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مقدّمه
این کتاب ،یک نسخۀ فرشده از کتاب الهیات نظاممند من است که شامل  1264صفحه است 1.این
کتاب برای دانشجویان کالسههای یهک مرمهد ،دربهارو ۀمهوزو مسهیحد اسهت ،امها امیهداارم کهه بهرای
کالسهههای ینشههنزۀ بارنسههاطن ا مخالگههۀ اههاندد کتههاب م ههدد نیهها مفیههد باشههد ،یگنههد کالسههها ا
درسهاید که در ۀن مسیحیان مداواهند از بررسد اوانا ا کتهاب م دسهد ۀمهوزو مسهیحد اسهتفاده
کنند.
جِف ِپرسوِل که اایرا ً در سخح باطید از مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلیه فهار التحصهیل شهده
(جایینه بهعنوان ۀموزشیار ا همچنین دانشهجوی مه ردرد ،در کنهار مهن عههد جدیهد یونهاند را درد
مدداد) ،کا ِر دشوار حذف  740صفحه از کتاب الهیات نظاممند را انجام داد .اا مرمزاً با من مشورت
مدکرد ا ما موافق کردیم که بخشهاید را که بیشرت مربوط به دانشجویان دانشنده بود ،کامالً حهذف
مفصهلد کهه
کنیم (مثالً فصلهای مربوط به ادارو کلیسا ،مأدیب ا انضزاط کلیساید ا اکرث پاارقیهای ر
مربوط به ننات ظریف مفسیر ۀیهات کتهاب م هدد بهود) .در بخشههای باقی نهده ،اا اکهرث مزاحثهات
اصلد را دست نخورده نذاشت ،اما در مورد ننات فرعد ،متوجهه شهد کهه مدموانهد اللهب مزاحثهات
طوطند را در یک یا دا جملۀ ااضح االصه کند .برای ایننهه انهدازو ایهن کتهاب قابهل کنهرتل باشهد،
فهرست کتابها ا(متأسفانه) رسادهای ۀار هر فصل را حذف کرد .بگهد یهک اا ه نامهه از اصهخالحات
ااص ا سؤاطمد برای مرار را به هر فصل اضافه کرد .اقتد من منت حاصله ا مخالهب نههاید افهااده
شده را مداوانم ،متوجه مدشوم که کار اا فوقالگاده بوده که موانسهته اصوصهیات اصهلد ا ۀهنه
کل دامنهۀ ۀموزهههای واری
کلد کتاب بارنرت را حفظ کند .نتیجۀ ۀن یک کتاب فرشده مر است که ر
مسیحد را محت پوشش قرار مددهد.
در پنج سالد که الهیات نظاممند منترش شده ،دا نظری که بارها شنیدهام ،این است":سپاسداارم از
نوشنت یک کتاب الهیامد که مدموانم ۀن را درک کنم "،ا "این کتاب به زندند مسهیحد مهن کمهک

1

مدکند" .ادا را شنر مدکنم که اجازه داد این کتاب به این شنل ،برای مردم مفید باشد .ما در این
کتاب مخترص مالش کردهایم که این دا ایژند را حفظ کنیم :اضوح ا کاربرد برای زندند.
راش کلد من در نوشنت الهیات ا اکرث مخالب مذکور در م دمۀ کتاب بارنرت ،دربارو این کتهاب نیها
مدمواند بیان شود ا در مخالب بگدی مخرح شده است.
من این کتاب را برای سایر مگل ن الهیات ننوشتهام (انرچه امیهداارم بسهیاری از ۀنهها ایهن کتهاب را
بخوانند) .من ۀن را برای دانشجویان نوشتهام -ا نه منها برای دانشجویان ،بلنه برای هر مسیحد کهه
مشنۀ شناات عمی رت الهیات اصلد کتاب م دد است.
من سگد کردهام ۀمهوزو کتهاب م هدد را حتهد بهرای مسهیحیاند کهه قهزالً هرنها الهیهات را مخالگهه
مخصصهد بهدان موضهیح ،پرهیها کهردهام .اکهرث
ننردهاند ،قابل درک سازم .از بنارنیری اصخالحات
ر
فصلها را مدموان بهطور مجاا اواند ما شخص بتوانهد از ههر فصهلد کهه مداواههد ۀلهاز کنهد ا ۀن را
درک کند ،بدان ایننه مجزور به اواندن مخالب قزلد باشد.
دراد م ردمامد نزاید سخحد یها سهاده باشهند .مهن مگت هدم کهه اکهرث مسهیحیان مدمواننهد مگهالیم
ۀموزهای کتاب م دد را با عمق قابل موجهی درک کنند ،به رشط ایننه با اضهوح اراههه شهده ا زبهان
مخصصد بنار نرفته باشد .بنابراین بدان مردید ،در منانهای مورد نیاز ،با جاهیات به مزاحثهات
بسیار
ر
الهیامد پردااتهام.
این شش ایژند مت یا در این کتاب ،حاصل الاامهات مهن دربهارو مفههوم الهیهات نظاممنهد ا نحهوو
مگلیم ۀن بوده است.

 .1یک پایۀ کتاب مقدسی واضح برای آموزه ها.
چون من مگت دم که الهیات باید رصیحاً بر اساد مگهالیم کتهاب م هدد باشهد ،در ههر فصهل سهگد
کردهام نشان بدهم که در کدام قسمت ،کتاب م هدد از ۀموزهههای مهورد نظهر ح یهت مدکنهد .در
ااقع ،چون مگت دم که قدرت ا اقتدار کل ت کتهاب م هدد بیشهرت از کله ت انسهاند اسهت ،ف ه
مراجع کتاب م دسد را مخرح ننردهام؛ بلنه بارها از عزارات طوطند کتاب م دد ن ل قهول کهردهام
2

ما اوانندنان بتوانند به راحتد شواهد کتاب م دد را اودشان بررسد کنند ا به ایهن مرمیهب ماننهد
مردمان رشافتمند بد ریا باشند که "هر راز نوشهتهها را مخالگهه مدکردنهد مها بزیننهد ۀیها ۀن سهخنان
مخابق کتب است یا نه" (اع ل  .)11:17اعت اد به ماهیت بدهمتای کتاب م هدد بههعنوان کهالم
ادا باع شده که در انتهای هر فصل یک عزارت حفظد از کتاب م دد را نیا ضمیمه کنم.

 .2وضوح در توضیح آموزهها.
من مگت د نیستم که ادا مد اواست مخالگۀ الهیات منجر به رسدرنمد ا کالفدد شود .دانشجوید
که دارو الهیامد را منمیل مدکند الد ف

دربارو ۀموزهها ا هااران سؤال بد پاسخ مهر ردد اسهت ،بهه

سختد "بتواند دیدران را با مگلیمد درست ا صحیح مشویق کرده ا مخالفهان را جهواب دنهدان شهنن
بدهد" (میتود  .)9:1بنابراین سگد کردهام به اضوح جایداه ۀموزهای این کتاب را بیان کنم ا نشهان
دهم که در کجای کتاب م دد این مدرک مت اعد کننده را برای این نظهرات مهد یهابم .مهن انتظهار
ندارم هرکسد که این کتاب را مداواند در همۀ ننهات ۀمهوزهای بها مهن موافهق باشهد؛ بهه نظهرم ههر
اوانندهای ،نظرات مورد بح ا منان ح یت از این نظرات در کتاب م دد را درک اواهد کرد.
به نظرم منصفانه است که اوانندنان این کتاب در ابتدا بپرسهند کهه اعت هادات مهن در مهورد ننهات
ااصد که در مسیحیت نهضت انجیلد مورد بح قرار نرفته چیست .من به دیدناه محافظهه کارانهۀ
اخاناپذیری کتاب م دد اعت اد دارم ،با بیانیهۀ شهینانو دربهارو شهورای بیناملللهد اخها ناپهذیری
کتاب م دد بسیار موافق ام (ضمیمۀ .)1در مورد سؤال حاکمیت ادا ا مسئولیت انسان (فصل )8
ا سؤال از پیش برنایدند (فصل  )18به دیدناه اصهالح یافتهۀ سه رنتد اعت هاد دارم .در سهازناری بها
دیدناه اصالح یافته مگت دم که کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهه انهد ،هرنها نجامشهان را از دسهت
منددهند (فصل  .)24در رابخه با رااب زن ا مرد ،استدطل مهن بهر پایهۀ دیهدناه سه رنتد یها جنهزش
برابری زنان نیست ،بلنه "من رمل نرا" است ،یگند ادا مرد ا زن را بها ارزش ا انسهانیرت ینسهان ا بهه
شزاهت اود ۀفرید ،اما ال ت ا فدیهه ن شههای مت یهای را بهرای زن ا مهرد مگیهین مدکننهد (فصهل
 .)12از دیدناه مگمیدیها دربارو مگمید ح یت مدکنم ،یگند کسهانینه اعهرتاف مگتهای از ایه ن
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شخصد شان اراهه مدکنند ،باید مگمید یابند (فصل  .)27من مگت دم که همۀ عخایای راح ال هدد
که در عهدجدید ذکر شده ،هنوز در زمان حال مگتا اند ،اما مسیحیان بایهد بها هشهیاری از ههدایت
حنی نۀ کتاب م دد پیرای کننهد ا از سو اسهتفاده در ایهن بخهش بحه براندیها جلهونیری کننهد
(فصلهای  .)30 ،29من مگت دم که بازنشهت اهانوی مسهیح در ههر رازی مدموانهد امفهاق افتهد ،کهه
پیشهااره نرا اواهد بود -یگند نشانۀ ۀلاز سلخنت هاارسالۀ اا با ۀرامش کامل در زمین اواهد بهود-
اما په

از مصهیزت شهدید اواههد بهود-یگنهد بسهیاری از مسهیحیان از داران مصهیزت شهدید عزهور

اواهند کرد(.فصلهای)32 ،31
به این مگنا نیست که دیدناههای دیدر را نادیده مدنیرم .من در هر جایینهه مفاامههای ۀمهوزهای در
مسیحیت نهضت انجیلد اجود دارد ،سگد کردهام نظرات دیدر را منصفانه اراهه کنم ا موضهیح دههم
که چرا با ۀنهها مخهالف ام .همچنهین بایهد بدهویم کهه فنهر منهدکنم همهۀ ۀموزهههای مهذکور در بهاط،
ۀموزههاید هستند که باید مسیحیان را از هم جدا کنند .در ااقع ،در مورد بگضد از ۀنها مدنویم کهه
به نظرم ۀمهوزه ههاید نیسهتند کهه از اهمیهت اساسهد براهوردار باشهند .بنهابراین بههرت اسهت کهه مها
مسیحیان بدانیم که درک محدادی داریم ا در بسیاری از مخالب مهورد بحه از قاطگیهت محهدادی
براورداریم ا با محمل ا اشتیاق با کسانینه دیدناههای متفاامد دارند ،ادمت کنیم.

 .3کاربرد برای زندگی.
من مگت د نیستم که ادا مداواست مخالگۀ الهیات ،اشک ا کسل کننده باشد .الهیهات ،مخالگهۀ
ادا ا همۀ کارهای ااست! الهیات را باید در زنهدند ا دعهاهها ا رسادهها بنهار بهایم! همهۀ مخالهب
ۀموزهای عالد کتاب م دد (از جمله رسالۀ پول

به رامیان) مملو از ستایش ادا ا کاربرد شخصهد

برای زندند است .به همین دلیل ،ناهد ااقات یادداشهت ههاید دربهارو کهاربرد را در مهنت ضهمیمه
کرده ا"سؤاطمد بهرای کهاربرد شخصهد" را بهه پایهان ههر فصهل افهاادهام .الهیهات ااقگهد بها "مگلهیم
دیندارانه موافق" است (اال میمومااد  ،3:6مرجمۀ هاارو نو) ا اقتد الهیات به درستد مخالگه شود،
ما را به رشد در زندند مسیحد ا پرستش سوق مددهد.
4

 .4مترکز بر دنیای نهضت انجیلی.
من فنر مندکنم که یک نظام ااقگد الهیامد بتواند از درانِ چیای که مدموانیم سه رنت الهیهامد"ۀزاد
اندیش" بنامیم ،سااته شود -یگند موس کسانینه راستد مخلق کتاب م دد را اننار کرده یا فنهر
مندکنند کل ت کتاب م دد ،کل ت اداسهت (بهه فصهل 2دربهارو اقتهدار کتهاب م هدد مراجگهه
کنید) .به همین دلیل ،نویسندنان دیدری که در ایهن کتهاب از مهأایر مت ابلشهان اسهتفاده کهردهام،
اکرثا ً در جمگد هستند که امرازه س رنت" نهضت انجیلد محافظهکار" بارگ نامیده مدشود -از اصالح
نرای بارگ ،یگند جان کالوین ا مارمین لومر نرفته ما مخالهب مح هان نهضهت انجیلهد امهراز .مهن
بهعنوان یک مگت د به نهضت انجیلهد ا بهرای نهضهت انجیلهد مدنویسهم .بهه ایهن مگنها نیسهت کهه
کسانینه در س رنت ۀزاد اندیش هستند ،حرف باارزشد برای نفنت ندارند؛ بلنه ف

فهرق مها بها ۀنهها،

م ریزاً همیشه به مفاات در ماهیت کتاب م هدد ا اقتهدار ۀن اهتم مدشهود .میهاان موافهق ۀمهوزهای
موجود در کساند که پایۀ اقتدار بسیار متفاامد دارند ،م ریزاً محداد است.
الزته ۀموزنهاران همیشهه مدمواننهد در صهورت یایهل ،دربهارو موضهون کنهوند بها الهیهات دانهان ۀزاد
اندیش ،مخالگات منمیلد داشته باشند ا من سپاسهداار داسهتان نهضهت انجیلهد اهود هسهتم کهه
انت ادهای زیادی را دربارو الهیات ۀزاد اندیش مدنویسند .اما فنر مندکنم همه برای انجام این کهار
فرااوانده شدهاند یا مجایه ا محلیل نسرتده دربهارو دیهدناههای ۀزاد انهدیش ،مفیهد مهرین راه بهرای
کهل کتهاب م هدد باشهد .در ااقهع ،بهه نهوعد
بنای یک نظام مثزت الهیامد بر اساد راستد کامهل ر
ِ
کریسشن ا َندرسون است که فریاد زد" :امپراطور لزاد نهدارد!" بهه
مانند ۀن پرس بچه در داستان َهنا
نظرم یک نفر باید بدوید که مشنوک به نظر مدرسهد کهه الهیهات دانهان ۀزاد انهدیش ،بیهنش مهمهد
دربارو مگالیم ۀموزهای کتاب م دد به ما داده باشهند کهه در مخالهب نهضهت انجیلیهها یافهت نشهود.
(امفاقاً ،هیچ ک

در این پنج سالد که الهیات نظاممند منترش شد ،منونۀ مخالفد از این ادعا را بهه

مههن اراهههه ننههرده اسههت!) در ارمزاطههات دانشههداهد بهها مح ههان ۀزاد انههدیش ا انت ههاد از کارهایشههان،
چیاهای ارزشمندی اجود دارد ،اما ماایای طوطند مدت ۀن برای کلیسا محهداد اسهت .مهن ف ه بها

5

موجه به نظارت بر زمان ا اسهتگدادهای دانشهداهد ،شخصهاً فنهر مهدکنم مح هان نهضهت انجیلهد
مدموانستند در مورد سؤاطت دشوار ۀموزهای ا ااالقد که امرازه کلیسا با ۀنها مواجه مدشود ،به طور
عاقالنه به الهیات دانان ۀزاد اندیش موجه کمرتی کنند ا بیشرت به منلیف مثزت ا سازندو پاسهخیابد
از کتاب م دد بپردازند.
همیشه از دنیای علم ا مح ی هات بسهیار لنهد ا متنهون نهضهت انجیلهد محافظههکار کهه فرصهتهای
فراااند را برای کشف دیدناهها ا بینشهای نونانون کتاب م دد اراهه مدکند ،قدرداند مندشهود.
به نظرم نهایتاً اقتد بتوانیم کتاب م دد را با بسیاری از مح اند مخالگه کنهیم کهه همدهد بها ایهن
اعت اد ۀلاز کردهاند که کتاب م دد کامالً راست ا م تدر است ،در این صورت به درک عمیقمری از
کتاب م دد دست اواهیم یافت.

 .5امید برای پیرشفت در اتحاد آموزهای کلیسا.
من مگت دم که هنوز امید زیادی برای کلیسا هست که به درک ۀموزهای عمیقمر ا االصمری دسهت
یابد ا بر مرزهای قدیمد للزه کند ،حتد برای کسانینه قرنها مسلیم نشهدهاند .عیسهد مشهلول کهار
است ما کلیسایش را کامهل کنهد" ا کلیسها را بها یهام زیزهایداش پهاک ا بهدان عیهب ا لنهه ا چهین
اوردند یا هر ن ص دیدری به اود م هدیم منایهد" (افسسهیان  )27:5ا اا عخایهاید را بهرای مجهیها
کلیسا داده " ما ما همه به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دست یابیم" (افسسهیان
رصانه مدمواند ما را دلرسد کند ،اما این ۀیات ،ح ی ت است ا
 .)13:4انرچه بخشهاید از مخالفت م ر
من مگت د ام که ماریخ کلیسا بهطور نسرتده ،ماریخ رشد مدریجد در درک عمیقمر ا دقیق مر کتهاب
م دد در بین اعضای اصلد ا مرکای قوم اداست که به اعت ادشان به کالم اخاناپذیر اهدا ادامهه
داده ا به سوی اخای ۀموزهای بارند رایدردان نشدهاند.
بنابراین نزاید امید به موافق بیشرت را حتد در زمان حاو کنار بدهذاریم .در ااقهع ،مها در ایهن قهرن،
درک بیشههرت ا بگضههد از مواف ههات ۀمههوزهای بیشههرت را بههین الهیههدانان عهههدی ا داراننههرا ،ا بههین
کاریامامینها ا لیرکاریامامینها دیهدهایم؛ بگهالاه ،بهه نظهرم در چنهد دههۀ اایهر ،درک کلیسها دربهارو
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اخاناپذیری کتاب م دد ا عخایای راحاند ،به طور ارزشمندی افاایش یافته است .من مگت دم که
مناظرو اایر دربارو ن شهای مناسب مردان ا زنهان در ازداا ا کلیسها ،نهایتهاً بهه درک بیشهرت مگلهیم
کتاب م دد نیا منجر اواهد شد ،انرچه اجود مزاحثات کنوند دردناک اسهت .ینهد از جهالزرتین
عجایب الهیامد طوطند مدت ،بیانیۀ اکتا  1997است که احت ل موافق بیشهرتِ نهضهت انجیلهد ا
کامولینهای رامد را دربارو ماهیت نجات ا مخصوصهاً ۀمهوزو عهادل شهمردند ف ه بهه اسهیلۀ ایه ن
نشان مددهد.
چون ادااند هنوز ادراک ۀموزهای بیشرتی را به کلیسا اش مدبخشد ،من بهد درنه

در ایهن کتهاب

داباره بگضد از مفاامهای قدیمد را بیان کردهام (مثالً دربارو مگمید ،شام ادااند ،دارو ههاار سهاله ا
مصیزت شدید ،از پیش برنایدند) با این امید که حداقل در بگضد از موارد ،ندهاهد مهازه بهه کتهاب
م دد مدمواند بررسد جدید این ۀموزهها را براندیاانهد ا شهاید جنزشهد را نهه ف ه بهه سهوی درک
بیشرت ا محمل دیدناههای دیدر ،بلنه حتد به سوی موافق ۀموزهای بیشرت نیا براندیااند.

کل کلیسا.
حس نیاز فوری به ادراک آموزهای بیشرت در ّ
.6
ّ
من مگت دم که در کلیسای امراز یک نیاز فوری به درک بیشهرت ۀمهوزو مسهیحد یها الهیهات نظاممنهد
اجود دارد .نه ف

کل کلیسا نیا بهه
کشیشان ا مگل ن نیازمند درک عمیقمر الهیات هستند -بلنه ر

ۀن نیاز دارد .یهک راز بهه فهید اهدا مدمهوانیم کلیسهاهاید مملهو از مسهیحیاند داشهته باشهیم کهه
مدموانند دربارو مگالیم ۀموزهای کتاب م دد صحزت کنند ،ۀن را بنار باند ا زندند کنند ،ه نخور
که دربهارو جاهیهات شهلل یها رسنرمهد هایشهان -یها بخهت ا اقزهال مهیم ارزشهد یها برنامهۀ ملویایهوند
موردعالقۀ اود صحزت مدکنند .مسیحیان در درک ۀموزهها ناموان نیستند؛ بلنه باید بهه طهور قابهل
درک به ۀن دسرتسد داشته باشند.در این صورت ،به نظرم بسیاری از مسیحیان متوجه مدشوند کهه
درک کردن (ا زندند کردن) ۀموزههای کتاب م دد ،یند از بارنرتین اوشیهای ۀنهاست.
من مداواهم از دانشجویانم در مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلی قدرداند کنم (اکنون .)1981
نظرات متفنرانه ا پُر بصیرمشهان دربهارو بخشههای نونهانون الهیهات نظاممنهد منجهر بهه پیرشهفتهای
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کوچک ا بیش ری در نحوو ابراز مخالب این کتاب شده است (ا حتهد نظهرات شهان باعه شهد کهه
نظرم را دربارو یک اجه از دااری نهاید ملییر دهم).
فنر مندکنم بدان مشویق دامئد جک ک َرت ،مهدیر فهراش دانشهداهد زانهدراان مدموانسهتم ۀمهاده
سازی این کتاب الهیات فرشده را برعهده نیرم ،اا دامئاً به مهن مدنفهت کهه نیازمنهد چنهین کتهابد
سنت نانهدری در زانهدراان مایهۀ
هستیم .در فرایند ایرایش ا مصویر کلد کتاب ،کار با جیم راۀرک ا اِ َ
اشنودی من بوده است .بگالاه ،لورا ِالِر کار برجستهای انجام داد ا در ن ش اود به عنوان ایراستا ِر
نسخۀ چاپد به اخاهای کوچک بیش ری پد برد.
همرسم ،مارنارت در هندام کار بر رای این مجدید نظر ،دلدرمد دامئد ا مایۀ اوشد زیادی برای من بود،
چناننه در این بیست ا نه سال از ازداا مان چنین ن شد را برعهده داشته است .اینجا در پنجاهمین سال
زندند ام ،بهااطر اا ادا را بسیار شنر مدکنم" .ارزش اا از جواهرات هم زیادمر است .اا مورد اعت د
شوهر اود مدباشد" (امثال .)11-10:31

"ادااند را سپاد نوهید زیرا که نینوست،
ا رحمت اا ما به ابد است!" (ماامیر )29:118
"نه ما را ،ای ادااند! نه ما را،
بلنه نام اود را جالل ده!" (ماامیر )1:115
اِین نرا ِدم
مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلی
2065 HALF DAY ROAD
DEERFIELD, ILLINOIS 60015
USA
________________________________

.1

الهیات نظاممند :م دمهای بر ۀموزو کتاب م دد (.)Leicester: Inter-Varsity Press and Grand Rapids: Zondervan, 1994
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فصل اول
مقدّ مۀ الهیات نظاممند
 +الهیات نظاممند چیست؟
 +چرا مسیحیان باید ۀن را مخالگه کنند؟
 +ما چدونه باید ۀن را مخالگه کنیم؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .تعریف الهیات نظاممند
الهیات نظاممند چیست؟ مگاریف زیادی اراهه شده ،اما با موجه به اهداف این کتاب ،این مگریف بنار

اواهد رفت :الهیات نظاممند ،درسهاید است که به این سؤال پاسخ مددهد :دربارو ههر موضهوعد،
کل کتاب م دد به ما چه مدۀموزد؟"1این مگریف نشان مددهد که الهیات نظاممنهد شهامل
"امرازه ر
جمع ۀاری ا درک همۀ عزارات مرمز در کتاب م هدد ،دربهارو موضهوعات نونهانون ا بگهد االصهه
کردن ااضح درسهایشان مدباشد ما بدانیم دربارو هر موضون چه اعت ادی داشته باشیم.

 .1ارتباط با زمینههای دیگر.
مأکید این کتاب بر الهیات مهاریخد (مخالگهۀ مهاریخد نحهوو درک مسهیحیان از موضهوعات الهیهامد
نونانون در دارههای زماند مختلف) یا الهیات فلسفد (مخالگۀ موضهوعات الهیهامد ،مها حه رد زیهادی
ِ
شهناات اهدا بها
بدان استفاده از کتاب م دد ا با استفاده از اباارها ا سزنهای استدطل فلسفد ا
مشاهدو جهان) یا دفاعیامد (مهیۀ دفاعیهای برای ح ان ریت ای ن مسیحد ،بهمنظور مت اعد سهاانت
لیرای نداران) نخواهد بهود .ایهن سهه موضهون کهه موضهوعات ارزشهمندی بهرای پیدیهری مسهیحیان
هستند ،ناهد ااقات در مگریف نسرتدو اصخالح الهیات نظاممند نیا بنار رفته اند .در ااقهع ،موجهه
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به موضوعات ماریخد ،فلسفد ا دفاعیامد در بخشهاید از این کتاب یافت اواهد شد .چون مخالگهۀ
مههاریخد ،اطالعههامد دربههارو بینشههها ا اخاهههای دیدههران از درک کتههاب م ههدد در نذشههته را بههه مهها
مددهد؛ مخالگۀ فلسفد به ما کمک مدکند کهه طهرز مفنهر درسهت ا للخهد را کهه در فرهنه

مها ا

دیدران رایج است ،درک کنیم؛ مخالگۀ دفاعیامد به ما کمک مدکند که مگالیم کتاب م دد را برای
مح رمل مخالفتهای لیرای نداران بنار بایم .اما یرکا این کتاب بر این درسها نیست ،بلنهه مرجیحهاً
به طور مست یم با منت کتاب م دد ارمزاط برقرار مدکند ما بداند که کتاب م دد دربارو موضوعات
الهیامد نونانون به ما چه مدنوید .درحالینه این بخشها به درک ما دربارو سهؤاطت الهیهامد کمهک
مدکنند ،اما ف

کتهاب م هدد از اقتهدار نههاید براهوردار اسهت مها اعت هادات مها را مگریهف کنهد،

بنابراین جایا است که زماند را رصف یرکا بر مگلیم کتاب م دد کنیم.
این کتاب بر ااالقیات مسیحد نیا مأکید نخواهد کرد .انرچه بهه طهور اجتنهاب ناپهذیری بهین درد
الهیات ا ااالقیات مدااالمد اواهد بود ،اما مهن سهگد کهردهام کهه در مأکیهدها یهایا قاههل شهوم.
مأکید الهیات نظاممند بر چیای است که اهدا از مها مداواههد کهه بهاار کنهیم ا بهدانیم ،درحالینهه
مأکید ااالقیات مسیحد بر این است که ادا از ما مداواههد چهه کهار کنهیم ا چهه ندرشهد داشهته
باشیم .این یایا در این مگریف منگن

شده :ااالقیات مسیحد ،درسهاید است که به ایهن سهؤال

پاسخ مددهد :در هر رشایخهد " امهراز اهدا از مها مداواههد چهه کهار کنهیم ا چهه ندرشهد داشهته
باشیم؟"بنابراین الهیات بهر نظهرات یرکها مدکنهد ،درحالینهه ااالقیهات بهر رشایه زنهدند یرکها
مدکند .الهیات مدنوید باید چخور فنر کنهیم ،امها ااالقیهات مدنویهد بایهد چخهور زنهدند کنهیم.
کتاب درسد ااالقیهات ،دربهارو موضهوعامد ماننهد ازداا ا طهالق ،مجهازات اعهدام ،جنه  ،کنهرتل
بارداری ،س

جنین ،کشنت انسانها برای نجات از درد ،همجن نراید ،درالدوید ،مزگید نژادی،

ِ
دالت مدند ،استفاده از پول ا ملک اصوصهد ،مراقزهت از ف هرا ا لیهره صهحزت
مرصف النل ،ن ش
مدکند .این موضوعات مربوط به درد ااالقیات است ا در این کتاب محت پوشش قرار مندنیرند.
اما این کتاب در مواجهه با این کاربردها ،در بیان کاربرد الهیات برای زندند درن
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نخواهد کرد.

الهیات نظاممند ،طزق مگریف باط ،متفاات از الهیات عهد عتیق ،الهیات عهد جدید ا الهیات کتاب
م دسد است .این سه زمینه ،موضوعاتشان را از لحاظ ماریخد ا با مرمیب اراهه شده در کتاب
م دد منظیم مدکنند .بنابراین در الهیات عهدعتیق ،شخص مدمواند بپرسد" :مثنیه دربارو دعا چه
مگلیمد مددهد؟" یا "ماامیر دربارو دعا چه مگلیمد مددهد؟" یا "اشگیا دربارو دعا چه مگلیمد
"کل عهدعتیق دربارو دعا چه مگلیمد مددهد ا این مگلیم چدونه در طول ماریخ
مددهد؟" یا حتد ر
عهدعتیق شنل نرفته است؟" در الهیات عهدجدید ،شخص مدمواند بپرسد" :انجیل یوحنا دربارو
دعا چه مگلیمد مددهد؟" یا "پول

دربارو دعا چه مگلیمد مددهد؟" یا حتد"عهدجدید دربارو دعا

چه مگلیمد مددهد ا پیرشفت ماریخد این مگلیم در حال پیرشای در عهدجدید چدونه بوده است؟"
مخصصد دارد .این م ولۀ بارنرتی است که
الهیات کتاب م دسد در درسهای الهیامد ،یک مفهوم
ر

شامل الهیات عهدعتیق ا الهیات عهدجدید است .الهیات کتاب م دسد به مگالیم هریک از
نویسندنان ا بخشهای کتاب م دد ا منان هر مگلیم در پیرشفت ماریخد کتاب م دد موجه
ااصد مدکند .پ

شخص مدمواند بپرسد" :رشد ماریخد درد دعا ،بر اساد چیای که در رسارس

ماریخ عهدعتیق ا سپ

عهدجدید دیده مدشود ،چدونه است؟" الزته به این سؤال بسیار نادیک

کل کتاب م دد دربارو دعا به ما چه مدۀموزد؟" (که بر اساد مگریف باط ،الهیات
است" :امرازه ر
نظاممند است) .بگد مگلوم مدشود که محدادو بین این زمینههای نونانون لالزاً با هم مداال
دارند ا بخشهاید از یک درد با درد بگدی مرکیب مدشود .الد هنوز یک مفاامد اجود دارد ،چون
الهیات کتاب م دسد ،رشد ماریخد یک ۀموزه ا راشد را دنزال مدکند که به نوعد جایداه شخص
در این رشد ماریخد ،بر درک اا ا بنارنیری این ۀموزو ااص مأایر مدنذارد .الهیات کتاب م دسد
بر درک هر ۀموزه موس نویسندنان کتاب م دد ا شنوندنان یا اوانندنان االیه نیا یرکا مدکند.
از طرف دیدر ،الهیات نظاممند بر مجموعه ا سپ

بر االصۀ مگلیم همۀ عزارات کتاب م دد

دربارو یک موضون ااص یرکا مدکند .بنابراین نتایج الهیات کتاب م دسد را بنار نرفته ا لالزاً بر
کل کتاب م دد دربارو دعا
رای ۀنها بنا مدکند .درنتیجه الهیات نظاممند مدپرسد ،مثالً" :امرازه ر
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به ما چه مگلیمد مددهد؟" سگد مدکند مگلیم کتاب م دد را به طور مخترص ،قابل درک ا با
بیانیۀ بسیار دقیق االصه کند.

 .2کاربرد برای زندگی.
بگالاه ،الهیات نظاممند بر االصه کردن هر ۀموزه بر اساد درک مورد نیاز مسیحیان امرازی یرکا
مدکند .ناهد ااقات این شامل بنارنیری اصخالحات ا حتد مفاهیمد است که موس نویسندو
کتاب م دد بنار نرفته ،بلنه نتیجۀ صحیح مرکیب مگالیم دا یا چند نویسندو کتاب م دد دربارو
یک موضون ااص است .مثالً اصخالحات مثلی  ،مجسم ا الوهیت مسیح در کتاب م دد یافت
مندشوند ،اما به طرز سودمندی مفاهیم کتاب م دد را االصه مدکنند.
کل کتاب م دد به ما چه مگلیمد مددهد" ،به این
نت "امرازه ر
مگریف الهیات نظاممند با در نظر نرف ِ
مگناست که کاربرد ۀن برای زندند ،بخش واری پیدیری صحیح الهیات نظاممند است .بنابراین،
همۀ ۀموزهها باید با موجه به ارزش عملد ۀنها برای زندند مسیحد در نظر نرفته شوند .در هیچ
جاید از کتاب م دد ،ۀموزهها به منهاید یا جدا از زندند مخالگه مندشوند .نویسندنان کتاب
م دد دامئاً مگلیمشان را در زندند بنار مدبرند .بنابراین هر مسیحد که این کتاب را مداواند،
باید زندند مسیحد اش در این مخالگه ،لند ا عمیق شود؛ ااقگاً انر رشد راحاند شخصد امفاق نه
افتد ،این کتاب به درستد موس نویسنده نوشته نشده یا این مخالب به درستد موس اواننده
مخالگه نشدهاند.

 .3الهیات نظاممند و الهیات غیر نظاممند.
انر ما از مگریف الهیات نظاممند استفاده کنیم ،مدبینیم که در ااقع اکرث مسیحیان ،الهیات
نظاممند را بارها در طول هفته انجام مددهند (یا حداقل بیانیههاید برای الهیات نظاممند
مدسازند) .مثالً" :کتاب م دد مدنوید همهی کسانینه به عیسد مسیح ای ن دارند ،نجات
اواهند یافت" ".کتاب م دد مدنوید عیسد مسیح منها راه به سوی اداست" ".کتاب م دد
مدنوید عیسد بازمدنردد".
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اینها االصۀ مخالب کتاب م دد است ا به منهاید ،بیانیههای الهیامد نظاممند هستند .در ااقع،
کل کتاب م دد چیای مدنوید ،به نوعد"الهیات نظاممند"
هر بار که یک مسیحد دربارو مخالب ر
را انجام مددهد -طزق مگریف باط -با مفنر دربارو موضوعات نونانون ا پاسخ به این سؤال" :کل
کتاب م دد امراز به ما چه مگلیمد مددهد؟"
پ

این کتاب با این نون "الهیات نظاممند" که اکرث مسیحیان انجام مددهند ،چه فرقد دارد؟

حداقل به چهار طریق مختلف فرق دارد .اال ،این کتاب به طور بسیار منظم با موضوعات کتاب
م دد براورد مدکند ما مخمنئ شود به طور کامل به همهی موضوعات مهم موجه اواهد شد .این
سازماندهد مانع از مجایه ا محلیل نادرست موضوعات مجاا مدشود ،چون به این مگناست که
همهی ۀموزههای مورد موجه را مدموان برای سازناری با اسلوب شناسد ا عدم مضر اد در رااب بین
ۀموزهها با هر موضون م ایسه کرد .همچنین کمک مدکند ما مخمنئ شویم که به طور متگادل به
ۀموزههای منمیلد موجه مدشود :مثالً الوهیت ا انسانیرت مسیح ،حاکمیت ادا ا مسئولیت انسان،
کل مخالب اراهه شده در کتاب م دد،
با هم مخالگه مدشوند ما با مأکید نامتگادل بر یک جنزه از ر
به نتایج نادرست نرسیم.
در ااقع ،صفت نظاممند در الهیات نظاممند باید به عنوان چیای در نظر نرفته شود که "با دقت
مخابق موضوعات منظیم شده" ،با این ادراک که موضوعات مورد مخالگه با سازناری در کنار هم قرار
نرفتهاند ا همهی موضوعات ۀموزهای اصلد کتاب م دد را در بر اواهند نرفت .بنابراین
"نظاممند" باید در مضر اد با "منظیم امفاقد" یا "لیر نظاممند" در نظر نرفته شود .در الهیات
نظاممند ،به مرمیب یا به طور"نظاممند" به موضوعات رسیدند مدشود.
یایا دام این کتاب با نحوو انجام الهیات نظاممند موس

اکرث مسیحیان ،در این است که در

م ایسه با اکرث مسیحیان با جاهیات بیشرتی به موضوعات مدپردازد .مثالً یک مسیحد عادی
درنتیجۀ مخالگۀ منظم کتاب م دد مدمواند این بیانیۀ الهیامد را بسازد" :کتاب م دد مدنوید
همه کسانینه به عیسد مسیح ای ن دارند ،نجات اواهند یافت ".این االصۀ کامالً درستد از مگلیم
13

اصلد کتاب م دد است .اما ما در این کتاب صفحات متگددی را به رشح دقیقمر مفهوم "ای ن به
عیسد مسیح" ااتصاص اواهیم داد 2ا  9فصل (فصلهای  )28-20را به موضیح مفهوم "نجات
یافنت" با یام مفاهیم این اصخالح ااتصاص اواهیم داد.
سوم ،مخالگۀ رسمد الهیات نظاممند این امنان را فراهم مدکند که االصۀ مگالیم کتاب م دد را
در م ایسه با کار مسیحیاند که مگموطً بدان این مخالگات انجام مدشود ،به طور صحیح مری انجام
دهیم .در الهیات نظاممند ،االصۀ مگالیم کتاب م دد باید با دقت بیان شود ما از سو مفاه ت
جلونیری کند ا مگالیم لل

را حذف کند .در ااقع ،یند از نشانههای بلو در درک الهیات

نظاممند ،دقرت در بنارنیری کل ت برای االصه کردن مگالیم کتاب م دد است.

چهارم ،یک مجایه ا محلیل الهیامد اوب باید برای هر موضون ااص ،همۀ عزارات کتاب م دسد
مرمز با ۀن را بیابد ا منصفانه براورد کند ،نه ایننه ف

بگضد یا اندکد از عزارات مرمز را بیابد.

لالزاً به این مگناست که باید به نتایج مفسیر جا به جا یا مفسیر کتاب م دد اابسته باشد که به
مفرسان نهضت انجیلد به موافق رسیده ،یا در جایینه مفاامهای مهمد در مفسیر
طور کلد از سوی ر
اجود دارد ،الهیات نظاممند ،مفسیرهای جاهد ۀیات کتاب م دد را در بخشهای ااص در نظر
مدنیرد.
بهااطر موضوعات زیادی که در مخالگۀ الهیات نظاممند محت پوشش قرار مدنیرد ا دقت زیاد در
مجایه ا محلیل این موضوعات ،اجتناب ناپذیر است که کسینه الهیات نظاممند را برای االین بار
مخالگه مدکند ،بسیاری از اعت ادات شخصد اا به چالش کشیده نشده یا مهذیب نشود ،مصفیه
نشده یا لند نشود .بنابراین بسیار مهم است که هر کسد که این داره را ۀلاز مدکند ،بسیار مص رمم
باشد که هر نظری را که به اضوح براالف مگلیم کتاب م دد است ،رد کند .همچنین بسیار مهم
است که هر کسد مص رمم باشد هر ۀموزهای را ف

به ااطر ایننه این کتاب درسد یا بگضد از

کتابهای درسد دیدر یا مگل ن مدنویند که درست است ،باار ننند ،مدر ایننه این کتاب یا مگلم
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دارو ۀموزشد بتواند دانشجو را با متند از کتاب م دد مت اعد کند .ف

کتاب م دد ،نه اقتدار

انساند ،باید اقتدار مناسب برای مگریف چیای باشد که باید باار کنیم.

 .4آموزهها چه چیزهایی هستند؟
کل کتاب
در این کتاب ،کلمۀ ۀموزه اینخور در نظر نرفته مدشود :یک ۀموزه چیای است که امرازه ر
م دد دربارو بگضد از موضوعات ااص به ما مگلیم مددهد .این مگریف مست ی ً با مگریف قزلد ما
دربارو الهیات نظاممند در ارمزاط است ،چون نشان مددهد که یک ۀموزه ف

نتیجۀ فرایند انجام

الهیات نظاممند با موجه به یک موضون ااص است .با این ادراک ،ۀموزهها مدموانند بسیار نسرتده
یا محداد باشند .مدموانیم "ۀموزو ادا" را یک م ولۀ ۀموزهای بارگ بدانیم ،شامل االصۀ همه
چیاهاید که امرازه کتاب م دد دربارو ادا به ما مگلیم مددهد .چنین ۀموزهای فوقالگاده بارگ
اواهد بود .از طرف دیدر مدموانیم به طور محدادمر دربارو ۀموزو جااداندد ادا ،ۀموزو مثلی

یا

ۀموزو عدالت ادا صحزت کنیم.
این کتاب بر اساد هفت ۀموزو بارگ یا بخشهای مورد مخالگه ،به هفت بخش اصلد م سیم شده
است:
بخش  :1ۀموزو کالم ادا
بخش  :2ۀموزو ادا
بخش  :3ۀموزو انسان
بخش  :4ۀموزو مسیح
بخش  :5ۀموزو کاربرد فدیه
بخش  :6ۀموزو کلیسا
بخش  :7ۀموزو ۀینده
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در هر یک از این م ولههای ۀموزهای بارگ ،مگالیم ااص بیشرتی منظور شده است .به طور کلد
اینها حداقل یند از سه مگیار زیر را در نظر مدنیرند:
 )1اینها ۀموزههاید هستند که در کتاب م دد بیش از همه مورد مأکید قرار نرفتهاند؛  )2اینها
ۀموزههاید هستند که در رسارس ماریخ کلیسا ا برای همۀ مسیحیان در همۀ زمانها بسیار
اهمیرت داشتهاند؛  )3اینها ۀموزههاید هستند که برای مسیحیان در رشای حاو در ماریخ
کلیسا اهمیرت یافتهاند .بگضد از منونههای ۀموزه در م ولۀ سوم ،ۀموزو اخاناپذیری کتاب
م دد ،ۀموزو مگمید راحال دد ،ۀموزو شیخان ا دیوها با اشارو ااص به جن

راحاند،

ۀموزو عخایای راحاند در داران عهدجدید ا ۀموزو ۀفرینش انسان بهصورت مرد ا زن در رابخه
با درک ن ش مناسب برای مردان ا زنان امراز است .چنین ۀموزههاید بهااطر ارمزاط شان با
رشای

مگارص ،در این کتاب در م ایسه با اکرث کتابهای درسد سنترد دربارو الهیات

نظاممند ،مورد مأکید بیشرتی قرار نرفتهاند.

 .5آموزههای بزرگ و کوچک.
ناهد ااقات مردم مدپرسند "ۀموزو بارگ" با "ۀموزو کوچک" چه فرقد دارد .مسیحیان لالزاً
مدنویند که مداواهند دربارو ۀموزههای بارگ در کلیسا به موافق برسند ،اما اجازه مددهند در
ۀموزه های کوچک مفاامهاید اجود داشته باشد .راهن ی زیر برای من مفید بوده است:
ۀموزو بارگ ،ۀموزهای است که بر مفنر ما دربارو ۀموزههای دیدر یا نحوو زندند مسیحد ما
مأایر مهمد مدنذارد .ۀموزو کوچک ،ۀموزهای است که بر نحوو مفنر ما دربارو ۀموزههای دیدر
ا نحوو زندند مسیحد ما مأایر اندکد مدنذارد.
با این مگیار ،ۀموزههاید مانند اقتدار کتاب م دد (فصل ،)2مثلی

(فصل ،)6الوهیت مسیح

(فصل ،)14عادلشمردند به اسیلۀ ای ن (فصل )22ا بسیاری از موارد دیدر به درستد به عنوان
ۀموزههای بارگ در نظر نرفته مدشوند .کسانینه با درک ماریخد نهضت انجیلد از هر یک از این
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ۀموزهها مخالفاند ،با مسیحیاند که این ۀموزهها را مأیید مدکنند ،فرق زیادی اواهند داشت.
برعن  ،به نظرم مفاامهای موجود بین نحوو ادارو کلیساها یا جاهیامد دربارو شام ادااند (فصل)28
یا زمان مصیزت شدید (فصل ،)32مربوط به ۀموزههای کوچک است .مسیحیاند که دربارو این
مساهل نظرات متفاامد دارند ،شاید بتوانند دربارو بخشهای دیدر ۀموزه موافق باشند ا زندند
مسیحد ۀنها مفاات مهمد نداشته باشد ا بتوانند با یندیدر مشارکت ااقگد داشته باشند.
الزته شاید ما ۀموزههاید را بیابیم که بر اساد این مگیار بینِ ۀموزههای "بارگ" ا "کوچک" قرار
نیرند .این یک امر طزیگد است ،چون بسیاری از ۀموزهها بر ۀموزههای دیدر یا بر زندند مأایر
مدنذارند ،اما مدموانیم دربارو "اهمیت" این مأایر ااتالف نظر داشته باشیم .در مواردی که
مسیحیان سگد مدکنند در موقگیت ااص اود مصمیم بدیرند که یک ۀموزه چ در مدمواند بهعنوان
یک ۀموزو بارگ در نظر نرفته شود ،باید از ادا بخواهند که به ۀنها حنمت کامل ا دااری صحیح
عخا کند.
ب .پیشفرضهای اولیۀ این کتاب
ما با دا پیش فرض یا مص رور ۀلاز مدکنیم )1( :کتاب م دد راست است ا در ااقع مگیار قخگد ما
برای ح ی ت است؛ ( )2اداید که در کتاب م دد دربارو اا صحزت شده ،اجود دارد ا ه ن
کسد است که کتاب م دد مدنوید :االق ۀس ن ا زمین ا همۀ چیاهای موجود در ۀن است.
الزته این دا پیش فرض همیشه پذیرای مجدید نظر یا مأیید عمیقمر است ،اما در اینجا ،این پیش
فرضها ن خۀ ۀلاز ما را شنل مددهند.
پ .چرا مسیحیان باید الهیات را مطالعه کنند؟
چرا مسیحیان باید الهیات نظاممند را مخالگه کنند؟ یگند چرا ما باید به فرایند جمعۀاری ا االصه
کردن مگالیم بسیاری از عزارات کتاب م دد دربارو موضوعات ااص بپردازیم؟ چرا ف
مخالگۀ منظم کتاب م دد در زندند رازانه کافد نیست؟
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مداام

 .1دلیل اولیه.
مهمرتین دلیل مخالگۀ الهیات نظاممند این است که به ما مواناید مدبخشد ما از فرمان عیسد
اطاعت کرده ا به ای نداران مگلیم دهیم که از همهی فرامین اا اطاعت کنند" :پ

براید ا همهی

ملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راحال دد مگمید دهید ا به ۀنها مگلیم دهید
که همۀ چیاهاید را که به ش نفتهام انجام دهند ا بدانید که من هر رازه ما ۀار با ش هستم"
(متد .)20-19:28
مگلیم دادن همۀ فرامین عیسد ،رصفا ً بیش از مگلیم کالمد است که اا در طول زندند اش در زمین
بیان کرد .لوقا استنزاط مدکند که کتاب اع ل شامل داستان اع ل ا مگلیمد است که عیسد
موس رسوطن بگد از رستاایا اش ادامه داد (موجه کنید که اع ل  1:1دربارو انجیل لوقا صحزت
مدکند که "یام اع ل ا مگالیم عیسد از ابتدا" را ازت مدکند)".همۀ فرامین عیسد" مدمواند
شامل رساطت نیا باشد ،چون با نظارت راحال دد نوشته شده ا بهعنوان "فرمان ادااند" در نظر
نرفته مدشود (اال قرنتیان 37:14؛ همچنین مراجگه کنید به یوحنا 26:14؛ 13:16؛ اال
مسالونینیان 15:4؛ دام پرتد 2:3؛ مناشفه  .)3-1:1بنابراین به طور نسرتده مر "همۀ فرامین
کل عهدجدید است.
عیسد" شامل ر
بگالاه ،اقتد در نظر مدنیریم که مخالب عهدجدید ،اطمینان کامل عیسد ا نویسندنان عهدجدید
را نسزت به اقتدار ا اعتزار کُتب م دد عهدعتیق بهعنوان کالم ادا نشان مددهند (به فصل 2
کل
مراجگه کنید) ،ۀشنار مدشود که ما مندموانیم "همۀ فرامین عیسد" را بدان در نظر نرفنت ر
عهدعتیق مگلیم دهیم (با درک صحیح شنلهای نونانون ۀن در رابخه با داران عهدجدید در ماریخ
فدیه).
بنابراین منلیف مح ق مأموریت بارگ ،نه منها شامل بشارت ،بلنه شامل مگلیم نیا مدشود .بهطور
نسرتده ،منلیف مگلیم دادن یامد فرامین عیسد ،مگلیم چیای است که کل کلیسا امراز به ما
مدنوید .در اینجا الهیات نظاممند وارت مدیابد :برای ایننه به اودمان ا دیدران ،دربارو کتاب
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م دد مگلیم مؤاری بدهیم ،وارت دارد که همهی عزارات کتاب م دد را دربارو یک موضون
ااص جمعۀاری ا االصه کنیم.
چون هیچ ک

کل کتاب م دد
اقت ندارد که دربارو سؤاطت ۀموزهای که ممنن است ایجاد شود ،ر

را مخالگه کند ،بسیار مفید است که از ماایای کار دیدران براوردار شویم ،یگند کار کسانینه کتاب
م دد را بررسد کرده ا پاسخ موضوعات نونانون را یافتهاند .این به ما مواناید مدبخشد که به طور
مؤارمر با هدایت دیدران به سوی عزارات مناسب مر ا اراهۀ یک االصۀ مناسب از مگالیم ۀن عزارات،
به ۀنها مگلیم دهیم .سپ

کسد که ما را مورد سؤال قرار مددهد ،اودش مدمواند این عزارات را به

رسعت بررسد کند ا با رسعت بیشرتی دربارو مگلیم کتاب م دد برای یک موضون ااص ،مخالزد
را بیاموزد .بنابراین ،وارت الهیات نظاممند برای مگلیم مخالب کتاب م دد یک امر اساسد است،
چون حافظۀ ما ا زماند که در ااتیار داریم ،محداد است.
پ

دلیل االیۀ مخالگۀ الهیات نظاممند این است که به ما مواناید مدبخشد ما مخالب کل کتاب

م دد را به اودمان ا دیدران مگلیم دهیم ،درنتیجه این مح رق بخش دام مأموریت بارگ است.

 .2مزایای آن برای زندگیامن.
انرچه دلیل االیۀ مخالگۀ الهیات نظاممند این است که این اسیلهی برای اطاعت از فرمان
ادااندمان است ،اما ماایای ااص دیدری نیا از چنین مخالگامد حاصل مدشود.
اال ،مخالگۀ الهیات به ما کمک مدکند که بر نظرات اشتزاه ن للزه کنیم .به ااطر نناه در
قلز ن ا دانش ناکامل ما از کتاب م دد ،همۀ ما ناهد ااقات م اامت کرده یا منداواهیم مگالیم
ااصد را در کتاب م دد بپذیریم .مثالً شاید ف
شود به راحتد با ۀن م ابله کنیم یا شاید ف

درک مزهمد از یک ۀموزه داشته باشیم که باع

یک ۀیه را دربارو یک موضون بدانیم ا بگد سگد کنیم

ۀن ۀیه را موجیه کنیم .بهرت است با مگلیم کامل کتاب م دد با ۀن موضون براورد کنیم ما با ۀمادند
بیشرت ،حتد در برابر یایالت اشتزاه االیه مان مت اعد شویم.
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دام ،مخالگۀ الهیات نظاممند به ما کمک مدکند که بتوانیم دربارو سؤاطت جدیدی که شاید بگدا ً
دربارو ۀموزه ایجاد شود ،مصمی ت بهرتی بدیریم .ما مندموانیم بدانیم که چه مزاحثات ۀموزهای
جدیدی در ۀینده ایجاد اواهد شد .این مزاحثات جدید ناهد ااقات شامل سؤاطمد اواهد بود که
قزالً هیچ ک

با دقرت با ۀنها براورد ننرده است .برای پاسخ صحیح به این سؤاطت ،مسیحیان

"کل کتاب م دد دربارو این موضون چه مدنوید؟"
اواهند پرسید :ر
کسانینه به اوبد الهیات نظاممند را ۀمواتهاند ،بهرت مدموانند به هر مزاحثۀ ۀموزهای جدیدی که
در سالهای ۀینده ایجاد مدشود ،پاسخ دهند .این به ااطر سازناری عالد کتاب م دد است؛ همۀ
کل کتاب م دد است .بنابراین
مخالب کتاب م دد ،به نوعد در ارمزاط با همۀ مخالب دیدر در ر
سؤال جدید ،در ارمزاط با چیای اواهد بود که قزالً از کتاب م دد ۀمواتهاید .هرچه کاملمر
مخالب قزلد را بیاموزید ،بهرت مدموانید با این سؤاطت جدید براورد کنید.
این م رایت با اسگت بیشرتی نسرتش مدیابد .ما در بسیاری از پیش زمینهها با مشنالت بنارنیری
کتاب م دد در زندند مواجه مدشویم ما در مزاحثات ۀموزهای رسمد .کتاب م دد دربارو رااب
بین زن ا شوهر چه مدۀموزد؟ دربارو بارگ کردن فرزندان؟ دربارو شهادت دادن به یک داست در
محل کار؟ کتاب م دد چه قواعدی را برای مخالگۀ راانشناسد ،اقتصاد یا علوم طزیگد به ما
مددهد؟ چدونه ما را در ار کردن پول ،پ انداز کردن یا ده یک دادن راهن ید مدکند؟ کتاب
م دد قواعدی را به ما مددهد که برای همۀ بخشهای زندنی ن کاربرد دارد ا کسانینه بهاوبد
مگالیم الهیامد کتاب م دد را ۀمواتهاند ،بهرت مدموانند مصمی مد را بدیرند که در این نواحد
ااالقد ا عملد نیا باع اشنودی ادا مدشود.
سوم ،مخالگۀ الهیات نظاممند به ما کمک مدکند که به عنوان مسیحد رشد کنیم .هرچه بیشرت
دربارو ادا ،کالم اا ،رابخۀ اا با دنیا ا انسان بدانیم ،بهرت مدموانیم به اا اعت د کنیم ،به طور کاملرت
اا را ستایش اواهیم کرد ا با ۀمادند بیشرت از اا اطاعت اواهیم کرد .مخالگۀ درست الهیات
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نظاممند ،ما را مسیحیان بالغ مری مدسازد .انر این کار را ننند ،پ

ما ۀنرا ۀنخور که ادا

مداواهد ،مخالگه مندکنیم.
در ااقع ،لالزاً کتاب م دد ،ۀموزو صحیح را با بلو در زندند مسیحد مرمز مدکند :پول

دربارو

"مگلیم دیندارانه"صحزت مدکند (اال میمومااد  ،3:6مرجمۀ هاارو نو) ا مدنوید کارش بهعنوان

رسول این است که "ای نِ برنایدنانِ ادا را م ویت کنم ا ح ی تد را که با اداشناسد یند است،
بیان منایم" (میتود  .)1:1براالف این ،اا مدنوید انوان نااطاعتیها ا فساد ااالقد"،عمل دیدری
براالف مگلیم درست" است (اال میمومااد .)10:1
ج .مسیحیان چگونه باید الهیات نظاممند را مطالعه کنند؟
پ

ما چدونه باید الهیات نظاممند را مخالگه کنیم؟ کتاب م دد راهن ییهاید را در پاسخ به این

سؤال فراهم مدکند.

 .1ما باید با دعا الهیات نظاممند را مطالعه کنیم.
انر مخالگۀ الهیات نظاممند ،ف

راش ااصد برای مخالگۀ کتاب م دد است ،پ

عزارات کتاب

م دد که دربارو راش مخالگۀ کالم ادا صحزت مدکنند ،در اصوص این منلیف ما را راهن ید
مدکنند .چناننه مامور نوی

در مامور  18:119دعا مدکند" :چش نم را باز کن ما ح ایق شدفت

اندیا احنام مو را بزینم" ،پ

در

ما هم باید دعا کنیم ا در درک کالم ادا از اا کمک بخلزیم .پول

اال قرنتیان  14:2به ما مدنوید "کسد که راحاند نیست ،مندمواند مگالیم راح ادا را بپذیرد ،زیرا
به ع یدو اا این مگالیم پوچ ا بدمگند هستند ا در ااقع ،چون مشخیص ایننونه مگالیم محتا به
بینش راحاند است ،ۀنها مندموانند ۀن را درک کنند ".بنابراین مخالگۀ الهیات یک عمل راحاند
است که برای این کار به کمک راحال دد نیاز داریم.
مهم نیست که یک دانشجو چ در باهوش است ،انر اا به دعایش ادامه نداده ا از ادا نخواهد که به
اا ذهن فهیم ا قلب فرامن ا با ای ن عخا کند ا از زندند شخصد اش با ادااند محافظت ننند،
مگالیم کتاب م دد مورد سو مفاهم ا بدای ند قرار مدنیرد ،منجر به اخای ۀموزهای مدشود ا
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ذهن ا قلب دانشجو بهرت مندشود ،بلنه بدمر مدشود .دانشجویان الهیات نظاممند باید در ابتدا
مص رمم باشند که زندنیشان را از هر نااطاعتد از ادا یا هر نناه شنااته شدهای که رابخه شان را با
ای سازند .باید مص رمم باشند که عزادت شخصد اود را با نظم ا مرمیب عالد
ادا مختل مدکند ،م ر
حفظ کنند .باید دامئاً برای حنمت ا درک کتاب م دد دعا کنند.
چون راحال دد مواناید درک کتاب م دد را به ما عخا مدکند ،باید بدانیم که مخصوصاً اقتد
مندموانیم بگضد از عزارات یا ۀموزههای کتاب م دد را درک کنیم ،کار صحیح این است که برای
طلب کمک از ادا دعا کنیم .ما لالزاً به دادههای بیشرت نیاز نداریم ،بلنه به بینش ا ۀناهد بیشرت
دربارو دادههاید که در دسرتس ن است ،نیاز داریم .این بینش ف

موس راحال دد عخا مدشود

(م ایسه کنید با اال قرنتیان 14:2؛ افسسیان .)19-17:1

 .2ما باید با فروتنی الهیات نظاممند را مطالعه کنیم.
پرتد به ما مدنوید" :همۀ ش قدیفۀ فرامند را به کمر بسته ،یندیدر را ادمت کنید زیرا ادا
مخالف متناان است ،اما به فرامنان فید مدبخشد" (اال پرتد  .)5:5کسانینه الهیات نظاممند
را مخالگه مدکنند ،چیاهای زیادی را دربارو مگالیم کتاب م دد اواهند ۀموات که شاید
مسیحیان دیدر در کلیسایشان یا اویشاانداند که در ادااند قدیمدمر هستند ،با ۀنها ۀشناید
نداشته یا بهاوبد ۀشنا نزاشند .همچنین شاید متوجه شوند که چیاهاید را دربارو کتاب م دد
درک مدکنند که بگضد از متص ردیان کلیسایشان ۀنها را درک مندکنند ا حتد شاید شزانشان ۀنها
را فراموش کرده یا هرنا بهاوبد یاد ندرفته است.
در همۀ این رشای  ،به راحتد مدموان نسزت به کسانینه این مخالگات را انجام ندادهاند ،احساد
لرار ا برمری کرد .اما چ در زشت است که کسد بخواهد از دانش کالم ادا ف
در مزاحثات یا مح یر یک مسیحد دیدر در مناملات استفاده کند ،یا باع

برای برنده شدن

شود که یک ای ندار

دیدر احساد کند که برای کار ادااند بدارزش است .نصیحت یگ وب دربارو این ننته برای ما
اوب است" :هر ک

باید زاد بشنود ،دیر جواب دهد ا دیر عصزاند شود .چون عصزانیت انسان به
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ِ
درک شخص از
هدفهای نینوی ادا کمک مندکند" (یگ وب  .)20-19:1اا به ما مدنوید که
کتاب م دد ،باید با فرامند ا محزت باشد" .در میان ش چه کسد عاقل ا فهیم است؟ اا باید با
زندند ا اع ل نیک اود که با مواضع حنمت همراه باشد ،ۀن را نشان دهد… اما حنمتد که از
عامل باط است اال پاک ،بگد صلحجو ،بانذشت ،مهربان ،پُر از شف ت ا مثرات نینو ،بدلرض ا
بدریاست .نیند ا عدالت میوو بذرهای است که به دست صالحان در صلح ا صفا کاشته مدشود"
(یگ وب  .)18-17 ،13:3الهیات نظاممند که به درستد مخالگه شود ،به سوی دانش هدایت
مندکند که "ۀدم را ملرار مدسازد" (اال قرنتیان  ،)1:8بلنه به سوی فرامند ا محزت به دیدران
هدایت مدکند.

 .3ما باید با استدالل ،الهیات نظاممند را مطالعه کنیم.
در عهدجدید مدبینیم که عیسد ا نویسندنان عهدجدید لالزاً یک ۀیه از کتاب م دد را ن ل کرده
ا بگد با ۀن به نتایج منخ د مدرسند .ۀنها با کتاب م دد استدطل مدکنند .بنابراین اشتزاه نیست
که از درک انساند ،منخق انساند ا استدطل انساند برای نتیجهنیری دربارو بیانیههای کتاب
م دد استفاده کنیم .به هرحال اقتد استدطل کرده ا چیای را مخرح مدکنیم که به نظرمان
استنتا منخ د صحیحد از کتاب م دد است ،ناهد ااقات اشتزاه مدکنیم .استنتاجهای ما از
بیانیههای کتاب م دد ،برابر با قخگیت یا اقتدا ِر بیانیههای کتاب م دد نیست ،چون مواناید ما
در استدطل ا نتیجهنیری ،مگیار نهاید ح ی ت نیست -بلنه ف
پ

کتاب م دد مگیار نهاید است.

ما برای استفاده از مواناید استدطل در استنتا از بیانیههای کتاب م دد چه محدادیتد

داریم؟ این ح ی ت که استدطل برای نتیجهنیری فرامر از بیانیههای محد کتاب م دد ،کار
درستد برای مخالگۀ کتاب م دد است ا کتاب م دد ،اودش مگیار نهاید ح ی ت است ،با هم

مرکیب مدشوند ما به ما نشان دهند که ما ۀزادیم از مواناید استدطملان برای استنتا از هر عزارت
کتاب م دد استفاده کنیم ،ما زمانینه این استنتا ها در مضر اد با مگلیم ااضح عزارات دیدر در
کتاب م دد نزاشند.
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این قاعده ،در استفاده از چیای که به نظرمان استنتا های منخ د کتاب م دد است ،محافظت
مدکند .استنتا های ما که فرضاً منخ د است ،ممنن است اشتزاه باشد .درنتیجه بهعنوان مثال،
شاید کتاب م دد را بخوانیم ا متوجه شویم که ادای پدر ،ادا اخاب شده (اال قرنتیان ،)3:1
ادای پرس ،ادا اخاب شده (یوحنا 28:20؛ میتود  )13:2ا ادای راحال دد ،ادا اخاب شده
است (اع ل  .)4-3:5شاید به این نتیجه برسیم که سه ادا اجود دارد .اما بگد متوجه شویم که
کتاب م دد رصیحاً مگلیم مددهد که ادا ااحد است (مثنیه 4:6؛ یگ وب  .)19:2بنابراین
نتیجهنیری مدکنیم که مفنرمان برای استنتا منخ د دربارو سه ادا ،اشتزاه بود ا کتاب م دد
ال
مگلیم مددهد که (الف) سه شخصیت جدانانه اجود دارد (پدر ،پرس ا راحال دد) ،هر یک کام ً
اداست ا (ب) یک ادا اجود دارد.
ما دقی اً مندموانیم بفهمیم که چخور هر دا بیانیه مدمواند ح ی ت باشد ،پ

با هم یک

متناقدمنا را مشنیل مددهند ("بیانیۀ ظاهرا ً متناقضد که مدمواند ح ی ت باشد") .4ما مدموانیم
یک متناقدمنا را جایا بش ریم (از جمله "ادا سه شخصیت ا یک اداست") چون مخمئنیم که
نهایتاً ادا ح ی ت کامل را دربارو اودش ا ماهیت ااقگیت مدداند ا در ادراک اا ،عنارص متفاات
یک متناقدمنا ،کامالً درهم ۀمیخته شدهاند ،هرچند که در این قسمت ،افنار ادا برمر از افنار
ماست (اشگیا  .)9-8:55اما یک مناقد ااقگد (از جمله" :ادا سه شخص است ا ادا سه شخص
نیست") بر مناقد نهاید در درک شخصد ادا دربارو اودش یا دربارو ااقگیت دطلت مدکند ا این
امنانپذیر نیست.
اقتد مامورنوی

مدنوید" :یام کالم مو بر حق ا همۀ دااریهای مو عادطنه ا ما به ابد است"

(ماامیر  ،)160:119منظورش این است که کالم ادا ف

به طور مجاا ح ی ت نیست ،بلنه به طور

کلرد در نظر نرفته مدشود .جمگاً در نظر نرفته مدشود" ،جملۀ" ۀن "راستد" است .نهایتاً هیچ
مناقد دراند در کتاب م دد یا افنار ادا نیست.
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 .4ما باید با کمک دیگران الهیات نظاممند را مطالعه کنیم.
ما باید شنرناار باشیم که ادا مگل ند را در کلیسا نذاشته ("ادا در کلیسا اشخاص مگیند را به
رشح زیر قرار داده است :اال رسوطن ،دام انزیا  ،سوم مگلمین[ "...اال قرنتیان  .)]28:12باید به
کسانینه عخیۀ مگلیم دارند ،اجازه بدهیم که در درک کتاب م دد به ما کمک کنند .یگند باید از
الهیات نظاممند ا کتابهای دیدری استفاده کنیم که موس مگل ن بارگ ادا نوشته شده که در
طول ماریخ ،ادا ۀنها را به کلیسا بخشیده است .همچنین به این مگناست که مخالگۀ الهیات باید
شامل این باشد که دربارو درسهای ن با مسیحیان دیدر صحزت کنیم .در بین کسانینه با ۀنها
صحزت مدکنیم ،لالزاً افرادی اواهند بود که عخیۀ مگلیم دارند ا مدموانند مگالیم کتاب م دد را
به اضوح مگلیم دهند ا به ما کمک کنند که ۀنرا راحتمر درک کنیم .در ااقع ،بگضد از مؤارمرین
ۀموزشها در دارههای الهیات نظاممند در کالجها ا دانشندههای مذهزد ،لالزاً اار از کالد ا در
نفتدوهای لیررسمد در بین دانشجویاند امفاق افتاده که سگد مدکنند اودشان ۀموزههای کتاب
م دد را درک کنند.

ِ
مرتبط کتاب مقدس،
 .5ما باید الهیات نظاممند را با جمعآوری و درک همۀ عبارات
دربارۀ هر موضوعی مطالعه کنیم.
این ننته در مگریف ما از الهیات نظاممند در ابتدای این فصل ذکر شد ،اما فرایند ااقگد ۀن باید در
اینجا ذکر شود .چدونه یک نفر از همۀ مگالیم موجود در عزارات کتاب م دد دربارو یک موضون
ِ
پوشش این کتاب،
ااص ،یک االصۀ ۀموزهای مدسازد؟ عدو زیادی در رابخه با موضوعات محت
فنر مدکنند که مخالگۀ فصلهای این کتاب ا ۀیات کتاب م دد که در این فصلها ذکر شده ،کافد
است .اما بگضیها مداواهند دربارو یک موضون ااص ،مخالگات بیشرتی در کتاب م دد داشته یا
موضوعات جدیدی را که در اینجا محت پوشش قرار ندرفته ،مخالگه کنند .چدونه یک دانشجو
مدمواند از کتاب م دد استفاده کند ما در مورد مگالیم ۀن دربارو بگضد از موضوعات جدید مح یق
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کند ،شاید دربارو موضوعد که رصیحاً در هیچ یک از کتابهای درسد الهیات نظاممند اا مورد بح
قرار ندرفته است؟
راند کار چنین اواهد بود )1 :یام ۀیات مربوطه را پیدا کنید .بهرتین کمک در این قدم ،یک
کشفاطیات اوب است که به شخص این مواناید را مدبخشد که به دنزال کل ت کلیدی باشد ا
ۀیامد را که به این موضون رسیدند کرده ،بیابد .مثالً در مخالگۀ مفهوم ایننه انسان به صورت ا
شزیه ادا ۀفریده شده ،شخص باید همۀ ۀیامد را که در ۀن ،صورت ،شزاهت ا الق شدن یافت
مدشود ،بیابد( .کل ت انسان ا ادا بسیار زیاد یافت مدشوند ا برای مح یق در کشفاطیات مفید

نیست) .در مخالگۀ ۀموزو دعا مدموان به دنزال کل ت بسیاری بود (دعا کردن ،دعا ،شفاعت،
دراواست ،ینرا ،اعرتاف کردن ،اعرتاف ،ستایش ،شنر ،شنرنااری ا لیره) -شاید فهرست ۀیات
بسیار طوطند شود ا قابل کنرتل نزاشد ،پ

دانشجو باید به رسعت یادداشتهای کشفاطیات را

بدان مراجگه به ۀیات بخواند ،یا احت طً این مح یق باید به بخشهای مختلف م سیم شده یا به شنل
دیدری محداد شود .با مفنر دربارو ماریخ کلرد کتاب م دد ا بگد مراجگه به بخشهاید که دارای
اطالعامد دربارو موضون مورد نظر است ،مدموان ۀیات را پیدا کرد -مثالً دانشجوید که دربارو دعا
مخالگه مدکند ،شاید بخواهد عزارامد مانند دعای حنا برای پرسدار شدن (در اال سموهیل ،)1
دعای سلی ن در اقف مگزد (در اال پادشاهان  ،)8دعای عیسد در با جتسی ند (در متد  26ا
عزارات مشابه) ا لیره را بخواند .بگد عالاه بر کار با کشفاطیات ا مخالگۀ عزارات دیدری که شخص
مدمواند دربارو ۀن موضون بیابد ،بررسد بخشهای مربوطه در بگضد از کتابهای الهیات نظاممند نیا
لالزاً ۀیات دیدری را که نادیده نرفته شده ،مورد موجه قرار مددهد ،ناهد ااقات بهااطر این است
که هیچ یک از کل ت کلیدی بنار رفته در کشفاطیات ،در این ۀیات یافت مندشود.

5

 )2قدم دام این است که بخوانید ،یادداشت بردارید ا سگد کنید ننات مخرح شده در ۀیات مربوطه
را االصه کنید .ناهد ااقات یک موضون لالزاً منرار اواهد شد ا االصۀ ۀیات نونانون نسزتاً ۀسان
اواهد بود .ناهد ااقات ،درک بگضد از ۀیات دشوار اواهد بود ا دانشجو باید زماند را به مخالگۀ
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عمیق یک ۀیه ااتصاص دهد (ف

با اواندن من ررر ۀیه در پیشزمینۀ ۀن یا استفاده از اباارهای

مخصصد ،از جمله مفسیرها ا للتنامهها) ما زمانینه به درک رضایت بخشد دست یابد.
ر
 )3نهایتاً مگالیم ۀیات نونانون باید در یک یا چند ننتۀ مورد مأیید کتاب م دد دربارو ۀن موضون
االصه شود .این االصه نزاید دقی اً مانند نتیجهنیری دیدران دربارو ۀن موضون باشد ،چون هریک
از ما مدموانیم چیاهاید را در کتاب م دد بزینیم که دیدران ۀنها را ندیدهاند ،یا شاید این موضون
را به طور متفاامد منظیم کنیم یا بر چیاهای متفاامد مأکید کنیم.
از طرف دیدر ،در اینجا بهرت است که بخشهای مربوطه را در کتابهای الهیات نظاممند مختلف
مخالگه کنید ،انر بتوانید ۀنها را بیابید .این یک بررسد مفید برعلیه اخا ا لفلت است ا لالزاً
شخص را از دیدناهها ا استدطلهای دیدر ۀناه مدسازد که مدمواند باع شود که نظرمان را اصالح
یا م ویت کنیم .انر دانشجو متوجه شود که دیدران دربارو نتایج بسیار متفاامد استدطل کردهاند،
در این صورت دیدناههای دیدر باید منصفانه بیان شوند ا بگد پاسخ داده شوند .ناهد ااقات
کتابهای الهیامد دیدر ،ما را از مالحظات ماریخد یا فلسفد دیدری که قزالً در ماریخ کلیسا ایجاد
داشته ،ۀناه مدسازند ا این چیاها ،بینش بیشرت یا هشدارهاید را برعلیه اخا فراهم اواهند کرد.
فرایند باط برای هر مسیحد که بتواند کتاب م ردد اش را بخواند ا در کشفاطیات به دنزال کل ت
باشد ،امنانپذیر است .الزته ،انسانها به مرار زمان ا با مجربه ا بلو مسیحد ،با رسعت ا ص رحت
بیشرتی به این فرایند اواهند پرداات ،اما انر مسیحیان به طور کلرد اودشان زمان بیشرتی را به
بررسد موضوعات در کتاب م دد ااتصاص مددادند ا به راش مذکور در باط نتیجه نیری
مدکردند ،این کار کمک بارند به کلیسا مدکرد .شادی حاصل از کشف موضوعات کتاب م دد،
بسیار ارزشمند است .مخصوصاً کشیشان ا رهااند که جلسات مخالگۀ کتاب م دد را رهای
مدکنند ،مازند بیشرتی را در ادراکشان از کتاب م دد ا در مگالیمشان مدیافتند.
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 .6ما باید الهیات نظاممند را با شادی و ستایش مطالعه کنیم.
درد الهیات ،رصفاً یک عمل ع الند یا رااند نیست .بلنه مخالگۀ ادای زنده ا شدفتد همۀ
کارهای اا در ال ت ا فدیه است .ما مندموانیم این موضون را بدان مداالۀ قلب ا زندنی ن
مخالگه کنیم! ما باید همۀ اجود ادا ،همۀ حرفها ا همۀ کارهایش را داست داشته باشیم" .ادااند،
ادای اود را با یامد دل ...داست بدار"(مثنیه  .)5:6ااکنش ما در برابر مخالگۀ الهیات کتاب
م دد باید مخابق کالم مامور نوی

باشد که نفت "ای ادا ،فنرهای مو ناد من چ در نرامد

است!" (ماامیر  .)17:139در مخالگۀ مگالیم کالم ادا نزاید مگجب کنیم که لالزاً درمدیابیم که
قلز ن اود به اود برای ابراز ستایش ا شادماند باز مدشود ،مانند مامور نوی :
"فراید ادااند راست است ا دلها را شاد مدکند( ".ماامیر )8:19
"در طریق شهادات مو ،بیشرت از کسب ارات شادمانم( ".ماامیر )14:119
"کالم مو برای من نوارا ا شیرینمر از عسل است( ".ماامیر )103:119
"شهادات مو برای من میراث ابدی ا مایۀ اوشد د ِل من است( ".ماامیر )111:119
"من در کالم مو شادمان هستم ،مثل کسد که ننجد را یافته باشد( ".ماامیر )162:119
لالزاً در درد الهیات ،ااکنش یک مسیحد باید مانند ااکنش پول

در مفنر دربارو استدطل

الهیامد طوطندای باشد که در پایان رامیان  32:11بیان کرد .اا به ااطر لنای ۀموزهای که ادا
مواناید بیانش را به اا داده ،با شادماند ستایش مدکند:
"دالتمندی ادا چ در عظیم ا حنمت ا مگرفت اا چ در عمیق است!
هدفهای اا لیر قابل درک ا راههای اا لیر قابل فهمند!
زیرا" :کیست که افنار ادا را درک منوده یا کیست که مشاار اا بوده است".
"چه کسد چیای به ادا م دیم کرده است ما ۀن را از اا پ
زیرا رسچشمه ا اسیله ا م صد همه چیا اداست.
به اا ما ابد جالل باد ،ۀمین( ".رامیان )36-33:11
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بدیرد؟"

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1الهیات نظاممند را مگریف کنید ا رابخۀ ۀن را با رشتههای الهیامد دیدر بیان کنید (الهیات
ماریخد ،الهیات فلسفد ،دفاعیات ،الهیات عهدعتیق ،الهیات عهدجدید ا الهیات کتاب
م دسد).
 .2یک "ۀموزه" چیست ا چه ارمزاطد با درد الهیات نظاممند دارد؟
 .3چهار دلیل مخالگۀ الهیات نظاممند موس مسیحیان را بیان کنید.
 .4شش ندرش یا فگالیتد که باید از ایژنیهای درد الهیات نظاممند باشد یا در مخالگۀ ۀن
اجود داشته باشد را نام باید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
چون من مگت دم که ۀموزه باید از لحاظ عاطفد احساد شود ،در عین حال که از لحاظ ع الند هم
درک شود ،پ

در بسیاری از فصلها سؤاطمد را دربارو احساد اواننده دربارو یک ننته از ۀموزه

مخرح کردهام .به نظرم این سؤاطت برای کسانینه زماند را به مفنر دربارو ۀنها ااتصاص مددهند،
بسیار ارزشمند اواهد بود.
 .1چدونه این فصل ،درک ش را دربارو الهیات نظاممند ملییر داد (انر این ملییر ایجاد شد)؟
قزل از اواندن این فصل ،چه ندرشد نسزت به مخالگۀ الهیات نظاممند داشتید؟ اکنون
ندرش ش چیست؟
 .2برای کلیسا یا فرقهای که برای یک نسل یا بیشرت ،از یادنیری الهیات نظاممند دست
مدکشد ،احت طً چه امفاقد اواهد افتاد؟ ۀیا این دربارو کلیسای ش صدق مدکند؟
 .3ۀیا ۀموزهای در فهرست ذکر شده که درک کاملمر ۀن مدمواند به رفع مشنل شخصد ش در
زندند کنونیتان کمک کند؟ اخرات راحاند ا عاطفد که ش
الهیات نظاممند نسزت به ۀن ۀناه باشید ،چیست؟
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شخصاً باید در مخالگۀ

 .4دعا کنید که ادا مخالگۀ ۀموزههای االیۀ مسیحد را به زماند برای رشد راحاند ا مشارکت
عمیقمر با اا مزدیل کند ،ا زماند که در ۀن مگالیم کتاب م دد را بهدرستد درک کرده ا
بنار باید.
 .4اصطالحات خاص
دفاعیات
الهیات کتاب م دسد
ااالقیات مسیحد
مناقد
ۀموزه
الهیات ماریخد
ۀموزو بارگ
ۀموزو کوچک
الهیات عهدجدید
الهیات عهدعتیق
متناقدمنا
الهیات فلسفد
پیشفرضها
الهیات نظاممند
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
دانشجویان بارها نفتهاند که یند از ارزشمندمرین بخشهای هر داره از کالج یا دانشندو مذهزد،
عزارات حفظد کتاب م دد بوده است" .کالم مو را در دل نداه مددارم که مزادا به مو نناه ارزم"
(ماامیر  .)11:119بنابراین من در هر فصل یک عزارت حفظد مناسب نذاشتهام که
مگلیمدهندنان مدموانند ،در هر جایینه ممنن است ،ۀیۀ حفظد را به رشای مورد نیاز این داره
ضمیمه کنند( .عزارات حفظد کتاب م دد در پایان هر فصل ،از مرجمۀ نسخۀ دری امراز TDV
است ،یگند نسخهای که در این کتاب بنار رفته است ،اما شاید بگضیها نسخههای دیدر را مرجیح
دهند).
متد 20-18:28

"ۀنداه عیسد پیشرت ۀمده برای ۀنها صحزت کرد ا فرمود" :یام قدرت در ۀس ن ا بر رای زمین به من
داده شده است .پ

براید ا همۀ ملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راحال دد

مگمید دهید ا به ۀنها مگلیم دهید که همۀ چیاهاید را که به ش نفتهام انجام دهند ا بدانید که من
هر رازه ما ۀار با ش هستم".
_______________________
.1

ِ
مینیسرت در اِسناندیدا ،کالیفرنیاست ا من این افتخار را
این مگریف الهیات نظاممند برنرفته از پرفسور جان فرِیم است ،اکنون در دانشندو مذهزد اِست
داشتم که در سال 1973–1971محت رهای اا درد بخوانم (در دانشندو مذهزد اِست مینیسرت ،فیال ِدلفیا).

.2

به فصل  21دربارو ای ن نجات بخش ا فصلهای  16 –14دربارو شخصیت ا کار مسیح مراجگه کنید.

.3

ِ
مینیسرت است.
این راهن هم با اقتزاد از پرفسور جان فرِیم در دانشندو مذهزد اِست

.4

للتنامۀ زبان اندلیسد میراث ۀمریناید ،ایرایش :ایلیام موری

.5

من برنههای دانشجویان زیادی را اواندهام که به من نفتهاند که مثالً انجیل یوحنا دربارو نحوو دعای مسیحیان چیای مندنوید ،چون ۀنها به

(( 950 ،)Boston: Houghton-Mifflin,1980االین مگریف).

کشفاطیات مراجگه کرده ا دریافتهاند که کلمۀ دعا در یوحنا نیست ا کلمۀ دعا کردن ف

چهار مرمزه در اشاره به عیسد در حال دعا بنار رفته ،در یوحنا

 16 ،14ا  .17ۀنها این موضون را نادیده نرفتهاند که یوحنا دارای چند ۀیۀ مهم است که کلمۀ دراواست کنید به جای کلمۀ دعا کنید بنار رفته است
(یوحنا 14-13:14؛  16 ،7:15ا لیره).
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بخش 1
آموزۀ کالم خدا
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فصل دوم
اقتدار و خطاناپذیری کتاب مقدس
 +ما چدونه بدانیم که کتاب م دد کالم اداست؟
 +ۀیا اخاید در کتاب م دد اجود دارد؟
کل کتاب م دد را دربارو
چون در فصل  1مأیید کردیم که الهیات نظاممند سگد مدکند که مگالیم ر
موضوعات نونانون االصه کند ،بگد از ۀن به سؤاطمد دربارو ماهیت کتاب م دد مدپردازیم که
کل کتاب م دد دربارو اودش به ما چه
اطالعات ما در زمینۀ الهیات نظاممند برنرفته از ۀن است .ر
مدۀموزد؟
مگالیم اصلد کتاب م دد دربارو اودش را مدموان در چهار ایژند دستهبندی کرد )1 :اقتدار
کتاب م دد )2 ،اضوح کتاب م دد )3 ،وارت کتاب م دد ا  )4کفایت کتاب م دد.
اکرث مسیحیان با االین ایژند موافق اند که کتاب م دد به نوعد ،اقتدار ماست .اما دقی اً از چه
لحاظ کتاب م دد ادعا مدکند که اقتدار ماست؟ ما چدونه مت اعد شویم که ادعای کتاب م دد
دربارو کالم ادا بودن راست است؟ اینها سؤاطمد است که در این فصل به ۀنها اشاره مدشود.
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

اقتدار کتاب م دد یگند یامد کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ،چناننه بدای ند یا
نااطاعتد از هر کالم کتاب م دد ،بدای ند یا نااطاعتد از اداست .این مگریف را اکنون مدموان
در بخشهای نونانون ۀن بررسد کرد.
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الف .متامی کلامت کتاب مقدس ،کالم خداست

 .1این چیزی است که کتاب مقدس دربارۀ خودش ادعا میکند.
ادعاهای زیادی در کتاب م دد اجود دارد که مدنوید یامد کل ت کتاب م دد ،کالم اداست
(همچنین کالمد که موس انسانها نوشته شده بود) .این در عهدعتیق ،لالزاً در عزارت م ردمامد
"بنابراین ادااند مدفرماید" است ،که صدها مرمزه دیده مدشود .در دنیای عهدعتیق ،این عزارت
برابر بود با عزارت "بنابراین پادشاه مدفرماید ،"...که در م ردمۀ حنم یک پادشاه به افراد محت
فرمانش بنار مدرفت ،حنمد که مندموانست به چالش کشیده شود یا مورد سؤال قرار نیرد ،بلنه
ف

باید اطاعت مدشد1.پ

اقتد انزیا مدنویند" :بنابراین ادااند مدفرماید" ،ۀنها ادعا مدکنند

که پیامۀاراند از سوی پادشاه م تدر ارساهیل هستند ،یگند از سوی او ِد ادا ،ا ادعا مدکنند که
کالمشان ،کامالً کالم م تدرانۀ اداست .اقتد یک نزد به نام ادا اینخور صحزت مدکرد ،هر
کالمش باید از ادا مدبود ،در لیر این صورت یک نزد درالین مدبود (م ایسه کنید با اعداد
38:22؛ مثنیه 20-18:18؛ ارمیا 9:1؛ 14:14؛ 22-16:23؛ 32-31:29؛ حاقیال 7:2؛ -1:13
.)16
بگالاه ،لالزاً نفته شده که ادا "بهاسیلۀ" نزد صحزت مدکند (اال پادشاهان 18:14؛ ،12:16
34؛ دام پادشاهان 36:9؛ 25:14؛ ارمیا 2:37؛ زکریا  .)12 ،7:7بنابراین ،ۀنچه نزد به نام ادا
مدنوید ،در ااقع ادا ۀن را مدنوید (اال پادشاهان  26:13با ۀیۀ 21؛ اال پادشاهان  19:21با
دام پادشاهان 26-25:9؛ ح رجد 12:1؛ م ایسه کنید با اال سموهیل  .)18 ،3:15در این مورد ا
موارد دیدر در عهدعتیق ،کالمد که انزیا اعالم کردند ،مدمواند بهعنوان کالم ادا در نظر نرفته
شود .بنابراین بدای ند یا نااطاعتد از کالم نزد ،بدای ند یا نااطاعتد از اداست (مثنیه 19:18؛
اال سموهیل 8:10؛ 14-13:13؛ 23 ،19 ،3:15؛ اال پادشاهان .)36 ،35:20
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این ۀیات بهمنهاید ادعا مندکنند که همۀ کل ت عهدعتیق ،کالم اداست ،چون این ۀیات ف

به

بخشهای ااصد از کالم اعالم شده یا منتوب عهدعتیق اشاره مدکنند .اما نیرای فاایندو این
عزارات ،بگالاو صدها عزارمد که با "بنابراین ادااند مدفرماید" ۀلاز مدشوند ،برای این است که
نشان دهد در عهدعتیق ناارش منتوب کل مد را داریم که مدنویند کالم او ِد اداست .این
کل ت ،بخشهای بارند از عهدعتیق را در برمدنیرند .اقتد درمدیابیم که همۀ کل مد که بخشد
کل
از "رشیگت ادا" یا "کتاب عهد" بود ،بهعنوان کالم ادا در نظر نرفته شده ،مدبینیم که ر
عهدعتیق م ردعد این نون اقتدار است (مراجگه کنید به ارا 7:24؛ مثنیه 21:29؛ 26-24:31؛
یوشع 26:24؛ اال سموهیل 25:10؛ دام پادشاهان .)3-2:23
مگدادی از عزارات در عهدجدید نشان مددهند که همۀ مخالب عهدعتیق بهعنوان کالم ادا در نظر
نرفته شده است .دام میمومااد  16:3مدنوید" :یام کتاب م ردد از الهام اداست ا برای مگلیم
ح ی ت ،رسزنش اخا ،اصالح عیبها ا پرارش ما در عدالت مفید است" .در اینجا "کتاب م دد"
(یوناند )graphe :باید در اشاره به کُتب م دد عهدعتیق باشد ،چون کلمۀ  grapheدر هر پنجاه ا
"کتب م ردد"عهدعتیق چیای است
یک مورد در عهدجدید ،به چنین چیای اشاره مدکند .بگالاه
ِ
که پول
پول

در ۀیۀ  15به ۀن اشاره کرد.
در اینجا مأیید مدکند که همۀ کتب عهدعتیق " theopneustosموس

است .چون نفته شده که کُتب ۀن "بازدم" هستند ،این منف

ادا دمیده شده"

در رابخه با کالم کتاب م دد ،باید

بهعنوان استگاره در نظر نرفته شود .بنابراین این ۀیه بهطور االصه ۀنچه را که در بسیاری از عزارات
عهدعتیق دیده مدشود ،بیان مدکند :کتب عهدعتیق بهعنوان کالم منتوب ادا در نظر نرفته
مدشوند .چون ادا همۀ کل ت عهدعتیق را اعالم کرده (ا هنوز اعالم مدکند) ،انرچه اا از
منایندنان انساند برای نوشنت این کل ت استفاده کرد.

2

یک نشانۀ مشابه از ایژند کتب عهدعتیق بهعنوان کالم ادا در دام پرتد  21:1یافت مدشود.
پرتد دربارو نز رومهای کتاب م دد (ۀیۀ  ،)20یگند حداقل ۀیات عهدعتیق که پرتد اوانندنان اش
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را مشویق مدکند که با دقرت به ۀنها موجه کنند (ۀیۀ  ،)19مدنوید هیچیک از این نز رومها "بهاسیلۀ
ن شه ا اواستۀ انسان" نزود ،بلنه "انسانها محت مأایر راحال دد ،کالم ادا را بیان منودند" .هدف
پرتد این نیست که کامالً ن ش اراده یا اصوصیات ااالقد انسان را در نوشنت کتاب م دد اننار
کند (اا مدنوید انسانها "اعالم کردند") ،بلنه مدنوید منزع نهاید هریک از نز رومها ،هرنا مصمیم
انساند برای نوشنت مخالب دلخواه اش نزود ،بلنه عمل راحال دد در زندند ۀن نزد انجام شد ،که
در اینجا (یا در ااقع ،در جاهای دیدر در کتاب م دد) نامشخص است .این نشاندهندو اعت ادی
است که مدنوید همۀ نز رومهای عهدعتیق (با موجه به ۀیات  ،20-19احت طً شامل همۀ ۀیات
کالم ادا هستند.
منتوب عهدعتیق است) "از جانب ادا" اعالم شدهاند :یگند ِ
عزارات زیادی را مدموان بیان کرد (مراجگه کنید به متد 5:19؛ لوقا 70:1؛ 25:24؛ یوحنا -45:5
47؛ اع ل 21 ،18:3؛ 25:4؛ 47:13؛ 25:28؛ رامیان 2:1؛ 2:3؛ 17:9؛ اال قرنتیان 10-8:9؛
عاانیان  ،)6-7 ،2-1:1اما الدوی نسزت دادنِ کل ت کُتب عهدعتیق به ادا ،باید بسیار ااضح
باشد .بگالاه ،در جاهای متگددی نفته شده که همۀ کل ت انزیا یا کل ت کُتب عهدعتیق،
براندیاانندو ای ن یا از جانب ادا هستند (مراجگه کنید به لوقا 44 ،27 ،25:24؛ اع ل 18:3؛
14:24؛ رامیان .)4:15
اما انر منظور پول

از دام میمومااد  ،16:3دربارو همۀ "کتاب م دد" بهعنوان بازدم ادا ،ف

کتب عهدعتیق بود ،پ

چدونه این ۀیه مدمواند برای کتب عهدجدید نیا بنار راد؟ ۀیا این دربارو

ایژند کتب عهدجدید هم چیای مدنوید؟ برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که کلمۀ یوناند
مخصصد برای نویسندنان عهدجدید بود ا یک مگنای
"( grapheکتاب م دد") یک اصخالح
ر
مخصصد داشت .انرچه پنجاه ا یک مرمزه در عهدجدید بنار رفته ،اما در همۀ این موارد به کتب
ر
عهدعتیق اشاره مدکند ،نه به کالم یا کُتزد اار از کتب رسمد کتاب م دد .بنابراین ،همۀ
چیاهاید که به م ولۀ "کتاب م دد" مگلرق داشت ،از ایژند "بازدم ادا" براوردار بود :کل ت ۀن،
کل ِت او ِد ادا بود.
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اما در دا بخش عهدجدید مدبینیم که کتب عهدجدید نیا در کنار کتب عهدعتیق" ،کتاب م دد"
نامیده شده است .در دام پرتد  ،16-15:3پرتد مدنوید" :برادر عایا ما پولُ

نیا با استفاده از

حنمتد که ادا به اا عنایت کرد ،به ش نوشته است .اا در یام رساطت اود دربارو این چیاها
مدنویسد ،در این نامهها ناهد مخالب دشواری هست که مردمان نادان ا ناپایدار از ۀنها مفسیر
لل مدکنند ،ه نطور که با قسمتهای دیدر نوشتهها هم رفتار مدکنند ا از این راه هالکت را
نصیب اود مدسازند".
در اینجا پرتد نهمنها ۀناهد از اجود رساطت منتوب پول

را نشان مددهد ،بلنه اشتیاق ااضح

برای دستهبندی "همۀ رساطت اود [پول ]" با "قسمتهای دیدر نوشتهها" را نیا نشان مددهد.
این نشان مددهد که در ااایل ماریخ کلیسا ،همۀ رساطت پول

مانند متون عهدعتیق ،بهعنوان

کالم منتوب ادا در نظر نرفته شد .همچنین در اال میمومااد  18:5پول

مدنویسد" :زیرا نوشته

شده است" :دهان ناای را که ارمن مدکوبد ،نَزند" ا "کارنر مستحق ماد اود مدباشد ".االین
ن ل قول از مثنیه  4:25است ،اما دامد در عهدعتیق یافت مندشود .بلنه ن ل قولد از لوقا 7:10
است .پول

در اینجا از کالم عیسد ن ل قول مدکند که در انجیل لوقا یافت مدشود ا ۀنها را "کتب

م دد" مداواند.
این دا عزارت در کنار هم نشان مددهند که در داران مخالب عهدجدید ،این ۀناهد اجود داشت
که به م ولۀ ااص کتزد که "کتب م دد" نامیده مدشد ،مخالزد افااده مدشود ،یگند به کتزد
که کالم ادا بودند .بنابراین اقتد ادعا مدکنیم که کتب عهدجدید به م ولۀ ااص "کتب م دد"
مگلرق دارند ،بهدرستد دام میمومااد  16:3را برای این کتب نیا بنار مدبریم ا مدنوییم این کتب
نیا از ایژنیهاید براوردارند که پول

به "یامد کتب م دد" نسزت مددهد :این "بازدم ادا"

است ا یامد کل ت اش ،کل ت اداست.
ۀیا شواهد بیشرتی اجود دارد که نویسندنان عهدجدید (نه ف

عهدعتیق) مخالزشان را کالم ادا

مددانستند؟ در بگضد از موارد اجود دارد .در اال قرنتیان  37:14پول
37

مدنوید" :انر کسد اود

را نزد بخواند یا دارای عخایای راحاند دیدر بداند ،باید مصدیق کند که ۀنچه را مدنویسم امر
ادااند است" .پول

در اینجا قوانیند را برای پرستش کلیساید در قرنت

بنیان نهاده ا ادعا کرده

که از جایداه "فرامین ادااند" براوردارند.
شاید کسد فنر کند که پول

احساد کرده فرامین اش کمارزشرت از فرامین عیسد بوده ا بنابراین

طزم نزود که با دقت اطاعت شوند .مثالً در اال قرنتیان  12:7کل ت اودش را از کل ت عیسد
مت یا مدکند" :به دیدران مدنویم -این را من مدنویم ،نه ادااند "...به هرحال این ف

به این

مگناست که اا مالنیت کل ت زمیند عیسد دربارو این موضون را در ااتیار نداشت .ما مدموانیم
بزینیم که قضیه این است ،چون در ۀیات  11-10ف

مگلیم زمیند عیسد را منرار مدکند "که زن

نزاید از شوهر اود جدا شود" ا "مرد نیا نزاید زن اود را طالق دهد" .اما در ۀیات  15-12فرامین
حق انجام
اش را دربارو موضوعد بیان مدکند که ظاهرا ً عیسد به ۀنها اشاره ننرده است .چه چیای ر
این کار را به اا داد؟ پول

مدنوید بهعنوان "کسد که به لخف ادااند قابل اعت د است" سخن

مدنوید (اال قرنتیان  .)25:7ظاهرا ً در اینجا منظورش این است که باید دااریهای اا را نیا به
اندازو فرامین عیسد ،م تدر بدانیم!
نشانههای دیدناه مشابه دربارو کتب عهدجدید در یوحنا  26:14ا  13:16یافت مدشود ،جایینه
عیسد اعده داد راحال دد ،همۀ چیاهاید را که اا به شانردانش نفته ،به یادشان اواهد ۀارد ا
ۀنها را به سوی یامد راستد هدایت اواهد کرد .این به عمل راحال دد در مواناید بخشیدن به
شانردان برای یادۀاری ا ناارش مصون از اخا ،دربارو همۀ حرفهای عیسد اشاره مدکند.
نشانههای مشابهد نیا در دام پرتد 2:3؛ اال قرنتیان 13:2؛ اال مسالونینیان  15:4ا مناشفه
 18:22-19یافت مدشود.

 .2وقتی کتاب مقدس را میخوانیم ،ادعاهای کتاب مقدس ما را متقاعد میکنند که این
کالم خداست.
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ادعای کتاب م دد دربارو کالم ادا بودن ،یک چیا است ا اعت اد به راستد این ادعاها ،یک چیا
دیدر .اعت اد نهاید ما به ایننه کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ،ف

زماند امفاق مدافتد که

راحال دد در کل ت کتاب م دد ا بهاسیلۀ این کل ت با قلز ن صحزت کند ا یک اطمینان
دراند به ما بدهد که این کالم االقمان است که با ما صحزت مدکند .بدان عمل راح ادا،
شخص این ح ی ت را که کل ت کتاب م دد ،در ااقع کالم اداست ،دریافت ننرده یا نخواهد
پذیرفت.
اما کسانینه راح ادا در ۀنها کار مدکند ،مشخیص مددهند که کل ت کتاب م دد ،کالم
اداست .این فرایند دقی اً قابل م ایسه با چیای است که موس

ۀن ،کسانینه به عیسد ای ن

ۀاردند ،مددانستند که کالم اا راست بود .اا نفت" :نوسفندان من صدای مرا مدشنوند ا من ۀنها را
مدشناسم ا ۀنها به دنزال من مدۀیند" (یوحنا  .)27:10کسانینه نوسفندان مسیح هستند ،اقتد
کل ت کتاب م دد را مداوانند ،کالم شزان اعظمشان را مدشنوند ا مت اعد مدشوند که این
کالم ،در ااقع کالم ادااندشان است.
مهم است که به یاد داشته باشید اعت اد به ایننه کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ،بدان کل ت
کتاب م دد یا با چیای بیش از کل ت کتاب م دد امفاق مندافتد .اینخور نیست که یک راز
راحال دد در نوش ن بدوید" :ۀن کتاب م دسد که رای میا ات است ،مدبیند؟ من مداواهم
بداند که کل ت این کتاب م دد ،کالم اداست ".بلنه اقتد مردم کتاب م دد را مداوانند،
صدای االقشان را مدشنوند که در کل ت کتاب م دد با ۀنها صحزت مدکند ا متوجه مدشوند
که این کتابد که مداوانند ،براالف کتابهای دیدر است ،این کتاب بهراستد کتاب کالم اداست
که با قلبشان سخن مدنوید.

یک جنزش الهیامد بانفوذ در قرن بیستم ،جنزش ارمدک

نوین نامیده شد .مشهورمرین منایندو

این جنزش ،کارل بارت ،الهیدان سوهیسد بود ( 3.)1968–1886انرچه اکرث مخالب بارت مأیید
مج رددی بر مگالیم کتاب م دد ا مت یا از بدای ند الهیات ۀملاند ۀزاد اندیش بود ،الد بارت
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همچنان مأیید ننرد که طزق مزاحثات ما در اینجا ،همۀ کل ت کتاب م دد ،کالم اداست .بلنه

نفت اقتد ما با کل ت کتاب م دد رابرا مدشویم ،این کل ت برای ما به کالم ادا مزدیل
مدشوند .این دلیل اساسد برای عدم ح یت قلزد نهضت انجیلد از ارمدک

نوین بارت بود،

انرچه ۀنها از بسیاری از مگالیم اش قدرداند مدکنند.

 .3نشانۀ دیگر مفید است ،اما متقاعد کننده نیست.
بخش قزلد منداواست اعتزار استدطلهای دیدر را اننار کند ،استدطلهاید که مدموانست در
ح یت از این ادعا باشد که کتاب م دد ،کالم اداست .این ۀناهد به ما کمک مدکند که کتاب
م دد از لحاظ ماریخد صحیح است ،مخالب دران ۀن بدمناقد است ،شامل نز رومهاید است که
صدها سال بگد انجام شد ،بیش از هر کتاب دیدری بر جریان ماریخ برش مأایر نذاشته ،بهطور
پیوسته زندند میلیونها نفر را در رسارس ماریخ اود ملییر داده ،مردم بهاسیلۀ ۀن نجات مدیابند،
زیزاید شنوهمند ا رفای عمیق مگالیم اش قابل م ایسه با کتابهای دیدر نیست ا صدها بار ادعا
مدکند که کالم او ِد اداست .همۀ این استدطلها برای ما مفید است ا موانگد را که ممنن بود
مانع از ای ن ما به کتاب م دد شود ،از بین مدبرد .اما همۀ این استدطلها بهطور مجاا یا در کنار
یندیدر ،نهایتاً مندموانند مت اعد کننده باشند .چناننه اعرتاف ای ن اِست مینیسرت در –1643
 1646اعالم کرد:
شهادت کلیسا مدمواند ما را ملام کند یا براندیاد ما احرتام زیاد ا متواضگانه نسزت به کتب
م ردد داشته باشیم .ۀس ند بودن این موضون ،اارات این ۀموزه ،شنوه این سزک ،موافق همۀ
کل دامنۀ ۀن (که یامد جالل از ۀنِ اداست) ،کشفیات کامل ۀن دربارو منها راه نجات
بخشها ،ر
انسان ،بسیاری از دیدر برمریهای لیرقابل م ایسه ا همۀ ک طت ۀن ،استدطلهاید هستند که با
ۀنها شدیدا ً اود را بهعنوان کالم ادا ۀشنار مدکند :اما علیرلم اینها ،اعت اد ا اطمینان کامل ما
به ح ی ت اخاناپذیر ا اقتدار الهد ۀن ،بر اساد عمل دراند راحال دد است که بهاسیلۀ کالم
ا با کالم ،در قلز ن شهادت مددهد( .باب  ،1پارانراف .)5
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 .4کلامت کتاب مقدس ،دربارۀ خود گواهی میدهند.
چون کل ت کتاب م دد "دربارو اودش نواهد مددهد" ،با م روسل به هر اقتدار برمری مندمواند
بهعنوان کالم ادا "اابت شود" .انر م روسل نهاید ما مثالً بر منخق انساند یا ح ی ت علمد باشد ما
اابت کنیم که کتاب م دد کالم اداست ،در این صورت فرض مدکنیم چیای که به ۀن مت روسل
مدشویم ،از اقتداری برمر از کالم ادا براوردار است ا این یک چیا ح ی دمر یا قابل اعت دمر
است .بنابراین اقتدار نهاید که نشان مددهد کتاب م دد ،کالم اداست ،باید او ِد کتاب م دد
باشد.

 .5مخالفت :این چرخۀ باطل استدالل است.
شاید کسد مخالفت کند که انر بدوییم او ِد کتاب م دد اابت مدکند که کالم اداست ،در ااقع
این بنارنیری چراۀ باطل استدطل است :ما مگت دیم که کتاب م دد کالم اداست ،چون اودش
چنین ادعاید مدکند .ما به ادعاهای ۀن اعت اد داریم ،چون کتاب م دد کالم اداست .ما
مگت دیم که این کالم اداست ،چون چنین ادعاید مدکند ا به همین مرمیب ادامه مدیابد.
باید پذیرفت که این نوعد چراۀ باطل استدطل است .اما به هرحال ،این کاربرد اش را بداعتزار
مندسازد ،چون همۀ استدطلها دربارو یک اقتدار مخلق ،باید نهایتاً برای اراهۀ دلیل ا مدرک ،به ۀن
اقتدار مت روسل شوند؛ در لیر این صورت ۀن اقتدار ،یک اقتدار مخلق یا برمر نخواهد بود .این مشنل،
مختص به مسیحیاند نیست که دربارو اقتدار کتاب م دد صحزت مدکنند .بلنه همۀ افراد اقتد
از اقتدار نهاید اود برای اعت اد ا باارشان دفان مدکنند ،بهطور رصیح یا لیررصیح ،از نوعد چراۀ
باطل استدطل استفاده مدکنند.
چند منونۀ ساده ،انوان چراههای باطل استدطل را که مردم برای ح یت از پایههای اعت ادشان
بنار مدبرند ،نشان اواهد داد:
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"استدطل من اقتدار نهاید من است ،چون به نظر من منخ د است که ۀن را اقتدار نهاید
اود بسازم".
"انسجام منخ د ،اقتدار نهاید من است ،چون منخ د است که ۀن را اقتدار نهاید اود
بسازم".
حسد انساند ،اقتدار نهاید من برای کشف چیاهای ااقگد یا
"یافتههای مجربیات ر
لیرااقگد است ،چون ح رواد انساند ما هرنا چیا دیدری را کشف ننرده :بنابراین مجربۀ
ح رواد انساند به من مدنوید که اصل ا قاعدو من راست است".
هر یک از این استدطلها از چراۀ باطل استدطل برای بنای مگیار نهاید اود از ح ی ت استفاده
مدکند.
پ

چدونه یک مسیحد یا هر ک

دیدری از بین ادعاهای نونانون برای اقتدار مخلق ،یند را

انتخاب کند؟ نهایتاً درستد کتاب م دد ،اودش را مأیید اواهد کرد که بسیار قانعکنندهمر از
کتابهای مذهزد دیدر (از جمله کتاب مورمونها یا قرۀن) یا دیدر سااتارهای ع الند ذهن انسان (از
حسد ،اسلوبشناسد علمد ا لیره) است .این قانعکنندهمر
جمله منخق ،استدطل انساند ،مجربۀ ر
اواهد بود ،چون در مجربۀ ااقگد زندند ،کاندیداهای دید ِر اقتدار نهاید ،ناپیوسته بوده یا قصورامد
داشتهاند که ۀنها را ااجد رشای

مندسازد ،درحالینه کتاب م دد کامالً مخابق همۀ چیاهاید

است که دربارو دنیای اطراف ن ،اودمان ا ادا مددانیم.
کتاب م دد مأیید اواهد کرد که به این شنل قانعکننده است؛ یگند انر ما بهدرستد دربارو
ماهیت ااقگیت ،درک ن نسزت به ۀن ،اودمان ا ادا فنر کنیم ،این کتاب قانعکننده است .مشنل
این است که بهااطر نناه ،درک ا مجایه ا محلیل ما دربارو ادا ا ال ت ،ناقص است .بنابراین به
کار راح ل دد نیاز داریم که بر مأایرات نناه للزه کند ما ما بتوانیم قانع شویم که کتاب م دد
ااقگاً کالم اداست ا ادعاهای ۀن دربارو اودش ،ح ی ت است.
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به عزارت دیدر ،استدطل برای کتاب م دد بهعنوان کالم ادا ا اقتدار نهاید ما ،چراۀ باطل

استدطل مگمولد نیست .شاید بهرت باشد که فرایند قانع کردن را به یک مارپیچ مشزیه کنیم که در
ۀن شناات بیشرت کتاب م دد ا درک صحیح ا بیشرت ادا ا ۀفرینش ،یندیدر را با ه هندد
منمیل مدکنند ،هر یک از ۀنها ،ص رحت دیدری را مأیید مدکند .به این مگنا نیست که دانش ما از
دنیای اطراف ن ،بهعنوان اقتداری برمر از کتاب م دد است ،بلنه این دانش ،انر صحیح باشد،
اطمینان بیشرت ا الاام عمیقمری اراهه مدکند که کتاب م دد منها اقتدار نهاید ا ااقگد است ا
دیدر ادعاها در رقابت با اقتدار نهاید ،کاذب هستند.

 .6به این معنا نیست که خدا بهعنوان تنها وسیلۀ برقراری ارتباط ،مطالب را دیکته
میکند.
در اینجا طزم است هشدار بدهیم .ایننه همۀ کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ،نزاید منجر به
این مفنر شود که ادا هر کلمۀ کتاب م دد را به نویسندنان انساند دینته کرده است.
اقتد مدنوییم همۀ کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ،دربارو نتیجۀ فرایند بوجود ۀمدن کتاب
م دد صحزت مدکنیم .سؤال دینته کردن ،به فرایندی که این نتیجه را به همراه داشته یا به نحوو
عملنرد ادا برای اطمینان از حصول نتیجۀ مورد نظرش اشاره مدکند .باید مأکید کرد که کتاب
م دد ف

از یک نون فرایند یا راشد که ادا موس ۀن کالمش را به نویسندنان کتاب م دد

اعالم کرد ،صحزت مندکند .در ااقع ،نشانههاید از فرایندهای بسیار نسرتده اجود دارد که ادا
برای رسیدن به نتیجۀ دلخواه از ۀنها استفاده کرد.
مگدادی از منونههای پراکندو دینته کردن بهطور رصیح در کتاب م دد ذکر شده است .اقتد
یوحنای رسول ادااند قیام کرده را در رایاید در جایرو پخمود دید ،عیسد اینخور با اا صحزت
کرد" :به فرشتۀ کلیسای اِ ِف ُس

بنوی ( "...مناشفه )1:2؛ "به فرشتۀ کلیسای اِسمیرنا بنوی "...

(مناشفه )8:2؛ "به فرشتۀ کلیسای ِپرناموم بنوی ( "...مناشفه  .)12:2اینها منونههاید از دینته
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کردنِ االص ا ساده هستند .ادااند قیام کرده به یوحنا مدنوید که چه بنویسد ا یوحنا کل مد را
که از عیسد مدشنود ،مدنویسد.
یم ادا ،راش بوجود ۀمدن
اما در بسیاری از بخشهای دید ِر کتاب م دد ،قخگاً این دینتۀ مست ِ
کل ت کتاب م دد نزوده است .نویسندو عاانیان مدنوید که ادا با پدران ما بهاسیلۀ انزیا" ،به
راههای مختلف" سخن نفت (عاانیان  .)1:1ما در جهت دید ِر طیف دینته کردن ،مح یق ماریخد
مگمولد لوقا را برای نوشنت انجیلش ،بهعنوان منونه داریم .اا مدنوید" :م دیم به عالیجناب
مِیوفیلود :ما به حال نویسندنان بسیاری به نوشنت رشح اقایگد که در بین ما رخ داده است ،اقدام
کردهاند ا ۀنچه را که بوسیلۀ شاهدان عیند االیه ا صاحزان ۀن پیام به ما رسیده است به قلم
ۀاردهاند .من نیا به نوبۀ اود ،بهعنوان کسد که جریان کامل این اقایع را جا به جا مخالگه ا
بررسد کرده است ،صالح دیدم که این پیشۀمدها را بهمرمیب ماریخ اقون برای مو بنویسم( "...لوقا
.)1:1-3
این بهاضوح ،فرایند دینته کردن نیست .لوقا از فرایندهای مگمولد صحزت با شاهدان عیند ا
جمعۀاری اطالعات ماریخد استفاده کرد ما بتواند ناارش صحیحد از زندند ا مگالیم عیسد
بنویسد .اا مح یق ماریخد اود را بهطور کامل انجام داد ،به ناارشات بسیاری از شاهدان عیند
نوش داد ا شواهد ا مدارکش را با دقرت ارزیابد کرد .انجیلد که اا نوشت بر چیای مأکید مدکند
که به نظر اا مهم بود ا اصوصیات نوشتاری اا را منگن

مدکند.

در این دا حالت افراطد ،یگند دینته کردن از یک طرف ا مح یق ماریخد مگمولد از طرف دیدر،
نشانههای بسیاری از راههای نونانون ارمزاط ادا با نویسندنان انساند کتاب م دد را داریم .در
بگضد از موارد ،کتاب م دد دربارو اوابها ،رایاها یا شنیدن صدای ادااند صحزت مدکند .در
موارد دیدر ،از مرداند صحزت مدکند که با عیسد بودند ا زندند اش را مشاهده کردند ا به مگالیم
اش نوش دادند ،مرداند که حافظهشان دربارو این کل ت ا اع ل ،موس عمل راحال دد که این
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مخالب را به یادشان مدۀارد ،کامالً مصون از اخا بود (یوحنا  .)26:14ظاهرا ً سزنهای بسیار
متفاامد بنار رفته ،اما مهم نیست که بدانیم در هر مورد ،دقی اً چه سزند بنار رفته است.
در مواردی که شخصیت انساند ا سزک نوشتاری نویسنده به شنل مهمد دایل بود ،به نظر
مدرسد که بخشهای زیادی از کتاب م دد به این شنل است ،منها چیای که مدموانیم بدوییم،
این است که نظارت مشیرت الهد ادا ا مسیر زندند هر یک از نویسندنان ،طوری بود که
اصوصیات ااالقد ا مهارمهایش ،دقی اً ه ن چیاهاید بود که ادا برای منلیف نوشنت کتاب
م دد در نظر داشت .پیشینه ا مربیتشان (از جمله مربیت پول

در رشیگت یهود یا مربیت موسد

در اانوادو فرعون یا کار داااد بهعنوان چوپان) ،مواناید ۀنها در ارزیابد اقایع دنیای اطرافشان،
دسرتسد به دادههای ماریخد ،قضاامشان نسزت به درستد اطالعات ،ا موقگیت فردی ۀنها در
هندام نوشنت ،دقی اً ه ن چیاهاید بود که ادا مداواست ،ما اقتد ۀنها به جاید رسیدند که قلم
بر کالذ بدذارند ،این کل ت کامالً کل ت اودشان باشد ،اما دقی اً ه ن کل مد که ادا
مداواست ۀنها بنویسند ،کل مد که ادا ۀنها را کل ت اودش مددانست.
ب .بنابراین ،بیایامنی یا نااطاعتی از هر کالم کتاب مقدس ،بیایامنی یا نااطاعتی از
خداست.
بخش قزلد استدطل کرد که یامد کل ت کتاب م دد ،کالم اداست .درنتیجه بدای ند یا
نااطاعتد از هر کالم کتاب م دد به مگنای بدای ند یا نااطاعتد از او ِد اداست .بنابراین عیسد
مدمواند شانردان اش را بهااطر بدای ند نسزت به کتب م دد عهدعتیق موبیخ کند (لوقا
" 25:24سپ

عیسد به ۀنها فرمود" :ش چ در دیرفهم ا در قزول کردن نفتههای انزیا کند ذهن

هستید") .ای نداران باید کالم شانردان را رعایت کرده یا اطاعت کنند (یوحنا " 20:15انر از
مگالیم من پیرای کردند از مگالیم ش نیا پیرای اواهند منود") .از مسیحیان اواسته مدشود که
"حنمد را که ادااند ا نجاتدهندو ما بهاسیلۀ رسوطن اود به ش داد" به یاد ۀارند (دام پرتد
 .)2:3نااطاعتد از نوشتههای پول  ،شخص را مشمول مأدیب کلیساید مدکند ،همچون عدم
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مگارشت با ۀن شخص (دام مسالونینیان  )14:3ا مجازات راحاند (دام قرنتیان  ،)3-2:13شاملِ
مجازات از سوی ادا (این شنل ااضحد از فگل مجهول "بداعتناید اواهد شد" در اال قرنتیان
 38:14است) .برعن  ،ادا از همۀ کسانینه از کالمش "مدمرسند" ،اشنود مدشود (اشگیا
.)2:66
در طول ماریخ کلیسا ،بارنرتین ااعظان کساند بودند که دریافتند هیچ اقتداری از اود ندارند ا
منلیف اود را موضیح کل ت کتاب م دد ا بنارنیری ااضح ۀن در زندند شنوندنانشان
دانستهاند .قدرت موعظهشان ،از اعالم مجربیات مسیحد اود یا مجربیات دیدران نزوده ،همچنین
از ع اید اودشان ،نظرات االقانه یا مهارت در سخرناند نزوده ،بلنه از کالم قدریند ادا بوده
است .اساساً ۀنها بر سنوی موعظه ایستادند ،به منت کتاب م دد اشاره کردند ا عمالً به ج عت
نفتند" :این مفهوم این ۀیه است .ۀیا ش هم این مفهوم را در اینجا مدبینید؟ پ

باید ۀن را باار

کنید ا از م َه دل اطاعت کنید ،چون ادا ،یگند االق ا ادااندمان ،اودش امراز ۀن را به ش
مدنوید!" ف

کالم منتوب کتاب م دد مدمواند این نون اقتدار را به موعظه بدهد.

پ .راستی کتاب مقدس

 .1خدا منیتواند دروغ یا کالم نادرست بگوید.
اساد اقتدار کتاب م دد ،مواناید ۀن در ملام کردن ما به ای ن ا اطاعت از ۀن است ا چنین ای ن
ا اطاعتد را با ای ن ا اطاعت از ادا برابر مدداند .به همین دلیل باید به راستدِ کتاب م دد
موجه کنید ،چون انر فنر نننیم که بگضد از بخشهای کتاب م دد راست است ،الزته که
مندموانیم به ۀنها ای ن داشته باشیم.
چون نویسندنان کتاب م دد بارها مأیید مدکنند که کل ت کتاب م دد ،انرچه کل ت انساند
است ،اما کالم او ِد اداست ،پ

جایا است که به متون کتاب م دد که دربارو ایژند کالم ادا

صحزت مدکند ،نداه کنیم ا ۀنها را برای ایژند کل ت کتاب م دد بنار بایم .مگدادی از عزارات
کتاب م دد ،بهطور ااص دربارو راستد سخنان ادا صحزت مدکنند .میتود  2:1دربارو "ادا
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که هرنا درا مندنوید" ،صحزت مدکند یا (مرجمۀ محتاللفظد)" ،اداید که درا مندنوید".
چون ادا اداید است که مندمواند "درا " بدوید ،پ
چون همۀ کتاب م دد موس

همیشه مدموان به کالمش اعت د کرد.

ادا اعالم شده ،همۀ کتاب م دد باید "عاری از درا " باشد،

ه نخور که ادااند عاری از درا است .هیچ ناراستد مندمواند در کتاب م دد باشد.
عاانیان  18:6دا امر لیرقابل ملییر را ذکر مدکند (اعده ا سونند ادا) "که محال است ادا در
ۀنها درا بدوید" .در اینجا نویسنده رصفاً مندنوید که ادا درا مندنوید ،بلنه محال است که
درا بدوید .انرچه این ف

به سونندها ا اعدهها بهطور مست یم اشاره مدکند ،اما انر محال

است که ادا در این موارد درا بدوید ،پ

قخگاً محال است که اا درا بدوید.

 .2بنابراین ،متامی کلامت کتاب مقدس در هر بخشی ،کامالً راست و مصون از خطاست.
چون کل ت کتاب م دد ،کالم اداست ا ادا مندمواند درا یا کالم نادرست بدوید ،بهدرستد
مدموانیم نتیجهنیری کنیم که هیچ ناراستد یا اخاید در هیچیک از بخشهای کل ت کتاب
م دد نیست .ما مأیید ۀن را در قسمتهای مختلف کتاب م دد مدیابیم" .سخنان ادااند ،سخنان
االص ا پاکاند؛ مانند ن رهای که هفت بار در کوره مصفیه شده باشد( ".ماامیر  .)6:12در اینجا
مامورنوی

از مصویری زنده برای صحزت دربارو الوص کامل کالم ادا استفاده مدکند؛ هیچ

ن صد در ۀنها نیست .همچنین در امثال  5:30مداوانیم" :ادا به اعدو اود افا مدکند؛ اا مانند
سپر از کساند که بر اا موکل دارند ،ح یت مدمناید" .ف

بگضد از کل ت کتاب م دد ،راست

نیست ،بلنه همۀ کل مش راست است .در ااقع ،کالم ادا ما ابد در ۀس ن پایدار است" :ای
ادااند ،کالم مو ما ابداآلباد در ۀس نها پایدار است( ".ماامیر  .)89:119عیسد مدمواند دربارو
ماهیت ابدی کالم اودش بدوید" :ۀس ن ا زمین از بین اواهند رفت ،اما سخنان من هرنا از بین
نخواهد رفت( ".متد  .)35:24این ۀیات رصیحاً چیای را مأیید مدکنند که در پیشنیا ِز ای ن به
یامد کل ت کتاب م دد بهطور ضمند مخرح شد ،یگند هیچ ناراستد یا درا مأیید شده در
هیچیک از بیانیههای کتاب م دد نیست.
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 .3کالم خدا معیار نهایی حقیقت است.
در یوحنا 17عیسد در ناد پدر دعا مدکند" :ۀنها را بوسیلۀ راستد اود م دی

منا؛ کالم مو راستد

ِ
صفت  alethinosیا alethes
[ح ی ت] است" (یوحنا  .)17:17این ۀیه جالب است ،چون عیسد از
("راست") استفاده مندکند ،که شاید ما انتظار داشتیم که بدوید" :کالم مو راست است" .بلنه از
یک اسم"( aletheia ،ح ی ت ،راستد") استفاده مدکند ما بدوید که کالم ادا ف

"راست" نیست،

بلنه او ِد ح ی ت است.
فرقِ بین این دا مهم است ،چون این بیانیه ما را مشویق مدکند که کتاب م دد را نه ف

"راست"

بدانیم ،از این لحاظ که در مخابق با نوعد مگیار برمر از ح ی ت مدباشد ،بلنه کتاب م دد را
بهمنهاید ،مگیار نهاید ح ی ت بدانیم .کتاب م دد کالم اداست ا کالم ادا مگریف نهاید راستد
ا ناراستد است :کالم ادا بهمنهاید ،ح ی ت است .بنابراین باید کتاب م دد را مگیار نهاید
ح ی ت بدانیم ،مرجگد برای سنجش ادعاهای دیدر دربارو راستد .ادعاهاید که با کتاب م دد
سازنار است" ،راست" است ،الد ادعاهاید که با کتاب م دد سازنار نیست ،راست نیست.
پ

ح ی ت چیست؟ ح ی ت چیای است که ادا مدنوید ا ما چیای را داریم که ادا در کتاب

م دد مدنوید (صحیح است ،اما جامع نیست).
ۀموزو راستد مخلق کتاب م دد در مضاد کامل با دیدناه رایج در جامگۀ مدرن است که لالزاً
چندناندد نامیده مدشود .چندناندد دیدناهد است که در ۀن هر کسد یک دیدناهد دربارو
ح ی ت دارد که به اندازو دیدناه دیدران دربارو ح ی ت ،مگتا است -بنابراین نزاید بدوییم که
مذهب یا مگیار ااالقد دیدران اشتزاه است .بر اساد چندناندد ،ما مندموانیم هیچ ح ی ت
مخل د داشته باشیم؛ بلنه ف

مدموانیم نظرات ا دیدناههای اودمان را داشته باشیم .الزته انر

چندناندد راست است ،کتاب م دد مندمواند ۀن چیای باشد که ادعا مدکند :کالمد که منها
ادای ح ی د ،االق ا داار یامد جهان به ما اعالم کرده است.
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4

کل دیدناه مگارص جهان است که ُپست ُمدرنیسم (فرانوین) نامیده
چندناندد ،یک جنزه از ر
مدشود .فرانوین رصفاً مگت د نیست که ما هرنا مندموانیم ح ی ت مخلق را بیابیم؛ بلنه مگت د
است که چیای بهعنوان ح ی ت مخلق اجود ندارد .همۀ مالشها برای اعالم ح ی ت دربارو این ایده
یا ایدو دیدر ،ف

مگصزات ا برنامههای شخصد اودمان است (مخصوصاً
نتیجۀ پیشینه ،فرهن  ،ر

اشتیاق برای کسب قدرت) .الزته این دیدناه دنیا ،کامالً براالف دیدناه کتاب م دد است،
دیدناهد که کتاب م دد را بهعنوان ح ی تد مدداند که از سوی ادا به ما عخا شده است.

 .4آیا ممکن است که بعضی از واقعیتهای جدید با کتاب مقدس در تناقض باشند؟
ۀیا یک ااقگیت علمد یا ماریخد کشف اواهد شد که در مناقد با کتاب م دد باشد؟ در اینجا با
اطمینان مدموانیم بدوییم که این هرنا امفاق نخواهد افتاد -در ااقع لیرممنن است .انر فرضاً
"ااقگیتد" کشف شود که بدویند در مناقد با کتاب م دد است ،در این صورت (انر کتاب م دد
را بهدرستد درک کرده باشیم) ،این "ااقگیت" باید کاذب باشد ،چون ادا ،نویسندو کتاب م دد،
از همۀ ااقگیتهای ح ی د ۀناه است (نذشته ،حال ا ۀینده) .هیچ ااقگیتد نیست که ادا در اعصار
نذشته از ۀنها ۀناه نزاشد ا در هندام نوشنت کتاب م دد در نظر ندرفته باشد .هر ااقگیت ح ی د،
چیای است که ادا از ازل مددانست ا بنابراین مندمواند با کالم ادا در کتاب م دد در مضاد
باشد.
به هرحال ،باید به یاد داشت که مخالگۀ علمد یا ماریخد (عالاه بر انوان مخالگات دیدر دربارو
ال ت) باع مدشود که کتاب م دد را مج رددا ً بررسد کنیم ما بزینیم که ۀیا ااقگاً ۀنچه را که ما فنر
مدکردیم ،مگلیم مددهد .مثالً کتاب م دد مگلیم منددهد که اورشید به دا ِر زمین مدچراد،
چون ف

موصیف پدیدهها را از دیدناه ما بنار مدبرد ا ادعا مندکند که کارهای جهان را از یک

ن خۀ "اابت" ااتیاری ،در یک جاید در فضا موصیف مدکند .اما ما زمانینه مخالگۀ نجوم به اندازو
کافد پیرشفت ننرده بود ما چراش زمین را حول محورش نشان دهد ،مردم فنر مدکردند که کتاب
م دد مگلیم مددهد که اورشید به دا ِر زمین مدچراد .بگد مخالگۀ دادههای علمد ،ما را اادار
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کرد که متون صحیح کتاب م دد را مج رددا ً بررسد کنیم .درنتیجه ،هرناه با "ااقگیتد" مواجه
مدشویم که مدنوید با کتاب م دد در مناقد است ،نهمنها باید به بررسد دادههای اازات کنندو
ااقگیت مورد نظر بپردازیم؛ بلنه باید متون مناسب کتاب م دد را نیا مج رددا ً بررسد کنیم ما بزینیم
که ۀیا کتاب م دد ااقگاً ۀنچه را که ما فنر مدکردیم ،مگلیم مددهد .ما با اطمینان مدموانیم این
کار را انجام دهیم ،چون هیچ ااقگیت ح ی د هرنا در مناقد با کالم ادا نخواهد بود ،اداید که
همۀ ااقگیتها را مدداند ا هرنا درا مندنوید.
ج .خطاناپذیری کتاب مقدس

 .1معنی خطاناپذیری.
بخش قزلد به راستدِ کتاب م دد اشاره کرد .بخش کلیدی این موضون ،اخاناپذیری کتاب
م دد است .امرازه ،این مسأله در دنیای نهضت انجیلد بسیار مورد موجه قرار نرفته ،چون از
بسیاری جهات ،راستد کتاب م دد مورد سؤال قرار نرفته یا حتد رد شده است.
با شواهد اراهه شده در باط ،در رابخه با راستد کتاب م دد ،اکنون در جایداهد هستیم که

اخاناپذیری کتاب م دد را مگریف کنیم :اخاناپذیری کتاب م دد ،یگند کتاب م دد در
دستنوشتههای اصلد ،چیای را که براالف ح ی ت باشد ،مأیید مندکند.
این مگریف بر سؤال راستد ا ناراستد در زبان کتاب م دد یرکا مدکند .این مگریف بهطور ساده،
ف

به این مگناست که کتاب م دد همیشه ح ی ت را مدنوید ا همیشه دربارو همۀ مخالزد که

در موردش صحزت مدکند ،ح ی ت را مدنوید .این مگریف به این مگنا نیست که کتاب م دد همۀ
ااقگیتهای موجود دربارو یک موضون را به ما مدنوید ،بلنه مأیید مدکند که چیاهاید که دربارو هر
موضوعد مدنوید ،راست است.
باید در ۀلاز این مزح بدانید که یرکا این مزاحثه بر سؤال راستد در نفتار است .باید مصدیق
کنیم که راستد مخلق در نفتار ،با انوان دیدر بیانیهها سازنار است ،از جمله موارد زیر:

الف .کتاب م دد مدمواند اخاناپذیر باشد ا همچنان با زبان عادی رازانه صحزت کند.
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این بهطور ااص دربارو موصیف ااقگیتها یا رایدادهای"علمد" یا "ماریخد" صدق مدکند .کتاب
م دد مدمواند دربارو طلون اورشید ا بارش باران صحزت کند ،چون از دیدناه سخرنان ،این
دقی اً ه ن چیای است که امفاق مدافتد .از دیدناه سخرنان ،اورشید طلون مدکند ا باران
مدبارد ا اینها موصیفات کامالً درستد از پدیدههای طزیگد هستند که سخرنان مشاهده مدکند.
باید بهطور مشابه به اعداد در هندام ش رش یا اندازهنیری نیا موجه کرد .یک ناارشدر مدمواند
بدوید که  8000مرد در یک جن

ااص کشته شدند ،بدان این استنزاط که اا همۀ افراد را شمرده

ا مگداد رسبازان ُمرده  7999یا  8001نیست .این در مورد اندازهنیریها نیا صدق مدکند .انر
بدویم" :محل زندند من از کتابخانه دار نیست" یا "محل زندند من ،کمد بیش از هاار ا ششصد
مرت با کتابخانه فاصله دارد" یا "محل زندند من ،م ریزاً  2کیلومرت با کتابخانه فاصله دارد" یا "محل
زندند من  2.002کیلومرت با کتابخانه فاصله دارد" ،هر چهار جمله م ریزاً ما حدادی درست
هستند .در هر دا منونه ا بسیاری از منونههای دیدر در زندند رازانه ،میاان درستد مخالب ،به
میاان دقرت سخندو ا انتظار شنوندنان االیۀ اا بستدد دارد .پ

اشنالد ندارد که مأیید کنیم همۀ

حرفهای کتاب م دد راست است ا از زبان عادی برای موصیف پدیدههای طزیگد استفاده مدکند
یا در پیشزمینۀ مناسب ،از مخمین یا اعداد نرد شده استفاده مدکند.

ب .کتاب م دد مدمواند اخاناپذیر باشد ا در عین حال شامل ن ل قولهای سخحد یا ۀزاد باشد.
سزک یک نفر برای ن ل قول از کالم دیدری ،بهطور نسرتده از یک فرهن
است .با اجود ایننه ما در فرهن

به فرهن

دیدر متفاات

ۀمریناید ا بریتانیاید مگارص به ن ل قول کل ت دقیق شخص

عادت کردهایم ا جملۀ اا را در نیومه یا عالمت ن ل قول مدنذاریم ،اما زبان یوناند منتوب در زمان
عهدجدید ،هیچ عالمت ن ل قول یا عالمتهای دستوری مگادلد نداشت ا بازنوید صحیح حرفهای
یک نفر دیدر ،باید ف

سخرناند صحیح از محتوای حرفهای ۀن شخص مدبود (بیشرت مانند

استفادو لیرمست یم ما از ن ل قولها)؛ انتظار مندرفت که هر کلمه را دقی اً ن ل کنند .بنابراین
بهعنوان مثال ،اخاناپذیری بر ن ل قولهای سخحد یا ۀزاد از عهدعتیق یا کالم عیسد نیا صدق
51

مدکند ،ما زمانینه محتوای ۀن براالف مخالب االیه نزاشد .مگموطً منظور نویسندو االیۀ این نزود
که از کل ت دقیق سخرنان ا ف

از ۀن کل ت استفاده کند ا همچنین شنوندنان االیه نیا انتظار

نداشتند که در این ناارشات ،ن ل قولها به صورت کلمه به کلمه بیان شوند.

پ .سااتارهای دستوری لیرمتداال یا لیرمگمول در کتاب م دد ،با اخاناپذیری ۀن سازنار است.
بگضد از زبانهای کتاب م دد ،زیزاست ا سزند عالد دارد .بگضد دیدر از مخالب کتاب م دد
شامل زبان لیرمؤدبانۀ انسانهای مگمولد است .ناهد ااقات این شامل قصور در پیرای از "قوانین"
رایج ا پذیرفته شده در اصخالحات دستور زبان است (همچون استفاده از فگل جمع در جایینه بر
اساد قوانین دستور زبان باید فگل مفرد بنار راد) .این بیانیههاید که از لحاظ سزک ا دستور زبان
نادرست هستند (بگضد از ۀنها در کتاب مناشفه یافت مدشود) نزاید برای ما مشنلد ایجاد کنند،
چون بر راستد بیانیههای مورد نظر مأایری مندنذارند؛ یک بیانیه مدمواند از لحاظ دستوری درست
نزاشد ،اما کامالً راست باشد .مثالً مرد بیسوادی که در جندل دار افتادهای در نواحد راستاید
زندند مدکند ،انرچه دستور زبان ضگیفد دارد ،اما مدمواند قابل اعت دمرین مر ِد ۀن ناحیه باشد،
چون به این شهرت دست یافته که هرنا درا ندفته است .همچنین بگضد از بیانیههای کتاب
م دد (در زبان اصلد) ،از دستور زبان صحیحد براوردار نیستند (بر اساد مگیارهای کنوند
دستور زبان صحیح در ۀن زمان) ،اما همچنان اخاناپذیرند ،چون کامالً راست هستند .ادا از افراد
عادی استفاده کرد ،کسانینه از زبان عادی اود استفاده کردند .مسأله ،زیزاید سزک نیست ،بلنه
راستد سخنان است.

 .2بعضی از چالشهای اخیر دربارۀ خطاناپذیری.
در این بخش ،بگضد از مخالفتهای بارگ با مفهوم اخاناپذیری را بررسد مدکنیم.

الف .کتاب م دد ف

برای "ای ن ا عمل" م تدر است.

یند از مخالفتهای همیشدد با اخاناپذیری ،از طرف کساند است که مدنویند هدف کتاب
م دد این است که ف

در بخشهای مربوط به "ای ن ا عمل" به ما مگلیم دهد؛ یگند در
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بخشهاید که مست ی ً مربوط به ای ن مذهزد یا عمل ااالقد ماست .این نظر ،احت ل اجود
بیانیههای کاذب را در کتاب م دد ممنن مدسازد ،مثالً در بخشهای دیدری همچون جاهیات
ماریخد کوچک یا ااقگیتهای علمد -نفته شده که این بخشها مربوط به هدف کتاب م دد نیست.
هدف کتاب م دد ،هدایت ما به سوی ۀنچه که باید به ۀن ای ن داشته باشیم ا نحوو زندنی ن
است .طرفداران این نظر لالزاً مرجیح مددهند که بدویند کتاب م دد مصون از اخاست ،اما در
بنارنیری کلمۀ اخاناپذیر مر ردد هستند.

5

پاسخ به این مخالفت مدمواند اینخور بیان شود :کتاب م دد بارها مأیید مدکند که یامد کتب
م دد برای ما سودمند است ا یامد ۀن "الهام [باز َدم] اداست" (دام میمومااد  .)16:3بنابراین
کامالً االص است (ماامیر  ،)6:12کامل است (ماامیر  )96:119ا راست است (امثال .)5:30
کتاب م دد برای انوان موضوعامد که با راستد دربارو ۀنها سخن مدنوید ،هیچ محدادیتد قاهل
مندشود.
عهدجدید شامل مأییدهای بیشرتی بر اعتزا ِر یامد بخشهای کتاب م دد است .در اع ل
 14:24پول

مدنوید که اا ادا را پرستش مدکند" :به هر چه در مورات ا نوشتههای پیلماان

ۀمده است ،اعت اد دارم" .در لوقا  25:24عیسد مدنوید شانردان "دیرفهم" هستند ،چون "در
قزول کردن نفتههای انزیا کند ذهن هستید" .در رامیان  4:15پول

مدنوید" :هرچه در نذشته

نوشته شد" ،یگند در عهدعتیق" ،برای مگلیم ما بود" .این متون مندنویند که بخشد از کتاب
م دد نزاید کامالً قابل اعت د یا قابل اطمینان باشد.
مرار رسیع جاهیات ماریخد عهدعتیق که در عهدجدید بازنوشده ،نشان مددهد که نویسندنان
عهدجدید مداواستند به ص رحت همۀ بخشهای راایتهای ماریخد عهدعتیق اعت د کنند .هیچیک
از جاهیات ،بسیار بداهمیت نیست که برای هدایت مسیحیان عهدجدید بنار نراد (مثالً مراجگه
کنید به متد 41 ،4-3:12؛ لوقا 26-25:4؛ یوحنا 5:4؛ اال قرنتیان 11:10؛ عاانیان 11؛
عاانیان 17-16:12؛ یگ وب 25:2؛ دام پرتد  16:2ا لیره) .هیچ نشانهای نیست که ۀنها فنر
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کنند م ولۀ ااصد از بیانیههای کتاب م دد ،لیرقابل اعت د ا اطمینان است (همچون بیانیههای
"ماریخد ا علمد" که براالف عزارات ۀموزهای ا ااالقد است) .بهاضوح مدبینیم که کتاب م دد
برای انوان موضوعامد که با اقتدار ا ح ی ت مخلق دربارو ۀنها سخن مدنوید ،هیچ محدادیتد قاهل
مندشود؛ بهدرستد که عزارات بسیاری در کتاب م دد ،اعتزار این نون محدادیتها را رد مدکنند.
پاسخ دام به کسانینه راستد واری کتاب م دد را به موضوعات "ای ن ا عمل" محداد مدکنند،
این است که موجه کنند که این نظر ،هدف بارگ کتاب م دد را با هدف کلرد کتاب م دد اشتزاه
نرفته است .یگند هدف بارگ کتاب م دد این است که دربارو موضوعات "ای ن ا عمل" به ما
مگلیم دهد ما یک االصۀ مفید ا صحیح از هدف ادا برای اعخای کتاب م دد به ما بدهد .اما
بهطور االصه ،این ف

شامل مهمرتین هدف ادا از اعخای کتاب م دد به ماست .به هرحال

جایا نیست که از این االصه استفاده کرده ا اننار کنیم که بخشد از هدف کتاب م دد این است
که دربارو جاهیات ماریخد کوچک یا بگضد از جوانب ستارهشناسد یا جلرافیا ا لیره به ما بدوید.
یک االصه مندمواند بهدرستد برای اننار یند از چیاهاید که ۀنرا االصه مدکند ،بنار راد! بهرت
است بدوییم هدف کلرد کتاب م دد ،بیانِ همۀ مخالزد است که دربارو هر موضوعد مدنوید.
ادا مداواست که همۀ کل مش در کتاب م دد ،برای ما مهم باشند .بنابراین به کسانینه حتد
یک کلمه از حرفهای اا به ما را حذف کنند ،هشدارهای شدیدی مددهد (مثنیه 2:4؛ 32:12؛
مناشفه  .)19-18:22ما مندموانیم چیای به کالم ادا بدافااییم یا حذف کنیم؛ چون همۀ ۀنها
بخشد از هدف بارنرت اا در صحزت با ماست .هرچه در کتاب م دد بیان شده ،به این دلیل است
که ادا مداواست در ۀنجا باشد .ادا بدان هدف حرف مندزند!

ب .اصخالح اخاناپذیر یک اصخالح ضگیف است.
کسانینه مخالفت دام را مخرح مدکنند ،مدنویند اصخالح اخاناپذیری بسیار دقیق است ا مگموطً
به مگنای نوعد دقرت علمد مخلق است که ما منداواهیم چنین ادعاید را دربارو کتاب م دد

داشته باشیم .بگالاه ،کسانینه اینخور مخالفت مدکنند ،متذکر مدشوند که اصخالح اخاناپذیری
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در کتاب م دد بنار نرفته است .بنابراین مدنویند که احت طً این اصخالح نادرست است که
بخواهیم بر ۀن پافشاری کنیم.
پاسخ به این مخالفت را مدموان اینخور بیان کرد :ااطً ،این کلمه بیش از صد سال ،موس مح ین
بنار رفته ا ۀنها همیشه "محدادیتهای" کالمد در زبان عادی را جایا شمردهاند .بگالاه باید موجه
کرد که ما لالزاً از اصخالحات لیر کتاب م دسد برای االصه کردن یک مگلیم کتاب م دسد
استفاده مدکنیم .کلمۀ مثلی در کتاب م دد نیست ،کلمۀ مجسم هم در کتاب م دد نیست.
اما هر دا اصخالح بسیار مفید هستند ،چون به ما اجازه مددهند که با یک کلمه ،یک مفهوم کتاب
م دسد ح ی د را االصه کنیم ا بنابراین به ما مواناید مدبخشند که بتوانیم یک مگلیم کتاب
م دسد را راحتمر مورد بح

قرار دهیم .نهایتاً به نظر مدرسد که در کلیسای امراز مندموانیم

مزاحثه دربارو این موضون را بدان استفاده از این اصخالح ادامه دهیم .مردم در صورت یایل
مدموانند با این اصخالح مخالفت کنند ،اما چه ۀنرا داست داشته باشند یا داست نداشته باشند،
این اصخالح مورد یرکا این مزح است ا به احت ل زیاد ما دهههای بگد نیا به یرکا بر ۀن ادامه
اواهد داد .بنابراین درست است که بنارنیری ۀن در بح

ا نفتدو دربارو راستد کامل کتاب

م دد را ادامه دهیم.

پ .ما هیچ دستنوشتۀ اخاناپذیری نداریم؛ بنابراین صحزت دربارو اخاناپذیری کتاب م دد
نمراهکننده است.
کسانینه چنین مخالفتد مدکنند ،به این ح ی ت اشاره مدکنند که اخاناپذیری همیشه در مورد
نسخههای االیه یا اصلد اسناد ا مدارک کتاب م دسد اعالم شده است .اما هیچیک از ۀنها باقد
منانده؛ ما ف

کُپد نسخههاید از نوشتههای موسد یا پول

دارد که به ۀموزهای اهمیت دهیم که ف

یا پرتد را داریم .پ

مربوط به دستنوشتههاید است که هیچک

ااتیار ندارد؟
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چه فایدهای
ۀنها را در

در پاسخ به این مخالفت مدموانیم ابتدا به یک قیاد با ماریخ ۀمریناید فنر کنیم .نسخۀ اصلد
قانون اساسد ایاطت متحده در ساات ند به نام بایداند ملرد در ااشندنت دی .سد است .انر این
ساات ن بهاسیلۀ یک رایداد احشتناک نابود شود ا نسخۀ اصلد قانون اساسد از بین براد ،ۀیا
هرنا مدموانیم بفهمیم که قانون اساسد چه مدنفت؟ الزته -ما صدها نسخه از ۀن را با هم م ایسه
مدکردیم ا در جایینه همه با هم مخابق داشتند ،دلیلد برای این اطمینان داشتیم که کل ت دقیق
اسناد ا مدارک اصلد را در ااتیار داریم.
یک فرایند مشابه برای مگیین کل ت اصلد کتاب م دد امفاق افتاد .در مورد بیش از  99درصد از
کل ت کتاب م دد مددانیم دستنوشتۀ اصلد چه نفته است .حتد برای بسیاری از ۀیامد که
متون نونانوند دارند (یگند کل ت متفاات در نسخههای باستاند متفاات از یک ۀیه) ،لالزاً
مصمیم صحیح نسزتاً ااضح است (مثالً شاید اخای ااضحد در نسخهبرداری بوده) ا ااقگاً
قسمتهای کمد اجود دارد که در ۀنها ارزیابد نونانوند منت ،دشوار ا برای مگیین مفهوم ۀن ،بسیار
مهم است .در درصد کمد از مواردی که عدم قخگیت مهمد دربارو کالم منت اصلد اجود دارد،
ح ر کلد ۀن جمله ،مگموطً بر اساد پیشزمینه ،نسزتاً ااضح است.
منظورمان این نیست که مخالگۀ نونانوند منت مهم نیست ،بلنه مخالگۀ نونانوند منت باع
رسدرنمد ما در دستنوشتههای اصلد نشده است 6.بلنه ما را به محتوای دستنوشتههای اصلد
بسیار نادینرت کرده است .پ

برای کاربردیمرین اهداف ،متون مح ی امد منترش شدو اایر از

عهدعتیق عای ا عهدجدید یوناند با دستنوشتههای اصلد یند است .بنابراین ۀموزو اخاناپذیری
بر نحوو مفنر ما مأایر مدنذارد ،نهمنها بر افنارمان دربارو دستنوشتههای اصلد ،بلنه بر
دستنوشتههای کنوند نیا مأایر مدنذارد.

 .نویسندنان کتاب م دد ،پیلامشان را در جاهیات کوچک با نظرات کاذب زمانشان "مخزیق
داده" ا این نظرات را بهطور جاهد مأیید کرده یا مگلیم دادهاند.
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کسانینه چنین نظری دارند ،استدطل مدکنند که انر نویسندنان کتاب م دد سگد مدکردند
همۀ اطالعات ماریخد ا علمد کاذبد را که همگرصانشان به ۀن اعت اد داشتند ،اصالح کنند (از
جمله :جهانِ سه طز ه یا زمین مسخرح ا لیره) ،بهسختد مدموانستند با همعرصانشان ارمزاط برقرار
کنند .بنابراین ۀنها مدنویند اقتد نویسندنان کتاب م دد سگد مدکردند به یک ننتۀ بارنرت

اشاره کنند ،ناهد ااقات بر حسب امفاق ،بگضد از اعت ادات کاذب همعرصانشان را مأیید
مدکردند.
ِ
ادااند زبان انسانهاست ما بتواند
در پاسخ به این مخالفت با اخاناپذیری مدموانیم بدوییم ادا،
بهطور کامل از زبان انسان برای برقراری ارمزاط استفاده کند ،بدان نیاز به مأیید نظرات کاذبد که
افراد حاو در زمان نوشنت کتاب م دد به ۀنها اعت اد داشتند .بگالاه "سازناری" ادا با
سو مفاه ت ما ،استنزاط مدکند که ادا براالف شخصیتش بهعنوان "اداید که درا
مندنوید"عمل کرده است (اعداد 19:23؛ میتود 2:1؛ عاانیان  .)18:6انرچه ادا از رای
فرامند به زبان انسانها صحزت مدکند ،اما هیچ عزارمد در کتاب م دد مگلیم منددهد که اا
"فرامند کرده" ما براالف اصوصیات ااالقد اود عمل کند .درنتیجه این مخالفت ،اساساً الوص
ا احدت ادا را به درستد درک مندکند ،چون این بر همۀ کالم ا اع ل اا مأایر مدنذارد.

چ .اخاهای ااضحد در کتاب م دد اجود دارد.
برای بسیاری از کسانینه اخاناپذیری را اننار مدکنند ،اعت اد به اجود اخاهای ااقگد در کتاب
م دد ،عامل بارند در اعت ادشان برای مخالفت با ۀموزو اخاناپذیری است .اما در هر یک از
موارد ،االین پاسخ به این مخالفت این است که بپرسید ،این اخاها در کجاست .این "اخاها" در
کدام ۀیه یا ۀیات مشخص است؟ عجیب است که بارها متوجه مدشوید که این مخالفت از جانب
کساند است که به ندرت یا اصالً منددانند که این اخاهای ااص در کجاست ،اما مگت دند که
اخاهاید اجود دارد ،چون دیدران چنین چیای را به ۀنها نفتهاند.
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به هرحال ،در موارد دیدر ،مردم یک یا چند عزارت مشخص را ذکر کرده ا ادعا مدکنند که یک
بیانیۀ کاذب در کتاب م دد اجود دارد 7.در بسیاری از موارد ،بررسد دقیق منت کتاب م دد ،یک
حل احت لد را برای این مشنل منایان اواهد کرد .در اندکد از عزارات ،شاید با مخالگۀ
یا چند راه ر
منت اندلیسد ،بالفاصله راه حلد برای این مشنل منایان نشود .در این هندام بهرت است از
مفسیرهای موجود دربارو منت کمک بدیرید .برای اندکد از متون ،ۀناهد از زبان عای یا یوناند
حل واری باشد ا کسانینه به این زبان دسرتسد مست یم ندارند،
مدمواند برای یافنت راه ر
مخصصد یافته یا از کسد که در این زمینه مگلیم یافته ،سؤال
مدموانند پاسخها را در یک مفسیر
ر
کنند.
الزته که درک ما از کتاب م دد هرنا کامل نیست ،یگند شاید مواردی باشد که نتوانیم در حال
حاو برای یک عزارت دشوار راه حلرد بیابیم .شاید بهااطر ایننه در حال حاو ،شواهد زباند،
ماریخد یا پیشزمینهای مورد نیاز برای درک درست این عزارت ،برای ما ناشنااته است .ما نزاید
بهااطر مگداد کمد از عزارات دچار مشنل شویم ،چون طرح کلرد بررسد عزارات نشان داده که در
جایینه ادعا مدشد اخاید اجود دارد ،در ااقع هیچ اخاید نزوده است.
نهایتاً یک دیدناه ماریخد به این سؤال کمک مدکند .در ااقع ،مشنالت "جدیدی" در کتاب
م دد نیست .بهطور کلردُ ،عمر کتاب م دد بیش از هاار ا نهصد سال است ا "متون مشنلساز"
که متهم مدشوند ،در یام این مدت در ۀنجا بودهاند .الد در طول ماریخ کلیسا ،از زاایهای که در
این فصل مگریف شده ،اعت اد راسخد بر اخاناپذیری کتاب م دد اجود داشته است .بگالاه در
این صدها سال ،مح ان بسیار کارامد ،این متون مشنلساز را اوانده ا مخالگه کرده ا هیچ
مشنلد برای حفظ اخاناپذیری نیافتهاند .این باید به ما اطمینان بزخشد که راه حلرد برای این
مشنالت اجود دارد ا اعت اد به اخاناپذیری ،کامالً با موجه دقیق ا طوطند مدت به منت کتاب
م دد سازنار است.

 .3مشکالت مربوط به انکار خطاناپذیری.
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مشنالمد که با اننار اخاناپذیری کتاب م دد ایجاد مدشود ،بداهمیت نیستند ا اقتد بارند
این مشنالت را درک مدکنیم ،بیشرت مشویق مدشویم که نهمنها اخاناپذیری را مأیید کنیم ،بلنه
اهمیت ۀنرا برای کلیسا نیا مأیید کنیم .بگضد از مشنالت ج ردیمر در زیر نوشته شدهاند.

الف .انر ما اخاناپذیری را اننار کنیم ،با یک مشنل ااالقد ج ردی مواجه مدشویم :ۀیا ما مدموانیم
از ادا پیرای کنیم ا عمدا ً دربارو موضوعات کوچک نیا درا بدوییم؟
افسسیان  1:5به ما مدنوید از ادا رسمشق بدیریم .اما اننار اخاناپذیری که همچنان ادعا
مدکند کل ت کتاب م دد ،کالمد است که ادا دمیده ،وارماً این مفهوم را مدرساند که ادا
عمدا ً در بگضد از مأییدات کتاب م دد که از اهمیت کمرتی براوردارند ،به ما درا نفته است .اما
چخور ممنن است که برای ما اشتزاه باشد؟ انر

انر انجام این کار برای ادا درست باشد ،پ

چنین استدطلد را باار کنیم ،فشار زیادی بر ما اارد مدشود ما در رشایخد که ظاهرا ً مدمواند در
برقراری ارمزاط بهرت ا لیره به ما کمک کند ،با ناراستد سخن بدوییم .این نظر ،یک رساشیزد
للانده با نتایج منفد فااینده در زندند اودمان است.

ب .دام ،انر اخاناپذیری اننار شود ،ما منددانیم که ۀیا مدموانیم ااقگاً به همۀ حرفهای ادا اعت د
کنیم.
اقتد ما مگت دیم که ادا در بگضد از موضوعات کوچک کتاب م دد به ما درا نفته ،پ
درمدیابیم که ادا مدمواند به ما درا بدوید .این بر مواناید ما در اعت د به کالم ادا ا اعت د
کامل به اا یا اطاعت کامل از اا در ب یۀ قسمتهای کتاب م دد ،مأایر زیانبخش ا ج ردی مدنذارد.
شاید در ابتدا از بخشهاید از کتاب م دد که کمرت اواهان اطاعت از ۀنها هستیم ،نااطاعتد کنیم
ا به بخشهاید که در ابتدا کمرت به ۀنها اعت د داشتیم ،اعت د نننیم .اما این راند در نهایت افاایش
یافته ا به زندند راحاند ما ۀسیب اواهد رساند.

پ .سوم ،انر اخاناپذیری را اننار کنیم ،اساساً ذهن انساند اودمان را مگیار برم ِر ح ی ت
مددانیم ،نه کالم ادا را.
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ما برای قضاات دربارو بگضد از بخشهای کالم ادا از فنر اودمان استفاده کرده ا مدنوییم که
اشتزاه هستند .اما در ااقع مدنوییم ما ح ی ت را با قخگیت ا ص رحتد بیشرت از کالم ادا مددانیم
(یا بیشرت از ادا مددانیم) ،حداقل در این قسمتها .چنین راندی ،ذهن ما را مگیار برمر ح ی ت
مدداند ما کالم ادا ،ا این ریشۀ یام نناهان ع الند است.

 .چهارم ،انر ما اخاناپذیری را اننار کنیم ،باید بدوییم که کتاب م دد اشتزاه است ،نهمنها در
جاهیات کوچک ،بلنه همچنین در بگضد از ۀموزههایش.
اننار اخاناپذیری به این مگناست که بدوییم مگلیم کتاب م دد دربارو ماهیت کتاب م دد ا
راستد ا قابل اطمینان بودن کالم ادا نیا درا است .اینها جاهیات کوچند نیستند ،بلنه مساهل
ۀموزهای بارگ کتاب م دد هستند.

8

چ .کتاب مقدس مکتوب ،اقتدار نهایی ماست.
باید بدانیم که قالب نهاید اقتدار کتاب م دد در قالب منتوب ۀن است .موسد کالم ادا را که بر
لوحههای سندد نوشته شده بود ،در صنداق عهد نذاشت .بگدا ً ادا به موسد ا انزیای بگدی
فرمان داد که کالمشان را در یک کتاب بنویسند .پول

این کتاب م دد منتوب (در یوناند

 )grapheرا "الهام [بازدم] ادا" اواند (دام میمومااد  .)16:3این مهم است ،چون ناهد ااقات
مردم (بهطور عمدی یا لیرعمدی) سگد مدکنند بگضد از مگیارهای نهاید دیدر را جایداین کل ت
منتوب کتاب م دد کنند .مثالً ناهد ااقات مردم به "کالم ااقگد عیسد" مراجگه کرده ا ادعا
مدکنند اقتد کل ت یوناند انجیل را به زبان ا َرامد که عیسد صحزت مدکرد ،مرجمه کنیم،
مدموانیم درک بهرتی از کالم عیسد داشته باشیم ما ۀنچه که نویسندنان انجیل به ما اراهه کردهاند.
در موارد دیدر ،مردم ادعا مدکنند که از "افنار ااقگد پول " ۀناهند ،حتد زمانینه متفاات از
مگنای کالم ااست .یا دربارو این صحزت مدکنند که "انر پول

مداواست مخابق ب یۀ الهیاتاش

صحزت کند ،چه مدنفت" .همچنین دیدران دربارو "رشای کلیسا که متد برای ۀنها مدنوشت"
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صحزت کرده ا سگد مدکنند یک قدرت هنجار یا راه حلرد را به ۀن رشای ااتصاص دهند که به
نظرشان متد سگد مدکرد در ۀن رشای اراهه دهد.
در یام این منونهها باید بپذیریم که شاید سؤال دربارو کل ت یا رشایخد که در زیربنای این منت از
کتاب م دد مدباشد ،ناهد ااقات مدمواند در درک مفهوم منت به ما کمک کند .به هرحال،
سااتارهای فرضد ما از این کل ت یا رشای هرنا مندموانند بهعنوان اقتدار نهاید ،جایداین کتاب
م دد شده یا با ۀن به رقابت بپردازند ا نزاید هرنا اجازه بدهیم که این چیاها با ص رحت کل ت
کتاب م دد در مضر اد بوده یا ۀنها را مورد سؤال قرار دهند .باید دامئاً به یاد داشته باشیم که ما در
کالم ادا را داریم ا نزاید سگد کنیم بهنوعد ۀنها را "بهزود بخشیم" ،چون مندموان
کتاب م ددِ ،
چنین کاری را کرد .بلنه باید در پد درک ۀنها باشیم ا بگد به ۀنها اعت د کرده ا از مه دل از ۀنها
اطاعت کنیم.
 .2سؤاالتی برای مرور
 .1از بیانیۀ زیر دفان کنید:
"یامد کل ت کتاب م دد ،کالم اداست".
 .2منظور از ایننه کل ت کتاب م دد "دربارو اودش نواهد مددهد" چیست؟
 .3ما چدونه مدموانیم بدانیم که کالم ادا راست است؟
 .4اصخالح اخاناپذیری را مگریف کرده ا بدویید که چدونه این ایده مدمواند با بنارنیری
زبان مگمولد ا سخنان رازمره در کتاب م دد سازنار باشد.
 .5سه مخالفت با مفهوم اخاناپذیری کتاب م دد را بیان کرده ا به ۀنها پاسخ دهید.
 .6چهار مشنل احت لد را که مدمواند نتیجۀ اننار اخاناپذیری کتاب م دد باشد ،نام
باید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
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 .1چه کسد سگد اواهد کرد مردم را اادار کند که چیای را در کتاب م دد باار نننند؟ از
چیای در کتاب م دد نااطاعتد کنند؟ ۀیا چیای در کتاب م دد هست که منداواهید
ۀن را باار کنید؟ از ۀن اطاعت کنید؟ انر پاسختان به این دا سؤال مثزت است ،بهرتین راه
برای اقدام ا رسیدند به اواستههایتان در این قسمت چیست؟
کل ماریخ مدشناسید که درالد را در کتاب م دد
 .2ۀیا ش ااقگیت اازات شدهای را در ر
منایان کرده باشد؟ ۀیا این را مدموان دربارو کُتب مذهزد دیدر همچون کتاب مورمونها یا
قرۀن نفت؟ انر در کتابهای دیدری مانند این کتابها ،چنین چیای را اواندهاید ،ۀیا
مدموانید مأایر راحاند ۀن را بر اودمان موصیف کنید؟ ۀن را با مأایر راحاند مخالگۀ کتاب
م دد بر اودمان م ایسه کنید.
 .3ۀیا ما بحال متوجه شدهاید که ش به چیای اعت اد دارید ،نه بهااطر شواهد بیراند ،بلنه
ف

بهااطر ایننه در کتاب م دد نوشته شده است؟ ۀیا این بر اساد عاانیان ،1:11

یک ای ن صحیح است؟ ۀیا به نظرمان اعت د ا اطاعت از همۀ مخالب مأیید شدو کتاب
م دد ،ش را به نناه اواهد کشاند یا از برکت ادا در زندنیتان دار اواهد کرد؟
 .4انر ش فنر مدکردید بگضد از اخاهای کوچک کتاب م دد مأیید مدشوند ،این بر راش
مخالگۀ ش از کتاب م دد چه مأایری مدنذاشت؟ ۀیا بر ندراند ا موجه ش به راستدوید
در نفتدوی رازانه مأایر مدنذاشت؟

62

 .4اصطالحات خاص
اقتدار مخلق
اقتدار کتاب م دد
چراۀ باطل استدطل
دینته کردن
ای ن ا عمل
بازدم ادا
اخاناپذیر
مصون از اخا
الهام
ارمدک

نوین

کُتب م دد (کتاب م دد)
بر اود نواهد مددهد
نونانوند منت

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
دوم تیموتاوس 16:3
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"یام کتاب م ردد از الهام اداست ا برای مگلیم ح ی ت ،رسزنش اخا ،اصالح عیبها ا پرارش ما
در عدالت مفید است".
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نرا ِدم" ،نواهد کتاب م دد دربارو اود" در کتاب م دد ا ح ی ت ،ایرایش دی .اِی .کارسون ا جد .اادبریج ()Grand Rapids, Zondervan, 1983
صفحات .22-21

.2

الهیات نظاممند قدیمدمر از کلمۀ احد ا الهام برای صحزت دربارو اعالم کل ت کتاب م دد موس ادا استفاده کردهاند .من مرجمۀ  NIVرا برای دام
میمومااد  16:3مرجیح دادهام" :بازدم ادا" ا از اصخالحات دیدر استفاده کردهام ما بدویم کل ت کتاب م دد ،کالمِ اداست .چون امرازه کلمۀ الهام،
در کاربرد مگمولد ،ح ر ضگیفد را منت ل مدکند (مثال :یک شاعر"الهام نرفت" ما بنویسد ،یا یک بازینن بسنتزال یک اجرای "الهام یافته" اراهه کرد).

.3

برای ۀشناید با مفنر بارت ،به دیوید اِل .مولِر ،کارل بارت مراجگه کنید (.)Waco, Tex.: Word, 1972

.4

برای بررسد دقیق قالزهای مدرن چندناندد ا پاسخ مسیحد ،به دی .اِی .کارسون ،مه رون ادا :مسیحیت با چندناندد رایارا مدشود ،مراجگه کنید
(.)Grand Rapids: Zondervan, 1996

.5

ما حداد  1960یا  1965کلمۀ مصون از اخا بهطور مزادلپذیری با کلمۀ اخاناپذیر بنار مدرفت .اما در سالهای اایر ،حداقل در ایاطت متحده ،کلمۀ
مصون از اخا به شنل ضگیفرتی بنار رفته ما بدوید که کتاب م دد ما را در رابخه با ای ن ا عمل نمراه نخواهد کرد.

.6

یک بررسد عالد دربارو مخالگۀ نونانوند منت در دستنوشتههای باقی نده از عهدجدید ،کار براد اِمِ .مت ِدر ،منت عهدجدید :انت ال ،فساد ا مرمیم ۀن،
ایرایش دام است (.)Oxford: Clarendon Press, 1968

.7

بگضد از "متون مشنلساز" که مگموطً ذکر شدهاند ،این متون هستند :متد  17-1:1با لوقا 38-23:3؛ متد  11-1:4با لوقا 13-1:4؛ متد 29:20-30
با مرق

46:10؛ ا متد  21-18:21با مرق

20-24 ،12:11-14؛ متد  5:27با اع ل  .25-16:1در مفسیرها ،برای همۀ اینها راه حلهای منخ د

موجود است؛ اما شاید بهرت باشد که دانشجویان ،اال این متون را اودشان بررسد کنند ما بزینند که ۀیا مدموانند راههای منخ د را برای برطرف کردن
ۀنها کشف کنند.
.8

انرچه نظرات نااوشایند مذکور در باط ،بهطور منخ د مربوط به اننار اخاناپذیری است ،اما یک هشداری اجود دارد :همۀ کسانینه اخاناپذیری را اننار
مدکنند ،نتایج نااوشایند مذکور را نخواهند پذیرفت .بگضیها (احت طً بهطور ناپیوسته) اخاناپذیری را اننار اواهند کرد ،اما قدمهای منخ د بگدی را
دنزال نخواهند کرد .در مناظره دربارو اخاناپذیری ،مانند مزاحثات الهیامد دیدر ،مهم است که مردم را بر اساد دیدناههای اعت ادیشان مورد انت اد
قرار دهیم ا این دیدناهها را بهاضوح از نظرات فرضد اودمان در صورت سازناری ۀنها با دیدناه بیان شدهشان مت یا کنیم.
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فصل سوم
وضوح ،رضورت و کفایت کتاب مقدس
 +ۀیا ف

مح ین کتاب م دد مدموانند بهدرستد کتاب م دد را درک کنند؟

 +کتاب م دد برای چه اهدافد واری است؟
 +ۀیا کتاب م دد برای ۀناهد از چیاهاید که ادا مداواهد دربارو ۀنها فنر کنیم یا انجام دهیم،
کافد است؟
بگد از نفتدو دربارو ادعای کتاب م دد دربارو اقتدار در فصل  ،2اکنون مداواهیم به سه ایژند
دیدر کتاب م دد بپردازیم ما نفتدوی ن از مگالیم کتاب م دد دربارو اودش را منمیل کنیم.
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
هر کسد که مخالگۀ ج ردی کتاب م دد را ۀلاز کرده ،متوجه اواهد شد که بگضد از قسمتها را
مدموان بهراحتد درک کرد ،درحالینه قسمتهای دیدر نیجکننده است .درحالینه باید بپذیریم که
همۀ بخشهای کتاب م دد بهراحتد قابل درک نیست ،اما درست نیست که فنر کنیم درک اکرث
قسمتهای کتاب م دد یا کتاب م دد بهطور کلرد دشوار است .در ااقع ،عهدعتیق ا عهدجدید
بارها مأیید مدکنند که کتاب م دد طوری نوشته شده که مگالیم اش برای ای نداران مگمولد قابل
درک است .بنابراین ما اال ۀموزو اضوح کتاب م دد را بررسد اواهیم کرد.
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ماارای مسئلۀ مواناید ما در درک کتاب م دد ،سؤال مربوط به وارت ۀن است :ۀیا ما باید بدانیم
کتاب م دد چه مدنوید ما بفهمیم که ادا اجود دارد؟ یا ما نناهناراند هستیم که نیازمند نجات
هستیم؟ اینها انوان سؤاطمد هستند که بررسد وارت کتاب م دد مداواهد به ۀنها پاسخ دهد.
نهایتاً ما به کفایت کتاب م دد اواهیم پرداات .ۀیا ما باید عالاه بر کالم کتاب م دد ،به کالم
دیدری از ادا مراجگه کنیم؟ ۀیا کتاب م دد کافیست ما بدانیم که ادا از ما مداواهد به چه
چیای ای ن داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم؟ ۀموزو کفایت کتاب م دد به این سؤاطت
مدپردازد.
الف .وضوح کتاب مقدس

 .1کتاب مقدس بارها وضوح خود را تأیید میکند.
کتاب م دد لالزاً از اضوح اود ا مسئولیت ای نداران برای اواندن ا درک ۀن صحزت مدکند .در
یک عزارت بسیار ۀشنا ،موسد به قوم ارساهیل مدنوید" :این سخناند را که امراز به مو ابال
مدکنم ،در دل اود نداهدار .به فرزندان اود مگلیم بده ا اواه در اانه باشد اواه در بیران ،اواه
در حال اسرتاحت باشد اواه بیدار ،همیشه دربارو ۀنها صحزت کن( ".مثنیه  .)7-6:6از همۀ قوم
ارساهیل انتظار مدرفت که کل ت کتاب م دد را به اندازو کافد درک کنند ما بتوانند به
فرزندانشان "مگلیم دهند" .این مگلیم نزاید رصفاً بدان مفنر ا ادراک حفظ مدشد ،چون قوم
ارساهیل باید اواه در اانه ،اواه در بیران ،اواه در حال اسرتاحت ،اواه بیدار ،دربارو کل ت کتاب
م دد صحزت مدکردند .ادا انتظار داشت که همۀ قومش کالم اا را با کاربرد صحیح در رشای
زندند مگمولد بشناسند ا بتوانند دربارو ۀن صحزت کنند.
چنین نفته اند که کتاب م دد از چنان اصوصیتد براوردار است که حتد "سادهدطن" مدموانند
بهدرستد ۀن را درک کنند ا بهااسخۀ ۀن حنمت یابند" .شهادات ادااند قابل اطمینان است ،ا
سادهدطن را حنمت مدبخشد" (ماامیر  .)7:19داباره مداوانیم" :کشف کالم مو نور مدبخشد ا
سادهدطن را فهیم مدنرداند( ".ماامیر  .)130:119در اینجا "سادهدل" رصفاً کسد نیست که از
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قدرت ع الند کمد براوردار است ،بلنه کسد که قضاات درستد مندکند ،کسد که مست رگد
اشتزاه کردن است ا بهراحتد نمراه مدشود .کالم ادا بسیار قابل درک ا ااضح است که حتد این
افراد هم بهااسخۀ ۀن حنمت مدیابند .این باید دلدرمد بارند برای همۀ ای نداران باشد؛ هیچ
ای نداری نزاید اودش را بیش از ح رد احمق بداند که نتواند کتاب م دد را بخواند ا به اندازو
کافد درک کند ما بهااسخۀ ۀن حنمت یابد.
مأکید مشابهد در عهدجدید اجود دارد .عیسد در مگالیم ،نفتدوها ا مزاحثات اش ،هرنا به
سؤاطمد که ذ ررهای عدم اضوح کتب م دد عهدعتیق را رسزنش مدکردند ،پاسخ نداد .در عوض،
اواه در صحزت با عالِ ن یا مردم عادی مگلیم نیافته ،در پاسخهایش همیشه این موضون را در نظر
مدنرفت که در رابخه با عدم درک هر یک از مگالیم کتاب م دد ،نزاید کتاب م دد را رسزنش
کرد ،بلنه باید کساند را رسزنش کرد که ۀن را اشتزاه درک کرده یا مخالب منتوب را مندپذیرند.
بارها ا بارها اا با این بیانیهها به سؤاطت پاسخ مددهد" :ۀیا نخواندهاید...؟" (متد 5 ،3:12؛
14:19؛ " ،)31:22ۀیا ما کنون در کالم ادا نخواندهاید...؟" (متد  ،)42:21یا حتد "ش

در

اشتزاهید! نه از کالم ادا چیای مددانید ا نه از قدرت اا!" (متد 29:22؛ همچنین مراجگه کنید
به متد 13:9؛ 7:12؛ 3:15؛13:21؛ یوحنا  10:3ا لیره).
مزادا فنر کنیم که درک کتاب م دد ،بهنوعد برای مسیحیان قرن ینم ۀسانرت از ما بود ،باید بدانید
که در بسیاری از منونهها ،رساطت عهدجدید برای کلیساهاید نوشته شده بود که بخش عظیمد از
مسیحیان لیریهودی را در برمدنرفت .ۀنها مسیحیان نسزتاً جدیدی بودند که هیچ پیشینهای در
جامگۀ مسیحد نداشتند ا درک اندک یا هیچ درکد از ماریخ ا فرهن

ارساهیل نداشتند .اقایع

زندند ابراهیم (حداد  2000پیش از میالد) به ه ن اندازه با ۀنها فاصله داشت که اقایع عهدجدید
با ما فاصله دارد! به هرحال ،نویسندنان عهدجدید بدمردید انتظار داشتند که حتد مسیحیان
لیریهودی نیا بتوانند مرجمۀ عهدعتیق را به زبان اود بخوانند ا بهدرستد درک کنند (مراجگه کنید
به رامیان 25-1:4؛ 4:15؛ اال قرنتیان 11-1:10؛ دام میمومااد  17-16:3ا لیره).
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 .2خصوصیات اخالقی و روحانی مورد نیاز برای درک صحیح.
نویسندنان عهدجدید بارها نفته اند که مواناید درک درست کتاب م دد ،بیشرت مواناید ااالقد ا
راحاند است ما ع الند" :کسد که راحاند نیست ،مندمواند مگالیم [محتاللفظد"چیاها"] راح
ادا را بپذیرد ،زیرا به ع یدو اا این مگالیم پوچ ا بدمگند هستند ا در ااقع ،چون مشخیص ایننونه
مگالیم محتا به بینش راحاند است ،ۀنها مندموانند ۀن را درک کنند" (اال قرنتیان 14:2؛ م ایسه
کنید با 4:3–18 :1؛ دام قرنتیان 16-14:3؛ 6 ،4-3:4؛ عاانیان 14:5؛ یگ وب 6-5:1؛ دام پرتد
5:3؛ م ایسه کنید با مرق

12-11:4؛ یوحنا 7:17؛  .)43:8درنتیجه ،هرچند نویسندنان

عهدجدید مأیید مدکنند که کتاب م دد به منهاید ،بهاضوح نوشته شده ،اما این را هم مأیید
مدکنند که کسانینه منداواهند مگالیم اش را بپذیرند ،ۀن را بهدرستد درک نخواهند کرد .کتاب
م دد مدمواند موس

همۀ ای نداراند درک شود که االصانه ۀن را مداوانند ا در پد نجات

هستند ا ای نداراند که ۀن را مداوانند ا برای درک ۀن از ادا کمک مدنیرند .چون در هر دا
مورد ،راحال دد برای للزه بر مأایرات نناه کار مدکند ،در لیر این صورت مأایرات نناه باع
مدشد که ح ی ت ،احم انه به نظر برسد( .اال قرنتیان 25-18:1؛ 14:2؛ یگ وب 22- ،6-5:1
.)25

 .3تعریف وضوح کتاب مقدس.
برای االصه کردن این مخالب کتاب م دسد ،مدموانیم مأیید کنیم که کتاب م دد طوری نوشته
شده که همۀ امور واری برای نجات ا زندند مسیحد ا رشد ما بهاضوح در ۀن بیان شده است.
انرچه ناهد ااقات الهیدانان اضوح کتاب م دد را بهطور محدادمری مگریف کردهاند (با بیان
ایننه ،مثالً :کتاب م دد ف

مگلیم طریق نجات ااضح است) ،متون مذکور در باط ،برای
در
ِ

جوانب بسیار متفاات مگلیم کتاب م دد بنار مدراد ا به نظر مندرسد که از این محدادیتهای
مذکور در رابخه با قسمتهاید که کتاب م دد بهاضوح سخن مدنوید ،ح یت کند .برای افاداری

بیشرت به این متون کتاب م دد ،مدموانیم اضوح کتاب م دد را اینخور مگریف کنیم :اضوح کتاب
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م دد ،یگند کتاب م دد طوری نوشته شده که مگالیم اش موس همۀ کسانینه کتاب م دد را
با طلب کمک از ادا ا اشتیاق برای پیرای از ۀن مداوانند ،قابل درک است .به هر حال اقتد
چنین چیای را نفتیم ،باید بدانیم که بسیاری از افراد ،حتد قوم ادا ،در ااقع کتاب م دد را
بهدرستد درک مندکنند.

 .4چرا مردم کتاب مقدس را درست درک منیکنند؟
در داران زندند عیسد ،ناهد ااقات شانردان اا نتوانستند عهدعتیق ا مگالیم عیسد را درک کنند
(مراجگه کنید به متد 16:15؛ مرق

13-10:4؛ 52:6؛ 21-14:8؛ 32:9؛ لوقا 34:18؛ یوحنا

27:8؛  .)6:10انرچه ناهد ااقات بهااطر این بود که ۀنها ف

باید منتظر اقایع بگدی ماریخ فدیه

مدشدند ،مخصوصاً اقایگد در زندند مسیح (مراجگه کنید به یوحنا 16:12؛ 7:13؛ م ایسه کنید
با یوحنا  ،)22:2همچنین ناهد ااقات بهااطر بدای ند یا سختدلد اودشان بود (لوقا .)25:24
بگالاه ،ناهد ااقات در کلیسای االیه ،مسیحیان مگالیم عهدعتیق یا نامههای منتوب رسوطن را
درک مندکردند یا با ۀنها موافق نزودند :به فرایند رشد در درک پیامد اراد لیریهودیان به کلیسا
موجه کنید (منجر به "مناظرو بیشرت" [اع ل  ]7:15در شورای اارشلیم شد ،از اع ل  ،)15ا به
سو مفاهم پرتد در این مورد ،در لالطیان  15-11:2موجه کنید .در ااقع ،در طول ماریخ کلیسا،
مخالفتهای ۀموزهای بسیار زیادی اجود داشته ا پیرشفت در برطرف کردن مفاامهای ۀموزهای ،لالزاً
ۀهسته بوده است.
بسیاری از مگل ن کتاب م دد ،در کمک به مردم برای اجتناب از اخا در مفسیر کتاب م دد،

"قواعد مفسیر" یا راهن ید هاید را برای رشد در مهارت مفسیر صحیح منظیم کردهاند .کلمۀ علم
مخصصد برای این
مفسیر (برنرفته از کلمۀ یوناند "،hermeneuoمفسیر کردن") ،اصخالح بسیار
ر
رشتۀ درسد است :علم مفسیر ،مخالگۀ سزنهای درست مفسیر است (مخصوصاً مفسیر کتاب
م دد).
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مخصصد دیدر که لالزاً برای مفسیر کتاب م دد بنار مدراد ،علم مأایل ا درک منت
یک اصخالح
ر
است ،اصخالحد که بیشرت به عمل مفسیر کتاب م دد اشاره مدکند ،نه نظریهها ا قواعد نحوو

انجام این کار :علم مأایل ،فرایند مفسیر یک منت از کتاب م دد است.
درنتیجه ،اقتد کسد قواعد مفسیر را مخالگه مدکند ،این "علم مفسیر" نامیده مدشود ،اما اقتد
کسد این قواعد را بنار مدبرد ا در ااقع یک منت کتاب م دسد را موضیح مددهد" ،مأایل" را انجام
مددهد.
مخالفتهای بسیار با مفهوم کتاب م دد در طول ماریخ ،به ما یادۀاری مدکند که ۀموزو اضوح کتاب
کل مگالیم کتاب م دد با یندیدر
م دد مستلام این نیست یا مندنوید که همۀ ای نداران دربارو ر
موافق اواهند بود .اما موضون بسیار مهمد را به ما مدنوید -ایننه مشنل ،همیشه در کتاب
م دد نیست ،بلنه مشنل در ماست .ما مأیید مدکنیم که همۀ مگالیم کتاب م دد ،ااضح ا قابل
درک است ،اما این را هم متوجه مدشویم که لالزاً مردم (بهااطر قصورات اود) مخالزد را که
بهاضوح در کتاب م دد نوشته شده ،بهدرستد درک مندکنند.
بنابراین ،اقتد مردم در زندند مسیحد رشد مدکنند ،با رصف زمان در مخالگۀ کتاب م دد ،به
شناات بیشرت از ۀن دست مدیابند ا ۀن را بهرت درک اواهند کرد .ۀموزو اضوح کتاب م دد
مدنوید کتاب م دد قابل درک است ،نه ایننه همه به یک اندازه ۀن را درک مدکنند.

 .5تشویق عملی از این آموزه.
ۀموزو اضوح کتاب م دد ،یک مفهوم بسیار مهم ا نهایتاً بسیار دلدرم کننده ا عملد دارد .این به ما
مدنوید در کجا ،مخالفتهای ۀموزهای یا ااالقد اجود دارد (مثالً دربارو مگمید یا از پیش برنایدند
یا ادارو کلیسا) ،ف

دا دلیل احت لد برای این مخالفتها اجود دارد )1( :از یک طرف ،شاید ما در

پد مأیید در جاید هستیم که کتاب م دد در مورد ۀن سنوت مدکند .در چنین مواردی باید با
ۀمادند بیشرت بپذیریم که ادا به جستجوی ما پاسخ نداده ا اجازه بدهیم دیدناههای متفاامد در
کلیسا اجود داشته باشد( .این لالزاً دربارو سؤاطت بسیار عملد اواهد بود ،از جمله راشهای
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مناسب یک کلیسا) )2( .از طرف دیدر ،شاید ما در
بشارت یا سزنهای مگلیم کتاب م دد یا اندازو
ِ
مفسیرمان از کتاب م دد اشتزاه کردهایم .شاید بهااطر ایننه دادههای بنار رفته برای
مصمیمنیری دربارو سؤال مفسیر ،نادرست ا ناکامل بوده است .یا شاید بهااطر عدم کفایت
شخصد ما بوده ،مثالً :لرار شخصد ،طمع ،بدای ند ،اوداواهد یا حتد کوماهد در ااتصاص
دادن زماند برای اواندن ا مخالگۀ کتاب م دد به همراه دعا.
اما در هیچ مورد ،این ۀزادی را نداریم که بدوییم مگلیم کتاب م دد دربارو یک موضون ،نیجکننده
رصانه با
است یا مندموان ۀن را بهدرستد درک کرد .در هیچ مورد نزاید فنر کنیم که مخالفتهای م ر
بگضد از موضوعات در طول ماریخ کلیسا به این مگناست که مندموانیم اودمان به نتیجۀ صحیح
دربارو ۀن موضون دست یابیم .بلنه انر ندراند ااقگد دربارو چنین موضوعامد در زندند ما ایجاد
شود ،باید االصانه از ادا کمک بخلزیم ا بگد به رسا کتاب م دد برایم ،با یامد موامنان بررسد
کنیم ا ای ن داشته باشیم که ادا به ما مواناید اواهد بخشید که ۀن را بهدرستد درک کنیم.

 .6نقش محقّقان.
پ

مخصصد در زبان عای (برای عهدعتیق) ا زبان
ۀیا مح ر ان کتاب م دد یا کسانینه دانش
ر

یوناند (برای عهدجدید) دارند ،ن شد را برعهده دارند؟ قخگاً ۀنها حداقل در چهار قسمت ن ش
دارند.
یند ایننه ۀنها مدموانند کتاب م دد را بهاضوح مگلیم دهند ،محتوای ۀن را به دیدران اعالم کرده ا
بنابراین کار"مگلم" را انجام دهند ،چیای که در عهدجدید ذکر شده است (اال قرنتیان 28:12؛
افسسیان .)11:4
دام ،ۀنها مدموانند بخشهای جدیدی از درک مگالیم کتاب م دد را بررسد کنند .این بررسد به
ندرت (انر امفاق بد افتد) شامل اننار مگالیم اصلد کلیسا در طول قرنها اواهد بود .این لالزاً
شامل کاربرد کتاب م دد برای بخشهای جدید زندند ،پاسخ به سؤاطت دشواری که موس
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ای نداران ا لیرای نداران در هر دارو جدیدی از ماریخ مخرح شده ا عمل دامئد مصفیه ا دقیقمر
ساانت درک کلیسا از ننات دقیق مفسی ِر هریک از ۀیات یا مخالب ۀموزهای یا ااالقیات است.
ِ
حمالت مح ر ان دیدر یا کسانینه ۀموزش
سوم ،ۀنها مدموانند از مگالیم کتاب م دد در برابر
مخصصد مددهند ،دفان کنند .ناهد ااقات ن ش مگلیم کالم ادا شامل اصالح مگالیم لل است.
ر
شخص باید بتواند که نه منها "با مگلیمد درست ا صحیح مشویق کند" ،بلنه باید "مخالفان را جواب
دندانشنن بدهد" (میتود 9:1؛ م ایسه کنید با دام میمومااد " ،25:2مخالفان اود را با مالیمت
اصالح کند"؛ ا میتود  .)8-7:2ناهد ااقات کسانینه به مگالیم کتاب م دد حمله مدکنند ،از
مخصصد ا دانش ف رند در مخالگات ماریخد ،زباند یا فلسفد براوردارند ا از این مگلیم برای
مگلیم
ر
افاایش حمالت فرهیخته برعلیه مگلیم کتاب م دد استفاده مدکنند .در این موارد ،ای نداران با
مخصصد مشابه مدموانند از مگالیمشان برای درک ا پاسخ به چنین حمالمد استفاده
مهارمهای
ر
کنند.
نهایتاً ،ۀنها مدموانند مخالگۀ کتاب م دد را به نفع کلیسا منمیل کنند .مح ر ان کتاب م دد لالزاً
مگالیمد دارند که به ۀنها مواناید مدبخشد که مگالیم کتاب م دد را با ماریخ لند کلیسا مرمز
سااته ا مفسیر کتاب م دد را دقیقمر سازند ا با دانش بیشرت دربارو زبانها ا فرهندهاید که کتاب
م دد در ۀنها نوشته شده ،مفهوم ۀن را راشنمر کنند.
کل کلیسا است ا همۀ ای نداران باید شنرناار اجراکنندنان ۀن باشند .به
این چهار عملنرد به نفع ر
کل کلیسا نیست ،که بدویند چه ۀموزهای
حق مصمیمنیری برای ر
هرحال ،این عملنردها شامل ر
درست یا لل است یا در رشای دشوار چه چیای صحیح است .انر چنین ح رد مختص به مح ر ان
رسمد ا مگلیم یافتۀ کتاب م دد بود ،در این صورت ۀنها اداره کنندنان ممتاز کلیسا شده ا عملنرد
مگمولد ادارو کلیسا که در عهدجدید موصیف شده ،متوقف مدشد .فرایند مصمیمنیری برای کلیسا
باید به متص ردیان کلیساید اانذار شود ،اواه ۀنها مح رق باشند یا نزاشند (ا در کلیساهاید که ادارو
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کل اعضای کلیسا اانذار
به متص ردیان ،بلنه به ر

کلیسا با کمک اعضایش انجام مدشود ،این نه ف
مدشود).

ب .رضورت کتاب مقدس

وارت کتاب م دد را مدموان اینخور مگریف کرد :وارت کتاب م دد ،یگند کتاب م دد برای
شناات انجیل ،حفظ حیات راحاند ا ۀناهد قخگد از ارادو ادا واری است ،اما برای ۀناهد از
اجود ادا یا شناات شخصیت ادا ا قوانین ااالقد واری نیست.
اکنون مدموان این مگریف را در بخشهای نونانون ۀن موضیح داد.

 .1کتاب مقدس برای شناخت انجیل رضوری است.
در رامیان  ،17-13:10پول

مدنوید" :زیرا «هر که نام ادااند را بخواند ،نجات اواهد یافت ».ا رما

چدونه کسد را بخوانند که به اا ای ن نیااردهاند؟ ا چدونه به کسد ای ن ۀارند که از اا نشنیدهاند؟
ا چدونه بشنوند ،انر کسد به ۀنان موعظه ننند؟ ...پ

ای ن از شنیدنِ پیهام رسچشهمه مدنیهرد ا

میرس مدشود( ".مرجمۀ هاارو نو)
شنیدنِ پیام ،از طریق کالم مسیح ر
این بیانیه ،نشاندهندو این استدطل است )1( :اال فرض مدکند که شخص باید نام ادااند را
بخواند ما نجات یابد( .بهطور کلرد در مخالب پول

ا در این پیشزمینۀ ااص [مراجگه کنید به ۀیۀ

" ،]9ادااند" ،به ادااند عیسد مسیح اشاره مدکند )2( ).مردم ف

زماند مدموانند نام مسیح را

بخوانند که به اا ای ن داشته باشند (یگند اا نجاتدهندهای است که طیق اوانده شدن مدباشد ا
به کسانینه اا را بخوانند پاسخ اواهد داد) )3( .مردم مندموانند به مسیح ای ن داشته باشند ،مدر
ایننه دربارو اا شنیده باشند )4( .ۀنها مندموانند دربارو مسیح بشنوند ،مدر ایننه کسد دربارو
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مسیح با ۀنها صحزت کند ("ااعظ") )5( .نتیجه این است که ای ن نجاتبخش از شنیدن است-
یگند شنیدن پیلام انجیل -ا شنیدن پیلام انجیل بهااسخۀ موعظه دربارو مسیح انجام مدشود.
ظاهرا ً مفهوم اش این است که بدان شنیدن موعظۀ انجیل مسیح ،شخص مندمواند نجات یابد.
این عزارت یند از عزارات متگددی است که نشان مددهد نجات ابدی ف

از طریق ای ن به

عیسد مسیح حاصل مدشود ا هیچ راه دیدری نیست .یوحنا  18:3دربارو مسیح مدنوید" :هر
ک

به اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مندشود ،اما کسد که به اا ای ن نیاارد زیر حنم باقد

مدماند ،زیرا به اسم پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است ".همچنین در یوحنا  6:14عیسد مدنوید:

"من راه ا راستد ا زندند هستم؛ هیچک
اما انر انسانها ف

جا بوسیلۀ من ناد پدر مندۀید".

1

بهاسیلۀ ای ن به مسیح نجات یابند ،شاید کسد بپرسد که ای نداران عهد

قدیم چدونه مدموانستند نجات یابند .پاسخ باید این باشد که کسانینه در عهد قدیم نجات یافتند،
بهاسیلۀ ای نشان به مسیح نجات یافتند ،انرچه ای نشان ،ای ند بود که به جلو نداه مدکرد ،بر
پایۀ کالم اعدو ادا بود که یک مسیحا یا رهایددهنده اواهد ۀمد .نویسندو عاانیان دربارو

ای نداران عهدعتیق همچون هابیل ،انوخ ،نوح ،ابراهیم ا سارا مدنوید " :یامد این اشخاص در
ای ن ُمردند ،بدان ایننه صاحب برکات موعود شوند ،اما انجام اعدهها را از دار دیده ا با اوشد در
انتظار ۀنها بودند" (عاانیان  .)13:11ا عیسد مدمواند دربارو ابراهیم بدوید" :پدر ش ابراهیم از
ایننه امید داشت راز مرا بزیند؛ اوشحال بود ا ۀن را دید ا شادمان شد" (یوحنا  .)56:8ظاهرا ً این
داباره به شادی ابراهیم در انتظار برای راز مسیحای موعود اشاره مدکند .درنتیجه حتد ای نداران
عهدعتیق نیا ای ند نجاتبخش به مسیح داشتند ،ای ن به کسد که منتظرش بودند ،نه با دانش
دقیق از جاهیات ماریخد زندند مسیح ،بلنه با ای ن زیاد به اعتزار مخلق کالم اعدو ادا.
پ

از این لحاظ ،کتاب م دد برای نجات واری است :شخص باید پیلام انجیل را اودش در

کتاب م دد بخواند یا ۀن را از یک نفر دیدر بشنود .حتد ای نداراند که در عهدعتیق نجات
یافتند ،با ای ن به کالم ادا که اعدو ۀمدن یک نجاتدهنده را مدداد ،این کار را کردند.
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دیدناههای دیدری اجود دارند که متفاات از این مگلیم کتاب م دد مدباشد .شمولنراید یا
فرانیر ،دیدناهد که مدنوید مردم مدموانند بهاسیلۀ عمل مسیح بدان شناات اا یا اعت د به اا،
بلنه ف

با پیرای صادقانه از مذهزد که مدشناسند ،نجات یابند .شمولنرایان لالزاً دربارو

"راههای مختلف رسیدن به ادا" صحزت مدکنند ،حتد انر مأکید کنند که اودشان شخصاً به
مسیح ای ن دارند .نظریۀ رستداری عام ،دیدناهد که مدنوید همۀ انسانها نهایتاً نجات اواهند
یافت 2.دیدناهد که در این فصل به ۀن اعت اد داریم ،مدنوید که انسانها مندموانند بدان شناات
مسیح ا ای ن به اا نجات یابند ،ا ناهد ااقات انحصارنراید نامیده مدشود (انرچه این کلمه
نااوشایند است ،چون نشاندهندو اشتیاق به مفنیک دیدران است ا درنتیجه مندمواند موضون
میسیونری را که به رسا دیدران مدراد ا این یک موضون بسیار قدریند در عهدجدید است،
منت ل کند).

 .2کتاب مقدس برای حفظ حیات روحانی رضوری است.
عیسد در متد  4:4مدنوید (ن ل قول از مثنیه " :)3:8زندند انسان ف

بسته به نان نیست ،بلنه

به هر کلمهای که ادا مدفرماید" .در اینجا عیسد نشان مددهد که حیات راحاند ما با ملذیۀ
رازانه از کالم ادا حفظ مدشود ،ه نخور که حیات جس ند ما با ملذیۀ رازانه از لذای جس ند
حفظ مدشود .لفلت در مخالگۀ م ررمب کالم ادا برای سالمت جامنان به ه ن اندازه زیانبخش
است که لفلت در لذای جس ند برای سالمت جسممان.

 .3کتاب مقدس برای آگاهی قطعی از ارادۀ خدا رضوری است.
در مخالب زیر به این مدپردازیم که همۀ کسانینه مابحال متولد شدهاند ،از طریق اجدانشان ،از
ارادو ادا ۀناه شدهاند .اما این ۀناهد لالزاً مزهم بوده ا قابل اطمینان نیست .در ااقع ،انر کالم
منتوب ادا نزود ،مندموانستیم به طری های دیدر ،همچون موصیۀ دیدران ،نواه دراند راحال دد،
موقگیتهای ملییر یافته ا استفاده از استدطل م دی

شده ا ع ل ا شگور ،از ارادو ادا مخمنئ

شویم .همۀ اینها مدموانند بهطور م ریزد ،ارادو ادا را کم ا بیش بهطور قابل اعت دی بیان کنند،
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اما ف

با استفاده از این طری ها از ارادو ادا مخمنئ مندشویم ،حداقل در دنیای س وط کردهای

که نناه ،درکمان را نسزت به درست ا لل محریف مدکند ا استدطل مگیوبد را اارد فرایند فنری
ما مدکند ا باع مدشود که ناهداهد شهادت اجدامنان را رسکوب کنیم ،این چنین نخواهد بود
(م ایسه کنید با ارمیا 9:17؛ رامیان 15-14:2؛ اال قرنتیان 10:8؛ عاانیان 14:5؛ 22:10؛
همچنین اال میمومااد 2:4؛ میتود .)15:1
اما ما در کتاب م دد ،بیانیههای ااضح ا قخگد دربارو ارادو ادا را داریم .ادا همه چیا را برای ما
ۀشنار ننرده ،اما به اندازو کافد برای ما ۀشنار کرده ما ارادهاش را بدانیم" :بگضد ارساری هستند که
ف

اود ادااند ،ادای ما مدداند ،اما قوانین اود را برای ما ا فرزندان ما ۀشنار کرده است ما از

ۀنها پیرای کنیم" (مثنیه  .)29:29اکنون برای ما هم مانند زمان موسد :ادا کالمش را برای ما
ۀشنار کرد ما از رشیگت اش اطاعت کنیم ا درنتیجه ارادهاش را بجا ۀاریم" .بدعیب" بودن در نظر
ادا ،یگند "پیرا رشیگت ادااند [باشیم]" (ماامیر " .)1:119اوشا به حال" کسد که از ارادو
رشیران پیرای مندکند (ماامیر  ،)1:1بلنه شادماند اا "در رشیگت ادااند" است ا"شب ا راز" در
رشیگت ادااند مگ رمق مدکند (ماامیر  .)2:1داست داشنت ادا (ا درنتیجه عمل کردن به طری د
که باع اشنودی ااست) ،یگند "از احنام اا اطاعت کنیم" (اال یوحنا  .)3:5پ

انر مداواهیم

ۀناهد ااصد از ارادو ادا داشته باشیم ،باید با مخالگۀ کتاب م دد به ۀن دست یابیم.
در ااقع ،از یک لحاظ مدموان استدطل کرد که کتاب م دد برای شناات قخگد دربارو هر چیای
واری است .شاید یک فیلسوف چنین استدطل کند :این ح ی ت که ما همه چیا را منددانیم،
نیازمند ۀن است که دربارو همۀ چیاهاید که ادعا مدکنیم که مددانیم ،نامخمنئ باشیم .چون
بگضد از ااقگیتهای ناشنااته برای ما ،مدمواند اابت کند که ۀنچه به نظرمان درست بود ،در ااقع
لل بوده است .اما ادا از همۀ ااقگیتهاید که مابحال اجود داشته یا اجود اواهد داشت ،ۀناه
است .این اداید که هرنا درا مندنوید ،در کتاب م دد با ما سخن نفته ا در ۀن دربارو
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اودش ،ما ا جهاند که ۀفریده ،ح ایق بسیاری را بیان کرده است .هیچ ااقگیتد هرنا مندمواند
براالف ح ی تد باشد که موس این عالِم مخلق بیان شده است.
درنتیجه ،جایا است که ما دربارو ح ای د که در کتاب م دد مداوانیم ،در م ایسه با هر دانش
دیدری که داریم ،از اطمینان بیشرتی براوردار باشیم .انر بخواهیم دربارو میاان قخگیت
شناات ن سخن بدوییم ،در این صورت شنااتد که از کتاب م دد بدست مدۀاریم ،بیشرتین
قخگیت را اواهد داشت .انر کلمۀ ی ین را بتوان برای هر نون دانش انساند بنار برد ،این ه ن
دانشد است که باید این کلمه برای ۀن بنار راد .مسیحیاند که کتاب م دد را بهعنوان کالم ادا
شکنراید فلسفد در مورد احت ل دستیابد به دانش قخگد بهاسیلۀ ذهن
مدپذیرند ،از
ر
محدادمان مدنریاند .پ

از این لحاظ ،درست است که بدوییم برای کسانینه عالِم مخلق نیستند،

کتاب م دد برای دانش قخگد دربارو هر چیای واری است.

 .4اما کتاب مقدس برای آگاهی از وجود خدا یا آگاهی از چیزی دربارۀ شخصیت خدا و
قوانین اخالقی رضوری نیست.
دربارو کسانینه کتاب م دد را منداوانند ،چه بدوییم؟ ۀیا ۀنها مدموانند به شناات ادا دست
یابند؟ ۀیا مدموانند چیای دربارو رشیگت اا بدانند؟ بله ،دستیابد به میااند از شناات ادا ،بدان
کتاب م دد امنانپذیر است ،حتد انر این شناات ،کامالً قخگد نزاشد.

الف .مناشفۀ عام ا مناشفۀ ااص.
مردم مدموانند ف

با مشاهدو اود ا دنیای اطرافشان به شنااتد از اجود ادا ا بگضد از صفات

اا دست یابند .داااد مدنوید" :ۀس ن جالل ادا را ۀشنار مدسازد ا فضای بینران صنگت
دستهای اا را بیان مدکند" (ماامیر  .)1:19نداه کردن به ۀس ن یگند دیدنِ نشانههای قدرت
نامحداد ،حنمت ا حتد زیزاید ادا؛ یگند مشاهدو نواه شنوهمندی از جالل ادا.
حتد کسانینه با رشارمشان ح ی ت را رسکوب مدکنند ،مندموانند شواهد اجود ا ماهیت ادا را در
نظام ال ت نادیده بدیرند:
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" زیرا ۀنچه ۀدمیان دربارو ادا مدموانند بدانند ،بر ۀنها ۀشنار است ،زیرا ادا ۀن را در پیش
ِ
قدرت ازلد ا
چش ن ایشان قرار داده است .از زمان ۀفرینش دنیا ،صفات نادیدندِ اا یگند

ا ُلوهیت اا در چیاهاید که اا ۀفریده است ،بهراشند مشاهده مدشود ا از این را ۀنها ابدا ً
عذری ندارند .انرچه ۀنها ادا را شنااتند الد ۀنطوری که شایستۀ ااست اا را منریم ا
شنرنذاری ننردند .در عوض افنارشان کامالً پوچ نشته ا ع ل ناقص ۀنها میره شده است"
(رامیان .)21-19:1
مدنوید که نه منها ال ت نشانهای از اجود ا شخصیت اداست ،بلنه حتد رشیران

در اینجا پول

نیا این نشانهها را مشخیص مددهند .ۀنچه مدموان دربارو ادا دانست" ،برای ۀنها ۀشنار" است ا در
ااقع "ۀنها ادا را شنااتند" (ظاهرا ً اا را مدشنااتند) ،اما "ۀنطوری که شایستۀ ااست اا را منریم ا
شنرنذاری ننردند" .این عزارت به ما اجازه مددهد که بدوییم همۀ اشخاص ،حتد رشیرمرین
اشخاص ،از شناات دراند یا درکد براوردارند که مدنوید ادا اجود دارد ا اا یک االق قدریند
است .این دانش "در چیاهاید که اا ۀفریده" دیده مدشود ،عزارمد که به همۀ ال ت ،از جمله
رشیت اشاره مدکند.
ب ر
پول

در رامیان  1ادامه داده ا نشان مددهد که حتد لیرای نداراند که هیچ ناارش منتوبد از

رشیگت ادا ندارند ،هنوز در اجدانشان فرمانهای ااالقد ادا را درک مدکنند .پول

در فهرست

طوطند نناهان ("حسادت ،ۀدمکشد ،ناان ،فریزناری )"...دربارو رشیراند صحزت مدکند که این

کارها را انجام مددهند " :با اجود ایننه حنم ادا را مددانند که کنندنان چنین کارها مستوجب
مرنند الد نه ف

اودشان این کارها را مدکنند ،بلنه دیدران را نیا در انجام ۀنها مشویق مدکنند"

(رامیان  .)32:1رشیران مددانند که نناهشان اخاست ،حداقل در مگیار نسرتده.
سپ

پول

دربارو عمل اجدان در لیریهودیاند صحزت مدکند که رشیگت منتوب را ندارند:

"هرناه لیریهودیان که دارای رشیگت نیستند ،احنام رشیگت را طزیگتاً انجام مددهند ،مگلوم است
که رشیگت ۀنها اودشانند .با اجود ایننه رشیگت کتزد ندارند ،رفتارشان نشان مددهد که م ررات
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رشیگت در قلبهایشان نوشته شده ا اجدۀنهای ایشان نیا درستد این را مأیید مدکند .زیرا
افنارشان یا ۀنها را مالمت مدکند ا یا از ۀنها دفان مدمناید" (رامیان .)15-14:2
اجدان لیرای نداران دربارو مگیارهای ااالقد ادا نواهد مددهد ،اما ناهد ااقات این نواه
رشیگت ادا بر قلب لیرای نداران ،محریف یا رسکوب شده است .پول

مدنوید ناهد ااقات

افنارشان ۀنها را "مالمت مدکند" ا ناهد ااقات افنارشان از ۀنها "دفان مدمناید" .شناات رشیگت
ادا از چنین منابگد ،هرنا کامل نیست ،بلنه ف
رشیت ۀناهد دهد (پول
همۀ ب ر

کافد است ما دربارو مگیارهای ااالقد ادا به

بر این اساد استدطل مدکند که همۀ انسانها بهااطر نناه در ناد

ادا ُمجرم هستند ،حتد کسانینه رشیگت منتوب ادا را در کتاب م دد ندارند).
ۀناهد از اجود ،شخصیت ا رشیگت ااالقد ادا که همۀ انسانها بهاسیلۀ ال ت به ۀن دست
مدیابند ،لالزاً "مناشفۀ عام" نامیده مدشود (زیرا بهطور کلرد برای همۀ انسانها است) .مناشفۀ عام
با مشاهدو طزیگت ،مشاهدو مأایر هدایت ادا در ماریخ ا ح ر دراند نسزت به اجود ادا ا رشیگت
اش که در دران هر کسد قرار داده ،حاصل مدشود .مناشفۀ عام با مناشفۀ ااص فرق دارد.
مناشفۀ ااص به کالم ادا دربارو افراد ااص اشاره مدکند ،همچون کالم کتاب م دد ،کالم
انزیای عهدعتیق ا رسوطن عهدجدید ا کالم ادا که با اشارو شخصد اعالم شده ،از جمله در کوه
سینا یا در مگمید عیسد.
این ح ی ت که همۀ انسانها از رشیگت ااالقد ادا ۀناه اند ،برکت بارند برای جامگه است ،چون
انر ۀن را منددانستند ،هیچ محدادیت اجت عد برای رشارت انسانها ا هیچ محدادیتد از طرف
اجدانشان نزود .بهااطر شناات مشرتک دربارو درست ا لل  ،لالزاً مسیحیان مدموانند در رابخه
با مساهل قانون مدند ،مگیارهای اجت عد ،ااالقیات اساسد در مجارت ا کار حرفهای ا الدوهای
قابل قزول اع ل در زندند عادی به موافق بیشرتی برسند .ۀناهد از اجود ا شخصیت ادا ،پایۀ
اطالعامد را فراهم مدکند که باع مدشود انجیل در قلب ا ذهن یک لیرمسیحد منخ د به نظر
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برسد؛ لیرای نداران مددانند که ادا اجود دارد ا ۀنها مگیارهای اا را زیر پا نذاشتهاند ،پ

این

اا که مسیح ُمرد ما بهای نناهان شان را بپردازد ،باید ااقگاً یک اا اوش برای ۀنها باشد.

ب .مناشفۀ ااص برای نجات واری است.
اما باید مأکید کرد که کتاب م دد در هیچجا مندنوید که مردم مدموانند انجیل یا راه نجات را
بهاسیلۀ مناشفۀ عام بشناسند .شاید بدانند که ادا اجود دارد ،اا االق ۀنهاست ،ۀنها باید از اا
اطاعت کنند ا برعلیه اا نناه کردهاند .اما چدونه ق رداسیت ا عدالت ادا مدمواند با اشتیاق اا برای
بخشش نناهان مخابق داشته باشد ،رازی است که لیر از کتاب م دد ،هیچ مذهب دیدری ۀن را
ۀشنار ننرده است .کتاب م دد هم ما را امیداار مندکند که این مدمواند بدان مناشفۀ ااص از
سوی ادا کشف شود .شدفتد عظیم فدیۀ ما در این است که ادا اودش راه نجات را با فرستادن
پرسش که هم ادا ا هم انسان است ،فراهم کرد ما منایندو ما باشد ا جاای نناهان ما را بپردازد ا
درنتیجه ،عدالت ا محزت ادا را با یک عمل بدنهایت حنی نه ا فید شدفتاندیا با هم درۀمیاد.
این ااقگیت که به نوش مسیحیان عادی شده ،نزاید شدفتد اش را برای ما از دست بدهد :این
ف

موس انسان ،بدان مناشفۀ ااص ا شفاهد ادا امنانپذیر نزود.

پ .کفایت کتاب مقدس
ما مدموانیم کفایت کتاب م دد را اینخور مگریف کنیم :کفایت کتاب م دد ،یگند کتاب م دد
شامل همۀ کل ت اداست که اا مداواست قومش در هر مرحله از ماریخ فدیه ،ۀن را داشته باشند
ا اکنون شامل همۀ چیاهاید است که ما نیاز داریم ما ادا برای نجات ،اعت د کامل به اا ا اطاعت
کامل از اا به ما بدوید.
در کتاب م دد باید به دنزال کالم ادا برای

این مگریف بر این ااقگیت مأکید مدکند که ف

اودمان باشیم .همچنین یادۀاری مدکند که ادا مدداند ۀنچه در کتاب م دد به ما نفته ،برای ما
کافیست ا باید به ااطر مناشفۀ عظیمد که به ما داده ،شادی کنیم ا راضد ا اشنود باشیم.
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مهم کتاب م دد ا موضیح این ۀموزه در کالم پول
ح یت ِ

به میمومااد یافت مدشود" :ا از

کودکد با کالم ادا ،که قادر است به مو حنمت بزخشد ما بهاسیلۀ ای ن به مسیح عیسد نجات
یابد ،ۀشنا بودهای" (دام میمومااد  .)15:3این پیشزمینه نشان مددهد که در اینجا منظور از
"کُتب م ردد" ،کل ت منتوب کتاب م دد است (دام میمومااد  ،16:3مرجمۀ هاارو نو) .این
نشاندهندو ۀن است که کالم ادا در کتاب م دد ،کل مد از جانب اداست که برای نجات نیاز
داریم؛ این کل ت مدموانند "برای نجات" به ما حنمت بزخشند.
عزارات دیدر نشان مددهند که کتاب م دد برای مجهیا ما در زندند مسیحد کافیست .ماامیر
 1:119مدنوید" :اوشا به حال کامالن طریق که پیرا رشیگت ادااند هستند" .این ۀیه ،برابری
"بدعیب" بودن را با "پیرای از رشیگت ادااند" نشان مددهد؛ کسانینه بدعیب هستند ،از رشیگت
ادااند پیرای مدکنند .در اینجا یک نشانه داریم که یام چیاهاید که ادا از ما مداواهد ،در
کالم منتوب اا ازت شده است .در ااقع انجام همۀ فرمانهای کتاب م دد بهمگنای بدعیب بودن
در نظر اداست .سپ

مداوانیم مرد جوان مدمواند با "محافظت ۀن [راه اود] موافق کالم مو"،

"راه اود را پاک نداه دارد" (ماامیر  .)9:119پول

مدنوید ادا کتاب م دد را داد ما ما "برای هر

کا ِر نینو کامالً ۀماده ا مجها [باشیم]" (دام میمومااد .)17:3

 .1ما میتوانیم هر آنچه را که خدا دربارۀ موضوعات خاص بیان کرده و پاسخ سؤاالمتان
را بیابیم.
کل کتاب م دد اطاعت نخواهیم کرد
الزته ما مددانیم که در زندند کنوند ،هرنا بهطور کامل از ر
(مراجگه کنید به یگ وب 2:3؛ اال یوحنا  10-8:1ا فصل  13از این کتاب) .درنتیجه شاید در ابتدا
بسیار مهم نزاشد که بدوییم منها کاری که باید انجام دهیم ،چیای است که ادا در کتاب م دد به
ما فرمان مددهد ،چون به هرحال ،ما هرنا قادر نخواهیم بود که از همۀ ۀنها در این زندند اطاعت
کنیم .اما ح ی ِت کفایت کتاب م دد در زندند مسیحد ما اهمیت زیادی دارد ،چون به ما مواناید
مدبخشد که یرکامان را در جستجوی کالمد که ادا به ما داده ،ف
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بر کتاب م دد مگخوف

کنیم ا ما را از منلیف بدپایان جستجو در یامد کتب مسیحد در رسارس ماریخ یا یامد مگالیم
کلیسا یا یامد احساسات ا حاطت دراند که هر رازه به ذهن ن مدرسد ،نجات بخشد ما اواستۀ
ادا را برای اود بیابیم .عمالً ،یگند ما مدموانیم به نتایج ااضحد دربارو بسیاری از مگالیم کتاب
م دد دست یابیم.
بگالاه ،این ۀموزه به این مگناست که ما مدموانیم همۀ عزارامد را که مست ی ً مربوط به مساهل
ۀموزهای است ،جمعۀاری کنیم ،از جمله کفراره یا شخص مسیح یا کار راحال دد در زندند کنوند
ای نداران .در این سؤاطت ۀموزهای ا ااالقد ا صدها مورد دیدر ،مگلیم کتاب م دد دربارو کفایت
کتاب م دد به ما اطمینان مدبخشد که ما قادر به یافنت چیای اواهیم بود که ادا از ما
مداواهد در این بخشها دربارو ۀن فنر کنیم یا ۀنها را انجام دهیم .در بسیاری از این موارد مدموانیم
مخمنئ باشیم که ما با اکرث کلیساها در رسارس ماریخ ،چیای را که ادا از ما مداواهد که به ۀن فنر
کنیم یا انجام دهیم را یافته ا بهدرستد منظیم کردهایم .به عزارت سادهمر ،ۀموزو کفایت کتاب
م دد به ما مدنوید که مدموانیم الهیات نظاممند ا ااالقیات را مخالگه کنیم ا پاسخ سؤاطیان را
بیابیم.

 .2میزان کتب مق ّدسی که داده شد ،برای هر مرحله از تاریخ فدیه کافی بود.
ۀموزو کفایت کتاب م دد به این مگنا نیست که ادا مندمواند کالم بیشرتی را به کالمد که به
قومش اعالم کرده بد افااید .بلنه به این مگناست که انسانها مندموانند اودشان کالمد را به ۀنچه
که ادا اعالم کرده ،بد افاایند .بگالاه ،این ح ی ت که ادا کالم دیدری را به انسانها اعالم ننرده،
به این مگناست که اا از ما مداواهد چیای لیر از ۀنچه را که اکنون در کتاب م دد داریم ،باار یا
اطاعت نننیم.
این ننته مهم است ،چون به ما کمک مدکند ما بدانیم که ادا چدونه مدموانست به قومش بدوید
که کالمش به ۀنها ،در بسیاری از بخشهای ماریخ فدیه کافد بود ا ایننه چدونه اا موانست بگدا ً
مخالزد را به این کالم بد افااید .مثالً در مثنیه  29:29موسد مدنوید" :بگضد ارساری هستند که
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ف

اود ادااند ،ادای ما مدداند ،اما قوانین اود را برای ما ا فرزندان ما ۀشنار کرده است ما از

ۀنها پیرای کنیم".
این ۀیه به ما یادۀاری مدکند که ادا همیشه برای ۀشنار کردن مساهل به ما پیشقدم شده است .اا
مصمیم نرفته که چه چیای را ۀشنار کند ا چه چیای را ۀشنار ننند .چیاهاید که ادا در هر مرحله
از ماریخ فدیه ۀشنار کرده بود ،برای قومش در ۀن زمان بود ا ۀنها باید این چیاها را مخالگه کرده،
ای ن ۀارده ا اطاعت مدکردند .با پیرشای بیشرت در ماریخ فدیه ،چیاهای بیشرتی به کالم ادا
افااده شد که این ماریخ را ازت کرده ا مفسیر مدکرد.

 .3کاربردهای عملی کفایت کتاب مقدس.
ۀموزو کفایت کتاب م دد ،کاربردهای عملد متگددی برای زندند مسیحد ما دارد .فهرست زیر
برای کمک است ،الد یک فهرست جامع نیست.

الف .مشویق به جستجوی کتاب م دد برای یافنت پاسخها.
در مالش برای ۀناهد از ایننه ادا از ما مداواهد چه مفنری داشته باشیم (دربارو مسئلۀ ۀموزهای
ااص) یا چه کار کنیم (در رشای ااص) ،کفایت کتاب م دد باید ما را مشویق کند .باید مشویق
شویم که هر ۀنچه ادا مداواهد دربارو این سؤال به ما بدوید ،در کتاب م دد یافت مدشود .به
این مگنا نیست که کتاب م دد به همۀ سؤاطمد که به فنرمان مدرسد ،پاسخ مددهد ،چون
"بگضد ارساری هستند که ف

اود ادااند ،ادای ما مدداند" (مثنیه  .)29:29اما به این

مگناست که اقتد با مشنلد مواجه مدشویم که برای زندند مسیحی ن ااقگاً مهم است ،مدموانیم
با اعت د به رسا کتاب م دد برایم ا از ۀنجا ادا مدمواند برای این مشنل ،راهن یدمان کند.
الزته ناهد ااقات پاسخد که مدیابیم ،پاسخ مست یم کتاب م دد به سؤاملان نیست( .مثالً اقتد
سگد کنیم از کتاب م دد بفهمیم که صزح رازهای ینشنزه با چه مرمیزد پرستش کنیم یا در
هندام دعا بهرت است زانو بانیم یا بایستیم ،یا در طول راز در چه زماند باید لذا بخوریم ا لیره) .در
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این موارد مدموانیم نتیجهنیری کنیم که ادا از ما نخواسته در رابخه با این سؤال بهطور ااص فنر
یا عمل کنیم (لیر از قواعد کلرد دربارو ندرش ا اهداف ن) .اما در بسیاری از موارد دیدر ،راهن ید
مست یم ا ااضحد را از ادااند مدیابیم که ما را برای "هر کا ِر نینو" مجهیا مدکند
(دام میمومااد .)17:3

ب .هشدار برای ایننه چیای به کتاب م دد نیفاایید.
کفایت کتاب م دد به ما یادۀاری مدکند که نزاید چیای به کتاب م دد بیفااییم ا نزاید ارزش
هیچیک از نوشتههای دیدر را با ارزش کتاب م دد برابر بدانیم .م ریزاً یام ۀیینهای کلیساید ا
فرقهها ،این قاعده را زیر پا نذاشتهاند .مثالً مورمونها ادعا مدکنند به کتاب م دد ای ن دارند ،اما
همچنین ادعا مدکنند که کتاب مورمون نیا از اقتدار الهد براوردار است .دانشمندان مسیحد نیا

ادعا مدکنند که به کتاب م دد ای ن دارند ،اما در عمل کتاب علم ا سالمت با کلیدی در کتاب
م دد ،نوشتۀ ِمری بِینر اِدی ،را از لحاظ اقتدار با کتاب م دد برابر دانسته یا باطمر از ۀن
مددانند .چون این ادعاها ،فرامین ادا را که مدنوید چیای به کالم اا نیفاایید ،زیر پا مدنذارند،
نزاید فنر کنیم که کالم دیدری از ادا در این کتب یافت اواهند شد .حتد در کلیساهای مسیحد
نیا ناهد ااقات اقتد افراد از کالم کتاب م دد مجااز کرده ا با اعت د کامل نظرات جدیدی را
دربارو ادا یا ۀس ن اعالم مدکنند ،مرمنب چنین اخاید شده ا مگالیمشان را نه بر پایۀ کتاب
م دد ،بلنه بر پایۀ حدد ا ن نهای اود یا مجربیامد مدنذارند که ادعا مدکنند از دنیا رفته ا
داباره زنده شدهاند.

پ .هشداری دربارو ایننه راهن یدهای دیدر ادا را با کتاب م دد برابر ندانید.
کفایت کتاب م دد به ما نشان مددهد که هیچیک از مناشفات امرازی ادا نزاید از لحاظ اقتدار
برابر با کتاب م دد در نظر نرفته شوند .در زمانهای نونانون در رسارس ماریخ کلیسا ا مخصوصاً در
جنزش ُمدرن کاریامامیک ،مردم ادعا کردهاند که ادا موس ۀنها مناشفامد داده که به نفع کلیسا
است .حتد کسانینه در کلیساهای لیرکاریامامیک هستند ،لالزاً مدنویند ادا ۀنها را بهطور
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ااصد"هدایت کرد" یا "راهن ید کرد" .اما ما مدموانیم چنین ادعاهاید را ارزیابد کنیم 3،باید
مراقب باشیم که هرنا اجازه ندهیم (بهطور نظری یا عملد) چنین مناشفامد برابر با کتاب م دد
در نظر نرفته شوند .باید پافشاری کنیم که ادا از ما منداواهد به چیای دربارو اا یا کارش در
جهان که در این مناشفات ذکر شده ،اما در کتاب م دد یافت مندشود ،ای ن داشته باشیم .باید
پافشاری کنیم که ادا از ما منداواهد از این فرامین ااالقد که به این طریق به ما مدرسند ،اما
در کتاب م دد مأیید نشدهاند ،اطاعت کنیم .کتاب م دد شامل یامد کالم اداست که ما برای
اعت د ا اطاعت کامل از اا نیاز داریم.

4

 .هشداری برای ایننه نناهان یا دراواستهای بیشرتی را به چیاهای مذکور در کتاب م دد
نیفااییم.
کفایت کتاب م دد ،در مورد زندند مسیحد به ما یادۀاری مدکند که هیچ نناهد نیست که در
کتاب م دد ،بهرصاحت یا بهااسخۀ پیامد ۀن منع نشده باشد .پیرای از رشیگت ادااند یگند
"بدعیب" بودن (ماامیر  .)1:119بنابراین نزاید ممنوعیتد را به چیاهای مخرح شده در کتاب
م دد بیفااییم .ناهد ممنن است رشایخد ایجاد شود که مثالً برای یک مسیحد نوشیدن قهوه یا
کوکا کوط یا رفنت به سین یا اوردن نوشت م دیم شده به بُتها اشتزاه باشد (مراجگه کنید به اال
قرنتیان  ،)10-8اما ما زمانینه مگلیم ااص یا قاعدو کلرد کتاب م دد برای منع ۀنها (یا هر عمل
دیدری) برای همۀ ای نداران در یام دارانها منایان نشود ،باید مأکید کنیم که این اع ل بهمنهاید
نناهۀلود نیستند ا در همۀ رشای موس ادا برای قومش منع نشدهاند.
کشف این ح ی ت عظیم مدمواند اوشد ا ۀرامش عظیمد را اارد زندند هااران مسیحد کند که
ساعات بیش ری را رصف جستجوی ارادو ادا در اار از کتاب م دد مدکنند ا لالزاً مخمنئ
نیستند که ۀیا ارادو اا را دریافتهاند .در عوض ،مسیحیاند که به کفایت کتاب م دد اعت اد دارند،
باید با اشتیاق ،ارادو ادا را در کتاب م دد جستجو کرده ا بیابند .ۀنها باید با اشتیاق ا م ررمزاً در
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اطاعت از ادا رشد کرده ا با ۀزادی ا ۀرامش عظیم در زندند مسیحد ۀشنا شوند .سپ
مامورنوی

مدموانند با

بدویند:

"ا احنام مو را پیوسته نداه مددارم ما ابداآلباد! در ۀزادی راه مدرام زیرا که اصایای مرا
طلزیدهام ...کساند که احنام مو را داست دارند ،سالمتد بارند دارند ا هیچ چیا باع
للاش ایشان نخواهد شد" (ماامیر .)165 ،45-44:119

چ .مشوی د برای رضایت ا ارسندی از کتاب م دد.
کفایت کتاب م دد به ما یادۀاری مدکند که در مگلیم ۀموزهای ا ااالقی ن باید بر چیای مأکید
کنیم که کتاب م دد مأکید مدکند ا از ۀنچه که ادا در کتاب م دد به ما نفته ،راضد ا ارسند
باشیم .دربارو بگضد از موضوعات ،ادا در کتاب م دد چیای به ما ندفته یا چیاهای اندکد نفته
است .باید به یاد داشته باشیم که "بگضد ارساری هستند که ف

اود ادااند ،ادای ما مدداند"

(مثنیه  )29:29ا ادا در کتاب م دد برای ما ۀشنار کرده که دقی اً چه چیای برای ما درست
است .ما باید این را بپذیریم ا فنر نننیم که کتاب م دد کمرت از ۀن چیای است که باید باشد یا
ۀرزا کنیم که ای کاش ادا اطالعات بیشرتی را دربارو موضوعامد که مراجع کتاب م دسد بسیار
کمد برای ۀنها موجود است ،به ما داده بود.
موضوعات ۀموزهای که فرقههای پرامستانِ نهضت انجیلد را از یندیدر جدا کرده ،م ریزاً همیشه
مخالزد بوده که کتاب م دد مأکیدهای نسزتاً کمد بر ۀنها داشته ا موضوعامد که نتیجهنیریهای
ما دربارو ۀنها باید بیشرت برنرفته از استنزاط ماهرانه باشد ما بیانیههای مست یم کتاب م دد .مثالً
مفاامهای فرقهای همیشدد بهااطر راش "صحیح" ادارو کلیسا ،ماهیت دقیق حضور مسیح در شام
ادااند ا مرمیب دقیق اقایع مربوط به بازنشت مسیح ایجاد شده یا ادامه یافته است.
ما نزاید بدوییم که این مساهل همدد بداهمیت هستند ا کتاب م دد هیچ راه حلرد برای هیچیک
حل ااص
از ۀنها ندارد (در ااقع ،با احرتام به بسیاری از ۀنها ،در فصلهای بگدی این کتاب از یک راه ر
ح یت اواهد شد) .اما چون م ریزاً کتاب م دد مأکیدهای مست یم کمد بر این موضوعات
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داشته ،این طگنهۀمیا ا لماندیا است که رهاان فرقهای ،لالزاً بیشرتین اقت زندنیشان را دقی اً
رصف دفان از ننات ۀموزهای کوچند مدکنند که فرقۀ ۀنها را متفاات از فرقههای دیدر مدسازد .ۀیا
چنین مالشد ،ااقگاً برنرفته از اشتیاق به احدت فنری در کلیساست یا شاید ما حدادی برنرفته از
لرار انساند ،اشتیاق برای دستیابد به قدرت بر دیدران ا مالش برای موجیه اود باشد ،چیاهاید
که برای ادا نااوشایند ا نهایتاً برای کلیسا لیرۀموزنده است؟

 .2سؤاالتی برای مرور
" .1اضوح کتاب م دد" را مگریف کنید .چرا ما مدموانیم بدوییم که کتاب م دد ااضح
است؟
 .2با موجه به مگریف باط ،چرا ناهد ااقات مردم کتاب م دد را اشتزاه درک مدکنند؟
 .3حداقل سه چیای را که کتاب م دد برای ۀن واری است ،نام برده ا موصیف کنید.
 .4ۀیا مردم مدموانند بدان کتاب م دد چیای دربارو ادا بدانند؟ انر پاسختان مثزت است،
چه چیای را مدموانند دربارو اا بدانند؟
 .5چون ادا در طول یک دارو طوطند ،مخالزد را به کتاب م دد افااده ،ۀیا ۀموزو کفایت
کتاب م دد برای مردم عهدعتیق کاربرد دارد ،کسانینه ف

بخشهاید از چیای را در

ااتیار داشتند که ما اکنون ۀن را کتاب م دد مدنامیم؟ چرا یا چرا نه؟
 .6ۀیا ادا چیای را از ما اواسته یا برای ما منع کرده که در کتاب م دد فرمان داده نشده یا
منع نشده باشد؟ موضیح دهید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
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 .1انر ۀموزو اضوح کتاب م دد راست است ،پ

چرا به نظر مدرسد که مخالفتهای بسیار

زیادی دربارو مگلیم کتاب م دد در بین مسیحیان اجود دارد؟ بگضیها با مشاهدو نونانوند
در مفسیر کتاب م دد به این نتیجه مدرسند که "مردم مدموانند کاری کنند که کتاب
م دد چیای را بدوید که ۀنها مداواهند" .به نظرمان عیسد به این بیانیه چه پاسخد
مدداد؟
 .2ۀیا به نظرمان مفسیرهای درست یا للخد برای اکرث عزارات کتاب م دد یا همۀ عزارات ۀن
اجود دارد؟ انر فنر مدکردید که کتاب م دد بهطور کلرد ااضح نیست ،چه ملییری در
پاسختان ایجاد مدشد؟ ۀیا اعت اد به اضوح کتاب م دد ،بر دقت ش در مخالگۀ منت
کتاب م دد مأایر اواهد نذاشت؟ ۀیا اقتد سگد مدکنید به یک پاسخ کتاب م دسد
دربارو بگضد از مشنالت ۀموزهای یا ااالقد دست یابید ،بر راشد که به رسا کتاب م دد
مدراید ،مأایر اواهد نذاشت؟
 .3اقتد به یک لیرای ندار شهادت مددهید ،باید از اا بخواهید که چه چیای را بیش از ب یۀ
چیاها بخواند؟ ۀیا کسد را مدشناسید که بدان اواندن کتاب م دد یا بدان ایننه کسد
دربارو کتاب م دد به اا چیای نفته باشد ،مسیحد شود؟ پ

منلیف االیۀ یک میسیونر

بشارتدهنده چیست؟
 .4اقتد ما فگاطنه در پد شناات ارادو ادا هستیم ،بیشرتین اقت ا مالش ن را باید در کجا
رصف کنیم؟ عمالً ،ش بیشرتین اقت ا مالشتان را در کجا رصف مدکنید؟ ۀیا قواعد ادا
در کتاب م دد ا راهن ید ۀشناری که از احساسات ،اجدان ،موصیه ،موقگیتها ،استدطل
انساند یا جامگه دریافت مدکنیم ،با یندیدر ملایرت دارند؟ چدونه باید در پد رفع این
ملایرمها باشیم؟
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 .5ۀیا مابحال ۀرزا کردهاید که ای کاش کتاب م دد دربارو یک موضون ااص مخالب بیشرتی
نفته بود؟ یا مخالب کمرت؟ به نظرمان چه چیای این ۀرزا را برمداندیاد؟ پ

از مخالگۀ این

فصل ،به کسد که امراز چنین ۀرزاید را مدکند ،چه پیشنهادی مدکنید؟
 .4اصطالحات خاص
بدعیب
اضوح کتاب م دد
علم مأایل
مناشفۀ عام
علم مفسیر
مناشفۀ طزیگد
وارت کتاب م دد
مناشفۀ ااص
کفایت کتاب م دد

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
مثنیه 7-6:6

" این سخناند را که امراز به مو ابال مدکنم ،در دل اود نداهدار .به فرزندان اود مگلیم بده ا اواه
در اانه باشد اواه در بیران ،اواه در حال اسرتاحت باشد اواه بیدار ،همیشه دربارو ۀنها صحزت
کن".
____________________
.1

دربارو این سؤال که ۀیا منصفانه است که ادا کساند را که هرنا دربارو مسیح نشنیدهاند ،محنوم کند ،به مزح فصل  10ا فصل  18مراجگه کنید.

.2

به فصل  10ا فصل  ،18دربارو این ح ی ت که همۀ انسانها نجات نخواهند یافت ،مراجگه کنید.
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.3

به فصل  ،29دربارو احت ل اجود نوعد مناشفه از سوی ادا که در زمان حال ادامه مدیابد ،یگند زمانینه کتب رسمد کتاب م دد جمعبندی شده ،ا
مخصوصاً به فصل  30دربارو عخیۀ نز روت مراجگه کنید.

.4

من ۀرزا مندکنم که در این قسمت این مفهوم را برسانم که یک دیدناه "موقفنرا" دربارو عخایای راحاند را مدپذیرم (یگند دیدناهد که مدنوید بگضد
از عخایا ،از جمله نز روت ا صحزت به زبانها ،با مرگ رسوطن متوقف شدند) .ف

در این قسمت ۀرزا مدکنم که بدویم ،ااتصاص دادنِ جایداه رصیح یا

حتد لیررصیح به این عخایا که در عمل ،اقتدار یا کفایت کتاب م دد در زندند مسیحد را به چالش مدکشد ،اخرناک است.

بخش 2
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آموزۀ خدا

فصل چهارم
شخصیت خدا :صفات "انتقالناپذیر"
 +ما چدونه بدانیم که ادا اجود دارد؟
 +ۀیا ما ااقگاً مدموانیم ادا را بشناسیم؟
 +ادا چه فرقد با ما دارد؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
این فصل ۀموزو ادا یا چیای را مگرفد مدکند که ناهد ااقات بهعنوان "ۀموزو ادا" به ۀن اشاره
مدشود ،چون کلمۀ الهیات ،بهطور محتاللفظد یگند "مخالگۀ ادا" 1.در این فصل ا فصل بگدی،
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ما جوانب نونانون شخصیت ادا را بررسد اواهیم کرد که بهطور س رنتد بهعنوان "صفات" اا به ۀن
اشاره مدشود.
پیش از اشاره به شخصیت ادا ،واری است که با این سؤال اساسد ۀلاز کنیم ،ما از کجا مددانیم
که ادا اجود دارد؟ یرکا اصلد این منت بر این سؤال نیست ا در دارههای دفاعیات به شنل
کاملمر به ۀن رسیدند شده است .اما مگرفد بگضد از شواهد اجود ادا ،پایۀ مفیدی را برای
مخالگۀ شخصیت ادا فراهم اواهد کرد .عالاه بر این ،مدموانیم بپرسیم که انر ادا اجود دارد ،ۀیا
ممنن است که ما ااقگاً اا را بشناسیم؟
الف .وجو ِد خدا
پاسخ به سؤال اال در باط را مدموان در دا بخش بیان کرد :اال ،همۀ انسانها یک ح ر دراند
نسزت به ادا دارند .دام ،ما به شواهدی که در کتاب م دد ا طزیگت یافت مدشود ،ای ن داریم.

رشیت نسبت به خدا.
.1
ّ
حس درونی ب ّ
همۀ اشخاص در همه جا ،یک ح ر عمیق ا دراند نسزت به اجود ادا دارند ،ایننه ۀنها مخلوقات اا
هستند ا اا االق ۀنهاست .پول

مدنوید که حتد لیرای نداران لیریهودی "ادا را شنااتند"،

الد ۀنطور که شایستۀ ااست ،منریم ا شنرنذاری ننردند (رامیان  .)21:1اا مدنوید
لیرای نداران رشیر"ح ی ِت ادا را به درا مزدیل کردند" (رامیان  ،)25:1یگند فگاطنه یا مشتاقانه
بگضد از ح ای د را که دربارو اجود ادا ا شخصیت اا مددانستند ،رد کردند .پول

مدنوید "ۀنچه

ۀدمیان دربارو ادا مدموانند بدانند ،بر ۀنها ۀشنار است زیرا ادا ۀن را در پیش چش ن ایشان قرار
داده است" (رامیان .)19:1
با این حال کتاب م دد مدداند که بگضیها این ح ر دراند نسزت به ادا را اننار کرده ا حتد
اجود ادا را اننار مدکنند" .احمق" در دل اود مدنوید" :اداهد نیست" (ماامیر 1:14؛ .)1:53
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شخص رشیر ،اال "ادااند را لگن ا ناساا مدنوید" ا بگد مرمزاً در لرار اویش مداندیشد" :اداهد
نیست" (ماامیر  .)4-3:10این عزارات نشان مددهند که نناه ،مردم را به سوی مفنر نامگ ول ا
اننار اجود ادا هدایت مدکند ا کسد که مفنر نامگ ول دارد یا فریب اورده ،اواهد نفت:
"اداهد نیست".
در زندند یک مسیحد ،این ۀناهد دراند نسزت به ادا ،قویرت ا ۀشنارمر مدشود .ما ادا را
بهعنوان پدر مهربامنان در ۀس ن اواهیم شناات (رامیان )15:8؛ راحال دد با راح ما شهادت
مددهد که ما فرزندان اداییم (رامیان )16:8؛ ا ما متوجه مدشویم که عیسد مسیح در قلز ن
ساکن است (فیلیپیان 10 ،8:3؛ افسسیان 17:3؛ کولسیان 27:1؛ یوحنا  .)23:14این ۀناهد یک
مسیحد ۀن در زیاد است که انرچه ما ادااندمان عیسد مسیح را ندیدهایم ،اما ااقگاً اا را داست
داریم (اال پرتد .)8:1

 .2اعتقاد به شواهد موجود در کتاب مقدس و طبیعت.
عالاه بر ۀناهد دراند مردم نسزت به ادا که شاهد ۀشناری بر اجو ِد اداست ،شواهد ۀشنار اجود
اا در کتاب م دد ا طزیگت دیده مدشوند.
الزته که شواهد اجود ادا در رسارس کتاب م دد یافت مدشود .در ااقع ،کتاب م دد در همه جا
فرض مدکند که ادا اجود دارد .االین ۀیۀ پیدایش نشانهای از اجود ادا اراهه مندکند ،بلنه
بالفاصله به ما مدنوید که اا چه کار کرده است" :در ابتدا ادا ۀس نها ا زمین را ۀفرید" .انر ما
مگت دیم که کتاب م دد راست است ،پ

بر اساد کتاب م دد مددانیم که نه منها ادا اجود

دارد ،بلنه به ماهیت ا اع ل اا نیا پد مدبریم.
دنیا نیا شواهد فراااند از اجود ادا را نشان مددهد .پول

مدنوید ماهیت ازلد ا الوهیت ادا

"در چیاهاید که اا ۀفریده است ،بهراشند مشاهده مدشود" (رامیان  .)20:1این اشارو نسرتده به
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"چیاهاید که اا ۀفریده" ،حاکد از ۀن است که بهنوعد ،هر مخلوقد ،نشانهای از شخصیت اداست.
به هرحال ،او ِد انسان به شزاهت ادا ۀفریده شده ،که به میاان بسیار زیادی ،نواهد بر اجود
اداست :هرناه ما با انسان دیدری مالقات مدکنیم ،باید (انر مفنر درستد داریم) بدانیم که این
موجود فوقالگاده پیچیده ،ماهر ،زنده ا سخندو ،ف

مدمواند موس یک االق نامتناهد ا حنیم

ۀفریده شده باشد.
عالاه بر شواهدی که در موجودات زندو انساند دیده مدشود ،شواهد برمر دیدری نیا در طزیگت
اجود دارد .برنابا ا پول

نفتهاند که "فصلهای باراند ا مثربخش" ا همچنین "لذا ا شادماند" که

همۀ انسانها از ۀن بهرهمند مدشوند ،دربارو ادا شهادت مددهند (اع ل  .)17:14داااد دربارو
شهادت ۀس نها به ما مدنوید " :ۀس ن جالل ادا را ۀشنار مدسازد ا فضای بینران صنگت
دستهای اا را بیان مدکند .راز سخن مدراند ما راز ا شب مگرفت ادا را بیان مدکند ما شب"
(ماامیر  .)2-1:19نداه کردن به ۀس ن در راز یا شب ،به مگنای دیدنِ اورشید ،ماه ا ستارنان،
ۀس ن ا ابرهاست که همدد دامئاً با هستد ا زیزاید ا عظمتشان اعالم مدکنند که یک االق
قدریند ا حنیم ،ۀنها را ۀفریده ا نظم ا مرمیزشان را حفظ مدکند.
بنابراین برای کسانینه بهدرستد شواهد را ارزیابد مدکنند ،همۀ چیاهای موجود در کتاب م دد ا
طزیگت بهاضوح اابت مدکنند که ادا هست ا اا االق قدریند ا حنیمد است که کتاب م دد
اا را موصیف مدکند .بنابراین اقتد ای ن داریم که ادا هست ،اعت ادمان را بر پایۀ امید کورکورانه

ا بدان شواهد مندنذاریم ،بلنه بر شواهد قابل اعت د بسیار زیادی از کالم ادا ا کارهای ادا
مدنذاریم .این مشخصۀ ای ن ااقگد است ،که اطمینان بر پایۀ شواهد قابل اعت د ا ای ن به
اجود ادا ،این مشخصه را بیان مدکند.
بگالاه ،این شواهد همدد مدموانند بهعنوان برهان مگتای برای اجود ادا در نظر نرفته شوند،
انرچه بگضیها ۀنها را رد مدکنند .رد این شواهد ،به این مگنا نیست که این شواهد مگتا نیستند،
بلنه ارزیابد کسانینه این شواهد را رد مدکنند ،اشتزاه است.
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ب .شناختپذیری خدا
حتد انر ای ن داشته باشیم که ادا اجود دارد ،این به ما مندنوید که ۀیا ااقگاً ممنن است که
ادا را بشناسیم ا همچنین به ما مندنوید که چ در مدموانیم ادا را بشناسیم .در بسیاری از
فرهندها ،م ریزاً قابل قزول است که ای ن به اجود ادا را اعالم کنید ،اما نظرات نونانوند دربارو
امنان شناات ادا اجود دارد .اکنون ما ادامه داده ا به این مساهل رسیدند مدکنیم.

 .1ما هرگز منیتوانیم خدا را کامالً درک کنیم.
چون ادا بینران است ا ما محداد یا فاند هستیم ،هرنا مندموانیم کامالً ادا را درک کنیم .از این
لحاظ نفته شده که ادا لیرقابل درک است ،که اصخالح "لیرقابل درک" با مفهوم قدیمدمر،
"مندمواند کامالً درک شود" ،بنار رفته است .این مفهوم باید بهاضوح از مفهوم متداال ۀن مت یا
شود" :مندمواند کامالً درک شود" .درست نیست که بدوییم ادا را مندموان درک کرد ،بلنه درست
است که بدوییم اا را بهطور کامل یا جامع مندموان درک کرد.

ماامیر  3:145مدنوید" :اداانهد عظهیم اسهت ا بدنهایهت سهاااار سهتایش ا عظمهت اا را مفتهیش
نتوان کرد ".عظمت ادا فوق از ۀن است که مفتیش یا کشف شود :ۀن در عظهیم اسهت کهه مندموانهد
کامالً شنااته شود .در رابخه با درک ادا ،ماامیهر  5:147مدنویهد" :بهارگ اسهت اداانهدنار مها ا
بسیار نیرامند ،درک اا نامتناهد است( ".مرجمۀ هاارو نو) .ما هرنا قادر نخواهیم بهود بههطور کامهل
به درک ادا دست یابیم یا ۀن را بشناسیم :بسیار عظیممر از ۀن است که بهه ۀن دسهت یافتهه یها ۀن را

درک کنیم .همچنین اقتد به ۀناهد ادا از همۀ طری هایش فنر مدکنیم ،داااد مدنوید" :ایندونه
مگرفت برایم بسیار عجیب است ا بلنهدمر از مهوان درک مهن" (ماامیهر  ،6:139م ایسهه کنیهد بها ۀیهۀ
.)17
پول

لیرقابل درک بودن ادا را زماند بنار مدبرد که مدنوید" :زیرا راحال دد همه چیا ،حتد

اع ق نیات ادا را کشف مدکند" ا بگد ادامه داده ا مدنوید" :کیست که بهرت از راح شخص با
باطن اا ۀشنا باشد" (اال قرنتیان  .)12-10:2پول
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در پایان یک نفتدوی طوطند دربارو ماریخ

ن شۀ عظیم ادا برای فدیه ،به ستایش مدپردازد" :دالتمندی ادا چ در عظیم ا حنمت ا مگرفت
اا چ در عمیق است! هدفهای اا لیرقابل درک ا راههای اا لیرقابل فهم اند!" (رامیان .)33:11
این ۀیات باع مدشوند که ادراک ن دربارو لیرقابل درک بودنِ ادا ،یک قدم فرامر راد .نهمنها ما

هرنا مندموانیم ادا را کامالً درک کنیم؛ بلنه هرنا مندموانیم یک چیای را کامالً دربارو ادا درک
کنیم .عظمت اا (ماامیر  ،)3:145درک اا (ماامیر  ،)5:147دانش اا (ماامیر  ،)6:139دالتمندی،
حنمت ،دااری ا طری ها (رامیان  ،)33:11همدد فوق از موان ما برای درک کامل است .درنتیجه،
شاید ما چیای دربارو محزت ،قدرت ،حنمت ادا ا لیره بدانیم .اما هرنا مندموانیم بدانیم که مثالً
چدونه محزت ادا با همۀ صفات دیدر اا ا همۀ چیاهای جهان ،از ازل ما ابد در ارمزاط است! هرنا
مندموانیم بهطور کامل یا جامع ،صفات ادا را بشناسیم.
این ۀموزو لیرقابل درک بودنِ ادا ،کاربردهای مثزت زیادی برای زندند ما دارد .این یگند ما هرنا
مندموانیم "بیش از اندازه" چیاهاید را دربارو ادا بدانیم ،چون هرنا شناات چیاهاید دربارو اا ،به
پایان نخواهد رسید ا بنابراین هرنا از لذت کشف بیشرت برمری ا عظمت کارهای اا استه نخواهیم
شد.

 .2اما ما میتوانیم خدا را واقعاً بشناسیم.
انرچه ما مندموانیم ادا را بهطور جامع بشناسیم ،اما مدموانیم ح ای د را دربارو ادا بدانیم .در
ااقع ،همۀ چیاهاید که کتاب م دد دربارو ادا به ما مدنوید ،راست است .درست است که
بدوییم ادا محزت است (اال یوحنا  ،)8:4ادا نور است (اال یوحنا  ،)5:1ادا راح است (یوحنا
 ،)24:4ادا عادل است (رامیان  )26:3ا لیره .بیان این مخلب به این مگنا نیست یا نیازمند ۀن
نیست که ما همه چیا را دربارو ادا یا محزت اش یا عدالت اش یا هر صفت دیدری بدانیم .اقتد
من مدنویم که سه پرس دارم ،این جمله کامالً راست است ،انرچه من همه چیا را دربارو پرسانم
منددانم ،حتد دربارو اودم هم منددانم .شناات ما از ادا نیا به همین شنل است :ما از کتاب
م دد ،شناات درستد دربارو ادا داریم ،انرچه شناات جامگد نداریم .ما مدموانیم بگضد از
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افنار ادا را از کتاب م دد بدانیم -حتد بسیاری از ۀنها را -ا اقتد ۀنها را مددانیم ،مانند داااد
ۀنها را "نرامد" مدداریم (ماامیر .)17:139
حتد مهممر ایننه ما او ِد ادا را مدشناسیم ،نه ف

ح ای د دربارو اا یا اع لد که انجام مددهد.

ما در کاربرد رازانۀ زبان اندلیسد ،بین شناات ح ایق ا شناات اشخاص ،یایا قاهل مدشویم .من
بهدرستد مدموانم بدویم که بسیاری از ح ایق را دربارو رهی

جمهور ایاطت متحده مددانم ،اما

درست نیست که بدویم اا را مدشناسم .انر بدویم اا را مدشناسم ،به این مگنا اواهد بود که با اا
مالقات ا صحزت کردهام ا حداقل ما حدادی با اا رابخۀ شخصد برقرار کردهام.
بگضیها مدنویند ما مندموانیم او ِد ادا را بشناسیم ،اما ف

مدموانیم به ح ای د دربارو اا پد

بایم یا بدانیم که اا چه کار مدکند .عدهای دیدر نفتهاند که ما مندموانیم ادا را ه نخور که
هست بشناسیم ،بلنه ف

مدموانیم اا را در ارمزاط با اودمان بشناسیم (با این استنزاط که این

دا ،بهنوعد متفاات هستند) .اما کتاب م دد این را مندنوید .عزارات متگددی دربارو شناات ما
از او ِد ادا صحزت مدکنند .ما کالم ادا را در ارمیا مداوانیم:
"حنیم به حنمت اویش فخر ننند ا مرد نیرامند به نیرای اود نَنازد ا دالتمند به دالت
اویش نزالد .بلنه هر که فخر مدکند ،به این فخر کند که فهم دارد ا مرا مدشناسد ا
مدداند که من یهوه هستم که محزت ا انصاف ا عدالت را در جهان به جا مدۀارم .زیرا از
این چیاها لذت مدبرم؛» این است فرمودو ادااند( ".ارمیا  ،24-23:9مرجمۀ هاارو نو).
در اینجا ادا مدنوید رسچشمۀ اوشد ا ح ر ارزشمندی ما ،نزاید برنرفته از مواناییها یا داراید
های ن باشد ،بلنه از این ح ی ت که اا را مدشناسیم .همچنین عیسد در دعا در ناد پدرش
مدمواند بدوید" :این است زندند ابدی که ۀنها مو را ادای یدانه ح ی د ا عیسد مسیح را که
فرستادو مو است بشناسند" (یوحنا  .)3:17اعدو عهدجدید این است که همه ادا را اواهند
شناات" ،همه از بارگ ما کوچک" (عاانیان  )11:8ا االین رسالۀ یوحنا به ما مدنوید پرس ادا
ۀمده ا به ما فهم بخشیده "ما ادای ح ی د را بشناسیم" (اال یوحنا 20:5؛ همچنین مراجگه کنید
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به لالطیان 9:4؛ فیلیپیان 10:3؛ اال یوحنا 3:2؛  .)8:4یوحنا مدمواند بدوید" :ای کودکان ،به
ش نوشتهام ،زیرا ش پدر را مدشناسید" (اال یوحنا .)13:2
این ح ی ت که ما او ِد ادا را مدشناسیم ،با مشخیص ایننه دالتمندی زندند مسیحد شامل
رابخۀ شخصد با اداست ،منایانمر شده است .بر اساد این عزارات ،ما از امتیاز بسیار بارنرتی
براورداریم ما ایننه رصفاً ح ای د را دربارو ادا بدانیم .ما در دعا با ادا صحزت مدکنیم ا اا
بهااسخۀ کالمش با ما صحزت مدکند .ما با اا در حضورش مشارکت مدکنیم ،در اصف ستایش اا
مدرساییم ا مددانیم که اا شخصاً در میان ما ا در دران ما ساکن است ما ما را برکت دهد (یوحنا
 .)23:14بهدرستد که دربارو این رابخۀ شخصد با ادای پدر ،ادای پرس ا ادایِ راحال دد
مدموان نفت که این بارنرتین برکت زندند مسیحد است.

پ .مقدّ مۀ مطالعۀ شخصیت خدا :صفات خدا
اقتد به صحزت دربارو شخصیت ادا مدپردازیم ،درمدیابیم که مندموانیم یندفگه همۀ مخالزد را
که کتاب م دد دربارو شخصیت ادا به ما مدۀموزد ،بیان کنیم .باید بهنوعد مصمیم بدیریم که
اال دربارو کدام جنزه از شخصیت ادا صحزت کنیم ا دام دربارو کدام جنزه صحزت کنیم ا لیره.
به عزارت دیدر ،ما به راشد برای دستهبندی صفات ادا نیاز داریم .این سؤال ۀنخور که به نظر
مدرسد ،بداهمیت نیست .این احت ل اجود دارد که ما مرمیب نمراهکنندهای را برای صفات امخاذ
کنیم یا بر بگضد از صفات مأکید بسیار زیادی کنیم که ب یۀ صفات بهدرستد اراهه نشوند.
سزنهای متفاات متگددی برای دستهبندی صفات ادا بنار رفته است .در این فصل احت طً
رایجمرین راش دستهبندی بنار رفته را امخاذ اواهیم کرد :صفات انت الناپذیر ادا (یگند صفامد
که ادا با دیدران قسمت مندکند یا "منت ل مندکند") ا صفات انت الپذیر ادا (صفامد که ادا با
ما قسمت مدکند یا "منت ل مدکند").
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منونۀ صفات انت الناپذیر ،شامل جااداندد اداست (ادا از ازل اجود داشت ،اما ما اجود
نداشتیم) ،ملییرناپذیری (ادا ملییر مندکند ،اما ما ملییر مدکنیم) یا حضور مخلق (ادا در همه
جا حاو است ،اما ما در یک زمان ،ف

در یک منان حضور داریم) .منونۀ صفات انت الپذیر،

شامل محزت (ادا محزت است ا ما هم مدموانیم محزت کنیم) ،دانش ا ۀناهد (ادا دانش ا
ۀناهد دارد ا ما هم مدموانیم دانش ا ۀناهد داشته باشیم) ،رحمت (ادا رحیم است ا ما هم
مدموانیم رحیم باشیم) یا عدالت (ادا عادل است ا ما هم مدموانیم عادل باشیم) .این دستهبندی
صفات ادا در دا م ولۀ بارگ ،سودمند است ا اکرث افراد در ابتدا احساد مدکنند که کدام صفات
ااص باید انت الناپذیر ا کدام صفات ،انت الپذیر نامیده شوند .بنابراین منخ د است که بدوییم
محزت ادا انت الپذیر است ،اما حضور مخلق اا انت الپذیر نیست.
اما با مفنر بیشرت متوجه مدشویم که این یایا ،انرچه مفید است ،اما کامل نیست .چون هیچیک
از صفات ادا کامالً انت الپذیر نیستند ا هیچیک از صفات ادا کامالً انت الناپذیر نیستند! انر یک
لحظه به ۀنچه دربارو ادا مددانیم ،فنر کنیم ،این موضون ۀشنار اواهد شد.
مثالً حنمت ادا مگموطً یک صفت انت الپذیر نامیده مدشود ،چون ما هم مدموانیم حنیم باشیم.
اما هرنا مندموانیم مانند ادا بدنهایت حنیم باشیم .حنمت اا ما حدادی با ما قسمت شده ،اما
هرنا بهطور کامل با ما قسمت مندشود .پ

همۀ صفامد که بهطور طزیگد" ،صفات انت الپذیر"

نامیده مدشوند نیا به همین شنل است :ادا ااقگا ً ۀنها را ما حدادی با ما قسمت مدکند ،اما باید
نفت که هیچیک از این صفات کامالً انت الپذیر نیستند .بهرت است بدوییم صفامد که ما
"انت الپذیر" مدنامیم ،صفامد هستند که بیشرت با ما قسمت مدشوند.
از طرف دیدر ،صفامد که "انت الناپذیر"مدنامیم ،بهرت است اینخور مگریف شوند که ۀنها صفامد از
ادا هستند که کمرت با ما قسمت مدشوند .هیچیک از صفات انت الناپذیر ادا کامالً بدشزاهت به
شخصیت انسان نیست .مثالً ادا ملییرناپذیر است ،درحالینه ما ملییر مدکنیم .اما ما کامالً ملییر
مندکنیم ،چون جوانزد از شخصیت ما ما ح رد زیادی بدان ملییر مدماند :هویت فردی ما ،بسیاری
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از ایژنیهای شخصیتد ما ا بگضد از اهداف طوطند مدت ما ،در طول سالهای بسیار ،ااقگاً بدملییر
مدمانند (اقتد ما از نناه ۀزاد شدیم ا زندند ابدی در حضور ادا را ۀلاز کردیم ،ۀنها بهطور نسرتده
بدملییر اواهند ماند).
پ

ما از دا م ولۀ صفات "انت الناپذیر" ا "انت الپذیر" استفاده اواهیم کردیم ،درحالینه مددانیم

این دستهبندی کامالً دقی د نیست ا در ااقع مدااالت زیادی بین این م ولهها اجود دارد.

ج .صفات انتقالناپذیر خدا

 .1استقالل.
است الل ادا اینخور مگریف مدشود :ادا برای هیچ چیای به ما یا ب یۀ ال ت نیاز ندارد ،الد ما ا
ب یۀ ال ت اا را جالل داده ا باع اوشد اا مدشویم .این صفت ادا ناهد ااقات اجود ازلد یا
قاهم به ذات اا نامیده مدشود (برنرفته از کلمۀ طمین  a seیگند "از اودش").
کتاب م دد در جاهای متگددی مگلیم مددهد که ادا برای هستد اود یا هر دلیل دیدری ،به
هیچ بخشد از ال ت نیاز ندارد .ادا کامالً مست رل ا اودکفاست .پول

به مردان ۀمن اعالم

مدکند" :ۀن اداهد که دنیا ا ۀنچه را در ۀن است ۀفرید ا صاحب ۀس ن ا زمین است ،در مگابد

سااته شده به دست انسان ساکن نیست ا به چیای که ۀدمیان با دستهای اود برای اا فراهم
منایند نیازی ندارد ،زیرا ادا است که نَ َف

ا زندند ا همه چیا را به جمیع ۀدمیان مدبخشد"

(اع ل  .)25-24:17مفهومش این است که ادا به چیای از طرف انسانها نیاز ندارد( .همچنین
مراجگه کنید به ایوب 11:41؛ ماامیر .)12-10:50
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ناهد ااقات مردم فنر کردهاند که چون ادا منها بود ا نیازمند مشارکت با دیدران بود ،انسان را
ۀفرید .انر این درست بود ،قخگاً به این مگنا مدبود که ادا کامالً مست رل از ال ت نیست .به این
مگنا مدبود که ادا نیاز داشت که انسانها را الق کند ما بتواند در اجودش کامالً شاد یا راضد
باشد.
با این حال نشانههای ااصد در کالم عیسد اجود دارد که نادرستد این نظر را نشان مددهد .در

یوحنا  5:17عیسد دعا مدکند" :ا اکنون ای پدر ،مرا در پیشداه اود جالل بده -ه ن جاللد که
پیش از ۀفرینش دنیا در ناد مو داشتم ".این نشان مددهد که پیش از ۀفرینش ،پدر ا پرس در جالل
رشیک بودند .بگد در یوحنا  24:17عیسد با پدر صحزت مدکند" :جاللد را که مو بر اار محزت
اود پیش از ۀلاز دنیا به من دادی ".پیش از ۀفرینش ،بین پدر ا پرس ،محزت ا رابخه اجود داشت ا
در این مشارکت ،هیچ کمزود یا ن صد نزود که نیازمند ۀفرینش انسانها باشد.
همچنین در مورد اجود ادا ،این ۀموزه به ما یادۀاری مدکند که ف

ادا بهااسخۀ ماهیت اود،

هست ا اجود دارد ا هرنا الق نشده ا هرنا به اجود نیامده است .اا همیشه بود .این امر بر اساد
این ح ی ت دیده مدشود که همۀ موجودات موس اا ۀفریده شدهاند ("زیرا مو همه چیا را ۀفریدی ا
به ارادو مو ،ۀنها هستد ا زندند یافتند" [مناشفه ]11:4؛ این در یوحنا 3:1؛ رامیان 36-35:11؛
اال قرنتیان  6:8نیا مأیید شده است) .موسد به ما مدنوید ادا قزل از ایننه چیای ۀفریده شود،

اجود داشت" :پیش از ۀننه کوهها به اجود ۀید ا زمین ا جهان را بیافریند ،از ازل ما به ابد مو ادا
هستد" (ماامیر  .)2:90ادا همیشه اجود داشت ا همیشه دقی اً به همین شنل اواهد بود .ادا
برای اجود یا ماهیت اود به هیچ بخشد از ال ت اابسته نیست.
اجود ادا ،چیا کامالً بدنظیری است .نهمنها ادا برای هیچ چیای به ال ت نیاز ندارد؛ بلنه اا
مندموانست برای چیای به ال ت نیاز داشته باشد .مفاات بین مخلوقات ا االق ،یک مفاات بسیار
نسرتده است ،چون ادا اساساً در یک نظام متفاامد اجود دارد .نهمنها ما اجود داریم ا ادا
همیشه اجود داشته؛ بلنه وارماً ادا به طریق بدنهایت بهرت ،قویرت ا بسیار برمری اجود دارد.
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مفاات بین اجود ادا ا ما ،بیش از مفاات بین اورشید ا شمع ،بیش از مفاات بین اقیانود ا یک
قخره باران ،بیش از مفاات بین یخهای قخب ش ل ا یک دانه برف ،بیش از مفاات بین جهان ا
اماقد است که ما در ۀن مدنشینیم :اجود ادا از لحاظ کیفد متفاات است .هیچ محدادیت یا
ن صد در ال ت ،نزاید بر مفنر ما دربارو ادا منگن

شود .اا االق است؛ ب یۀ چیاها مخلوق اند.

همۀ چیاهای دیدر مدموانند در یک لحظه از بین براند؛ اا وارماً ما ابد اجود دارد.

مفنر متگادل دربارو این ۀموزه ،این است که ما ا ب یۀ ال ت ،در ااقع ،ادا را جالل مددهیم ا باع
اوشد اا مدشویم .این امر باید برای محافظت در برابر ایدههاید بیان شود که مدنویند است الل
ادا ما را بیهوده مدسازد .شاید یک نفر مگجب کند که انر ادا برای هیچ چیای به ما نیاز ندارد،
پ

ۀیا؛ ما اصالً مهم هستیم؟ ۀیا اجود ما یا ب یۀ ال ت ،مهم است؟ در پاسخ باید نفت که ما در

ااقع بسیار مهم هستیم ،چون ادا ما را الق کرده ا مصمیم نرفته که ما برای اا مهم باشیم .این
مگریف نهاید اهمیت ااقگد است.
ادا دربارو پرسان ا دارتانش از اقصای زمین مدنوید" :همه کساند که بنام من یاد مدشوند،
مدۀیند ،چوننه من ۀنها را برای جالل اود ۀفریده ا مصور منودهام" (اشگیا  .)7:43انرچه ادا
مجزور نزود ما را الق کند ،اما با انتخاب کامالً ۀزادانه ،مصمیم به انجام این کار نرفت .اا مصمیم
نرفت که ما را برای جالل دادن اود الق کند (م ایسه کنید با افسسیان 12-11:1؛ مناشفه
.)11:4
همچنههین بهدرسههتد کههه مهها مدمههوانیم باعه اوشههد ااقگههد ا شههادماند اههدا شههویم .ایههن ینههد از
شدفتاندیامرین ح ایق کتاب م دد است کهه اهدا ااقگهاً از قهومش شهادمان شهده ا بههااطر ۀنهها
شادی ا اجد مدکند .صفنیا نز روت مدکند" :اا بهر مهو شهادی بسهیار اواههد کهرد ا در محزهتش ۀرام
اواهد پذیرفت؛ اا با رسادها بر مو شادی اواهد منود( ".صفنیا  ،18-17:3مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسهه
کنید با اشگیا  .)5- 3:62ادا برای هیچ چیا به ما نیازی ندارد ،الد ااقگیت شدفتاندیا هستد ما
این است که اا مصمیم مدنیرد در ما شادی کند ا اجازه بدهد که ما باع اوشد قلزش شویم .این
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ِ
نهایت مهم بهودن.
پایۀ ارزش شخصد در زندند همۀ افراد قوم اداست :مهم بودن برای ادا ،یگند
هیچ ارزشد را بارنرت از این مندموان مص رور کرد.

 .2تغییرناپذیری.
ما مدموانیم ملییرناپذیری ادا را اینخور مگریف کنیم :ادا در اجود ،ک طت ،اهداف ا اعدههایش
ملییرناپذیر است ،الد ادا عاطفه دارد ا ۀن را نشان مددهد ا در پاسخ به رشای متفاات ،احساد
متفاامد داشته ا بهطور متفاات عمل مدکند 2.این صفت ادا ،عدم ملییرپذیری ادا نیا نامیده
مدشود.

الف .شواهد کتاب م دد.
ما در مامور  102مضر ادی را در بین مساهلد مدیابیم که شاید به نظرمان دامئد باشند ،از جمله
زمین یا ۀس نها ،از یک طرف ادا ،از طرف دیدر ،مامورنوی

مدنوید:

"از قدیم بنیاد زمین را نهادی ا ۀسآمنها عمل دستهای مو است .ۀنها فاند مدشوند ،لینن مو
باقد هستد ا همدد ۀنها همچون لزاد ،کهنه ا فرسوده مدشوند .مو ۀنها را مثل ردا مزدیل
مدکند ا مزدل اواهند شد .لینن مو ه ن هستد ا سالهای مو یام نخواهد نردید"
(ماامیر .)27-25:102

3

ادا پیش از ۀفرینش ۀس نها ا زمین اجود داشت ا مدمها بگد از نابودی ۀنها هم اجود اواهد
داشت .ادا باع مدشود که جهان ملییر کند ،اما براالف این ملییر ،اا "ه ن" است.

ِ
ادااند ملییرناپذیر هستم.
ادا با اشاره به اصوصیت صزوری ،بردباری ا رحمتش مدنوید" :من
بههمین دلیل است که ش  ،ای ااطدو یگ وب ،از بین نرفتهاید" (مالکد  .)6:3در اینجا ادا از
بیانیۀ کلرد ملییرناپذیری اود استفاده مدکند ما به طری های ااصد اشاره کند که در ۀنها ملییر
مندکند.
مگریف باط نشان مددهد که ادا ملییر مندکند -نه ف

در همۀ طری هاید که ما مدموانیم مصور

کنیم ،بلنه در طری هاید که کتاب م دد مأیید مدکند .عزارامد که از کتاب م دد بازنو کردیم،
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به اجو ِد ادا یا بگضد از صفات شخصیت اش اشاره مدکنند .پ

از اینجا مدموانیم نتیجهنیری

کنیم که ادا حداقل در "اجود" ا"ک طت" اود (یگند این صفات یا جوانب نونانون شخصیت
اش) ملییرناپذیر است.
مگریف باط ،ملییرناپذیری یا عدم ملییرپذیری ادا را در رابخه با اهدافش نیا مأیید مدکند" .اما
مشورت ادااند ما به ابد پایدار است ا اواستههای اا در یام زمانهها" (ماامیر  .)11:33این بیانیۀ
کلرد دربارو مشورت ادا با ۀیات ااص متگددی ح یت شده که دربارو ن شهها یا اهداف ازلد ادا
صحزت مدکنند (متد 35:13؛ 34:25؛ افسسیان 11 ،4:1؛ 11 ،9:3؛ دام میمومااد 19:2؛ اال
پرتد 20:1؛ مناشفه  .)8:13اقتد ادا مصمیم مدنیرد که حت ً چیای امفاق بد افتد ،هدفش
ملییرناپذیر است ا انجام اواهد شد.
بگالاه ،ادا در اعدههایش ملییرناپذیر است .اقتد اعدهای را داد ،نسزت به ۀن اعده بدافا نخواهد
بود" :ادا برش نیست که درا بدوید ،یا بندۀدم نیست که ع یدو اود را ملییر بدهد .به اعدهای که
مددهد ،افا مدکند" (اعداد 19:23؛ م ایسه کنید با اال سموهیل .)29:15

ب .ۀیا ادا ناهد ااقات نظرش را ملییر مددهد؟
اقتد دربارو ملییرناپذیری ادا در اهدافش صحزت مدکنیم ،شاید دربارو قسمتهاید از کتاب
م دد متگجب شویم ،که ادا نفت قومش را دااری اواهد کرد ا بگد به ااطر دعا یا موبۀ قومش
(یا هر دا) ،دلش به رحم ۀمد ا دااری را مخابق کالمش نازل ننرد .منونههای عدم اجرای دااری
مهدید کننده ،شامل مداالۀ موفق موسد در دعا برای جلونیری از نابودی قوم ارساهیل (ارا
 ،)9:32-14افاادن پاناده سال به ُعمر ِحاِقیا (اشگیا  )6-1:38یا عدم ناال دااری موعود بر نینوا،
بگد از موبۀ مردم (یون

 )10 ،4:3بود .ۀیا در ااقع ،اینها مواردی از ملییر اهداف ادا نیستند؟

همۀ این منونهها باید بهعنوان براز ااقگد ندرش یا قصد ادا با موجه به رشای ۀن زمان در نظر
نرفته شوند .انر رشای ملییر کند ،پ
این ف

قخگاً ندرش یا براز قصد ا ن ریت ادا نیا ملییر اواهد کرد.

مدنوید که ادا در رشای متفاات ،ااکنش متفاامد نشان مددهد .در اینجا منونۀ یون
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که در نینوا موعظه مدکند ،به ما کمک مدکند .ادا رشارت نینوا را مدبیند ا یون
اعالم کند" :بگد از چهل راز شهر نینوا ایران مدشود" (یون

را مدفرستد که

 .)4:3احت ل ایننه انر مردم موبه

کنند ،ادا مانع از این دااری اواهد شد ،در اعالمیۀ ازت شدو یون

در کتاب م دد ،رصیحاً ذکر

نشده ،اما الزته که در این هشدار بهطور لیررصیح دیده مدشود :هدف از هشدار این است که موبه
کنند .اقتد مردم موبه کردند ،رشای فرق کرد ا ادا به این رشای ملییریافته ،ااکنش متفاامد
نشان داد" :چون ادا اع ل ۀنها را مشاهده کرد ا دید که ۀنها از کردار زشت اود دست کشیده موبه
کردهاند ،بر ۀنها مرحم کرده ا بالهد را که بنا بود بر رسشان بیاارد ،دار کرد" (یون

 .)10:3مانند

بسیاری از قسمتهای کتاب م دد ،ادا به رشای جدید ،ااکنش متفاامد نشان داد ،اما به هرحال،
اجود ا اهداف اا بدملییر ماند (در ااقع ،انر ادا بگد از عمل متفاات مردم ،ااکنش متفاامد نشان
مندداد ،در این صورت ،اع ل مردم برای ادا هیچ فرقد مندکرد ا اا ۀن ادای عادل ا رحیمد که
در کتاب م دد منایان شده ،مندبود -ملییرناپذیر در صفت عدالت ا رحمت اش).

پ .سؤال دربارو مأارناپذیری ادا.
ناهد ااقات الهیدانان در نفتدو دربارو صفات ادا ،دربارو صفت دیدری صحزت کردهاند ،یگند
مأارناپذیری ادا .انر این صفت درست باشد ،به این مگناست که ادا شور یا عواطف ندارد ،بلنه

"مأارناپذیر" است ،محت مأایر شور ا شوق قرار مندنیرد .الزته که ادا شور یا احساد نناهۀلود
ندارد .اما این ایده که ادا اصالً هیچ شور یا احساسد ندارد ،بهاضوح با بسیاری از قسمتهای دیدر
کتاب م دد ناسازنار است ا به همین دلیل من مأارناپذیری ادا را در این کتاب مأیید ننردهام.
بلنه االف ۀن صحیح است ،چون اداید که اصل ا منشأ احساسات ماست ا احساسات ما را الق
کرده ،قخگاً احساد دارد :ادا اجد ا شادی مدکند (اشگیا  .)5:62اا لمدین مدشود (ماامیر
40:78؛ افسسیان  .)30:4اشم اا بر ض رد دشمنانش شگلهار مدشود (ارا  .)10:32اا بر
فرزندانش رحیم است (ماامیر  .)13:103اا با محزت ابدی محزت مدکند (اشگیا 8:54؛ ماامیر
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 .)17:103اا اداید است که باید ما ابد از شور ا اشتیاق اش پیرای کنیم ،چون ما– مانند
اال

ن -از نناه متنفر بوده ا در عدالت شادی مدکنیم.

 .ادا بینران ا شخصد است.
براالف دیدر نظامهای الهیامد ،کتاب م دد مگلیم مددهد که ادا بینران ا شخصد است :اا
بینران است ،از این لحاظ که محت هیچیک از محدادیتهای انساند یا بهطور کلرد محدادیتهای
ال ت قرار مندنیرد .اا بسیار عظیممر از همۀ چیاهاید است که ۀفریده ،بسیار عظیممر از همۀ
چیاهای دیدری که اجود دارد .اما اا شخصد نیا مدباشد :اا با ما ارمزاط شخصد برقرار مدکند ا
ما مدموانیم شخصاً با اا ارمزاط برقرار کنیم .مدموانیم در نادش دعا کنیم ،اا را پرستش ،اطاعت ا
محزت کنیم ا اا مدمواند با ما صحزت کند ،در ما شادی ا اجد کند ا ما را محزت کند.
لیر از مذهب ااقگد که در کتاب م دد یافت مدشود ،هیچ نظام مذهزد دیدری ،اداید ندارد که
هم بینران باشد ا هم شخصد .مثالً ادایان یونان باستان ا اسخورهشناسد رامد ،شخصد بودند
(ۀنها من رررا ً با مردم ارمزاط برقرار مدکردند) ،اما بینران نزودند :ۀنها ضگفها ا قصورات ااالقد
همیشدد را داشتند ،حتد رقابت ا همچشمیهای ناچیای داشتند .از طرف دیدر ،ادابااری
ع الند ،اداید را نشان مددهد که بینران است ،اما ۀن در از جهان دار است که مندمواند شخصاً
کل جهان بهعنوان ادا
در ۀن مدااله کند .همچنین احدت اجود مدنوید ادا بینران است (چون ر
در نظر نرفته مدشود) ،اما چنین اداید قخگاً مندمواند شخصد باشد ،یا شخصاً با ما ارمزاط برقرار
کند.
بسیاری از مخالفتهای موجود با مسیحیت کتاب م دسد ،سگد مدکنند یند از این ح ایق را اننار
کنند .مردم مدنویند انر ادا بینران است ،پ
شخصد است ،پ

مندمواند شخصد باشد ،یا مدنویند انر ادا

مندمواند بینران باشد .کتاب م دد مگلیم مددهد که ادا هم بینران ا هم

شخصد است .ما باید مأیید کنیم که ادا بینران (یا نامحداد) است ،با ملییری که در جهان ایجاد
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مدشود (هیچ چیای ،اجود ،ک طت ،اهداف یا اعدههای ادا را ملییر نخواهد داد) ا ادا شخصد
نیا مدباشد ا شخصاً با ما ارمزاط برقرار مدکند ا ما را ارزشمند مدداند.

چ .اهمیت ملییرناپذیری ادا.
انر لحظهای من

کرده ا مصور مدکردیم که چه مدشد انر ادا مدموانست ملییر کند ،در این

صورت اهمیت این ۀموزه ااضحرت مدشد .مثالً انر ادا مدموانست ملییر کند (در اجود ،ک طت،
اهداف یا اعدههایش) ،در این صورت هر ملییری برای بهرت یا بدمر شدن مدبود .اما انر ادا بهرت
شود ،پ

اقتد ما در ابتدا به اا اعت د کردیم ،اا بهرتین موجود نزود .پ

ما چخور مدموانیم

مخمنئ باشیم که اکنون بهرتین موجود است؟ اما انر ادا مدموانست بدمر شود (در اجو ِد اود)،
در این صورت اا چه نون اداید مدشد؟ مثالً ممنن بود کمد بد شود ،به جای ایننه کامالً اوب
باشد؟ ا انر اا مدموانست کمد بد شود ،پ

چخور بدانیم که اا مندمواند بیش از این بد شود -یا

کامالً بد شود؟ هیچ فنری احشتناکمر از این نیست .ما چخور مدموانستیم به چنین اداید که
مدموانست ملییر کند ،اعت د کنیم؟ چخور مدموانستیم زندنی ن را به اا بسپاریم؟
بگالاه ،انر اهداف ادا مدموانست ملییر کند ،پ

چخور مدموانیم به اعدو ادا اعت د کنیم ،مثالً

ایننه عیسد بازاواهد نشت ما بر یک ۀس ن جدید ا زمین جدید فرمانرااید کند؟ انر ادا مدمواند
اهدافش را ملییر دهد ،پ

شاید اکنون اا ۀن ن شه را کنار نذاشته ا بنابراین امید ما به بازنشت

عیسد بیهوده است .یا انر ادا مدموانست اعدههای اش را ملییر دهد ،در این صورت چخور
مدموانستیم برای حیات ابدی ،کامالً به اا اعت د کنیم؟ یا برای هر چیا دیدری که کتاب م دد
مدنوید؟
این مفنر نشان مددهد که چ در ۀموزو ملییرناپذیری ادا مهم است .انر ادا ملییرناپذیر نیست ،در
کل ای ن ا امید ا
کل پایههای ای ن ما فراریخته ا درک ما از جهان فرامدپاشد .چون ر
این صورت ر

دانش ما نهایتاً اابسته به کسد است که بدنهایت طیق اعت د است -چون اا کامالً ا بهطور
جاادانه ،در اجود ،ک طت ،اهداف ا اعدههای اش ملییرناپذیر است.
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 .3جاودانگی.
جااداندد ادا را مدموان اینخور مگریف کرد :ادا در اجودش هیچ ۀلاز ،پایان یا لحظات متوالد
ندارد ا اا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مدبیند ،ا با این حال ،اقایع را در زمان دیده ا در زمان
عمل مدکند.
ناهد ااقات این ۀموزه ،ۀموزو بینراند ادا در زمان نامیده مدشود" .بینران" بودن ،یگند نامحداد
بودن ا این ۀموزه مگلیم مددهد که زمان ،ادا را محداد مندکند یا به هیچ شنلد اا را ملییر
منددهد.

الف .ادا در اجودش بدزمان است.
ایننه ادا هیچ ۀلاز یا پایاند ندارد ،در ماامیر  2:90دیده مدشود" :پیش از ۀننه کوهها به اجود ۀید
ا زمین ا جهان را بیافریند ،از ازل ما به ابد مو ادا هستد ".همچنین در ایوب  26:36الیهو دربارو
ادا مدنوید" :ۀلاز موجودیت اا به کسد مگلوم نیست".
همچنین جااداندد ادا در عزارامد بیان شده که دربارو این ااقگیت صحزت مدکنند که ادا
همیشه هست ا همیشه اجود دارد" .من الف ا یا هستم ،ادااند قادر مخلق که بود ا هست ا
ۀمدند است" (مناشفه  ،8:1م ایسه کنید با .)8:4
این ح ی ت که ادا هرنا ۀلازی ندارد ،مدمواند درنتیجۀ این ح ی ت باشد که ادا همه چیا را الق
کرده ا اودش یک راح لیرمادی است .پیش از ۀننه ادا جهان را الق کند ،هیچ مادهای نزود،
سپ

اا همه چیا را الق کرد (پیدایش 1:1؛ یوحنا 3:1؛ اال قرنتیان 6:8؛ کولسیان 16:1؛

عاانیان  .)2:1درد فیایک به ما مدنوید ما رده ا زمان ا فضا باید همدد با هم به اجود ۀیند :انر
هیچ مادهای نزاشد ،هیچ فضا یا زماند هم مندمواند باشد .بنابراین ،پیش از ۀننه ادا جهان را الق
کند" ،زمان" هم نزود ،حداقل نه از لحاظ موالد لحظات ،یگند یند بگد از دیدری .بنابراین ،اقتد
ادا جهان را ۀفرید ،زمان را هم ۀفرید .اما پیش از اجود جهان ا زمان ،ادا همیشه اجود داشت،
بدان ۀلاز ا بدان مأایرپذیری از زمان.
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در بگضد از قسمتها ،کتاب م دد دربارو اجود یا عمل ادا" ،پیش از" ۀفرینش یا اجو ِد زمان
صحزت مدکند .ماامیر  2:90دربارو ادا مدنوید" :پیش از ۀننه کوهها به اجود ۀید" ا "[پیش از
ۀننه] ...زمین ا جهان را بیافریند" .افسسیان  4:1مدنوید ادا "پیش از ۀفرینش دنیا" ،ما را در
مسیح برناید .یهودا  25بهطور قابل مالحظه مدنوید:
" ...یگند بر ادای ینتا که بهاسیلۀ عیسد مسیح ادااند ما ،ما را نجات داده است ،جالل
ا عظمت ،قوت ا قدرت باد ،از ازل ما به امراز ا از امراز ما به ابد ،ۀمین".
در اینجا یهودا ،جالل ،عظمت ،قوت ا قدرت را به ادا نسزت مددهد" ،از ازل (این مرجمۀ اوبد از
یوناند Pro Pantos tou aiwnosاست) ما به امراز ا از امراز ما به ابد" .مهم است که سه موصیف
زماند یهودا ،نشاندهندو موالد نذشته -حال -ۀینده است ("از ازل"" -امراز"" -ما ابد") ،به این مرمیب،
نشان مددهد که این عزارت بهدرستد مرجمه شده" :از ازل".
عزارات مذکور در کتاب م دد ا این ح ی ت که ادا همیشه ،حتد پیش از اجو ِد زمان اجود
داشته ،با هم مرکیب مدشوند ما به ما نشان دهند که اجو ِد ادا از موالد لحظات براوردار نیست یا
از یک حالت به حالت دیدر پیش مندراد .برای ادا ،همۀ اجودش ،همیشه بهنوعد "زمان حال"
است ،پ

مدپذیریم که درک این ایده برای ما بسیار دشوار است ،چون این اجود ،متفاات از

مجربۀ ماست.

ب .ادا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مدبیند.
ما در ماامیر  4:90مداوانیم" :هاار سال در نظر مو مثل دیراز که نذشته باشد ا مانند قسمتد از
شب است" .در عهدجدید ،پرتد به ما مدنوید" :در نظر ادااند یک راز مثل هاار سال ا هاار سال
مثل یک راز مدباشد" (دام پرتد  .)8:3این ۀیات در کنار هم به ما کمک مدکنند که نحوو ندرش
ادا در مورد زمان را مصور کنیم .از یک طرف ،ادا هاار سال را "مثل دیراز" مدبیند .اا مدمواند
همۀ اقایع هاار سال را با جاهیات به یاد ۀارد ،حداقل با ه ن اضوحد که ما مدموانیم اقایع
"دیراز" را به یاد ۀاریم .اقتد درمدیابیم که "هاار سال" به این مگنا نیست که ادا مساهل را بگد
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از 1100یا  1200سال فراموش مدکند ،بلنه در اینجا این یک استگاره برای یک دارو زماند بسیار

طوطند است -طوطندمرین زماند که بتوان مصور کرد -مشخص مدشود که ادا یامد ماریخ
کل زمان ،از زمان ال ت ،برای ادا چنان است که نوید
نذشته را با اضوح ا رصاحت زیاد مدبیند :ر
اکنون امفاق افتاده است.
از طرف دیدر ،برای ادا "یک راز مانند هاار سال است"؛ یگند هر یک راز از ِ
دید ادا" ،هاار سال"
طول مدکشد .چناننه نوید راز هرنا به پایان مندرسد ،بلنه همیشه هست .داباره ،چون "هاار
"کل ماریخ" است،
سال" یک بیان استگاری برای "طوطندمرین زماند که بتوان مصور کرد" یا برای ر
مدموانیم از این ۀیه بدوییم که به نظر مدرسد هر یک راز ،ما ابد در ااطر ادا زنده است .این دا
کل نسرتو ماریخ چنان زنده ا
بیانیه با هم ،شیوو شدفتاندیا نداه کردن به زمان را نشان مددهند :ر
راشن است که نوید این رایداد مخترصی بود که به مازند امفاق افتاد ،اما هر رایداد مخترص،
چنان است که نوید ما ابد ادامه مدیابد! هیچ رایدادی از ااطر ادا محو مندشود .بنابراین
مدموانیم نتیجهنیری کنیم که ادا همۀ رایدادها را-نذشته ،حال ا ۀینده -با اضوح ینسان مدبیند
ا مدداند.
ما مدموانیم رابخۀ ادا با زمان را مانند مصویر  1 . 4در نظر بدیریم .این منودار برای نشان دادن
ِ
ادااند زمان است .بنابراین مدمواند یامد رایدادها را در زمان،
این است که ادا زمان را ۀفریده ا
با اضوح ینسان بزیند ا در عین حال رایدادها را در زمان بزیند ا در زمان عمل کند.

خدا
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دااری نهاید

رابخۀ ادا با زمان

تصویر 1 . 4

این منودار ،مزح زیر را هم پیشبیند مدکند ،چون نشان مددههد کهه اهدا از اقهایع ۀینهده ۀنهاه
است ،حتد ۀیندو ابدی ا جااداند .ادا دربارو ۀینده ،بارها از طریق انزیای عههدعتیق ادعها مدکنهد

که ف

اا از اقایع ۀینده ۀناه است ا مدمواند ۀنها را اعالم کند .ما در اشگیا مداوانیم:

"من ادا هستم ا جا من کسد نیست؛ من ادا هستم ا ه نند من نیست .انتها را از ابتهدا
بیان مدکنم ا ۀنچه را که هنوز انجام نشهده ،از قهدیم .مدنهویم” :مهدبیر مهن برقهرار اواههد
ماند ،ا یامد اشنودی اود را به جا اواهم ۀارد( ".اشگیا  ،10-9:46مرجمۀ هاارو نو).

4

بنابراین ادا بهنوعد باطمر از زمهان اسهت ا مدموانهد همهه چیها را همچهون زمهان حهال در اهاطرش
بزیند.

پ .ادا اقایع را در زمان مدبیند ا در زمان عمل مدکند.
با این حال ما باید با منمیل مگریف جااداندد ادا از سو مفاه ت جلهونیری کنهیم" :بها ایهن حهال،
ادا اقایع را در زمان مدبیند ا در زمان عمل مدکند" .پول

مدنویسد" :اما اقتد زمهان مگهین فهرا

رسید ،ادا پرس اود را که از یک زن ا در قید رشیگت متولد شده بود ،فرستاد ما با اونزههای ،ۀزادی
کساند را که در قید رشیگت بودند فراهم سازد" (لالطیان  .)5-4:4اهدا بهاضهوح مشهاهده کهرده ا
دقی اً از اقایع ال ت اش ۀناه بهود ،درحالینهه ۀنهها بهه مهرار زمهان امفهاق مدافتادنهد .مها مدمهوانیم
بدوییم اقتد اقایع نونانون در ال ت ادا امفاق مدافتاد ،اا پیرشفت زمان را مشاهده مدکرد .بگهد
در زمان درست" ،اقتد زمان مگین فرا رسید" ،پرسش را به جهان فرستاد .ما هرنا نزاید فنر کنیم که
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ادا همۀ اقایع را بهعنوان اقایگد مدبیند که همامان امفاق مدافتند ،یا از فهرق بهین اقهایع 2000
پیش از میالد (زندند ابراهیم) 1000 ،پیش از میالد (زندند داااد) 30 ،مهیالدی (مهرگ مسهیح) ا
1998میالدی (سالد که من این صفحه از این کتاب را مدنویسهم) ،یها امهراز صهزح ا امهراز بگهد از
ظهر ۀناه نیست.
در رسارس کتاب م دد ۀشنار است که اهدا در زمهان عمهل مدکنهد ا در زمانههای متفهاات ،بههطور
متفاات عمهل مدکنهد .بهدرسهتد کهه مأکیهد منه ررر بهر موانهاید اهدا در پیشهدوید ۀینهده در انزیهای
عهدعتیق ،نیازمند ۀن است که بدانیم ادا اع ل اش را در یک بخش از زمان پیشدوید کرده ا بگهد
کل کتاب م دد از پیدایش ما
ۀن را در بخش دیدری از زمان انجام مددهد .در یک م یاد بارنرت ،ر
مناشفه ،ناارش ادا دربارو طری د است که اا در زمان عمل کرده ما فدیه را برای قومش بیاارد.
کل ماریخ را با اضوح ینسان
بنابراین باید مأیید کنیم که ادا هیچ لحظۀ متوالد در اجودش ندارد ا ر
مدبیند ،ا پیرشای اقایع ال ت اش را به مرار زمان مدبینهد ا در زمانههای متفهاات بههطور متفهاات
عمل مدکند .بهطور االصه ،اا ادااندی است که زمان را ۀفریده ا بهر ۀن حهاکم اسهت ا از ۀن بهرای
ِ
ادااند زمان است.
اهداف اش استفاده مدکند .ادا مدمواند در زمان عمل کند ،چون اا

 .4حضور مطلق.
ه نخور که ادا در رابخه با زمان ،نامحداد یا بینران است ،پ

در رابخه با فضا هم نامحداد است.

این اصوصیت ماهیت ادا ،حضور مخلق ادا نامیده مدشود (پیشوند طمین  -omniیگند "همه یها

مخلق") .حضور مخلق ادا را مدموان اینخور مگریف کرد :ادا اندازه یا ابگاد فضهاید نهدارد ا در ههر
قسمت از فضا با یام اجودش حاو است ،با این حال ،اهدا در منانههای متفهاات بههطور متفهاات
عمل مدکند.
این ح ی ت که ادا ،ادااند فضاست ا مندمواند موس فضا محداد شود ،در ابتهدا بهر اسهاد ایهن
ح ی ت ۀشنار مدشود که اا ۀن را الق کرده ،چون ۀفرینش دنیای ما ردی (پیهدایش  )1:1بهه مگنهای
ۀفرینش فضا نیا مدباشد .موسد ،ادااندی ادا بر فضا را به قهوم یهادۀاری کهرد" :هرچنهد ۀسه ن ا
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بلندمرین ۀسآمنها ا همچنین زمین ا همه چیاهاهد کهه در ۀن هسهتند بهه اداانهد ،اهدای مهو مگلهق
دارند" (مثنیه .)14:10

الف .ادا در همه جا حاو است.
با این حال عزارات ااصهد ههم اجهود دارنهد کهه دربهارو حضهور اهدا در ههر بخهش از فضها صهحزت
مدکنند .در ارمیا مداوانیم" :ادااند مدفرماید" :ۀیا من ادای نادیک هسهتم ا اهدای دار نهد؟"
ادااند مدفرماید" :ۀیا کسد مدمواند اود را از نظر من پنهان کند که من اا را نزیهنم؟ مدهر حضهور
من ۀس ن ا زمین را پُر ننرده است؟" این نفتهۀ اداانهد اسهت" (ارمیها  .)24-23:23در اینجها اهدا
انزیاید را موبیخ مدکند که فنر مدکنند کالم یا افنارشان از ادا مخفد است .اا در همه جا هسهت
ا ۀس ن ا زمین را پُر مدسازد.
حضور مخلق ادا بهزیزاید موس داااد بیان شده است:
"از راح مو کجا برام؟ ا از حضور مو کجا بدریام؟ انر به ۀس ن صگود کنم ،مو ۀنجا هسهتد! ا
انر در دنیای ُمردنان بسرت بدسرتانم ،اینک مو ۀنجا هسهتد! انهر بسهوی طلهون ۀفتهاب پهرااز
کنم ا یا انر در لربمرین ن خۀ بحر ساکن شوم ،در ۀنجا نیها دسهت مهو مهرا رههای منهوده ا
دست راست مو مرا اواهد نرفت( ".ماامیر )10-7:139
کل جهان ،بر رای زمین یا دریا ،در ۀس ن یا جهنم نیست که شخص بتواند از حضهور
هیچ جاید در ر
ادا به ۀنجا بدریاد.
همچنین باید موجه کنیم که هیچ نشاند از این نیست که بهسادند یک بخش از ادا در یک منهان
ا بخشد از اا در منان دیدر باشد .او ِد ادا در هر جاید کهه داااد مدموانهد بهراد ،حضهور دارد .مها
مندموانیم بدوییم که م داری از ادا یا ف

بخشد از ادا حضور دارد ،چون در این صورت بهه ایهن

مگنا اواهد بود که اجود اا را از لحاظ فضاید در نظر بدیریم ،نوید اا بهنوعد در فضا محداد شهده
است .بهرت است بدوییم که ادا با همۀ اجودش در هر بخش از فضا حضور دارد .مصور این برای مها
دشوار است ،چون اجود ادا از لحاظ کیفد ،متفاات از چیاهای موجود در ال ت است.
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ب .ادا ابگاد فضاید ندارد.
کل اجود ادا در هر بخشهد از فضها یها در ههر ن خهه از
درحالینه واری به نظر مدرسد که بدوییم ر
فضا حضور دارد ،اما این هم واری است کهه بدهوییم اهدا مندموانهد در ههر فضهاید بدنجهد ،مههم
نیست که ۀن فضا چ در بارگ باشد .سلی ن در دعایش در ناد ادا مدنوید" :اما ۀیها اداانهد ااقگهاً

بر رای زمین سنونت مدکند؟ مددانم که ۀس ن ا حتد بهاطمرین ۀسهآمنها مندموانهد ننجهایش مهرا
داشته باشند ،چه رسد به این عزادمداهد کهه مهن ۀبهاد کهردهام!" (اال پادشهاهان  .)27:8ۀسه ن ا
باطمرین ۀس نها ننجایش ادا را ندارند؛ به درستد که اا مندمواند در بارنرتین فضهای قابهل مصهور
بدنجد (م ایسه کنید با اشگیا 2-1:66؛ اع ل .)48:7
ما نزاید فنر کنیم که ادا بهطور نامحهداد در یهام جههات نسهرتش مدیابهد ،بنهابراین اا در نهوعد
فضای بینران ا بدانتهاست .نزاید فنر کنیم که ادا بهنوعد یک "فضای بارنرت" یا منخ ۀ بهارنرتی
است که فضای جهاند را که ما مدشناسیم ،احاطه مدکند .همۀ این نظرات ،اجود ادا را از لحهاظ
فضاید در نظر مدنیرند ،نوید اا ف

یک موجود بسیار بهارگ اسهت .در عهوض ،بایهد سهگد کنهیم

ادا را از لحاظ اندازه یا ابگاد فضاید در نظر ندیریم .ادا موجودی است که بدان اندازه یا ابگهاد در
فضا اجود دارد.
کهل ال هت برابهر اسهت.
همچنین باید مراقب باشیم که فنر نننیم ادا با هر بخهش از ال هت یها بها ر
مگت دین به احدت اجود ،مگت دند که همه چیا اداست یها اهدا همهۀ چیاههای موجهود اسهت .امها
دیدناه کتاب م دد این است که اهدا در همهۀ ال هت اش حضهور دارد ،امها مت یها از ال هت اش
است .این چخور ممنن است؟ مثال اسفنجد که با ۀب پُر شده ،مثال کاملد نیست ،اما به ما کمهک
مدکند .ۀب در همه جای اسفنج هست ،اما ۀب کامالً مت یا از اسهفنج اسهت .اکنهون ایهن مثهال بهه
بخشهای بسیار کوچند در اسفنج م سیم مدشود که مدموانیم بدوییم اسفنج هست ا ۀب نیست ،یا
ۀب هست ا اسفنج نیست .چون این مثال به دا ما ردهای مدپهردازد کهه از ایژنیههای فضهاید ا ابگهاد
براوردارند ،الد ادا اینخور نیست.
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پ .ادا مدمواند برای مجازات ،ندهداری یا برکت دادن حضور داشته باشد.
این ایدو حضور مخلهق اهدا ،نهاهد ااقهات باعه ۀزار کسهاند مدشهود کهه مندداننهد اهدا چدونهه
مدمواند مثالً در جهنم حضور داشته باشد .در ااقع ،ۀیا جهنم چیای بهراالف حضهور اهدا یها لیهاب

ادا نیست؟ این مشنل را مدموان با مشخیص این موضون برطرف کهرد کهه اهدا بههطور متفهاات در
منانهای متفهاات حضهور دارد .راش دیدهر بهرای درک ایهن موضهون ایهن اسهت کهه بدهوییم اهدا در

منانهای متفاات ال ت اش ،بهطور متفاات عمل مدکند .ناهد ااقات ادا حضور دارد مها مجهازات
کند ا به نظر مدرسد که ادا به این شنل در جهنم حضور دارد .یک عزارت احشهتناک در عهامود،
بهطور زنده حضور ادا در دااری را به مصویر مدکشد:
"هیچ کسد مندمواند فرار کند ا جان سامل بدر برد .انر به دازخ براند ،از دست مهن رههاهد
مندیابند ا انر به ۀس ن صگود کنند ،ۀنها را پاهین مدۀارم .انر در کوه کَر َمهل پنههان شهوند،
به رسالشان مدرام ا ۀنها را پیدا مدکنم .انر از نظر من در اع ق بحر مخفد شهوند ،مهار را
مدفرستم ما ۀنها را بداد .حتد انر بهه کشهور دشهمن مزگیهد شهوند ،مهن بهه دشهمنان فرمهان
مددهم ما ۀنها را در ۀنجا بنشند .ۀنها همیشه محت نظر من بهوده بجهای اهوبد از مهن بهدی
مدبینند( ".عامود )4-1:9

در زمانهای دیدر ،ادا نه برای مجازات ا نه برای برکت دادن ،بلنه رصفاً برای ندههداری حضهور دارد
یا برای حفظ جهان ا عملنرد ۀن بهنونهای که اا مداواهد .از این لحهاظ ،ماهیهت الههد مسهیح در
همه جا حضور دارد" :اا قزل از همه چیا اجهود داشهت ا همهه چیها بهاسهیلۀ اا بها ههم ارمزهاط پیهدا
مدکند" (کولسیان  .)17:1نویسندو عاانیان دربارو ادای پرس مدنوید که اا (دامئاً) "کاهنات را با
کالم پُرقدرت اود نده مددارد" (عاانیان .)3:1
با این حال ادا در زمانها یا منانهای دیدر برای برکت دادن حضور دارد .داااد مدنوید" :در حضهور
رسار ابهدی" (ماامیهر  .)11:16در اینجها داااد دربهارو
مو ک ل اوشد اسهت ا در دسهت راسهت مهو ُ ُ
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حضور ادا برای مجازات یا رصفاً ندهداری صحزت مندکنهد ،بلنهه دربهارو حضهور اهدا بهرای برکهت
دادن صحزت مدکند.
در اینجا باید بدانیم که مدموانیم از کل ت ینسان بهطور متفاات استفاده کنیم .ناهد ااقات اقتد
دربارو "حضور" ادا صحزت مدکنیم ،ف

منظورمان این است که اا در جههان حضهور مخلهق دارد.

اما در زمانهای دیدر اقتد دربارو "حضور" ادا صحزت مدکنیم ،منظورمان ایهن اسهت کهه اا حضهور
دارد ما برکت بدهد یا ۀناهد مثزتد از حضهورش بهه مهردم بدههد .در ااقهع ،اکهرث ااقهامد کهه کتهاب
م دد دربارو حضور ادا صحزت مدکند ،به حضور ادا برای برکهت دادن اشهاره مدکنهد .مهثالً مها
باید حضور ادا بر صنداق عهد در عهدعتیق را اینخور درک کنیم .مها مداهوانیم" :صهنداق پهی ن
ِ
ادااند قادر مخلق را که در بین دا مجسمۀ کرابین (فرشتههای م رب) قهرار داشهت" (اال سهموهیل
 4:4م ایسه کنید با ارا  ،)22:25اشاره به این ح ی ت اسهت کهه اهدا حضهورش را ۀشهنار کهرد ا
بهطور ااص عمل کرد ما در مناند که بهعنوان مخت اود مگیین کرده بود ،یگند مناند در باطی دا
مصویر طالید از موجودات ۀس ند ("کرابین") که باطی صنداق عهد بود ،قومش را برکهت داده ا از
ۀنها محافظت کند .به این مگنا نیسهت کهه اهدا در جهای دیدهری حضهور نداشهت ،بلنهه اا در اینجها
بهطور ااص حضورش را ۀشنار کرد ا بهطور ااص شخصیت اش را ظاهر کرد ا قومش را برکهت داد.
نویسندنان کتاب م دد مگموطً از این لحاظ به "حضور" ادا اشاره مدکنند.
در یک عزارت مشابه ،اقتد کتاب م دد دربارو "دار" بودن اهدا صهحزت مدکنهد ،مگمهوطً بهه ایهن
مگناست که اا"برای برکت دادن حضور ندارد" .مثالً اشگیا  2:59مدنوید" :نناهانمهان بهین شه ا
ادایمان حایل نردیده" ا امثهال  29:15اعهالم مدکنهد" :اداانهد از مهردم بهدکار دار اسهت ،الهد
دعای اشخاص نیک را مدشنود ".این ۀیات به این مگنا نیست که اهدا اصهالً در ۀنجها حضهور نهدارد،
بلنه اا برای برکت دادن به قوم ا اراهۀ نشانهای از حضورش ،در ۀنجا حضور ندارد.
بهطور االصه ،ادا در هر بخشد از فضا با همۀ اجودش حضور دارد ،بها ایهن حهال اهدا در جاههای
متفاات بهطور متفاات عمل مدکند .بگالاه ،اقتد کتاب م دد دربارو حضور ادا صحزت مدکنهد،
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مگموطً به مگنای حضور مخلق اا از هر لحاظ یها حضهور اا بهرای مجهازات یها ندههداری نیسهت .بلنهه
مگموطً به مگنای حضور اا برای برکت دادن اسهت ا مها بههطور طزیگهد مدمهوانیم در سهخنان اهود،
مخابق این کاربرد کتاب م دسد سخن بدوییم.
ِهرمان بااینک در ۀموزو ادا ،از یک پارانراف زیزهاید ن هل قهول کهرده ا کهاربرد عملهد ۀمهوزو حضهور
مخلق ادا را نشان مددهد:
اقتد ۀرزا مدکند که کار بدی بنند ،از مألعام بهه اانهۀ اهود مهدرای ،جایینهه ههیچ دشهمند
مندمواند مهو را بزینهد؛ از منانههاید در اانههات کهه در مگهرض دیهد انسانهاسهت ،بهه امهاق اهود
مدرای؛ حتد در اماق اود نیا از حضور شاهدی در طهرف دیدهر مدمرسهد؛ بهه قلهب اهود پنهاه
مدبری ،در ۀنجا مگ رمق مدکند :اا از قلزت به مو نادینرت است .بنابراین به هر جا که بدریهای ،اا
در ۀنجاست .ۀیا مدمواند از اودت بدریای؟ ۀیا به هر جا که بدریای ،اودت را دنزال مندکند؟
اما چون یک نفر از اودت به مو نادینرت است ،هیچ مناند نیست که از نهاد اهدای عصهزاند بهه
ۀنجا بدریای ،مدر ایننه به ناد اداید برای که مصالحه کرده است .به هیچ عنوان ،هیچ منهاند
نیست که بتواند به ۀنجا بدریای .ۀیا مو از اا اواهد نریخت؟ به ناد اا بدریا.
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 .5وحدت.
احدت ادا اینخور مگریف شده :ادا بهه بخشههای مختلهف م سهیم نشهده ،بها ایهن حهال مها صهفات
متفاات ادا را مدبینیم که در زمانهای متفاات بر ۀنها مأکید شده است.
اقتد کتاب م دد دربارو صفات ادا صحزت مدکند ،هرنا یک صفت ادا را مهمرت از ب یۀ صهفات
کهل
مندداند .یک پیشفرض اجود دارد کهه مدنویهد ههر صهفتد بههطور کامهل در مهورد اهدا ا بهر ر
شخصیت اا صدق مدکند .مثالً یوحنا مدمواند بدوید" :ادا نور است" (اال یوحنا  )5:1ا کمد بگهد
این را هم بدوید که "ادا محزت است" (اال یوحنا  .)8:4هیچ نشاند از این نیست که بدوید بخشد
از ادا نور ا بخشد از ادا محزت است ،یا ادا ما حدادی نور ا ما حدادی محزهت اسهت .همچنهین
نزاید فنر کنیم که ادا بیشرت نور است ما محزت ،یا بیشرت محزت است مها نهور .بلنهه اهو ِد اهدا نهور
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کهل صهفات ااسهت :اا کهامالً مهربهان،
کل اجهود اهدا شهامل ر
است ا او ِد ادا محزت نیا مدباشد .ر

کهل
کامالً رحیم ،کامالً عادل ا لیره است .هریک از صفات ادا را که در کتاب م دد مدیهابیم ،بهر ر
اجود ادا صدق مدکند ،بنابراین مدموانیم بدوییم هر صفت اهدا ،همهۀ صهفات دیدهر را نیها ااجهد
رشای مدسازد.
پ

چهرا کتهاب م هدد دربهارو صهفات متفهاات اهدا صهحزت مدکنهد؟ احهت طً بههااطر ایننهه مها

کل شخصیت ادا را یندفگه درک کنیم ا باید به مرار زمان ،از دیدناههای متفاات ،ۀنهها
مندموانیم ر
را بشناسیم .با این حال این دیدناهها نزاید هرنا براالف یندیدر باشند ،چون اینهها ف ه راهههای
کل شخصیت ادا هستند.
متفاامد برای نداه کردن به ر
عمالً به این مگناست که هرنا نزاید فنر کنیم که مثالً ادا در یک بخش از مهاریخ ،اهدای مهربهان ا
در بخش دیدهری از مهاریخ ،اهدای عهادل یها اشهمدین اسهت .اا همیشهه هه ن اداسهت ا هرچهه
مدنوید یا انجام مددهد ،کامالً با همۀ صفات اش سازنار است .درست نیست که بدهوییم ،اهدا در
عهدعتیق ،ادای عدالت ا در عهدجدید ،ادای محزت است ،چناننه بگضیها چنین نفتهانهد .اهدا
همیشهه بدنهایههت عههادل ا بدنهایهت مهربههان اسههت ا همیشههه همینخهور بههوده ا همههۀ کارهههایش در
عهدعتیق ا عهدجدید ،کامالً با این دا صفت سازنار است.
بهدرستد که بگضهد از اعه ل اهدا ،بگضهد از صهفات اش را بههطور برجسهتهمری نشهان مددهنهد.
ال ت ،قدرت ا حنمت اا را نشان مددهد ،دااری بر سدام ا عموره نشاندهندو ق رداسیت ،عهدالت ا
اشم ااست ،کفراره نشاندهندو محزت ا عدالت ااست ا دراشش ۀس ن نشاندهندو جالل ا زیزاید
ااسههت .امهها همههۀ ایههن اقههایع ،بهههنوعد نشههاندهندو دانههش ا ق رداسههیت ا رحمههت ا راسههتد ا صهها ا
حاکمیت اا ا لیره نیا هستند .ااقگاً بهسختد مدموان بگضد از صفات اهدا را یافهت کهه حهداقل مها
حدادی بر هر یک از اع ل اا در فدیه منگن

نشود .این بهااطر ح ی ت مذکور در باطسهت :اهدا

کل شخصیت ااست.
ااحد است ا همۀ کارهایش ،عمل ر
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بگالاه ،ۀموزو احدت ادا باید مانع از این شود که سگد کنیم ینهد از صهفات اهدا را مهمهرت از ب یهه
بدانیم .در زمانهای مختلف ،مردم سگد کردهاند ق رداسیت یا محزت یا اجود ازلد یها عهدالت اهدا یها
بگضد دیدر از صفات اا را مهمرتین صفت اا بدانند .اما ظاهرا ً همۀ این مالشهها ،بهه اشهتزاه ،اهدا را
بهعنوان مرکیزد از بخشههای نونهانون در نظهر مدنیهرد کهه بگضهد از بخشهها را بههنوعد بهارنرت یها
مأایرنذارمر از بخشهای دیدر مدداند .بگالاه ،بهسختد مدموان درک کرد که "مهمرتین" ،دقی اً چهه
مفهومد دارد .ۀیا به این مگناست که بگضد از اع ل ادا با صفات دیدرش کامالً سازنار نیستند؟ یا
ادا ناهد ااقات ،بهنوعد ،بگضد از صفات را کنار مدنذارد ما طوری عمل کند که م ریزهاً بهراالف
این صفات است؟ قخگاً مندموانیم به هیچیک از این دیدناهها اعت اد داشهته باشهیم ،چهون بهه ایهن
مگنا اواهد بود کهه اهدا بها شخصهیت اهودش ناسهازنار اسهت یها ملییهر مدکنهد ا متفهاات از قزهل
هل شخصههیت اههدا در نظههر
مدشههود .امهها اقتههد همههۀ صههفات را رصف هاً بهههعنوان جوانههب نونههانون که ر
مدنیریم ،در این صورت این سؤال م ریزاً لیرواری مدشود ا متوجه مدشویم کهه ههیچ صهفتد را
کل اجودش ،بدنهایت مهم است ا ما
مندموان بهعنوان صفت مهمرت در نظر نرفت .ادا اودش در ر
کل اجودش باشیم.
باید در طلب شناات ا محزت به او ِد ادا ،در ر

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ما عالاه بر کتاب م دد چه شواهدی را برای اجود ادا داریم؟
 .2ش چدونه لیرقابل درک بودن ادا را با این ح ی ت که ما مدموانیم ااقگاً ادا را بشناسیم،
ملفیق مدکنید؟
نی فرق بین صفات انت الناپذیر ادا ا صفات انت الپذیر ادا را بیان کنید.
ِ
بخش این مگریف مدمواند با هم ملفیق شود؟
" .4است الل" ادا را مگریف کنید .چدونه دا
 .5با موجه به ملییرناپذیری ادا ،اقتد کتاب م دد دربهارو ملییهر نظهر اهدا صهحزت مدکنهد،
منظورش چیست؟

119

 .6ۀیا زمان بر ادا مأایر مدنذارد؟ موضیح دهید.
 .7انر ادا در همه جا حاو است ،اا چدونه مدمواند در جهنم حهاو باشهد ،انهر ۀنجها منهان
مصیزت احشتناک است؟
 .8ۀیا بگضد از صفات ادا در م ایسه با صفات دیدر ،بیشرت در مورد اا صدق مدکنند؟ موضیح
دهید.

 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
کل ماریخ صدق مدکند؟ انهر ۀنهها
 .1ۀیا امرازه اکرث افراد به اجود ادا اعت اد دارند؟ ۀیا این بر ر
مگت دند که ادا اجود دارد ،پ

چرا بهدرستد اا را پرسهتش ننردهانهد؟ چهرا بگضهیها اجهود

ادا را اننار مدکنند؟ ۀیا رامیان  18:1حاکد از ۀن اسهت کهه لالزهاً یهک عامهل ااالقهد بهر
اننار ع الند ۀنها دربارو اجود ادا مأایر مدنذارد (م ایسه کنید با ماامیر )3-1:14؟
 .2به نظرمان چرا ادا مصمیم نرفت اودش را بر مها ۀشهنار کنهد؟ ۀیها شه از مناشهفۀ اهدا در
طزیگت ،چیاهای بیشرتی دربارو اا مدۀموزید یا از مناشفۀ اا در کتاب م هدد؟ بهه نظرمهان
چرا افنار ادا برای ما "نرامد" است (ماامیر )17:139؟ ۀیا ش رابخۀ کنوند اود با ادا را
یک رابخۀ شخصد مدنامید؟ این با رابخۀ ش با دیدران چه شزاهت ا چه مفاامد دارد؟ چه
چیای رابخۀ ش را با ادا بهرت اواهد کرد؟
 .3اقتد به است الل ،ملییرناپذیری ،جااداندد ،حضور مخلق ا احدت اهدا فنهر مدکنیهد ،ۀیها
مدموانید بازماب ضگیفد از این پنج صفت انت الناپذیر را در اودمان که ادا ش را ۀفریده،
بزینید؟ در این صورت ،مالش برای شزاهت بیشرت به ادا در این قسمتها ،چه مفهومد دارد؟
چه زماند اشتزاه است که حتد بخواهیم در هر یک از این قسمتها شزیه اهدا شهویم ،چهون
این مالش برای لصب ن ش بدهمتای اا بهعنوان االق ا ادااند مدباشد؟
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 .4موضیح دهید که چدونه ۀموزو عدم ملییرپذیری ادا یا ملییرناپذیری اا در پاسهخ بهه سهؤاطت
زیر کمک مدکند:
ۀیا ما مدموانیم بهاوبد بچهها را در دنیای بد امراز بارگ کنیم؟ ۀیا ممنهن اسهت مها هه ن
رابخۀ نادیند را با اهدا داشهته باشهیم کهه مهردم داران کتهاب م هدد داشهتند؟ مها چدونهه
مدموانیم فنر یا عمل کنیم ما داستانهای کتاب م دد ااقگدمر به نظر رسیده ا فاصلۀ کمد
با زندند کنوند ما داشته باشند؟ ۀیا به نظرمان ادا امراز در م ایسه با زمان کتهاب م هدد،
اشتیاق کمرتی برای پاسخ به دعاها دارد؟
 .5انر امراز برعلیه ادا نناه کنید ،این چه زماند قلب ادا را متهأار اواههد کهرد؟ چهه زمهاند،
دیدر قلب ادا را متأار نخواهد کرد؟ ۀیا این مفنرر به ش کمک مدکند ما درک کنید که چرا
شخصیت ادا نیازمند ۀن است که نناه را مجازات کند؟ چرا ادا باید پرسش را مدفرستاد ما
مجازات نناه را متحمل شهود ،بهه جهای ایننهه ف ه ننهاه را فرامهوش کهرده ا نناهنهار را در
ۀس ن بپذیرد ،بدان ایننه کسد را بهااطر نناه مجازات کند؟ ۀیا اکنون ادا نناهان ش را
بهعنوان نناهاند در نظر مدنیرد که بخشیده شدهاند یا نناهاند که بخشیده نشدهاند؟
 .4اصطالحات خاص
قاهم به ذات
صفات انت الپذیر
جااداندد
ح ر دراند نسزت به ادا
عدم ملییرپذیری
صفات انت الناپذیر
لیرقابل درک
است الل
بینران
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بینراند در رابخه با فضا
بینراند در رابخه با زمان
شنااتپذیری
حضور مخلق
اجود ازلد
ملییرناپذیری
احدت
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
ماامیر :27-25:102

"از قدیم بنیاد زمین را نهادی ا ۀسآمنها عمل دستهای مو است .ۀنها فاند مدشهوند ،لهینن مهو بهاقد
هستد ا همدد ۀنها همچون لزاد ،کهنه ا فرسوده مدشوند .مهو ۀنهها را مثهل ردا مزهدیل مدکنهد ا
مزدل اواهند شد .لینن مو ه ن هستد ا سالهای مو یام نخواهد نردید".
___________
.1

کلمۀ الهیات ،برنرفته از کلمۀ یوناند "( theosادا") ا "( logosکلمه ،سخن") مدباشد.

.2

این چهار کلمۀ (اجود ،ک طت ،اهداف ،اعدهها) بنار رفته ما طری های ملییرناپذیری ادا را االصه کند ،برنرفته از لوهی

بِرکوف ،الهیات نظاممند

( )Grand Rapids: Eerdmans, 1939, 1941صفحۀ .58
.3

این مهم است که این عزارت ن ل قول شده در عاانیان  12-11:1برای عیسد مسیح بنار رفته است .عاانیان  8:13نیا صفت ملییرناپذیری را برای
مسیح بنار مدبرد" :عیسد مسیح ،امراز ه ن است که دیراز بوده ا ما ابد هم است ".بنابراین ،ادای پرس ،کامالً در این صفت الهد سهیم است.

.4

فهرست عزارات کتاب م دد دربارو ۀناهد ادا از امفاقات ۀینده ،به صدها ۀیه مدرسد .به این مرمیب ،اا لالزاً نشان مددهد که منها ادای ح ی د
است.

.5

ِ
ندرینسن ( ،)Edinburgh: Banner of Truth, 1977, reprint of 1951 ed.صفحۀ  .164ن ل قول ۀن در این
ِهرمان بااینک ،ۀموزو ادا ،مرجمۀ ایلیام ِه
کتاب بدان اشاره به منزع ۀن منثیر شده است.
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فصل پنجم
صفات "انتقالپذیر" خدا
 +چدونه ادا مانند ماست؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
در این فصل به صفات "انت الپذیر" ادا یا صفامد مدپهردازیم کهه در م ایسهه بها صهفات مهذکور در
فصل قزلد ،بیشرت با ما قسمت شده است .باید به یاد داشته باشید که م سیمبندی "انت الناپذیر" ا
"انت الپذیر" ،یک م سیمبندی مخلق نیست ا در مورد ایننه کدام صفات بایهد در کهدام م ولهه قهرار
بدیرد ،فضاید برای ع اید مختلف اجود دارد .در اینجا فهرسهت صهفامد کهه در دسهتۀ "انت الپهذیر"
قرار نرفته ،صفات رایج است ،اما درک مگریهف ههر صهفت ،مهمهرت از ۀن اسهت کهه بتوانیهد صهفات را
دقی اً به راشد که در این کتاب اراهه شده ،دستهبندی کنید.

1

این فصل صفات "انت الپذیر" ادا را به پنج دستۀ اصلد م سیم مدکند ا هر یک از صفات به شنل
زیر در هر دسته قرار مدنیرند:
الف .صفامد که اجود ادا را موصیف مدکنند
 .1راحان ریت
 .2نادیدند بودن
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ب .صفات ع الند
 .3دانش (یا علم مخلق)
 .4حنمت
 .5راستد (شاملِ افاداری)
پ .صفات ااالقد
 .6نینوید (شاملِ رحمت ،فید)
 .7محزت
 .8ق رداس ریت
 .9عدالت (یا پارساید)
 .10لیرت [حسادت]
 .11اشم
 .صفات مربوط به هدف
 .12اراده (شاملِ ۀزادی)
 .13قدرت مخلق (یا قدرت ،شاملِ حاکمیت)
چ .صفات "ااتصاری"
 .14ک ل
 .15متزارک بودن
 .16زیزاید
چون ما باید در زنهدنی ن ،صهفات انت الپهذیر اهدا را رسمشهق قهرار دههیم (افسسهیان  1:5بهه مها
مدنوید" :پ

همچهون فرزنهداند عایها ،از اهدا رسمشهق بدیریهد") ،بگضهد از ایهن بخشهها شهامل

موضیح کوماهد دربارو نحوو رسمشقنیری ما از صفت مورد نظر اواهد بود.
الف .صفاتی که وجود خدا را توصیف میکنند
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 .1روحانیّت.
مردم لالزاً منددانند که ادا از چه چیای سااته شده است؟ ۀیا اا مانند ما از جسم ا اهون سهااته
شده است؟ قخگاً اینخور نیست .پ

اجود اا از چه موادی مشنیل شده است؟ ۀیا اصالً ادا از مهواد

سااته شده است؟ یا ادا انر ی االص است؟ یا اا بهنوعد مفنرر االص است؟
پاسخ کتاب م دد این است که ادا هیچیک از اینها نیست .بلنه مداوانیم کهه "اهدا راح اسهت"
رس چاهد در سامره اعهالم
(یوحنا  .)24:4این بیانیه موس عیسد در پیشزمینۀ نفتدو با یک زن بر ِ
شده است .این نفتدو دربارو مناند است که مردم باید اهدا را پرسهتش کننهد ا عیسهد بهه ایهن زن
مدنوید پرستندنان راستین ادا نیازی ندارند که در اارشلیم یا سامره باشند (یوحنها  ،)21:4چهون
پرستش راستین مربوط به منان جس ند نیست ،بلنه بهه رشایه راحهاند ا درانهد شهخص مربهوط
است .چون "ادا راح است" ا این ظاهرا ً نشان مددهد که ادا ابهدا ً بهه یهک منهان فضهاید محهداد
مندشود .بنابراین نزاید فنر کنیم که ادا اندازه ا ابگاد دارد ،حتد ابگاد ا انهدازههای نامحهداد (بهه
مزح حضور مخلق ادا در فصل قزلد مراجگه کنید).
همچنین درمدیابیم که ادا قومش را منع مدکند از ایننه اجودش را شزیه چیاهای دیدر در دنیای
مادی بدانند .فرمان دام (ارا  ،)4:20ما را از پرستش ا اهدمت بهه "مجسهمه" یها "بتهد بهه شهنل
ۀنچه" در ۀس ن یا زمین سااته شده ،منع مدکند .این یهک یهادۀاری اسهت کهه اجهود اهدا از همهۀ
چیاهاید که ۀفریده ،متفاات است .مفنر دربارو اجود اا از لحاظ چیاهای دیدر در ال ت ،به مگنهای
بد جلوه دادن ا محداد کردن ااست ا بهه ایهن مگناسهت کهه اا را کمهرت از اجهو ِد ااقگهد اش در نظهر
بدیریم .بهدرستد ،درحالینه باید بدوییم ادا همهۀ ال هت را ۀفریهده مها ههر بخهش از ۀن ،بخشهد از
شخصیت اا را منگن

کند ،اما باید مأیید کنیم که به مصهویر کشهیدن اهدا بهصهورت موجهودی کهه

شزیه به چیای در ال ت است ،به این مگناست که بهطور بسیار نمراه کننده در مورد ادا فنر کرده
یا به ادا بدحرمتد کنیم.
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بنابراین ادا یک بدن جس ند ندارد ا مانند اکرث بخشههای ال هت ،از ههیچ مهوادی سهااته نشهده
است .بگالاه ،ادا رصفاً انر ی یا مفنر یا عنارص دیدری از ال ت نیست .بهه جهای همهۀ ایهن نظهرات
دربارو ادا ،باید بدوییم که ادا راح است .به هرحال ،این یک نون اجود ،براالف چیاهای دیدر در
کل اجود مهادی ماسهت .در ایهن قسهمت مدمهوانیم راحانیرهت
ال ت است .اجودی که بسیار برمر از ر

ادا را مگریف کنیم :راحانیرت ادا ،یگند ادا اجودی است که از هیچ مهوادی سهااته نشهده ،ههیچ
بخش یا ابگادی ندارد ،مندمواند با ح رواد جس ند ما درک شود ا برمر از هر اجود دیدری است.
شاید بهرت باشد راحانیرت ادا در دسهتۀ صهفت "انت الناپهذیر" قهرار نیهرد ،چهون اجهود اهدا بسهیار
متفاات از اجود ماست .به هرحال ،این ح ی ت پابرجاسهت کهه اهدا بهه مها راح داده مها در ۀن ،اا را
پرسههتش کنههیم (یوحنهها 24:4؛ اال قرنتیههان 14:14؛ فیلیپیههان  ،)3:3در ۀن بهها راح اداانههد متحههد
شدهایم (اال قرنتیان  ،)17:6راحال دد با راح ما شهادت مددهد که ما در اهانوادو اهدا پذیرفتهه
شههدهایم (رامیههان  )16:8ا در راح ،بگههد از مههرگ بههه حضههور اداانههد مههدرایم (جامگههه 7:12؛ لوقهها
46:23؛ عاانیان 23:12؛ م ایسهه کنیهد بها فیلیپیهان  .)24 -23:1بنهابراین بهاضهوح یهک ارمزهاط
راحاند از سوی ادا با ما اجود دارد که چیای مانند ماهیت او ِد ااست ،انرچهه قخگهاً از ههر لحهاظ
مانند اا نیست .به همین دلیل ،درست است که راحان ریت ادا را بهعنوان صفت انت الپهذیر در نظهر
بدیریم.

 .2نادیدنی بودن
ح ی ِت نادیدند بودنِ ادا مربوط به راحانیرت اداست .الد بایهد دربهارو طری ههای مرههد کهه اهدا
موس ۀن ،اود را ظاهر مدسازد نیا صحزت کنیم .نادیدند بودنِ ادا را مدموان اینخور مگریف کرد:

کل اجود راحاند اا ،هرنا مندمواند موس ما دیهده شهود،
کل ذات ادا ،ر
نادیدند بودنِ ادا ،یگند ر
الد ادا همچنان اود را از طریق مخلوقات ا چیاهای مرهد به ما نشان مددهد.
عزارات بسیاری دربارو این ح ی ت صحزت مدکنند کهه اهدا دیهدند نیسهت" .کسهد هرنها اهدا را
ندیده است" (یوحنا  .)18:1عیسد مدنوید" :الزته هیچک
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پدر را ندیده است .ف ه کسهد کهه از

جانب ادا ۀمده پدر را دیده است" (یوحنا  .)46:6پول

دربارو اهدا اینخهور مدنویهد" :بهه ۀن ینتها

اجودی که فناناپذیر است ا در نوری ساکن مدباشد که ناممنن است کسهد بهه ۀن نادیهک نهردد ا

هیچک

هرنا اا را ندیده ا مندمواند بزیند" (اال میمومااد .)16:6

ما باید به یاد داشته باشیم که این عزارات ،همدهد بگهد از اقهایع بسهیاری در کتهاب م هدد نوشهته
شدهاند که در این اقایع ،مردم مجلرد ظاهری ادا را دیدند .مثالً در ااایل کتاب م دد مداهوانیم:
"ادااند مثل کسینه به یک داست اهود حهرف مدزنهد بها موسهد رابههرا بهه صهحزت مدپردااهت"
(ارا  .)11:33با این حال ادا به موسد نفت" :اما من مندنذارم که رای مرا بزیند ،زیهرا کسهد
مندمواند رای مرا بزیند ا زنده مباند" (ارا  .)20:33عهدعتیق نیا مگدادی از مجلریات ادا را ازت
کرده است .یک مجلرد" ،ظهور ادا" است .در این مجلریات ،ادا شنلهای دیدند نونانوند را به اود
نرفت ما اود را به قوم نشان دهد .ادا به ابراهیم ظاهر شد (پیدایش  ،)33-1:18یگ وب (پیهدایش
 ،)28:32-30قوم ارساهیل (همچون ستون ابر در راز ا ۀمهش در شهب :اهرا  ،)22-21:13مشهایخ
ارساهیل (ارا  ،)11-9:24مانوح ا زنش (دااران  ،)22-21:13اشگیا (اشگیا  )1:6ا دیدران.
مجلرد مرهد عظیممهر اهدا در م ایسهه بها ایهن مجلریهات عههدعتیق ،در شهخص عیسهد مسهیح یافهت
مدشد .اا موانست بدوید" :هر که مرا دید ،پدر را دیده است" (یوحنا  .)9:14ا یوحنا این ح ی هت را
که کسد هرنا ادا را ندیده ،با ایهن ح ی هت کهه یدانهه پرسه اهدا ،اا را بهه مها شناسهانیده ،م ایسهه
مدکند" :کسد هرنا ادا را ندیده است ،اما ۀن پرس یدانهای که در ذات پدر ا از همه به اا نهادینرت
است اا را شناسانیده است" (یوحنا  .)18:1بنابراین ما در شخص عیسد ،مجلرد مرهد بدنظیر اهدا
را در عهدجدید داریم که ای نداراند که مجلریات عهدعتیق را دیدند ،به ۀن دسرتسد نداشتند.
بنابراین بهدرستد مدموانیم بدوییم که انرچه ذات کامل ادا هرنا موس ما دیده نخواهد شهد ،امها
ادا همچنان چیای از اودش را از طریق مخلوقات ،چیاهای مرهد ا مخصوصاً در شخص مسیح بهه
ما نشان مددهد.
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اما ما چدونه ادای ۀس ند را اواهیم دید؟ ما هرنا مندموانیم یامیت ادا را بزینیم یها بشناسهیم،
چون "عظمت اا را مفتیش نتوان کرد" (ماامیر 3:145؛ م ایسه کنید با یوحنا 46:6؛ اال میمومهااد
17:1؛ 16:6؛ اال یوحنا  .)12:4ما مندموانیم -حداقل با چش ن جس ند -ک رل اجود راحاند ادا
را بزینیم .به هرحال کتاب م دد مدنوید ما او ِد اهدا را اهواهیم دیهد .عیسهد مدنویهد" :اوشها
بحال پاکدطن ،زیرا ایشان ادا را اواهند دید" (متد  .)8:5شاید ماهیت این "دیدن" ما زمانینهه بهه
ۀس ن برایم ،برای ما ناشنااته مباند.
انرچه ۀنچه ما مدبینیم ،مصویر جامگد از ادا نخواهد بود ،اما یهک مصهویر کهامالً ح ی هد ،ااضهح ا
ااقگد از ادا اواهد بود .ما "رابهرا" اهواهیم دیهد (اال قرنتیهان  )12:13ا"اا را ۀنچنهان کهه هسهت
اواهیم دید" (اال یوحنا  .)2:3در شههر ۀسه ند "بنهدنانش اا را پرسهتش اواهنهد کهرد .همهه اا را
رابرا اواهند دید" (مناشفه .)4-3:22
اقتد متوجه مدشویم که ادا ک ل یام چیاهاید است که ما مشتاق اش هسهتیم یها مداهواهیم،
ایننه اا جمیع چیاهای زیزا یا اوشایند است ،در این صورت درمدیابیم که بارنرتین اوشد زندند
ۀینده این است که ما "رای اا را اواهیم دید" .ندهاه کهردن بهه اهدا ،مها را ملییهر اواههد داد ا مها را
مانند اا اواهد ساات" :ما مثل اا اواهیم بود ،زیرا اا را ۀنچنان که هست اواهیم دید" (اال یوحنها
2:3؛ م ایسه کنید بها دام قرنتیهان  .)18:3چنهین مصهویری از اهدا ،مها ابهد باعه اوشهد کامهل ا
شادماند ما اواهد شد.
ب .صفات عقالنی

 .3دانش (علم مطلق).
دانش ادا را مدموان اینخور مگریف کرد :ادا کامالً اود را مدشناسهد ا از یهام چیاههای ااقگهد ا
ممنن ،با یک عمل ساده ا جاادانه ۀناه است.
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الیهو مدنوید که ادا " در دانش ا حنمت کامل است" (ایهوب  )16:37ا یوحنها مدنویهد اهدا "از
علم مخلق نامیده مدشود ا
همه چیا ۀناه مدباشد" (اال یوحنا  .)20:3کیفیت ۀناهد از همه چیاِ ،
چون ادا همه چیا را مدداند ،اا عالِم مخلق اخاب شده است (یگند "همه چیا را مدداند").
مگریههف بههاط ،علههم مخلههق را بهها جاهیههات بیشههرت موضههیح مددهههد .اال مدنویههد اههدا کههامالً اههود را
مدشناسد .این یک ااقگیت شدفتاندیا است ،چون اجو ِد ادا بینران یا نامحداد است .الزته ف
اا که بینران است ،مدمواند کامالً اودش را با یامد جاهیات بشناسد .این ح ی ت ،از کالم پهول
استنزاط مدشود که مدنوید" :زیرا راحال دد همه چیا حتد اع ق نیات اهدا را کشهف مدکنهد.
کیست که بهرت از راح شخص با باطن اا ۀشنا باشد؟ به ه ن طریق ،هیچک

جا راح اهدا بها اهدا

ۀشنا نیست" (اال قرنتیان .)11-10:2
همچنین این مگریف مدنوید ادا "از یام چیاههای ااقگهد ا ممنهن ۀنهاه اسهت" .ایهن یگنهد همهۀ
چیاهای موجود ،همۀ امفاقات ا همۀ چیاهاید که ممنن است امفاق بد افتهد .ۀنهاهد اهدا از همهۀ
کل ال ت بنار مدراد ،چون "در ۀفهرینش چیهای نیسهت کهه از اهدا پوشهیده
چیاهای ااقگد ،برای ر
مباند .همه چیا در برابهر چشه ن اا برهنهه ا را بهاز اسهت" (عاانیهان 13:4؛ م ایسهه کنیهد بها دام
مواریخ 9:16؛ ایوب 24:28؛ متد  .)30-29:10ادا از همۀ چیاهای ممنن نیا ۀناه است ،از جمله
اقایگد که ممنن است امفاق بد افتد ،اما در ااقع امفاق مندافتد .مثالً ،عیسد موانسهت بدویهد کهه
صور ا صیدان موبه مدکرد ،انر مگجاات عیسد در زمانهای نذشهته در ۀنجها امفهاق مدافتهاد (متهد
21:11؛ م ایسه کنید با اال سموهیل 13-11:23؛ دام پادشاهان  ،19:13جایینه الیشع مدنویهد
انر یِهوۀش پادشاه زمین را پنج یا شش بار با میر مدزد ،چه امفاقد مدافتاد).

مگریف ما از دانش ادا مدنوید ادا با یک "عمل ساده" همه چیا را مدداند .در اینجا کلمۀ سهاده،
ِ
لحاظ "م سیم نشدن به بخشهای مختلف" بنار رفته است .یگند ادا همیشه کهامالً از همهه چیها
از
ۀناه است .انر اا بخواهد مگداد شنهای ساحل یا ستارنان ۀس ن را به ما بدوید ،مجزور نیست همهۀ
ۀنها را بهرسعت بش رد ،مثل یک نون اَبَرکامپیومر ،ا همچنین مجزور نیست این مگهداد را بهه یهادۀارد،
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چون مدمها به ۀن فنر ننرده است .بلنه اا همیشه ،همه چیا را بالفاصله مدداند .اا مجزور نیست با
استدطل ،نتیجهنیری کند یا با دقت پیش از پاسخ دادن بیندیشد ،چون اا پایان را از ۀلاز مدداند ا
هرنا چیای را مندۀموزد ا چیهای را فرامهوش مندکنهد (م ایسهه کنیهد بها ماامیهر  .)4:90ههر ذ رره از
دانش ادا ،همیشه کهامالً در اهاطرش اسهت؛ هرنها مهار ا محهو نشهده ا بهه حافظهۀ نااودۀنهاه اش
مندراد.
نهایتاً ،این مگریف دانش ادا ،نهمنها بهعنوان یک عمل سهاده ،بلنهه بههعنوان یهک "عمهل جاادانهه"
صحزت مدکند .یگند دانش ادا هرنا ملییر یا رشد مندکند .انر اا باید چیا جدیهدی مدۀمواهت،
پ

از قزل عالِم مخلق مندبود .بنابراین ،ادا از ازل از همۀ امفاقهات ا همهۀ کارههاید کهه قهرار بهود

انجام دهد ،ۀناه بود.

 .4حکمت.
حنمههت اههدا یگنههد اههدا همیشههه بهههرتین اهههداف ا بهههرتین راشههها را بههرای رسههیدن بههه ۀن اهههداف
برمدنایند .این مگریف فرامر از این ایده است که ادا همه چیا را مدداند ا بههطور مشهخص نشهان
مددهد که مصمی ت ادا دربارو کاری که انجهام اواههد داد ،همیشهه مصهمی ت حنی نهه اسهت-
یگند همیشه بهرتین نتایج (از دیدناه لاید ادا) را به همراه اواهد داشت ا این نتایج را با بههرتین
راشهای ممنن حاصل اواهد کرد.
کتاب م دد ،حنمت ادا را بهطور کلد در بخشهای متگدد مأیید مدکند .اا "دانای ینتها" اخهاب
شده است (رامیان  .)27:16ایوب مدنوید ادا "در اندیشه ،حنیم است" (ایوب  ،4:9مرجمۀ هاارو
نو) ا"ادا دانا ا موانا است .ادا دارای بصیرت ا قدرت است" (ایهوب  .)13:12حنمهت اهدا بههطور
ااص در ال ت دیده مدشود .مامورنوی

اعالم مدکند" :ای ادااند ،اع ل مهو چهه بسهیار اسهت.

همۀ ۀنها را از رای حنمت انجام دادهای .زمین از مخلوقات مهو پُهر اسهت" (ماامیهر  .)24:104چهون
ادا جهان را ۀفریده ،کامالً شایسته اسهت کهه اا را جهالل دههیم ،ههم در فراینهد رازانههاش ا ههم در
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اهدافد که برای ال ت در نظر دارد .حتد اکنهون کهه همچنهان مهأایرات ننهاه ا لگنهت را بهر دنیهای
طزیگد مدبینیم ،باید شدفتزده شویم که چ در ال ت ادا ه هن

ا پیچیده است.

حنمت ادا در زندند فردی ما هم منایان است" .ما مددانیم همه چیا برای ایریت ۀناند کهه اهدا
را داست دارند ا بهحسب ارادو اا اواسته شدهاند ،با هم در کارند" (رامیان  .)28:8در اینجا پهول
مأیید مدکند که ادا در همۀ امفاقات زندنی ن ،با حنمت عمل مدکند ا بهااسخۀ همۀ این چیاها،
ما را به سوی ههدف شهزاهت یهافنت بهه مسهیح پهیش مدبهرد (رامیهان  .)29:8ههر راز از زنهدنی ن
مدموانیم با مسلرد حاصل از شناات حنمت بینران ادا ،دلرسدیمان را فرانشانیم .انر ما فرزندان
اا هستیم ،مدموانیم بدانیم که اا با حنمت در زندند ما کهار مدکنهد مها مها را بیشهرت شهزیه مسهیح
سازد.
الزته حنمت ادا ما حدادی به ما منت ل مدشود .ما مدمهوانیم در هندهام نیهاز بها اطمینهان از اهدا
حنمت بخلزیم ،چون اا در کالمش اعده مددهد" :انر کسد از ش بدان حنمت باشد ،ۀنرا از ادا
بخواهد ا اداید که همه چیا را با سخاات مدبخشد ا انسان را رسزنش مندکند ،ۀنرا بهه اا اواههد
داد" (یگ وب  .)5:1این حنمهت یها مههارت زنهدند بهرای اشهنودی اهدا ،اساسهاً حاصهل مخالگهه ا
اطاعت از کالم اداست" :شهادات ادااند قابل اطمینان اسهت ا سهادهدطن را حنمهت مدبخشهد"
(ماامیر 7:19؛ م ایسه کنید با مثنیه  .)8-6:4در مورد اندیاو دسهتیابد بهه حنمهت ح ی هد" :مهرد
ادااند ابتدای حنمت است" (ماامیر 10:111؛ امثال 10:9؛ م ایسهه کنیهد بها امثهال  ،)7:1چهون
انر ما برتسیم که به ادا بداحرتامد کنیم یا باعه نااشهنودی اا شهویم ،ا انهر از مأدیهب پدرانهۀ اا
برتسیم ،در این صورت ،اندیاهای را اواهیم داشت که منجهر بهه پیهرای از طری ههای اا ا زنهدند بهر
اساد فرامین حنی نۀ اا مدشود.
با این حال باید به یاد داشته باشیم که حنمت ادا کهامالً انت الپهذیر نیسهت؛ مها هرنها مندمهوانیم
کامالً در حنمت ادا رشیهک شهویم (رامیهان  .)33:11عمهالً ،یگنهد بارهها در زنهدنی ن ،زمانههاید
اواهد بود که مندموانیم بفهمیم چرا ادا اجازه داد که چیای امفاق افتد .در این صهورت بایهد ف ه
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به اا اعت د کنیم ا به اطاعت از فهرامین حنی نهۀ اا بهرای زنهدنی ن ادامهه دههیم" :بنهابراین ،انهر
کسد مخابق ارادو ادا ،دچار رنج ا زحمت شده است ،جان اود را به دست ۀفریدناری کهه همیشهه
به اعدههای اود افا مدکند بسپارد ا بهه نینوکهاری اهود ادامهه دههد" (اال پهرتد 19:4؛ م ایسهه
کنید با مثنیه 29:29؛ امثال  .)6-5:3ادا بدنهایت حنیم است ،الد ما اینخور نیستیم ،ا اقتد مها
بهها ایه ن ،بههه حنمههت اا اعههت د مهدکنیم ،حتههد اقتینههه کارهههایش را درک منههدکنیم ،ایههن باعه
اشنودی اا مدشود.

 .5راستی (شاملِ وفاداری).
کل دانش ا کالم اا راست ا مگیار نههاید ح ی هت اسهت.
راستد ادا یگند اا ادای ح ی د است ا ر
بخش اال این مگریف نشان مددهد که ادای منشوف شهده در کتهاب م هدد ،اهدای ح ی هد یها
ااقگد است ا یام چیاهاید که بهاصخالح ادایان نامیده مدشهوند ،بُهت هسهتند" .طکهن اداانهد،
ادای حق است .اا ادای زنده ا پادشهاه ابهدی مدباشهد ...اهدایاند کهه ۀسهآمنها ا زمهین را الهق
ننردهانههد ،از رای زمههین ا از زیههر ۀس ه ن محههو مدشههوند" (ارمیهها  .)11-10:10عیسههد بههه پههدرش
مدنوید" :این است زندند ابدی که ۀنها مو را ادای یدانه ح ی د ا عیسد مسیح را که فرستادو مهو
است بشناسند" (یوحنا 3:17؛ م ایسه کنید با اال یوحنا .)20:5
کل دانش ادا ،راست ا مگیار نهاید ح ی ت است .ایوب به ما مدنویهد
مگریف باط مأیید مدکند که ر
ادا "در دانش ا حنمت کامل است" (ایوب 16:37؛ همچنین به ۀیامد کهه در بهاط ،در مزحه علهم
مخلق ادا بازنو شد ،مراجگه کنید) .بیان ایننه ادا همه چیا را مدداند ا دانش اا کامل است ،بهه
این مگناست که اا هرنها در فههم یها درک جههان اشهتزاه مندکنهد .ههر ۀنچهه کهه اا مددانهد ا فنهر
مدکند ،ح ی د ا درک صحیحد از ذات ااقگیت است .در ااقع ،چون ادا از همه چیها کهامالً ۀنهاه
است ،ما مدموانیم بدوییم که مگیار دانش ح ی د ،مخابق با دانش اداست .انهر دربهارو ههر چیهای
در جهان مانند ادا فنر کنیم ،مفنر درستد دربارو ۀن چیا داریم.
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همچنین مگریف ما مأیید مدکند که کالم ادا راست ا مگیار نهاید ح ی ت است .این یگند اهدا در
کالمش قابل اعت د ا افادار است .اهدا در مهورد اعهدههایش ،همیشهه کهاری را مدکنهد کهه اعهدو
انجامش را داده ا ما مدموانیم به اا منیه کنیم که هرنا نسزت به اعدههایش بدافا نیست .بنهابراین
اا "ادای باافا" است (مثنیه  .)4:32در ااقع ،این جنزۀ ااص از راستد ادا ،ناهد ااقات بههعنوان

یک صفت مت یا در نظر نرفته شده :افاداری اهدا ،یگنهد اهدا همیشهه کهاری را کهه نفتهه ،انجهام
اواهد داد ا به اعدهای که داده ،عمل اواهد کرد (اعهداد 19:23؛ م ایسهه کنیهد بها دام سهموهیل
28:7؛ ماامیر  6:141ا لیره) .مدموان به اا اعت د کهرد ا اا هرنها نسهزت بهه کسهانینه بهه حهرفش
اعت د مدکنند ،بدافا نیست .در ااقع ،ذات ای ن ح ی د این است که کالم ادا را باار کنید ا بهه
اا اعت د کنید که مخابق اعدهاش عمل کند.
راستد ادا هم انت الپذیر است ،یگنهد مها مدمهوانیم بها مهالش بهرای براهورداری از دانهش ح ی هد
دربارو ادا ا جهان اا ،ما حدادی از ۀن رسمشق بدیریم .در ااقع ،اقتد مفنهر ح ی هد دربهارو اهدا ا
ال ت را ۀلاز مدکنیم ،مفنری که از کتاب م دد مدۀموزیم ا اجازه مددهیم که ما را در مشاهده ا
مفسیر دنیای طزیگد هدایت کنهد ،در ایهن صهورت ،مخهابق مفنهر اهدا فنهر اهواهیم کهرد! رشهد در
دانش ،بخشد از فرایند شزاهت بیشهرت بهه اداسهت .پهول

بهه مها مدنویهد مها "انسهان مهازه" را در

برکردهایم که مدنوید" :انساند که پیوسته در شزاهت االق اود به شنل مازهای درمدۀید ،مها رفتهه
رفته به مگرفت کامل ادا برسد" (کولسیان .)10:3
در جامگهای که نسزت به راستد در کل ت اش ،بسیار بدموجه است ،ما بهعنوان فرزندان ادا بایهد

از اال ن رسمشق بدیریم ا بسیار مراقب باشهیم کهه کهالم مها همیشهه راسهت باشهد " .دیدهر درا
ندوهید ،زیرا با ۀن ۀدمد که در سابق بودید ا عادتهای اا قخع رابخه کردهاید .ا زنهدند را بهصهورت
انسان مازهای رشان کردهاید" (کولسیان  .)10-9:3بگالاه ،در ااکنش عاطفدمان نسزت به ح ی هت
ا درا  ،باید از راستد ادا رسمشق بدیریم .ما هم مانند ادا باید ح ی ت را داست داشته ا از درا
متنفرر باشیم .این فرمان که به ض رد همسایۀ اود شهادت درا نهده (اهرا  ،)16:20ماننهد فهرامین
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دیدر ،رصفاً نیازمند مخابق ظاهری نیست ،بلنه نیازمند مخابق در ندرش قلزد است .کسد که باعه
اشنودی ادا مدشود" ،قلزاً راستدو" است (ماامیر  )2:15ا مالش مدکند که مانند ۀن مرد عهادلد
باشد که "از درا نفنت نفرت دارد" (امثال .)5:13
پ .صفات اخالقی

 .6نیکویی.
نینوید ادا ،یگند ادا مگیار نهاید نینوید است ا یامد اجهود اهدا ا کارههایش ،شایسهتۀ مأییهد
است .در این مگریف" ،نینو" مدمواند به مگنای "شایستۀ مأیید" باشد ،اما این سؤال را ایجاد مدکند
که مأیید موس چه کسد؟ چون ما مخلوقات ناچیای هستیم ا مندمهوانیم اودمهان ۀزادانهه مصهمیم
بدیریم که چه چیای شایستۀ مأیید است ا چه چیای شایستۀ مأیید نیست .بنهابراین نهایتهاً ،اجهود ا
اع ل ادا کامالً شایستۀ مأیید اودش اسهت .په
استنزاط مدنوید" :هیچن

اا مگیهار نههاید نینهوید اسهت .عیسهد بها ایهن

جا ادا نینو نیست" (لوقا  .)19:18ماامیهر بارهها مأییهد مدکننهد کهه

"ادااند نینوست" (ماامیر  )5:100یا اعالم مدکند" :ادااند را سپاد نوهید ،زیرا که اا نینوسهت"
(ماامیر 1:106؛  1:107ا لیره) .بنابراین ما مدموانیم مفهوم "نینهو" را بههعنوان چیهای بهدانیم کهه
ادا مأیید مدکند ،چون هیچ مگیاری برمر از نینوید شخصیت ادا ا مأیید اا بر چیاهای منخزق بهر
این شخصیت نیست.
همچنین مگریف ما مدنوید همۀ کارهای ادا شایستۀ مأیید است .ما شواهد ۀن را در راایهت ال هت
مدبینیم" :ۀنداه ادا کارهای ۀفرینش را مالحظه کرد ا همهه را از ههر جههت عهالد یافهت" (پیهدایش
 .)31:1همچنین کتاب م دد بهه مها مدنویهد اهدا منزهع یهام نینوییهها در جههان اسهت" .یهام
بخششهای نینو ا هدایای کامل از ۀس ن ا از جانب اداید مدۀید که ۀفریننهده نهور اسهت ا در اا
ملییر ا میرند اجود ندارد" (یگ وب 17:1؛ م ایسه کنید با ماامیر 9:145؛ اع ل  .)17:14بگهالاه،
ادا ف

کارهای نینو برای فرزندانش انجام مددهد .ما مداوانیم" :هیچچیا نینو را منهع نخواههد

کرد از ۀناند که پیرا راستد هستند" (ماامیر  .)11:84عیسد مگلیم مددهد که پدر ۀس ند ،ایلهد
134

بیشرت از پدر زمیند ما "چیاهای نینو را به ۀنهاید که از اا م اضا مدکنند ،عخا اواهد فرمود" (متهد
 )11:7ا نویسندو عاانیهان مدنویهد حتهد مأدیهب پدرانهۀ اا نشهانۀ محزهت اا ا بهه ایریهت ماسهت
(عاانیان .)10:12
ما در رسمشقنیری از این صفت انت الپذیر باید اودمان نینوید کنیم (یگند باید کهار مهورد مأییهد
ادا را انجام دهیم) ا به این مرمیب از نینوید پهدر ۀسه نی ن رسمشهق بدیهریم .پهول
"پ

مدنویسهد:

ما ۀنجا که فرصت داریم به همه نیند کنیم ،مخصوصاً به کساند که در ای ن با ما اعضای یهک

اانواده هسهتند" (لالطیهان 10:6؛ م ایسهه کنیهد بها لوقها 35-33 ،27:6؛ دام میمومهااد .)17:3
بگالاه ،اقتد درمدیابیم که ادا مگریف ا رسچشمۀ یام نینوییهاست ،متوجه اواهیم شهد کهه اهدا
اودش ،لایت ۀن نینوید است که ما در طلزش هستیم .ما با مامور نوی

اواهیم نفت:

"کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیای را در زمین نیا منداواهم .هر چند بهدنم
فرسوده ا دمل ضگیف نردد ،اما ادا صخرو دمل ا ما ابد همه چیا من است" (ماامیر -25:73
26؛ م ایسه کنید با 11:16؛ .)2-1:42
نینوید ادا با بگضد از ایژنیهای ماهیت اا ارمزاط نادیک دارد .مثالً رحمت ا فید ادا را مدموان
بهعنوان دا صفت جدانانه یها جوانهب ااصهد از نینهوید اهدا در نظهر نرفهت .رحمهت اهدا ،یگنهد
نینوید ادا نسزت به کسانینه در مصیزت ا زحمت هستند .فید ادا یگند نینوید ادا نسزت بهه
کسانینه ف

طیق مجازات هستند.

این دا ایژند ماهیت ادا ،لالزاً با هم ذکر شدهاند ،مخصوصاً در عهدعتیق .اقتد ادا نهامش را بهه
موسههد اعههالم کههرد ،اا نفههت" :مههن اداانههد هسههتم؛ اداانههدی کههه رحههیم ا مهربههان اسههت .بههاادی
اشمدین مندشود ا پُر از افها ا محزهت اسهت" (اهرا  .)6:34داااد در ماامیهر  8:103مدنویهد:
"ادااند بخشنده ا مهربان است ،دیرلضب ا بسیار رحیم".
فید بهعنوان نینوید ادا ،بهطور ااص به کساند عخا شده که طیق اش نیسهتند ،ا ایهن بارهها در
نوشتههای پول

دیده مدشود .اا مأکید مدکند که نجات بهااسخۀ فید ،براالف نجهات بهااسهخۀ
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مالش انساند است ،چون فید یک هدیهۀ رایدهان اسهت" .همهه ننهاه کردهانهد ا از جهالل اهدا کهم
ۀمدهاند .اما با فید ادا همه بهاساطت عیسد مسیح که اونزهای ۀزادی ۀنها اسهت ،بخهور رایدهان،
عادل شمرده مدشوند" (رامیان .)24-23:3

 .7محبت.
محزت ادا ،یگند ادا بهطور جاادانه اود را فدای دیدران مدکند.
این مگریف ،محزت را بهعنوان فدا کردن اود به نفع دیدران در نظر مدنیرد .این صفت اهدا نشهان
مددهد که این بخشد از ماهیت ااست که اود را فدا کند ما باع برکت یا ایریت دیدران شود.
یوحنا به ما مدنوید" :ادا محزت است" (اال یوحنا  .)8:4ما شهواهدی را مهدبینیم کهه ایهن صهفت
ادا حتد قزل از ال ت در بین اعضای مثلیه فگهال بهود .عیسهد در صهحزت بها پهدرش مدنویهد:
"جاللد را که مو بر اار محزت اود پیش از ۀلاز دنیا به من دادی" (یوحنا  ،)24:17په

ایهن نشهان

مددهد که از ازل محزت بود ا جالل از پدر به پرس عخا مدشهد .ایهن محزهت داطرفهه اسهت ،چهون
عیسد مدنوید" :اما برای ایننه دنیا بداند که من پدر را داست دارم ،ااامر اا را بهطور کامهل انجهام
مددهم" (یوحنا  .)31:14محزت بین پدر ا پرسه ،احهت طً ایژنهد رابخهۀ ۀنهها بها راحال هدد را نیها
نشان مددهد ،انرچه این رصیحاً ذکر نشده است .این محزت جاادانه بین پدر ،پرسه ا راحال هدد،
ۀس ن را دنیای محزت ا اوشد مدسازد ،چون ههر شخصهیت مثلیه اواههان اوشهد ا شهادی دا
شخصیت دیدر است.
فداکاری که ایژند مثلی است ،بهاضوح در رابخۀ ادا با انسان ،مخصوصاً انسانهای نناهنار بیهان
شده است" .ا محزت در همین است :نه ۀننه ما به ادا محزت داشتیم بلنهه ایننهه اا بهه مها محزهت
داشت ا پرس اود را فرستاد ما کفارو نناهان ما شود" (اال یوحنا  .)10:4پول

مدنویسد" :اما ادا

محزت اود را نسزت به ما کامالً اابت کهرده اسهت .زیهرا در ۀن هندهام کهه مها هنهوز نناهکهار بهودیم،
مسیح بهااطر ما ُمرد" (رامیان  .)8:5همچنین یوحنا مدنویسهد" :زیهرا اهدا بهه دنیها ۀن هدر محزهت
داشت که پرس یدانۀ اود را داد ما هر که به اا ای ن بیاارد هالک ندردد ،بلنه صاحب زنهدند ابهدی
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شود" (یوحنا  .)16:3این باید مایۀ اوشد عظیم ما باشد که بدانیم ایهن ههدف اهدای پهدر ،پرسه ا
راحال دد است که اود را فدا کنند ما باع اوشد ا شادی ح ی د ما شوند .این ماهیت اداست
که نسزت به کسانینه ۀنها را محزت کرده ،ایننونه عمل کند ا ما ابد به این عمل اود نسهزت بهه مها
ادامه اواهد داد.
ما اال با محزت مت ابل به ادا ،ا دام با محزت به دیدران در رسمشقنیری از طری د که ادا به ۀنها
محزت کرد ،از این صفت انت الپذیر ادا رسمشهق مدنیهریم .همهۀ الاامهات مها بهه اهدا را مدمهوان
اینخور االصه کرد" :ادااند ،ادای اود را با یام دل ا یام جان ا یام ع ل اود داسهت بهدار...
همسایۀ اود را ماننهد اهویش داسهت بهدار" (متهد  .)38-37:22انهر مها اهدا را داسهت داریهم ،از
فرامینش اطاعت اواهیم کرد (اال یوحنا  )3:5ا بنابراین کاری را اهواهیم کهرد کهه مایهۀ اشهنودی
ااست .ما ادا را محزت اواهیم کرد ،نه دنیا را (اال یوحنا  )15:2ا همۀ اینها را انجام اواهیم داد،
چون اا اال ما را محزت کرد (اال یوحنا .)19:4

 .8قدّوسیت.
قداسی رت ادا یگند اا از نناه جدا شده ا اود را ِ
اقف طلزیدن جالل اود کهرده اسهت .ایهن مگریهف
شامل یک کیفیت ارمزاطد (جداید از) ا یک کیفیت ااالقد است (ایهن جهداید از ننهاه یها بهدی ا
رسسپردند بهه نفهعِ جهالل یها ُحرمهت اداسهت) .ایهن ایهدو قداسهیت کهه شهامل جهداید از بهدی ا

رسسپردند برای جالل اداست ،در بگضد از عزارات عهدعتیق یافت مدشهود .مهثالً کلمهۀ م ه ردد
برای موصیف هر دا بخش از ایمه بنار رفته است .ایمه مناند بود که از بهدی ا ننهاه جههان جهدا
بود ا االین اماقِ دران ۀن" ،جایداه م ردد" نامیده مدشد .این برای ادمت به ادا اقف شهده بهود.
اما بگد ادا فرمان داد که پردهای باشد" :این پرده را بین "جایداه م دد" ا "قُدداطقداد" بیاایا"
(ارا  .)33:26قُدداطقداد ،محل ندهداری صنداق عهد بود ،مناند کهه کهامالً از بهدی ا ننهاه
جدا شده ا کامالً اقف ادمت به ادا شده بود.
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ادا اودش م رددمرین شهخص اسهت .اا "قهداد ارساهیهل" نامیهده شهده اسهت (ماامیهر 22:71؛
41:78؛ 18:89؛ اشگیا 4:1؛  24 ،19:5ا لیره) .فرشهتدان دار مها دار مخهت اهدا فریهاد مدزننهد:
"قداد ،قداد ،قداد ،ادااند قادر مخلهق! جهالل اا یهام رای زمهین را فرانرفتهه اسهت" (اشهگیا
 .)3:6مامور نوی

فریاد مدزند" :ادااند ،ادای ما م دد است!" (ماامیر 9:99؛ م ایسه کنید بها

5 ،3:99؛ .)3:22
ق رداسیت ادا الدوید برای قومش فهراهم مدکنهد کهه رسمشهق بدیرنهد .اا بهه ۀنهها فرمهان مددههد:
"م ردد باشید ،زیرا که من ،ادااند ،ادای ش  ،قهداد هسهتم" (طایهان 2:19؛ م ایسهه کنیهد بها
44:11-45؛ 26:20؛ اال پرتد  .)16:1اقتد ادا قومش را از مرص اار کرد ا به نهاد اهود ۀارد ا
فرمان داد از صدای اا اطاعت کنند ،سپ

نفت" :ش برای من قوم م دد ا ماننهد کاهنهان بهرای

من ادمت اواهید کرد" (ارا  .)6-4:19در این مورد ،ایدو جهداید از بهدی ا ننهاه (کهه در اینجها
بهطور بسیار چشمدیری شامل جداید از زندند در مرص بود) ا ایدو اقف ا رسسپردند بهه اهدا (در
ادمت به اا ا اطاعت از قوانین اش) ،هر دا در منونۀ یک "ملرت م دد" دیده مدشوند .ای نهداران
عهدجدید نیا باید "[بنوشند] ...زیرا بدان ق رداسهیت ههیچک

اداانهد را نخواههد دیهد" (عاانیهان

 )14:12ا بدانند که ادا ما را مأدیب مدکنهد "مها رشیهک ق رداسهیت اا شهویم" (عاانیهان .)10:12
نهمنها بهطور فردی ،بلنه کلیسا نیا باید در ق رداسیت رشهد کنهد (افسسهیان  ،)27-26:5مها ۀن رازی
که همه چیا در زمین ،از بدی دار اواهد شد ا از نناه پاک اواهد شد ا در پاکد ااالقد ح ی هد،
اقف ادمت به ادا اواهد شد (زکریا .)21-20:14

 .9عدالت (یا پارسایی).
در زبان اندلیسد ،اصخالح عدالت ا پارسهاید کله ت متفهاامد هسهتند ،امها در عهای عههدعتیق ا
یوناند عهدجدید ،ف

یک دستۀ کل ت در زیربنای این دا اصخالح اندلیسد اسهت .بنهابراین ایهن

دا اصخالح با هم بهعنوان یک صفت ادا در نظر نرفته اواهد شد .عدالت ادا ،یگند ادا همیشهه
حق است.
حق عمل مدکند ا اودش مگیار نهاید ر
به ر
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موسد در مورد ادا مدنوید" :همۀ راههای اا انصاف است .اهدای باافها ا مهاا از ظلهم .اا عهادل ا
راست است" (مثنیه  .)4:32ابهراهیم بههطور موف یهتۀمیا بهه شخصهیت عهادل اهدا مت روسهل شهده ا
مدنوید" :داار همۀ جههان بایهد بها انصهاف رفتهار کنهد" (پیهدایش  .)25:18ا اهدا دربهارو اهودش
حهق اسهت ،بیهان مهدکنم"
مدنوید" :من ادااند به صداقت ا راسهتد حهرف مهدزنم ا ۀنچهه را کهه ر
(اشگیا  .)19:45درنتیجۀ عدالت ادا ،واری است که اا بها قهومش بهر اسهاد ۀنچهه کهه طیهق اش
هستند ،براورد کند .بنابراین واری است که ادا ننهاه را مجهازات کنهد ،چهون ایهن طیهق پهاداش
نیست؛ این اخاست ا طیق مجازات است.
اقتد ادا نناه را مجازات مندکند ،ظاهرا ً نشان مددهد که ناعادل است ،مدر ایننه طریق دیدهری
از مجازات نناه دیده شود .بهه همهین دلیهل پهول

مدنویهد اقتهد اهدا مسهیح را بههعنوان قربهاند

فرستاد ما مجازات نناه را متحمل شود" ،با این کار ادا عدالت اود را اابت منود ،زیرا در نذشته بهه
سزب بردباری اود نناهان ۀدمیان را نادیده نرفت ما در این زمان ،عدالت ادا کامالً بهازوت برسهد،
یگند اابت شود که ادا عادل است ا کسد را که به عیسد ای ن مدۀارد عادل مدش رد" (رامیهان
 .)25:3-26اقتد مسیح ُمرد ما جاای نناهان ما را بپردازد ،این نشان داد که ادا ااقگهاً عهادل بهود،
چون اا به شنل مناسزد نناه را مجازات کرد ،انرچه اا نناهان قومش را بخشید.
"حق " چیست؟ به عزارت دیدر ،چه امفاقد باید بهد
در مورد مگریف عدالت در باط ،شاید بپرسیم که ر

افتد ا چه چیای باید باشد؟ در اینجا باید در پاسخ بدوییم کهه ههر ۀنچهه مخهابق شخصهیت ااالقهد
حهق ا راسهت
حق ا راست است .اما چرا هر چیای که مخابق شخصیت ااالقد اداست ،ر
اداست ،ر
حق ا راست است ،چون مخابق شخصهت ااالقهد ااسهت! انهر ااقگهاً اهدا مگیهار نههاید
است؟ این ر
عدالت است ،پ

هیچ مگیاری اار از ادا نیست که موس ۀن عدالت یها پارسهاید را بسهنجیم .اا

اودش مگیار نهاید است.
ادا در پاسخ به ایوب که عدالت ادا را در مورد اودش مورد سؤال قرار مددهد ،مدنوید" :مو که از
کارهای من ایراد مدنیری ،باید به من جواب بدهد ...ۀیا مداواهد مرا به بدعدالتد متهم سازی؟
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مو مرا بدعهدالت ا اهود را حهق بجانهب مددانهد" (ایهوب  .)8 ،2:40بگهد اهدا پاسهخ مددههد ،نهه
حق بهود ،بلنهه ایهن بیانیههای از شهنوه ا
بهعنوان موضیحد که ایوب بفهمد چرا اع ل ادا درست ا ر
قدرت ادا بود! ادا نیازی ندارد که درستد اع لش را به ایوب موضیح دهد ،چون اا اهالق اسهت ا
ایوب مخلوق است (م ایسه کنید با ایوب .)9:40
به هرحال ،اقتد درمدیابیم که عدالت ا قدرت مخلق از ۀنِ اداسهت ،ایهن بایهد باعه شهنرنااری ا
قدرداند شود .انر اا ادای عدالت کامل ا بدان قدرت اجرای این عدالت بهود ،په

طیهق پرسهتش

مندبود ا ما هیچ ض نتد نداشتیم که عدالت نهایتاً بر جهان لالب اواههد شهد .امها انهر اا اهدای
قدرت نامحداد بود ،با این حال بدان عدالت در شخصهیت اش ،چ هدر بههطور لیرقابهل مصهور ،ایهن
جهان احشتناک مدشد! ناعدالتد در مرکا یام هسهتد مدبهود ا کسهد مندموانسهت کهاری بهرای

ملییر ۀن انجام دههد .بنهابراین بایهد دامئهاً اهدا را بههااطر هویهت اا ،شهنر ا سهتایش کنهیم" :همهۀ
راههای اا انصاف است .ادای باافا ا ماا از ظلم .اا عادل ا راست است" (مثنیه .)4:32

 .10غیرت [حسادت]
انرچه کلمۀ حسود یا لیریند ،بارها در اندلیسد بهطور منفد بنار رفته ،اما ناهد ااقات یک جنزهۀ
مثزت نیا دارد .مثالً پول

به قرنتیان مدنوید" :زیرا که من بر ش لیور هستم به لیرت الهد" (دام

قرنتیان  ،2:11مرجمۀ قدیم) .در اینجا بهمنظور "محافظت یا مراقزت صادقانه" است .این بهه مگنهای
طلب احرتام یا رفاه شخص است ،اواه برای اود یا برای دیدران.
مگهد عمیق در
ِ
کتاب م دد نشان مددهد که ادا چنین لیرمد دارد .اا دامئاً ا صادقانه در پد محافظت از ُحرمت
اود است .اا به قومش فرمان مددهد که در م ابهل بُتهها مگظهیم ننننهد یها بهه ۀنهها اهدمت ننننهد،
مدنوید" :من اداانهد ،کهه اهدای مهو مدباشهم ،اهدای لیهور ا حسهود هسهتم" (اهرا  .)5:20اا
مداواهد اا را پرستش کنند ،نه ادایان درالین را (ارا 14:34؛ م ایسهه کنیهد بها مثنیهه 24:4؛

 .)9:5بنابراین لیرت ادا را مدموان اینخور مگریف کرد :لیرت ادا ،یگند اهدا دامئهاً در پهد حفهظ
حرمت اود است.
ُ
140

ناهد ااقات مردم بهسختد مدموانند مصور کنند که لیهرت ،صهفت اوشهایندی در اداسهت .چهون
لیرت برای ُحرمت اودمان بهعنوان موجودات انساند ،م ریزاً همیشه اشتزاه اسهت .مها نزایهد ملهرار
باشیم ،بلنه باید فرامن باشیم .با ایهن حهال بایهد بهدانیم کهه دلیهل اشهتزاه بهودن لهرار ،یهک دلیهل
الهیامد است :بهااطر ایننه ما طیق ُحرمتد نیستیم که ف

به ادا مگلرق دارد (م ایسه کنید با اال

قرنتیان 7:4؛ مناشفه .)11:4
به هرحال ،اشتزاه نیست که ادا در پد ُحرمت اهود باشهد ،چهون اا کهامالً شایسهتۀ ۀن اسهت .اهدا
ۀزادانه مدپذیرد که اع ل اش در ال ت ا فدیه ،برای ُحرمت اودش بوده است .ادا دربارو مصهمیم

اش در پرهیا از دااری قومش مدنوید" :هر چیای که کردم ،بهااطر اودم بود ...جهالل اهود را بهه
ک

دیدری ندهم" (اشگیا  .)11:48از لحاظ راحهاند درسهت اسهت کهه در دملهان ایهن ح ی هت را

بپذیریم که ادا شایستۀ یامد جالل ا ُحرمت از سوی ال ت اش مدباشد ،ا درست است که اا در
پد این حرمت باشد .ف

اا بدنهایت شایستۀ ستایش است .درک این ح ی ت ا لهذت بهردن از ۀن،

به مگنای یافنت راز پرستش ح ی د است.

 .11خشم.
شاید متگجب شویم که چ در کتاب م دد دربارو اشم ادا صحزت مدکند .با این حهال انهر اهدا
همۀ چیاهای راست ا نینو ا همۀ چیاههاید را کهه مخهابق شخصهیت ااالقهد ااسهت ،داسهت دارد،
نزاید مگجب کنیم که اا از هرچه که براالف شخصیت ااالقد ااسهت ،متنفهر اواههد بهود .بنهابراین
اشم ادا که برعلیه نناه است ،رابخۀ نادیند با ق رداسیت ا عدالت ادا دارد .اشم ادا را مدمهوان

اینخور مگریف کرد :اشم ادا ،یگند اا شدیدا ً از همۀ نناهان متنفرر است.
موصیف اشم ادا بارها در زماند یافت مدشود که قوم ادا بهش ردت برعلیه ادا نناه مدکنند .ادا
بُتپرستد قوم ارساهیل را مدبیند ا به موسد مدنوید" :من مددانم که این مردم رسکش ا نافرمهان
هستند ...من بر ۀنها اشمدین هستم ا مداواهم همۀشان را نابود کنم" (اهرا  .)10-9:32بگهدا ً
موسد به قوم مدنوید" :به ااطر داشهته باشهید ا فرامهوش نننیهد کهه چخهور ۀمهش اشهم اداانهد،
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اههدایتان را در بیابههان برافرااتیههد ...حتههد در حوریههب هههم اا را بحههدی اشههمدین سههااتید کههه
مداواست ش را از بین باد" (مثنیه 8-7:9؛ م ایسه کنید با 23:29؛ دام پادشاهان .)13:22
به هرحال ،ۀموزو اشم ادا در کتاب م دد محداد به عههدعتیق نیسهت ،چناننهه بگضهیها اشهتزاهاً
چنین مصور مدکنند .ما در یوحنا  36:3مداوانیم" :ۀن کسد که به پرس ای ن بیاارد زندند ابهدی

دارد؛ اما کسهد کهه از پرسه اطاعهت نننهد زنهدند را نخواههد دیهد ،بلنهه همیشهه مهورد لضهب اهدا
مدباشد" .پول

مدنوید" :لضب ادا از ۀس ن بر هرنونه ننهاه [بددینهد] ا رشارت مردمهد نهازل

مدشود" (رامیهان 18:1؛ م ایسهه کنیهد بها 8 ،5:2؛ 9:5؛ 22:9؛ کولسهیان 6:3؛ اال مسهالونینیان
10:1؛ 16:2؛ 9:5؛ عاانیان 11:3؛ مناشفه 17 -16:6؛ .)15:19
این هم صفتد است که باید بهااطر ۀن ادا را شنر ا سهتایش کنهیم .شهاید بالفاصهله بهر مها ۀشهنار
نشود که چدونه مدموان این کار را کرد ،چون ظاهرا ً اشم یک مفهوم منفد دارد .اما اوب است کهه
بپرسیم انر ادا از نناه متنفرر نزود ،چدونه اداید مدبهود .در ایهن صهورت اا اهداید مدبهود کهه از
نناه لذت مدبرد یا حداقل نناه اا را ناراحت مندکرد .چنین اداید شایسهتۀ پرسهتش مها مندبهود،
چون نناه ،نفرتاندیا ا طیق نفرت است .ننهاه نزایهد اجهود داشهته باشهد .در ااقهع نفهرت از بهدی ا
نناه ،یک فضهیلت اسهت (م ایسهه کنیهد بها زکریها 17:8؛ عاانیهان  9:1ا لیهره) ا اقتهد از رشارت،
ناعدالتد ا ننا ِه بسیار زیاد متنفریم ،بهدرستد از این صفت ادا رسمشق مدنیریم.

2

بگالاه ،ما مسیحیان نزاید از اشم ادا برتسیم ،چهون انرچهه "درسهت ماننهد دیدهر ۀدمیهان ،مها نیها
طزیگتاً ساااار اشم ا لضب ادا بودیم" (افسسیان  ،)3:2اکنون به عیسد ای ن ۀاردهایم" ،که ما را
از لضب ۀینده رهاید مدبخشد" (اال مسالونینیان 10:1؛ م ایسه کنید با رامیان  .)10:5اقتهد بهر
اشم ادا مگ رمق مدکنیم ،از این مفنر حیرت اواهیم کرد که ادااند ما عیسد مسیح ،اشم ادا را
که برای نناه ما بود ،بر اود نرفت ما ما نجات یابیم (رامیان .)26-25:3
بگالاه ،در مفنر دربارو اشم ادا ،باید صا اا را هم در نظر بدیریم .صا ا اشهم در مامهور  103بها
هم ذکر شدهاند" :ادااند ...دیرلضب ا بسیار رحیم .ما به ابد محاکمه مندکنهد ا اشهم را همیشهه
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نداه نخواهد داشت" (ماامیهر  .)9-8:103در ااقهع ،مهأایر در فهراریخنت اشهم اهدا برعلیهه رشیهر،
بهااطر هدایت مردم به موبه است (مراجگه کنید به رامیان .)4:2
بنابراین اقتد به فراریخنت اشم ادا فنر مدکنیم ،باید همامان شهنرناار صها اا در انتظهار بهرای
فراریخنت این اشم باشیم ما افراد بیشرتی نجات یابند" :ادااند در انجهام ۀنچهه اعهده داده اسهت،
ۀنچنههان کههه بگضههیها نه ن مدکننههد ،دیههر مندکنههد ،بلنههه بهها صهها ،شه را محمههل مدمنایههد ،زیههرا
منداواهد کسد نابود شود ،بلنه مداواهد همه از نناهان اود موبه کنند .را ِز ادااند ماننهد یهک
دزد اواهد ۀمد ،در ۀن راز ۀس نها با صدای باد شدید ناپدید اواهند شهد ا عنهارص سهواته شهده از
بین اواهند رفت ا زمین با هرچه در ۀن است ،ذاب اواهد نشت" (دام پرتد  .)10-9:3اشم ادا
باید ما را برای بشارت براندیخته ا باع شنرنااری ما شود کهه اهدا نهایتهاً همهۀ اخاهها را مجهازات
اواهد کرد ا بر یک ۀس ن ا زمین جدید سلخنت اواهد کرد که در ۀن هیچ بدعدالتد نخواهد بود.
ج .صفات مربوط به هدف
در این م ولهه از صهفات ،اال دربهارو ارادو اهدا بههطور کلرهد ا بگهد دربهارو قهدرت مخلهق (یها قهدرت
نامحداد) ارادو ادا صحزت اواهیم کرد.

 .12اراده.
ارادو ادا ،ۀن صفت اداست که با ۀن مأیید کهرده ا مصهمیم مدنیهرد کهه ههر عمهل واری را بهرای
اجود ا عملنرد اود ا یامد ال ت به بار ۀارد .این مگریف نشان مددههد کهه ارادو اهدا مربهوط بهه
مصمیمنیری ا مأیید چیاهاید دربارو کیستد ا عمل اداست .این مربوط به مصمی ت ادا در ایهن
مورد است که چه کار کند ا چه کار ننند.

الف .ارادو ادا بهطور کلرد.
کتاب م دد بارها ارادو ادا را دلیل نهاید یا لاید یام امفاقات مدداند .پهول

بهه اهدا بههعنوان

کسد اشاره مدکند که "همه چیا را مخابق اراده ا ن شهۀ اهود انجهام مددههد" (افسسهیان .)11:1
عزارمد که در اینجا "همه چیها" مرجمهه شهده ( )at pantaبارهها موسه پهول
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بهرای اشهاره بهه همهۀ

چیاهای موجود یا همۀ چیاهای ال ت بنار رفته است (مثالً مراجگه کنید بهه افسسهیان 23 ،10:1؛
9:3؛ 10:4؛ کولسهههیان [ 16:1دا مرمزهههه]17 ،؛ رامیهههان 36:11؛ اال قرنتیهههان [ 6:8دا مرمزهههه]؛
[ 27:15-28دا مرمزه]) .کلمههای کهه "انجهام مددههد" مرجمهه شهده ("،energeoکهار مدکنهد ،بهه
نتیجه مدرساند ،حاصل مدکند ،مولید مدکند") فگل زمان حهال اسهت ا نشهاندهندو عمهل دامئهد
است .این عزارت را بهطور رصیحمهر مدمهوان اینخهور مرجمهه کهرد" :اا دامئهاً همهه چیها را در جههان
مخابق رأی ارادو اود به بار مدۀارد".

مشخصاً همه چیا با ارادو ادا الق شده" :مو همه چیا را ۀفریدی ا به ارادو مو ،ۀنها هستد ا زنهدند
یافتند" (مناشفه  .)11:4عهدعتیق ا عهدجدید دربارو حنومتهای انساند صهحزت مدکننهد کهه بهر
اساد ارادو ادا امفاق مدافتند (دانیال 32:4؛ رامیان  .)1:13حتد اقایع مربوط بهه مهرگ مسهیح
مخابق ارادو ادا بود .کلیسای اارشلیم به این ای ن داشت ،چون ۀنها در دعایشان نفتند" :در ااقهع
در همین شهر بر ضد بندو م دد مو عیسد که مو م رر فرمودی جمع شدند .هیهرادی

ا پنخیهود

ا پیالطُ  ،با لیریهودیان ا قوم ارساهیل دست به دست هم دادند ا همه اع لد را که مو با قهدرت ا
ارادو اود از پیش م رر فرموده بودی به انجام رسانیدند" (اع ل  .)28 -27:4استنزاط مدکنهد کهه
نه ف

ااقگیت مرگ عیسد ،بلنه یام اقایع جاهد مربوط به ۀن هم از پیش با ارادو ادا م ررر شهده

بود که امفاق بد افتد.
یگ وب ما را مشویق مدکند کهه یهام اقهایع زنهدنی ن را محهت ارادو اهدا بهدانیم" .ای کسهاند کهه
مدنوهید" :امراز یا فردا به فالن شهر مهدرایم ا در ۀنجها مجهارت مهدکنیم ا سهود فهرااان مدبهریم".

یگ وب مدنوید" :الد منددانید فردا چه اواهد شد ...در عهوض ۀن ،شه بایهد بدوهیهد" :انهر اهدا
بخواهد ما زنده مدمانیم ما چنین ا چنان کنیم" (یگ هوب  .)15-13:4نهاهد ااقهات ارادو اهدا ایهن

است که مسیحیان رنج بنشند ،چناننه مثالً در اال پرتد  17:3دیده مدشهود" :زیهرا انهر اواسهت
ادا بر این است که ش زحمت بزینید ،بهرت است که به ااطر نینوکاری باشد ،نهه بهرای بهدکاری".
اما نسزت دادنِ بسیاری از اقایع ،حتد اقایع بهد بهه ارادو اهدا ،لالزهاً باعه سهو مفاهم ا مشهنالت
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برای مسیحیان مدشود .در اینجا به بگضد از سختیها در این مورد اهواهیم پردااهت ا در فصهل ،9
در مشیرت الهد ادا ،به ب یۀ ۀنها رسیدند اواهیم کرد.

ب .یایاامد در جوانب ارادو ادا.
ارادو مخفد ا ارادو منشوف :ناهد ااقات جوانب ارادو ادا از یندیدر مت یا شدهاند .ه نخور کهه
ما مدموانیم چیای را مشتاقانه یا با اکراه ،با شادی یا مأسف ،مخفیانه یها در مألعهام انتخهاب یها اراده
کنیم ،پ

ادا هم در عظمت بینران شخصیت اش مدمواند چیاهای متفاات را به راشهای متفاات

اراده کند.
یک اجه یایا سودمندی که برای جوانب متفاات ارادو ادا بنار مدراد ،یایا بین ارادو مخفد ادا
ا ارادو منشوف ااست .ما حتد با مجربهۀ اودمهان مهددانیم کهه مدمهوانیم چیهای را مخفیانهه اراده
کنیم ا سپ

بر دیدران ۀشهنار کنهیم .نهاهد ااقهات قزهل از اقهون ۀنچهه اراده کهردهایم ،بها دیدهران

صحزت مدکنیم ا ناهد ااقات ارادو مخفی ن را ما زمان اقون ۀن رایداد ۀشنار مندکنیم.
قخگاً ،فرق بین جوانب مختلف ارادو ادا در بسیاری از عزارات کتاب م دد ۀشنار است .بهر اسهاد
کالم موسد" :بگضد ارساری هستند که ف

اود اداانهد ،اهدای مها مددانهد ،امها قهوانین اهود را

برای ما ا فرزندان ما ۀشنار کرده است ما از ۀنها پیرای کنیم" (مثنیهه  .)29:29چیاههاید را کهه اهدا
منشوف کرده ،بهمنظور اطاعت از ارادو ادا به ما عخا شده" :ما از ۀنهها [یهامد کهالم ایهن رشیگهت]
پیرای کنیم" .به هر حهال ،جوانهب دیدهری در ن شهۀ اا بهود کهه بهرای ۀنهها منشهوف ننهرد :جاهیهات
بسیاری دربارو اقایع ۀینده ،جاهیات ااصد از سختد یا برکت در زندندشان ا لیره .ۀنها دربارو ایهن
مساهل ،ف

باید به اا اعت د مدکردند.

چون ارادو منشهوف اهدا مگمهوطً شهامل فهرامین یها "اصهول" اا بهرای اعه ل ااالقهد ماسهت ،ارادو
منشوف ادا ناهد ااقات ارادو اصول ادا یا ارادو فرمان ادا نامیده شده است .این ارادو منشهوف
ادا ،ارادو اعالم شدو ادا دربارو کاری است که ما باید انجام دهیم یا ادا به ما فرمهان مددههد کهه
انجام دهیم.
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از طرف دیدر ،ارادو مخفد ادا مگموطً شامل احنام مخفد ااست که موس ۀن بر جهان فرمهانرااید
کرده ا همۀ امفاقهامد را کهه رخ اواههد داد ،مگیهین مدکنهد .اا مگمهوطً ایهن احنهام را بهر مها ۀشهنار
مندکند (لیر از نز رومهای ۀینده) ،پ

این اهداف یا برنامهها ،در ااقع ارادو "مخفد" ادا هستند .مها

ما زمان اقون این اقایع متوجه مندشویم که هدف مخفد ادا چه بود .چهون ایهن ارادو مخفهد اهدا
مربوط به مگیین اقایع جهان است ،ناهد ااقات این جنزه از ارادو ادا ،ارادو حنم اهدا نیها نامیهده
مدشود.
ِ
دراواسهت
کتاب م دد در منونههای نونانون ،ارادو منشوف ادا را ذکر مدکند .در دعای ربراند،
"ارادو مو ه نخور که در ۀس ن اجرا مدشود ،در زمین نیا اجرا شود" (متهد  ،)10:6دعها بهرای ایهن
است که مردم از ارادو منشوف ادا ا فرامین اش بر زمین ،ه نند ۀس ن اطاعت کنند (یگند بهطور
کامل) .این در ااقع مندموانست دعا بهرای ایهن باشهد کهه ارادو مخفهد اهدا (یگنهد احنهام اا بهرای
اقایگد که برنامه ریای کرده) انجام شود ،چون ۀنچه ادا در ارادو مخفد اود حنم کرده ،قخگاً بایهد
انجام شود .دراواست از ادا برای اجرای ۀنچه که اا فرمان داده که امفاق بد افتد ،یگند ایننه دعها
کنیم" :هر ۀنچه که باید امفاق بد افتد ،امفاق بد افتد" .ایهن ااقگهاً یهک دعهای بیههوده اواههد بهود،
چون اصالً چیای را طلب مندکند .بگالاه ،چون ما ارادو مخفد ادا را دربارو ۀینده منددانیم ،کسد
که دعا مدکند ارادو مخفد ادا انجام شود ،هرنا منددانهد بهرای چهه چیهای دعها مدکنهد! چنهین
دعاید ،عدم درک محتوای دعا ا بدمأایر است .اما دعای "ارادو مو اجرا شود" ،باید دراواستد بهرای
پیرای از ارادو منشوف ادا در زمین باشد.
از طرف دیدر ،عزارات بسیار زیادی دربارو ارادو مخفد ادا صهحزت مدکننهد .اقتهد یگ هوب بهه مها
مدنوید که بدوییم" :انر ادا بخواهد ما زنده مدمانیم ما چنین ا چنان کنیم" (یگ وب  ،)15:4ایهن
مندمواند دربارو ارادو منشهوف یها ارادو اصهول اهدا باشهد ،چهون مها در مهورد بسهیاری از اع ملهان
مددانیم که فرمان ادا این است که این یا ۀن عملد را که برنامه ریای کردهایم ،انجهام دههیم .بلنهه
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اا مدنوید که باید به ارادو مخفد ادا اعت د کنیم ما بر لرار للزه کنیم ا امنای فرامنانه بهر کنهرتل
مخلق ادا بر اقایع زندنی ن را ابراز کنیم.
منونۀ دیدر در پیدایش  20:50یافت مدشود .یوسف به برادرانش مدنوید" :ش برای من ن شۀ بهد
کشیدید ،الد ادا ۀنرا به ایر ملییر داد ما چنان که امراز مدبینیهد ،جهان عهدو زیهادی حفهظ شهده
است" .در اینجا ارادو منشوف ادا به برادران یوسف این بود کهه ۀنهها بایهد اا را محزهت کننهد ا از اا
دزدی نننند یا اا را به بردند نفراشند یا برای قتل اا ن شه ننشند .اما ارادو مخفد ادا این بود کهه
در نااطههاعتد بههرادران یوسههف ،ایریههت بارنههد اواهههد بههود ،اقتههد یوسههف بههه بردنههد مرصه فرااتههه
مدشود ،اقتدار این رسزمین را در دست مدنیرد ا مدمواند اانوادهاش را نجات دهد.
چنین نفته اند که منشوف شدن اا اوش انجیل برای بگضیها ا مخفد ماندن ۀن از عدهای دیدر،
مخابق ارادو اداست .عیسد مدنوید" :ای پدر ،ای ادااند ۀس ن ا زمهین ،مهو را سهپاد مدنهویم
که این امور را از دانایان ا اردمندان پنهان داشته ا به سهادهدطن ۀشهنار سهااتهای .بلهد ای پهدر،
اواست مو چنین بود" (متد  .)26-25:11این داباره باید اشهاره بهه ارادو مخفهد اهدا باشهد ،چهون
ارادو منشوف اا این است که همه نجات یابنهد .ااقگهاً ف ه در دا ۀیهه بگهد از ایهن ،عیسهد بهه همهه
فرمان مددهد" :ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا مهن بهه شه ۀرامهد اهواهم داد"
(متد  .)28:11پول

ا پرتد ،هر دا به ما مدنویند که ادا مداواههد همهۀ انسهانها نجهات یابنهد

(مراجگه کنید به اال میمومااد  4:2ا دام پهرتد  .)9:3بنهابراین ،ایهن ح ی هت کهه بگضهیها نجهات
نیافته اند ا انجیل برای بگضیها مخفد مانهده ،بایهد مخهابق ارادو مخفهد اهدا در نظهر نرفتهه شهود،
چیای که برای ما ناشنااته است ا درست نیست که بخواهیم در ۀن کنجناای کنیم.
این اخر اجود دارد کهه بخهواهیم اقهون رایهدادهای بهد را ارادو اهدا بهدانیم ،انرچهه نهاهد ااقهات
مدبینیم که کتاب م دد اینخور دربارو ۀنها صحزت مدکند .یند از اخرات این است که شاید فنر
کنیم ادا از بدی لذت مدبرد ،درحالینه اینخور نیسهت (مراجگهه کنیهد بهه حاقیهال " 11:33مهن از
مرگ شخص رشیر اوشنود مندشوم ،بلنهه مداهواهم کهه اا از راه بهدی کهه در پهیش نرفتهه اسهت
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بهازنردد ا زنههده مبانههد") ،هرچنههد کههه اا مدموانههد از بههدی بههرای اهههداف نینههوید اش اسههتفاده کنههد
(ه نخور که در زندند یوسف یا مرگ مسیح ایننار را کرد) 3.یک اخر دیدر این است کهه شهاید بهه
جای اودمان ،ادا را بهااطر نناه م رص بدانیم ،یا فنر کنیم که ما مسئول اعه ل بهدمان نیسهتیم.
نت بیانیهههای مربهوط بهه ارادو مخلهق اهدا بها
به هرحهال ،کتهاب م هدد بهرای در کنهار ههم نذاشه ِ
بیانیههای مسئولیت انسان برای بدی ،درن

مندکند .پرتد در هه ن جملهه کهه مدنویهد عیسهد

"مخابق ن شه ا پیشداند ادا به دسهت شه مسهلیم شهد" ،مدنویهد" :ایهن عیسهد را ...بهه اسهیلۀ
حنهم مخفهد اهدا ا رشارت
نناهناران به صلیب میخنوب کردیهد ا کُشهتید" (اعه ل  .)23:2ارادو
ِ
رسزنشۀمیا "نناهناران" برای اجرای ۀن ،هر دا در یهک بیانیهه مأییهد شهدهاند .ههر طورینهه اجهرای
مرموز ارادو مخفهد اهدا را درک کنهیم ،هرنها نزایهد ۀنهرا بهه ایهن مگنها در نظهر بدیهریم کهه نهوید از
مسئولیت بدی ۀزاد شدهایم یا باید ادا را بهااطر ننهاه م رصه بهدانیم .کتهاب م هدد هرنها اینخهور
صحزت مندکند ا ما هم نزاید اینخور صحزت کنیم ،انرچه احت ل اجود چنین چیهای مدموانهد در
این عرص برای ما بهصورت یک راز باقد مباند.
ما ۀزادی ادا را هم بخشد از ارادو ادا در نظر اواهیم نرفت ،اما این مدمواند بهعنوان یهک صهفت

جدانانه در نظر نرفته شود .ۀزادی ادا ،صفتد است که ادا با ۀن هر ۀنچه باع اشهنودی ااسهت،
کل ال ت مندمواند مانعِ از انجهام ارادو اهدا شهود.
انجام مددهد .این مگریف یگند هیچ چیای در ر
ادا به چیاهای بیراند محهداد مندشهود ا ۀزاد اسهت کهه ههر کهاری مداواههد انجهام دههد .ههیچ
شخص یا نیراید هرنا مندمواند به ادا دینته کند که بایهد چهه کهار کنهد .اا محهت ههیچ اقتهدار یها
محدادیت بیراند نیست.
ۀزادی ادا در مامور  115ذکر شده ،جایینه قدرت عظیم اا با ضگف بُتها م ایسهه شهده" :اهدای مها
در ۀسه ن اسههت ا ۀنچههه را کههه اراده فرمایههد بگمههل مههدۀارد" (ماامیههر  .)3:115فرمانراایههان انسههاند
مندموانند برعلیه ادا بایستند ا بهطور مؤار با ارادهاش مخالفت کنند ،چون "دل پادشهاه در دسهت
ادااند است ا اا ۀن را مانند ۀب جهوی ،بهه ههر سهو کهه بخواههد ،ههدایت مدکنهد" (امثهال .)1:21
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همچنین نزوکدنرص در موبۀ اود درمدیابد که بهدرستد مدمهوان دربهارو اهدا نفهت" :بها لشهنرهای
ۀس ند ا یام مردم جهان مخابق ارادو اود عمل مدکند .کسد مندمواند ،مانع اا بشهود ا یها از اا
بپرسههد" :چههرا چنههین مدکنههد؟" (دانیههال  .)35:4اقتههد مهها ارادو اههود را بنههار مدبههریم ا انتخههاب
مدکنیم ،از ۀزادی ادا رسمشق مدنیریم ،این یک نیرای واری بهرای ماهیهت انسهاند اسهت ،امها
لالزاً بهااطر نناه از ۀن سو استفاده شده است.
چون ادا ۀزاد است ،ما نزاید سگد کنیم به دنزال پاسخد بیش از این بهرای اعه ل اهدا در ال هت
باشیم ،لیر از ایننه اا اراده کرد که کاری را انجام دهد ا ارادو اا کامالً ۀزاد است (مها جایینهه اعه ل
اش با شخصیت ااالقد اش سازنار است) .ناهد ااقات مردم سگد مدکنند که بفهمنهد چهرا اهدا
این کار یا ۀن کار را انجام داد (مثالً دنیا را الق کرد یا ما را نجات داد) .بهرت است کهه ف ه بدهوییم
این ارادو کامالً ۀزاد اهدا بهود (اا مخهابق شخصهیت اش عمهل مدکنهد) ،ایهن دلیهل نههاید اا بهرای
مصمیم به ۀفرینش جهان ا نجات نناهناران بود ا به این مرمیب ،اودش را جالل مددهد.

 .13قدرت مطلق (یا قدرت ،شامل حاکمیت).
قدرت مخلق ادا یگند ادا مدموانهد یهامد ارادو م ه ردد اش را انجهام دههد .کلمهۀ قهدرت مخلهق
برنرفته از دا کلمۀ طمهین" omni ،مخلهق" ا " potensقدرینهد" اسهت ،یگنهد "قهادر مخلهق" .ههیچ
محدادیتد در قدرت ادا نیست ما کارهاید را که مصمیم نرفته ،انجام دهد.
این قدرت بارها در کتاب م دد ذکر شده است .سؤال بدیهد" :ۀیا چیای هسهت کهه بهرای اداانهد
مشنل باشد؟" (پیدایش 14:18؛ ارمیا  ،)27:32قخگهاً بهه ایهن مگناسهت کهه (در پیشزمینههای کهه
ظاهر مدشود) هیچ چیا برای ادااند بسیار دشوار نیست .در ااقع ،ارمیا به ادا مدنوید" :برای مهو

هیچ کاری مشنل نیست" (ارمیها  .)17:32در عهدجدیهد ،عیسهد مدنویهد" :بهرای اهدا همهه چیها
ممنن مدباشد" (متد )26:19؛ پول

مدنوید ادا مدمواند "ایلد بیشهرت از ۀنچهه مها بخهواهیم ا

حتد ن ن کنیم ،عمل کند" (افسسهیان 20:3؛ م ایسهه کنیهد بها لوقها 37:1؛ دام قرنتیهان 18:6؛
مناشفه  .)8:1ااقگاً شهادت بدمناقد کتاب م دد این است که قدرت ادا بینران است.
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اما بگضد از کارها را ادا مندمواند انجهام دههد .اهدا مندموانهد چیهای را کهه مننهر شخصهیت اش
است ،اراده کند یا انجام دهد .به همین دلیل مگریف قدرت مخلق از لحاظ مواناید ادا بهرای انجهام
"یامد ارادو م ردد اش" بیان شده است .قخگاً به این مگنا نیسهت کهه اهدا ههر کهاری را مدموانهد
انجام دهد ،بلنهه ههر کهاری کهه بها شخصهیت اش سهازنار باشهد ،مدموانهد انجهام دههد .مهثالً اهدا
مندمواند درا بدوید (میتود  ،)2:1اا مندمواند با بدی اسوسه شود (یگ هوب  ،)13:1ا مندموانهد
اودش را اننار کند (دام میمومااد  .)13:2انرچه قدرت ادا بینران است ،امها اسهتفادو اا از ایهن
قدرت ،مرشاط بر صفات دیدهر ااسهت (ه نخهور کهه همهۀ صهفات اهدا مرشهاط بهر یهامد اعه ل
ااست) .بنابراین این یک منونۀ دیدر است کهه انهر یهک صهفت از ب یهۀ شخصهیت اهدا جهدا شهود ا
بهطور نامتناسب مورد مأکید قرار نیرد ،سو مفاهم ایجاد مدکند.
درحال اایه دادن به صفات مربوط به اهداف ادا ،اوب است بدانیم که اا ما را طوری ۀفریده کهه
در زنههدنی ن ،انگنههاد ضههگیفد از مههک مههک ایههن صههفات را نشههان مههددهیم .اههدا مهها را بهههعنوان
موجودامد ۀفریده که اراده داریم ا انتخهاب مهدکنیم ا در مهورد اقهایع زنهدنی ن مصهمی ت ااقگهد
مدنیریم .الزته که ما قدرت بینران یا قدرت مخلق نداریم ،اما ادا به ما قهدرت داده مها بهه نتهایجد
دست یابیم ،هم قدرت جس ند ا هم انوان قهدرمهای دیدهر :قهدرت ذهنهد ،قهدرت راحهاند ،قهدرت
مت اعد کننده ا قدرت در انوان نونانون اقتدارها (اانواده ،کلیسا ،حنومت مدند ا لیهره) .در همهۀ
این قسمتها ،استفاده از قدرت به طری د که باع اشنودی اهدا ا سهازنار بها ارادو ااسهت ،چیهای
است که باز هم اا را جالل مددهد ،چون این شخصیت اا را منگن

مدکند.

چ .صفات "اختصاری"

 .14کامل.
ک ل ادا ،یگند ادا کامالً صاحب همۀ اصوصیات برمر است ا در هیچ بخهش از اصوصهیامد کهه
برایش اوشایند است ،کمزودی ندارد .این امنهان اجهود دارد کهه ایهن صهفت را در موصهیف صهفات
دیدر بنار بایم .به هرحال ،بگضد از عزارات به ما مدنویند که ادا "کامل" یا "منمیل" است .مثالً
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عیسد به ما مدنوید" :پ

ش کامل باشهید ه نخهور کهه پهدر ۀسه ند شه کامهل اسهت" (متهد

48:5؛ م ایسه کنید با مثنیه 4:32؛ ماامیر  .)30:18بنهابراین درسهت بهه نظهر مدرسهد کهه رصیحهاً
بدوییم ادا کامالً صاحب همۀ صفات برمر است ا در برمری اود هیچ ن صد ندارد.

 .15متبارک بودن.
"متزارک" بودن یگند شادی بسیار کامل ا لند .کتاب م دد لالزهاً دربهارو متزهارک بهودن کسهاند
صحزت مدکند که در طری های ادا نام برمددارند .با این حال در اال میمومهااد ،پهول  ،اهدا را
"ینتا حنمران متزارک" مداواند ( )15:6ا دربارو "مژدو [انجیل] پرجالل ادای متزهارک" ()11:1
صحزت مدکند .در هر دا منونه ،کلمۀ ( eulogetosلالزاً "متزارک" مرجمه شهده) بنهار نرفتهه ،بلنهه
"( Makariosشاد") بنار رفته است.

بنابراین ،متزارک بودن ادا را مدموان اینخور مگریف کرد :متزارک بودنِ اهدا ،یگنهد اهدا کهامالً در
اههودش ا همههۀ چیاهههاید کههه شخصههیت اش را مههنگن

مدکننههد ،شههادی ا اجههد مدکنههد .در ایههن

مگریف ،ایدو شاد یا متزارک بودنِ ادا در ارمزاط مست یم با شخصیت ااست کهه همهۀ چیاههاید کهه
طیق اوشد یا شادماند هستند ،بر ۀن یرکا مدکنند .این مگریف نشان مددهد که ادا کامالً شاد
است ،یگند ک ل اوشد را در اود دارد.
همچنین این مگریف ،انگناسد از این ح ی ت است که ادا از همۀ چیاهای ال ت کهه انگناسهد از
برمری ااست ،لذت مدبرد .اقتد اا کار ال ت را یام کرد ،به همۀ چیاهاید که ۀفریده بود ،نداه کرد
ا دید که "عالد" بود (پیدایش  .)31:1این نشاندهندو لذت ا مأیید ادا بر ال ت اش است .بگد در
اشگیا ،اعدو اوشد ۀیندو ادا بر قومش را مداهوانیم" :هه ن طهوری کهه دامهاد از داشهنت عهراد
زیزای اود لذت مدبرد ،ادا نیا از داشنت مو اوشهحال مدشهود" (5:62؛ م ایسهه کنیهد بها امثهال
30:8-31؛ صفنیا .)17:3
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اقتد ما از همۀ چیاهاید که ادا را اشنود مدکند ،لذت برده ا شادی مهدکنیم ،در ایهن صهورت از
متزارک بودن ادا رسمشق مدنیریم ،هم در جوانزد از زندند اودمان که ادا را اشنود مدکند ا
هم در اع ل دیدران .در ااقع ،اقتد بهااطر طریق ااصد کهه اهدا بههطور انفهرادی مها را ۀفریهده،
شنرنااری کرده ا لذت مدبریم ،در این صورت ما هم از صفت متزارک بودنِ اا رسمشهق مدنیهریم.
بگالاه ،با شادی ا اجد در ال ت نیا از متزهارک بهودنِ اهدا رسمشهق مدنیهریم ،چهون ایهن جوانهب
نونانون شخصیت برمر ادا را منگن

مدکند .ما بیشرتین متزارک بودن ا شادی ن را در شهادی ا

اجد در رسچشمۀ همۀ اصوصیات اوب ،یگند در ادا مدیابیم.

 .16زیبایی.
زیزاید ادا ،یگند صفامد که در ۀن اهدا جمیهع یهام اصوصهیات مخلهوب ا پسهندیده اسهت .ایهن
صفت ادا بهطور ااص مربوط به ک ل اداسهت" :که ل" ،یگنهد اهدا فاقهد ههیچ چیها مخلهوب ا
پسندیدهای نیست؛ "زیزاید" ،یگند ادا از همۀ چیاهای مخلوب ا پسهندیده براهوردار اسهت .اینهها
دا راه متفاات برای مأیید یک ح ی ت هستند.
به هرحال ،مأیید مالنیت مثزت ادا در یام چیاهای مخلوب ا پسندیده ،ارزشمند است .این بهه مها
یادۀاری مدکند که همۀ اواستههای اوب ا عادطنۀ ما ،همۀ اواستههاید که ااقگاً باید در ما یا ههر
مخلوق دیدری باشد ،نهایتاً در ادا ا نه در هیچک ِ دیدری مح ق مدیابند.
داااد در ماامیر  4:27دربارو زیزاید ادااند صحزت مدکند:
"یک چیا از ادااند مداواهم ا ۀنرا مدطلزم ،که یهام ایهام عمهرم در اانهۀ اداانهد سهاکن
باشم ما از دیدار ج ل اا همیشه براوردار باشم ا در عزادمداه اا مفنر منایم".
یک ایدو مشابه در مامور دیدری بیان شده" :کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیهای را در
زمین نیا منداواهم" (ماامیر  .)25:73در هر دا مورد ،مامور نوی
ادا ،اداید که جمیع یهام چیاههای مخلهوب ا پسهندیده اسهت ،به
است.
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درمدیابد که اشتیاق اش بهرای
فرامهر از اواسهتههای دیدهر

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1دا صفتد که اجود ادا را موصیف مدکنند ،نام برده ا مفاات بین ۀنها را بیان کنید.
 .2ۀناهد ادا از همۀ چیاهای "ااقگد ا ممنن" چه مفهومد دارد؟
 .3فرق بینِ صفت رحمت ،فید ا صا ادا را بیان کنید.
 .4چرا درست است که ادا برای ُحرمت اش لیرت داشته باشد؟
 .5ۀیا اشم ادا با محزت اش ناسازنار است؟ موضیح دهید.
 .6فرق بین ارادو مخفد ادا ا ارادو منشوف اا چیست؟
 .7ۀیهها قههدرت اههدا محههدادیتهاید را دارد؟ بهها اسههتفاده از مگریه ِ
هف صه ِ
هفت قههدرت مخلههق اا ،ۀن را
موضیح دهید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
( .1راحانیت) چرا ادا بهشدت از بُتهای مراشیده شده نااشنود است ،حتهد بُتههاید کهه بهرای
نشان دادن اا سااته شدهاند؟ پ

اقتد در ناد ادا دعا مدکنیم ،چدونه باید در ذهن ن،

اا را مصور کرده یا دربارو اا فنر کنیم؟
( .2دانش ا شناات) با موجه به رشای زندندمان ،ۀیا ادا هرنا اشتزاه مدکند یا مندموانهد از
قزل برنامهریای کند یا یام پیامدهای حاصل را محاسزه کند؟ چدونه پاسخ بهه ایهن سهؤال،
برکتد برای زندند ش ست؟
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( .3حنمت) ۀیا ش ااقگاً مگت دید که اهدا امهراز بها حنمهت در زنهدندمان عمهل مدکنهد؟ در
دنیا؟ انر ناهد ااقات برایتان دشوار است که ۀن را باار کنید ،چدونه مدموانیهد ایهن ندهرش
اود را ملییر دهید؟
( .4راستد) چرا مردم در جامگۀ ما ،ناهد ااقات حتد مسیحیان ،نسهزت بهه راسهتد کالمشهان
نسزتاً بداحتیاط هستند؟ ۀیا نیاز دارید که از ادا کمک بخلزید ما بهطور کاملمر ،راستد اا
را در سخنانتان ،در هر یک از بخشهای زیر منگن

کنید:

اعدو دعا برای یک نفر؛ مدنویید در یک زمان مشخص ،در یک منان مشخص اواهید بود؛
الراق دربارو اقایع ،برای ساانت یک داستان هیجاناندیامر؛ یهادۀاری ا سهپ

افهاداری بهه

کالمتان در مگهدات مجاری؛ ناارش دادن حهرف دیدهران یها ۀنچهه بهه نظرمهان مفنهر دیدهران
است؛ بیانِ منصفانۀ دیدناه مخالفانتان در یک مزاحثه؟
( .5محزت) ۀیا ممنن است مصمیم بدیرید که یک نفر را داست داشته باشید ا بگهد مخهابق ۀن
مصمیم عمل کنید ،یا عشق انسانها ف ه اابسهته بهه احساسهات عهاطفد اودجهوش اسهت؟
امراز ش به چه طریق موانستید بهطور ااص از محزت ادا رسمشق بدیرید؟
( .6رحمت) انر مداواستید رحمت ادا را کامهلمر مهنگن

کنیهد ،در طهول هفتهۀ ۀینهده ،بهه

کدامیک از ۀشنایانتان موجه ااص مدکردید؟
( .7ق رداسیت) ۀیا فگالیتها یا راابخد در الدوی کنوند زندنیتان اجود دارد کهه مهانع از رشهدمان
در قداسیت شود ،چون ۀنها باع مدشوند که بهسختد از ننهاه جهدا شهوید ا اهود را اقهف
طلزیدن ُحرمت ادا کنید؟
( .8عدالت) ۀیا مابحال ۀرزا کردهاید که ای کاش بگضد از قهوانین اهدا متفهاات از ایهن قهوانین
مدبود؟ انر اینخور است ،ۀیا چنین ۀرزایهد ،بیهااری نسهزت بهه بگضهد از جوانهب شخصهیت
ااالقد ادا را منگن

مدکند؟ کدام عزارات از کتاب م دد را مدموانید بخوانید ما اود را

بیشرت مت اعد کنید که شخصیت ادا ا رشیگت اش در این قسمتها درست است؟
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( .9لیرت یا حسادت) ۀیا اقتد مدشنوید که ادا در صحزتها یها ملویایهون یها زمینهههای دیدهر
مورد بدحرمتد قرار مدنیرد ،بهطور لریهای ،لیهرت اهدا را نسهزت بهه ُحرمهت اش مهنگن
مدکنید؟ ما چه کار کنیم ما لیریان را برای ُحرمت ادا عمیقمر کنیم؟
( .10اشم) ۀیا ما باید این ح ی ت را داست داشته باشیم که ادا ،ادای اشم است که از نناه
متنفر اسهت؟ بهه چهه طری ههاید درسهت اسهت کهه از ایهن اشهم رسمشهق بدیهریم ا بهه چهه
طری هاید درست نیست که این کار را انجام دهیم؟
( .11اراده) اقتههد بچهههها بههارگ مدشههوند ،بههه چههه طری هههای درسههت یهها نادرسههتد مدمواننههد در
زندنیشان بنارنیری بیشرت ارادو شخصد ا ۀزادی از کنرتل االدین را نشان دهنهد؟ ۀیها بایهد
بهعنوان شاهدی از ۀفرینش ن به شزاهت ادا ،انتظار چنین چیاهاید را داشته باشیم؟
( .12قدرت) انر قدرت ادا ،مواناید اا در انجام کاری است که اراده کرده ،پ

ۀیا قدرت برای ما

به مگنای اطاعت از ارادو ادا ا حصول نتایجد در دنیاست که بهرای اهدا اوشهایند اسهت؟
طری های مختلف افاایش این قدرت در زندنی ن را نام باید.
( .13ک ل) چدونه صفت ک ل ادا به ما یادۀاری مدکند که هرنا مندموانیم ف ه بها انگنهاد
بگضد از اصوصیات ادا در زندندمان راضد باشیم؟ ۀیا مدموانید با موجه به زندند اهود،
بگضد از جوانب مفهوم "کامل بودن" را ه نخور که پدر ۀسه ندمان کامهل اسهت ،موصهیف
کنید؟
( .14متزارک بودن) ۀیا بهااطر ایننه ادا ش را اینخهور ۀفریهده ،اوشهحال هسهتید -ایژنیههای
جس ند ،عاطفد ،رااند ا ارمزهاطد کهه اا بهه شه داده اسهت؟ بهه چهه طری ههای درسهتد
مدموانیم از اصوصیات ،ایژنیهای جس ند ،مواناییها ا نظهرات اهود ا لیهره ،اوشهحال یها
اشنود باشیم؟ به چه طری های نادرستد مدموانیم دربارو این چیاهها اشهنود یها اوشهحال
باشیم؟ ۀیا ما هرنا کامالً "متزارک" یا شاد اواهیم بود؟ این چه زماند امفاق اواههد افتهاد ا
چرا؟
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( .15زیزاید) انر مها مگریهف جامگههمان از زیزهاید یها حتهد مگریهف قزلهد اودمهان را رد کهرده ا
بپذیریم که زیزاید ااقگد ،شخصیت اداست ،در این صورت درک ما از زیزاید با درک قزلد
ما چه فرقد اواهد داشت؟ ۀیا همچنان مدموانیم بهدرستد نظر جدیدمان دربهارو زیزهاید را
در رابخه با بگضد از چیاهاید که قزالً زیزا مددانستیم ،حفظ کنیم؟ چرا یا چرا نه؟

 .4اصطالحات خاص
صفات اجودی
صفات مربوط به هدف
زیزاید
متزارک بودن
صفات انت الپذیر
افاداری
ۀزادی
نینوید
فید
ق رداسیت
نادیدند بودن
لیرت یا حسادت
پارساید
دانش
محزت
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صفات ع الند
رحمت
صفات ااالقد
قدرت مخلق
علم مخلق
ک ل
قدرت
ارادو منشوف
عدالت
ارادو مخفد
حاکمیت
راحانیت
"صفات ااتصاری"
مجلرد ادا
راستد
اراده
حنمت
اشم
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
ارا 7-6:34

"بگد از کنهار اا نذشهته فرمهود :مهن اداانهد هسهتم؛ اداانهدی کهه رحهیم ا مهربهان اسهت .بهاادی
اشمدین مندشود ا پُر از افا ا محزت اسهت .داسهتداران ههااران نسهل ا بخشهایندو اخها ا جهرم ا
نناه است؛ اما ااتیار دارد که نناهناران را بدان جاا ندذارد .اخاهای پهدران را از پرسهان ا پرسهانِ
پرسانشان ما نسل سوم ا چهارم مدنیرد".
______________________
.1

این فهرست نسزتاً کامل است ،اما همۀ مخالزد را که دربارو شخصیت ادا در کتاب م دد بیان شده ،محت پوشش قرار منددهد .چون برمری ادا
بسیار لند ا کامل است ،ما مدموانستیم صفات دیدری لیر از این صفات را ذکر کنیم ،ا بگضد از ۀنها را مدموانستیم به زیرمجموعههای دیدری از صفات
ااص م سیم کنیم.

.2

بر اساد شگار مگراف" ،از نناه متنفر باش ،اما نناهنار را داست داشته باش" ،انجام این کار برای ما درست است.

.3

برای مزاحثات بیشرت به فصل  8مراجگه کنید.
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فصل ششم
تثلیث
 +چدونه ادا مدمواند سه شخصیت ا در عین حال یک ادا باشد؟
فصلهای قزلد دربارو بسیاری از صفات ادا صحزت کرد .اما انهر مها ف ه ۀن صهفات را درک کنهیم،
هرنا درک درستد از ادا نخواهیم داشت ،چهون در ایهن صهورت منهدفهمیم کهه اهدا در اجهودش،
همیشه بیش از یک شخصیت داشته است .در ااقهع ،اهدا سهه شخصهیت دارد ا در عهین حهال یهک
اداست.
ۀموزو مثلی  ،یند از مهمرتین ۀموزههای ای ن مسیحد است .مخالگهۀ مگهالیم کتهاب م هدد دربهارو
مثلی  ،بینش بسیاری دربارو این سؤال به ما مددههد کهه در مرکها همهۀ جسهتجوهای ن بهه دنزهال
اداست :ادا در اودش چدونه است؟ در اینجا ما مدۀموزیم کهه اهدا در اهودش ،در اجهودش ،در
شخصیت پدر ،پرس ا راحال دد اجود دارد ا در عین حال یک اداست.
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

مهها مدمههوانیم ۀمههوزو مثلیه را اینخههور مگریههف کنههیم :اههدا از ازل بهههعنوان سههه شه ِ
هخص پههدر ،پرسه ا
راحال دد اجود داشت ا هر شخص کامالً اداست ا یک ادا اجود دارد.
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الف .آموزۀ تثلیث ،بهتدریج در کتاب مقدس مکشوف شده است

 .1مکاشفۀ نامتام در عهدعتیق.
کلمۀ مثلی هرنا در کتاب م هدد یافهت مندشهود ،انرچهه ایهدو اراههه شهده موسه ایهن کلمهه ،در
قسمتهای بسیاری مگلیم داده شده است .کلمۀ مثلی یگند "سهناندد" یا "سه در یک بهودن" .ایهن
برای االصه کردن مگلیم کتاب م دد بنار رفته که مدنوید ادا سهه شهخص ا در عهین حهال یهک
اداست.
ناهد ااقات مردم فنر مدکنند که ۀموزو مثلی ف

در عهدجدید یافت مدشهود ،نهه در عههدعتیق.

اما انر ادا از ازل بهعنوان سه شخص اجود داشته ،عجیب است که هیچ نشاند از ۀن در عههدعتیق
یافت نشود .انرچه ۀمهوزو مثلیه رصیحهاً در عههدعتیق یافهت مندشهود ،امها عزهارات متگهددی ۀن را
پیشنهاد کرده یا حتد استنزاط مدکنند که ادا در بیش از یک شخصیت اجود دارد.

مثالً مخابق پیدایش  26:1ادا نفت" :حاط [ما] انسان را مدسازیم .ۀنها بهصورت ما ا به شهنل مها
باشند" .مفهوم فگل جمع ("مدسهازیم") ا ضهمیر جمهع ("مها") چیسهت؟ بگضهیها نفتهانهد کهه ایهن
بهااطر م ام سلخنت اا بهصورت جمع است ،نوعد سخرناند که پادشاه بنهار مدبهرد مها بدویهد کهه
مثالً "ما اشنود مدشویم که اواستۀ ش را اجرا کنیم" .امها در زبهان عهای عههدعتیق ههیچ منونهۀ
دیدری نیست که یک پادشاه از افگال ا ض یر جمع برای اهودش اسهتفاده کنهد کهه "حالهت جمهع
بهااطر م ام سلخنت" باشد ،پ

این پیشنهاد ههیچ شهواهدی در ح یهت از اهود نهدارد .پیشهنهاد

دیدر این است که ادا در اینجا با فرشتدان صحزت مدکند .اما فرشتدان در ال هت انسهان رشکهت
نداشتند ا انسان بهصورت ا شزاهت فرشتدان ۀفریده نشهد ،په

ایهن پیشهنهاد نیها مت اعهد کننهده

نیست .بهرتین موضیح ا چیای که پدران کلیسا ا الهیدانان نذشته با ۀن ههم ع یدهانهد ،ایهن اسهت
که در باب اال پیدایش ،نشاند از شخصیت جمگد را در ادا مدبینیم .به ما نفتهه نشهده کهه چنهد
نفرند ا ما چیای برای دستیابد به یک ۀموزو کامل دربارو مثلیه نهداریم ،امها اسهتنزاط مدشهود کهه
بیش از یک شخص اجود دارد .این را مدموان دربارو پیدایش  22:3نفت ("حاط ۀدم مثل ما شهده ا
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پاهین برایم ا احدت زبهان ۀنهها را

مدداند چه چیا اوب ا چه چیا بد است") ،پیدایش "( 7:11پ

از بین بایم ما زبان یندیدر را نفهمند") ا اشگیا "( 8:6چه کسد را بفرستم؟ کیست که پیام ما را بهه
مردم برساند؟")( .در عزارت ۀار به مرکیب مفرد ا جمع در یک جمله موجه کنید).
بگالاه ،در بگضد از عزارات ،یک شخص" ،ادا" یا "ادااند" اخاب شده ا از شهخص دیدهری کهه اا
هم ادا اخاب شده ،مت یا است .در ماامیر  ،7-6:45مامور نوی

مدنوید" :ای ادا ،مخت مو مها

به ابد برقرار است ...مو عدالت را داست داشته ا رشارت را دشمن مدداری .بنابراین ادا ،ادای مو،
مو را بیشرت از همراهانت با رالن شادماند مسح کرده است" .در اینجا این مامهور بهه چیهای فهوق از
موصیف یک پادشاه زمیند مدپردازد ا پادشاه را "ادا" مداواند (ۀیۀ  ،)6که مخهت اش "مها بهه ابهد"
برقرار اواهد بود .اما بگد ،نویسنده همچنان دربارو کسد که "اهدا" اخهاب شهده ،مدنویهد "اهدا،
ادای مو ،مو را بیشرت از همراهانت با رالهن شهادماند مسهح کهرده اسهت" (ۀیهۀ  .)7په

دا شهخص

مجاا" ،ادا" اخاب شدهاند (عای  .)Elohimدر عهدجدید ،نویسندو عاانیهان ایهن عزهارت را ن هل
قول کرده ا ۀن را برای مسیح بنار مدبرد" :ای ادا ،مخت سلخنت مو ابدی است" (عاانیان .)8:1
همچنین در ماامیر  1:110داااد مدنوید" :یهوه به ادااند من نفت" :به دست راست مهن بنشهین
ما دشمنانت را پایانداز مو سازم" (مرجمۀ قدیم) .عیسد بهدرستد مددانهد کهه داااد بهه دا شهخص
مجاا بهعنوان "ادااند" اشاره مدکند (متد  ،)46-41:22پ

"ادااند" داااد کیست ،انهر اا اهو ِد

ادا نیست؟ ا چه کسد مدموانسهت بهه اهدا بدویهد" :در دسهت راسهت مهن بنشهین" ،لیهر از که
دیدری که اا هم کامالً اداست؟ از دیدناه عهدجدید مدموانیم این ۀیه را مگزیر کنهیم" :اهدای پهدر
به ادای پرس نفت" :در دست راست من بنشین" .اما حتد بهدان مگلهیم عهدجدیهد دربهارو مثلیه ،
مگلوم است که داااد از مگ ردد اشخاص در یک ادا ۀناه بود.
اشگیا  10:63مدنوید قوم اهدا "یه ررد کردنهد ا راح پهاک اا را افرسهده سهااتند" ،ظهاهرا ً پیشهنهاد
مدکنههد کههه راحال ههدد از اههدا مت یهها اسههت (ایههن "راح قههداد ااسههت") ا راحال ههدد مدموانههد
"افرسده" شود ،بنابراین از مواناییهای عاطفد که مشخصۀ یک شخص مت یا است ،صحزت مدکند.
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بگالاه ،عزارات متگدد عهدعتیق دربارو "فرشتۀ ادااند" ،مگ ردد اشخاص در ادا را پیشنهاد مدکنند.
کلمهای که "فرشته" مرجمه شده (عای  ،)mal’akرصفاً یگنهد "پیهامۀار" .انهر ایهن فرشهتۀ اداانهد،
"پیامۀار" ادااند است ،پ

مت یا از او ِد ادااند است .با ایهن حهال در بگضهد از بخشهها ،فرشهتۀ

ادااند" ،ادا" یا "ادااند" اخاب شده (مراجگه کنید به پیدایش 13:16؛ اهرا 6-2:3؛ -20:23
22؛ اعههداد  35:22بهها 38؛ دااران 2-1:2؛  11:6بهها  .)14در قسههمتهای دیدههر عهههدعتیق" ،فرشههتۀ
ادااند" ف

به یک فرشتۀ مخلوق اشاره مدکند ،اما حداقل در این متون به نظر مدرسد که فرشتۀ

ااص (یا "پیامۀار") ادااند ،یک شخص مت یا ا کامالً الهد است.

 .2مکاشفۀ کاملتر تثلیث در عهدجدید.
اقتد عهدجدید باز مدشود ،ما به ماریخ اراد پرس ادا به زمین اارد مدشویم .باید انتظار داشت کهه
این رایداد بارگ با مگلیم رصیحرتی از ماهیت مثلی نونۀ ادا همراه باشد ا این ااقگاً هه ن چیهای
است که به ۀن پد مدبریم .پیش از پرداانت به جاهیات ۀن ،مدموانیم بهسادند عزارات متگهددی را
ذکر کنیم که در ۀن هر سه شخص مثلی با یندیدر نام برده شدهاند.
اقتد عیسد مگمید یافت" :ۀس ن باز شد ا اا راح ادا را دید که مانند کزومری نازل شهده بهه سهوی
اا مدۀید .ا صداید از ۀس ن شنیده شد که مدنفت :این است پرس عایا من که از اا اوش هستم"
(متد  .)17-16:3در اینجا ،یک لحظه سه عضو مثلی را داریم که سه عمل مت یا انجام مددهند.
ادای پدر از ۀس ن سخن مدنوید؛ ادای پرسه مگمیهد مدیابهد ا بگهد اهدای پهدر از ۀسه ن بها اا
سخن مدنوید؛ ا ادای راحال دد از ۀس ن نازل شده ا بر عیسد قرار مدنیرد ا اا را برای ادمت
اش م ویت مدکند.
عیسد در پایان ادمت زمینداش به شهانردانش مدنویهد بایهد برایهد "ا همهۀ ملتهها را شهانرد مهن
سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راحال دد مگمید دهیهد" (متهد  .)19:28اسهامد "پهدر" ا "پرسه"
برنرفته از اانواده است ،یگند ۀشنامرین نهاد برشی که شدیدا ً شخصیت مت یا پدر ا پرسه را نشهان
مددهد .اقتد "راحال دد" مانند دا شخصیت دیدر در یک حالت ا سخح قرار مدنیهرد ،بهسهختد
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مدموان از این نتیجهنیری اجتناب کرد که راحال دد هم بهعنوان یک شخص در نظر نرفته شده ا
با پدر ا پرس در یک جایداه برابر است.
اقتد ما درمدیابیم که نویسندنان عهدجدید ،بهطور کلد از اسم "ادا" (یوناند  )theosبرای اشهاره
به ادای پدر اسهتفاده مدکننهد ا از اسهم "اداانهد" (یونهاند  )kyriosبهرای اشهاره بهه اهدای پرسه
استفاده مدکنند ،در این صورت مگلوم است که یک عزارت مثلیثد دیدری در اال قرنتیهان 6-4:12
اجود دارد" :عخایای راحاند نونانون است اما همۀ ۀنها را یک راح مدبخشد .ادمات مها نونهانون

است ،اما یام این ادمات برای یک ادااند است .فگالیتهای ما نیا مختلف است اما یهک اداسهت
که در همه عمل مدکند".
همچنین ۀیۀ ۀار دام قرنتیان ،یک عزارت مثلیثد است" :فید عیسد مسیح ادااند ،محزهت اهدا ا
مشارکت راحال دد با همۀ ش باد" (دام قرنتیان  .)14:13ما مدبینیم که سه شخص بهطور مجاا
در افسسیان  6-4:4نیا ذکر شده" :ه نطور که یک بدن ا یک راحال دد است ،ادا نیا در اقتد
که ش را اواند یک امید به ش داده است .ا همچنین یک اداانهد ا یهک ایه ن ا یهک مگمیهد؛ ا
یک ادا اجود دارد که پدر همه ا مافوق همه بوده ا در همه کار مدکند ا در همه ساکن است".
هر سه شخص مثلی با هم در جملۀ ۀلازین اال پرتد ذکر شدهاند" :ادای پهدر مخهابق ارادو اهود
ش را از ازل برنایده است ا ش بهاسیلۀ راح ادا م دی

شدهاید ما از عیسد مسیح اطاعت کنید

ا اهون اا ریختههه شهد مهها شه پهاک شههوید" (اال پهرتد  .)2:1ا در یهههودا  21-20مداههوانیم" :ای
عایاان ،در ای ن بسیار م ددمان ،اابت باشید ا در ۀن پیرشفت کنید .بها ههدایت راحال هدد دعها
مناهید ،ا ش که منتظر ادااند ما عیسد مسیح هستید ما اا در رحمت اود زنهدند ابهدی بهه شه
عنایت فرماید ،اود را در محزت ادا نده دارید".
ب .سه بیانیه ،تعلیم کتاب مقدس را خالصه میکنند
از یک لحاظ ،ۀموزو مثلی یک راز است که مها هرنها مندمهوانیم ۀن را بههطور کامهل درک کنهیم .امها
مدموانیم بگضد از ح ایق اش را با االصه کردن مگلیم کتاب م دد در سه بیانیه درک کنیم:
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 .1ادا سه شخص است.
 .2هر شخص کامالً اداست.
 .3یک ادا اجود دارد.
بخش بگدی ،با جاهیات بیشرت به هر یک از این بیانیهها اواهد پرداات.

 .1خدا سه شخص است.
این ح ی ت که ادا سه شخص است ،یگند پدر ،پرس نیست؛ بلنه ۀنهها اشهخاص مت یهای هسهتند.
همچنین به این مگناست که پدر ،راحال دد نیست ،بلنه ۀنها اشخاص مت یای هسهتند .ا بهه ایهن
مگناست که پرس ،راحال دد نیست .این یایاات در مگدادی از عزارامد که در بخشههای قزهل ن هل
قول شد ا در بسیاری از عزارات دیدر در عهدجدید دیده مدشوند.
یوحنا  2-1:1به ما مدنوید" :در ازل کالم بود .کالم با ادا بود ا کالم اود ادا بهود ،از ازل کهالم بها
ادا بود" .ایننه "کالم" (در ۀیات  18 -9مدبینیم کهه ایهن مسهیح اسهت) "بها" اداسهت ،یهایاش از
ادای پدر را نشان مددهد .در یوحنا  24:17عیسد با ادای پدر صحزت مدکند" :جاللد را که مو
بر اار محزت اود پیش از ۀلاز دنیا به من دادی" ،پ

یایا این اشخاص ،رشاکت در جالل ا رابخهۀ

محزتۀمیا پدر ا پرس را پیش از ۀفرینش جهان نشان مددهد.
به ما نفته شده که عیسهد بههعنوان کهاهن اعظهم ا مهدافع مها در نهاد اهدای پهدر بهه کهارش ادامهه
مددهد" :انر کسد مرمنب نناهد شود ،در پیشداه ادای پدر کسد را داریم که بهرای مها شهفاعت
مدکند -یگند عیسد مسیح که عادل است" (اال یوحنا  .)1:2مسیح "قادر است همه کساند را کهه
بهاسیلۀ اا به حضور ادا مدۀیند ،کامالً ا برای همیشه نجات بخشد ،زیرا اا مها بهه ابهد زنهده اسهت ا
برای ۀنها شفاعت مدکند" (عاانیان  .)25:7با این حال برای ایننه در حضهور اهدای پهدر بهرای مها
شفاعت کند ،طزم است که اا مت یا از پدر باشد.
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بگالاه ،پدر ،راحال دد نیست ا پرس ،راحال دد نیست .ۀنها در ۀیات متگدد مت یا شدهاند .عیسد
مدنوید" :اما پشتیزان ش یگند راحال دد که پدر به نام من اواهد فرستاد همهه چیها را بهه شه
مگلیم اواهد داد ا ۀنچه را به ش نفتهام به یاد ش اواهد ۀارد" (یوحنها  .)26:14راحال هدد ههم
دعا مدکند یا برای ما "شفاعت" مدکند (رامیان  ،)27:8این نشهاندهندو یهایا بهین راحال هدد ا
ادای پدر است که شفاعت در ناد اا انجام مدشود.
نهایتاً ،این ح ی ت که پرس ،راحال دد نیست ،در عزارات مثلیثد متگددی که قزالً ذکر شهد ،نشهان
داده شده ،همچون مأموریت بارگ (متد  )19:28ا عزهارامد کهه نشهان مددههد مسهیح بهه ۀسه ن
بازنشت ا بگد راحال دد را برای کلیسا فرستاد .عیسد نفت" :رفنت من برای ش بهرت اسهت ،زیهرا
انر من نرام پشتیزانمان پیش شه مندۀیهد ،امها انهر بهرام اا را نهاد شه اهواهم فرسهتاد" (یوحنها
.)7:16
بگضیها این موضون را مورد سؤال قرار دادهاند که ۀیا راحال دد ااقگاً یک شهخص مت یها اسهت ،بهه
جای ایننه ف

"قدرت" یا "نیرای" ادا باشد که در جهان مشلول کار است .اما شهواهد عهدجدیهد

نسزتاً ااضح ا قدریند است1.اال ۀیات متگددی مدباشد که قزالً ذکهر شهد ا در ۀن ،راحال هدد بها
پدر ا پرس همناری مدکند (متهد 19:28؛ اال قرنتیهان 6-4:12؛ دام قرنتیهان 14:13؛ افسسهیان
4:4-6؛ اال پرتد  .)1:2چون پدر ا پرس ،هر دا شخصیت دارند ،این عزارت همپایه بهشدت نشهان
مددهد که راحال دد ههم یهک شهخص اسهت .بگهد در بگضهد از قسهمتها ضهمیر مهذک ِر اا (یونهاند
 )ekeinosبهرای راحال هدد بنههار رفتهه (یوحنها 26:14؛ 26:15؛  ،)14-13:16کههه مخهابق قههوانین
دستور زبان یوناند مندموان انتظار داشت که برای کلمۀ راح بنار برده شود (یوناند  ،)pneumaاین
نهام
کلمه انثد است ا مذکر نیست ا مگموطً با ضمیر انثهد  ekeinoبهه ۀن اشهاره مدشهد .بگهالاهِ ،
مشاار یا مسلرددهنده (یوناند  )parakletosاصخالحد است که مگموطً بهرای صهحزت دربهارو کسهد
بنار مدراد که کمک مدکند یا به دیدران مسلرد یا مشورت مددهد ،اما این در انجیهل یوحنها بهرای
راحال دد بنار رفته است (26 ،16:14؛ 26:15؛ .)7:16
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فگالیتههای شخصهد دیدهری کهه بهه راحال هدد نسهزت داده شهده ،شهاملِ مگلهیم (یوحنها ،)26:14
شهادت دادن (یوحنا 26:15؛ رامیان  ،)16:8شهفاعت یها دعها بهرای دیدهران (رامیهان ،)27-26:8
کااش در اع ق ادا (اال قرنتیان  ،)10:2ۀناهد از افنار ادا (اال قرنتیان  ،)11:2اواهان موزیع
بگضد از عخایا به یک عده ا بگضد دیدر به عدهای دیدر (اال قرنتیان  ،)11:12منع یا اجازه ندادن
به بگضد از اع ل (اع ل  ،)7-6:16صحزت کهردن (اعه ل 29:8؛ 2:13؛ ا بارهها در عههدعتیق ا
عهد جدید) ،ارزیابد ا مأیید یک جریان عمهل حنی نهه (اعه ل  )28:15ا محهاان شهدن بهاسهیلۀ
نناه در زندند مسیحیان (افسسیان .)30:4
نهایتاً ،انر راحال دد ف

بهعنوان قدرت ادا در نظر نرفته شود ،نه بهعنوان یهک شهخص مت یها،

در این صورت بگضد از عزارات هیچ مفهومد نخواهند داشت ،چون در ۀنها ،راحال دد ا قدرت اش
یا قدرت ادا ،هر دا ذکر شدهاند .مهثالً لوقها " 14:4عیسهد بها قهدرت راحال هدد بهه اطیهت جلیهل
ِ
ِ
قهدرت اهدا بهه جلیهل بازنشهت" .در اعه ل
قهدرت؛
برنشت" ،باید به این مگنا مدبود که "عیسد با
" 38:10ادا ،عیسد نارصی را با راحال دد ا قدرت اود مسهح کهرد" بهه ایهن مگنها مدبهود" :اهدا
عیسد را با قدرت ادا ا با قدرت مسح کرد" (همچنین مراجگه کنید به رامیان 13:15؛ اال قرنتیهان
 .)4:2مدموانیم نتیجهنیری کنیم که راحال دد یک شخص مت یا است.

 .2هر شخص ،کامالً خداست.
عالاه بر این ح ی ت که هر سه شخص مت یا هستند ،شهادت فرااان کتاب م دد این است که هر
شخص ،کامالً ادا نیا مدباشد.
اال ،ادای پدر بهاضوح اداست .این از ۀیۀ اال کتاب م دد دیده مدشود ،جایینه ادا ۀس نها ا
زمین را ۀفرید .ایهن در رسارس عههدعتیق ا عهدجدیهد دیهده مدشهود ،جایینهه اهدای پهدر بهاضهوح
حاکم مخلق بر همه چیا در نظر نرفته شده ا عیسد در ناد پهدرش در ۀسه ن دعها
بهعنوان ادااند
ِ
مدکند.
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ِ
"شهخص مسهیح" مخهرح
بگد ،پرس کامالً اداست .انرچه این ننته بها جاهیهات بیشهرت در فصهل ،15
اواهد شد ،اما ما مدموانیم بهطور مخترص به چند عزارت رصیح در این قسهمت موجهه کنهیم .یوحنها
 1:1-4بهاضوح الوهیت کامل مسیح را مأیید مدکند" :در ازل کالم بود .کالم با ادا بود ا کالم اود
ادا بود ،از ازل کالم با ادا بود .همه چیا بهاسیلۀ اا هسهتد یافهت ا بهدان اا چیهای ۀفریهده نشهد.
زندند از اا بوجود ۀمد ا ۀن زندند نور ۀدمیان بود".
در اینجا بهعنوان "کالم" به مسیح اشاره شده ا یوحنا مدنوید اا "با ادا" بود ا اا "اهدا بهود" .مهنت
یوناند ،کل ت ۀلازین پیدایش "( 1:1در ابتدا )"...را منگن

مدکند ا بهه مها یهادۀاری مدکنهد کهه

یوحنا دربارو چیای صحزت مدکند که پیش از ۀفهرینش جههان اجهود داشهت .اهدای پرسه همیشهه
کامالً ادا بود.
مرجمۀ "کالم اود ادا بود" ،موس شاهدان یههوه مهورد مخالفهت قهرار نرفتهه ،ۀنهها ۀن را "کهالم یهک
اداید بود" مرجمه کردهاند ،به این مگنا که کالم ف

یک موجود ۀس ند بهود ا کهامالً الههد نزهود.

ۀنها با اشاره به ایننه حرف مگریف مگرفهه (یونهاند  ،hoاندلیسهد” )“theقزهل از کلمهۀ یونهاند theos
("ادا") نیامده ،ۀن را موجیه مدکنند .بنابراین مدنویند این  theosباید "یک اداید" مرجمه شهود.
اما در هیچ کجا ،مح ر ین یوناند شنااته شده ،از مفسیر ۀنها پیرای ننردهاند ،چون مگموطً مشهخص
است که این جمله از قانون دستور زبان یوناند پیرای مدکند ا لیاب یک حرف مگریف مگرفه ،رصفهاً
نشان مددهد که "ادا" ،نااره است ،نه فاعل جمله.
مناقد نظر شاهدان یهوه ،بیشرت در مرجمهۀ ۀنهها در ب یهۀ ایهن بهاب دیهده مدشهود .بههااطر دطیهل
نونانون دیدری که مربوط به دستور زبان است ،کلمۀ  theosنیا فاقد حرف مگریف مگرفه در جاهای
دیدر از این باب است ،از جمله ۀیۀ "( 6مردی به نام یحید ظاهر شد که فرستادو ادا بود") ،ۀیهۀ 12
("این حق را داد که فرزندان ادا شوند") ا ۀیۀ "(18کسد هرنا ادا را ندیده است") .انهر شهاهدان
یهوه در مزاحثۀ اود دربارو لیاب حرف مگریف مگرفه ا ُزات داشتند ،باید همۀ اینها را با عزهارت "یهک
اداید" مرجمه مدکردند ،اما در هر یک از این موارد" ،ادا" مرجمه کردهاند.
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یوحنا  28:20در پیشزمینهاش ،برهان قدرینهدی بهرای الوهیهت مسهیح اسهت .مومها بهه ناارشهات
شک کرد ا نفهت مها زمانینهه جهای
شانردان دیدری که عیسای قیام کرده از ُمردنان را دیده بودند،
ر
میخها را در دسهتان عیسهد نزینهد ا دسهتش را بهر پهلهوی زامهد عیسهد ندهذارد ،حرفشهان را بهاار
نخواهد کرد (یوحنا  .)25:20بگد اقتد موما با شانردان بود ،عیسهد بهر شهانردان ظهاهر شهد .اا بهه
موما نفت" :اندشت اود را به اینجا بیاار ،دستهای مرا بزین ،دست اود را بهر پهلهوی مهن بدهذار ا
دیدر بدای ن نزاش بلنه ای ن داشته باش" (یوحنا  .)27:20ما در پاسهخ بهه ۀن مداهوانیم" :مومها
نفت :ای ادااند من ا ای ادای من" (یوحنا  .)28:20در اینجا موما ،عیسد را "ادای من" اخاب
مدکنههد .ۀیههات بگههدی (ۀیههات  )31-29نشههان مددهنههد کههه یوحنهها در نوشههنت انجیههل اش ا عیسههد
اودش ،حرف موما را مأیید مدکنند ا همۀ کساند را که دربارو موما مدشنوند ،مشویق مدکند که به
ه ن چیاهاید ای ن داشته باشند که موما ای ن داشت.
عزارات دیدری که دربارو عیسد بهعنوان ادای کامل صهحزت مدکننهد ،شهاملِ عاانیهان  1اسهت،
جایینه نویسنده مدنوید مسیح "مظهر کامل" (ۀیۀ  ،3یوناند " ،charakterنسخۀ دقیق") از ماهیت
یا اجود (یوناند  )hypostasisاداست -یگند ادای پرس دقی اً اجود یا ماهیت ادای پهدر را از ههر
لحاظ کُپد مدکند؛ هر صفت یا قدرت موجود در ادای پدر ،در اهدای پرسه ههم هسهت .نویسهنده
ادامه داده ا در ۀیۀ  ،8به پرس بهعنوان "ادا" اشاره مدکند ("اما دربارو پرسه فرمهود :ای اهدا ،مخهت
سلخنت مو ابدی است") ا ال ت ۀس نها را به مسیح نسزت مددهد ،اقتد دربهارو اا مدنویهد" :مهو
ای ادااند ،در ابتدا زمین را ۀفریدی ا ۀسآمنها کار دستهای موست" (عاانیان  ،10:1ن هل قهول از
ماامیر .)25:102
در فصل  15دربارو عزارات بسیار زیادی صحزت اواهد شد ،اما این موارد باید کافد باشد مها نشهان
دهههد کههه عهدجدیههد بهاضههوح بههه مسههیح بهههعنوان اههدای کامههل اشههاره مدکنههد .چناننههه پههول
کولسیان  9:2مدنوید" :زیرا ا ُلوهیت بخور کامل در مسیح مجسم شد".
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در

بگد ،راحال دد نیا کامالً اداسهت .اقتهد مها درک مهدکنیم کهه اهدای پهدر ا اهدای پرسه کهامالً
اداست ،در این صورت عزارات مثلیثد در ۀیهامد ماننهد متهد "( 19:28ۀنهها را بهه نهام پهدر ا پرسه ا
راحال دد مگمید دهید") برای ۀموزو راحال دد ،مهم به نظهر مدرسهند ،چهون نشهان مددهنهد کهه
راحال دد ،برابر با پدر ا پرس است .مدموانیم اینخور در نظر بدیریم که چ در لیرقابل مصور مدبود
که عیسد اینخور بدوید" :ۀنها را به نام پدر ا پرس ا رهی
یک مخلوق ،حتد به رهی
ف

فرشتدان ،میناهیل مگمید دهیهد" -ایهن بهه

فرشتدان ،جایداه کامالً نامناسزد را مهدداد .ای نهداران یهامد اعصهار

نام (ا بنابراین بها بنهار نهرفنت شخصهیت) اهو ِد اهدا مگمیهد یابنهد( .همچنهین بهه
مدموانند به ِ

عزارات مثلیثد دیدری که در باط ذکر شد ،موجه کنید :اال قرنتیهان 6-4:12؛ دام قرنتیهان 14:13؛
افسسیان 6-4:4؛ اال پرتد 2:1؛ یهودا .)21-20
در اع ل  4-3:5پرتد از حنانیا مدپرسد" :چرا اینخور مسلیم شیخان شدی ما اا مو را اادار کنهد بهه
راحال دد درا بدوید...؟ مو نه به انسان بلنه به اهدا درا نفتههای" .مخهابق کهالم پهرتد ،درا
نفنت به راحال دد ،یگند درا نفنت به ادا .پول

در اال قرنتیان  16:3مدنوید" :ۀیا منددانید

که ش اانۀ ادا هستید ا راح ادا در ش ساکن است؟" مگزهد اهدا جهاید اسهت کهه اهدا در ۀن
ساکن است ا پول

اینخور موضیح مددهد که "راح ادا" در ۀن ساکن اسهت ،بنهابراین ،ظهاهرا ً راح

ادا را با ادا برابر مدداند.
داااد در ماامیر  8-7:139مدپرسد" :از راح مو کجا برام؟ ا از حضور مو کجا بدریام؟ انر بهه ۀسه ن
صگود کنم ،مو ۀنجا هستد!" این عزارت ایژند الهد حضور مخلق را به راحال دد نسهزت مددههد،
چیای که در مورد هیچیک از مخلوقات ادا صدق مندکند .به نظر مدرسد که داااد ،راح ادا را بها
حضور ادا برابر مدداند .نریخنت از راح ادا ،به مگنای نهریخنت از حضهور ااسهت ،امها انهر جهاید
نیست که داااد بتواند از راح ادا بدریاد ،په

اا مددانهد کهه ههر جها بهراد ،بایهد بدویهد" :مهو ۀنجها

هستد".
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پول

علهم مخلهق را بهه راحال هدد نسهزت مددههد" :زیهرا
در اال قرنتیان  ،11-10:2ایژند الهد ِ

راحال دد همه چیا حتد اع ق نیات ادا را کشف مدکند .کیست که بهرت از راح شخص با باطن
اا ۀشنا باشد؟ به ه ن طریق ،هیچک

جا راح ادا با [افنار] اهدا [مرجمهۀ محهتاللفظد یونهاند،

"امور ادا"] ۀشنا نیست".
بگالاه ،عمل اعخای مولد مازه به همۀ کسانینه مولد داباره یافتهانهد ،کهار راحال هدد اسهت .عیسهد
نفت" :بهی ین بدان که هیچک

مندمواند داال پادشهاهد اهدا شهود مدهر ۀننهه از ۀب ا راح مولهد

یابد .ۀنچه از جسم مولد بیابد ،جسم است ا ۀنچه از راح متولد نردد راح است .مگجب ننن که بهه مهو
مدنویم همه باید داباره متولد شوند" (یوحنا  .)7-5:3امها عمهل اعخهای حیهات راحهاند جدیهد بهه
انسانها ،در زمانینه مسیحد مدشوند ،چیای است که ف

ادا مدمواند انجام دهد (م ایسهه کنیهد

با اال یوحنا " ،9:3ۀن که از ادا مولود شده" [مرجمۀ هاارو نو]) .بنابراین این عزارت نشانۀ دیدری را
اراهه مدکند که راحال دد کامالً اداست.
ما اینجا ما دا نتیجهنیری داریم ،هر دا به افور در رسارس کتاب م دد مگلیم داده شدهاند:
 .1ادا سه شخص است.
 .2هر شخص ،کامالً اداست.
انر کتاب م دد ف

این دا ح ی ت را مگلیم مدداد ،هرنا مشنل منخ د برای کنار هم قرار دادن

حهل ۀشهنار ایهن بهود کهه سهه اهدا اجهود دارد .پهدر کهامالً
این دا مورد اجود مندداشهت ،چهون راه ر
اداست ،پرس کامالً اداست ا راحال دد کامالً اداست .ما یهک نظهامد را داشهتیم کهه در ۀن سهه
اجود الهد برابر اجود داشت .این نظام اعت ادی ،ۀیین چند اهدا بهااری نامیهده مدشهد -یها بههطور
مشخصمر" ،سه ادا بااری" یا اعت اد به سه ادا .اما ابدا ً کتاب م دد چنین مگلیمد را منددهد.

 .3یک خدا وجود دارد.
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کتاب م دد بسیار ااضح است که ف
ف

یک ادای ااحد اجود دارد .سه شخص متفاات مثلیه  ،نهه

در هدف ا سازناری افنار ،بلنهه در ذات ا ماهیهت اساسدشهان نیها ینهد هسهتند .بهه عزهارت
یک اجود است .سه ادا نیست .ف

دیدر ،ادا ف

یک ادا هست.

یند از مگرافرتین عزارات عهدعتیق ،مثنیه  5-4:6اسهت" :ای ارساهیهل ،بشهنو :اداانهد ،اهدای مها
ادااند ینتا ا یدانه است .ادااند ،ادای اود را با یهامد دل ا یهامد جهان ا یهامد قه روت اهود
داست بدار".
اقتد ادا صحزت مدکند ،اا بارها بهاضوح مدنوید که اا منها ادای ح ی د اسهت؛ ایهن ایهده کهه
باید سه ادا را به جای یک ادا پرستش کنیم ،با موجه به این بیانیهههای بسهیار قدرینهد ،لیرقابهل

مصور مدبود .ف
مدکند ،ف

ادا ،منهها اهدای ح ی هد اسهت ا ههیچک

ماننهد اا نیسهت .اقتهد اا صهحزت

اا صحزت مدکند -اا بهعنوان یهک اهدا از بهین سهه اهداید کهه بایهد پرسهتش شهود،

صحزت مندکند .اا مدنوید:
"من ادااند هستم ا به لیر از من ادای دیدری اجود ندارد .درحالینه مو مرا مندشناسهد،
من به مو قدرت مددهم ما همۀ مهردم از رشق ا لهرب بداننهد کهه ماننهد مهن اهدای دیدهری
نیست .من یدانه ادااند هستم ا همتا ندارم" (اشگیا .)6-5:45
عهدجدید نیا مأیید مدکند که یک ادا اجود دارد .پول

مدنویسد" :زیرا یهک اهدا ا یهک ااسهخه

بین ادا ا انسان اجود دارد ،یگند شخص عیسد مسیح" (اال میمومااد  .)5:2پول

مأیید مدکند

"ادا یند است" (رامیان  .)30:3نهایتاً ،یگ وب مصدیق مدکند که حتد دیوها مددانند یهک اهدا
هست ،انرچه پذیرش ع الند ۀنها دربارو این ح ی ت ،برای نجاتشان کافد نیست" :مو ای ن داری
که ادا ااحد است ،بسیار اوب! – شیاطین هم ای ن دارند ا از مرد مدلرزند" (یگ وب  .)19:2اما
یگ وب بهاضوح مأیید مدکند "بسیار اوب" اسهت کهه شهخص ایه ن داشهته باشهد کهه "اهدا ااحهد
است".

 .4همۀ قیاسها ،نقصهایی دارند.
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انر ما نتوانیم هیچیک از این راهحلرهای ساده را بپذیریم ،پ

چدونه مدموانیم سه ح ی ت کتاب

م دد را در کنار هم نذاشته ا ۀموزو مثلی را حفظ کنیم؟ ناهد ااقات مردم از قیاسهای نونانون
در طزیگت یا مجربۀ انساند استفاده کردهاند ما سگد کنند این ۀموزه را موضیح دهند .انرچه این
قیاسها مدموانند برای ادراک ابتداید مفید باشند ،اما همدد برای مفنر بیشرت ،ناکافد یا
نمراهکننده هستند .مثالً بیان ایننه ادا مانند برگ شَ زدر سه برند است که سه بخش دارد ،الد
همچنان یک شَ زدر است ،ناموفق است ،چون هر برگ ف

بخشد از شَ زدر است ا مندموان نفت

کل شَ زدر را مشنیل مددهند .اما در مثلی  ،هر یک از سه شخص ف
که هر یک از برنها ر

یک

بخش جدانانه از ادا نیست ،هر شخص کامالً اداست.
ِ
ِ
حالت ۀب (بخار ،ۀب ا یخ) نیا ناکافد است ،چون (الف) ههیچ میاانهد از ۀب هرنها بههطور
قیاد سه
همامان در هر سه حالت نیست( ،ب) ۀنها ایژند یا اصوصیات متفاامد دارنهد( ،پ) ایهن قیهاد بها
این ح ی ت که ف

یک ادا اجود دارد ،هیچ مخهاب د نهدارد (چیهای بههعنوان "یهک ۀب" یها "همهۀ

ۀبهای جهان" اجود ندارد) ا ( ) عنرص اصوصیت ع الند اجود ندارد.
قیاسهای دیدر برنرفته از مجربۀ انسهان اسهت .شهاید بدوینهد مثلیه ماننهد یهک مهرد اسهت کهه ههم
کشاارز ،ههم شههردار شههرش ا ههم شهیخ کلیسهای اش اسهت .اا در زمانههای مختلهف در ن شههای
مختلف عمل مدکند ،اما یک نفر است .اما این قیاد بسیار ناقص است ،چون ف

یک نفر این سه

عمل را در زمانهای مختلف انجام مددهد ا این قیاد مندمواند به ارمزاط شخصد در اعضای مثلی
بپردازد( .در ااقع ،این قیاد ف

کفری را مگلیم مددهد که صهورتنراید نامیهده مدشهود ،در زیهر

دربارو ۀن صحزت شده است).
پ

ما باید از چه قیاسد برای مگلیم دادن مثلی استفاده کنیم؟ انرچه کتهاب م هدد از قیاسههای

بسیار در طزیگت ا زندند استفاده مدکند ما جوانب نونهانون شخصهیت اهدا را بهه مها مگلهیم دههد
(ادا در افاداری اش مانند صخره است ،مراقزت اا مانند شزان است ا لیره) ،اما جالب است که در
هیچ جاید از کتاب م دد ،از قیاد برای مگلیم ۀموزو مثلی استفاده نشده است .چیای کهه بیشهرت
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به یک قیاد شزاهت دارد ،در عنااین "پدر" ا "پرسه" یافهت مدشهود ،عنهاایند کهه بهاضهوح دربهارو
اشخاص مت یا ا رابخۀ نادینشهان در یهک اهانوادو انسهاند صهحزت مدکننهد .امها الزتهه در سهخح
انساند ،ما دا انسان کامالً مجاا داریم ،نه اجودی که متشنرل از سه شهخص مت یها باشهد .بههرتین
نتیجهنیری این است که هیچ قیاسد مگلیم کافد دربارو مثلی منددهد ا همۀ ۀنهها بهه طُهرق قابهل
مالحظهای نمراهکننده هستند.

 .5همۀ راهح ّلهای سادهلوحانه ،باید یک بخش از تعلیم کتاب مقدس را انکار کنند.
اکنون ما سه بیانیه داریم که هر سه در کتاب م دد مگلیم داده شدهاند:
 .1ادا سه شخص است.
 .2هر شخص کامالً اداست.
 .3یک ادا اجود دارد.
در طول ماریخ کلیسا مالش کردهاند که با اننار یند از این بیانیهها ،یک راهحل ساده برای ۀموزو
مثلی بیابند .انر کسد االین بیانیه را اننار کند ،در این صورت ما ف

این ح ی ت را داریم که هر

یک از اشخاص مذکور در کتاب م دد (پدر ،پرس ا راحال دد) اداست ،ا یک ادا اجود دارد .اما
حل ساده اجود
انر مجزور نزاشیم که بدوییم ۀنها اشخاص مت یای هستند ،در این صورت یک راه ر
دارد :اینها ف

اسامد مختلف برای یک نفر است که در زمانهای مختلف به شنلهای مختلف عمل

مدکند .ناهد ااقات این شخص اودش را پدر اخاب مدکند ،ناهد ااقات اودش را پرس اخاب
مدکند ا ناهد ااقات اودش را راح اخاب مدکند .اما چنین راه حلرد ،مننر این ح ی ت است که
این سه شخص ،اشخاص مت یای هستند که ادای پدر ،ادای پرس را به جهان مدفرستد ،پرس در
ناد پدر دعا مدکند ا راحال دد در حضور پدر برای ما شفاعت مدکند.
173

حل سادو دیدر را مدموان در اننهار بیانیهۀ دام یافهت -یگنهد اننهار ایننهه بگضهد از اشهخاص
یک راه ر
مذکور در کتاب م دد ،ااقگاً ادای کامل هستند .انر ف
ا یک ادا اجود دارد ،په
نیستند ،بلنه ف

مگت د باشیم که ادا سه شخص اسهت

شهاید اسوسهه شهویم کهه بدهوییم بگضهد از ایهن "اشهخاص" کهامالً اهدا

مابع ادا یا مخلوقات اش هستند .این راهحل ،بهعنوان مثال موس کساند اراههه

مدشود که الوهیت کامل پرس (ا الوهیت راحال دد) را اننار مدکنند .اما ه نخور کهه در مخالهب
کل م ولۀ مگلیم کتاب م دد را اننار کند.
حل باید ر
باط دیدیم ،این راه ر
حل ساده مدمواند ،اننار اجود یک ادا باشد .امها
نهایتاً ه نخور که در باط مشاهده کردیم ،یک راه ر
این منجر به اعت اد به سه ادا مدشود ،چیای که بهاضوح براالف کتاب م دد است.
انرچه اخای سوم مرسوم نزوده ،اما هر یهک از دا اخهای اال در یهک زمهان از مهاریخ کلیسها ظهاهر
شدهاند ا هر یک از ۀنها امرازه در بگضد از نراهها ادامه یافتهاند.
پ .خطاهای حاصل از انکار هر یک از سه بیانیهای که تعلیم کتاب مقدس را خالصه میکنند
در بخش قزلد دیدیم که چخور کتاب م دد نیازمند این است که ما سه بیانیۀ زیر را مأیید کنیم:
 .1ادا سه شخص است.
 .2هر شخص کامالً اداست.
 .3یک ادا اجود دارد.
پیش از ایننه بیشرت دربارو مفاامهای بهین پهدر ،پرسه ا راحال هدد ا نحهوو ارمزهاط شهان بها ینهدیدر
صحزت کنیم ،باید بگضد از اخاهای ۀمهوزهای مثلیه را کهه در مهاریخ کلیسها ایجهاد شهده ،بررسهد
کنیم .در این بررسد ماریخد ،به بگضد از اخاهاید اواهیم پرداات که باید در مفنرمان دربارو این
ۀموزه از ۀنها اجتناب کنیم .در ااقع ،بارنرتین اخاهای مثلیثد ایجاد شهده ،بهااسهخۀ اننهار ینهد از
این سه بیانیۀ اساسد بوده است.

2

 .1صورتگرایی ادعا میکند که یک شخص وجوود دارد کوه بوه سوه شوکل (یوا "صوورت")
متفاوت بر ما ظاهر میشود.
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در زمانهای نونانون مردم مگلیم دادهاند که ادا ااقگهاً سهه شهخص مت یها نیسهت ،بلنهه ف ه یهک
شههخص اسههت کههه در زمانهههای مختلههف ،به"صههورمهای" مختلههف بههر مههردم ظههاهر مدشههود .مههثالً در
عهدعتیق ،ادا بهعنوان "پدر" ظاهر شد .در رسارس انجیل ،این شخص الهد بههعنوان "پرسه" ظهاهر
شد که در زندند انساند ا ادمت عیسد دیده مدشود .بگد از پنخیناست ،همین شخص ،اهودش
را بهعنوان "راح" که در کلیسا فگال است ،ۀشنار کرد.
صورتنراید ،جذرابیت اش را از اشتیاق به مأکید ااضح بر این ح ی ت بدست مدۀارد کهه ف ه یهک
ادا اجود دارد .شاید ادعا کند که ف

با عزارامد کهه دربهارو یهک اهدا صهحزت مدکننهد ،ح یهت

مندشود ،بلنه با عزارامد همچون یوحنا "( 30:10من ا پدر یک هستیم") ا یوحنها "( 9:14ههر کهه
مرا دید ،پدر را دیده است") نیا ح یت مدشود .اما ۀارین عزارت ف

مدمواند به ایهن مگنها باشهد

کههه عیسههد کههامالً شخصههیت اههدای پههدر را ۀشههنار مدکنههد ا عزههارت قزلههد (یوحنهها  ،)30:10در
پیشزمینهای که عیسد مأیید مدکند که همۀ کارهاید را که پدر بهه اا سهپرده ،انجهام اواههد داد ا
همۀ کساند را که پدر به اا داده ،نجات اواهد داد ،این مفههوم را مدرسهاند کهه عیسهد ا پهدر یهک
هدف دارند.
ن ص ُمهلک صورتنراید در این ح ی ت است که باید رااب شخصد بین مثلی را که در بسیاری از
قسمتهای کتاب م دد ظاهر مدشود ،اننار کند (یا باید مأیید کند که اینها ف

یهک ایهال باطهل

هستند ا ااقگد نیستند) .بنابراین باید سه شخص مجاا در مگمید عیسد را اننار کنند ،جایینهه پهدر
از ۀس ن سخن مدنوید ا راح مانند کزومر بر عیسد نازل مدشود .باید بدوید که همۀ ایهن مهواردی
که عیسد در ناد پدر دعا مدکند ،یک ایال باطل یا چیستان منایشد است .ایهن ایهده کهه پرسه یها
راحال دد در ناد ادای پدر برای ما شفاعت مدکننهد ،از بهین مهدراد .نهایتهاً صهورتنراید کهامالً
اصلِ ۀموزو کفراره را از دست مددهد -یگند این ایده که ادا پرسش را بهعنوان قرباند نیابتد فرستاد
ا پرس به جای ما ،اشم ادا را متحمل شد ،ا پدر که نشاندهندو بخشد از مثلی است ،رنج مسهیح
را دید ا راضد شد (اشگیا .)11:53
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 .2آریانیسم ،الوهیت کامل پرس و روحالقدس را انکار میکند.
اصخالح ۀریانیسم برنرفته از ۀریود ،اس ف اسهنندریه اسهت کهه دیهدناههایش در شهورای نی یهه در
سال  325میالدی محنوم شد ا اا در  336میالدی از دنیا رفت .ۀریود مگلیم داد کهه اهدای پرسه،
یک زماند موس ادای پدر ۀفریده شد ا پیش از ۀن پرس نزود ،راحال دد هم نزود ،بلنهه ف ه پهدر
بود .بنابراین ،انرچه پرس یک موجود ۀس ند اسهت کهه پهیش از ب یهۀ ال هت اجهود داشهته ا بسهیار
بارنرت از ب یۀ ال ت است ،اما همچنان در همۀ صفات با پدر برابر نیست -شاید بتهوان نفهت کهه در
ماهیت اش "مانند پدر" یا "شزیه به پدر" بود ،اما مندموان نفت که "همذات" با پدر بود.
ۀریانها بهش ردت به متوند اابستهاند که مسیح را "یدانه مولود" ادا مداواننهد (یوحنها 14:1؛ ،16:3
18؛ اال یوحنا  .)9:4ۀنها استدطل مدکردند که انر مسیح "یدانه مولود" ادای پدر بود ،په

بایهد

به این مگنا باشد که اا موس ادای پدر به اجود ۀمد (چون کلمۀ بچهدار شهدن یها مولهود در مجربهۀ
انساند ،به ن ش پدر در مولید بچه اشاره مدکند) .ح یت بیشرت از دیدناه ۀریان در کولسیان 15:1
یافت مدشد" :مسیح صورت ا مظهر ادای نادیده است ا نخستزاده ا برمر از همهۀ مخلوقهات" .ۀیها
در اینجا "نخستزاده" به این مگنا نیست که پرس در یک زماند موس پدر به اجهود ۀمهد؟ ا انهر ایهن
دربارو پرس صدق کند ،وارماً باید دربارو راحال دد نیا صدق کند.
اما این متون از ما منداواهند که نظر ۀریانها را باار کنیم .کولسیان  15:1که مسیح را "نخستزادو
همۀ مخلوقات" مداواند ،بهرت است به این مگنا در نظر نرفته شود که مسیح از ح هوق یها امتیهازات
حق رههای یها اقتهدار
"نخستزاده" براوردار است-که مخابق کاربرد ا رسومات کتاب م دد ،یگند ر
"حهق نخسهتزادند" یها
بر اانواده در نسل اا( .به عاانیان  16:12موجه کنید که نفته شده عیسو
ر

ههق االزهههاری" اهههود را فرااهههت -کلمهههۀ یونهههاند  prototokiaهمریشهههۀ اصهههخالح prototokos
"حه ر
"نخسهتزاده" در کولسههیان  15:1اسههت) .په

کولسههیان  15:1یگنههد مسهیح از امتیههازات اقتههدار ا

کل ال ت ایهن امتیهازات را
فرمانرااید که به "نخستزاده" مگلق دارد ،براوردار است ،اما در رابخه با ر
دارد .مرجمۀ هاارو نو کمک مدکند " :فرزند ارشد بر یامد ۀفرینش".
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استدطلهای ۀریانها کهه از متهوند اسهتفاده کهرده کهه بهه مسهیح بههعنوان "یدانهه مولهود" اهدا اشهاره
مدکنند ،بر اسهاد سهو مفاهمد از کلمهۀ یونهاند  monogenesاسهت (بههعنوان مثهال در ههاارو نهو
بهعنوان "ۀن پرس یدانه" مرجمه شهده ،در یوحنها 18 ،14:1؛ 18 ،16:3؛ اال یوحنها  .)9:4سهالهای
زیههادی فنههر مدکردنههد کههه ایههن کلمههه از دا اصههخالح یونههاند مشههتق شههده mono ،یگنههد "یدانههه" ا
 gennaoیگند "مولود شدن" یا "زادن" .اما مخالگۀ زبانشناسد در قرن بیستم نشان داده که بخهش
دام این کلمه ،در ااقع با کلمۀ  genosدر ارمزاط است که یگند "دسته" یا "نون" .درنتیجه ،این کلمه
یگند پرس"بدنظیر" یا "بدهمتها" (همچنهین مراجگهه کنیهد بهه عاانیهان  ،17:11جایینهه اسهحاق،
 monogenesابراهیم است ،انرچه اا منها فرزند نزود) .ایهن ۀیهات بهه جهای ایننهه بههنوعد بهه نهاال
مسیح از جانب پدر اشاره کنند ،جایداه بدهمتای مسیح را بهعنوان پرس ادا مأیید مدکنند.
با اجود سو مفاهم کلیسای االیه دربارو اصخالح  ،monogenesبهش ردت احساد مدشد که بسیاری
از متون دیدر نشان مددهند که مسهیح کهامالً ا یامهاً اهدا بهود ،ا نتیجههنیری مدکهرد کهه "یدانهه
مولود" ،هر مفهومد که داشته باشد ،مفهوم "مخلهوق" را نهدارد .بنهابراین اعت ادنامهۀ نی یهه در 325
مأیید کرد که مسیح "مولود بود ،نه ۀفریده شده".
ما به یک ادا ای ن داریم ،پدر قادر مخلق ،االق همۀ چیاهای دیدند ا نادیدند.
ا ای ن داریم به یک ادااند عیسد مسیح ،پرس ادا ،مولود پدر ،یدانه مولود؛ یگنهد از ذات

پدر است ،اداست از ادا ،نور از نور ،ادای راسهتین از اهدای راسهتین ،مولهود ،نهه ۀفریهده
شده ،همذات [ ]homoousionبا پدر. 3...
برای ابخال بیشرت مگلیم ۀریود ،اعت ادنامۀ نی یه مأکید کرد که مسیح "همذات با پدر" بود .مشاجره
با ۀریود ،در مورد دا کلمه بود کهه در مهاریخ ۀمهوزو مسهیحد مگهراف شهده"( homoousios ،از ذات
ینسان") ا "( homoiousiosاز ذات مشابه") .فرق ۀنها به مگنای متفاات دا پیشهوند یونهاند مربهوط
است -homo ،یگند "ینسان" ا  -homoiیگند "مشابه" .ۀریود با اوشهحالد مدنفهت مسهیح یهک
اجود ۀس ند فوقطزیگد بود ا موس ادا قزل از ۀفرینش ب یۀ جهان ۀفریده شد ،ا حتد در ذامش،
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"مشابه" ادا بود .بنابراین ،ۀریود با کلمۀ  homoiousiosموافهق بهود .امها شهورای نی یهه در  325ا
شورای قسخنخنیه در  381متوجه شدند که این کافد نیست ،چون انر مسیح دقی اً همذات با پهدر
نیست ،پ

کامالً ادا نیست .پ

هر دا شورا ارصار داشتند که مسهیحیان ا ُرمهدک

اعهرتاف کننهد

که عیسد  homoousiosاست ،همذات با ادای پدر .با اجود ایننه فرق بین این دا کلمهه ف ه در
یک حرف بود ،این فرق ااقگاً عمیق بود ،فرق بین مسیحیت کتاب م دسد ا ارمداد ،فهرق بهین ۀمهوزو
ح ی د مثلی ا ارمدادی را که الوهیت کامل مسیح را مندپذیرفت ا درنتیجه لیرمثلیثد بود ا نهایتهاً
کل ای ن مسیحد مخ ررب بود ،مشخص مدکرد.
برای ر
کلیسههای االیههه در مأییههد ایننههه پرسه بهها پههدر همههذات بههود ،یههک ۀمههوزو درالههینِ مههرمز بهها ۀن ،یگنههد
مابعنراید را حذف کرد .درحالینه ۀریانیسم مدنوید پرسه مخلهوق اسهت ا اهدا نیسهت ،مهابعنراید
مگت د است که پرس ازلد (نه مخلوق) ا ادا بود ،اما همچنان در اجود یا صفات بها پهدر برابهر نزهود-
اجو ِد پرس ،پایینمر یا "مابع" ادای پدر بود 4.این ایده هم مانند ۀریانیسم بهاضهوح در شهورای نی یهه
رد شد.

 .3سه خداباوری ،وجود یک خدا را انکار میکند.
راش نهاید ممنن در مالش برای مخزیق ۀسان مثلی با مگلیم کتاب م هدد ،اننها ِر اجهود یهک اهدا
اواهد بود .نتیجه این است که بدوییم ادا سه شخص است ا هر شخص کهامالً اداسهت .درنتیجهه
سه ادا اجود دارد .اصوطً این دیدناه" ،سه ادابااری" نامیده مدشد.
عدو کمد در ماریخ کلیسا به این دیهدناه اعت هاد داشهتهاند .ایهن بهه بسهیاری از مهذاهب بتپرسهتد
باستاند که به مگ ردد ادایان اعت اد داشتند ،شزاهت دارد .این دیدناه منجر بهه رسدرنمهد در ذههن
ای نداران مدشد .هیچ پرستش ااقگهد یها افهاداری یها عزهادت در برابهر یهک اهدای ااحهد ح ی هد
مندبود .ما مندفهمیدیم که باید به کدام ادا لایت افاداری ن را ابراز کنهیم .ا در سهخح عمیهقمر،
این دیدناه هر حسد از احدت لاید در جهان را از بین مدبُهرد؛ حتهد در اجهو ِد اهو ِد اهدا ،حالهت
جمع اجود مدداشت ،نه احدت.
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انرچه هیچ نراه ُمدرند از سه ادابااری دفان مندکند ،امها شهاید بسهیاری از مگت هدین بهه نهضهت
انجیلیهای امراز ،نااواسهته بهه سهوی دیهدناه سهه اهدابااری در مثلیه مت یهل شهوند ا شخصهیت
مت یا پدر ،پرس ا راحال دد را مصدیق کنند ،اما بهندرت از احدت ادا بهعنوان یک اجود ینپارچه
ۀناه باشند.

 .4اهمیت آموزۀ تثلیث.
چههرا کلیسهها بسههیار ندههرانِ ۀمههوزو مثلیه بههود؟ ۀیهها ااقگهاً واری اسههت کههه بههه الوهیههت کامههل پرسه ا
راحال دد مگت د باشیم؟ بله واری است ،چون این مگلیم برای اصل ای ن مسیحد ،مفهاهیمد را
در پد دارد.
اال ،کفاره در اخر است .انر عیسد رصفاً یهک مخلهوق اسهت ا کهامالً اهدا نیسهت ،په

بهسهختد

مدموان دید که چخور اا بهعنوان مخلوق موانست اشم کامل ادا را برعلیه همۀ نناهان ما متح رمهل
شود .ۀیا هیچ مخلوقد ،هر چ در که بارگ باشد ،ااقگاً مدمواند ما را نجات دهد؟ دام ،انهر الوهیهت
کامل پرس را اننار کنیم ،این مهدیدی برای عادلشمردند ف
شاهدان یهوه دیده مدشود ،کسانینه به عادلشمردند ف

با ای ن است( .این امرازه در مگلهیم
با ای ن ،اعت هاد ندارنهد) .انهر عیسهد

شک مدکردیم که ۀیا مدموانیم ااقگاً به اا اعت د کنیم که ما را کامالً
کامالً ادا نیست ،ما بهدرستد
ر
نجات دهد .ۀیا ااقگاً مدموانستیم برای نجایان ،کامالً به هر مخلوقد منیه کنیم؟ سوم ،انهر عیسهد
ادای بینران نیست ،ۀیا باید در ناد اا دعها کهرده یها اا را پرسهتش کنهیم؟ چهه کسهد لیهر از اهدای
بینران ا عالِم مخلق مدموانست همۀ دعاهای قومش را بشنود ا پاسخ دهد؟ چه کسهد لیهر از اهدا
ساااار پرستش است؟ بهدرستد که انر عیسد رصفاً یک مخلوق اسهت ،ههر چ هدر کهه بهارگ باشهد،
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پرستش اا ،بُتپرستد مدبود -الد عهدجدید به ما فرمان مددهد که اا را پرسهتش کنهیم (فیلیپیهان
9:2-11؛ مناشفه  .)14-12:5چهارم ،انر کسد مگلیم مددهد که مسیح یک مخلوق است ،الد مها
را نجات مددهد ،این مگلیم اشتزاهاً امتیاز نجات را بهه یهک مخلهوق نسهزت مددههد ،نهه اهدا .ایهن
مگلیم اشتزاهاً مخلوق را به جای االق بلند مدکند ،چیای که کتاب م دد هرنا بهه مها اجهازو ۀن را
منددهد .پنجم ،ماهیت مست رل ا شخصد ادا در اخر است :انر هیچ مثلیثد نیست ،پ

پیش از

ۀفرینش ،هیچ رااب شخصد در اجود ادا نزود ا بدان رااب شخصد ،بهسهختد مدمهوان دیهد کهه
ادا بتواند ااقگاً شخصد باشد یا نیازی به ۀفرینش نداشته باشد ما با ۀن ارمزهاط برقهرار کنهد .ششهم،
احدت جهان در اخر است :انر در ادا حالت جمع کامل ا احدت کامهل نیسهت ،په

مها پایههای

برای این مفنر نداریم که یک احدت لاید بین عنارص نونانون جهان اواهد بود .بهاضوح ،در ۀموزو
مثلی  ،اصلِ ای ن مسیحد در اخر است.
ج .چه فرقی بین پدر ،پرس و روحالقدس وجود دارد؟
پ

از پایان بررسد اخاههاید دربهارو مثلیه  ،اکنهون مدمهوانیم بپرسهیم کهه ۀیها مدمهوان چیاههای

بیشرتی دربارو فرق بین پدر ،پرس ا راحال دد نفت .انر بدوییم هر عضهو مثلیه کهامالً اداسهت ا
هر شخص کامالً در همۀ صفات ادا رشیک است ،پ

ۀیا اصالً فرقد بین این اشخاص اجود دارد؟

 .1شخصیتهای تثلیث ،عملکردهای اصلی متفاوتی در رابطه با دنیا دارند.
اقتد کتاب م دد دربارو نحوو ارمزاط اهدا بها دنیها در ۀفهرینش ا فدیهه صهحزت مدکنهد ،مدنویهد
شخصههیتهای مثلی ه عملنردههها یهها فگالیتهههای اصههلد متفههاامد دارنههد .نههاهد ااقههات ۀن را "مثلی ه
کارکردی" مدنامند ،بنارنیری کارکرد در قدیم ،یگند "سهاماندهد فگالیتهها"( .از ایهن لحهاظ ،مهردم
عادت داشتند که بدویند "کارکرد اهل اانه" یا "کارکرد اانه" که ف

به مگنای امور مالد اهل اانه

کل "ساماندهد فگالیتها" در اهل اانه بود" ).مثلی کارکردی" یگنهد طری ههای مختلهف
نزود ،بلنه ر
عملنرد این سه شخص در ارمزاط با دنیا ا (ه نخهور کهه در بخهش بگهدی اهواهیم دیهد) نسهزت بهه
یندیدر ما به ابد.
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ما این عملنردهای متفاات را در کار ۀفرینش مدبینیم .اهدای پهدر کهالم ۀفریننهده را اعهالم کهرد مها
جهان را به اجود ۀارد .اما ادای پرس ،یگند کالم ازلد ادا ،این احنام ۀفریننده را اجهرا کهرد" .همهه
چیا بهاسیلۀ اا هستد یافت ا بدان اا چیای ۀفریده نشد" (یوحنا 3:1؛ همچنهین مراجگهه کنیهد بهه
اال قرنتیان 6:8؛ کولسهیان 16:1؛ عاانیهان  .)2:1راحال هدد نیها بههطور متفهاات فگهال بهود ،در
"حرکت کردن" یا "چرایدن" بر رای سهخح ۀبهها (پیهدایش  ،)2:1ظهاهرا ً حضهور مسهت یم اهدا را در
ال ت اش م ویت ا ظاهر مدکهرد (م ایسهه کنیهد بها ماامیهر  ،6:33جایینهه " َد ِم دههان اا" [مرجمهۀ
هاارو نو] احت طً باید "راح" مرجمه شود؛ همچنین به ماامیر  7:139مراجگه کنید).
همچنین ما مدموانیم عملنردهای مت یا را در کار فدیه بزینیم .ادای پدر ،فدیه را برنامهریای کهرد
ا پرسش را به جهان فرستاد (یوحنا 16:3؛ لالطیان 4:4؛ افسسیان  .)10-9:1پرسه از پهدر اطاعهت
کرد ا فدیه را برای ما به عمل ۀارد (یوحنا 38:6؛ عاانیان  7 -5:10ا لیهره) .اهدای پهدر نیامهد کهه
ِ
اهاص پرسه بهود .ۀندهاه ،په
برای نناهان ما مبیرد ،ادای راحال دد هم نیامهد .ایهن کها ِر

از ۀننهه

عیسد به ۀس ن صگود کرد ،راحال دد موس پدر ا پرس فرستاده شد مها فدیهه را در مها بنهار بهاد.
عیسد دربارو این مدنوید که "راحال هدد کهه پهدر بهه نهام مهن اواههد فرسهتاد" (یوحنها ،)26:14
همچنین مدنوید اا اودش راحال دد را اواهد فرستاد ،چون مدنوید" :انر بهرام ،اا را نهاد شه
اواهم فرستاد" (یوحنا  .)7:16ن ش اهاص راحال هدد ایهن اسهت کهه بهه مها مولهد مهازه یها زنهدند
راحاند جدید بدهد (یوحنا  ،)8-5:3ما را م دی

کنهد (رامیهان 13:8؛ 16:15؛ اال پهرتد  )2:1ا

برای ادمت ،به ما قدرت بزخشد (اع ل 8:1؛ اال قرنتیان  .)11-7:12بهطور کلد به نظر مدرسهد
که کار راحال دد ،منمیل کاری است که ادای پدر برنامهریای کرد ا ادای پرس ۀلاز کرد.
پ

مدموانیم بدوییم که ن ش پدر در ال ت ا فدیه این بود که برنامههریای ا ههدایت کنهد ا پرسه ا

راحال دد را بفرستد .این چیا عجیزد نیست ،چون نشان مددهد پدر ا پرس با هم در ارمزهاط انهد،
ه نخور که یک پدر ا پرس در اانوادو انساند با هم در ارمزاط انهد :پهدر ههدایت مدکنهد ا بهر پرسه
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اقتدار دارد ،ا پرس اطاعت مدکند ا به هدایت پدر پاسخ مددهد .راحال دد از هدایت پهدر ا پرسه
اطاعت مدکند.
بنابراین ،درحالینه اشخاص مثلی در همهۀ صفامشهان بها ههم برابرنهد ،امها در ارمزاطشهان بها ال هت
متفاات هستند .پرس ا راحال دد ،در الوهیت بها اهدای پهدر برابهر انهد ،امها در ن شهایشهان مهابع
هستند.

 .2شخصیتهای تثلیث از ازل بهعنوان پدر ،پرس و روحالقدس بودند.
اما چرا شخصیتهای مثلی  ،این ن شهای متفاات را در ارمزاط با ۀفرینش برعهده مدنیرنهد؟ ۀیها ایهن
مصادفد یا دلزخواهد بود؟ ۀیا ادای پدر مدموانست به جای ادای پرسه بیایهد ا بهرای نناههان مها
مبیرد؟ ۀیا راحال دد مدموانست ادای پدر را بفرستد ما برای نناهان ما مبیرد ا بگد ادای پرسه را
بفرستد ما فدیه را برای ما بنار باد؟
ایر ،به نظر مندرسد که این چیاها مدموانست امفاق بهد افتهد ،چهون ن هش فرمهان دادن ،ههدایت
کردن ا فرستادن ،شایستۀ جایداه پدر است ،که ن ش پدری انسانها مخهابق ۀن طراحهد شهده اسهت
(افسسیان  .)15-14:3ن ش اطاعت ،رفنت در زمانینهه پهدر مدفرسهتد ا ۀشهنار کهردن اهدا بهه مها،
شایستۀ ن ش پرس است که کالم ادا نیا نامیده شده است (م ایسه کنید با یوحنا 18 ،14 ،5-1:1؛
4:17؛ فیلیپیان  .)11-5:2این ن شها مندموانست اارانه شود یا پهدر ،از پهدر بهودن دسهت بنشهد ا
پرسهه ،از پرس ه بههودن دسههت بنشههد .بهها م ایسههۀ ایههن رابخههه مدمههوانیم نتیجهههنیری کنههیم کههه ن ههش
راحال دد نیا شایستۀ رابخهای بود که اا پیش از ۀفرینش جهان با پدر ا پرس داشت.
دام ،پیش از ۀمدن پرس به زمین ا حتد پیش از ۀفرینش جهان ،پدر از ازل ،پدر بود ا پرس ،پرس بود ا
راحال دد ،راحال دد بود .این رااب  ،ازلد هستند ا به مرار زمان ُرخ منددهد .مها مدمهوانیم اال
از ملییرناپذیری ادا به این نتیجه برسیم (مراجگه کنید به فصل  .)4انر اهدا اکنهون بههعنوان پهدر،
پرس ا راحال دد اجود دارد ،پ

همیشه بهعنوان پدر ،پرس ا راحال دد اجود داشته است.
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همچنین مدموانیم بر اساد ۀیات دیدر کتاب م دد که دربارو رااب اعضای مثلی بها ینهدیدر ،در
پیش از ۀفرینش جهان صحزت مدکنهد ،نتیجههنیری کنهیم کهه ایهن راابه ازلهد هسهتند .بههعنوان
مثال ،اقتد کتاب م دد دربارو عمل برنایدند ادا (مراجگه کنید به فصهل  )18پهیش از ۀفهرینش
جهان صحزت مدکند ،مدنوید پدر ما را "در" پرس برمدنایند" :ادا ا پدر ادااند ما عیسد مسیح
را سپاد مدنوهیم ...ادا ما را پهیش از ۀفهرینش دنیها در مسهیح برنایهد مها در پیشهداه اا م هدد ا
بدعیب باشیم" (افسسیان  .)4-3:1عمل االیۀ برنایدن به ادای پدر نسزت داده شده ،کسد که ما
را با مسیح یا "در مسیح" متحد کرد ،حتد پیش از ۀننه اجود داشته باشیم (همچنین مراجگهه کنیهد
به رامیان  :29:8پدر ما را "از پیش برناید ما به شنل پرس اا" درۀییم) .حتد ایهن ح ی هت کهه پهدر،
"پرس یدانۀ اود را داد" (یوحنا  )16:3ا "پرس اود را به دنیا فرستاد" (یوحنها  )17:3نشهان مددههد
که پیش از ۀمدن مسیح به دنیا ،یک رابخۀ پدر ا پرسی اجود داشت.
اقتد کتاب م دد دربهارو ۀفهرینش صهحزت مدکنهد ،دابهاره دربهارو ایهن صهحزت مدکنهد کهه پهدر
بهاسیلۀ پرس الق کرد ،نشاندهندو رابخهای پیش از ۀلاز ۀفرینش دنیاست (مراجگهه کنیهد بهه یوحنها
3:1؛ اال قرنتیان 6:8؛ عاانیان  .)2:1اما در هیچ کجا مندنوید پرس یها راحال هدد بهاسهیلۀ پهدر
الق کردند .این عزارات داباره استنزاط مدکنند که پیش از ۀفرینش ،رابخههای بهین پهدر (بههعنوان
ابههدان کننههده) ا پرسهه(بهعنوان مناینههدو فگههال) اجههود داشههت ا طزههق ایههن رابخههه ،شایسههته بههود کههه
شخصیتهای مختلف مثلی این ن شها را اجرا کنند.
بنابراین ،عملنردهای مختلف پدر ،پرس ا راحال دد ،بهسهادند حاصهل کها ِر رابخهۀ ازلهد بهین سهه
شخص است ،رابخهای که همیشه اجود داشته ا اجهود اواههد داشهت .اهدا همیشهه بههعنوان سهه
شخص مت یا اجود داشته :پدر ،پرس ا راحال دد .این یایاات برای ماهیهت اهدا واری اسهت ا
مندموانست لیر از این باشد.
نهایتاً ،شاید بتوان نفت در الوهیت ،صفات یا ماهیت اساسد پدر ،پرسه ا راحال هدد ههیچ مفهاامد

اجود ندارد .هر شخص کامالً اداست ا همۀ صفات ادا را دارد .منها مفاامههای اعضهای مثلیه  ،در
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نحوو ارمزاط شان با یندیدر ا با ال ت است .در این رااب  ،ن شهاید را برعهده دارند که شایستۀ هر
شخص مدباشد.
ِ
عزهارت "برابهر در اجهود ،امها مابگیهت در کهارکرد" االصهه
ناهد ااقات این ح ی ت دربارو مثلی  ،در
شده ،در اینجا کلمۀ اجود ،یگند "هستد" ا کارکرد به فگالیتها یا ن شههای متفهاات اشهاره مدکنهد.
راش دیدر در بیان سادهمر این است که بدوییم" ،برابری اجود ،اما مابگیت در ن هش" .ههر دا بخهش
این عزارت برای ۀموزو ح ی هد مثلیه واری اسهت :انهر برابهری در اجهود را نداشهته باشهیم ،همهۀ
شخصیتها کامالً ادا نیستند .اما انر مابگیت در کارکرد را نداشته باشیم 5،در نحهوو ارمزهاط ایهن سهه
شخص با یندیدر هیچ مفاات ذامد اجود ندارد ا درنتیجه مها سهه شهخص مت یها نهداریم کهه از ازل
بهعنوان پدر ،پرس ا راحال دد باشد.
بگضد از مخالب اایر نهضت انجیلیها ،مابگیت ازلد ن ِ
ش اعضای مثلی را اننار کردهاند ،شاید فنهر
مدکننهد کهه ن هش مهابع ،وارمهاً بهه مگنهای اهمیهت کمهرت یها فردیهت کمهرت اسهت .الزتهه بها اجهود
عملنردهای متفاات اعضای مثلی  ،هیچ ح ارمد در اجود یا جایداهشان نیست ا ایدو مابگیت ازلهد
در ن ش ،حداقل از زمان شورای نی یه ( 325میالدی) ،بهاضوح بخشد از ۀموزو کلیسا دربارو مثلیه
بوده است .پ

چارلا ها مدنوید:

ۀموزو نی یه شامل )1( :قاعدو مابگیت پرس از پدر ،ا مابگیت راح از پدر ا پرس .اما این مابگیهت بهه
مگنای ح ارت نیست ...این مابگیت ف

در رابخه با حالت اجودی ا عملنرد است...

این اعت ادات چیای بیش از پیرایش منظم ح ایق کتاب م دد دربارو ۀموزو مثلی نیسهت .ۀنهها
شخصیت مت یا پدر ،پرس ا راح را بیان مدکنند ...ا برابری کاملِ ناشد از ۀن؛ ا مابگیت پرس از
پدر ا مابگیت راح از پدر ا پرس ،در رابخه با حالت اجودی ا عملنهرد اسهت .اینهها ح هایق کتهاب

م دسد است که اعت ادات مورد نظر چیای به ۀنها مندافاایهد؛ ا از ایهن لحهاظ موسه کلیسهای
جهاند پذیرفته شدهاند.

6

 .3چه رابطهای بین سه شخص و وجود خدا وجود دارد؟
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حل باقد مدماند ،این اسهت" :در ایهن نفتدهو ،شهخص ا
بگد از نفتدوی قزلد ،سؤالد که بدان راه ر
اجود چه فرقد با هم دارند؟ چدونه مدموانیم بدوییم که ادا یک اجود ینپارچه است ،ا با این حال
در این یک اجود ،سه شخص اجود دارد؟"
اال باید مأیید کنیم که هر شخص کامالً ا یاماً اداست؛ یگند هر شخص یامیرت کامل اجود اهدا
یک سوم از ادا نیست ،بلنه پرسه کهامالً ا یامهاً

را در اود دارد .پرس ما حدادی ادا نیست یا ف

اداست ،ا پدر ا راحال دد نیا اینخهور هسهتند .بنهابراین ،درسهت نیسهت کهه مثلیه را بهر اسهاد
نشاندهندو یک سوم از اجود اداست

مصویر  1 .6در نظر بدیریم ،که هر شخص ف
پدر

پسر

روحالقدس

اجود ادا به سه بخش مساای م سیم نشده که هر بخش متگلق به یند از اعضای مثلی باشد.

مصویر 1 .6
کل اجود ادا را در اود
کل اجود ادا را در اود دارد .همچنین پرس ،ر
بلنه باید بدوییم شخص پدر ،ر
کل اجود ادا را در اود دارد .اقتد دربارو پدر ،پرسه ا راحال هدد در کنهار ههم
دارد ا راحال دد ،ر
صحزت مدکنیم ،در م ایسه با زمانینه ف

دربارو پدر یا ف

دربارو پرس یا ف

دربارو راحال هدد

کهل اجهود
کل اجود اداست .پرسه ههم ر
صحزت مدکنیم ،از اجود بارنرتی سخن مندنوییم .پدر ،ر
کل اجود اداست.
اداست .راحال دد هم ر
اما انر هر شخص کامالً اداست ا همۀ اجود ادا را دارد ،پ

نزاید فنر کنیم که یایاات شخصد،

صفات دیدری هستند که به اجود ادا افااده شده است ،همچون مصویر .2 .6
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پرس

پدر

راحال دد
یایاات شخصد در مثلی  ،چیای نیست که به اجود ااقگد ادا افااده شده باشد.

مصویر 2 .6

ِ
شخص مثلی  ،همۀ صهفات اهدا را دارد ا ههیچ شخصهد دارای صهفتد نیسهت کهه دیدهری
بلنه هر
نداشته باشد.
از طرف دیدر باید بدوییم که این اشخاص ،ااقگد هستند ا ف

راشهای مختلف در ندهاه کهردن بهه

اجو ِد ااحد ادا نیستند( .این مدمواند صورتنراید باشد ،چناننه در باط بیان شد) .پ

مصهویر .6

 3صحیح نخواهد بود.

پسر

پدر

روحالقدس

شخصیتهای مثلی  ،ف

سه راش متفاات در نداه کردن به اجود ااحد ادا نیست.

مصویر 3 .6

بلنه ما باید مثلی را طوری در نظر بدیریم که ااقگیت سه شخص حفظ شده ا هر شخص در ارمزهاط
با ب یۀ اشخاص بهعنوان یک "من" (اال شخص) ا یک "مو" (دام شخص) ا یک "اا" (سهوم شهخص)
در نظر نرفته شود.
186

منها راه ممنن در انجام این کار ،این است که بدوییم مفاات این اشخاص ،مفاات در "اجود" نیست،
بلنه مفاات در "رااب " است .این فرامر از مجربۀ انساند ماست که هر "شخص" انساند متفاات ،یک
اجود متفاات نیا مدباشد .بهنوعد ،اجود ادا بسیار بارنرت از اجود ماست ،اا در اجود ینپارچهاش
مدمواند رااب شخصد ۀشنار ا سه شخصیت مت یا داشته باشد.
پ

پدر ،پرس ا راحال دد چهه مفهاامد بها ههم دارنهد؟ اصهالً ههیچ مفهاامد در صهفات ندارنهد .منهها

مفااتشان در نحوو ارمزاط شان با یندیدر ا با ال ت است .اصوصیت بدهمتای پدر ،نحوو ارمزهاط
اش بهعنوان پدر با پرس ا راحال دد است .اصوصیت بدهمتهای پرسه ،نحهوو ارمزهاط اش بههعنوان
پرس است .ا اصوصیت بدهمتای راحال دد ،نحوو ارمزاط اش بهعنوان راح است.
مصویر  4 .6مدمواند برای مفنر دربارو اجود سه شخص در اجود ینپارچۀ ادا مفید باشد.
پدر
پسر
روح القدس

کل اجود اداست.
سه شخصیت مت یا اجود دارد ا اجود هر شخص برابر با ر

مصویر 4 .6

در مصویر  ،4 .6پدر بهعنوان بخشد از دایره نشان داده شده که در ۀن پدر نوشهته شهده ا همچنهین
ب یۀ این دایره بهطور ساعتدرد از پدر حرکت مدکند؛ پرس بهعنوان بخشد از دایره نشهان داده شهده
که در ۀن پرس نوشته شده ا همچنین ب یۀ دایره بهطور ساعتدرد از پرس حرکت مدکند؛ ا راحال دد
بهعنوان بخشد از دایره نشان داده شده کهه در ۀن راحال هدد نوشهته شهده ا همچنهین ب یهۀ دایهره
بهطور ساعتدرد از راحال دد حرکهت مدکنهد .بنهابراین سهه شخصهیت مت یها اجهود دارد ،امها ههر
شخص کامالً ا یاماً اداست .الزته این مصویر ناکامل است ،چون مندمواند بینراند ،شخصهیت یها
هر یک از صفات ادا را نشان دهد .همچنین باید به بیش از یک راش به این دایره نداه کنیهد مها ۀن
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را درک کنید .اخوط ن خهچین را باید نشانۀ رابخهۀ شخصهد بدانیهد ،عهدم جهداید در اجهو ِد ااحهد
ادا .بنابراین دایره ،نشاندهندو اجود اداست ،درحالینه اخهوط ن خههچین نشهاندهندو حهالتد از
اجود شخصد است ،نه مفاات در اجود .به هرحال ایهن منهودار مدموانهد از بگضهد از سهو مفاه ت
جلونیری کند.

از این نفتدو بهاضوح درمدیابیم که این حالت سه شخصیتد در اجهود ،فرامهر از درک ماسهت .ایهن
اجودی بسیار متفاات از مجربیات ما ا چیاهای دیدر در جهان است .چون اجود سه شخص در یهک
ادا فرامر از درک ماست ،الهیات مسیحد از کلمۀ شخص برای صحزت دربارو این مفاامهها در راابه
استفاده کرده ،نه بهااطر ایننه ما کامالً مفهوم کلمۀ شهخص را در اشهاره بهه مثلیه درک مهدکنیم،
بلنه بهااطر ایننه بتوانیم چیای بدوییم ،به جای ایننه اصالً هیچ چیای برای نفنت نداشته باشیم.

 .4آیا ما میتوانیم آموزۀ تثلیث را درک کنیم؟
ما باید نسزت به اخاهای ایجاد شده در نذشته هشیار باشهیم .همهۀ اینهها حاصهل مهالش در سهاده
کردن ۀموزو مثلی ا قابل درک ساانت ۀن بوده ا یامد رما ا رازها را از ۀن برداشته اسهت .مها هرنها
مندموانیم چنین کاری را بننیم .اما درست نیست که بدوییم هرنا مندمهوانیم ۀمهوزو مثلیه را درک
کنیم .ما قخگاً مدموانیم ۀن را درک کنیم ا بهدانیم کهه اهدا سهه شهخص اسهت ا ههر شهخص کهامالً
اداست ا یک ادای ااحد اجود دارد .ما مدموانیم این چیاهها را درک کنهیم ،چهون کتهاب م هدد
ۀنها را مگلیم مددهد .بگالاه ،مدموانیم چیاهاید را دربهارو نحهوو ارمزهاط ایهن شخصهیتها بها ینهدیدر
درک کنیم (به بخش باط مراجگه کنید) .اما چیای که کامالً مندموانیم درک کنیم ،نحهوو قهرار دادن
این مگالیم کتاب م دسد مت یا در کنار یندیدر است .مها منهددانیم چدونهه ممنهن اسهت کهه سهه
شخص مت یا اجود داشته باشد ا هر سه شخص ،همۀ اجود ادا را در اهود داشهته باشهد ا بها ایهن
حال ادا ف

یک اجود ااحد ا ینپارچه باشد .ما مندموانیم ایهن را درک کنهیم .در ااقهع ،مصهدیق
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ۀشنار ایننه اجود ادا فوق از درک ماست ،برای سالمت راحاند مها اهوب اسهت .ایهن مها را در نهاد
ادا فرامن مدسازد ا بدان هیچ مانگد ما را به سوی پرستش اا سوق مددهد.
اما باید این را هم بدوییم که کتاب م دد از ما منداواهد به یک مناقد ای ن داشته باشهیم .یهک
مناقد مدمواند این باشد که "یک ادا اجود دارد ا یک ادا اجود ندارد" یا "ادا سه شهخص اسهت
ا ادا سه شخص نیست" یا حتد (چیای که شزیه بیانیۀ قزلد است) "ادا سه شهخص اسهت ا اهدا
یک شخص است" .اما انر بدوییم "ادا سه شخص است ا یهک اهدا اجهود دارد" ،ایهن یهک منهاقد
نیست .این چیای است که ما درک مندکنیم ا بنابراین یک راز یا مناقد مناست ،اما چهون جوانهب
مختلف این راز بهاضوح موس کتاب م دد مگلهیم داده شهده ،چهون مها موجهودات فهاند هسهتیم ا
ادای عالِم مخلق نیستیم ،نزاید این موضون ما را اذیت کند ،چون همیشه (ما ابد) چیاهاید اواهد
بود که کامالً درک مندکنیم.
چ .کاربرد
چون اهدا در اهودش ،احهدت ا نونهانوند دارد ،عجیهب نیسهت کهه احهدت ا نونهانوند در راابه
انساند م ررر شده موس اا نیا منگن

شده باشد .ما اال ۀنرا در ازداا مدبینیم .اقتد ادا انسهان

را به شزاهت اود ۀفرید ،رصفاً افراد مناای نیافرید ،بلنه کتاب م دد به مها مدنویهد" :ۀنهها را زن ا
مرد ۀفرید" (پیدایش  .)27:1در امحاد ازداا (مراجگه کنید به پیدایش  )24:2ما یهک مثلیه ماننهد
ادا را مندبینیم ،بلنه حداقل یک امحاد قابل موجهه بهین دا شهخص را مهدبینیم ،اشخاصهد کهه از
یندیدر مت یا مدمانند ،با ایهن حهال در جسهم ،ذههن ا راح ینهد مدشهوند (م ایسهه کنیهد بها اال
قرنتیان 20-16:6؛ افسسیان  .)31:5در ااقع ،در رابخۀ زن ا مرد در ازداا  ،مصویری از رابخۀ پدر ا
پرس در مثلی را مدبینیم .پول

مدنوید" :اما مداواهم بدانید که رس هر مهرد مسهیح اسهت ا رس

هر زن شوهر ااست ا رس مسیح اداست" (اال قرنتیان  .)3:11در اینجا ه نخور که در مثلی  ،پدر
بر پرس اقتدار دارد ،در ازداا  ،شوهر بر زن اقتدار دارد .ن هش شهوهر مهوازی بها ن هش اهدای پهدر ا
ن ش زن موازی با ن ش اهدای پرسه اسهت .بگهالاه ،ه نخهور کهه پهدر ا پرسه در الوهیهت ا ارزش ا
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فردیرت برابر اند ،پ

شوهر ا زن هم در انسانیرت ا ارزش ا فردیرت برابهر انهد .انرچهه ایهن رصیحهاً در

کتاب م دد ذکر نشده ،اما هدیۀ فرزندان در ازداا که از پدر ا مادر حاصل مدشود ا محت اقتهدار
پدر ا مادر هستند ،قیاسد برای رابخۀ راحال دد با پدر ا پرس در مثلی است.
ما انگناسد از نونانوند ا احدت ادا را در کلیسا هم مدبینیم ،کلیسا "اعضای متفهاات" دارد ا در
عین حال یک "بدن ااحهد" اسهت (اال قرنتیهان  .)12:12مها اعضهای بسهیار متفهاامد را بها عخایها ا
عالیق متفاات در کلیسای ن داریم ا به یندیدر اابستهایم ا کمهک مهدکنیم ،درنتیجهه نونهانوند ا
احدت شدرف را همامان نشان مددهیم .اقتهد اشهخاص متفهاامد را مهدبینیم کهه کارههای بسهیار
متفاامد را در زندند کلیساید انجام مددهند ،باید ادا را شنر کنیم که ایهن باعه مدشهود مها بها
منگن

کردن بخشد از احدت ا نونانوند مثلی  ،اا را جالل دهیم.

همچنین باید موجه کنیم که بارها هدف ادا در ماریخ جههان ایهن بهوده کهه احهدت را در نونهانوند
نشان دهد ا درنتیجه جاللش را نشان دهد .ما این را نهمنها در کلیسا ،بلنه در امحاد بین یهودیان ا
لیریهودیان نیها مهدبینیم ،په

همهۀ نژادهها بها اجهود نونهانوند اهود ،در مسهیح متحهد مدشهوند

(افسسیان 16:2؛ 10-8:3؛ همچنین مراجگه کنید بهه مناشهفه  .)9:7پهول

شهدفتزده اسهت کهه

ن شههای ادا برای ماریخ فدیه ماننهد یهک سهمفوند بهارگ اسهت ،چناننهه حنمهت اا فهوق از درک
ماست (رامیان  .)36-33:11حتد در امحاد مرموز بین مسیح ا کلیسا که ما عهراد مسهیح اوانهده
شدهایم (افسسیان  ،)32-31:5امحادی را مدبینیم که فوق از مصور ماست ،امحاد بها پرسه اهدا .بها
این حال در همۀ اینها هرنا هویت فردی اود را از دست منددهیم ،بلنه اشخاص مت یای هسهتیم
که همیشه بهعنوان اشخاص منحرصبه فرد مدموانیم ادا را پرستش ا ادمت کنیم.
نهایتاً همۀ جهان با بخشهای نونانون در این هدف ااحد سههیم اواهنهد شهد ا در پرسهتش اهدای
پدر ،پرس ا راحال دد سهیم مدشوند ،چون یک راز به نام عیسد ههر زانهوید اهم اواههد شهد "در
ۀس ن ا رای زمین ا زیر زمین ...ا همه برای جالل ادای پدر ،با زبان اود اعرتاف کنند که عیسد
مسیح ،ادااند است" (فیلیپیان .)11-10:2
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ما انسانها رازانه کارهای زیادی انجام مددهیم (مثالً در نیهرای کهار ،سهازمانهای اجت عهد ،اجهرای
موسی د ا میمهای ارزشد) که در ۀن بسیاری از افراد مت یا در یک ههدف یها فگالیهت ااحهد سههیم
مدشوند .اقتد در این فگالیتها انگناسد از حنمت ادا را مدبینیم که به ما اجازه مددهد احدت ا
نونانوند داشته باشهیم ،مدمهوانیم انگنهاد ضهگیفد از جهالل اهدا را در اجهود مثلیثهد اا بزینهیم.
انرچه ما هرنا راز مثلی را کامالً درک نخواهیم کرد ،اما مدموانیم ادا را بههااطر کیسهتد ا هویهت
اش در رسادهای ستایشد ا کالم ا اع ملان پرستش کنیم ،چون اینها چیای از شخصیت برمهر اا را
منگن

مدکنند.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1از عهدعتیق ا عهدجدید ،شواهد کتاب م دسد را برای ۀموزو مثلی پیدا کنید.
 .2سه بیانیۀ این فصل که مگلیم کتاب م دد را دربارو مثلی االصه مدکند ،بنویسید ا در
ح یت از هر یک از ۀنها ،ۀیات کتاب م دد را اراهه کنید.
 .3کدام یک از سه بیانیۀ باط را بدعتهای زیر اننار مدکنند؟
 صورتنراید ۀریانیسم مابگیتنراید سه ادابااری شخصیتهای مثلی چه مفاامد با یندیدر دارند؟ چدونه ایهن مفاامهها در عمهل ال هت بنهارمدراند؟ در فدیه؟
 .2سؤاالتی برای کاربرد شخصی
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 .1چرا افاداری ،محزت ا ه هندد در اانواده ،ادا را اشنود مدکند؟ بهه چهه طری ههاید
اعضای اانوادو ش مدموانند نونانوند موجود در اعضهای مثلیه را نشهان دهنهد؟ بهه چهه
طری هاید رااب اانوادند ش مدمواند امحاد مثلی را بهطور کاملرت منگن

کند؟ چدونهه

نونانوند اشخاص مثلی مدمواند االدین را مشویق کنهد کهه بهه فرزندانشهان اجهازه بدهنهد
عالیق متفاامد از یندیدر ا االدینشان داشته باشند ،بدان ایننه فنر کنند امحاد اانوادند
ۀسیب اواهد دید؟
 .1ۀیا ما بحال فنر کردهاید که انر کلیسایتان اجازه بدهد ادمات جدیهد یها متفهاامد شهنل بدیهرد،
این مدمواند مانع از امحاد کلیسا شود؟ چدونه امحاد ا نونانوند در مثلی مدمواند در پاسخ به ایهن
سؤاطت به ش کمک کند؟
 .2ۀیا فنر مدکنید ماهیت مثلیثد ادا بهطور کاملرت در کلیساید منگن

مدشود که همۀ اعضا از

پیشینۀ نژادی ینساند براوردارند یا در کلیساید کهه اعضهایش از نژادههای بسهیار متفهاات هسهتند
(مراجگه کنید به افسسیان )10-1:3؟
 .3عالاه بر رااب ما در اانوادههای ن ،همۀ ما در ارمزاط با اقتدارهای انساند دیدر هسهتیم -ماننهد
حنومت ،کارفرما ،انجمن دااطلزان ،مؤسسات ۀموزشد ا ارزشد .یک منونه در اانواده یا در ینهد از
بخشهای دیدر اراهه کنید که در ۀن بنارنیری اقتهدار یها پاسهختان بهه اقتهدار مدموانهد بیشهرت ماننهد
الدوی رااب در مثلی باشد.
 .4ما در اجود ادا یک امحاد بینراند را داریم که با حفظ شخصیتهای مت ی ِا اعضای مثلی مرکیب
شده است .انر ما مدمرسیم که امحاد بیشرت با مسیح ا با یندیدر در کلیسها ،شخصهیت فهردی مها را
نابود کند ،چدونه این ح ی ت مدمواند به ما اطمینان بزخشد؟ ۀیا به نظرمان در ۀس ن ،شه دقی هاً
مانند دیدران اواهید بود ،یا شخصیت مت یای اواهد داشت؟ چدونه مذاهب رشقد (مانند مذهب
بوداید) از این لحاظ ،متفاات از مسیحیت است؟
 .2اصطالحات خاص
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ۀریانیسم
مابگیت در کارکرد

از یک ذات ینسان homoiousios
از یک ذات مشابهhomoousios
صورتنراید
یدانه مولود
برابری اجود
مابگیتنراید
مثلی
سه ادابااری
 .3عبارت حفظی از کتاب مقدس
متد 17-16:3

"عیسد پ

از مگمید ،فورا ً از ۀب بیهران ۀمهد .ۀندهاه ۀسه ن بهاز شهد ا اا راح اهدا را دیهد کهه ماننهد

کزومری نازل شده به سوی اا مدۀید .ا صداید از ۀس ن شنیده شد کهه مدنفهت" :ایهن اسهت پرسه
عایا من که از اا اوش هستم".
___________
 .1بخش بگدی دربارو شخصیت مت یا راحال دد با دقرت نسزتاً زیادی از مخالب عالد لوهی

بِرکوف پیرای مدکند ،مگرفد الهیات نظاممند (Grand Rapids:

) Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .96

 .2یک مزح عالد دربارو ماریخ ا مفاهیم الهیامد بدعتهای مثلیثد مورد بح در این بخش را مدموان در بدعتها ،هارالد ا ُ.جد .براان یافت :مصویر مسیح در ۀینۀ
بدعت ا ارمدک  ،از زمان رسوطن ما زمان حال ( )Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984; reprint, Peabody, Mass: Hendrickson, 1998صفحات – 95
.157
 .3این شنل االیۀ اعت ادنامۀ نی یه است ،اما بگدها در شورای کل ِسدان در  381میالدی اصالح شد ا در ۀنجا به شنلد درۀمد که مگموطً موس کلیساهای امراز،
اعت ادنامۀ نی یه نامیده مدشود .این منت برنرفته از فیلیپ شَ ف ،اعت ادنامۀ مسیحیت ،سه جلدی است:1 )Grand Rapids: Baker, 1983; reprint of 1931 ed( .
.29 – 28
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 .4بدعت مابگیتنراید که مگت د است اجو ِد پرس ،کوچنرت از پدر است ،باید بهاضوح از ۀموزو ارمدک

که مدنوید پرس از ازل در ن ش یا عملنرد ،مابع پدر بود،

مت یا شود .بدان این ح ی ت ،ما ۀموزو مثلی را از دست مددادیم ،چون هیچ یایا شخصد ازلد بین پدر ا پرس نداشتیم ا ۀنها از ازل پدر ا پرس مندبودند( .به
بخش در مخالب زیر دربارو مفاامهای پدر ،پرس ا راحال دد مراجگه کنید).
 .5مابگیت در کارکرد باید با دقت از اخای "مابگیتنراید" که مگت د است پرس ا راحال دد در اجود اود از پدر کوچنرت هستند ،مت یا شود (مراجگه کنید به
بخش پ 2 .در باط).
 .6الهیات نظاممند 3 ،جلدی( 462 – 460 :1 )Grand Rapids: Eerdmans, 1970; first published 1871 - 73( .حراف ایتالیک را من افاادهام).

فصل هفتم
آفرینش

 +چرا ،چدونه ا چه زماند ادا جهان را ۀفرید؟
توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ادا چدونه جهان را ۀفرید؟ ۀیا اا انوان مختلف نیاهان ا حیوانات را مست ی ً ۀفرید یا از نوعد فرایند
مناملد استفاده کرد ا رشد موجودات زنده را از سادهمرین حالت به پیچیدهمرین حالت هدایت کرد؟
ادا با چه رسعتد ۀفرینش را به اجود ۀارد؟ ۀیا همۀ اینها در شهش را ِز بیسهت ا چههار سهاعته انجهام
شد ،یا از هااران یا شاید میلیونها سال استفاده کرد؟ قدمت زمین چ در است ا قدمت نهژاد انسهاند
چ در است؟
ما در براورد با ۀموزو ۀفرینش ،با این سؤاطت مواجه مدشویم .براالف اکرث مخالب قزلد این کتاب،
این فصل به سؤاطت مختلفد مدپردازد که مسیحیان نهضت انجیلد دیدناههای متفاامد نسزت بهه
ۀن دارند ا ناهد ااقات دیدناههاید که بهشدت به ۀنها مگت دند.
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این فصل طوری منظیم شده که از این جوانب ۀفرینش کهه بهاضهوح در کتهاب م هدد موضهیح داده
شده ا م ریزاً یام مگت دین به نهضت انجیلیها با ۀن مواف ند (ۀفرینش از هیچ ،ۀفهرینش اهاص ۀدم ا
حوا ا نینوید جهان) ،به جوانب دیدر ال ت مدپردازد که نهضت انجیلیها با ۀن مخهالف انهد (ایننهه
ۀیا ادا در به اجود ۀاردن اکرث ۀفرینش از فرایند منامل استفاده کرد ،ا قدمت زمین ا نژاد برش چ در
است).

ما مدموانیم ۀموزو ۀفرینش را اینخور مگریف کنیم :ادا ک رل جهان را از هیچ ۀفرید؛ این در ابتدا بسیار
نینو بود؛ ا اا ۀن را ۀفرید ما اودش را جالل دهد.

الف .خدا جهان را از هیچ آفرید

 .1شواهد کتاب م دد برای ۀفرینش از هیچ.
کتاب م دد بهاضوح از ما مداواهد ای ن داشته باشیم که اهدا جههان را از ههیچ ۀفریهد( .نهاهد
ااقات عزارت طمین " ex nihiloاز هیچ" بنار رفته؛ پ

مدنوید کتهاب م هدد مگلهیم مهد دههد کهه

ۀفرینش  ex nihiloاست ).این یگند قزل از ایننه ادا جهان را بیافریند ،چیای لیر از ادا نزود.
این مفهوم پیدایش  1:1است که مدنوید" :در ابتدا ادا ۀسآمنها ا زمین را ۀفرید" .عزهارت "ۀسهآمنها
کل جهان است .مامور  33نیا به ما مدنوید" :به کالم ادااند ۀسآمنها ۀفریهده شهد ا
ا زمین" شامل ر
با یک کلمهای که از اا صادر شد ،ۀفتاب ا مهتاب ا ستارنان بوجود ۀمدند ...زیرا که ادااند نفهت ا
شد؛ به امر اا همه چیها برقهرار نردیهد" (ماامیهر  .)9 ،6:33در عهدجدیهد ،یهک بیانیهۀ جههاند را در
ابتدای انجیل یوحنا مدیابیم" :همه چیها بهاسهیلۀ اا هسهتد یافهت ا بهدان اا چیهای ۀفریهده نشهد"
کل جهان بنار راد (م ایسه کنید با اع ل
(یوحنا  .)3:1بهرت است عزارت "همه چیا" برای اشاره به ر
24:17؛ عاانیان  .)3:11پول

در کولسیان  1با رصاحت همۀ بخشهای جهان ،دیهدند ا نادیهدند

را مشهخص مدکنههد" :زیههرا بهاسههیلۀ اا هههر ۀنچههه در ۀسه ن ا زمههین اسههت ،دیههدندها ا نادیههدندها،
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مختها ،پادشاهان ،حنمرانان ا صاحزان قدرت ۀفریهده شهدند ،بلهد ،یهام موجهودات بهاسهیلۀ اا ا
برای اا ۀفریده شدند" (کولسیان .)16:1
عاانیان  3:11مدنوید" :به ای ن درمدیابیم که کاهنات بهاسیلۀ کالم ادا شنل نرفت ،بداننونهه
که ۀنچه دیده مدشود از چیاهای دیدند پدید نیامد" (مرجمۀ هاارو نو) .ایهن مرجمهه (بگهالاو مرجمهۀ
قدیم) بهدرستد منت یوناند را منگن

مدکنند .انرچه این منت ۀموزو ۀفرینش را که از ههیچ ۀفریهده

شده ،مگلهیم منددههد ،امها بهه ۀن نادیهک اسهت ،چهون مدنویهد اهدا جههان را از چیاههای دیهدند
نیافرید .احت طً این ایدو نسزتاً عجیب که مدنوید جهان مدمواند از چیاهای نادیدند بوجهود ۀمهده
باشد ،در ذهن نویسنده نزود .اا ایدو ۀفرینش از موادی که قزالً اجود داشت را رد مدکند ا به همین
دلیل این ۀیه نسزتاً ااضح است.
کل جهان را از هیچ ۀفرید ،هیچ مادهای در جهان ،ازلد نیست .هر ۀنچه مدبینیم -کوهها،
چون ادا ر
اقیانوسها ،ستارنان ،زمین -همۀ اینها با ۀفرینش ادا به اجود ۀمدند .این به ما یهادۀاری مدکنهد کهه
کل جهان حاکم است ا هیچ چیا در ۀفرینش ،لیر از ادا یا چیای عالاه بر اا ،نزاید پرسهتش
ادا بر ر
شود .به هرحال ،اقتد ۀفهرینش از ههیچ را اننهار مهدکنیم ،بایهد بدهوییم کهه مهوادی همیشهه اجهود
داشتند ا ۀنها هم مثل ادا ازلد هستند .این ایهده ،اسهت الل اهدا ،حاکمیهت اا ا ایهن ح ی هت کهه
پرستش ف

از ۀنِ اداست را به چالش مدکشد .انر موادی لیر از ادا اجود داشتند ،پ

اهدا از

حق ذامد براوردار بود که بر ۀن فرمانرااید کند ا ۀن را برای جالل اود بنار بَرد؟ انر بخشههاید
چه ر
از جهان موس ادا ۀفریده نشده بود ،ما چه اطمیناند مدموانستیم داشته باشهیم کهه همهۀ جوانهب
جهان ،نهایتاً اهداف ادا را به مح رق اواهند رساند؟
جنزۀ مثزت این ح ی ت که ادا جهان را از هیچ ۀفرید ،این است که این مگنا ا هدفد دارد .اهدا بها
حنمت اش ،ۀن را برای هدفد ۀفرید .ما باید سگد کنهیم کهه ایهن ههدف را درک کنهیم ا از ۀفهرینش
طوری استفاده کنیم که شایستۀ این هدف باشد ،یگند ادا را جالل دهیم 1.بگهالاه ،اقتهد ۀفهرینش
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باع اوشد ما مدشود (م ایسه کنید با اال میمومااد  ،)17:6باید اداید را شنر کنیم کهه همهۀ
اینها را ۀفرید.

 .2آفرینش مستقیم آدم و حوا.
همچنین کتاب م دد مگلیم مددهد که ادا ۀدم ا حوا را بهطور ااص ا شخصد ۀفرید" .په

از ۀن

ادااند ،ادا م داری ااک از زمین برداشت ا از ۀن ۀدم را ساات ا در بیند اا راح حیات دمیهد ا اا
یک موجود زنده نردید" (پیدایش  .)7:2سپ  ،ادا حوا را از بدنِ ۀدم ۀفرید" :پ

ادااند ،ادا ۀدم

را به اواب عمی د فرا برد ا اقتد اا در اهواب بهود ینهد از قالهههایش را نرفهت ا جهای ۀنهرا بههم
پیوست .سهپ

از ۀن قالهه زن را سهاات ا اا را پهیش ۀدم ۀارد" (پیهدایش  .)22-21:2ظهاهرا ً اهدا

اجازه داد ۀدم ما حدادی از این امفاقات ۀناه باشد ،چون ۀدم مدنوید:
"این مثل اود من است .استخوانِ از استخوۀنهایم ا قسمتد از بدنم .نام اا زن است ،زیهرا از
انسان نرفته شد" (پیدایش .)23:2
چناننه در مخالب زیر اواهیم دید ،مسیحیان دربارو احت ل اسگت رشد مناملد بگد از ۀفرینش ،بها
هم ااتالف نظر دارند ،شاید (مخابق کهالم بگضهیها) ایهن منجهر بهه رشهد انهدامهای پیچیهدهمر شهد.
درحالینههه دربههارو سههؤال مربههوط بههه قلمههرا نیاهههان ا حیوانههات ،در بههین مسههیحیان ااههتالف ع یههدو
صادقانه اجود دارد ،این متون با رصاحت مدنویند به سختد کسد مدمواند به راستد کامهل کتهاب
م دد مگت د بوده ا همچنان مگت د باشد که انسانها نتیجۀ فرایند منهاملد طهوطند مهدت هسهتند.
چههون اقتههد کتههاب م ههدد مدنویههد اداانههد "اههدا م ههداری اههاک از زمههین برداشههت ا از ۀن ۀدم را
ساات" (پیدایش  ،)7:2ممنن نیست اینخهور درک کنهیم کهه ۀن را در طهول فراینهدی کهه میلیونهها
سال طول کشید ا با بنارنیری رشد امفاقد هااران اندامد که دامئاً پیچیدهمر مدشدند ،انجهام داد.
حتد موافق لیرمحتملمر با دیدناه مناملد ،این است که این راایت بهاضوح حهوا را بههعنوان کسهد
نشان مددهد که هیچ االد مهؤنثد نهدارد؛ اا مسهت ی ً از دنهدو (قالهه) ۀدم ۀفریهده شهد ،اقتهد ۀدم
اواب بود (پیدایش  .)21:2اما از دیهدناه کهامالً منهاملد ،ایهن امنانپهذیر نزهود ،چهون حتهد االهین
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"موجود انساند" مؤن (زن) ،بایهد از نسهل موجهودی م ریزهاً انسهاند مدبهود کهه هنهوز حیهوان بهود.
عهدجدید داباره ماریخد بودن این ال ت ااص حوا از ۀدم را مأیید مدکند ،اقتهد پهول

مدنویهد:

"زیرا مرد از زن ۀفریده نشد ،بلنه زن از مرد به اجود ۀمد ا مرد نیها بخهاطر زن ۀفریهده نشهد ،بلنهه زن
برای مرد الق شد" (اال قرنتیان .)9-8:11
ۀفرینش ااص ۀدم ا حوا نشان مددهد که انرچه ممنن است ما از بسهیاری جههات در جسهم ماننهد
حیوانات باشیم ،اما بسیار متفاات از حیوانات هستیم .ما "بهصورت ادا" ۀفریده شدهایم ،اا ال ت
ادا هستیم ،بیشرت مانند ادا هستیم ما هر موجهود دیدهری ،مها بهرای فرمهانرااید بهر ب یهۀ ۀفهرینش
منصوب شدهایم .حتد ناارش مخترص پیدایش دربهارو ۀفهرینش (در م ایسهه بها داسهتان انسهانها در
ب یۀ کتاب م دد) بهطور فوقالگاده بهر اهمیهت انسهان در م ایسهه بها ب یهۀ جههان مأکیهد مدکنهد.
درنتیجه این با یایالت امرازی بهرای در نظهر نهرفنت انسهان بههعنوان موجهودی پهوچ ا بدمگنهد در
م ایسه با عظمت جهان مخالفت مدکند.

 .3کار پرس و روحالقدس در آفرینش.
ادای پدر منایندو اصلد برای پیش دمد در کار ۀفرینش بود .اما پرس ا راحال دد نیا فگال بودنهد.
پرس لالزاً بهعنوان کسد موصیف شده که ۀفرینش "بهاسیلۀ" اا به اجود ۀمد" .همهه چیها بهاسهیلۀ اا
هستد یافت ا بدان اا چیای ۀفریده نشد" (یوحنا  .)3:1پول

مدنوید" :یهک اداانهد اجهود دارد،

یگند عیسد مسیح که همه چیا بهاسهیلۀ اا ۀفریهده شهد ا مها در اا زیسهت مهدکنیم" (اال قرنتیهان
 )6:8ا "یام موجودات بهاسیلۀ اا ا بهرای اا ۀفریهده شهدند" (کولسهیان  .)16:1ایهن عزهارات ،یهک
مصویر پیوسته از پرس بهعنوان منایندو فگال در اجرای ن شهها ا دستورات پدر را نشان مددهند.
راحال دد نیا در ۀفرینش مشلول کار بود .اا بهطور کلرد بهعنوان منمیل کننهده ،پُرکننهده ا حیهات
دهنده به ۀفرینش ادا مرسیم شده است .در پیدایش " 2:1راح اهدا بهر رای ۀبهها حرکهت مدکهرد"،
نشاندهندو عملنرد محافظت کننده ،م ویت کننده ،حنومت کننده است .ایوب مدنوید" :راح اهدا
مرا رسشته ا نَ َف

قادر متگهال بهه مهن حیهات بخشهیده اسهت" (ایهوب  .)4:33در بگضهد از عزهارات
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عهدعتیق ،باید بدانیم که کلمۀ عای ) (ruachمدمواند در پیشزمینههای مختلف به مگنای "راح"،
"نَ َف " یا "باد" باشد .اما در بسیاری از موارد ،مگنای متفاامد ندارند ،چون انر حتد کسهد مصهمیم
مدنرفهت بگضههد از عزههارات را "بهازدم اههدا" یهها حتهد "بهها ِد اههدا" مرجمهه کنههد ،همچنههان یههک راش
استگاری برای اشاره به عمل راحال دد در ال ت به نظر مدرسهید .په

مامورنهوی

در صهحزت از

منون زیاد موجودات زمین ا دریا مدنوید" :چون راح اود را مدفرستد ،مخلوقات ۀفریده مدشهوند"
(ماامیر 30:104؛ همچنین دربارو عمل راحال دد ،به ایهوب 13:26؛ اشهگیا 13:40؛ اال قرنتیهان
 10:2موجه کنید).

ب .آفرینش متامیز از خداست ،ولی همیشه به خدا وابسته است
مگلیم کتاب م دد در مورد رابخۀ ادا با ۀفرینش ،در م ایسه با مذاهب دنیا ،منحرص بهه فهرد اسهت.
کتاب م دد مگلیم مددهد که ادا از ۀفرینش مت یا است .اا بخشد از ۀفرینش نیست ،چون ۀن را
الق کرده ا بر ۀن فرمانرااید مدکند .اصخالحد که لالزاً برای بیان عظیممر بهودن اهدا از ۀفهرینش
بنار مدراد ،کلمۀ متگال است .این یگند اهدا به

"فرامهر" از ۀفهرینش اسهت ،از ایهن لحهاظ کهه اا

عظیمرت از ۀفرینش ا مست ل از ۀن است.
همچنین ادا در امور ۀفرینش حضهور دارد ،چهون ۀفهرینش دامئهاً بهرای اجهود ا عملنهردش بهه اهدا
اابسته است .اصخالح مخصصد بنار رفته برای حضهور اهدا در ۀفهرینش ،کلمهۀ درانبهودند اسهت،
یگند در ۀفرینش "مدماند" .ادای کتاب م دد ،اهدای انتااعهد ا جهدا از ۀفهرینش ا بدعالقهه بهه
ۀفرینش نیست .کتاب م دد داستان حضهور اهدا در ۀفهرینش ا مخصوصهاً حضهور اا بها انسهانها در
ۀفرینش است .ایوب مأیید مدکند که حتد حیوانات ا نیاهان به ادا اابسهتهاند" :زنهدند ههر زنهده
جان ا نَ َف
"نف

همۀ برش در دست اا است" (ایوب  .)10:12پول

در عهدجدید مأیید مدکند که اهدا

ا زندند ا همه چیا را به جمیع ۀدمیان مدبخشد" ا "در اا زنهدند مهدکنیم ا در اا حرکهت ا
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هسهتد داریههم" (اعه ل  .)28 ،25:17ااقگهاً در مسهیح "همههه چیهها بهاسههیلۀ اا بها هههم ارمزههاط پیههدا
مدکند" (کولسیان  )17:1ا اا دامئاً "کاهنات را با کالم پُر قدرت اود نده مددارد" (عاانیان .)3:1
مگالد ا درانبودند ادا در همه جا ،در یک ۀیه مأیید شده که پول

مدنوید" :یک ادا اجود دارد

که پدر همه ا مافوق همه بوده ا در همه کار مدکند ا در همه ساکن است" (افسسیان .)6:4
این ح ی ت که ۀفرینش مت یا از اداست ،الد همیشه به ادا اابسته است ،ایننه ادا ب

فرامر از

ۀفرینش است ،الد همیشه در ۀن حضور دارد (بههطور االصهه ،اهدا متگهال ا درانبهودند اسهت) را
مدموان در مصویر  1 .7نشان داد.

خدا

آفرینش

ال ت مت یا از اداست ،الد همیشه به ادا اابسته است (ادا متگال ا درانبودند است)

مصویر 1 .7

این بهاضوح مت یا از مادهنراید است که رایجمرین فلسهفۀ امهرازی لیرای نهداران اسهت کهه اجهود
ادا را کامالً اننار مدکند .مادهنراید مدنوید همه چیا ف
مصویر  2 .7نشان داد.
جهان
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جهان مادی اسهت .ۀن را مدمهوان در

مادهنراید

مصویر 2 .7
امرازه مسیحیاند که م ریزاً همهۀ مالششهان در زنهدند بهرای دسهتیابد بهه پهول ا داراییههای بیشهرت
متمرکا شده ،در اع لشان ،مادهنرایان "عملد" مدشوند ،چون انر اصالً بهه اهدا ایه ن نداشهتند،
هیچ مفاامد در زندندشان ایجاد مندشد.

ناارش کتاب م دد دربارو رابخۀ ادا با ۀفرینش ،مت یا از احدت اجهود اسهت .کلمهۀ یونهاند pan
کل جهان ،اداست یا بخشد از اداست .این را
یگند "همه" یا "هر" ا  pantheismیگند همه چیا ،ر
مدموان در مصویر  3 .7نشان داد.
خدا

احدت اجود

مصویر 3 .7
کهل جههان اداسهت،
احدت اجود ،جوانب واری متگددی از شخصیت ادا را اننار مدکنهد .انهر ر
پ

ادا هیچ شخصیت مت یای ندارد .ادا دیدر ملییرناپذیر نیست ،چون اقتد جهان ملییهر کنهد،

ادا هم ملییر مدکند .بگالاه ،ادا دیدر م ردد نیست ،چون رشارت موجود در جهان نیا بخشهد از
اداست .مشنل دیدر این است کهه نهایتهاً اکهرث نظامههای احهدت اجهود (از جملهه ۀیهین بهوداید ا
بسیاری از مذاهب رشقهد دیدهر) بهه جهاید مدرسهند کهه ارزش اصوصهیات فهردی انسهانها را اننهار
مدکنند :چون همه چیا اداست ،هدف شخص باید این باشد که با جهان ۀمیختهه شهود ا بیشهرت ا
بیشرت با ۀن متحد شود ،درنتیجه یایاات فردی اود را از دست مددههد .انهر هویهت شخصهد اهدا
مت یا از جهان نیست ،پ
احدت اجود ،نه ف

ما هم قخگاً نزاید سگد کنیم که چنین چیای را داشته باشیم .درنتیجهه

هویت شخصد ادا را نابود مدکند ،بلنه نهایتاً هویت شخصد انسهانها را ههم

نابود مدکند.
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ناارش کتاب م دد ،داناندد را هم نفد مدکند .این ایده که اهدا ا جههان مهادی از ازل در کنهار
هم بودند .درنتیجه دا نیرای لاید در جهان اجود دارد ،یگند ادا ا ماده .این را مدموان در مصهویر
 4 .7نشان داد.

خدا

داناندد

مصویر 4 .7

جهان

مشنل داناندد این است که نشاندهندو کشمنش ابدی بین ادا ا جوانب بد دنیای مهادی اسهت.
ۀیا ادا نهایتاً بر رشارت جهان پیراز اواهد شد؟ ما مندموانیم مخمنئ باشیم ،چهون ظهاهرا ً همیشهه
ادا ا رشارت در کنار هم بودهاند .این فلسفه ،ادااندی نهاید ادا بر ۀفرینش ا همچنین بهه اجهود
ۀمدن ۀفرینش با ارادو ادا را نیا اننار مدکند ،ۀفرینشد که باید ف

برای اهداف اا بنهار راد ا اا را

کهل جههان ،اساسهاً نینهو ۀفریهده شهد (پیهدایش
جالل دهد .همچنین این دیدناه اننار مدکند کهه ر
 )31:1ا مردم را مشویق مدکند که ااقگیت مادی را به اودی اود ،بهد بداننهد ،کهه ایهن بها نهاارش
ااقگد کتاب م دد از ۀفرینشد که ادا ۀفرید ما نینو باشد ا برای اجرای اهدافش بر ۀن فرمهانرااید
کند ،در مضاد است.
یک منونه از داناندد در فرهن

مدرن ،منایش جن

ستارنان است که اجود یک "نیهرای" جههاند

را که جنزۀ اوب ا بد دارد ،بدیهد مدداند .هیچ مصویری از اهدای م ه ردد ا متگهالد کهه بهر همهه
فرمانرااید کند ا قخگاً بر همه پیراز شود ،اجود ندارد .اقتد امرازه لیر مسهیحیان از جنزهۀ راحهاند
جهان ۀناه مدشوند ،لالزاً دانانه مدشوند ،رصفاً مصدیق مدکنند که جوانب اوب ا بدی در دنیای
مافوقطزیگد ا راحاند اجود دارد .اکرث مذاهب عرص جدید ) ،(New Ageدانانهنرا هستند .الزتهه
شیخان اوشحال است که مردم فنر کنند یک نیرای رشیهر در جههان اجهود دارد کهه شهاید بها اهدا
برابر است.
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همچنین دیدناه مسیحد دربهارو ۀفهرینش ،مت یها از دیهدناه اهدابااری ع النهد اسهت .اهدابااری
ع الند ،این دیدناه است که ادا اکنون مست ی ً در ۀفرینش دایل نیست .ۀن را مدموان در مصویر
 5 .7نشان داد.
ادابااری ع الند بهطور کلد مگت د است که ادا جههان را ۀفریهده ا بسهیار بهارنرت از جههان اسهت
(ادا "متگال" است) .بگضد از ادابااران ع الند موافق اند که ادا مگیارهای ااالقد دارد ا نهایتهاً
مردم در راز دااری باید پاسخدو باشند .اما حضور کنوند ادا در جهان را اننهار مدکننهد ،درنتیجهه
برای درانبودند اا در بین مخلوقات جاید باقد مندماند .بلنه ادا بهعنوان یک ساعتسهاز الههد
در نظر نرفته شده که "ساعت" ۀفرینش را در ۀلاز منظیم کرده ا بگد ۀن را رهها کهرده مها اهودش کهار
کند.
کل ماریخ کتهاب م هدد
درحالینه ادابااری ع الند ،مگالد ادا را بهنوعد مأیید مدکند ،اما م ریزاً ر
را اننار مدکند ،یگنهد مهاریخ حضهور فگهال اهدا در جههان .امهرازه بسهیاری از مسهیحیانِ "الهرم" یها
مسیحیان اسمد ،عمالً ادابااران ع الند هسهتند ،چهون زندندشهان کهامالً فاقهد دعهای صهادقانه،
پرستش ،مرد ادا یا اعهت د لحظهه بهه لحظهه بهه اهدا بهرای مراقزهت از نیازههاید اسهت کهه ایجهاد
مدشود.
خدا

آفرینش

ادابااری ع الند

مصویر 5 .7

پ .خدا جهان را آفرید تا جاللش را نشان دهد
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ااضح است که ادا قومش را برای جالل اودش ۀفریده ،چون دربارو پرسهان ا داهرتانش مدنویهد:
"ۀنها را برای جالل اود ۀفریده ا مصور منودهام" (اشگیا  .)7:43اما اهدا انسهانها را ف ه بهرای ایهن
کل ۀفرینش برای این بهود کهه جهالل اهدا را نشهان دههد .حتهد ۀفهرینش موجهودات
هدف نیافرید .ر
بیجان ،ستارنان ا اورشید ا ماه ا ۀس ن ،دربارو عظمت ادا شهادت مددهند" :ۀس ن جالل ادا
را ۀشنار مدسازد ا فضای بینران صنگت دستهای اا را بیان مدکند .راز سخن مدراند ما راز ا شب
مگرفت ادا را بیان مدکند ما شب" (ماامیر  .)2-1:19رساد پرستش ۀس ند در مناشفه  ،4ۀفرینش
همه چیا موس ادا را با این ح ی ت مرمز مدکند که اا ساااار جالل یافنت موس ۀنهاست:
"ای ادااند ا ادای ما ،مو منها شایستهای که صاحب جالل ا ُحرمت ا قدرت باشد ،زیرا مهو
همه چیا را ۀفریدی ا به ارادو مو ،ۀنها هستد ا زندند یافتند"( .مناشفه )11:4
ۀفههرینش ،چههه چیههای را دربههارو اههدا نشههان مددهههد؟ اساسهاً ،قههدرت عظههیم ا حنمههت اش را نشههان
مددهد ،فوق از مصور هر مخلوقد" 2.ادااند با دست قدرت اود زمین را ساات ا بها حنمهت اهود
جهان را بنها نههاد ا بها علهم ا دانهش اهود ۀسهآمنها را برافراشهت" (ارمیها  .)12:10ندهاه اج لهد بهر
اورشید یا ستارنان ،ما را نسزت به قدرت بینران اهدا مت اعهد مدکنهد .حتهد بررسهد مخترصه ههر
برند از درات ،یا شدفتد دست انسان یا هر سلول زنده ،ما را نسزت به حنمت عظیم اهدا مت اعهد
مدکند .چه کسد مدموانست همۀ اینها را بسازد؟ چه کسد مدموانسهت از ههیچ ،ۀنهها را بیافرینهد؟
چه کسد مدموانست ما سهالهای بدپایهان ،راز بهه راز از ۀنهها ندههداری کنهد؟ ایهن قهدرت بینهران ا
مهارت پیچیده کامالً فوق از درک ماست .اقتد در ۀن مگ رمق مدکنیم ،ادا را جالل مددهیم.
اقتد مأیید مدکنیم که ادا جهان را ۀفرید ما جاللش را نشان دهد ،باید بهدانیم کهه اا نیهاز نداشهت
ۀن را بیافریند .نزاید فنر کنیم که ادا به جاللد بیش از جالل ازلد اود در دران مثلی نیاز داشت
یا بهنوعد ،بدان دریافت جالل از جهان ۀفرینش ،ناکامل بود .این به مگنای اننار است الل اداست
ا یگند ادا نیازمند جهان بود ما کامالً ادا باشد 3.در عوض ما باید مأیید کنهیم کهه ۀفهرینش جههان،
عمل کامالً ۀزادانۀ ادا بود .این یک عمل واری نزود ،بلنه ادا مصمیم نرفت که ۀن را انجام دهد.
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"مو همه چیا را ۀفریدی ا به ارادو مو ،ۀنها هستد ا زندند یافتند" (مناشفه  .)11:4ادا مداواسهت
جهان را بیافریند ما برمری اود را نشان دهد .ۀفرینش ،حنمت ا قدرت عظهیم اا را نشهان مددههد ا
نهایتاً همۀ صهفات دیدهر اا را ههم نشهان مددههد 4.بهه نظهر مدرسهد کهه اهدا جههان را ۀفریهد مها از
ۀفرینشش شادمان شود ،چون هرچه ۀفرینش جوانب نونانون شخصهیت اهدا را نشهان مددههد ،بهه
ه ن اندازه ادا از ۀفرینش شادمان مدشود.
این موضیح مددهد که چهرا مها از انهوان کارههای االقانهه ،اودبههاود شهاد شهده ا لهذت مدبهریم.
کسههانینه مهارمهههای هههرنی ،موسههی اید یهها نویسههندند دارنههد ،از الههق چیاههها ا دیههدن ،شههنیدن یهها
اندیشههیدن بههه کههار االقانهشههان لههذت مدبرنههد .اههدا هههم مهها را ۀفریههده مهها بهههعنوان مخلوقههات ،در
رشیت– در یایا با ب یهۀ
رسمشقنیری از اع ل االقانۀ اا لذت بایم .یند از جوانب شدفتاندیا ب ر
ال ت -مواناید ما در الق چیاهای جدید است .این همچنین موضیح مددههد کهه چهرا مها از انهوان
کارهای "االقانه" شاد مدشویم :بسیاری از افراد از ۀشپای ،ماهین اانهشان ،بالزاند ،کهار بها چهوب
یا مواد دیدر ،مولید اارتاعات علمد یا ابدان راه حلرهای جدیهد بهرای مشهنالت مولیهد صهنگتد لهذت
مدبرند .حتد بچهها از رن ۀمیای مصاایر یها اانهسهازی بها بلوکهها لهذت مدبرنهد .مها در همهۀ ایهن
فگالیتها ،در م یاد کوچند عمل االقانۀ ادا را منگن

مدکنیم ا باید از ۀن لهذت بهرده ا اهدا را

برای ۀن شنر کنیم.
ج .جهانی که خدا آفرید"،بسیار نیکو" بود
این ننته بگد از ننتۀ قزلد مدۀید .انر ادا جهان را ۀفرید ما جاللش را نشهان دههد ،په

مها انتظهار

داشتیم که جهان ،هدف مورد نظر ادا را به مح رق رساند .در ااقع ،اقتد اهدا کهار ۀفهرینش را یهام
کرد ،از ۀن شادمان شد .در پایان هر مرحله از ۀفرینش ،ادا دید که کارش "نینو" بود (پیدایش ،4:1
 .)25 ،21 ،18 ،12 ،10سپ

ششم ۀفرینش" ،ۀنداه ادا کارهای ۀفهرینش را مالحظهه
در پایان راز
ِ

کرد ا همه را از هر جههت عهالد یافهت" (پیهدایش  .)31:1اهدا از ۀفرینشهد کهه مخهابق ههدف اش
ۀفریده بود ،شادمان شد.
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انرچه اکنون نناه در جهان هست ،اما ۀفرینش مادی همچنان از نظر ادا نینوست ا باید از نظر مها
هم "نینو" باشد .این ۀناهد ،ما را از ریاضت کهاذبد کهه اسهتفاده ا لهذت از ۀفهرینش مهادی را اخها
مدداند ،ۀزاد اواهد کرد .پول

مدنوید" :همۀ چیاهاید کهه اهدا ۀفریهده اسهت ،نینوسهت ا نزایهد
شمرد .زیرا بهاسیلۀ کالم ادا ا دعا پاک مدنردد"

چیای را که با شنرنااری پذیرفته مدشود ،نج
(اال میمومااد .)5-4:4

انرچه نظام ۀفرینش مدمواند بهه طری ههای ننهاهۀلود یها اوداواهانهه بنهار راد ا موجهه مها را از اهدا
بازنرداند ،اما نزاید اجازه بدهیم کهه اخهر سو اسهتفاده از ۀفهرینش اهدا مهانع از بنهارنیری مثزهت،
شاکرانه ا شادی ِ
بخش ۀن برای لذت ما ا ای رریت ملنوت اا شهود .کمهد په

از ۀننهه پهول

برعلیهه

اشتیاق برای ارات ا"عشق به پول" (اال میمومااد  )10-9:6هشدار داد ،مأیید کرد کهه اهدا "همهه
چیا را به فراااند مهیه مدکند ،ما مها از ۀنهها لهذت بهایم" (اال میمومهااد  .)17:6ایهن ح ی هت بهه
مسیحیان مجوز مددهد که موسگۀ صحیح صنگت ا مننولو ی را م ویت کننهد (بها مراقزهت از محهی
زیست) ا با اوشد ا شنرنااری از همۀ محصوطت فرااان زمین که ادا ۀفریده ،استفاده کنند -منهون
شههدفتاندیا لههذا ،لزههاد ا اانههه ،بههه همههراه هههااران محصههول مههدرن ماننههد امومزیلههها ،هواپی ههها،
داربینها ،ملفنها ا کامپیومرها .همۀ اینها مدموانند بیش از حه رد ارزشهمند شهده ا مهورد سو اسهتفاده
قرار نیرند ،اما اینها به اودی اود بد نیستند؛ اینها پیرشفتهای حاصل از ۀفرینش نینوی اداست ا
باید بهعنوان هدایای نینوی ادا در نظر نرفته شوند.
چ .رابطۀ کتاب مقدس با یافتههای علم ُمدرن
در زمانهههای مختلفههد از مههاریخ ،مسههیحیان بهها یافتههههای مههورد قزههول علههم مگههارص ااههتالف ع یههده
داشتهاند .در اکرث موارد ،ای ن االص مسیحد ا اعت د قهوی بهه کتهاب م هدد ،دانشهمندان را بهه
کل مهاریخ
سوی کشف ح ایق جدیدی دربارو جهان ادا سوق داده ا این کشفیات ،نظر علمد را در ر
ۀینده ملییر داده است .زندند اسحاق نیومن ،نالیلِئو نالیلهه ،یوههان

کُپلِهر ،بلِیها پاسهنال ،رابِهرت

بویل ،مای ِنل فارا ِدی ،جیما کلِرک َمنسوِل ا بسیاری از افراد دیدر ،منونههاید از ۀن هستند.
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از طرف دیدر ،ناهد ااقهات نظهرات علمهد پذیرفتهه شهده ،بها درک مهردم از کهالم کتهاب م هدد در
کشمنش بوده است .مثالً ،اقتد ستارهشناد ایتالیاید ،نالیلهه ( )1642-1564مگلهیم مهدداد کهه
زمههین مرکهها جهههان نیسههت ،بلنههه زمههین ا س هیرارات دیدههر بههه دار اورشههید مدچرانههد (درنتیجههه از
نظریههای ستارهشناد لهستاند ،یگند کُ ِپرنیک [ ]1472-1543پیرای مدکرد) ،مورد انت هاد قهرار
نرفت ا نهایتاً یادداشتهایش از سوی کلیسای کامولیک رامد محنوم شهد .چهون بسهیاری از افهراد
فنر مدکردند که کتاب م دد مگلیم مددهد که اورشید به دا ِر زمهین مدچراهد .در ااقهع ،کتهاب
م دد اصالً چنین مگلیمد را منددهد ،بلنه ستارهشناسد کُ ِپرنیند باع شهد کهه مهردم دابهاره بهه
کتاب م دد مراجگه کنند ا بزینند که ۀیا ااقگاً چنین مگلیمد را مددههد .موصهیفات کتهاب م هدد
دربارو طلون ا لراب ۀفتاب (جامگه  5:1ا لیره) رصفاً اقایع را از ِ
دید ناظر انساند نشهان مددهنهد ا
مخابق این دیدناه ،موصیف صحیحد را اراهه مدکنند .درد نالیله که مجزور شد مگالیم اش را پ
بدیرد ا سالهای ۀار زندند اش را در اانه زنداند شود ،باید به ما یادۀاری کنهد کهه مشهاهدو دقیهق
دنیای طزیگد مدمواند باع شود که ما به کتاب م دد رجون کهرده ا دابهاره بررسهد کنهیم کهه ۀیها
کتاب م دد ااقگاً چیای را مگلیم مددهد که ما فنر مدکنیم .ناهد ااقات با بررسد دقیقمر مهنت،
ممنن است دریابیم که مفسیرهای قزلد ما نادرست بود.
در بخش بگدی ،قواعدی را ذکر کردهایم که بهاسیلۀ ۀنها مدموانیم به رسا رابخۀ ال ت با یافتههای
علم ُمدرن برایم.

 .1وقتی همۀ حقایق بهدرستی درک شوند" ،عدم کشمکش نهایی" بین کتاب مقودس و
علم طبیعی خواهد بود.
عزارت "عدم کشمنش نهاید" برنرفتهه از کتهاب مفیهدی ،نوشهتۀ ِفرانسهی

ِشهی ِفر ،عهدم کشهمنش

نهاید استِ 5.شی ِفر در مورد سؤاطت مربوط به ۀفرینش جهان ،نواحد مختلفد را ذکر مدکنهد کهه در
قضاات اش ،به مخالفت مسهیحیاند کهه بهه راسهتد کامهل کتهاب م هدد اعت هاد دارنهد ،فضهاید را
ااتصاص مددهد .در بهین ایهن بخشهها ،اا احهت ل ۀفهرینش جههانِ "بهالغ" موسه اهدا را در نظهر
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مدنیرد ،احت ل یک فاصله بین پیدایش  1:1ا  2:1یا بین  2 :1ا  ،3:1احهت ل یهک راز طهوطند
در پیدایش  1ا احت ل ایننه سیل بر دادههای زمینشناسد مهأایر نذاشهته اسهتِ .شهی ِفر بهاضهوح
مدنوید منظورش این نیست که همۀ این نظهرات ،نظهر اهودش اسهت؛ بلنهه ف ه از لحهاظ نظهری
محتمل است .ننتۀ اصلد ِشی ِفر این است که دانش ما در درک دنیای طزیگد ا کتاب م دد ،کامل
نیست .اما مدموانیم با این اطمینان به رسا مخالگات علمد ا کتاب م دسد برایم کهه اقتهد همهۀ
ح ایق بهدرستد درک شوند ا کتاب م دد را بهدرستد درک کنیم ،یافتههای ن هرنا با یندیدر در
کشمنش نخواهند بود؛ "عدم کشمنش نهاید" اواهد بود .چون اداید که در کتاب م دد سهخن
مدنوید ،همۀ ح ایق را مدداند ا طوری صحزت ننرده که با ااقگیت ح ی د جهان در مضر اد باشد.

 .2به نظر میرسد که بعضی از نظریهها دربارۀ آفرینش با تعالیم کتواب مقودس ناسوازگار
است.
ما در این بخش سه موضیح برای منشأ جهان را بررسد اواهیم کرد که به نظهر مدرسهد بهاضهوح بها
کتاب م دد در مناقد است.

الف .نظریههای دنیوی.
ما در اینجا برای منمیل مخالب ،ف

به ااتصهار مدنهوییم نظریهههای کهامالً دنیهوی دربهارو منشهأ

جهان ،برای مگت دین کتاب م دد ،لیرقابل قزول است .نظریۀ "دنیوی" ،نظریهههاید دربهارو منشهأ
جهان است که یک ادای بینران ا شخصد را مسئول ۀفرینش جهان با طهرح ا الدهوی هوشهمندانه
مندداند .درنتیجه ،نظریۀ "انفجار بارگ( "Big Bang ،از لحاظ دنیوی که ادا در نظر نرفته نشهده)
یا هر نظریهای که مگت د است ماده همیشه اجود داشته ،با مگلیم کتاب م دد که اهدا جههان را از
هههیچ ۀفریههد ا بههرای جههالل اههود ۀفریههد ،منههاقد اواهههد داشههت( .اقتههد منامههل داراینههد از لحههاظ
مادهنراید کامل مگلیم داده شود ،چناننه لالزاً همینخور است ،ۀن هم به این م وله مگلرق مدیابد).

ب .تکاملگرایی خداباورانه.
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6

از زمان انتشار کتاب منشأ نونهها بهاسیلۀ ناینش طزیگد ،نوشتۀ چارلا داراین ( ،)1859بگضهد از
مسیحیان پیشنهاد کردهاند که موجودات زنده با فرایند منهاملد کهه دارایهن مخهرح کهرده ،بهه اجهود

ۀمدهاند ،اما ادا این فرایند را هدایت کرده ما نتیجه طزق اواستۀ اا باشد .این دیدناه ،مناملنراید
اداباارانه نامیده مدشود ،چون از اعت اد به ادا ("اهدابااری ع النهد" اسهت) ا اعت هاد بهه منامهل
دفان مدکند .بسیاری از کسانینه به مناملنراید اداباارانهه اعت هاد دارنهد ،پیشهنهاد مدکننهد کهه
ادا در بخشهای بسیار مهمد از ایهن فراینهد داالهت کهرد ،مگمهوطً ( )1ۀفهرینش مهواد در ابتهدا ()2
ۀفرینش سادهمرین حالت زندند ا ( )3ۀفرینش انسان .اما مگت دین بهه منامهلنراید اداباارانهه ،بها
اجود این استثنای احت لد در زمانهاید که ادا مدااله مدکند ،مگت د اند که منامل به طری هاید
پیش رفت که اکنون موس دانشمندان علوم طزیگد کشف شده ا ادا مصمیم نرفت که این فراینهد
را بنار باد ما اجازه بدهد که همۀ اشنال دیدر حیات در زمین رشد کنند .ۀنها مگت د اند کهه جههش
مصادفد موجودات زنده به منامل شنلهای برمر زندند منجهر شهد ،بها ایهن ح ی هت کهه کسهانینه از
"م رایت سازناری" براوردار بودند (جهشد که اجازه داد به شنل بهرتی در محی شان زنده مباننهد)
زنده ماندند ،الد ب یه زنده مناندند.
بررسد دادههای کتاب م دد ۀشنار مدکند که مناملنراید اداباارانه متفاات از ناارش ۀفهرینش
در کتاب م دد است .مگلیم ااضح کتاب م دد که مدنوید عمل ادا در ۀفرینش هدفمنهد اسهت،
با مصادفد بودن که در نظریۀ مناملد بیان مدشهود ،ناسهازنار اسهت .اقتهد کتهاب م هدد نهاارش
مددهد که ادا نفهت" :زمهین جانهداران را بهر حسهب نونههایشهان بهرۀ َا َرد ،چارپایهان ا اانهدنان ا
احوش زمین را ،بر حسب نونههایشان" (پیدایش  ،24:1مرجمۀ هاارو نو) ،نشان مددهد که ادا هر
کاری را بهطور َعمدی ا با هدف انجام مدداد .اما این براالف اجازه دادن به پیرشفت جههش کهامالً
مصادفد است ،بدان هیچ هدفد برای میلیونها جهشد که از لحاظ نظریۀ منامل باید قزهل از ظههور
یک نونۀ جدید ایجاد شود.
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مفاات اساسد دیدناه کتاب م دد نسزت به ۀفرینش ا مناملنراید اداباارانه در این است :نیرای
مح ررکد که ملییر ایجاد مدکند ا رشد نونههای جدید در یهام طرحههای منهاملد ،مصهادفد اسهت.
ش در علم مدرن ،بدان جهش مصادفد موجهودات زنهده ،ههیچ منهاملد نداریهد .جههش مصهادفد،
نیرای اساسد برای پیرشفت نهاید از سهادهمرین حهاطت حیهات بهه پیچیهدهمرین حهاطت اسهت .امها
مخابق کتاب م دد ،نیرای مح ررک برای رشد موجهودات زنهدو جدیهد ،طهرح هوشهمندانۀ اداسهت.
"پ

ادا احوش زمین را بر حسب نونههایشان ساات ،ا چارپایان را بر حسب نونههایشان ،ا همۀ

ااندنان رای زمین را بر حسب نونههایشان ا ادا دید که نینوست" (پیدایش  ،25:1مرجمۀ ههاارو
نو) .به نظر مدرسد که این بیانیهها با ایدو ۀفرینش یا هدایت یها مشهاهدو میلیونهها جههش مصهادفد
موس ادا در مناقد است ،هیچیک از ۀنها مخابق اواستۀ اا" ،بسیار نینو" نزودند ،هیچیک از ۀنهها
نیاهههان یهها حیوانههامد نزودنههد کههه مخههابق اواسههتۀ اا بههر رای زمههین باشههند .دیههدناه منامههلنراید
اداباارانه باید در نظر بدیرد که اقایع اینخور امفاق افتادند" :ا اهدا نفهت :بدهذار زمهین موجهودات
زنده را بر حسب نونههایشان به اجود ۀارد ".ا بگد از سیصد ا هشهتاد ا هفهت میلیهون ا چهارصهد ا
نود ا دا هاار ا هشتصد ا هفتاد ا یک مالش ،باطاره ادا یک موش با عملنرد درست را ساات".
شاید این موضیح عجیزد به نظر برسد ،اما دقی اً ه ن چیای است که مناملنراید اداباارانه برای
هر یک از صدها هاار نون مختلف نیاهان ا حیوانات رای زمین بدیهد مدداند :همۀ ۀنهها بها فراینهد
مصادفد جهش در طول میلیونها سال پیرشفت کردند ،بهطور مدریجد پیچیدهمر شهدند ،چهون اکهرث
جهشها زیانبخش بودند ،اما بگضد از جهشها به نفع مخلوقات بود.
شاید مناملنراید اداباارانهه مخالفهت کنهد کهه اهدا در ایهن فراینهد مداالهه کهرد ا در بسهیاری از
قسمتها به سوی مسیری که مداواست ،هدایت کرد .اما اقتد چنهین اجهازهای داده شهود ،ههدف ا
طرح هوشمندانهای در این فرایند اجود دارد -مها دیدهر ههیچ منهاملد نهداریم ،چهون ایهن دیدهر (در
مراحل مداالۀ الهد ،مراحلد که ااقگاً نتیجه مددهد) جهش مصادفد نیست.
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همچنین مناملنراید اداباارانه با مصویر کتهاب م هدد از کهالم ۀفریننهدو اهدا کهه ااکهنش فهوری
ایجاد مدکند ،در مناقد است .اقتد کتاب م دد دربارو کالم ۀفریننهدو اهدا صهحزت مدکنهد ،بهر
قدرت کالم ا مواناید اا در انجام اهدافش مأکید مدکند.
"به کالم ادااند ۀسآمنها ۀفریده شد ا با یک کلمههای کهه از اا صهادر شهد ،ۀفتهاب ،مهتهاب ا
ستارنان بوجود ۀمدند ...زیرا کهه اداانهد نفهت ا شهد؛ بهه امهر اا همهه چیها برقهرار نردیهد"
(ماامیر .)9 ، 6:33
این نون بیانیه ،با ایهن ایهده کهه اهدا نفهت ا په

از میلیونهها سهال ا میلیونهها جههش مصهادفد در

موجودات زنده ،قدرت اش ،ۀن نتیجۀ بیان شده را حاصل کرد ،متفاات است .بلنهه بهه محهد ایننهه
ادا نفت" :زمین همه نون نزات برایانهد" ،جملهۀ بگهدی بهه مها مدنویهد" :ا چنهین شهد" (پیهدایش
.)11:1
بهسختد مدموان ن ش فگال ادا در ۀفرینش یا ۀفرینش ههر موجهود زنهدهای را کهه اکنهون بهه اجهود
مدۀید ،با نظهارت دارادار منامهل یها "بهدان داالهت" کهه موسه منامهلنراید اداباارانهه پیشهنهاد
مدشود ،مخزیق داد .داااد مدمواند اعرتاف کند" :زیرا که مو ۀفریدنار دل ا اجود من هستد؛ مرا در
َر ِحم مادرم ن ش بستد" (ماامیر  .)13:139ا ادا به موسد نفت" :چه کسد به انسان زبان داد؟ یا
چه کسد اا را کَر یا نن

ۀفرید؟ چه کسد اا را بینا ا یا کور سااته است؟ ۀیا من که ادااند هسهتم

این کارها را ننردهام؟" (ارا  .)11:4ادا علهف را مدرایانهد (ماامیهر 14:104؛ متهد  )30:6ا بهه
پرندنان لذا مددهد (متد  )26:6ا به دیدر موجودات جندل لذا مددههد (ماامیهر -27 ،21:104
 .)30انر ادا حتد اکنون در رشد ا پیرشفت هریک از قدمهای موجودات زنده دایل اسهت ،ۀیها بهر
اساد کتاب م دد مدموانیم بدهوییم کهه ایهن حهاطت حیهات در ابتهدا موسه فراینهد منهاملد ا بها
هدایت جهش مصادفد به اجود ۀمدند ،به جای ایننه موس ال ت مست یم ا هدفمند ادا به اجهود
ۀمده باشند؟
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نهایتاً ،ۀفرینش اهاص ۀدم ،ا حهوا کهه از اا بهه اجهود ۀمهد ،دلیهل قدرینهدی بهرای زیهر پها نذاشهنت
مناملنراید اداباارانه است .مگت دین به مناملنراید اداباارانه کهه بههااطر بیانیهههای پیهدایش
 ،1-2دربارو ال ت ااص ۀدم ا حوا استدطل مدکننهد ،ااقگهاً نظریهۀ منامهل را در مرحلهۀ مربهوط بهه
اجود انسانها زیر پا نذاشتهاند .اما انر ما مخابق کتاب م دد بر مداالۀ ااص ادا در ۀفرینش ۀدم
ا حوا مأکید کنیم ،پ

چه چیهای مهانع مدشهود کهه اجهازه بهدهیم اهدا بههطور مشهابه در ۀفهرینش

موجودات زنده مدااله کند؟
ما باید بدانیم که ال ت ااص ۀدم ا حوا مخابق ناارش کتاب م دد ،نشان مددهد که ۀنهها بسهیار
متفاات از موجودامد بودند که مناملنرایان بدوینهد کهه االهین انسهانها ،از نسهلِ موجهودات االیهه ا
کممهارمد بودند که از موجودات بسیار پیرشفتۀ لیر انساند ۀمدنهد ا برمهری کمهد بهر ۀنهها داشهتند.
کتههاب م ههدد االههین مههرد ا زن ،ۀدم ا حههوا را طههوری نشههان مددهههد کههه از لحظههۀ ۀفههرینش ،زبههان،
ااالقیات ا مواناید راحاند بسیار ااطید داشهتند .ۀنهها مدمواننهد بها ینهدیدر صهحزت کننهد .حتهد
مدموانند با ادا صحزت کنند .ۀنها از انسانهای االیهای که م ریزاً حیوان بودنهد ،از نسهلِ موجهودات
شامپاناهای لیرانساند در نظریۀ مناملد بسیار متفاات هستند.
بهرت است با کالم زمینشنادِ ،دیوی

ای .یان

جمعبنهدی کنهیم" :نظهر منامهلنراید اداباارانهه

طزق کالم بگضد از مخالفهان اش ،یهک نظریهۀ مسهیحد بدمنهاقد نیسهت .ایهن یهک نظریهۀ کتهاب
م دسد ح ی د نیست ،چون ف
لوهی

بخشد از ۀن مخابق اصول مهم مسهیحیت اسهت 7".مخهابق کهالم

بِرکوف" ،مناملنراید اداباارانه ااقگاً مایۀ رشمساری است که در فواصل متنااب ادا را صدا

مدکند ما از رفناها به طزیگتد کمک کند که شناف عظیمد بین ۀنهاست .این ۀموزو کتاب م دسد
ۀفرینش ا نظریۀ بدمناقد منامل نیست".

8

پ .نکاتی دربارۀ نظریۀ تکامل داروینی.

( )1چالشهای کنوند منامل.
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کلمۀ منامل را مدموان به راشهای مختلف بنار برد .ناهد ااقهات بهرای اشهاره بهه "منامهل کوچهک"
بنار مدراد -پیرشفت کم در یک نونه ،بنابراین مدبینیم که مدسهها یها پشههها در برابهر حرشهکشهها
مصون مدشوند ،یا انسانها بلندمر مدشوند ،یا انهوان مختلهف ا رندههای مختلفهد از نلههای ُرز رشهد
مدکنند .منونههای بیش ر این منامل کوچهک امهرازه دیهده مدشهود ا ههیچک

مننه ِر اجودشهان

نیست .اما اقتد دربارو نظریههای ۀفرینش ا منامل صهحزت مهدکنیم ،کلمهۀ منامهل مگمهوطً از ایهن
لحاظ بنار مندراد.
اصخالح منامل ،بیشرت بهرای اشهاره بهه منامهل بهارگ بنهار مهدراد -یگنهد "نظریهۀ کلرهد منامهل" یها
دیدناهد که "اجسام بیجان ،االین مواد زنده را به اجود ۀاردند ،که درنتیجه مولید مثل کرده ا منه رون

یافتند ما همۀ موجودات زندو من رض ا موجود را مولید کنند 9".در این فصهل ،اقتهد از کلمهۀ منامهل
اسههتفاده مههدکنیم ،بههرای اشههاره بههه منامههل بههارگ یهها نظریههۀ کلرههد منامههل اسههت .در نظریههۀ منامههل
دارایندهای مدرن ،ماریخچۀ پیرشفت حیات ،زماند ۀلاز شهد کهه یهک مرکیهب شهیمیاید موجهود در
زمین ،اودبهاود یک چیا بسیار ساده را که احت طً حالت حیات نامیده مدشهود ،مولیهد کهرد .ایهن
سلول زنده مولید مثل کرد ا نهایتاً جهشها یا مفاامهاید در سهلولهای جدیهد مولیهد شهده ایجهاد کهرد.
این جهشها منجر به رشد حاطت پیچیدهمر حیات شد .یک محهی متخاصهم مداواسهت بسهیاری از
ۀنها را نابود کند ،اما ۀنهاید که بهطور مناسب در محی شان قرار نرفته بودنهد ،زنهده مانهده ا منثیهر
شدند .درنتیجه ،طزیگت یک فرایند "ناینش طزیگد" را بنار برد که در ۀن موجهودات زنهدو متفهاامد
کههه بههه مناسههزرتین شههنل در محههی قههرار مدنرفتنههد ،زنههده ماندنههد .نهایتهاً جهشهههای بیشههرتی در
موجودات زندو نونانون ایجاد شد که نهایتاً از سادهمرین موجودات زنده ،همۀ حاطت پیچیدو حیات
در زمین ،بهاسیلۀ این فرایند جهش ا ناینش طزیگد شنل نرفت.
از زمانینه چارلا داراین برای االین بار منشأ نونههها بهاسهیلۀ نهاینش طزیگهد را در  1859منترشه
کرد ،مسیحیان ا لیرمسهیحیان بها نظریهۀ اا مخالفهت کردنهد .منت هدین مهدرن ،انت ادههای ایراندهر
فاایندهای را دربارو نظریۀ مناملد مخرح کرده ا این ننات را نشان مددهند:
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الف) پ

از بیش از صد سال زاد ا َالَد ۀزمایشد انوان نونانون حیوانات ا نیاهان ،میاان من روعد کهه

مدمواند ایجاد شود (حتد در زاد ا َالَد هدفمند ،نه مصادفد) بهااطر نسرتو محهداد منه رون نتینهد
در هر موجود زنده ،بسیار محهداد اسهت11.سهدهاید کهه بههطور ناینشهد در طهول نسهلها زاد ا َالهد
کردهاند ،همچنان س

هستند؛ پشههای میوه ،همچنان پشههای میوه هستند ا لیره.

ب) جهشهای نسرتده ا پیچیده نیازمند مولید اندامهای پیچیدهای همچون چشم یها بهال پرنهده (یها
صدها اندام دیدر) بود ا مندموانست در جهشهای کوچک در طول هااران نسهل امفهاق افتهد ،چهون
کهل انهدام بهدرسهتد عمهل
بخشهای مجاای اندام ،بدفایدهاند (ا هیچ "م رایتد" ندارند) ،مدر ایننهه ر
کند( .صدها بخشد که برای عملنرد یک چشم یا بال پرنده طزم است ،بایهد همدهد موجهود باشهند،
انرنه بخشهای دیدر بدفایدهاند ا هیچ م رایت مخابقپذیری را اراهه مندکنند ).امها احهت ل ریاضهد
برای اقون این جهشهای مصادفد که در یک نسل با هم امفاق افتد ،عمالً صفر است.
پ)  130سال کار باستانشناسد فرشده از زمان داراین ،همچنان نتوانسته حتد یک منونۀ مت اعد
کننده از یک "نونه در مرحلۀ میاند (یا انت الد)" مولید کنهد ،فسهیلد کهه بگضهد از ایژنیههای یهک
حیوان ا مگداد کمد از ایژنیهای نونۀ بگدی در حال رشد را نشان دهد ،یگنهد چیهای کهه بهرای پُهر
کردن شنافها در ناارش فسیل برای انوان مت یا حیوانات واری است.

12

) پیرشفتهای زیستشناسهد مولنهولد بههطور فااینهده ،پیچیهدند بهاار ننردنهد حتهد سهادهمرین
موجودات زنده را ۀشنار مدکند ا ههیچ موضهیح رضایتبخشهد بهرای منشهأ ایهن مفاامهها اراههه نشهده
است.

13

چ) احت طً دشوارمرین مسأله برای نظریۀ منامل ،موضیح نحوو ۀلهاز االیهۀ حیهات اسهت .حتهد نسهل
ِ
اودجوش سادهمرین موجود زنده کهه قهادر بهه زنهدند مسهت ل از مهواد لیرۀلهد بهر رای زمهین اسهت
(سلول باکرتیاید پراکاریوت یا پیش هسته) ،مندموانست با مرکیب مصادفد مواد شیمیاید رخ دهد؛
ایههن نیازمنههد طههرح ا چیرهدسههتد هوشههمندانۀ بسههیار پیچیههدهای اسههت کههه هههیچ ۀزمایشههداه علمههد
پیرشفتهای در جهان نتوانسته ۀن را انجام دهد.
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باید موجه کنید که پنج مزح قزلد بر اسهاد "کتهاب م هدد ،در م ابهلِ علهم" نیسهت (کهه جامگهۀ
علمد دنیوی مرمزاً ۀن را بهعنوان ارافات یا ِا َردسهتیای کنهار مدنهذارد) ،بلنهه بهر اسهاد "علهم در
م ابلِ علم" است -یگند این مزاحثات بهسادند شواهد یافت شده در دنیای طزیگد را مدۀزماینهد ا
مدپرسند که این شواهد به کدام سو هدایت مدکنند .انر شواهد ،دانشمند را بهه یهک سهو ههدایت
کنند (مثالً انر شواهد قدریندی برای طرح هوشمندانه اراهه کند) ا مگهد فلسفد دانشهمند نسهزت
به موضیح مادهنراید ا علوم طزیگد دربارو منشأ حیات ،اا را به سوی دیدری ههدایت کننهد ،در ایهن
صورت دانشمند چه کار اواهد کرد؟ ۀیا همچنان ارصار مدکند که حیات باید مخابق علهوم طزیگهد
یک موضیحد داشته باشد ،نه بهااطر ایننه ح ایق علمد ۀن را اابت مدکنند ،بلنه بهااطر ایننه اا
از قزل متگهد شده که همه چیا را مخابق علوم طزیگد موضیح دهد؟ پ

ما باید بپرسیم که ۀیا مگهد

اا نسزت به علوم طزیگد بهعنوان یک راش پژاهش ،بر اساد شواهدی است که اا در بررسهد دنیها
دیده یا بر اساد نظرات فلسفد که به دطیل دیدری ۀنها را پذیرفته است؟
ِ
ُهواننت ،زیستشهناد برجسهتۀ ههاراارد ن هل قهول مدکنهد کهه بهاضهوح
فیلیپ جانسون از ریچهارد ل
مدنوید همیشه موضیح علوم طزیگد را در این رشای انتخاب اواهد کرد:
ما از علم ح یت مدکنیم ،با اجود بیهودند ۀشنار بگضهد از سهااتارهایش ،بها اجهود عهدم
مح رق بسیاری از اعدههای افراطداش برای سالمت ا حیات ،با اجود بردباری جامگۀ علمهد
در مساهل اازات نشده ،ف

مانند داستان هستند ،چون ما از قزل یک مگهد داریم ،مگهد به

مادهنراید .سزنها ا مؤسسات علمد بهنوعد ما را مجزور مندکنند که موضهیح مهادی بهرای
دنیای مادی را بپذیریم ،بلنه برعن  ،ما با افاداری نذشتۀ اود نسزت بهه علتههای مهادی،
مجزوریم یک سازمان بررسد ا مح یق ا مجموعهای از مفاهیم را ایجاد کنهیم کهه موضهیحات
مادی فراهم کنند ،مهم نیست که چ در براالف شهود اسهت ،مههم نیسهت کهه چ هدر بهرای
لیرمتخصص رسدرنمکننده است .بگالاه این مادهنراید ،یک چیا مخلهق اسهت ،چهون
افراد
ر
ما مندموانیم اجازه بدهیم که یک امر الهد از در اارد شود.
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بهطور پیوسته ،چالشهای بیش ری دربارو نظریۀ منامل منترش مدشوند .با این حال بسیار لماندیها
است که نظر رایجد که امرازه در بسیاری از کتابهای درسد علمد باقد مانده ،این است که منامهل
یک "امر" پابرجاست ا بسهیاری را مت اعهد کهرده کهه نزایهد راسهتد کامهل کتهاب م هدد را بههعنوان
دیدناه ع الند قابل قزول برای افراد مسئول ا متفنر امرازی بداننهد .ف ه امیهدااریم کهه بههزادی،
جامگۀ علمد در مألعام ،نامگ ول بودن نظریۀ منامل را مصدیق کند ا کتابههای درسهد نوشهته شهده
برای دانشجویان دبیرستان ا کالج ،ۀشنارا مصدیق کنند که منامل یهک موضهیح رضهایتبخش بهرای
منشأ حیات در زمین نیست.

( )2مأایرات مخررب نظریۀ منامل در مفنرات ُمدرن.
بسیار مهم است که مأایرات بسیار مخ ررب نظریۀ منامل را بر مفنرات مدرن درک کنیهد .انهر در ااقهع
حیات موس ادا ۀفریهده نشهده ا انسهانها بههطور اهاص موسه اهدا ۀفریهده نشهدهاند ا در برابهر اا
مسئول نیستند ،بلنه ف

نتیجۀ امفاقات مصادفد در جهان هستند ،پ

دارد؟ ما رصفاً محصول ماده بگالاو زمهان بگهالاو شهان

زندند انسان چهه ارزشهد

هسهتیم ا انهر فنهر کنهیم از ارزش جهاادان

براورداریم یا اصالً در این دنیای بارگ ،ارزش داریم ،ف ه بهه مگنهای فریهب دادنِ اودمهان اسهت.
مفنر صادقانه دربارو این مص رور باید مردم را به یأد ا ناامیدی عمیق سوق دهد.
کل حیات را با نظریۀ منامل ا بدان ادا موضیح داد ا انر هیچ اداید نیسهت کهه
بگالاه ،انر بتوان ر
ما را ۀفریده باشد (یا حداقل ،انر مندموانیم قاطگانه چیای دربارو اا بدانیم) ،په

ههیچ داار برمهری

نیست که ما را از لحاظ ااالقد جوابدو سازد .درنتیجهه ،ههیچ ااالقیهات مخل هد در زنهدند انسهان
نیست ا نظرات ااالقد انسانها ،ف

مرجیحات دراند است که شاید برای ۀنها اوب باشد ،اما نزاید

بر دیدران محمیل شود .در ااقع ،در این موارد ،منها چیا ممنوعهه ایهن اسهت کهه شهخص بدویهد کهه
مدداند بگضد چیاها درست ا بگضد چیاها اشتزاه است.
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پیامد شوم دیدری نیا در نظریۀ منامل اجهود دارد :انهر فراینهدهای اجتنابناپهذیر نهاینش طزیگهد
بهاسیلۀ ب ای مناسزرتین موجودات ،پیرشفتهاید را در حالت حیات در زمین ایجهاد کنهد ،په

چهرا

باید با مراقزت از ضگیفان یا کسانینه کمرت قادر به دفان از اود هستند ،مانع از ایهن فراینهد شهویم؟
ۀیا نزاید اجازه بدهیم که ۀنها بدان مولید مثل مبیرند ما ما به سوی یک حالت جدید ا برمر از برشهیت
ا حتد یک "نژاد برمر" پیش رایم؟ در ااقع ،مارک  ،نیچه ا هیتلر ،همدهد بهر ایهن اسهاد جنه

را

موجیه کردند.
بگالاه ،انر انسان دامئاً بهرت مدشود ،پ

حنمت نسلهای نذشته (ا مخصوصهاً اعت هادات مهذهزد

پیشین) ،احت طً به اندازو مفنرات مدرن ارزشمند نیست .بگهالاه ،مهأایر منامهل داراینهد بهر نظهرات
مردم دربارو اعتزار کتاب م دد ،یک مأایر بسیار منفد بوده است.
نظریههای اجت عد ا راانشناسد مگارص که بهسهادند انسهانها را حهاطت برمهر حیوانهات مدداننهد،
یند دیدر از نتایج مفنر مناملد است .همچنین افراطهای جنزش مدرن "ح وق حیوانات" که کهامالً
مخالف انوان کشتار حیوانات است (مهثالً بهرای لهذا ،کتههای چرمهد یها مح ی هات پاشهند) ،بههطور
طزیگد از مفنر مناملد رسچشمه مدنیرد.

 .3قدمت زمین.
ما اینجا ،مزاحثات این فصل از نتایجد دفان کرده که امیهدااریم در بهین مسهیحیان نهضهت انجیلهد
بهطور نسرتده پذیرفته اواهد شد .اما سؤال مربوط به قدمت زمین ،یک سؤال نیجکننده اسهت کهه
سالهای زیادی ،مسیحیان مگت د بهه کتهاب م هدد ااتالفنظهر داشهتهاند ،نهاهد ااقهات بهشه ردت
ااتالف داشتهاند .دا ناینۀ االیه برای انتخاب ماریخ زمین ،نظریۀ "زمین پیر" است که با ع یدو علم
مدرن موافق است که مدنوید زمین  4.5میلیارد سال قدمت دارد ا نظریهۀ "زمهین جهوان" مدنویهد
زمین  10000ما  20000سال قدمت دارد ا طرحهای ماریخنذاری علمد دنیوی نادرست است.
مدافگان نظریههای ۀفرینش زمین پیر پیشنهاد مدکنند کهه شهش "راز" ۀفهرینش در پیهدایش  ،1بهه
دارو بیست ا چهار ساعته اشاره مندکند ،بلنه به مهدت زمهان طهوطند ،یگنهد میلیونهها سهال اشهاره
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مدکند که در این مدت ادا کارهای االقانۀ موصیف شده در پیدایش  1را انجام داد 15.ۀنها بهه ایهن
اشاره مدکنند که کلمۀ عای که "راز" مرجمه شده ،ناهد ااقهات بهرای اشهاره بهه یهک راز بیسهت ا
چهار ساعته بنهار منهدراد ،بلنهه بهه داران طهوطندمری از زمهان اشهاره مدکنهد (ایهن کلمهۀ عهای،
بهعنوان مثال در پیدایش  ،4:2ارا 12:20؛ ایوب 28:20؛ امثال 10:24؛ 13:25؛ جامگه 14:7
ا لیره بنار رفته است) .عوامل دیدری که از دیدناه زمین پیر ح یت مدکننهد ،شهامل ایهن ااقگیهت
است که شجرهنامههای کتاب م دد شنافهاید دارند ا برای محاسزۀ قدمت زمین بنهار منهدراد ،ا
شواهد کهنسالد در جهان اجود دارد (از جمله شهواهد حرکهت قها ررهای ،شهنلنیری طهوطند مهدت
صههخرههای مرجههاند زیهه ِر ۀب ،م یاسهههای نجههومد ا انههوان نونههانون ماریخنههذاری رادیههومرتی یهها
پرموسنجد).
مگت ههدین بههه نظریههههای ۀفههرینش "زمههین جههوان" اسههتدطل مدکننههد کههه "رازههها" در پیههدایش 1
نشاندهندو دارو بیست ا چهار ساعتۀ زمان اسهت ا بهه ایهن ح ی هت اشهاره مدکننهد کهه ههر یهک از
رازهای پیدایش  1با این عزهارت بهه پایهان مدرسهد" :شهب نذشهت ا صهزح شهد .ایهن بهود راز اال"
(پیدایش  .)5:1بگضد از طرفداران نظریۀ زمین جوان پیشنهاد مدکنند کهه ۀفهرینش االیهه حتهد از
راز اال ،یک "قدمت ظاهری" داشت .مگت دین به ایهن نظریهه ،لالزهاً ۀن را بها مخالفتههای اهاص بها
فرایند ماریخنذاری علمد امرازی مرکیب مدکنند ،اعتزار ماریخنذاری بها پرموسهنج ا پیشفرضههاید
دربارو میاان فساد عنارص ااص را مورد سؤال قرار مددهند .ع ردو دیدهری از طرفهداران زمهین جهوان
ادعا مدکنند که نیراهای طزیگد عظیمد بهاسیلۀ سیل در زمان نوح جاری شدند (پیهدایش  )9-6ا
بهطور مهمد ،چهرو زمین را ملییر دادند ،فشارهای بسیار زیادی را بر زمین اارد کردند ا فُسیلهاید را
در طیههای بسیار ضخیم ُسدیم در رسارس سخح زمین بر جای نذاشتند.
با اجود ایننه استدطلهای نونانون دربارو این دا دیدناه االیه دربارو قدمت زمهین ،پیچیهده اسهت ا
نتیجهنیریهای ما احت لد است ،با درک ا فهم کنوند ما ،به نظر مدرسد که کتاب م دد بهراحتد
دیدناه زمین جوان را پیشنهاد مدکند (امها مأکیهد مندکنهد) .امها بهه نظهر مدرسهد کهه اقهایع قابهل
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مشاهدو ۀفرینش ،بهطور فااینده به نفع دیهدناه زمهین پیهر اسهت .احهت طً اقتهد مسهیحیان ،کتهاب
م دد ا شواهد موجود در طزیگت را دقیقمر بررسد کنند ،ایهن رشایه در چنهد سهال ۀینهده ملییهر
اواهد کرد .از لحاظ نظری ممنن است طرفداران زمین جهوان بتواننهد اسهتدطلهای دقیهقمری را از
کتاب م دد اراهه کنند که نههمنها ۀیهامد را نشهان دهنهد کهه بهه راحتهد در ح یهت از زمهین جهوان
اوانده مدشود ،بلنه کل ت کتاب م دد را نشان دهند که ااقگاً از ما مداواهد بهه دیهدناه زمهین
جوان اعت اد داشته باشیم (اینها دا ادعای بسیار متفاات اند ،چهون در مگهدادی از عزهارات دیدهر-از
جمله عزارامد که مربوط به طلون ا لراب ۀفتاب است -مخالگۀ سخحد ا االیهۀ مها از کتهاب م هدد،
مخالگۀ صحیحد نیست) .از طرف دیدر ،ممنن است بررسیهای بیشرت دربارو اقایع جهان ،سهیلد از
دادهها را در یند از جهات فراهم کنهد -اهواه دنرنونیههای شهدفتاندیا در ادعاههای علمهد مهدرن
دربارو قدمت زمین ،یا شواهد طاقتفرسای بیشرتی که مدنوید زمین ااقگاً بسیار پیر است .احت طً
مح ی ات علمد در ده یا بیست سال ۀینده ،میاان شواهد را به سوی دیدناه زمین جوان یا زمین پیهر
سههوق اواهنههد داد ا میههاان نظههرات مح ی ههامد مسههیحیان (از سههوی مح ههان ا دانشههمندان کتههاب
م دد) قخگاً به یک سو ملییر مسیر اواههد داد .ایهن نزایهد ااخهاری بهرای طرفهداران ایهن نظهرات
باشد ،چون راستد کتاب م دد را مهدید مندکند (مفسیرهای ما از پیدایش  1ۀن در بدا ُزات اسهت
که هر یک از این نظرات را محتمل مدسازد).
به هرحال ،در این قسمت باید بدوییم که با اطالعات کنوندمان به راحتهد مندمهوانیم یهک مصهمیم
قخگد دربارو این سؤال بدیریم .این احت ل باید باشد که شاید ادا نخواسته که اطالعات کافد بهه
ما بدهد ما دربارو این سؤال بهاضوح مصمیم بدیریم ،ا ۀزمون ااقگد افاداری نسزت به اا مدمواند بهر
اساد میاان نذشت ما نسزت به کساند باشد که با اجدان راحت ا اعت اد کامل به کالم ادا دربارو
این موضون به نظر متفاامد اعت اد دارند .هر دا دیدناه امنانپذیر است ،اما اکنون هیچیک از ۀنها به
نظر من قخگد نیست .در این رشای بهرت است ( )1بپذیریم که شاید ادا به ما اجازه ندهد مها قزهل
حل ااضح برای این سؤال بیهابیم ا ( )2دانشهمندان ا الهیهدانان نهضهت
از بازنشت مسیح ،یک راه ر
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انجیلد را که از هر دا نظریۀ زمین جوان ا زمین پیر ح یت مدکنند ،مشویق کند که در کنار هم بها
منا کمرت ا فرامند بیشرت ا ح
ر

همناری بیشرت برای یک هدف مشرتک ا بارنرت کار کنند.

ح .کاربرد
امرازه ،ۀموزو ۀفرینش کاربردهای زیادی برای مسیحیان دارد .این باع مدشود که بدانیم جههان مهادی بهه
منهاید اوب است ،چون ادا ۀن را نینو ۀفریده ا از ما مداواهد که ۀن را ۀنخور که باع اشنودی ااسهت،
بنار بایم .بنهابراین بایهد در پهد ایهن باشهیم کهه ماننهد مسهیحیان االیهه شهویم ،کسهانینه "بها دلخوشهد ا
صمیمیت با هم لذا مداوردند" (اع ل  ،)46:2همیشه از ادا شنرنااری کرده ا به مهدارکات اش اعهت د
داشتند .قدرداند سامل از ۀفرینش ،ما را از ریاضت کاذب حفظ اواهد کرد ،ریاضتد که نینهوید ۀفهرینش ا
برکات حاصل از ۀن را اننار مدکند .همچنین بگضد از مسیحیان را مشویق اواهد کرد که مح ی ات علمهد
ا ف رند انجام دهند ما بیشرت نینوید ۀفرینش فرااان ادا را کشف کننهد یها از ایهن مح ی هات ح یهت کننهد.
همچنین ۀموزو ۀفرینش باع مدشود که با اضوح بیشرت دریابیم که مخالگات علمد ا فند ،به منهاید اهدا
را جالل مددهند ،چون باع مدشوند که بدانیم چ در ادا در کار ۀفرینش فوقالگهاده حنهیم ،قدرینهد ا
ماهر بود" .کارهای ادااند عظیماند ا همۀ کسانینه به ۀنها رلزت دارند در ۀنها جسهتجو مدکننهد" (ماامیهر
.)2:111
همچنین ۀموزو ۀفرینش به ما یادۀاری مدکند که ادا بر جهاند که ۀفریده ،حاکم مخلق است .اا همهه چیها
را ۀفریده ا ادااند همۀ ۀنهاست .ما برای هستد ا داراید اود ،مهدیون اا هسهتیم ا مدمهوانیم بها اطمینهان
کامل بدانیم که اا نهایتاً همۀ دشمنان اش را شنست اواهد داد ا بهعنوان پادشا ِه حاکم ظاهر اواهد شهد
که ما ابد پرستش شود .بگالاه ،انر قلز ن در جایداه درستد باشد ،عظمت بهاارننردند جههان ا پیچیهدند
شدفتاندیا هر یک از مخلوقات ،دامئاً ما را به سوی پرستش ا ستایش عظمت اا سوق اواهد داد.
نهایتاً ،ه نخور کهه در بهاط نفتهیم ،مها مدمهوانیم بها یهامد دل از کارههای االقانهه لهذت بهایم( ،ههرنی،
موسی اید ،ارزشهد ،اهاندد ،ادبهد ا لیهره) بها شهنرنااری از ایننهه اهالق مها ،یگنهد اهدا ،بهه مها موانهاید
مدبخشد که در االقیرت ن از اا رسمشق بدیریم.
 .1سؤاالتی برای مرور
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 .1ۀموزو ۀفرینش را مگریف کنید.
 .2چدونه موصیف کتاب م دد دربارو ۀفرینش ،ارزش ااصد برای ۀفرینش انسان قاهل مدشود؟
 .3فرق بین مگلیم کتاب م دد دربارو رابخۀ ادا با ۀفرینش ا هر یک از فلسفههای زیر را بیان کنید:
 مادهنراید
 احدت اجود
 داناندد
 ادابااری ع الند
 .4چرا ادا جهان را ۀفرید؟ ۀیا طزم بود که این کار را انجام دهد؟
 .5چرا نظریۀ مناملنراید اداباارانه با مگلیم کتاب م دد دربارو ۀفرینش در مناقد است؟
 .6چهار استدطل علمد برعلیه نظریۀ منامل را بنویسید.
 .2سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا راههاید اجود دارد که بتوانید بهااطر برمهری ۀفهرینش اهدا ،بیشهرت از اا شهنرنااری کنیهد؟ بهه
اطرافتان نداه کرده ا منونههاید از نینوید ۀفرینشد را که ادا اجازه داده از ۀن لهذت بایهد ،بیهان
کنید .ۀیا راههاید اجود دارد که بتوانید ناظر بهرت برای بخشهاید از ۀفهرینش اهدا باشهید کهه اهدا
ۀنها را محت مراقزت ش قرار داده است؟
 .2ۀیا ممنن است نینوید همۀ مخلوقات ادا ،ش را مشهویق کنهد کهه سهگد کنیهد از انهوان مختلهف
لذاها لذت باید ،به جای لذاهاید که مگموطً مرجیح مددهید؟ ۀیا بچهها مدمواننهد بیاموزنهد کهه
ادا را بهااطر من رون در اوراکیهاید که برای اوردن به ما داده ،شنر کنند؟
 .3برای درک یأد ا ناامیدی لیرمسیحیان مگارص ،یک لحظه مصور کنید که شه مگت دیهد کهه ههیچ
اداید نیست ا ش حاصل مهاده بگهالاو زمهان بگهالاو شهان

ا نتیجهۀ اودجهوش منه رون مصهادفد

موجودات زنده در طول میلیونهها سهال هسهتید .در ایهن صهورت چهه احسهاد متفهاامد نسهزت بهه
اودمان مدموانستید داشته باشید؟ نسزت به دیدران؟ ۀینده؟ درست ا لل ؟
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 .4چرا از ایننه مدموانیم بخشد از زمین را "محت کنرتل درۀاریهم" ا ۀن را بهرای اهدمت بهه اهود بنهار
نیریم– اواه در رشد سزایجات ،ساانت پالستیک یا فلا بهرت ،یا استفاده از پشم بهرای بهافنت یهک
منره لزاد ،احساد اوشد مدکنیم؟ ۀیا باید در ایهن زمانهها احسهاد اوشهد کنهیم؟ مها در حهال
انجام این کارها ،چه ندرش قلزد دیدری را باید احساد کنیم؟
 .5اقتد به عظمت ستارنان فنهر مدکنیهد ا ایننهه اهدا ۀنهها را در جهای درسهت نذاشهته مها قهدرت ا
جاللش را نشان دهد ،این باع مدشود که نسزت به جایداهمهان در جههان چهه احساسهد داشهته
باشید؟ ۀیا این متفاات از احساد یک لیرمسیحد است؟

 .3اصطالحات خاص
ریاضت
ۀفرینش

ۀفرینش از هیچ
ادابااری ع الند
داناندد
درانبودند
طرح هوشمندانه
منامل بارگ
مادهنراید
منامل کوچک
ناینش طزیگد
نظریۀ زمین پیر
احدت اجود
جهش مصادفد
مناملنراید اداباارانه
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متگال
نونههای انت الد
نظریۀ زمین جوان
 .4عبارت حفظی از کتاب مقدس
نحمیا 6:9

ا ِعارا نفت" :مو یدانه ادااند هستد .ۀسآمنها ا ستارنان را مو ۀفریدی؛ زمین ا بحهر ا موجهودات ۀنهها را مهو
بوجود ۀاردی؛ مو به همۀ اینها حیات بخشیدی .یام فرشتدان ۀس ن ،مو را سجده مدکنند".

__________
.1

مراجگه کنید به بخش پ در زیر ،دربارو هدف ادا برای ۀفرینش.

.2

برای مفسیر درست ۀفرینش ،به مزح وارت کتاب م دد ،فصل  3مراجگه کنید.

.3

به مزح است الل ادا در فصل  4ا ۀزادی اا در فصل  5مراجگه کنید.

.4

به مزح فصل  4دربارو طری هاید که همۀ ۀفرینش جوانب نونانون شخصیت ادا را ۀشنار مدکنند ،مراجگه کنید.

.5

Downers Grove, III. : InterVarsity Press, 1975

.6

برای مزح منامل دارایند به مخالب زیر مراجگه کنید.

.7

داای

ای .یان  ،ۀفرینش ا سیل :راه چارهای برای زمینشناسد سیل ا مناملنراید اداباارانه ( )Grand Rapids: Baker, 1977صفحۀ  .38یان ،

مزاحثۀ دیدناههای ریچارد اچ .بوب را ذکر مدکند ،یگند رها طرفداران مناملنراید اداباارانه.
بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ( )Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحات .140-139

.8

لوهی

.9

اِین فرِیر ا پِرسیوال داای  ،پراندو ۀفرینش ،ایرایش سوم (Norcross, Ga.: CRS Books, 1983).صفحۀ .25

 .10این ننات برنرفته از فیلیپ ای .جانسون ،داراین در محنمه است ( .)Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1991همچنین مراجگه کنید به

دطیل متگادل اا :پراندهای برعلیه علوم طزیگد در علم ،قانون ا محصیالت ( )Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1995ا شنست
دارایننراید بهاسیلۀ بازنشاید اذهان (.)Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1997
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 .11جانسون ،داراین در محنمه ،صفحات .20-15
 .12در ه ن مرجع ،صفحات  ،85-73دربارو دا منونهای بح ا نفتدو مدکند که ناهد ااقات بر اساد شاید  100میلیون فُسیل کشف شده بود،

دیرینهشناسد یا ۀرکئو پِرتین

(یک پرنده با بگضد از اصوصیات ااندنان) ا بگضد از منونههای شامپاناهای که فنر مدکنند نونههای انساند

انسانهای االیه بود .دیرینهشناسد هنوز بیشرت یک پرنده است ،نه چیای مانند اانده .مخالگۀ ایژنیهای فسیلهای فرضد انسانهای االیه شامل حدد ا
ن نهای ذهند زیادی است که نتیجۀ ۀن مفاامهای زیاد در بین متخصصاند است که ۀنها را بررسد کردهاند.
 .13در ه ن مرجع ،صفحات  .99-86یک استدطل شدید ا ااص دربارو م لیلناپذیری پیچیدند سلولهای زنده که ف

مدموان با طرح هوشمندانهای که

در ماینل بد ،یافت مدشود ،موضیح داد ،جگزۀ سیاه داراین :چالش بیوشیمد منامل ). (New York: Free Press, 1996
 .14فیلیپ ای .جانسون" ،نرهنشاید مادهنراید علمد" ،در چیاهای اال ( 77نواما  )1997صفحۀ .22
 .15دیدناه دیدر در بین بگضد از طرفداران "زمین پیر" این است که شش راز در پیدایش  ،1به مگنای مرمیب زماند اقایع نیست ،بلنه یک "قالب" ادبد است
که نویسنده بنار مدبرد ما دربارو کار ۀفرینش ادا به ما مگلیم دهد.

فصل هشتم
مش ّیت الهی خدا
 +ادا چ در ۀفرینش را کنرتل مدکند؟
 +انر ادا همه چیا را کنرتل مدکند ،چدونه اع ل ما مدمواند مفهوم ااقگد داشته باشد؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
اقتد ما درک مدکنیم که ادا ،االقِ قادر مخلق است (مراجگه کنید به فصل  ،)7ایهن نتیجههنیری
منخ د به نظر مدرسد که اا از همۀ چیاهای جهان ندهداری کرده ا بر ۀنها حنومت مدکند .انرچه
اصخالح مشیرت الهد در کتاب م دد یافت مندشود ،اما برای االصه کردن ارمزاط دامئهد اهدا بها
ال ت اش بنار رفته است.
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ما مدموانیم مشیرت الهد ادا را اینخور مگریف کنیم :ادا دامئاً با همۀ مخلوقات ،طهوری در ارمزهاط
است که ( )1اجودشهان را حفهظ مدکنهد ا از ایژنیههاید کهه در ۀفهرینش ۀنهها بنهار بهرده ندههداری
مدکند؛ ( )2در هر عملد با مخلوقات همناری مدکند ،ایژنیهای مت یاشان را ههدایت مدکنهد مها
به این شنل عمل کنند؛ ا ( )3ۀنها را هدایت مدکند که اهداف اا را به مح رق رسانند.
ما در م ولۀ کلرد مشیرت الهد ،سه موضون فرعد را مخابق سه ُرکن مگریف باط در ااتیار داریم)1( :
حفظ ا ندهداری )2( ،هماماند ا ( )3حنومت .ما باید هر یک از اینها را جدانانه بررسد کنیم ا بگد
به دیدناههای متفاات ا مخالفت با ۀموزو مشیرت الهد بپردازیم .بایهد موجهه کهرد کهه از زمهان مهاریخ
االیۀ کلیسا ،در بین مسیحیان مخالفتهای ااقگد بهااطر این ۀموزه اجهود داشهته ،مخصوصهاً دربهارو
رابخۀ ادا با انتخابهای ارادی موجودات ااالقد .ما اال االصۀ نظهری را اراههه اهواهیم کهرد کهه در
این کتاب درسد مرجیح داده شده (چیای که مگمهوطً نظریهۀ "اصهالحیافته" یها "کالوینیسهم" نامیهده
مدشود) ،1بگد به استدطلهاید مدپردازیم که بر اساد نظریۀ دیدری است (چیای که مگموطً نظریۀ
"ۀرمینیان" نامیده مدشود).
الف .حفظ و نگهداری

ادا اجود همۀ مخلوقات را حفظ مدکند ا از ایژنیهاید کهه در ۀفهرینش ۀنهها بنهار بهرده ،ندههداری
مدکند.
عاانیان  3:1به ما مدنوید مسیح "به کلمۀ ق روت اود حامل همه موجودات بهوده" (مرجمهۀ قهدیم).
کلمۀ یوناند که "حامل" مرجمه شده phero ،اسهت" ،حمهل کهردن ،بها اهود بهردن" .ایهن مگمهوطً در
عهدجدید برای حمل یک چیا از یک جا به جای دیدر بنار رفته ،مانند بردن مرد مفلو بر رای مخت
به ناد عیسد (لوقا  ،)18:5بردن رشاب برای رهی
کتابها برای پهول

مجل

(یوحنا  ،)8:2یها بهردن یهک ردا (چهپن) ا

(دام میمومهااد  .)13:4ایهن ف ه بهه مگنهای "ندههداری" نیسهت ،بلنهه کنهرتل

فگاطنه ا هدفمند بر چیاهاید است که از یک منان به منان دیدر حمل مدشوند .در عاانیان ،3:1
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استفاده از اجه اصفد مگلوم نشاندهندو این است که عیسد در جهان ،با کالم قدریند اش" ،دامئاً
همه چیا را با اود حمل مدکند".
همچنین در کولسیان  ،17:1پول

دربارو مسیح مدنوید "همه چیا بهاسیلۀ اا با ههم ارمزهاط پیهدا

مدکند" .عزارت "همه چیا" ،به همۀ مخلوقات جهان اشاره مدکند (مراجگه کنید به ۀیهۀ  )16ا ایهن
ۀیه مأیید مدکند که مسیح اجود همه چیا را حفظ مدکند -در اا به هستد اود ادامه داده یها "داام
دارند" ( .)NASB mg.هر دا ۀیه نشان مددهند که انر مسیح از عمل دامئد ندهداری همهۀ چیاهها
در جهان دست مدکشید ،اجود همه چیا لیر از ادای مثلی  ،بالفاصله متوقف مدشد .ایهن مگلهیم
موس پول

هم مأیید شد که مدنوید" :زیرا در اا زندند مهدکنیم ا در اا حرکهت ا هسهتد داریهم"

(اع ل  )28:17ا موس ِعارا" :مو یدانه ادااند هستد .ۀسآمنها ا سهتارنان را مهو ۀفریهدی؛ زمهین ا
بحر ا موجودات ۀنها را مو بوجود ۀاردی؛ مو به همۀ اینها حیات بخشیدی .یام فرشتدان ۀس ن ،مو را
سجده مدکنند" (نحمیا .)6:9
همچنین ادا با حفظ همۀ چیاهاید که ۀفریده ،کاری مدکند که ایژنیههای بنهار رفتهه در ۀفهرینش
ۀنها حفظ شوند .ادا ۀب را طهوری حفهظ مدکنهد کهه بهه کهارش بههعنوان ۀب ادامهه دههد .اا کهاری
مدکند که علف به کارش بهعنوان علف ادامه دهد ،با همۀ ایژنیهای مت یاش .اا کاری مدکند که
کالذی که این جمله بر رای ۀن نوشته شده ،به کارش بهعنوان کالذ ادامه دهد -مها ایهن اودبههاود
حل نشود ا بر رای ۀب شناار نشود یا به یک موجود زنده ملییر شهنل ندههد ا رشهد نننهد! مها
در ۀب ر
زمانینه ادا زمین ا ال تد را که ۀفریده حفظ مدکنهد ا بخهش دیدهری از ال هت کهاری بهر رای ۀن
انجام منددهد ا ایژنیهایش را ملییر منددهد (مثالً مها زمانینهه در ۀمهش سهواته نشهده ا ااکسهرت
نشده) ،این کالذ به کارش بهعنوان کالذ ادامه اواهد داد.
مشیرت الهد ادا ،پایهای برای علهم فهراهم مدکنهد :اهدا جههان را ۀفریهده ا بهه ندههداری ۀن ادامهه
مددهد ما بهطور قابل پیشبیند عمل کند .انر امراز یک ۀزمایش علمد ،یهک نتیجهۀ اهاص بدههد،
پ

مدموانیم مخمنئ باشیم که (انر همهۀ عوامهل ینهد باشهند) فهردا ا صهدها سهال بگهد از ۀن ههم
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همین نتیجه را اواهد داد .همچنین ۀموزو مشیرت الهد ،پایهای برای مننولو ی فراهم مدکنهد :مهن
مدموانم مخمنئ باشم که امراز بناین ،ماشین مرا به حرکت درمدۀارد ،ه نخور که دیراز این کهار را
کرد ،نه ف

بهااطر ایننه "همیشه اینخور عمل کرده" ،بلنه بهااطر ایننه مشیرت الهد ادا ،جهان

را حفظ مدکند ،جهاند که مخلوقات ۀن ،ایژنیههاید را کهه اهدا در ۀفرینششهان بنهار بهرده ،حفهظ
مدکنند.
ب .همزمانی

ادا در همۀ کارها با مخلوقات همناری مدکند ،ایژنیهای مت یاشان را هدایت مدکنهد مها بهه ایهن
شنل عمل کنند.
دام مشه ریت الههد ،یگنهد همامهاند ،موسهگۀ نظهری اسهت کهه در اجهه اال بهود ،یگنهد حفهظ ا
اجه ِ
ندهداری .در ااقع ،بگضد از الهیدانان (از جمله جان کالوین) عامل هماماند را زیرمجموعۀ حفهظ ا
ندهداری مددانند ،اما بهرت است ۀن را بهعنوان م ولۀ مت یای در نظر بدیریم.
در افسسیان  ،11:1پول

مدنویهد اهدا "همهه چیاهها را موافهق رأی اراده اهود مدکنهد" (مرجمهۀ

قدیم) .کلمهای که "مدکند" مرجمه شده( ،یوناند )Energeo :نشان مددهد که ادا همۀ چیاهها را
طزق ارادهاش "بنار مدبرد" یا "به اجود مدۀارد" .هیچ رایدادی در ۀفرینش ،اار از مش ریت الهد اا
نیست .الزته ،این عامل از دید ما مخفد است ،مدر ایننه ۀن را در کتاب م دد بخهوانیم .کهار اهدا
در هماماند ،مانند حفظ ا ندهداری ،بهاضوح با مشاهدو دنیای طزیگد اطراف ن دیده مندشود.
ما در اراهۀ مدارک کتاب م دد دربارو هماماند ،بها موجهودات بیجهان ۀلهاز مهدکنیم ،بگهد بهه رسا
حیوانات مدرایم ا نهایتاً به اقایع مختلف زندند انسانها مدپردازیم.

 .1موجودات بیجان.
اینها چیاهای زیادی در ۀفرینش هستند که رصفاً ۀنها را اقایع "طزیگد" مددانیم .الد کتاب م دد
مدنوید ادا باع اقونشان مدشود .ما مداوانیم" :ۀمش ا اله ،برف ا لزار ا باد ا طوفان" فرمان
اا را بجا مدۀارند (ماامیر  .)8:148همچنین:
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"زیرا برف را مدنوید :بهر زمهین بدافهت .ا همچنهین بهارش بهاران را ا بهارش بارانههای زارۀار
اویش را ...از نفخه ادا یخ بسهته مدشهود ا سهخح ۀبهها منجمهد مدنهردد .ابرهها را نیها بهه
رطوبت سندین مدسازد ا سحاب برق اود را پراکنده مدکند .ا ۀنها به دطلت اا بهه ههر سهو
من لب مدشوند ما هر ۀنچه به ۀنها امر فرماید بر رای یامد ربع مسنون به عمل ۀارند .اهواه
ۀنها را برای مأدیب بفرستد یا به جهت زمین اود یا برای رحمهت" (ایهوب 13-6:37؛ م ایسهه
کنید با جمالت مشابه در  ،30 -22:38مرجمۀ قدیم).
همچنین ادا علف را مدرایاند" :برای مواشد علف ا برای انسانها نزامات را مدرایاند ما لذای اهود
را از ۀنها به دست ۀارند" (ماامیر  .)14:104اهدا سهتارنان را در ۀسه نها ههدایت مدکنهد ،از ایهوب
مدپرسد" :ۀیا مدمواند حرکت ستارنان را در فصلهای مختلف اداره کند ا ُدب اکا را بها اقه ر ۀن
هدایت مناهد؟" (ایوب 32:38؛ ستارنان بارگ ارد ،مگموطً ُدب اکا نامیده مدشوند؛ ۀیهۀ  31بهه
صورت فلند اریا یا اوشۀ پراین ا منظومۀ جزار اشاره مدکند) .بگهالاه ،اهدا دامئهاً طلهون صهزح را
هدایت مدکند (ایوب  ،)12:38عاملد که عیسد با بیان این کالم مأییهد کهرد" :ۀفتهاب اا [اهدا] بهر
بدان ا نینان یک قسم مدمابد ا باران اا بر درستناران ا بدکاران یک قسم مدبارد" (متد .)45:5

 .2حیوانات.
کتاب م دد مأیید مدکند که ادا به حیوانات احشد زمین لذا مددهد ،چون:
"یام مخلوقات مو منتظراند ما مو رازی ۀنها را بدهد .ۀنچه را که به ۀنها مددههد ،ۀنهها جمهع
مدکنند .دست اود را باز مدکند ،په

از چیاههای نینهو سهیر مدشهوند .اقتهد از ۀنهها را

برمدنرداند ،بهه احشهت مدافتنهد [مضهخرب مدنردنهد]" (ماامیهر 29-27:104؛ م ایسهه
کنید با ایوب .)41-39:38

همچنین عیسد با بیان این کالم ،ۀن را مأیید کرد" :پرندنان را بزینید ...پدر ۀس ند شه رازی ۀنهها
را مددهد" (متد  .)26:6ا اا نفت که حتد ینهد از ننجشهنها "بهدان اجهازو [ارادو] پهدر ۀسه ند
ش به زمین نخواهد افتاد" (متد .)29:10
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 .3وقایعی که ظاهراً "تصادفی" یا "شانسی" هستند.
از دیدناه انساند ،قرعهکشد (یها مگهادل امهرازی ۀن :پرمهاب مهاد) عهادیمرین رایهداد مصهادفد در
جهان است .اما کتاب م دد مأیید مدکند که نتیجۀ این رایهداد از جانهب اداسهت" :انسهان قرعهه
مداندازد ،اما حنم ۀن را ادا مگیین مدکند" (امثال .)33:16

شو وقایعی که کامالً توسط خدا حاصل میشود و کامالً توسط مخلوقات حاصل میشود.
برای هر یک از اقایع مهذکور (بهاران ا بهرف ،رایهش علهف ،اورشهید ا سهتارنان ،ملذیهۀ حیوانهات یها
قرعهکشد) ،ما (حداقل بهطور نظری) مدموانستیم یک موضیح "طزیگهد" کهامالً رضهایتبخش اراههه
کنیم .یک نیاهشناد مدمواند دقی اً عهواملد را کهه باعه رایهش علهف مدشهود ،بیهان کنهد ا یهک
هواشناد مدمواند عواملد را که باع بارش باران مدشود ،موضیح دهد (رطوبت ،دما ،فشار ج روی ا
لیره) .با این حال کتاب م دد مدنوید ادا علف را مدرایاند ا ادا باران را مدباراند.
این به ما نشان مددهد که درست نیست که فنهر کنهیم انهر علهت "طزیگهد" چیهای را در ایهن دنیها
مددانیم ،پ

ادا باع انجام ۀن نشهده اسهت .همچنهین درسهت نیسهت کهه فنهر کنهیم بخشهد از

اقایع ،موس ادا ا بخشد از ۀنها موس عوامهل موجهود در دنیهای ال هت حاصهل شهده اسهت .انهر
اینخور بود ،ما همیشه به دنزال ایژند کوچند از یک رایداد بودیم که مندموانستیم موضیح بهدهیم
ا ۀن را به ادا نسزت مددادیم (مثالً  1درصد از علت) .بلنه این عزارات مأیید مدکنند که این اقایع
کامالً موس ادا حاصل شدهاند .الد ما مددانیم که (از یک جنزۀ دیدر) ۀنها کامالً موسه عهواملد
در ۀفرینش نیا حاصل شدهاند.
ۀموزو هماماند مأیید مدکند که ادا از طریق ایژنیهای مت یها ههر یهک از مخلوقهات عمهل کهرده ا
هدایت مدکند ،ما این چیاها اودشان نتهایجد را کهه مها مهدبینیم ،حاصهل کننهد .بهه ایهن مرمیهب،
مدموانیم مأیید کنیم که از یک لحاظ ،رایدادها کامالً (صهد درصهد) موسه اهدا حاصهل شهدهاند ا
کامالً (صد درصد) موس مخلوقات نیا حاصل شدهاند .اما علتهای الهد ا مخلوقات ،بهطور متفاات
عمل مدکنند .علهت الههد ههر رایهداد ،بههعنوان علهت هدایتکننهدو نهامرهد ا پشهت صهحنه عمهل
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مدکند ا درنتیجهه مدمهوان ۀن را "علهت االیهه" نامیهد ،کهه برنامههریای کهرده ا بهرای همهۀ امفاقهات
پیش دم مدشود .اما مخلوقات ،اع ل را مخابق ایژنیهای اودشان حاصل مدکنند ،طری هاید کهه
لالزاً مدمواند با مشاهده مشخیص داده شود .درنتیجه ،ایهن عوامهل را کهه موسه مخلوقهات حاصهل
مدشوند ا این ایژنیها را مدموان علتهای "اانوی" همۀ امفاقات نامید ،انرچهه علتههاید هسهتند کهه
بیشرت برای ما قابل مشاهدهاند.

 .5امور ملّتها.
کتاب م دد دربارو کنرتل مشیرت الهد ادا در امور انساند نیا صحزت مدکند .مها مداهوانیم کهه
ادا "امتها را م ررقد مددهد ا ۀنها را هالک مدسازد ،امتهها را اسهگت مددههد ا ۀنهها را جهالی اطهن
مدفرماید" (ایهوب ( )23:12مرجمهۀ قهدیم)" .زیهرا سهلخنت از ۀنِ اداانهد اسهت ا اا بهر همهه اقهوام
حنومت مدکند" (ماامیر  .)28:22اا زمان هستد ا منهان ههر ملرتهد را بهر رای زمهین مگیهین کهرده
است ،چون پول

مدنوید" :اا یام مردم را از نسل یک انسان ۀفرید ما در یام سخح زمهین سهاکن

شوند ا برای ۀنها ااقامد م رر فرمود ا بهرای بهود ا باششهان حهدادی مگهین کهرد" (اعه ل 26:17؛
م ایسه کنید با اع ل .)16:14

 .6همۀ جوانب زندگیامن.
دیدن اسگت اقایع متنوعد که مخابق مأیید کتاب م دد ،موس ادا در زندند ما ایجهاد مدشهود،
بسیار شدفتاندیا است .مثالً اابستدد ما به ادا برای اعخای لذای رازانهمان ،هر بار که ایهن دعها
را مدکنیم ،مأیید مدشود" :نان رازانۀ ما را امراز به ما بهده" (متهد  ،)11:6انرچهه مها بهرای بدسهت
ۀاردن لذای ن کار مدکنیم (ما جایینه مشاهدو انساند محهد مدموانهد مشهخیص دههد) ا ۀن را از
طریق علرتهای کامالً "طزیگد" بدست مدۀاریم .همچنین پول

با چش ن ای ن به اقهایع ندریسهته

ا مأیید مدکند که "ادای من همهۀ احتیاجهات شه را رفهع اواههد کهرد" ،احتیاجهات فرزنهدانش را
(فیلیپیان  ،)19:4انرچه ادا مدمواند از اسایل "رازمهره ا عهادی" بهرای ایهن کهار اسهتفاده کنهد (از
جمله ،انسانهای دیدر).
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ادا پیش از مولردمان برای رازهای ما برنامهریای مدکنهد ،چهون داااد مأییهد مدکنهد" :چشه ن مهو
جنین مرا دیده است ا پیش از ۀننه رازهای زندند من ۀلاز شود ،مو همۀ ۀنها را در کتهاب اهود ازهت
کرده بودی" (ماامیر  .)16:139ا ایوب دربارو انسان مدنوید" :چوننه رازهایش م ردر است ا ش ره
ماههایش ناد موست ا حدی از برایش نذاشتهای که از ۀن مجااز نتواند منود" (ایوب ( )5:14مرجمهۀ
قدیم) .این را مدموان در زندند پول

دید کهه نفهت اهدا "مهرا پهیش از مولهد برنایهده" (لالطیهان

 )15:1ا ارمیا که ادا به اا نفت" :پیش از ۀننه در َر ِحم مادر پرارش یابد ،من مرا مدشنااتم ا قزل
از ۀننه به دنیا بیاهد ،مرا انتخاب کردم ما پیامۀار من برای اقوام جهان باشد" (ارمیا .)5:1
همۀ اع ل ما محت مراقزت مشهیرت الههد اداسهت ،چهون "در اا زنهدند مهدکنیم ا در اا حرکهت ا
هستد داریم" (اع ل  .)28:17هر قدمد کهه ههر راز برمهدداریم ،بها ههدایت اداانهد اسهت .ارمیها
اعرتاف مدکند" :ای ادااند مددانم که طریق انسان از ۀن اا نیست ا ۀدمد که راه مدراد ،قادر بهر
هدایت قدمهای اویش مندباشد" (ارمیا  ،23:10مرجمۀ قدیم) .ما مداوانیم" :قهدمهای انسهان از
ادااند اسهت" (امثهال  ،24:20مرجمهۀ قهدیم) ا ایننهه "دل انسهان در طهری ش مفنهر مدکنهد ،امها
ادااند قدمهایش را اسهتوار مدسهازد" (امثهال  ،9:16مرجمهۀ قهدیم) .موف یهت ا شنسهت از جانهب
اداست ،چون مداوانیم" :زیرا نه از رشق رسافرازی مدۀید ،نه از لهرب ،ا نهه از میهان بیابهان .بلنهه
اداست که دااری مدکند؛ یند را به زیر مدکشد ا دیدری را برمدافرازد" (ماامیر  ،7-6:75مرجمهۀ
هاارو نو) .حتد همۀ اسهتگدادها ا مواناییههای مها از جانهب اداانهد اسهت ،چهون پهول

مدموانهد از

قرنتیان بپرسد" :چه داری که به مو بخشیده نشده باشد؟ ا انر به مو بخشیده شهده اسهت ،په

چهرا

چنان فخر مدکند که نوید چنین نیست؟" (اال قرنتیان  ،7:4مرجمۀ هاارو نو).
ادا بر اواستهها ا مصمی ت انسانها مأایر مدنذارد ،چون اا به پایین ا بهر "یهام سهاکنان جههان"
مدندههرد ا "ۀفریننههدو دلهاسههت" (ماامیههر  .)15-14:33اقتههد متوجههه مدشههویم کههه قلههب در کتههاب
م دد ،محل افنار ا اواستههای دراند ماست ،این عزارت اهمیت مدیابهد .بلهه ،مها مهددانیم کهه
بهطور ارادی انتخاب مهدکنیم ،امها چهه کسهد ارادو مها را ۀفریهده کهه ایهن انتخابهها را بننهیم؟ اهدا
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"ۀفرینندو دلهاست" ،د ِل "یام ساکنان جهان" .ادا بهطور ااص ،اواستهها ا یهایالت ای نهداران
را هدایت مدکند ،در ما "هم مصهمیم ا ههم قهدرت انجهام ۀنچهه را کهه اشهنودش مدسهازد ...پدیهد
مدۀارد" (فیلیپیان  ،13:2مرجمۀ هاارو نو).
همۀ این عزارات دربارو بیانیۀ کلرد عمل ادا در زندند همۀ انسانها ا منونههای ااص عمل ادا در
زندند هر یک از انسانها سخن مدنویند ا ما را به این نتیجه مدرسانند که عمهل همامهاند مشهیرت
الهد ادا در همۀ جوانب زندندمان نسرتش مدیابد .کهالم مها ،قهدمهای مها ،حرکهات مها ،دل مها ا
مواناید ما ،همدد از ادااند است.
اما ما باید از سو مفاه ت جلونیری کنیم .در اینجا هم مانند ۀفهرینش االیهه ،ههدایت مشه ریت الههد
ادا بهعنوان عمل نادیدند ،پشت صهحنه" ،علرهت االیهه" ،نزایهد باعه شهود کهه ااقگیهت انتخابهها ا
اع ملان را اننار کنیم .کتاب م دد بارها مأیید مدکند که ما ااقگاً باع اقون رایدادها مدشهویم.
حق انتخاب داریم ا اینها انتخابهای ااقگهد هسهتند کهه نتهایج ااقگهد را
ما مهم هستیم ا مسئولیم .ر
حاصل مدکنند .ه نخور که ادا چیاها را در طزیگت با ایژنیهای ااصهد ۀفریهده (مهثالً :صهخرهها
سخت هستند ،ۀب ای

حهق انتخهاب ارادی
است) ،ادا چنان شدفتاندیا ما را ۀفریده کهه بهه مها ر

بخشیده است.
یک راش براورد با این عزارات دربارو هماماند ادا این است که بدوییم ،انر انتخابههای مها ااقگهد
هستند ،پ

مندموانند موس ادا صورت نیرند (برای نفتدوی بیشرت دربارو این دیدناه به مخالهب

زیر مراجگه کنید) .اما مگداد عزارامد که این کنرتل مش ریت الهد ادا را مأیید مدکننهد ،بسهیار قابهل
موجهاند ا سختیهای موجود برای اراهۀ مفسیرهای دیدر بسیار اوفناک است ،چناننه به نظر من این
مندمواند راش براورد درست با ۀنها باشد .بهرت است مأیید کنیم که ادا باعه اقهون همهۀ امفاقهات
مدشود ،اما طوری این کار را انجهام مددههد کهه بههنوعد موانهاید مها در انجهام انتخابههای ارادی ا
مسئوطنه را حفظ مدکند ،انتخابهاید که از نتایج ااقگد ا جااداند براوردارنهد ا مها نسهزت بهه ایهن
انتخابها پاسخدو هستیم .کتاب م دد بهسهادند بهه مها موضهیح منددههد کهه اهدا دقی هاً چدونهه
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کنرتل مشیرت الهداش را با انتخابهای ارادی ا مهم ما درهم مدۀمیاد .اما به جای اننار ینهد از ایهن
جوانب (ف

بهااطر ایننه مندموانیم موضیح دهیم که چدونه هر دا مدموانند راست باشهند) ،بایهد

کل کتاب م دد بپذیریم.
هر دا را با مالش برای افاداری نسزت به مگلیم ر

 .7رشارت چه میشود؟
انر ادا ااقگاً با عمل مش ریت الهداش همۀ چیاهای موجهود در دنیها را بهه اجهود مهدۀارد ،په

ایهن

سؤال ایجاد مدشود" :رابخۀ بین ادا ا رشارت در دنیا چیست؟" ۀیا اهدا ااقگهاً باعه ایجهاد اعه ل
بدی مدشود که مردم انجام مددهند؟ انر اینخور است ،پ

ۀیا ادا در برابر نناه مسئول نیست؟

برای رسیدند به این سؤال بههرت اسهت اال عزهارامد از کتهاب م هدد را کهه مسهت ی ً بهه ۀن اشهاره
مدکنند ،بخوانیم .ما مدموانیم با نداهد به بگضد از عزارات ۀلاز کنیم که مأیید مدکنند ادا ااقگهاً
باع اقون اقایع بد ا انجام اع ل بد شد .اما باید به یهاد داشهته باشهیم کهه در همهۀ ایهن عزهارات،

بسیار ااضح است که کتاب م دد در هیچ کجا ادا را بهعنوان کسد نشان منددههد کهه مسهت ی ً
کارهای بد مدکنهد ،بلنهه اعه ل بهد را از طریهق اعه ل ارادی موجهودات ااالقهد [انسهان] انجهام
رص مندداند یا اا را بهعنوان کسد که
مددهد .بگالاه ،کتاب م دد هرنا بهااطر رشارت ،ادا را م ر
از رشارت لذت مدبرد ،نشان منددهد ا کتاب م دد هرنا انسهانها را بههااطر اعه ل اشتزاهشهان
ماهه مندکند .با هر ادراکد که از رابخۀ ادا با رشارت داریم ،نزاید هرنا بهه جهاید برسهیم کهه فنهر
کنیم در برابر کارهای بد اود مسئولیتد نداریم یا ادا از رشارت لذت مدبرد یا باید اهدا را بههااطر
رص بدانیم .این نتیجهنیری بهاضوح براالف کتاب م دد است.
ۀن م ر
یک منونۀ بسیار ااضح در داستان یوسف یافهت مدشهود .کتهاب م هدد بهاضهوح مدنویهد بهرادران
یوسف بهطور ناراا به اا حسد ارزیدند (پیدایش  ،)11:37از اا متنفر بودند (پیهدایش ،)8 ،5 ،4:37
قصد کُشنت اا را داشتند (پیدایش  )20:37ا بهطور ناراا اا را در چاه اندااتند (پیدایش  )24:37ا
بگد اا را به بردند در مرص فرااتند (پیدایش  .)28:37با این حال بگدا ً یوسف موانست به برادرانش
بدوید" :در ااقع این ادا بود که مرا قزل از شه بهه اینجها فرسهتاد مها زنهدند مهردم را نجهات دههد"
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(پیدایش  )5:45ا داباره "ش برای من ن شۀ بد کشیدید ،الد ادا ۀنرا به ایر ملییهر داد مها چنهان
که امراز مدبینید ،جان عدو زیادی حفظ شده اسهت" (پیهدایش  .)20:50در اینجها مرکیهب اعه ل
بدی را داریم که افراد نناهنار انجام دادنهد ا بهدرسهتد مسهئول نناهشهان هسهتند ،ا للزهۀ کنهرتل
مشیرت الهد ادا را داریم که از طریق ۀن اهداف ادا انجام شد .هر دا بهاضوح مأیید شدهاند.
داستان ارا از مرص بارها مأیید مدکند که ادا قلب فرعون را سخت کرد ،ادا مدنویهد" :مهن دل
فرعون را سخت مدکنم" (ارا " ،)21:4من قلب فرعون را سخت مدسازم" (اهرا 3:7؛ در 4:14
منرار شده)" ،ادااند ه نخوری که فرموده بود ،فرعون را سنددل ساات" (اهرا  ،12:9در 8:14
منرار شده) ا "ادااند د ِل فرعون را سخت کرد" (ارا  ،20:10در  27:10منهرار شهده ا دابهاره در
 10:11منرار شده است) .ناهد ااقهات ایهن مخالفهت اجهود داشهته کهه کتهاب م هدد ایهن را ههم
مدنوید که فرعون دل اود را سخت کرد (ارا 32 ،15:8؛  )34:9ا عمهل اهدا در سهخت کهردن
قلب فرعون ،ف

در پاسخ به رسکشد االیه ا سهختدلد فرعهون بهود کهه بها ارادو ۀزادش نشهان داده

بود .اما باید موجه کنید که اعدههای ادا برای سخت کردن قلب فرعون (ارا 21:4؛  ،)3:7مدمها
پیش از این بود که کتاب م دد به ما بدوید فرعهون قلهزش را سهخت کهرد (مها االهین بهار در اهرا
 15:8ۀن را مداههوانیم) .بگههالاه ،مجایههه ا محلیههل مهها از همامههاند کههه در بههاط ذکههر شههد ،ا در ۀن
منایندنان الهد ا انساند باع اقون رایداد ینساند مدشهوند ،بایهد بهه مها نشهان دههد کهه ههر دا
عامل مدمواند همامان صحیح باشد .حتد اقتد فرعون قلزش را سخت کرد ،بها ایننهه بدهوییم اهدا
باع شد که فرعون این کار را انجام دهد ،در مناقد نیسهت ،ا بهه ایهن طریهق اهدا قلهب فرعهون را
سههخت مدسههازد .نهایتهاً انههر کسههد مخالفههت کههرده ا بدویههد اههدا ف ه بههه اواسههتهها ا انتخابهههای
رشیرانهای که از قزل در دل فرعون بود ،ش ردت بخشید ،ایهن نهون عمهل همچنهان مدموانهد -حهداقل
بهطور نظری -همۀ رشارمهای دنیای امراز را محهت پوشهش قهرار دههد ،چهون همهۀ انسهانها هنهوز در
دلشان اواستههای رشیرانه دارند ا در ااقع همۀ انسانها انتخابهای بد مدکنند.
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دربارو ارا  16:9مدنوید" :کالم ادا بهه فرعهون مدفرمایهد:

هدف ادا از این کار چه بود؟ پول

"به همین منظور مو را براندیختم ما بهاسیلۀ مو قدرت اود را نشان دهم ا اسم مهن در رسارس جههان
انتشار یابد" (رامیان  .)17:9بگد پول

به یهک ح ی هت کلرهد از ایهن منونهۀ اهاص اشهاره مدکنهد:

"بنابراین بهه ههر کهه بخواههد ،رحمهت مدمنایهد ا ههر کهه را بخواههد ،رسسهخت مدسهازد" (رامیهان
 .)18:9در ااقع ،ادا قلب مردم مرص را هم سخت کرد ما ارساهیلیان را ما دریای رسخ مگ یهب کننهد:
"من مردم مرص را رسسخت مدسازم ما ش را مگ یب کنند .ۀنداه با پیهرازی بهر ۀنهها ،قهدرت ا جهالل
اود را به فرعون ا سپاه اا ا عرادهها ا سوارانش ۀشنار اواهم کرد" (ارا  .)17:14این موضون در
ماامیر  25:105منرار شده" :لینن دل مردم مرص را برنردانید ما بر قوم برنایدو اا کینه ارزند".
در داستان ایوب ،انرچه ادااند به شیخان اجازه داد که به داراییها ا فرزندان ایوب ۀسیب برسهاند ،ا
انرچه این ۀسیب از طریق اع ل رشیرانۀ سابیان ا کلهدانیان ا همچنهین طوفهان انجهام شهد (ایهوب
 ،)19 ،17 ،15 ،12:1با این حال ایوب به جاید فرامر از ایهن دطیهل اهانوی ندریسهته ا بها چشه ن
ای ن همۀ اینها را از طرف ادااند مدبیند" :ادااند داد ا ادااند پ

نرفت .نام اداانهد متزهارک

باد" (ایوب  .)21:1نویسندو عهدعتیق بالفاصله بیانیۀ ایوب را با این جمله دنزال مدکند" :در یهام
این احوال ،باز هم ایوب نناه نورزید ا ادا را ناساا ندفت" (ایوب  .)22:1چندی پیش به ایوب نفته
بودند که دستۀ لارمدران رشیر ،نلرهها ا رمههایش را نابود کردهاند ،با این حال با ای ن ا صا بسیار
در مصیزتها مدنوید" :ادااند پ

نرفت" .با این حال ایوب ادا را بهااطر رشارت م رص منددانهد

رص دانسنت اهدا بههااطر
یا مندنوید ادا اخا ارزیده؛ بلنه مدنوید" :نام ادااند متزارک باد" .م ر
رشارمد که موس منایندنان اانوی انجام شده ،نناه محسهوب مدشهد .ایهوب ایهن کهار را مندکنهد،
کتاب م دد هرنا این کار را مندکند ا ما هم نزاید این کار را بننیم.
منونههای مشابه زیادی را مدموان یافت .در بسیاری از این عزارات ،ادا برای دااری نناهان مهردم،
رشارت ا نابودی را نازل مدکند .ۀنها نامخیع بوده یا به سوی بُتپرستد کشیده شدهاند ا اداانهد از
انسانهای رشیر یا نیراهای رشیر یا بالیای "طزیگد" استفاده مدکند ما دااری را بهر ۀنهها نهازل کنهد.
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(همیشه اینخور نزوده -مثالً یوسف ا ایوب رنج کشهیدند ،امها نهه بههااطر ننهاه اودشهان -امها لالزهاً
اینخور است) .شاید ایدو دااری بر نناه به ما کمهک کنهد کهه حهداقل مها حهدادی بفهمهیم کهه اهدا
چدونه مدمواند عادطنه اقایع بد را ایجاد کند .همۀ انسانها نناهنار اند ،چون کتهاب م هدد بهه مها
مدنوید" :همه نناه کردهاند ا از جالل ادا کم ۀمدهاند" (رامیان  .)23:3هیچیک از ما طیهق لخهف
طیهق محنومیهت ابهدی هسهتیم .بنهابراین ،اقتهد اهدا بهدی را بهر

یا رحمت ادا نیستیم ،بلنه ف

انسانها نازل مدکند ،اواه برای مأدیب فرزندانش یا برای هدایت لیرای نداران به سوی موبه یا نهاال
دااریِ محنومیت ا نابودی بر نناهناران سختدل باشد ،هیچیهک از مها مندمهوانیم اهدا را اخاکهار
بدانیم .نهایتاً ،همه چیا در ادمت اهداف نینوی اداست ما اا را جالل دهد ا باع ای رریت قهوم اا
شود .با این حال بایهد بهدانیم کهه در مجهازات رشارت کسهانینه نجهات نیافتهانهد (همچهون فرعهون،
کنگانیان ا بابِلیها) ،ادا از طریق منایش عدالت ،ق رداسیت ا قدرمش جالل مدیابد (مراجگه کنید به
ارا 16:9؛ رامیان .)24-14:9
کل ماریخ ،یگند مصلوب شدن مسهیح ،موسه اهدا م ه ررر شهده بهود -نهه ف ه
بدمرین عمل رشیرانۀ ر
ح ی ت اقون این امفاق ،بلنه همۀ اع ل مربوط به ۀن م ررر شده بود .کلیسای اارشلیم این موضهون
را مصدیق کرد ،چون دعا کردند" :در ااقع در همین شهر بر ضد بندو م دد مو عیسهد کهه مهو م هرر
فرمودی جمع شدند .هیرادی

ا پنخیود پیالطُ  ،با لیریهودیان ا قوم ارساهیهل دسهت بهه دسهت

هم دادند ا همه اع لد را که مو با قدرت ا ارادو اود از پیش م رر فرموده بودی به انجام رسانیدند"
(اع ل  )27:4همۀ اع ل کسانینه در مصلوب کردن عیسد رشکت داشتند" ،از پهیش موسه اهدا
مگین شده بود" .با این حال رسوطن بهاضوح ادا را از لحاظ ااالقد رسزنش مندکننهد ،چهون ایهن
اع ل نتیجۀ انتخابهای ارادی انسانهای نناهنار بود .پرتد بهاضوح در موعظههاش در پنخیناسهت

مدنوید" :ش این مرد را ،که مخابق ن شه ا پیشدانهد اهدا بهه دسهت شه مسهلیم شهد ،بهاسهیلۀ
نناهناران به صلیب میخنوب کردید ا کُشتید" (اع ل  .)23:2در یک جمله ،اا ن شهه ا پیشدانهد
ادا را به م صیر ااالقد اع ل "انسانهای بددین" مرمز مدسازد .ادا ۀنها را مجزهور ننهرد برعلیهه
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ارادهشان عمل کنند؛ بلنه ادا ن شهاش را از طریق انتخابهای ارادی ۀنها اجرا کرد ا به هرحال ،ۀنها
مسئول این انتخابها بودند.

 .8تجزیه و تحلیل آیات مربوط به خدا و رشارت.
بگد از نداهد بر بسیاری از ۀیات دربارو بنارنیری اع ل رشیرانۀ انسانها ا دیوها موس مش ریت الهد
ادا ،ما بهاسیلۀ مجایه ا محلیل چه مدموانیم بدوییم؟

الف .ادا از همه چیا برای مح رق اهدافش استفاده مدکنهد ،ا حتهد از رشارت بهرای جهالل اهود ا
ایرریت ما استفاده مدکند.
درنتیجه اقتد رشارت اارد زندند ما مدشود ما ما را دچار مشهنل کنهد ،مخهابق ۀمهوزو مشه ریت الههد
مدموانیم اطمینان عمیقمری داشته باشیم که "همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارنهد
ا به حسب ارادو اا اواسته شدهاند ،بها ههم درکارنهد" (رامیهان  .)28:8ایهن نهون اعت هاد بهه یوسهف
مواناید داد که به برادرانش بدوید" :ش برای من ن شۀ بد کشیدید ،الد ادا ۀنرا به ایر ملییهر داد"
(پیدایش .)20:50
همچنین مدموانیم با مرد ا لرز بفهمیم که اهدا حتهد در مجهازات رشیهران جهالل مدیابهد .کتهاب
م دد به ما مدنوید" :ادااند هر چیا را برای لایت ۀن سااته است ا رشیران را نیا بهرای راز بهال"
(امثال  ،4:16مرجمۀ قدیم) .همچنین مامورنوی

مأیید مدکند" :اشم انسان مو را سهپاد اواههد

نفت" (ماامیر  .)10:76ا فرعون (رامیان  )24-14:9منونۀ ااضحد اسهت کهه اهدا از رشارت بهرای
جالل اود ا ای رریت قومش استفاده مدکند.

ب .به هرحال ،ادا هرنا رشارت مندارزد ا هرنا نزاید بهااطر بدی رسزنش شود.
در بیانیهههای ماننههد بیانیههههای بههاط کههه از اع ه ل  23:2ا  28-27:4بههازنو شههد ،عیسههد از پههیش
برنایدند ادا برای مصلوب شدن را با م صیر ااالقد کسانینه ۀن را اجهرا کردنهد ،درههم مدۀمیهاد:
"الزته پرس انسان بسوی ۀنچه برایش م رر است ،مدراد .اما اای بهه حهال ۀن کسهد کهه اا را مسهلیم
مدکند" (لوقا 22:22؛ م ایسه کنید با متد 24:26؛ مرق
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 .)21:14عیسد در یک بیانیهۀ کلردمهر

دربارو رشارت دنیا مدنوید" :اای بر دنیا کهه باعه چنهین للاشههاید مدشهود! حهت ً للاشههاید
پیش اواهد ۀمد ،اما اای بر کسد که باع این للاشها شود" (متد .)7:18
یگ وب بهطور مشابه در هشدار به ما مدنوید ادا را بهااطر رشارمد که اودمان مرمنهب مدشهویم،
رص ندانیم ،اا مدنوید" :کسد که نرفتار اسوسه مدشود ،نزاید بدویهد" :اداانهد مهرا بهه اسوسهه
م ر
اندااته است" چون ادااند از بدی ماا است ا کسد را به اسوسه مندانهدازد .انسهان اقتهد دچهار
اسوسه مدشود که مجذاب ا فریفتۀ شهوات اود باشد" (یگ وب  .)14-13:1این ۀیه مندنوید ادا
هرنا باع رشارت مندشود؛ بلنه مأیید مدکند که ما هرنا نزاید فنهر کنهیم اهدا مناینهدو شخصهد
برای اسوسه کردن ماسهت یها مسهئول اسوسهه اسهت .مها هرنها مندمهوانیم اهدا را بههااطر اسوسهه
رسزنش کرده یا فنر کنیم که انر در برابر اسوسه مسلیم شویم ،اا با ما مواف ت اواهد کرد .ما باید با
رص بدانیم ،اما هرنها
رشارت م ابله کنیم ا همیشه اودمان یا کساند را که ما را اسوسه مدکنند ،م ر
رص بدانیم.
نزاید ادا را م ر
این ۀیات بهاضوح نشان مددهند که "علرتهای اانوی" (انسانها ،فرشتدان ا دیوهها) ااقگهد هسهتند ا
انسانها باع ایجاد رشارت شده ا مسئول ۀن هستند .انرچه ادا م ررر کرده کهه ایهن چیاهها حاصهل
شوند ،هم بهطور کلرد ا هم با جاهیات ااص ،اما ادا همچنان از انجام رشارت ماراست ،ا انجهام ۀن
موس "علرتهای اانوی" ،مردیدی در ق رداسیت اا ایجاد مندکند یا اا را ساااار رسزنش مندسازد.
ما باید موجه کنیم کهه راش دیدهر بهرای بیهان ایننهه اهدا از رشارت بهرای انجهام اههدافش اسهتفاده
مدکند ،الد هرنا رشارت مندارزد ا نزاید بهااطر رشارت رسزنش شهود ،راش اوشهایندی نیسهت.
انر بدوییم ادا اودش رشارت مدارزد ،باید نتیجهنیری کنیم که اا ادای نینهو ا عهادل نیسهت ،ا
درنتیجه اصالً ادا نیست .از طرف دیدر ،انر مگت د باشیم کهه اهدا از رشارت بهرای انجهام اههدافش
استفاده مندکند ،در این صورت باید بپذیریم که رشارمهاید در دنیها هسهت کهه اهدا ۀنهها را در نظهر
نداشته ،محت کنرتل ادا نزوده ا ادا مندمواند اههدافش را مح رهق سهازد .ایهن باعه مدشهود کهه
بهسختد مأیید کنیم که "همه چیا" با هم برای ایریت کساند در کار است که ادا را داسهت دارنهد
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ا به حسب ارادو اا اوانده شدهاند (رامیان  .)28:8انر رشارت اارد دنیا شد ،با اجود ایننهه اهدا ۀن
را منداواست ا اواهان اجود ۀن نزود ،پ

چه مضمیند داریم که رشارمهای بیشهرتی نخواههد بهود

که اا ۀنهها را در نظهر نداشهته ا منداواههد؟ چهه مضهمیند داریهم کهه اا مدموانهد ۀن را بهرای انجهام
اهدافش بنار برد یا حتد بر ۀن پیراز شود؟ قخگاً این یک نظر اانوی نااوشایند است.

پ .اههدا بهدرسههتد موجههودات ااالقههد [انسههان] را بهههااطر اع ه ل رشیرانهشههان رسزنههش ا دااری
مدکند.
بسیاری از عزارات کتاب م دد این را مأیید مدکنند .یند از ۀنها در اشگیا است:
"اینها به میل دل اود رفتار مدکنند ا از نناه کردن لذت مدبرنهد .په

مهن ههم ۀنهها را بهه

بالهد که از ۀن احشت دارند ،نرفتار مدسهازم ،زیهرا اقتهد ۀنهها را اوانهدم ،جهواب ندادنهد ا
هندامد که با ۀنها سخن نفتم نوش ننردند ،بلنه کاری کردند که در نظهر مهن زشهت بهود ا
راهد را انتخاب منودند که مخالف رضای من بود" (اشگیا .)4-3:66
همچنین مداوانیم" :ادا انسان را راست ۀفرید ،اما ایشهان کشهفیات دلخهواه اهویش را طلزیدنهد"
رصند ،اواه انسان یا دیوهاید که ۀن را
(جامگه  .)29:7همیشه موجودات مسئول ،بهااطر رشارت م ر
انجام مددهند ،ا موجودی که رشارت مدارزد ،همیشهه طیهق مجهازات اسهت .کتهاب م هدد دامئهاً
مأیید مدکند که ادا عادل ا منصف اسهت کهه مها را بههااطر نناهامنهان مجهازات مدکنهد .انهر مها
مخالفت کنیم که اا نزاید اخاید در ما بیابد ،چون مها مندمهوانیم بها ارادو اا م ابلهه کنهیم ،در ایهن
صورت باید به پاسخ پول

دربارو این سؤال بیندیشیم" :یند از ش به من اواهد نفت" :پ

دیدر

چرا ادا ما را مالمت مدسازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادو اا م اامهت کنهد؟" ای ۀدم ،مهو کیسهتد
که به ادا جواب مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزهنر مدپرسد" :چرا مرا بهه ایهن شهنل سهااتد؟" (رامیهان
 .)19:9-20در هر موردی که رشارت مدارزیم ،مددانیم که بهطور ارادی انتخاب مهدکنیم کهه ایهن
کار را انجام دهیم ا متوجه مدشویم که بهدرستد باید بهااطر ۀن رسزنش شویم.
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 .رشارت ،یک چیا ااقگد است ،نه یک مص رور باطل ،ا هرنا نزاید رشارت ارزیم ،چهون ایهن همیشهه
به ما ا دیدران ۀسیب اواهد زد.
رصهانه در
کتاب م دد دامئهاً مگلهیم مددههد کهه مها هرنها ر
حهق نهداریم کهه رشارت بهورزیم ا بایهد م ر
اودمان ا دنیا ،با ۀن م ابله کنیم .باید دعا کنیم که مها را "از رشیهر رههاید ده" (متهد  )13:6ا انهر
بزینیم که کسد از ح ی ت منحرف شده ا اخا مدکند ،باید سگد کنیم کهه اا را بهازنردانیم .کتهاب
م دد مدنوید" :انر کسد از ش از ح ی ت منحرف نردد ا شهخص دیدهری اا را برنردانهد ،ی هین
داشته باشید که هر ک

نناهناری را از راه نادرسهت بازنردانهد ،جهاند را از مهرگ اواههد رهانیهد ا

نناهان بیش ری را اواهد پوشانید" (یگ وب  .)20 -19:5ما نزاید حتد بخواهیم کهه رشارت انجهام
شود ،چون پرارش اواستههای نناهۀلود در ذهن ن بهه ایهن مگناسهت کهه بهه ۀنهها اجهازه بهدهیم بها
جامنان "در جن " باشند (اال پرتد  )11:2ا به این طریق منجر به ۀسیب راحاند ما شوند.
در مفنر دربارو ایننه ادا از رشارت برای انجام اهدافش استفاده مدکند ،باید به یهاد داشهته باشهیم
که انجام بگضد از کارها برای ادا درست است ،الد برای مها نادرسهت اسهت .مهثالً اهدا از دیدهران
مداواهد اا را پرستش کنند ا پرستش ۀنها را مدپذیرد .اا در پد جالل اود اسهت .دااری نههاید را
بر اخاکاران اجرا اواهد کرد .همچنین از بدی برای اجرای اهداف نینویش استفاده مدکند ،اما به
ما اجازو انجام این کار را منددهد .کالوین بیانیهای را با مأیید از ۀنوستین ن ل مدکند" :بهین ۀنچهه
برای ارادو انسان مناسب است ا ۀنچه برای ادا مناسب است ،یک فرق عظیمد اجهود دارد ...چهون
ادا از طریق ارادو بد انسانهای رشیر ،ارادو عادطنۀ اود را به مح رق مدرسهاندِ 2".هرمهان بااینهک از
قیاد االدی استفاده مدکند که اودش از چاقوی بسیار میا استفاده اواهد کهرد ،امها بهه فرزنهدش
اجازه نخواهد داد که از ۀن استفاده کند ،ا نشان مددهد که ادا اودش از رشارت استفاده مدکند
ما اهداف نینویش را انجام دهد ،اما هرنا به فرزندانش اجازو انجام این کهار را منددههد .انرچهه مها
باید از شخصیت ااالقد ادا در طری های بسیار رسمشق بدیریم (م ایسه کنید بها افسسهیان ،)1:5
اما این یند از طری هاید است که نزاید از اا رسمشق بدیریم.
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چ .با اجو ِد همۀ بیانیههای مذکور ،باید به این اعهرتاف برسهیم کهه درک منهدکنیم کهه چدونهه اهدا
رصه
مدمواند انجام اع ل بد ما را م ررر کند ا همچنان مها را مسهئول ایهن کارهها بدانهد ا اهودش م ر
نزاشد.
ما مدموانیم مأیید کنیم که همۀ اینها راست اسهت ،چهون کتهاب م هدد ۀنهها را مگلهیم مددههد .امها
کتاب م دد دقی اً به ما مندنوید که چخور ادا این رشای را به اجود مدۀارد یا چخور مدمواند ما
را مسئول کاری بداند که اا ۀن را م ررر کرده است .در اینجا کتاب م دد سنوت مدکند ا ما باید بها
بِرکوف موافق باشیم که نهایتاً "مسألۀ رابخۀ ادا با نناه بهعنوان یک راز باقد مدماند".

3

 .9آیا ما "آزاد" هستیم؟ آیا ما "ارادۀ آزاد" داریم؟
انر ادا کنرتل مش ریت الهداش را در همۀ اقهایع بنهار مدبهرد ،په

ۀیها مها اصهالً ۀزادیهم؟ پاسهخ ۀن

بستدد به ایهن دارد کهه منظورمهان از کلمهۀ ۀزادی چیسهت .نهاهد ااقهات مهردم دربهارو ایهن سهؤال
مزاحثات بدپایان اواهند داشهت ،چهون هرنها بهاضهوح مگریهف مندکننهد کهه منظهور اودشهان یها
مخالفینشان از "ۀزادی" چیست ،پ

این کلمه به طهرق نونهانوند بنهار مهدراد کهه ایهن نفتدهو را

ملشوش مدسازد.
ۀن نون ۀزادی که لالزاً موس کساند در نظر نرفته مدشود که کنرتل مشه ریت الههد اهدا را بهر همهه
چیا اننار مدکنند ،نوعد ۀزادی اار از عمل ندههداری ا کنهرتل اهدا اسهت ،ۀزادیای کهه بتوانیهد
مصمی مد را بدیرید که بر اساد چیاهاید اهار از اودمهان نیسهت .کتهاب م هدد در ههیچ کجها
مندنوید ما از این لحاظ ۀزادیم .انر عیسد مسیح ااقگاً "به کلمۀ قوت اهود حامهل همهه موجهودات
بههوده" (عاانیههان  ،3:1مرجمههۀ ق هدیم) ا انههر اههدا "همههه چیاههها را موافههق رأی ارادو اههود مدکنههد"
(افسسیان  ،11:1مرجمۀ قدیم) ،این نهون ۀزادی لیهرممنن اسهت .انهر ایهن درسهت اسهت ،اهار از
کنرتل مش ریت الهد بودن ،به مگنای عدم اجود است! "ۀزادی" مخلهق ،اهرا کامهل از کنهرتل اهدا،
بهسادند در دنیاید که با مش ریت الهد موس ادا ندهداری ا ههدایت مدشهود ،امنانپهذیر نیسهت.
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انر منظور شخص از "ارادو ۀزاد" این است ،پ

این در مناقد با کتاب م دد اسهت کهه بدهوییم مها

ارادو ۀزاد داریم.
از طرف دیدر ،ما به عالدمرین شنلد که هر مخلوق ادا مدمواند ۀزاد باشهد ،ۀزادیهم -مها مصهمی ت
ارادی مدنیریم ،مصمی مد که مأایرات ااقگد بجا مدنذارند .در هندام مصهمیمنیری ،اهدا مهانگد
در ارادهمان ایجاد مندکند ا مخابق اواستههای ن عمل مدکنیم .از این لحاظ ،قخگاً مخابق کتاب
رصه باشهیم کهه قهدرت انتخهاب
م دد مدموانیم بدوییم که ما "ارادو ۀزاد" داریم .ما بهاضهوح بایهد م ر
ارادی داریم ا انتخابهای ما نتایج ااقگد را در جهان به همراه دارند؛ انرنه به اخای رسنوشهتنراید
یا جانراید نرفتار مدشویم ا بنابراین به این نتیجه مدرسیم که انتخابهای ما مهم نیستند یها ااقگهاً
مندموانیم انتخابهای ارادی داشته باشیم.

پ .حکومت
ما دربارو دا اجه اال مش ریت الهد صحزت کردیم )1( ،حفظ ا ندهداری ا ( )2همامهاند .اجهه سهوم

مش ریت الهد ادا نشاندهندو این است که ادا از انجام همهۀ کارههایش در دنیها ههدفد دارد ا اا بها
مشیرت الهد حنومت مدکند یا همه چیا را هدایت مدکند ما اهدافش را اجهرا کننهد .مها در ماامیهر
مداههوانیم" :سههلخنت اا بههر همههه مسهلر اسههت" ( ،19:103مرجمههۀ قههدیم) .بگههالاه" ،بهها لشههنرهای
ۀس ند ا یام مردم جهان مخابق ارادو اود عمل مدکند .کسد مندموانهد مهانع اا بشهود ا یها از اا
بپرسد" :چرا چنین مدکند؟" (دانیال  .)35:4پول

مأیید مدکنهد" :از اا ا بهه اا ا مها اا همهه چیها

است" (رامیان  ،36:11مرجمۀ قدیم) .چهون پهول

مددانهد کهه اهدا بهر همهه چیها حهاکم اسهت ا

اهدافش را در همۀ اقایع اجرا مدکند ا مدمواند اعالم کند" :همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را
داست دارند ا به حسب ارادو اا اواسته شدهاند ،با هم درکارند" (رامیان .)28:8
ج .ارزش اعامل انسانی ما
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شاید ما ناهد ااقات فراموش کنهیم کهه اهدا از طریهق اعه ل انسهاند در مهدیریت دنیها بها مشهیرت
الهداش عمل مدکند .انر این را فراموش کنیم ،در این صورت فنر مدکنیم که اع ل ا انتخابههای
ما بر جریان اقایع مفاات زیادی ایجاد مندکنند یا مهأایر زیهادی مندنذارنهد .مها بهرای جلهونیری از
سو مفاهم دربارو مشیرت الهد ادا ،بر ننات زیر مأکید مدکنیم.

 .1ما همچنان مسئول اعامملان هستیم.
ادا ما را مسئول اع ملان سااته ،اع لد که نتایج ااقگد ا جااداند ا مهمهد را بهه همهراه دارنهد.
ادا در همۀ اع ل مشیرت الهداش ،اصوصیات مسئولیت ا ارزش را حفظ اواهد کرد .انر مها کهار
درست بننیم ا از ادا اطاعت کنیم ،اا به ما پاداش اواهد داد ا امور زندنی ن در این دنیا ا اب ردیت
بهاوبد پیش اواهد رفت .انر اخا کنیم ا از ادا نااطاعتد کنیم ،مها را مأدیهب ا احهت طً مجهازات
اواهد کرد ا امور زندندمان بهبدی پیش اواهد رفت .مشخیص این ح ایق به ما کمک اواهد کهرد
که در صحزت با دیدران ا مشویقشان در اجتناب از منزلد ا نااطاعتد ،حنمت داشته باشیم.

 .2اعامل ما نتایج واقعی به همراه دارند و جریان وقایع را تغییر میدهند.
انر من در کارهای عادی دنیا ،مراقزت از سالمتم را نادیده بدیرم ا عادات لذاید بدی داشته باشهم،

یا با النل یا منزاکو ،جسمم را ۀزار دهم ،احت طً زادمر مدمیرم .ادا م ررر کرده که اع ل ما مأایرامد
را به همراه داشته باشند .ادا م ررر کرده که ما باع اقون رایدادها شهویم .الزتهه مها منهددانیم کهه
ادا چه ن شهای دارد -حتد بهرای ادامهۀ ایهن راز ،مها چهه رسهد بهه هفتهۀ ۀینهده یها سهال ۀینهده .امها
مددانیم که انر به ادا اعت د کنیم ا از اا اطاعت کنیم ،دراواهیم یافهت کهه اا چیاههای اهوبد را
برنامهریای کرده که از طریق این اطاعت حاصل شود!
این باید مها را مشهویق کنهد کهه نههمنها از اهدا اطاعهت کنهیم ،بلنهه حنمهت ا احتیهاط رازمهره را در
زندندمان بنار بایم ا بدانیم که اینها لالزاً طری هاید هستند که ادا بهرای اقهون نتهایج اهاص در
زندندمان بنار مدبرد .برعن  ،انر پیشبیند کنیم که اخرات یا اقایع بهدی در ۀینهده رخ اواههد
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داد ،ا از راشهای منخ د برای جلونیری از ۀنها استفاده نننیم ،در این صورت مدموانیم دریابیم کهه
ف دان عمل ما اسیلهای بود که ادا بنار برد ما اجازه بدهد که این چیاها ااقع شوند!

 .3دعا یکی از اعامل خاصی است که نتایج قطعی به همراه دارد و جریان وقایع را تغییور
میدهد.
همچنین ادا م ررر کرده که دعا اسیلۀ بسیار مهمهد بهرای حصهول نتهایج در دنیها باشهد 4.اقتهد مها
صادقانه برای یک شخص یا رشای ااص شفاعت مدکنیم ،لالزاً متوجه اواهیم شد کهه اهدا م ه ررر
کرده که دعای ما ،اسیلهای برای ایجاد ملییرات در دنیا باشد .کتهاب م هدد ایهن را بهه مها یهادۀاری
مدکند ا مد نوید" :ش ۀنچهه را کهه مداواهیهد نداریهد چهون ۀن را از اهدا نخواسهتهاید" (یگ هوب
 .)2:4عیسد مدنوید" :ماکنون چیای به نام من نخواستهاید ،بخواهید ما به دسهت ۀاریهد ا اوشهد
ش کامل نردد" (یوحنا .)24:16

 .4درنتیجه ،ما باید عمل کنیم!
ۀموزو مش ریت الهد ،به هیچ عنوان ما را مشویق مندکند کهه بها منزلهد نشسهته ا منتظهر نتهایج اقهایع
ااص باشیم .الزته شاید ادا قزل از اقدام به عمل ،بر نیهاز بهه انتظهار در نهاد اا ا اعهت د بهه اا ،بهه
جای اعت د به مواناییهای اودمان مأکید کند -این قخگاً اشتزاه نیست .اما انر ف ه بدهوییم کهه بهه
ادا اعت د مدکنیم ،به جای ایننه مسئوطنه عمل کنیم ،این منزلد محهد ا محریهف ۀمهوزو مشه ریت
الهد است.
حهق دارم
عمالً ،انر یند از پرسان من منلیف مدرسه داشته باشد که باید ما راز بگد انجام شود ،من ر
که قزل از ایننه برای بازی به بیران براد ،اا را مجزور کنم که کارش را انجام دهد .مهن مهددانم کهه
منرو اا در دست اداست ا ادا از مدمها پهیش م ه ررر کهرده کهه ایهن منهره چهه اواههد بهود ،امها مهن
منددانم که این منره چیست ا پرسم هم مندداند .من ف
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مددانم که انر اا درد بخواند ا منلیف

مدرسهاش را با امانتداری انجام دهد ،یک منرو اوب اواهد نرفت .انر این کهار را نننهد ،یهک منهرو
اوب نخواهد نرفت .پ

ۀموزو مشهیرت الههد بایهد مها را مشهویق کنهد کهه اعهت د کامهل بهه کنهرتل

حاک نۀ ادا را با مشخیص این موضون درۀمیهایم کهه اسهتفاده از اسهایل رازمهره بهرای پیشهاد امهور
مخابق برنامۀ ادا واری است .ای ن قلزد به مشیرت الهد ادا دلرسدکننده نیست ،بلنه مح ررکهد
برای عمل است.

 .5اگر ما نتوانیم این آموزه را کامالً درک کنیم ،چه میشود؟
هر ای نداری که دربارو مشیرت الهد ادا مگ رمق مدکند ،دیر یا زاد به جاید مدرسد که باید بدویهد:
"من مندموانم این ۀموزه را کامالً درک کنم" .بهنوعد باید دربارو همۀ ۀموزهها چنین چیهای را نفهت،
چون درک ما محداد است ا ادا بینران است( .مراجگه کنید به فصل  .)1اما این بههطور اهاص بهر
ۀموزو مشیرت الهد صدق مدکند .چون کتاب م دد ۀن را مگلیم مددهد ،ما باید به ۀن ای ن داشته
باشیم ،حتد اقتد کامالً درک مندکنیم که چخور با مگالیم دیدر کتاب م دد در مناسب است.

خ .یک دیدگاه نهضت انجیلی دیگر :نظر آرمینگرایی
یک نظر بارگ دیدری اجود دارد که بسیاری از مگت دین به نهضت انجیلیها بهه ۀن مگت دنهد ،کهه مها
برای سهولت باید ۀن را دیدناه "ۀرمیننراید" بنامیم 5.کسانینه به دیدناه ۀرمیننراید اعت اد دارنهد،
مگت دند که ادا برای حفظ ۀزادی ااقگد ا انتخابهای ااقگد انسان کهه بهرای فر ردیهت ااقگهد انسهان
واری است ،مندمواند باع انتخابهای دااطلزانۀ ما شود یا ۀنها را برنامههریای کنهد .بنهابراین ۀنهها
نتیجهنیری مدکنند که حضور مش ریت الهد ادا یا کنرتل ماریخ نزاید همۀ جاهیات ااص هر رایداد
را در برنیرد ،بلنه ف

اقتد انتخابها ا اع ل انساند رخ مددهنهد ،اهدا ااکهنش نشهان مددههد ا

طوری این کار را انجام مددهد که نهایتاً اههداف اش در دنیها انجهام مدشهود .همچنهین طرفهداران
ۀرمیننراید مدنویند اهداف ادا در دنیا ،بیشرت اهداف کلرهد هسهتند ا مدموانسهتند موسه انهوان
مختلف اقایع ااص انجام شوند.
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نظر ۀرمیننراید را مدموان در چهار ننتۀ اصلد در زیر االصه کرد:
 .1ۀیامد که بهعنوان منونههای کنرتل مش ریت الهد ادا ذکر شدهاند ،اسهتثنا هسهتند ا نحهوو
عملنرد عادی ادا در امور انسان را موصیف مندکنند.
 .2دیدناه کالوینیسم ،به اشتزاه ادا را مسئول نناه مدداند.
 .3انتخابهاید که ادا مسزرب ۀنها بوده ،مندموانند انتخابهای ااقگد باشند.
 .4دیههدناه ۀرمیننرایههد ،زنههدند مسههئوطنۀ مسههیحد را مههرایج مددهههد ،درحالینههه دیههدناه
کالوینیسم ،رسنوشتنراید اخرناک را مرایج مددهد.
این مخالفتها ،ندراند اساسد ا رایج طرفداران نظر ۀرمیننراید را نشان مددهد که بهطور ااص بهر
حفظ ۀزادی ا انتخاب انسان یرکا مدکند.
د .پاسخ به نظر آرمینگرایی
ع ردو زیادی در دنیای نهضت انجیلد ،این چهار نظر ۀرمیننرایهد را مت اعدکننهده اواهنهد دانسهت.
ۀنها احساد اواهند کرد که این مزاحثات نشاندهندو چیای است که در دران نسزت به اودشهان،
اع لشان ا نحوو عملنرد دنیا مددانند ا این مزاحثهات بهه بههرتین شهنل ،مأکیهدهای منه ررر کتهاب
م دد دربارو مسئولیت ما ا عواقب ااقگد انتخابهای مها را موضهیح مددهنهد .امها مدمهوان بهه نظهر
ۀرمیننراید پاسخهاید داد.

 .1آیا این عبارات کتاب مقدس ،منونههای غیرعادی هستند یا نحوۀ عملکرد عادی خودا
را توصیف میکنند؟
در پاسخ به مخالفتد که منونههای کنرتل مش ریت الهد ادا ف

به اقایع محداد یا ااص اشاره مد

کنند ،مدموان نفت که ااطً این منونهها بیش رند (به مخالب باط مراجگه کنید) ،ا بهه نظهر مدرسهد
که برای موصیف نحوو عملنرد همیشدد ادا طراحد شدهاند .بگهالاه ،بسهیاری از ۀیهامد کهه دربهارو

مش ریت الهد ادا صحزت مدکنند ،بسیار کلرد هستند :مسیح دامئاً "به کلمه قوت اود حامهل همهه
موجودات بوده" (عاانیان  ،3:1مرجمۀ قدیم) ا ادا "همه چیاهها را موافهق رأی اراده اهود مدکنهد"
246

(افسسیان  ،11:1مرجمۀ قدیم) .این عزارات کتاب م دد ،چیهای بهیش از منونهههای اسهتثناهد از
مداالۀ لیرعادی ادا در امور انساند را در نظر دارند؛ ۀنها نحوو عملنرد همیشدد ادا در جههان را
موصیف مدکنند.

 .2آیا آموزۀ کالوینیسم دربارۀ مشیّت الهی خدا ،خدا را مسئول گناه میسازد؟
استدطل ۀرمیننراید که مدنوید ادا مسئول نناه ا رشارت نیست ،چون ادا ۀنها را م ررر ننهرده یها
به هیچ عنوان باع اقونشان نشده ،بهسادند بسیاری از متوند را که بهاضوح مدنوید اهدا م ه ررر
مدکند که بگضیها نناه کنند یا اع ل رشیرانه انجام دهند را به حساب مندۀارنهد (بهه بخهش ب7 .
در باط مراجگه کنید) .درحالینه از لحاظ انساند ،بهسختد مدموان م ررر کردن اقایع موس اهدا را
با اع ل دااطلزانۀ منایندنان ااالقد شخصد مخزیق داد ،اما کتاب م دد بارها مأیید مدکنهد کهه
هر دا مورد درست است .به نظر مدرسد کهه نظهر ۀرمیننرایهد مندموانهد نشهان دههد کهه چهرا اهدا
مندمواند به این طریق در دنیا عمل کند ا در عین حال ق رداسیت اود ا مسهئولیت انسهاند ا فهردی
ما برای نناه را حفظ کند.

 .3آیا انتخابهای مق ّرر شده توسط خدا ،میتوانند انتخابهای واقعی باشند؟
در پاسخ به این ادعا که انتخابهای م ررر شده موس ادا مندموانند انتخابههای ااقگهد باشهند ،بایهد
نفت که این ف

پیشفرضد است که داباره بر اساد مجربه ا شهود انسهاند اسهت ،نهه بهر اسهاد

متون ااص کتاب م دد .کتاب م دد بارها مدنوید ادا از طریهق ارادو مها ،قهدرت انتخهاب مها ا
ااتیار شخصد ما عمل مدکند ا دامئاً مأیید مدکند که انتخابهای ما ،انتخابههای ااقگهد هسهتند ا
نتایج ااقگد به همراه دارند ا این نتایج ما ابد باقد مدمانند .این استدطل که مدنوید این انتخابهها
ااقگد نیستند ،به نظر مدرسد که ادا را رصفاً بر اساد مجربهۀ فهاند انسهاند محهداد مدکننهد .بهه
هرحال ،ف

ادا مگیین مدکند کهه چهه چیهای مههم اسهت ،چهه چیهای ااقگهد اسهت ا مسهئولیت

شخصد ا ااقگد در جهان چیست.
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 .4آیا دیدگاه کالوینیسم دربوارۀ مشویّت الهوی ،یوک تنوشوتگرایی خطرنواک را تورویج
میدهد؟
مخالفتد که مدنوید دیدناه کالوینیسم دربهارو مشهیرت الههد ،رسنوشهتنراید اخرنهاکد را مهرایج
مددهد ،ۀموزو اصالحیافتۀ مش ریت الهد را درک مندکند ،یگند چیای که بر کنهرتل حاک نهۀ اهدا ا
نیاز به اطاعت مسئوطنه مأکید مدکند .مثرو اعت اد همیشدد به این ۀموزه ،اعت د قابل درک به ادا
در همۀ موقگیتها ،سپاسدااری از همۀ برکات ادا ا صا در انوان مصیزتها اواهد بود .اینهها ماایهای
ۀناهد از این است که هیچ چیای اار از محدادو ن شههای حنی نه ا محزتۀمیا ادا نیست.

 .5مخالفتهای دیگر با نظر آرمینگرایی.
عالاه بر پاسخ به چهار ادعای ااص ۀرمیننراید که در باط ذکر شد ،بگضد از مخالفتهای باقی نهده
دربارو ۀن باید مورد موجه قرار نیرند.

الف .از دیدناه ۀرمیننراید ،ادا چدونه مدمواند از ۀینده ۀناه باشد؟
پاسخ بگضد از ۀرمیننرایان به این مخالفت ،این است که ادا مندمواند از جاهیات انتخابهای ۀیندو
انسان ۀناه باشد ،درحالینه دیدران مدنویند ادا از ۀینده ۀناه است ،چون مدمواند ۀینده را بزینهد،
نه بهااطر ایننه برنامهریای کرده یا مس رزب امفاقات است .االین پاسخ ،اساساً ایدو علم مخلق الههد
را اصالح مدکند ا به نظهر مدرسهد کهه بهاضهوح در متهون زیهادی از کتهاب م هدد اننهار مدشهود.
دامین پاسخ مندمواند انتخابهای ما را بر اسهاد اواسهتۀ ۀرمیننرایهان ،انتخابههای ۀزاد بدانهد .انهر
انتخابهای ۀیندو ما شنااته شده است ،پ

ۀنها اابت هستند ا بنابراین موس چیای از پیش مگیهین

شدهاند (اواه رسنوشت باشد یا نظام علت ا مگلول اجتنابناپذی ِر جهان) .از نظهر ۀرمیننرایهد ،انهر
ۀنها اابت هستند ،پ

"ۀزاد" نیستند (از پیش مگیین نشده یا بدان علرت).

ب .از دیدناه ۀرمیننراید ،انر ادا رشارت را منداواست ،پ
باشد؟
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چخور رشارت مدمواند اجهود داشهته

انر بدی امفاق مدافتد ،با اجود ایننه ادا ۀن را منداواهد ،په

ایهن ظهاهرا ً قهدرت مخلهق اهدا را

اننار مدکند :اا مداواست از بدی جلونیری کند ،اما قادر به انجام ایهن کهار نزهود .پاسهخ متهداال

ۀرمیننراید این است که ادا مدموانست از رشارت جلونیری کند ،اما اجهازه داد کهه امنهان رشارت
اجود داشته باشهد مها مضهمین کنهد کهه فرشهتدان ا انسهانها ۀزادی طزم بهرای انتخابههای مگنهادار را
اواهند داشت .اما این پاسخ رضایتبخشد نیست ،چون انر انتخابها باید شامل امنهان انتخابههای
نناهۀلود باشند ما بتواننهد ااقگهد باشهند ،ایهن مفههوم را مدرسهاند کهه اهدا بایهد امنهان انتخابههای
نناهۀلود در ۀس ن را ما ابد جایا بداند (بها ایهن فهرض کهه مها در ۀسه ن انتخابههای ااقگهد اهواهیم
داشت) .اما مشنل بارنرت ،مسألۀ انتخابهای اداست .پ

انتخابهای اهدا ااقگهد نیسهت ،چهون اا

مندمواند رشارت ارزد ،یا انتخابههای اهدا ااقگهد اسهت ا ایهن امنهان اجهود دارد کهه شهاید یهک راز
انتخاب کند که رشارت ارزد .هر دا استنزاط نادرست است ا بنهابراین دلیهل اهوبد بهرای رد نظریهۀ
ۀرمیننراید است ،که انتخابهای ااقگد باید امنان انتخاب رشارت را مجاز بداننهد .امها ایهن مها را بهه
سؤال اال بازمدنرداند که به نظر مندرسد مخابق نظریۀ ۀرمیننراید پاسهخ رضایتبخشهد بهرای ۀن
اجود داشته باشد :انر ادا رشارت را منداواست ،پ

چخور رشارت مدمواند اجود داشته باشد؟

پ .از دیدناه ۀرمیننراید ،ما از کجا بدانیم که ادا بر رشارت پیراز اواهد شد؟
انر اکنون همۀ رشارمهای دنیا براالف اواستۀ ادا اارد دنیا شهده ،په

چخهور مخمهنئ باشهیم کهه

ادا در پایان بر ۀن پیراز اواهد شد؟ الزته ادا در کتاب م دد مدنوید که بر بهدی پیهراز اواههد
شد .اما انر مندموانست از اال ۀن را اار از دنیای اود ندهه دارد ا ایهن بهراالف ارادو اا اارد دنیها
شد ،ا انر مندمواند نتیجۀ اقایع ۀینده را که شامل انتخابهای ۀزاد است ،پیشبیند کند ،پ

چخهور

مدموانیم مخمنئ باشیم که اعالمیۀ ادا که مدنوید اا بر بدی پیراز اواهد شد ،راست است؟
دا مخالفت ۀار با رشارت باع مدشود کهه دریهابیم بها اجهود ایننهه مها بهسهختد مدمهوانیم دربهارو
دیدناه اصالحیافتۀ بدی بهعنوان چیای که موس ادا م ررر شده ا کامالً محت کنرتل اداست ،فنر
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کنیم ،اما مشنالت بسیار ج ردیمری در دیدناه ۀرمیننراید نسزت به رشارت اجود دارد کهه مدنویهد
رشارت موس ادا م ررر نشده یا ارادو ادا نیست ا بنابراین قخگاً محت کنرتل ادا نیست.

 .فرق بین سؤاطت بدپاسخ.
به ااطر درک محداد ما ،سؤاطت بدپاسخ برای هر یک از ۀموزهههای کتهاب م هدد ،اجتنابناپهذیر
است .اما دربارو این مسأله ،سؤاطت بدپاسخ کالوینیسم ا ۀرمیننراید ،نسزتاً متفاات است .از یهک
طرف ،کالوینیسم باید بدوید که پاسخ سؤاطت زیر را مندداند )1( :ادا دقی اً چدونه مدموانهد م ه ررر
رصه نزاشهد ا ( )2اهدا
کند که ما بهطور ارادی رشارت ارزیم ا بها ایهن حهال اهدا بههااطر رشارت م ر
دقی اً چدونه مدمواند باع شود که ما چیای را بهطور ارادی انتخاب کنیم.
کالوینیسم به هر دا سؤال مدنوید کهه پاسهخ ۀن بههنوعد در ۀنهاهد از عظمهت بینهران اهدا یافهت
مدشود ،در ۀناهد از این ح ی ت که اا مدمواند فوق از مص رور ما عمل کند .پ

مهأایر ایهن سهؤاطت

بدپاسخ این است که قدرداند ما از عظمت ادا را بیشرت کند.
از طرف دیدر ،ۀرمیننراید باید سؤاطت بدپاسخ دربارو ۀناهد اهدا از ۀینهده ،علهت اجهود رشارت بها
اجود ایننه براالف ارادو اداست ا ایننه ۀیا اا قخگاً بر رشارت پیراز اواهد شد را رها کند .نهامواند
ۀنها در پاسخ به این سؤاطت ،از عظمهت اهدا مدکاههد -از علهم مخلهق اا ،قهدرت مخلهق اا ا اعتزهار
مخلق اعدههای اا برای ۀینده .این سؤاطت بدپاسخ منجهر بهه سهتایش عظمهت انسهان (ۀزادی اا در
انجام کاری که ادا منداواهد) ا قدرت رشارت مدشود (رشارت مدۀیهد ا در دنیها مدمانهد ،انرچهه
ادا ۀن را منداواهد) .بگالاه به نظر مدرسد کهه نظهر ۀرمیننرایهد بها اننهار ایهن ح ی هت کهه اهدا
حق انتخهاب ااقگهد دارنهد ،الهد اهدا مسه رزب ایهن انتخابهاسهت ،از
مدمواند موجودامد را بسازد که ر
حنمت ا مهارت ادای االق مدکاهد.
 .2سؤاالتی برای مرور
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 .1ۀموزو حفظ ا ندهداری را مگریف کهرده ا ۀیهامد از کتهاب م هدد را بهرای ح یهت از ۀن بیهان
کنید .چدونه این مگلیم ،پایۀ کارهای علمد است؟
 .2چدونه یک رایداد مدمواند کامالً موس ادا ایجاد شود ا کامالً موس یک مخلوق نیا ایجاد
شود؟
 .3ش چدونه رابخۀ ادا با رشارت در دنیا را موصیف مدکنید؟
 .4از دیدناه نویسنده ،ما چدونه مدموانیم بدوییم که انسانها "ارادو ۀزاد" دارند؟
 .5انر ادا همه چیا را کنرتل مدکند ،ۀیا اع ل انسانها مهم است؟ چرا؟
 .6فرق االیه بین ۀموزو مش ریت الهد بر اساد موصیف این فصل ا دیدناه ۀرمیننراید چیست؟
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا مفنر دربارو ۀموزو مش ریت الهد ،اعت دمان به ادا را بیشرت کرده است؟ ایهن چدونهه نحهوو
مفنرمان دربارو ۀینده را ملییر داده اسهت؟ یهک منونهه از سهختد ااصهد را کهه اکنهون بها ۀن
مواجه هستید ،بیان کنید ا موضیح دهید کهه چدونهه ۀمهوزو مشه ریت الههد بهه طهرز مفنرمهان
دربارو ۀن کمک اواهد کرد.
 .2ۀیا مدموانید پنج چیا اوبد را که امراز برای ش امفاق افتاده نام باید؟ ۀیا به ااطر ۀنهها از
ادا شنرنااری کردید؟
 .3ۀیا ناهد ااقات فنر مدکنید که بخت یا شان

باع اقهون اقهایع زنهدندمان مدشهود؟ ۀیها

این مفنر ندراند ش دربارو ۀینده را بیشرت مدکند یا کمرت؟ به بگضد از اقهایگد فنهر کنیهد
که شاید در نذشته ۀنها را به بخت ا اقزال نسزت مددادید ،ا در عوض کم کم ایهن اقهایع را
محت کنرتل پدر ۀس ند حنیم ا مهربانتان در نظر بدیرید .این چه احساد متفاامد نسزت
به ۀنها ا بهطور کلرد نسزت به ۀینده به ش مددهد؟
 .4ۀیا هرنا درنیر الدوی اع ل "ارافد" کوچهک یها ۀیینههاید مدشهوید کهه بهه نظرمهان باعه
اوشاقزالد شده یا از اقزال بد جلونیری مدکند (همچون راه نرفنت از زیر نردبهان یها مهرد
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از ایننه یک نربۀ سیاه رس راهتان قرار نیرد)؟ ۀیا به نظرمان در طول راز ،این اع ل منجر به
افاایش یا کاهش اعت د ا اطاعتتان از ادا مدشود؟
 .5موضیح دهید که چدونه درک صحیح ۀموزو مشیرت الهد باید یک مسیحد را به سهوی دعهای
فگالمر هدایت کند.

 .4اصطالحات خاص
ۀرمیننراید
کالوینیسم
هماماند
انتخابهای ۀزاد
ارادو ۀزاد
حنومت
حفظ ا ندهداری
علرت االیه
مش ریت الهد
اصالحیافته
علرت اانوی
انتخابهای دااطلزانه
انتخابهای ارادی
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
رامیان 28:8

"ما مد دانیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا به حسهب ارادو اا اواسهته شهده
اند ،با هم درکارند".
________________________
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.1

انرچه ممنن است فیلسوفان از اصخالح جانراید (یا جانراید مالیم) برای دستهبندی نظری که در این فصل از ۀن طرفداری مدکنم ،استفاده کنند،
اما من از این اصخالح استفاده مندکنم ،چون بهراحتد در زبان اندلیسد رازانه مورد سو مفاهم قرار نرفته )1( :این نظامد را پیشنهاد مدکند که در ۀن
انتخاب انسانها ااقگد نیست ا هیچ مفاامد در نتیجۀ رایدادها ایجاد مندکند؛ ا ( )2این نظامد را پیشنهاد مدکند که در ۀن علرت نهاید رایدادها ،یک
جهان منانیند است ،نه یک ادای حنیم ا شخصد .بگالاه )3( ،این بهراحتد انت ادهاید را مجاز مدداند که دیدناه کتاب م دد را با نظامهای
جانراید لیرمسیحد در یک مجموعه قرار مددهد ا فرق بین ۀنها را مزهم مدکند.
دیدناهد که در این فصل از ۀن طرفداری شده ،ناهد ااقات "مخابقپذیری" نامیده مدشود ،چون مگت د است که حاکمیت الهد با ارزش انساند ا
انتخابهای ااقگد انسان مخابق دارد .من با مفاامهای ظریف این اصخالح مخالفتد ندارم ،اما مصمیم نرفتهام که از ۀن استفاده نننم ،چون ( )1مداواهم
از منثیر اصخالحات مخصصد در مخالگۀ الهیات جلونیری کنم ا ( )2مرجیحاً بهرت است که نظرم را یک دیدناه اصالح یافتۀ س رنتد دربارو مش ریت الهد
ادا بنامم ا به این مرمیب ،اودم را در یک سنرت الهیامد که بهطور نسرتده درک شده ،قرار دهم.
یک دفاعیۀ جدید ا عالد از الهیات اصالح یافتهای که در این فصل (ا در جای دیدری از این کتاب) اراهه مدکنم ،در موماد ِرش ِ
ایرن ا براد اِیر،
ایرایشهای :فید ادا ،اسارت اراده :دیدناههای کتاب م دسد ا عملد دربارو کالوینیسم ،دا جلدی یافت مدشود.)Grand Rapids: Baker, 1995( .

.2

جان کالوین ،مؤسسات مذهب مسیحد ،کتابخانۀ کالسینهای مسیحد ،ایرایش :جان مدَ .مک نِیل ،مرجمۀ :اِف .اِل .بَ ِتلا ،دا جلدی ( Philadelphia:
.)1.18.3( 234 :1 )Westminster, 1960
بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ( ،)Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .175

.3

لوهی

.4

برای مزح نسرتدهمر دربارو دعا به فصل  9مراجگه کنید.

.5

این نظر به نامِ اکوب ۀرمینود ازت شده ( ،)1609 -1560الهیدان هلندی که با کالوینیسم جانرای زمانش مخالف بود ،مخصوصاً بهطور کلد ،در مورد
مشیرت الهد ادا (موضون این فصل) ا مخصوصاً در رابخه با از پیش برنایدند یا برنایدند (موضون فصل .)18

فصل نُهم
دعا

 +چرا ادا از ما مداواهد که دعا کنیم؟
 +ما چدونه مدموانیم دعای مأایرنذاری داشته باشیم؟
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 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
شخصیت ادا ا رابخۀ اا با جهان ،ه نخور که در فصلهای قزلهد مهورد بحه ا نفتدهو قهرار نرفهت،

بهطور طزیگد ما را به در نظر نرفنت ۀموزو دعا سوق مددهد .دعا را مدموان اینخور مگریف کرد :دعها
ارمزاط شخصد با اداست.
این مگریف بسیار نسرتده است .ۀنچه ما "دعا" مدنامیم ،شامل دعهای دراواسهت بهرای اودمهان یها
دیدران (ناهد ااقات دعاهای دراواسهت یها شهفاعت نامیهده مدشهود) ،اعهرتاف بهه ننهاه ،نیهایش،
ستایش ا شنرنااری است ا ادا هم پاسخ اش را به ما منت ل مدکند.
الف .چرا خدا از ما میخواهد که دعا کنیم؟
دعا برای این نیست که ادا بفهمد که ما چه نیازی داریم ،چون عیسد بهه مها مدنویهد" :پهدر شه
احتیاجات ش را پیش از ۀننه از اا بخواهیهد مددانهد" (متهد  .)8:6اهدا از مها مداواههد کهه دعها
کنیم ،چون دعا اعت د ما به ادا را ابراز مدکند ا اسیلهای است کهه موسه ۀن اعهت د مها بهه اهدا
افاایش مدیابد .در ااقع ،شاید مأکیدهای االیۀ مگلیم کتاب م دد دربارو دعا بهر ایهن اسهت کهه مها
باید با ای ن دعا کنیم ،که به مگنای اعت د یا اابستدد به اداسهت .اهدا بههعنوان اهالق مها لهذت
مدبرد که ما بهعنوان مخلوقات اش به اا اعت د کنیم ،چهون حالهت اابسهتدد ،مناسهبمرین حالهت
برای رابخۀ االق ا مخلوق است.
االین کلمۀ دعای ربراند" :ای پدر ۀس ند ما" (متد  ،)9:6اابستدد ما به ادا بهعنوان پهدر مهربهان
ا حنیم را مصدیق مدکند ا همچنین مصدیق مدکند که اا از مخت ۀس ند اش بر همه چیا حهاکم
است .کتاب م دد بارها به نیازمان در اعت د به اهدا در هندهام دعها مأکیهد مدکنهد .مهثالً عیسهد
دعای ما را با پرسی که از پدرش یک ماهد یا مخممر مداواهد ،م ایسه مدکند (لوقها )12-9:11
ا بگد نتیجهنیری مدکند" :پ

انر ش با ایننه اهود اخاکهار هسهتید مددانیهد چدونهه چیاههای

اوب را به فرزندانمان بدهید ،چ هدر بیشهرت پهدر ۀسه ند ،راحال هدد را بهه ۀنهاند کهه از اا م اضها
مدکنند عخا اواهد فرمود!" (لوقا  .)13:11ه نخور که بچهها به پدرشهان ندهاه مدکننهد مها بهرای
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ۀنها مدارک بزیند ،ادا هم از ما انتظار دارد که در دعا به اا نداه کنیم .چون ادا پدر ماست ،باید بها
ای ن بخلزیم .عیسد مدنوید" :هر چه با ای ن در دعا طلب کنید ،اواهیهد یافهت" (متهد 22:21؛
م ایسه کنید با مرق
اما ادا ف

24:11؛ یگ وب 8-6:1؛ .)15 -14:5

از ما منداواههد کهه بهه اا اعهت د کنهیم .بلنهه مداواههد اا را داسهت بهداریم ا بها اا

مشارکت داشته باشیم .پ

این دلیل دام برای دعا کردن است که ادا ۀن را از مها مداواههد :دعها

ما را اارد مشارکت عمیقمر با ادا مدکند ا اا ما را داست دارد ا از مشارکت مها بها اا لهذت مدبهرد.
کل شخصیت ن ،با ادا بهعنوان یک شخص،
اقتد دعای ااقگد مدکنیم ،ما بهعنوان یک شخص با ر
کل شخصیت اش ارمزاط برقرار مدکنیم .درنتیجه ،همۀ افنار یا احساسایان نسهزت بهه اهدا ،در
با ر
دعای ن ابراز مدشود .طزیگد است که ادا از چنین عملد لذت مدبرد ا به رابخۀ اود با ما مأکیهد
زیادی مدکند.
سومین دلیلد که ادا از ما مداواهد دعا کنیم ،این است که در دعها ،اهدا بهه مها مخلوقهات اجهازه
مددهد که در کارهاید رشکت کنیم که ارزش ابدی دارند .اقتهد دعها مهدکنیم ،کهار ملنهوت پهیش
مدراد .به این مرمیب ،دعا به ما فرصهت مددههد کهه بههطرز مهمهد در کهار ملنهوت رشکهت کنهیم ا
درنتیجه ارزش شدفتاندیا ما را بهعنوان مخلوقامد که بهصورت ادا ۀفریده شدهایم ،نشان مددهد.
دلیل چهارم که ادا از ما مداواهد دعا کنیم ،این است که ما در دعا ادا را جالل مددهیم .دعا با
اابستدد فرامنانه به ادا نشان مددهد که ما ااقگاً به حنمهت ،محزهت ،نینهوید ا قهدرت اا اعت هاد
داریم.
ب .تأثیرگذاری دعا
دعا دقی اً چدونه عمل مدکند؟ ۀیا دعا ف

برای منفگت ما نیست ،بلنه بر اهدا ا جههان ههم مهأایر

مدنذارد؟

 .1دعا غالباً نحوۀ عملکرد خدا را تغییر میدهد.
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یگ وب به ما مدنوید" :ش ۀنچه را مداواهید ندارید چون ۀن را از ادا نخواستهاید" (یگ وب .)2:4
اا استنزاط مدکند که نخلزیدن ،ما را از ۀنچه ادا مدموانست به ما بدهد ،محهرام مدکنهد .مها دعها
مدکنیم ا ادا پاسخ مددهد .عیسهد ههم مدنویهد" :م اضها کنیهد کهه بهه شه داده اواههد شهد،
بجوهید که پیدا اواهید کرد ،بنوبید که در به رای ش باز اواهد شد .چون هرکه بخواهد به دسهت
مدۀارد ا هر که بجوید پیدا مدکند ا هر که بنوبد در برایش باز مدشود" (لوقها  .)10-9:11اا بهین
طلزیدن چیاها از ادا ا دریافت ۀنها ،ارمزاط ااضحد برقرار مدکند .اقتد ما مهدطلزیم ،اهدا پاسهخ
مددهد.
ما مدبینیم که این بارهها در عههدعتیق امفهاق مدافتهد .اداانهد بهه موسهد اعهالم مدکنهد کهه قهوم
ارساهیل را بهااطر نناهشان نابود اواهد کهرد (اهرا " ،)10-9:32امها موسهد پهیش اهدای اهود
زاری کرده ،نفت" :ای ادااند ...از اشم اود بدذر ا از مصمیم اود منرصف شو ا این مصیزت را بر
رس ۀنها نیاار" (ارا  .)12-11:32بگد مداوانیم" :پ

ادااند از مصمیم اود رصف نظهر فرمهود ا

مصیزتد که قوم ارساهیل را مهدید مدکهرد ،برطهرف شهد" (اهرا  .)14:32موسهد دعها کهرد ا اهدا
پاسخ داد .اقتد ادا مهدید مدکند که قومش را بهااطر نناهانشان مجهازات کنهد ،اعهالم مدکنهد:
"[انر] قوم من که به اسم من نامیده شدهاند متواضع شوند ،ا دعا کرده ،طالب حضور من باشهند ،ا
از راههای بد اویش بازنشت منایند ،ۀنداه من از ۀس ن اجابت اهواهم فرمهود ،ا نناههان ایشهان را
اواهم ۀمرزید ا زمین ایشان را شفا اواهم داد" (دام مواریخ  ،14:7مرجمۀ قدیم) .انهر ا اقتهد قهوم
ادا دعا کنند (با فرامند ا موبهه) ،ۀندهاه اا ۀنهها را اواههد شهنید ا اواههد بخشهید .دعاههای قهوم اا
بهاضوح بر نحوو عملنرد اهدا مهأایر مدنذارنهد .همچنهین "انهر مها بهه نناههان اهود اقهرار منهاهیم،
مدموانیم به اا اعت د کنیم؛ زیرا اا به حق عمهل مدکنهد .اا نناههان مها را مدۀمهرزد ا مها را از همهۀ
اخاهای ما پاک مدسازد" (اال یوحنا  .)9:1ما اعرتاف مدکنیم ا اا مدبخشد.
انر ما ااقگاً مگت د بودیم که دعا لالزاً نحوو عملنرد ادا را ملییر مددهد ،ا ادا ملییرات برجستهای
را در پاسخ به دعا ایجاد مدکند (چناننه کتاب م دد بارها مگلیم مددههد) ،در ایهن صهورت ایلهد
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بیشرت دعا مدکردیم .انر کم دعا مدکنیم ،احت طً به ااطر این است کهه ااقگهاً مگت هد نیسهتیم کهه
دعا کارهای زیادی مدکند.

 .2دعای مؤثر بهوسیلۀ واسطۀ ما ،یعنی عیسی مسیح امکانپذیر شد.
حهق نهداریم اارد حضهور اا شهویم .مها بهه یهک
چون ما نناهناریم ا ادا ق رداد است ،ما به منههاید ر
ااسخه نیاز داریم که بین ما ا ادا قرار نیرد ا ما را به حضور ادا باد .کتاب م دد بهاضوح مگلهیم
مددهد" :زیرا یک ادا ا یک ااسخه بین ادا ا انسان اجود دارد ،یگند شخص عیسد مسهیح" (اال
میمومااد .)5:2
اما انر عیسد منها ااسخه بین ادا ا انسان است ،ۀیا ادا دعاهای لیرای نهداراند را کهه بهه عیسهد
ای ن ندارند ،اواهد شنید؟ پاسخ ۀن بستدد به این دارد که منظور مها از "شهنیدن" چیسهت .چهون
ادا عالِم مخلق است ،همیشه "مدشنود" ،از این لحاظ که اا از دعاهای لیرای نداراند که از طریق
مسیح به نادش مندۀیند ،ۀناه است .شاید حتد ادا نهاهد ااقهات ،بههااطر رحمهت اش ا اشهتیاق
برای نجامشان از طریق مسیح بهه دعاهایشهان پاسهخ دههد .امها اهدا در ههیچ کجها اعهده نهداده بهه
دعاهای لیرای نداران پاسخ دهد .منها دعاهاید کهه اعهده داده کهه "بشهنود" ،از ایهن لحهاظ کهه بها
همدردی بشنود ا اقتد مخابق ارادهاش است ،پاسخ دهد ،دعاهای مسهیحیاند اسهت کهه از طریهق
یک ااسخه ،یگند عیسد مسیح بیان شدهاند (م ایسه کنید با یوحنا .)6:14
پ

ای نداران عهدعتیق چه مدشوند؟ ۀنها چدونه مدموانستند از طریق عیسهد کهه ااسهخه اسهت،

ناد ادا براند؟ پاسخ این است که کار عیسد بههعنوان ااسهخۀ مها ،موسه نظهام قربهاند ا ههدایاید
نشان داده مدشد که کاهنان در مگزهد م هدیم مدکردنهد (عاانیهان 28-23:7؛ 6 -1:8؛  14-1:9ا
لیره) .اما این نظام قربانیها استح اق بخشش را نداشهت (عاانیهان  .)4-1:10ای نهداران از طریهق
نظام قرباند ،ف

بر اساد کار ۀیندو مسیح که موس این نظام منایان مدشهد ،پذیرفتهه مدشهدند

(رامیان .)26-23:3
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عمل عیسد بهعنوان ااسخه ،بهطور ااص در کار اا بهعنوان کاهن دیده مدشود" :ما کاهند به این
بارند ا عظمت داریم که به عرش برین رفته است" ،کسد که "در هر چیا اسوسه شد ،الهد مرمنهب
نناه ندردید" (عاانیان .)15-14:4
ما بهعنوان دریافتکنندنان عهد مازه نزاید "اار از مگزد" مبانیم ،چناننه همهۀ ای نهداران ،لیهر از
کاهنان عهدعتیق باید این کار را مدکردند .همچنین طزم نیست که اار از"قدداطقداد" مبانیم
(عاانیان  ،)3:9یگند اماق دراند مگزد ،جایینه ادا بر باطی صنداق عهد بهر مخهت نشسهته بهود ا
ف

کاهن اعظم مدموانست ف

ینزار در سال به ۀنجا براد .اما اکنون چون مسیح بهعنوان کهاهن

اعظمد که ااسخۀ ماستُ ،مرد (عاانیان  ،)27-26:7شجاعت ا دسرتسد به حضور ادا را بهرای مها
بدست ۀارد .بنابراین "ما با اطمینان ا موس اون عیسد اارد منانهای م ردد مدشویم" (عاانیهان
 ،19:10مرجمۀ محتاللفظد نویسنده) ،اراد به منان م ردد ا قُدداطقداد ،یگند اراد به حضهور
ادا! عمل اساطت مسیح به ما اعت د مدبخشد ما در دعا به حضور ادا برایم.

 .3دعا "در نام عیسی" چیست؟
عیسد مدنوید" :هرچه به نام من بخواهید ۀن را انجام اواهم داد مها پهدر در پرسه جهالل یابهد .انهر
چیای بهه نهام مهن بخواهیهد ،ۀن را انجهام اهواهم داد" (یوحنها  )14-13:14همچنهین مدنویهد کهه
اودش شانردانش را برنایده "ما هر چهه بهه نهام مهن از پهدر بخواهیهد بهه شه عخها منایهد" (یوحنها
 .)16:15همچنین مدنوید" :به ی ین بدانید که هر چه به نام من از پهدر بخواهیهد بهه شه اواههد
داد .ما کنون چیای به نام من نخواستهاید ،بخواهید ما به دسهت ۀاریهد ا اوشهد شه کامهل نهردد"
(یوحنا 24-23:16؛ م ایسه کنید با افسسیان  .)20:5اما این چه مفهومد دارد؟
مگلوم است که این ف

به مگنای افاادن عزارت "به نام عیسد" بگد از هر دعا نیست ،چهون عیسهد

ندفت "انر هر چیای را بخلزید ا کلمۀ "به نام عیسد" را به دعای اود اضافه کنید ،مهن ۀن را انجهام
اواهم داد" .عیسد رصفاً دربارو افاادن کل ت ااص صحزت مندکند ،نوید اینها یک نهون فرمهول
جاداید هستند که به دعاههای ن قهدرت مدبخشهند .در ااقهع ،هیچیهک از دعاههای ازهت شهده در
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کتاب م دد ،در پایان دعا عزارت "به نام عیسد" را ندارند (مراجگه کنید بهه متهد 13-9:6؛ اعه ل
24:1-25؛ 30-24:4؛ 59:7؛ 14-13:9؛ 14:10؛ مناشفه 10:6؛ .)20:22
ۀمدن به نام یک نفر ،یگند یهک نفه ِر دیدهر بهه مها اقتهدار داده کهه بها اقتهدار اا بیهاییم ،نهه بها اقتهدار
اودمان .اقتد پرتد به مرد مفلو فرمان مددهد" :به نام عیسد مسیح نارصی به مهو امهر مهدکنم:
برایا ا راه برا" (اعه ل  ،)6:3اا بها اقتهدار عیسهد صهحزت مدکنهد ،نهه بها اقتهدار اهودش .اقتهد
َسنهدرین از شانردان مدپرسد" :با چه قدرت ا به چهه نهامد ایننهار را کردهایهد؟" (اعه ل  ،)7:4در
ااقع ۀنها مدپرسند" :با اقتدار چه کسد ایننار را کردهاید؟" اقتد پهول

یهک راح ناپهاک را "بهه نهام

عیسد مسیح" اار کرد (اع ل  ،)18:16بهاضوح مدنوید با اقتدار عیسد این کار را مدکنهد ،نهه
با اقتدار اودش .اقتد پول

دااری را "در نام ادااند عیسد" بر عضو کلیساید که ُمجرم بهه فسهاد

ااالقد است ،اعالم کرد (اال قرنتیان  ،)4:5اا با اقتدار ادااند عیسد عمل مدکنهد .بنهابراین دعها
در نام عیسد ،دعاید است که با اقتدار اا ،بر اساد عمل اساطت اا برای ماست.
بهطور نسرتدهمر" ،نام" یک نفر در داران باستان ،نشاندهندو او ِد ۀن شخص ا بنابراین نشهاندهندو
کل شخصیت اا بود" .نیننامد" (امثال 1:22؛ جامگهه  )1:7بهه مگنهای براهورداری از نهام ا شههرت
ر
کهل شخصهیت اا .یگنهد دعها "در نهام
کل کیستد ااست ،ر
نینو بود .درنتیجه ،نام عیسد نشاندهندو ر
عیسد" ،نه ف

دعا در اقتدار اا ،بلنه دعا مخابق شخصیت ااسهت کهه ااقگهاً اا را نشهان مددههد ا

نحوو زندند ا ارادو م دد اا را منگن

مدکنهد .همچنهین دعها در نهام عیسهد یگنهد دعها مخهابق

شخصیت اا .از این لحاظ ،دعا در نام عیسد به ایدو دعا "مخابق ارادو اا" نادیهک اسهت (اال یوحنها
.)14:5-15
ۀیا به این مگناست که افاادنِ "در نهام عیسهد" بهه انتههای دعاههای ن اشهتزاه اسهت؟ قخگهاً اشهتزاه
نیست ،انر منظورمان را از این کار درک کنیم ا انجام این کار را واری ندانیم .اما انر ایهن عزهارت
را به همۀ دعاهای عمومد یا اصوصی ن بدافااییم ،شاید اخرامد داشته باشد ،چون بهزادی برای
مردم ف

به فرمولد مزدیل اواهد شد که مفهوم کمد به همراه داشته ا ۀن را بدان مفنر مدنویند.
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شاید حداقل موس نوای نان بهعنوان یک نون فرمول جاداید در نظر نرفته شود کهه دعها را مهؤارمر
مدکند .برای جلونیری از این سو مفاهم ،احت طً حنمت در این است که مصهمیم بدیریهد منه رررا ً از
این فرمول استفاده نننید ا این افنار را با کل ت دیدر یا ف

در ندرش ا راینرد کلرهد اهود نسهزت

به دعا ابراز کنید .مثالً دعاها مدموانند اینخور ۀلاز شهوند" :پهدر ،مها بها اقتهدار اداانهدمان عیسهد،
پرست ،به نادت مدۀییم "...یا "پدر ،ما با شایستدد اودمهان منهدۀییم ،بلنهه بها شایسهتدد عیسهد
مسیح مدۀییم که از ما دعوت کرده به ناد مو بیاییم "...یها "پهدر ،شُ هنرت مهدکنیم کهه نناهامنهان را
بخشیدی ا ما با کار پرست ،عیسد مدموانیم به ناد مخهت مهو بیهاییم "...نهاهد ااقهات انهر قلهز ن
دامئاً مدداند که نجاتدهندهمان به ما مواناید مدبخشد که در ناد پدر دعا کنیم ،حتهد نزایهد ایهن
مصههدی های رسههمد را واری بههدانیم .دعههای ااقگههد ،مناملههه بهها کسههد اسههت کههه اا را بهههاوبد
مدشناسیم ا اا ما را مدشناسد .این مناملۀ ااقگد بین کسانینه ینهدیدر را مدشناسهند ،هرنها بهه
استفاده از فرمولهای ااص یا کل ت مورد نیاز اابسته نیست ،بلنه مربوط بهه الهوص حرفهها ا قلهب
ماست ،مربوط به ندرشهای درست ا اضگیت راح ن است.

 .4آیا ما باید در نزد عیسی و روحالقدس دعا کنیم؟
بررسههد دعاهههای عهدجدیههد نشههان مددهههد کههه ۀنههها مگمههوطً بههه اههدای پرسه یهها راحال ههدد اشههاره
مندکنند ،بلنه به ادای پهدر اشهاره مدکننهد .بها ایهن حهال ف ه در نظهر نهرفنت چنهین دعاههاید
مدمواند نمراهکننده باشد ،چون اکرث دعاهای ازت شده در عهدجدیهد ،دعاههای عیسهد اسهت کهه
دامئاً در ناد ادای پدر دعا کرد ،ا الزته در ناد اهودش بههعنوان اهدای پرسه دعها ننهرد .بگهالاه در
عهدعتیق ،ماهیت مثلیثد ادا بهاضوح ۀشنار نشده بهود ا عجیهب نیسهت کهه قزهل از زمهان مسهیح،
شواهد زیادی را در اشاره به دعاهای مست یم به ادای پرس یا ادای راحال دد مندیابیم.
انرچه الدوی ااضحد از دعای مست یم پرس در ناد ادای پدر را داریهم (متهد 9:6؛ یوحنها 23:16؛
افسسیان  ،)20:5نشانههای دیدر هم نشان مددهند که دعای مست یم در ناد عیسهد ههم صهحیح
است .این ح ی ت که عیسد اودش همۀ رسوطن دیدر را منصوب کرد ،پیشنهاد مدکند که دعها در
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اع ل  24:1به اا اشاره مدکند" :ای ادااندی که از قلوب همه انسانها ۀناهد ،به ما نشان بده کهه
کدام یک از این دا نفر را انتخاب کردهای "...استیفان در حال مرگ دعها مدکنهد" :ای عیسهد ،ای
ادااند ،راح مرا بپهذیر" (اعه ل  .)59:7مناملهۀ بهین حنانیها ا "اداانهد" در اعه ل  ،16-10:9بها
عیسد است ،چون در ۀیۀ  17حنانیا به شاهول مدنوید" :ادااند یگند ه ن عیسد ...مرا فرسهتاده
است ما مو بیناهد اود را بازیابد" .دعای "ای ادااند ما ،بیها!" (اال قرنتیهان  )22:16ماننهد دعهای
مناشفه " 20:22بیا ،ای عیسد ،ای ادااند" ،به عیسد اشاره مدکنهد .پهول
 8:12برای ااری که در جسماش بود ،در ناد "ادااند" دعا کرد.

ههم در دام قرنتیهان

1

بگالاه این ح ی ت که عیسد "کاهن اعظم رحیم ا افادار" است (عاانیهان  )17:2کهه مدموانهد "بها
ضگفهای ما همدردی کند" (عاانیان  ،)15:4باع دلدرمد ماست کهه بها شهجاعت در دعها بهه نهاد
"مخت فید" برایم "ما رحمت یافته در اقت احتیا از اا فهید یهابیم" (عاانیهان  .)16:4ایهن ۀیهات
باید ما را مشویق کنند که مست ی ً در دعا به ناد عیسد برایم ،انتظار داشته باشیم کهه اا در هندهام
دعا با ضگفهای ما همدردی کند.
بنابراین احنام کافد در کتاب م دد هست که ما را مشویق کند که نهمنها در نهاد اهدای پهدر دعها
کنیم (که به نظر مدرسد الدوی االیه است ،ا قخگاً از الدوید که عیسد در دعای ربراند به ما مگلهیم
داد ،پیرای مدکند) ،بلنه همچنین مست ی ً در ناد ادای پرس ،ادااند ما عیسهد مسهیح نیها دعها
کنیم .هر دا صحیح است ا ما مدموانیم در ناد پدر یا پرس دعا کنیم.
اما ۀیا ما باید در ناد راحال دد دعا کنیم؟ انرچه در عهدجدید دعاید کهه مسهت ی ً بهه راحال هدد
اشاره کند ،ازت نشده ،اما هیچ چیای این دعا را منع مندکند ،چون راحال دد ماننهد پهدر ا پرسه،
کامالً اداست ا ساااار دعاست ا قدریند است که به دعاهای ن پاسخ دهد .همچنین اا شخصاً بها
ما ارمزاط برقرار مدکند ،چون "مسلرددهنده" یا "مشاار" اسهت (یوحنها  .)26 ،16:14ای نهداران "اا
را مدشناسند" (یوحنا  )17:14ا اا به ۀنها مگلیم مددهد (م ایسه کنید با یوحنا  ،)26:14با راح مها
شهادت مددهد که ما فرزندان اداییم (رامیان  )16:8ا با نناهان مها محهاان مدشهود (افسسهیان
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 .)30:4بگالاه راحال دد در موزیع عخایهای راحهاند از ارادو شخصهداش اسهتفاده مدکنهد ،چهون
"ۀنها را مخابق ارادو اود به هر ک

عخا مدفرماید" (اال قرنتیان  .)11:12بنابراین ،اشتزاه بهه نظهر

مندرسد که ناهد ااقات مست ی ً در ناد راحال دد دعا کنیم ،مخصوصاً اقتد از اا مداهواهیم در
رابخه با نواحد ااص ادمت یا مسئولیتاش کاری برای ما انجام دهد 2.امها ایهن الدهوی عهدجدیهد
نیست ا نزاید مأکید حاکم بر زندند دعاید ما باشد.
پ .بعضی از توجهات مهم در دعای مؤثر
کتاب م دد مواردی را ذکر مدکند که انر مداواهیم دعای دلخواه ادا را به حضورش بایم ،باید
ۀنها را مورد موجه قرار دهیم.

 .1دعا مطابق ارادۀ خدا.
یوحنا به ما مدنوید" :اطمینان ما در حضور ادا این است که انر از اا چیهای بخهواهیم کهه مخهابق
ارادو اا باشد ،به ما نوش مددهد .ما مددانیم که هرچه بخواهیم اا به ما نوش مددهد .پ

این را

هم باید بدانیم که ۀنچه از اا بخلزیم بهه مها عخها مدفرمایهد" (اال یوحنها  .)15 -14:5عیسهد بهه مها
مگلیم مددهد که دعا کنیم" :ارادو مو اجرا شود" (متد  )10:6ا اودش با دعا در با جتسی ند بهه
ما منونهای را مددهد" :اما نه به ارادو من بلنه به ارادو مو" (متد .)39:26
اما اقتد دعا مدکنیم ،چخور بدانیم که ارادو ادا چیست؟ انر موضهون دعهای ن در یهک عزهارت از
کتاب م دد محت پوشش قرار نرفته ،که در ۀن ادا یک فرمان یا اعالمیۀ مسهت یم از ارادهاش را بهه
ما مددهد ،در این صورت پاسخ این سؤال ۀسان است :ارادو اا این است که کالمش اطاعهت شهود ا
فرمانهایش حفظ شوند .ما باید در پد اطاعت کامل از ارادو ااالقد ادا در زمین باشیم ما ارادو ادا
"ه نخور که در ۀس ن اجرا مدشود ،در زمین نیا اجرا شود" (متد  .)10:6به همین دلیل ،شناات
کتاب م دد ،کمک فوقالگادهای برای دعاست ،به مها موانهاید مدبخشهد کهه از الدهوی مسهیحیان
االیهای پیرای کنیم که در هندام دعا از کتاب م دد ن ل قول مدکردند (مراجگهه کنیهد بهه اعه ل
 .)25:4-26مخالگۀ منظم ا حفظ ۀیات کتهاب م هدد کهه در طهول سهالهای زنهدند یهک مسهیحد
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موسگه یافته ،منجر بهه افهاایش عمهق ،قهدرت ا حنمهت در دعاههای شهخص مدشهود .عیسهد مها را
مشویق مدکند که در هندام دعا کالمش را در درامنان داشته باشیم ،چهون مدنویهد" :انهر در مهن
مبانید ا سخنان من در شه مبانهد ،هرچهه مداواهیهد بخلزیهد کهه حاجهت شه بهرۀارده مدشهود"
(یوحنا .)7:15
ما باید اطمینان کامل داشته باشیم که اقتد از ادا چیای را مداواهیم که به این شنل با اعده یها
فرمان ااص کتاب م هدد در مخهابق اسهت ،اهدا بهه دعاههای ن پاسهخ اواههد داد .در ایهن مهوارد
مددانیم که ارادو ادا چیست ،چون اا به ما نفته ا ما ف

باید دعا کنیم ا ای ن داشته باشیم کهه

اا پاسخ اواهد داد.
اما در رشای دیدری از زندند ،ما منددانیم که ارادو ادا چیست .شاید مخمنئ نیستیم ،چون ایهن
مخابق هیچیک از اعدهها یا فرامین کتاب م دد نیست ،ایننه ۀیها ارادو اداسهت کهه شهللد را کهه
دراواست کردهایم ،دریافهت کنهیم ،یها برنهده شهدن در مسهاب ۀ ارزشهد کهه در ۀن رشکهت مهدکنیم
(دعاید که مخصوصاً در بین بچهها رایج است) ،برنایهده شهدن بهرای کهار اداری کلیسها ا لیهره .در
همۀ این موارد باید هر میااند از کتاب م دد را که درک مدکنیم ،مورد موجه قرار دهیم ،شاید ایهن
بتواند قواعد کلرد را به ما بدهد که دعای ما با این قواعد منظیم شهوند .امها فرامهر از ایهن ،لالزهاً بایهد
بپذیریم که منددانیم ارادو ادا چیست .در این موارد ،باید از اا درک عمیهقمر بخلزهیم ا بگهد بهرای
چیای دعا کنیم که به نظرمان بهرتین چیا است ،دطیل اود را به اداانهد بدهوییم کهه چهرا در درک
کنوندمان از این رشای  ،این دعای ما بهرتین چیا بهه نظهر مدرسهد .امها همیشهه درسهت اسهت کهه
رصیحاً یا حداقل با ندرش قلزد بدافااییم که "به هرحال ،انر من برای دراواست ایهن چیها اشهتزاه
مدکنم ،ا انر این برای مو اوشایند نیست ،پ

کاری را بنن که به نظرت بهرتین کهار اسهت" یها بهه

عزارت سادهمر" :انر این ارادو موست" .ناهد ااقات ادا اواستهمان را به ما مددهد .نهاهد ااقهات
درک عمیقمری به ما مددهد یا قلهز ن را عهوض مدکنهد مها بهرای طلزیهدن چیها متفهاامد ههدایت
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شویم .ناهد ااقات اصالً به دراواستمان پاسخ نخواهد داد ،اما بهسادند به مها نشهان اواههد داد
که باید مسلیم ارادهاش شویم (مراجگه کنید به دام قرنتیان .)10-9:12
بگضد از مسیحیان مخالفت مدکنند که انر عزارت "انر ارادو موست" را بهه دعهای ن اضهافه کنهیم،
این "ای ن ما را از بین مدبرد" .در ااقع این عدم قخگیت ما را نشان مددهد که ۀیا چیای که دربارو
ۀن دعا مدکنیم ،ارادو اداست یا ایر .اقتد منددانیم ارادو ادا چیسهت ،انجهام ایهن کهار صهحیح
است ،اما در زمانهای دیدر صحیح نیست .مثالً از ادا بخواهیم که به ما حنمت بزخشهد مها مصهمیم
بدیریم ا بگد بدوییم" :انر ارادو موست که در اینجا بهه مهن حنمهت بزخشهد" ،ایهن نادرسهت اسهت،
چون مثل این است که بدوییم ای ن نداریم که اقتد اهدا نفهت ههر ۀنچهه بها ایه ن بخلزهیم بهه مها
اواهد بخشید ،در ااقع ااقگاً چنین منظوری را داشته است ("انر کسد از ش بدان حنمت باشهد،
ۀنرا از ادا بخواهد ا اداید که همه چیا را با سخاات مدبخشد ا انسان را رسزنش مندکند ،ۀنرا بهه
اا اواهد داد" یگ وب .)5:1

 .2دعا با ایامن.
عیسد مدنوید" :بنابراین به ش مدنویم :بههی ین بدانیهد کهه ۀنچهه را کهه در دعها طلهب مدکنیهد
اواهید یافت ا به ش داده اواهد شد" (مرق

 .)24:11بگضد از مرجمهها متفاات اسهت ،امها در

ااقع منت یوناند مدنوید" :ای ن داشته باشید که دریافت کردهاید" .ظاهرا ً عیسهد مدنویهد اقتهد
چیای را مدطلزیم ،ۀن نون ای ند که نتیجه مددههد ،یهک اطمینهان پایهدار اسهت کهه اقتهد بهرای
چیای دعا کردیم (یا شاید بگد از ایننه مدمد دعا کردیم) ،ادا قزول کهرد کهه اهواهش اهاص مها را
عخا کند .در مشارکت شخصد با ادا که در دعای ااقگد امفاق مدافتد ،این نون ای ن از طرف مها،
ف

زماند حاصل مدشود که ادا به ما اطمینان مددهد که با اعخهای اهواهش مها مواف هت کهرده

است .الزته ما مندموانیم این نون ای ن ااقگد را با دعاهای جنونۀمیا یا مالش عاطفد زیاد "پرارش
دهیم" ا سگد کنیم اودمان را مجزور کنیم که ای ن داشته باشیم ،همچنهین مندمهوانیم بها نفهنت
کل مد که فنر مندکنیم راست است ،ۀن را براودمان محمیل کنیم .این چیای است که ف ه اهدا
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مدمواند به ما بدهد ا شاید هر بار که دعا مدکنیم ،این را به ما بدههد یها ندههد .ایهن ایه ن قخگهد
لالزاً زماند اواهد ۀمد که از ادا چیای را بخواهیم ا بگد در سنوت در نادش منتظر پاسخ مبانیم.
در ااقع ،عاانیان  1:11به ما مدنوید" :ای ن اطمیناند است بهه چیاههاید کهه بهه ۀن امیهدااریم ا
اعت ادی است به چیاهاید که مندبینیم" .ای ن کتاب م دسد ،هرنا یک مفنر ۀرزامندانهه یها امیهد
مزهم نیست که هیچ پایۀ مخمئند برای منیه کردن نداشته باشد .بلنه اعت د به یک شخص ،یگنهد
او ِد اداست ا بر اساد این ح ی ت است که ما کالم اا را باار داریم ا بهه حهرف اش ایه ن داریهم.
این اعت د یا اابستدد به ادا ،اقتد عنرص اطمینان یا اعت د را هم در اود دارد ،یک ای ن کتهاب
م دسد ااقگد است.

 .3اطاعت.
چون دعا رابخۀ شخصد ما با اداست ،هر چیهای کهه در زنهدنی ن اا را نااشهنود مدکنهد ،مهانگد
برای دعا اواهد بود .مامورنوی

مدنوید" :انر رشارت را در دل اود نده مدداشتم ،ادااند دعهایم

را مندشنید" (ماامیر  .)18:66انرچه "ادااند از قرباندهای مردم بدکار متنفر اسهت" ،بهرعن

"از

دعای راستناران اوشنود مدشود" (امثال  .)8:15دابهاره مداهوانیم" :اداانهد ...دعهای اشهخاص
نیک را مدشنود" (امثال  .)29:15اما ادا مایل نیست برای کسهانینه رشیگهت اش را رد مدکننهد،
کاری بنند" :هر که نوش اود را از شنیدن رشیگت برنرداند ،دعای اا ههم منهراه مدشهود" (امثهال
 ،9:28مرجمۀ قدیم).
پرتد رسول از مامور  34ن هل قهول کهرده مها مأییهد کنهد کهه "چشه ن اداانهد بهر عهادطن اسهت ،ا
نوشهای اا ۀماده شنیدن دعاهای ۀنها" (اال پرتد  .)12:3چون ۀیات قزلد ،عمل نینو را در زندند
رازانه مشویق مدکنند ،پرتد در صحزت ا رایدرداند از بدی ا انجام کهار درسهت مدنویهد اهدا بها
ۀمادند به دعاهای کسانینه با اطاعهت از اا زنهدند مدکننهد ،نهوش مدکنهد .همچنهین پهرتد بهه
شوهران هشدار مددهد که با زنشان "بامالحظه" رفتار کنند" ،مزادا دعاهای [ۀنها] مستجاب نشهود"
(اال پرتد  .)7:3همچنین یوحنا نیاز به اجدان پاک در نهاد اهدا را در هندهام دعها بهه مها یهادۀاری
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مدکند ،چون مدنوید" :انر اجدان ما ،ما را محنوم مندسازد ،ما مدموانیم بها اطمینهان بهه حضهور
ادا بیاهیم ا اا یام اواهشهای ما را برمدۀارد زیرا ما مخابق احنام اا عمل مدکنیم ا ۀنچهه را کهه
پسند ااست بجا مدۀاریم" (اال یوحنا .)22-21:3
اکنون این مگلیم نزاید مورد سو مفاهم قرار نیرد .طزم نیست که ما کامالً از نناه ۀزاد شویم مها انتظهار
داشته باشیم که ادا به دعاهای ن پاسهخ دههد .انهر اهدا ف ه دعهای انسهانهای بدننهاه را پاسهخ
مدداد ،پ

هیچک

کل کتاب م دد ،پاسخ دعایش را دریافهت مندکهرد .اقتهد
لیر از عیسد در ر

ما با فید ادا به نادش مدرایم ،با اون مسیح پاک شده ا حاو مدشهویم (رامیهان 25:3؛ 9:5؛
افسسههیان 13:2؛ عاانیههان 14:9؛ اال پههرتد  .)2:1بهها ایههن حههال نزایههد مأکیههد کتههاب م ههدد بههر
قداسیت شخصد در زندند را نادیده بدیریم .دعا ا زندند م ردد در کنار هم هستند .فید زیادی
در زندند مسیحد اجود دارد ،اما رشد در قداسیت شخصد ههم مسهیری بهه سهوی برکهات عظیممهر
است ا این در مورد دعا هم صدق مدکند .عزارامد که از ۀنها ن ل قول شد ،مگلیم مددهند که همهۀ
چیاهای دیدر با هم برابرند ،اطاعت دقیقمر منجر به دعای مأایرنذارمر اواهد شد (م ایسه کنیهد بها
عاانیان 14:12؛ یگ وب .)4-3:4

 .4اعرتاف به گناهان.
چون هرنا اطاعت ما از ادا در این زندند کامل نیسهت ،مها دامئهاً بهرای بخشهش نناهامنهان بهه اا
اابستهایم .اعرتاف به نناهان واری است ما ادا "ما را بزخشد" ،از ایهن لحهاظ کهه اا رابخهۀ رازانهۀ
اود را با ما احیا کند (مراجگه کنید به متد 12:6؛ اال یوحنا  .)9:1اقتهد مها دعها مهدکنیم ،اهوب
است که همۀ نناهان شنااته شده را در ناد ادااند اعرتاف کنیم ا از اا طلب بخشش کنیم .ناهد
ااقات اقتد در حضور اا منتظر مدمانیم ،اا نناهان دیدری را بهه یادمهان مهدۀارد کهه بایهد اعهرتاف
کنیم .در مورد نناهاند که به یاد مندۀاریم یا از ۀنها ۀناه نیستیم ،بهرت است دعای کلرد داااد را دعا
کنیم" :مرا از اخاهای مخفدام پاک ساز" (ماامیر .)12:19
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ناهد ااقات اعرتاف به نناهامنان در ناد مسیحیان قابل اعت د باع اطمینان از بخشش ما اواهد
شد ا همچنین مشویقمان مدکند که بر نناه للزه کنیم .یگ هوب اعهرتاف داطرفهه را بها دعها مهرمز

مدکند ،چون در عزارمد دربارو دعای قدریند ،مشویقمان مدکند" :نهاد ینهدیدر بهه نناههان اهود
اقرار مناهید ا برای یندیدر دعا کنید ما شفا یابید" (یگ وب .)16:5

 .5بخشش دیگران.
عیسد مدنوید" :انر ش اخایای دیدران را بزخشید پدر ۀس ند ش نیا ش را اواههد بخشهید.
اما انر ش مردم را نزخشید پدر ۀس ند ش نیها اخایهای شه را نخواههد بخشهید" (متهد -14:6
 .)15همچنین عیسهد مدنویهد" :اقتهد بهرای دعها مدایسهتید انهر از کسهد شهنایتد داریهد ،اا را
بزخشید ما پدر ۀس ند ش ههم اخایهای شه را بزخشهد" (مهرق

 .)25:11بخشهش االیهۀ مها در

هندام عادلشمردند با ای ن ،مورد نظر ادااند نیست ،چون ۀن به دعای رازانۀ ما مربوط مندشهود
(مراجگه کنید به متد  .)15-14 ،12:6بلنه به رابخۀ رازانه با ادا اشاره مدکند که باید اقتد ننهاه
کرده ا اا را نااشنود کردهایم ،احیا ا مرمیم شود.
چون دعا ،رابخه با ادا بهعنوان یک شخص است ،پ

این موضون عجیزد نیست .انر ما نسزت بهه

اا نناه کرده ا راحال دد را محاان کردهایم (م ایسه کنید با افسسهیان  )30:4ا ۀن ننهاه بخشهیده
نشده ،این رابخۀ ما با اهدا را مختهل مدکنهد (م ایسهه کنیهد بها اشهگیا  .)2 -1:59مها زمانینهه ننهاه
بخشیده نشده ا رابخه احیا نشده ،الزته که دعها کهردن دشهوار اواههد بهود .بگهالاه ،انهر در قلهز ن
نسزت به کسد عدم بخشش داشته باشیم ،طوری عمل مندکنیم که مایهۀ اشهنودی اهدا باشهد یها
برای ما مفید باشد .پ

ادا اعالم مدکند (متد  )15 -14 ،12:6که اا اودش را از ما دار مدکند

ما زمانینه ما دیدران را بزخشیم.

 .6فروتنی.
یگ وب به ما مدنوید" :ادا با متناان مخالفت مدکند ،اما بهه فرامنهان فهید مدبخشهد" (یگ هوب
6:4؛ همچنین اال پرتد  .)5:5بنابراین مدنوید" :در پیشداه ادا اود را فرامن سازید ا اا شه را
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رسافراز اواهد ساات" (یگ وب  .)10:4درنتیجه فرامند ،ندرش درست برای دعها در نهاد اداسهت،
درحالینه لرار کامالً نادرست است.
َمثَل عیسد دربارو فریسد ا جایهنیر ،این را نشان مددهد .اقتد فریسد برای دعا ایستاد ،به اهود
مدبالید" :ای ادا ،مو را شنر مدکنم که مانند دیدران ،حریص ا نادرسهت ا زناکهار ا یها ماننهد ایهن
جایهنیر نیستم .هفتهای دا بار رازه مدنیرم .دهیک همۀ چیاهاهد را که بهدست مهدۀارم مهددهم"
(لوقا  .)12-11:18برعن  ،اراجدیر فرامن "جرأت نداه کردن به ۀس ن را نداشهت بلنهه بهه سهینۀ
اود مدزد ا مدنفهت :ای اهدا ،بهر مهنِ نناهنهار رحهم کهن!" (لوقها  .)13:18عیسهد نفهت کهه اا
"بخشیده شده [عادل شمرده شد] ا به اانه رفت" ،به جای ۀن فریسد[" ،چون] هر که اود را بارگ
مناید اوار اواهد شد ا هر که اود را اوار سازد رسافراز اواهد نردیهد" (لوقها  .)14:18بهه همهین
دلیههل عیسههد کسههاند را کههه "محههد اودمنههاید دعههای اههود را طههول مددهنههد" (لوقهها  )47:20ا
ریاکاراند را که "داست دارند در کنیسهها ا نوشههای رسکها بایستند ا دعا بخوانند ما مهردم ۀنهها را
بزینند" (متد  )5:6محنوم مدکند.
ادا بهدرستد برای ُحرمت اود لیرت دارد 3.بنهابراین از پاسهخ بهه دعهای افهراد ملهراری کهه اهود را
جالل مددهند ،به جای ایننه اا را جالل دهند ،اشنود مندشود .فرامند ح ی د در نهاد اهدا کهه
در فرامند ااقگد در ناد دیدران منگن

مدشود ،برای دعای مؤار واری است.

 .7دربارۀ دعاهای بیپاسخ چه بگوییم؟
ما باید با این مشخیص ۀلاز کنیم که ما زمانینه ادا اداست ا ما مخلوقات اا هستیم ،بایهد دعاههای
بدپاسخ اجود داشته باشند .چون ادا ن شههای حنی نهاش را برای ۀینهده مخفهد ندهه مهددارد ا
انرچه مردم دعا مدکنند ،الد بسیاری از اقایع امفاق نخواهند افتاد ما زمان حنم شده از سوی ادا
فرارسد .یهودیان بهدرستد ،چندین قرن برای ۀمدن مسیحا دعا کردند ،اما ایهن ااقهع نشهد مها ایننهه
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"زمان مگین فرا رسید" که "ادا پرس اود را ...فرستاد" (لالطیهان  .)4:4جهان شههیدان در ۀسه ن،
بدان ننهاه فریهاد مدزنهد کهه اهدا زمهین را دااری کنهد (مناشهفه  ،)10:6امها اهدا بالفاصهه پاسهخ
منددهد؛ بلنه به ۀنها مدنوید "اندکد دیدر بیارامند" (مناشفه  .)11:6مگلوم است کهه یهک مهأایر
طوطند اواهد بهود کهه در ایهن مهدت دعاهها بدپاسهخ مدماننهد ،چهون دعاکننهدنان از زمانبنهدی
حنی نۀ ادا اا ندارند.
همچنین دعا بدپاسخ مدماند ،چون ما همیشه منددانیم که باید چدونه دعا کنیم (رامیان ،)26:8
ما همیشه مخابق ارادو ادا دعا مندکنیم (یگ وب  )3:4ا همیشه با ای ن مندطلزیم (یگ وب -6:1
حل است ،اما ادا ن شهۀ بههرتی دارد کهه
حل ،بهرتین راه ر
 .)8ناهد ااقات فنر مدکنیم که یک راه ر
شک صادقانه دعها کهرد کهه از
حتد هدف اش را از طریق رنج ا سختد به انجام رساند .یوسف بدان
ر
چاه ا از رفنت به بردند در مرص نجات یابد (پیهدایش  ،)36-23:37امها سهالها بگهد متوجهه شهد کهه
چخور در همۀ این اقایع "ادا ۀن را به ایر ملییر داد" (پیدایش .)20:50
اقتد ما با دعای بدپاسخ مواجه مدشویم ،به عیسد مدپیونهدیم کهه دعها کهرد" :ای پهدر ،انهر ارادو
موست ،این پیاله را از من دار کن .اما نهه ارادو مهن بلنهه ارادو مهو بهه انجهام برسهد" (لوقها .)42:22
همچنین به پول

مدپیوندیم که از ادااند "سه مرمزه" اواست که ایهن اهار از جسهم اش برداشهته

شود ،اما برداشته نشد؛ بلنه ادااند به اا نفت" :فهید مهن بهرای مهو کافیسهت ،زیهرا قهدرت مهن در
ضگف مو کامل مدنردد" (دام قرنتیان  .)8:12-9اقتد دعا بدپاسخ مدماند ،باید همچنان به اهدا
اعههت د کنههیم ،اههداید کههه باعه مدشههود "همههه چیهها بههرای ایریههت" پههیش راد (رامیههان  )28:8ا
ندرانیهایمان را به اا بسپاریم ،بدانیم که اا دامئاً به ما اهمیت مددههد (اال پهرتد  .)7:5بایهد بهه
یاد داشته باشیم که اا ق روت کافد برای ههر راز را بهه مها اواههد داد (مثنیهه  )25:33ا اا اعهده داد:
"من هرنا ش را منها نخواهم نذاشت ا مرک نخواهم کرد" (عاانیان 5:13؛ م ایسه کنید با رامیان
.)35:8-39
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همچنین باید به دعا ادامه دهیم .نهاهد ااقهات پاسهخد کهه مهدمها منتظهرش بهودیم ،یندفگهه داده
مدشود ،چناننه حنا پ

از سالها بچهدار شد (اال سموهیل  ،)20-19:1یها شهمگون بها چشهم اهود

مسیحاید را دید که مدمها منتظرش بود ا اا به مگزد ۀمد (لوقا .)35-25:2
اما ناهد ااقات دعاها در حیات کنوند بدپاسخ مدمانند .ناهد ااقات ادا بگد از مرگ ای ندار به
این دعاها پاسخ اواهد داد .ناهد ااقات پاسخ نخواهد داد ،اما حتد در این هندام ،ای نهد کهه در
این دعاها ابراز شده ا ابراز محزت قلزد ۀنها نسزت به ادا ا ۀفریدنان اهدا همچنهان ماننهد بخهوری
اوشزو به حضور مخت ادا باط اواههد رفهت (مناشهفه 8:5؛  )4-3:8ا نتیجهۀ ۀن "بهه هندهام ظههور
عیسد مسیح به یجید ا مجلیل ا اکرام بینجامد" (اال پرتد  ،7:1مرجمۀ هاارو نو).
ج .ستایش و شکرگزاری
ستایش ا شنرنااری اداُ ،رکن واری در دعاست .الدوی دعاید که عیسد برای ما بجها نذاشهت،
با کالم ستایش ۀلاز مدشود" :نام مو م دد باد" (متد  .)9:6پول

بهه فیلیپیهان مدنویهد" :در ههر

مورد با دعا ا مناجات ا سپاسهدااری م اضهاهای اهود را در پیشهداه اهدا م هدیم مناهیهد" (فیلیپیهان
 )6:4ا کولسیان" :در دعا مواظب باشید ا در ۀن با شنرنااری بیدار باشید" (کولسهیان  ،2:4مرجمهۀ
قدیم) .شنرنااری مانند همۀ جوانب دیدر دعا ،نزاید "سپاسدااری" بدان مفنر ا احساد نسهزت بهه
ادا باشد ،بلنه باید بیان کل مد باشد که انگناسد از شنرنااری قلزهد اسهت .بگهالاه ،هرنها نزایهد
فنر کنیم که شنرنااری از ادا در پاسخ به چیای که از اا مدطلزیم ،بهنوعد مدمواند ادا را مجزور
کند که ۀن را به ما بدهد ،چون این کار دعا را از یک دراواست ااقگهد ا االصهانه بهه مه روقگد مزهدیل
مدکند که فرض مدکند ما مدموانیم ادا را مجزور کنیم که اواستۀ ما را انجهام دههد .ااقگهاً چنهین
راحیهای در دعای ن ،ماهیت واری دعا بهعنوان اابستدد به ادا را اننار مدکند.
برعن  ،ۀن نون شنرنااری که بهدرستد با دعا همراه مدشهود ،بایهد بههااطر همهۀ موقگیتهها ،همهۀ
اقایع زندند که ادا اجازه مددهد برای ن امفاق بدافتد ،از ادا شنرنااری کند .اقتد دعاهای مها
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با شنرنااری مانند کودکان ا با شنرنااری فرامنانه همراه مدشود" ،برای هر چهه کهه پهیش مدۀیهد"
(اال مسالونینیان  ،)18:5این دعای م زول اداست.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1چرا ادا از ما مداواهد که دعا کنیم ،سه دلیل را بیان کنید.
 .2عیسد به چه طری د دعاهای ما را مؤار مدسازد؟
 .3مفهوم دعا "مخابق ارادو ادا" چیست؟
 .4اطاعت ما در پاسخ به دعاهای ن چه ن شد دارد؟
 .5سه دلیل برای بدپاسخ ماندن دعاهای ن را بیان کنید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا ش لالزاً برای دعا کردن دچار مشنل مدشوید؟ چه چیاهاید از این فصل در این رابخه
برای ش مفید بوده است؟
 .2چه زماند مأایرنذارمرین دعاها را در زندندمان داشتهاید؟ چه عهواملد باعه شهده کهه ایهن
زمانها مأایرنذارمر باشند؟
 .3اقتد با مسیحیان دیدر دعا مدکنید ،این چدونه به ش کمک مدکند یا مشویقمان مدکند
(انر این در مورد ش صدق مدکند)؟
 .4ۀیا مابحال بگد از یک دراواست دعای صادقانه سگد کردهاید در سهنوت در حضهور اداانهد
صا کنید؟ انر این کار را کردهاید ،نتیجهاش چه بوده است؟
 .5ۀیا ش هر راز زمان منظمد را به مخالگۀ اصوصد کتاب م دد ا دعا ااتصاص مددهید؟
ۀیا ناهد ااقات بهراحتد حواستان پهرت شهده ا بهه کارههای دیدهر مدپردازیهد؟ انهر اینخهور
است ،چدونه مدموان بر این ااتالطت للزه کرد؟
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 .4اصطالحات خاص
ای ن
"به نام عیسد"
ااسخه
دعا
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
عاانیان 16-14:4

"پ

چون ما کاهند به این بارند ا عظمت داریم که به عرش برین رفته است ،یگنهد عیسهد ،پرسه

ادا ،اعرتاف ای ن اود را محنم نداهداریم؛ زیرا کاهن اعظهم مها کسهد نیسهت کهه از همهدردی بها
ضگفهای ما بداا باشد ،بلنه کسد است که درست مانند ما در هر چیا اسوسه شد ،الد مرمنب
نناه ندردید .پ

بیاهید ما با دلیری به مخت فیدبخش ادا نادیک شویم مها رحمهت یافتهه در اقهت

احتیا از اا فید یابیم".
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_______________________
.1
.2

نام "ادااند" (در یوناند  )kyriosدر اع ل ا رساطت بنار رفته که اساساً برای اشاره به ادااند عیسد مسیح است.
کل کلیسا ،یگند کامولیک ،ارمدک
در مورد پرستش راحال دد ،ر

ا پرامستان ،همدد مواف ت کردهاند که این صحیح است ،چناننه در اعت ادنامۀ نی یه

در  381میالدی بیان شده ..." :ا در راحال دد ،ادااند ا بخشندو حیات؛ که از سوی پدر ا پرس فرستاده مدشود؛ کسد که با پدر ا پرس پرستش شده
ِ
مینیسرت مدنوید" :پرستش مذهزد باید در ناد ادا ،پرس ا راحال دد باشد؛ ا ف
ا جالل مدیابد" .همچنین ،اعرتاف ای ن اِست

برای اا؛ نه

فرشتدان ،م درسین یا هر موجود دیدری باشد .)2 :21( "...بسیاری از رسادهای بنار رفته در طول قرنها ،راحال دد را ستایش مدکنند ،از جمله
 "( Gloria Patriجالل بر پدر ،پرس ا راحال دد )"...یا رساد نیایش ("شنر بر ادا که همۀ برکات از اا جاری مدشوند ...شنر بر پدر ،پرس ا
راحال دد") .این عمل بر اساد این اعت اد است که ادا ساااار پرستش است ا چون راحال دد کامالً اداست ،پ

ساااار پرستش است .این کل ت

ستایشد ،یک نون دعا در ناد راحال دد است ا انر ۀنها جایا هستند ،دلیلد ندارد که فنر کنیم انوان دیدر دعاها در ناد راحال دد نارااست.
.3

به مزح صفت لیرت در ادا در باط مراجگه کنید.
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فصل دهم
فرشتگان ،شیطان و دیوها

 +فرشتدان چه هستند؟
 +چرا ادا ۀنها را الق کرد؟
 +امرازه مسیحیان باید چه مفنری نسزت به شیخان ا دیوها داشته باشند؟

 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .فرشتگان چه هستند؟

ما مدموانیم فرشتدان را اینخور مگریهف کنهیم :فرشهتدان مخلوقهات راحهاند هسهتند کهه از قضهاات
ااالقد ا استگداد باطید براوردارند ،اما بدن جس ند ندارند.
 .1مخلوقات روحانی.
فرشتدان همیشه اجود نداشتهاند؛ بلنه بخشهد از جههاند هسهتند کهه اهدا ۀفریهده اسهت .عهارا در
عزارمد در اشاره به فرشتدان بهعنوان "لشهنر" ۀسه ند (یها "ارمهش ۀسه ن") مدنویهد" :مهوید منهها
ادااند .موید که فلهک ا فلهکاطفالک را بها یهامد لشنرشهان ...سهااتهای ...ا لشهنریان ۀسه ن
ش ات مدکنند" (نحمیا  ،6:9مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ماامیر  .)5 ،2:148پول
پرس ِت َ

به مها

مدنوید ادا همۀ "دیدندها ا نادیدندها" را بهاسیلۀ مسهیح ا بهرای اا ۀفریهده ا بگهد بههطور اهاص
دنیای فرشتدان را با این عزارت بیان مدکنهد" :مختهها ،پادشهاهان ،حنمرانهان ا صهاحزان قهدرت"
(کولسیان .)16:1
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قضاات ااالقد فرشتدان در این ح ی ت دیده مدشود که بگضد از ۀنها نناه کهرده ا از جایداهشهان
س وط کردند (دام پرتد 4:2؛ یهودا  .)6استگداد زیادشان در رسارس کتهاب م هدد در صهحزت بها
مردم دیهده مدشهود (متهد 5:28؛ اعه ل  11-6:12ا لیهره) ا اهدا را سهتایش مدکننهد (مناشهفه
11:4؛ .)11:5
چون فرشتدان "راح" (عاانیان  )14:1یا مخلوقات راحاند هسهتند ،مگمهوطً بهدن جسه ند ندارنهد
(لوقا  39:24عیسد مدنوید" :شزح مانند من نوشت ا استخوان ندارد") .بنابراین ،مگموطً ما ۀنها را
مندبینیم ،مدر ایننه ادا مواناید ااصد به ما بدهد ما ۀنها را بزینیم (اعداد 31:22؛ دام پادشاهان
17:6؛ لوقا  .)13:2ۀنها در کارهای رازانهشان در پاسزاند ا محافظت از ما (ماامیر 7:34؛ 11:91؛
عاانیان  )14:1ا پیوسنت به ما در پرسهتش اهدا (عاانیهان  )22:12نادیهدند هسهتند .امها نهاهد
ااقات فرشتدان شنل جس ند مدنیرند ما بر افراد نونهانون در کتهاب م هدد ظهاهر شهوند (متهد
5:28؛ عاانیان .)2:13

 .2اسامی دیگر برای فرشتگان.
ناهد ااقات کتاب م دد اصخالحات دیدری را برای فرشتدان بنار مدبرد ،از جمله "پرسهان اهدا"
(ایوب 6:1؛ " ،)1:2م ردسین" (ماامیر " ،)7 ،5:89راحهها" (عاانیهان " ،)14:1پاسهزانان" (دانیهال
" ،)23 ،17 ،13:4مختهههها"" ،سهههلخنتها"" ،ریاسهههات"" ،قهههوات" (کولسهههیان  )16:1ا "قهههدرتها"
(افسسیان .)21:1

 .3انواع دیگر موجودات آسامنی.
سه نون ااص دیدری از موجودات ۀس ند در کتاب م دد نام برده شدهاند .اهواه ۀنهها را بههعنوان
انوان ااصد از "فرشتدان" بهدانیم (در اصهخالح نسهرتدهمر) یها موجهودات ۀسه ند کهه از فرشهتدان
مت یا اند ،به هر حال ۀنها مخلوقات راحاند هستند که ادا را ادمت ا پرستش مدکنند.

الف .کرابیان.

1
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کرابیان منلرف بودند کهه از ارادی بها عهدن پاسهزاند کننهد (پیهدایش  )24:3ا اهدا نفتهه کهه بهر
کرابیان سوار شده یا با کرابیان بهعنوان ا ررابهاش سفر مدکند (ماامیر 10:18؛ حاقیال .)22-1:10
در عهدعتیق بر باطی صنداق عهد دا مجسمۀ طالید از کرابیان با بالهای نسرتده بر باطی صنداق
بود ا در ۀنجا ادا اعده داد که مدۀید ا در میان قومش ساکن مدشود" :من در رای مخهت رحمهت،
در بین دا فرشتهای که بر رای صنداق پی ن قرار دارند ،با مو مالقات مدکنم ا هدایات طزم را برای
بندارساهیل مددهم" (ارا 22:25؛ م ایسه کنید با ۀیات .)21-18

ب .رسافین.

2

نراهد دیدر از موجودات ۀس ند ،یگند رسافین ،ف

در اشهگیا  7-2:6ذکهر شهده ،جهاید کهه ۀنهها

دامئاً ادااند را پرستش کرده ا به یندیدر اعالم مدکننهد" :قهداد ،قهداد ،قهداد ،اداانهد قهادر
مخلق! جالل اا یام رای زمین را فرا نرفته است" (اشگیا .)3:6

پ .موجودات زنده.
حاقیال ا مناشفه دربارو نون دیدری از موجودات ۀس ند صحزت مدکنند کهه بههعنوان "موجهودات
زنده" در اطراف مخت ادا شنااته شدهاند (حاقیال 14-5:1؛ مناشفه  .)4-8:6با چهرههاید ماننهد
کهل ال ههت اههدا هسههتند
شهیر ،نههاا ،انسههان ا ع ههاب ،قدرینهدمرین مناینههدنان بخشهههای مختلههف ر
(حیوانات احشد ،حیوانات اهلد ،انسانها ا پرندنان) ا ادا را دامئاً پرسهتش مدکننهد" :شهب ا راز
دامئاً مدنفتند" :قداد ،قداد ،قداد ،ادااند ،ادای قادر مخلق که بود ا هست ا ۀمدند است"
(مناشفه .)8:4

ترتیب فرشتگان.
 .4سلسله مراتب و
ِ
کتاب م دد مدنوید یک سلسله مرامب ا مرمیزد بین فرشتدان اجود دارد .یک فرشته ،میناهیل در
یهودا " ،9رهی

فرشتدان" نامیده شده ،عنواند کهه نشهاندهندو فرمهانرااید یها اقتهدار بهر فرشهتدان

دیدههر اسههت .اا در دانیههال  13:10مرجمههۀ هههاارو نههو" ،ینههد از رهیسههان ارشههد" نامیههده شههده اسههت.
همچنین ظاهرا ً میناهیل در ارمش فرشتدان یک رها است" :در ۀس ن جندد برپها شهد .میناهیهل ا
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فرشتدان اش با ا دها ا فرشتدان اا جندیدند .ا دها شنست اورد ا دیدر در ۀس ن جاید برای اا ا
فرشتدان اش نزود" (مناشفه  .)8-7:12پول

به ما مدنوید ادااند با "صدای رهی

فرشهتدان" از

ۀس ن بازاواهد نشت (اال مسالونینیان  .)16:4کتاب م دد به ما مندنوید که این بهه میناهیهل
بهعنوان منها رهی

فرشتدان اشاره مدکند یا رهی

فرشتدان دیدری هم اجود دارد.

 .5آیا انسانها فرشتۀ نگهبان شخصی دارند؟
کتاب م دد بهاضوح به ما مدنوید که ادا فرشتدان را برای محافظت از ما مدفرستد" :زیهرا کهه اا
به فرشتدان اود امر اواهد فرمود ما در یامدِ راههایت مرا حفظ منایند .ۀنها مو را بر دسهتهای اهود
اواهنهد برداشهت ،مزههادا پایهت بههه سهندد بخهورد" (ماامیههر  .)12 -11:91امها بگضههیها از ایهن ایههدو
محافظت کلرد فرامر رفته ا فنر مدکنند ادا در این جهان بهه ههر یهک از انسهانها "فرشهتۀ ندهزهان"
ااصد مددهد یا حداقل بهه ههر مسهیحد یهک فرشهته مددههد .ایهن ایهده در کهالم عیسهد دربهارو
بچههای کوچک ح یت مدشود" :در عهامل بهاط فرشهتداند دارنهد کهه پیوسهته رای پهدر مهرا کهه در
ۀس ن است ،مد بینند" (متد  .)10:18اما شاید ادااند ما ف

مدنوید فرشتداند کهه منلرهف بهه

محافظت از بچههای کوچک هستند ،به حضور ادا دسرتسد دارنهد( .بها اسهتفاده از قیهاد ارزشهد
مدموان نفت کهه شهاید فرشهتدان از "منخ هه" دفهان مدکننهد ،نهه "از یهک شهخص اهاص") .اقتهد
شانردان در اع ل  15:12مدنویند حت ً "فرشتۀ" پرتد در را مدکوبهد ،ایهن وارمهاً نشهاندهندو
اعت اد به فرشتۀ ندهزان شخصد نیست .شاید منظورش این بود که یک فرشته در ۀن زمهان از پهرتد
ندهزاند کرده یا مراقب اا بود .بنابراین به نظهر مدرسهد کهه در متهون کتهاب م هدد ،ههیچ ح یهت
قانعکنندهای برای ایدو "فرشتدان ندهزان" نیست .اما مدبینیم که فرشتدان بهطور کلرهد منلرهف بهه
محافظت از قوم ادا هستند.

 .6قدرت فرشتگان.
ظاهرا ً فرشتدان قدرت بسهیار زیهادی دارنهد" .در قه روت زارۀاریهد ا ۀااز کهالم اا را مدشهنوید ا بهه جها
مدۀارید" (ماامیر  )20:103ا "قدرمها" (م ایسه کنید با افسسیان  )21:1ا"سهلخنتها" ا "ریاسهات"
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(کولسیان  ،16:1مرجمۀ قدیم) نامیده شدهاند .ظاهرا ً فرشتدان "بسیار قویمر ا موانامر" از انسانهای
رسکش هستند (دام پرتد 11:2؛ م ایسه کنید با متد  .)2:28حداقل انسانها ما زمانینه رای زمین
هستند" ،پایینمر از فرشتدان" هستند (عاانیان  .)7:2انرچه قدرت فرشتدان زیاد است ،امها قخگهاً
بینران نیست ،بلنه این برای ناد برعلیه قهدرت دیوههای رشیه ِر محهت کنهرتل شهیخان بنهار مهدراد
(دانیال 13:10؛ مناشفه 8-7:12؛  .)3-1:20به هرحال ،اقتد اداانهد بهازنردد ،مها بهه جایدهاهد
باطمر از فرشتدان ارم ا مدیابیم (اال قرنتیان 3:6؛ به بخش ب 1.در زیر مراجگه کنید).
ب .جایگاه فرشتگان در هدف خدا

 .1فرشتگان ،عظمت محبت و نقشۀ خدا برای ما را نشان میدهند.
انسانها ا فرشتدان منها موجودات ااالقد ا بسیار باهوشد هستند که اهدا ۀفریهده اسهت .بنهابراین،
اقتد اودمان را با فرشتدان م ایسه مدکنیم ،مدموانیم چیاهای زیادی از ن شه ا محزت ادا بهرای
ما را درک کنیم.
یایا اال که باید مورد موجه قرار نیرد ،این است که هرنا نفته نشده که فرشهتدان "بهصهورت اهدا"
ۀفریده شدهاند ،درحالینه بارها نفته شده که انسانها بهصورت ادا ۀفریده شدهاند (پیهدایش -26:1
27؛  .)6:9چون بهصورت ادا بودن به مگنای شزیه ادا بودن است 3،ایهن نتیجهه منصهفانه بهه نظهر
مدرسد که ما ایلد بیشرت از فرشتدان ،شزیه ادا هستیم.
این موضون با این ح ی ت ح یت مدشود که یک راز ادا به ما مواناید مدبخشد کهه بهر فرشهتدان
اقتدار داشته ا ۀنها را دااری کنیم" :ۀیا منددانید که فرشتدان را دااری اواهیم کرد؟" (اال قرنتیان
 ،3:6مرجمۀ قدیم) .انرچه "اندک زماند اا را [ما را] پاهینمر از فرشتدان سهااتد" (عاانیهان ،)7:2
اقتد نجایان منمیل شد ،به جایداه باطمر از فرشتدان ارم ا یافته ا بر ۀنها فرمانرااید اواهیم کرد.
در ااقع ،حتد اطن هم فرشهتدان مها را اهدمت مدکننهد" :ۀیها همدهد ایشهان راحههای ادمتدهذار
نیستند که برای ادمت ۀناند که اارث نجات اواهنهد شهد ،فرسهتاده مدشهوند؟ "(عاانیهان ،14:1
مرجمۀ قدیم).
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مواناید انسانها در زادنِ انسانهاید مانند اود (ۀدم "صاحب پرسهی شهد کهه بهه شهنل اهودش بهود"
پیدایش  ،)3:5عنرص دیدری از برمری ما بر فرشتدان است ،فرشتداند که ظاهرا ً مندمواننهد بچههدار
شوند (م ایسه کنید با متد 30:22؛ لوقا .)36-34:20
همچنین فرشتدان عظمت محزت ادا نسزت به ما را نشان مددهند ،که انرچه بسیاری از فرشتدان

نناه کردند ،اما هیچیک از ۀنها نجات نیافتند .پهرتد بهه مها مدنویهد" :اهدا فرشهتداند را کهه ننهاه
کردند بدان منزیه رها ننرد ،بلنه ۀنها را به نودالهای ماریهک دازخ فرسهتاد مها در ۀنجها بهرای دااری
ندهداری شوند" (دام پرتد  )4:2یهودا مدنوید" :ادا فرشهتداند را کهه م هام ااطی اهود را حفهظ
ننردند ا منان اصلد اود را مرک منودند ،محت ظلمت ا در زنجیرهای ابدی نداه داشته است مها در
راز دااری محنوم شوند" (یهودا  .)6ا در عاانیان مداوانیم" :الزته اا برای یهاری فرشهتدان نیامهد،
بلنه بهااطر نسل ابراهیم ۀمده است" (عاانیان .)16:2
بنابراین مدبینیم که ادا دا نراه از موجودات باهوش ااالقد را ۀفریده است .بسهیاری از فرشهتدان
نناه کردند ،اما ادا مصمیم نرفت که هیچیک از ۀنها را نجات ندهد .انجام این کار برای اهدا کهامالً
عادطنه بود ا هیچ فرشتهای هرنا مندمواند شنایت کند که اهدا رفتهار لیرمنصهفانهای بها اا داشهته
است .اما انرچه همۀ انسانها نناه کرده ا از اا رایدردان شدهاند ،اما اهدا مصهمیم نرفهت کهه کهاری
بیش از رصفاً اجرای عدالت انجام دهد؛ اا مصمیم نرفت بگضد از انسانهای نناهنار را نجات دههد.
در ااقع ،مصمیم نرفت جمهع عظیمهد از انسهانهای نناهنهار را رههاید دههد کهه مگدادشهان را ههیچ
انساند مندمواند بشمرد" ،از ههر قزیلهه ا زبهان ،از ههر ملهت ا امهت" (مناشهفه  .)9:5ایهن رحمهت ا
محزت بدحساب است ،فوق از درک ماست .یاماً لخفد است که طیق اش نزودیم؛ این یاماً فهید
است .مضر اد چشمدیرش با رسنوشت فرشتدان ،این ح ی ت را برای ما راشن مدکند.

 .2فرشتگان به ما یادآوری میکنند که دنیای نادیدنی ،واقعی است.
ه نخور که صداقیان در زمان عیسد "مننر راز قیامت ا اجود فرشته یا راح" بودند (اع ل ،)8:23
ع ردو زیادی در زمان ما ،اجود ۀنچه را که مندموانند بزینند ،اننار مدکنند .امها مگلهیم کتهاب م هدد
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دربارو اجود فرشتدان ،یک یادۀاری دامئد برای ماست که یک عالَم نادیهدند اجهود دارد کهه بسهیار
ااقگد است .ف

اقتد ادااند چشم اادم الیشع را به ااقگیت عالَم نادیهدند بهاز کهرد ،ایهن اهادم

دید که "کوههای اطراف الیشع پُهر از اسهپها ا عرادهههای ۀمشهین بهود" (دام پادشهاهان 17:6؛ ایهن
ارمش عظیم فرشتدان بود که به دامان فرستاده شدند ما در م ابل سوریها از الیشع محافظت کنند).
مامورنوی

هم اقتد فرشتدان را مشویق مدکند ،ۀنهاهد اهود از عهالَم نادیهدند را نشهان مددههد،

"ای همۀ فرشتدان اا را ستایش کنید .ای همۀ لشنرهای اا ،اا را ستایش کنیهد" (ماامیهر .)2:148
نویسندو عاانیان به ما یادۀاری مدکند که اقتد پرستش مدکنیم ،اارد اارشلیم ۀس ند مدشویم ما
با "فرشتدان بدش ر ا مجل

جشن" جمع شویم (عاانیان  ،)22:12با کسانینه ۀنها را مندبینیم،

اما حضورشان باید ما را مملو از حیرت ا اوشهد کنهد .دنیهای لیرای نهدار مدموانهد صهحزت دربهارو
فرشتدان را بهعنوان ارافات محد کنار بدذارد ،اما کتاب م دد این بیانیهها را بهعنوان بصهیرت ا
ۀناهد از امور ااقگد مدداند.

 .3فرشتگان ،الگوی ما هستند.
فرشتدان ،در اطاعت ا پرستش اود الدوهای مفیدی برای مها هسهتند کهه از ۀنهها رسمشهق بدیهریم.
عیسد به ما مگلیم مددهد که دعا کنیم" :ارادو مو ه نخور که در ۀس ن اجرا مدشود ،در زمین نیها
اجرا شود" (متد  .)10:6ارادو ادا در ۀس ن ،موس فرشتدان انجام مدشود ،بالفاصله ا با شادی ا
بدان سؤال .ما باید هر رازه دعا کنیم که اطاعت ما ا دیدران ،مانند فرشتدان ۀس ن باشد .اوشهد
ۀنها در این است که اادمان فرامن ادا باشند ،هر یک با افاداری ا اوشهد ،منلیفهد را کهه بهه ۀنهها
سپرده شده انجام مددهند ،اواه بارگ باشد یا کوچک .اواسته ا دعای ما باید این باشهد کهه مها ا
افراد دیدر بر رای زمین ،همین کار را انجام دهیم.
همچنین فرشتدان در پرستش ادا الدوی ما هستند .رسافین در حضور مخت ادا اا را در ق رداسهیت
اش مدبینند ا فریاد مدزنند" :قهداد ،قهداد ،قهداد ،اداانهد قهادر مخلهق! جهالل اا یهام رای
زمین را فرا نرفته است" (اشگیا  .)3:6یوحنا در اطراف مخت ادا ،ارمش عظیم فرشتدان را مدبینهد:
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"صدای فرشتدان بدش ری را کهه صهدها ههاار ا ههااران ههاار بودنهد ،شهنیدم .ۀنهها َدار ۀن مخهت ا
حیوانات ا پیران ایستاده بودند ا با صدای بلند فریاد مدزدند" :به ررو قربهاند شهده شایسهته اسهت مها
قدرت ا ارات ا حنمت ا موانایدُ ،حرمت ا جالل ا یجیهد بیابهد" (مناشهفه  .)12-11:5درحالینهه
اوشد عظیم فرشتدان در این است که دامئاً ادا را سهتایش کننهد ،ۀیها مها نزایهد ههر رازه از اصهف
ستایش ادا لذت برده ا ۀن را ارزشمندمرین ا ااطمرین نحوو بنهارنیری زمهان اهود ا اوشهد عظهیم
اود بدانیم؟

 .4فرشتگان بعضی از نقشههای خدا را اجرا میکنند.
کتاب م دد فرشتدان را بهعنوان اادمان ادا مدبیند که بگضد از ن شههای ادا را در زمین اجهرا
مدکنند .ۀنها پیلامهای ادا را بهه مهردم مدرسهانند (لوقها 19-11:1؛ اعه ل 8:26؛ 22 ،8-3:10؛
 .)23:27-24بگضد از دااریهای ادا را اجرا مدکنند ،ناال بال بر ارساهیهل (دام سهموهیل -16:24
 ،)17نابود کردن رهاان سپاه ۀشور (دام مواریخ  ،)21:32کُشهنت هیهرادی

پادشهاه ،چهون اهدا را

جالل نداد (اع ل  )23:12یا ریخنت پیالههای اشم ادا بر زمین (مناشهفه  .)1:16اقتهد مسهیح
بازمدنردد ،فرشتدان بهعنوان یک ارمش بارگ به همراه پادشهاه ا ادااندشهان اواهنهد ۀمهد (متهد
27:16؛ لوقا 26:9؛ دام مسالونینیان .)7:1
همچنین فرشهتدان بههعنوان مناینهدنان اهدا در زمهین مه رردد مدکننهد (زکریها  )11-10:1ا برعلیهه
نیراهای شیخاند مدجندنهد (دانیهال 13:10؛ مناشهفه  .)8-7:12یوحنها در رایهایش ،فرشهتهای را
دید که از ۀس ن به پایین مدۀمد ا ناارش مددهد که این فرشته "ا دها ا ۀن مار قدیم را کهه هه ن
ابلی

ا یا شیخان است نرفت ا اا را برای مدت هاار سال در بند نهاده ،بهه چهاه بدانتهها انهداات"

(مناشفه  .)3 -1:20اقتد مسیح بهازمدنردد ،رههی

فرشهتدان ۀمهدن اا را اعهالم اواههد کهرد (اال

مسالونینیان 16:4؛ م ایسه کنید با مناشفه 21 ،2 -1:18؛  18-17:19ا لیره).
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 .5فرشتگان مستقیامً خدا را جالل میدهند.
فرشههتدان عملنههرد دیدههری هههم دارنههد :ۀنههها بهها جههالل دادن اههدا ،مسههت ی ً اا را اههدمت مدکننههد.
بنابراین ،عالاه بر انسانها ،موجودات ااالقد باهوش دیدری هم هستند که در جهان ،اهدا را جهالل
مددهند.
فرشتدان ادا را بهااطر کیستد ا هویت اا ،بهااطر برمری اا جالل مددهند.
"ادااند را متزارک اوانید ،ای فرشتدان اا که در ق روت زارۀارید ا ۀااز کالم اا را مدشهنوید ا
به جا مدۀارید" (ماامیر 20:103؛ م ایسه کنید با .)2:148
رسافین دامئاً ادا را بهااطر قداسیتش ستایش مدکنند (اشگیا  ،)3-2:6مانند چههار موجهود زنهده
(مناشفه  )8:4که اا را ستایش مدکنند.
اقتد فرشتدان ۀشنار شدن ن شۀ عالد ادا برای نجات را مدبینند ،اا را بهااطر ایهن ن شهه جهالل
مددهند .اقتد مسیح در بیت لحم متولد شد ،جمگد از فرشهتدان اهدا را سهتایش کهرده ا نفتنهد:
"ادا را در برمهرین ۀسهآمنها جهالل ا بهر زمهین در بهین مردمهد کهه مهورد پسهند اا مدباشهند صهلح ا
سالمتد باد" (لوقا 14:2؛ م ایسه کنید با عاانیان .)6:1عیسد به ما مدنوید" :برای یهک نناهنهار
که موبه مدکند در میان فرشتدان ادا اوشد ا ُرسار اواهد بود" (لوقا  ،)10:15نشان مددهد که
هر بار یک نفر از نناهانش رایدردان شده ا به مسیح بهعنوان نجاتدهنده ای ن مدۀارد ،فرشهتدان
شادی مدکنند.
اقتد پول

انجیل را اعالم مدکند ما مردم از نژادهای نونانون ،یهود ا یوناند بهه کلیسها بیاینهد ،اا

ن شۀ حنی نۀ ادا برای کلیسا را مدبیند که در برابر فرشتدان (ا دیوها) نشان داده مدشود ،چهون
مدنوید برای موعظهه بهه لیریهودیهان فرااوانهده شهده "مها ایننهه در حهال حهاو ،اهدا جنزهههای
نونانون حنمت اود را بهاسیلۀ کلیسا به قدرمها ا حنمرانان عهامل ۀسه ند بشناسهاند" (افسسهیان
 .)10:3پرتد به ما مدنوید" :فرشتدان مشتاق نظر کردن" (اال پرتد  ،12:1مرجمۀ ههاارو نهو) بهر
جالل ن شۀ نجات هستند ،درحالینه هر رازه در زندند هر یک از ای نداران عمل مدکنهد .بگهالاه،
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این ح ی ت که در پرستش کلیساید ،زنان باید لزاسد را مدپوشهیدند کهه بهشایسهتدد نشهاندهندو
زناندد ۀنها بود ،ا این "بخاطر فرشتدان" (اال قرنتیهان  )10:11بهود ،نشهان مددههد کهه فرشهتدان
شاهد زندند مسیحیان هستند ا ادا را بهااطر پرستش ا اطاعت ما جالل مددهند.

پ .رابطۀ ما با فرشتگان

 .1ما باید از وجود فرشتگان در زندگی روزانهمان آگاه باشیم.
کتاب م دد بهاضوح مدنوید ادا از ما مداواهد که از اجود فرشهتدان ا ماهیهت عملشهان ۀنهاه
باشیم .بنابراین نزاید فرض کنیم که مگلیم ۀن دربارو فرشتدان ،ارمزهاطد بها زنهدند امهراز مها نهدارد.
بلنه زنهدند مسهیحد مها بها ۀنهاهد از اجهود ا اهدمت فرشهتدان در دنیها ،حتهد دنیهای امهراز ،بهه
طری های متگددی لند ا دالتمند اواهد شد.
اقتد با پرستش به حضور ادا مدرایم ،نهمنها به جمع عظیم ای نداراند مدپیونهدیم کهه ُمردهانهد ا
در ۀس ن به حضور ادا رفتهاند" ،به راحهای پارسایاند کهه کامهل شهدهاند" ،بلنهه بهه جمهع عظهیم
فرشتدان نیا مدپیوندیم" ،به جنهود بدشه ره از محفهل فرشهتدان" (عاانیهان  ،23-22:12مرجمهه
قدیم) .انرچه ما مگموطً نشانههای این پرستش ۀس ند را مندبینیم یا مندشهنویم ،امها قخگهاً حه ر
احرتام ا اوشد ما را در حضور ادا لند مدسازد ،انر سپاسداار این ح ی هت باشهیم کهه فرشهتدان
در پرستش ادا به ما مدپیوندند.
بگالاه ،باید بدانیم که فرشتدان اطاعت یها نااطهاعتد مها از اهدا را در طهول راز مشهاهده مدکننهد.
حتد انر فنر مدکنیم که نناهانمان در نهان انجام شده ا ک

دیدری را محهاان مندکنهد (الزتهه

لیر از ادا) ،باید نسزت به این مفنر هشیار باشیم که شاید حتد صدها فرشته شهاهد نااطهاعتد مها
هستند ا محاان مدشوند .از طرف دیدر ،اقتد دلرسد هستیم ا فنر مدکنیم کهه اطاعهت افادارانهۀ
ما از ادا موس هیچک

دیده نشده ا باع دلدرمد کسد مندشهود ،مدمهوانیم بها مشهخیص ایهن
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موضون مسلرد یابیم که شاید صدها فرشته شاهد چالش منههای مها هسهتند" ،اشهتیاق" رازانهه بهرای
ندریسنت به طری د که نجات عظیم مسیح در زندند ما دیده مدشود.
نوید برای راشنمر کردن این ااقگیت که فرشتدان ادمت ما به ادا را مشاهده مدکنند ،نویسهندو
عاانیان مدنوید فرشهتدان نهاهد ااقهات مدمواننهد شهنل انسهاند بهه اهود بدیرنهد ا ظهاهرا ً بهرای
"بازرسد" به دیدار ما بیایند ،مانند منت د رستورانها در رازنامهه ،منت هدی کهه ملییهر قیافهه داده ا بهه
یک رستوران جدید مدراد .ما مداوانیم" :همیشه مه ننواز باشید ،زیرا بگضدها بها چنهین کهاری
بدان ۀننه اهود بداننهد ،از فرشهتدان پهذیراهد کردنهد" (عاانیهان 2:13؛ م ایسهه کنیهد بها پیهدایش
2:18-5؛  .)3-1:19این باید ما را مشتاق سازد ما به نیاز کسهانینه مندشناسهیم ،رسهیدند کنهیم ا
شاید یک راز به ۀس ن رفته ا فرشتهای را دیدیم که اقتد م روقتاً بههعنوان انسهان رنجدیهده در زمهین
ظاهر شده بود ،ما به اا کمک کردیم.
اقتد ما نانهان از یک اخر یا مش رت رهاید مدیابیم ،شاید ن ن کنیم که فرشهتدان از طهرف اهدا
برای کمک به ما فرستاده شدند ا باید شنرناار باشیم .یک فرشته ،دهان شیران را بست ما به دانیال
ۀسیب نرسانند (دانیهال  ،)22:6رسهوطن را از زنهدان ۀزاد کهرد (اعه ل  ،)20-19:5بگهدا ً پهرتد را از
زندان ۀزاد کرد (اع ل  )11-7:12ا در بیابهان اقتهد عیسهد بالفاصهله په

از پایهان اسوسهههایش

بسیار ضهگیف بهود (متهد  ،)11:4بهه اا اهدمت کهرد .ۀیها کتهاب م هدد اعهده منددههد کهه "اا بهه
فرشتدان اود امر اواهد فرمود ما در یامدِ راههایت مرا حفظ مناینهد .ۀنهها مهو را بهر دسهتهای اهود
اواهند برداشت ،مزادا پایت به سندد بخورد" (ماامیر )12-11:91؟ پ

ۀیا نزاید ادا را شنر کنیم

که فرشتدان را در این زمانها برای محافظت از ما مدفرستد؟ این کار درستد به نظر مدرسد.

 .2احتیاط در مورد رابطۀ ما با فرشتگان.
الف .در رابخه با دریافت ۀموزو لل از فرشتدان محتاط باشید.
کتاب م دد در برابر دریافت ۀموزو لل از سوی فرشتدان فرضد به ما هشدار مددههد" :حتهد انهر
ما یا فرشتهای از ۀس ن ،انجیلد لیر از ۀنچه ما اعالم کردیم بیاارد ،بر اا لگنت باد" (لالطیهان .)8:1
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پول

این هشدار را مددهد ،چون مدداند که احت ل فریب اجود دارد .اا مدنویهد" :شهیخان ههم

اود را بهصورت فرشتۀ نور درمدۀارد" (دام قرنتیان  .)14:11همچنین نزد درالدوید که مهرد اهدا
را در اال پادشاهان  13فریب داد ،ادعا کرد" :فرشتهای بفرمان ادااند به مهن نفهت :اا را بخانههات
برنردان ما چیای بخورد ا بنوشد" (اال پادشاهان  .)18:13با این حال منت کتاب م دد بالفاصهله
در ه ن ۀیه مدافااید" :اما پیرمرد درا نفت".
اینها منونههاید از ۀموزو درالهین یها راهن ییههاید هسهتند کهه موسه فرشهتدان یها کسهانینه ادعها
مدکنند فرشتدان با ۀنها صحزت کردهاند ،منت ل شده است .جالب است که این منونههها بهاضهوح،
احت ل فریب شیخاند را نشان مددهند که ما را اسوسه مدکند که از مگالیم ااضح کتاب م دد یا
فرامین ااضح ادا نااطاعتد کنیم (م ایسه کنید با اال پادشاهان  .)9:13این هشدارها باید مانع از
ۀن شود که مسیحیان فریب ادعاهای مورمونها را بخورند ،مثالً ایننه یک فرشهته (مهوراند) بها جهوزِف
اِسمیت صحزت کرد ا پایهههای مهذهب مورمهون را بهرای اا ۀشهنار کهرد .ایهن "مناشهفه" از بسهیاری
ِ
شخص مسیح ،عادلشهمردند ف ه بها ایه ن ا بسهیاری دیدهر)
جهات (در ۀموزههاید مانند مثلی ،
براالف مگالیم کتاب م دد است ا مسیحیان باید در برابر پذیرش این ادعاها هشیار باشند.

ب .فرشتگان را پرستش نکنید ،نزد آنها دعا نکنید یا در طلب آنها نباشید.
"پرستش فرشتدان" (کولسیان  )18:2ینهد از ۀموزهههای درالینهد بهود کهه در کولسهد مگلهیم داده
مدشد .بگالاه ،فرشتهای که در کتاب مناشفه با یوحنا صحزت مدکرد ،به یوحنا هشدار مددهد که
اا را پرستش ننند" :نه ،چنین ننن ،من اادمد هسهتم ماننهد مهو ا برادرانهت کهه بهه عیسهد مسهیح
شهادت مددهند ،ادا را پرستش کن" (مناشفه .)10:19
همچنین ما نزاید در ناد فرشتدان دعا کنیم .ما باید ف

در ناد ادا دعا کنیم ،کسد که یدانه قهادر

مخلق است ا درنتیجه قادر به پاسخدوید به دعاست ا یدانه عالِم مخلهق اسهت ا درنتیجهه مدموانهد
دعاهای همۀ قوماش را بالفاصله بشنود .پهول

دربهارو ایهن مفنهر بهه مها هشهدار مددههد کهه ههیچ

"ااسخۀ" دیدری مندمواند بین ما ا ادا قرار نیرد" :زیرا یک اهدا ا یهک ااسهخه بهین اهدا ا انسهان
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اجود دارد ،یگند شخص عیسد مسهیح" (اال میمومهااد  .)5:2انهر مها بایهد در نهاد فرشهتدان دعها
مدکردیم ،این رصیحاً م امد برابر با ادا را به ۀنها نسزت مدداد ،کاری کهه مها نزایهد انجهام دههیم.
هیچ منونهای در کتاب م دد نیست که کسد در ناد فرشتۀ ااصد دعا کرده یا از فرشهتدان کمهک
اواسته باشد.
بگالاه ،کتاب م دد به ما هیچ حنمد منددهد که طالب ظهور فرشتدان باشهیم .ۀنهها بهدان ایننهه
در طلب شان باشیم ،اود را ظاهر مدکنند .طلزیدن این مجلریات نشهاندهندو کنجنهاای ناسهامل یها
اشتیاق برای نوعد رایداد باشنوه است ،به جای ایننه در طلب داست داشهنت اهدا ا مگههد بهه اا ا
کار اا باشیم .انرچه فرشتدان در زمانهای نونانون در کتاب م دد بر مردم ظاهر شدند ،اما ظهاهرا ً
این افراد هرنا در طلب این مجلریات نزودند .در عوض ن ش ما این است که با ادااند صحزت کنیم،
کهل نیراههای فرشهتدان اسهت .امها اشهتزاه نیسهت کهه از اهدا بخهواهیم
کسد که اهودش فرمانهدو ر
اعدهاش را در ماامیر  11:91انجام دهد ا فرشتدان را در اقت نیاز برای محافظت از ما بفرستد.
ج .دیوها و منشأ آنها
مزح قزلد بهطور طزیگد ما را به سوی در نظر نرفنت شیخان ا دیوها رهنمون مدکنهد ،چهون ۀنهها
فرشتدان رشیری هستند که قزالً مانند فرشتدان اهوب بودنهد ،امها ننهاه کهرده ا امتیازشهان را بهرای
ادمت به ادا از دست دادند .ۀنها ههم ماننهد فرشهتدان ،مخلوقهات راحهاند هسهتند کهه از قضهاات
ااالقد ا هوش باطید براوردارند ،اما بدن جس ند ندارنهد .مها مدمهوانیم دیوهها را اینخهور مگریهف

کنیم :دیوها فرشتدان رشیری هستند که در ناد ادا نناه کرده ا اکنون دامئاً اع ل بدی را در دنیها
انجام مددهند.
اقتد ادا دنیا را ۀفرید" ،کارهای ۀفرینش را مالحظه کرد ا همه را از هر جهت عالد یافت" (پیدایش
 .)31:1این یگند حتد عالَم فرشتدان که ادا ۀفریده بود ،فرشتدان رشیر یا دیوها را در ۀن زمهان در
اود نداشت .اما ما زمان پیدایش  3متوجه مدشویم که شیخان به شنل مار ،حوا را به ننهاه اسوسهه
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مدکند (پیدایش  .)5-1:3بنابراین ،در زماند بین اقایع پیدایش  31:1ا پیهدایش  ،1:3حهت ً یهک
رسکشد در عالَم فرشتدان بود که بسیاری از فرشتدان از ادا رایدردان شده ا رشیر شدند.
عهدجدید در دا جا دربارو این صحزت مدکند .پرتد به مها مدنویهد" :اهدا فرشهتداند را کهه ننهاه
کردند بدان منزیه رها ننرد ،بلنه ۀنها را به نودالهای ماریهک دازخ فرسهتاد مها در ۀنجها بهرای دااری
ندهداری شوند" (دام پرتد  4)4:2یهودا هم مدنویهد" :فرشهتداند را کهه م هام ااطی اهود را حفهظ
ننردند ا منان اصلد اود را مرک منودند ،محت ظلمت ا در زنجیرهای ابدی نداه داشته است مها در
راز دااری محنوم شوند" (یهودا  .)6داباره مأکید بر این ح ی ت است که ۀنهها از جهالل حضهور اهدا
دار شدند ا عملشان محداد شده (بهطور استگاری ،ۀنهها در "زنجیرههای ابهدی" هسهتند) ،امها ایهن
منت استنزاط مندکند که مأایر دیوها از دنیا برداشته شده یا بگضد از دیوها در منهان مجهازامد دار
از دنیا نده داشته شدهاند ،درحالینه ب یه مدموانند بر دنیا مأایر بدذارند .بلنهه دام پهرتد ا یههودا،
هر دا به ما مدنویند که بگضد از فرشتدان برعلیه ادا رسکشد کرده ا دشمن متخاصهم کهالم اهدا
شدند .به نظر مدرسد که نناهشان لرار بود ،عدم پذیرش منان م رررشان ،چون "م ام ااطی اهود را
حفظ ننردند ا منان اصلد اود را مرک منودند" (یهودا .)6
همچنین ممنن است مرجگد برای س وط شیخان ،رسدستۀ دیوها ،در اشگیا  14باشد .اقتد اشهگیا
دااری ادا بر پادشاه بابل را موصیف مدکند (یک پادشاه زمیند ا انساند) ،بگد به بخشهد مدرسهد
که از زباند استفاده مدکند که ۀن در قدریند است که مندمواند رصفاً بهرای اشهاره بهه یهک پادشهاه
انساند باشد:
"ای ستارو دراشان صزح ،چخور از ۀس ن افتادی! مو که بر اقوام م تدر جهان پیراز بهودی،

چدونه س وط کردی! در دلت مدنفتد" :من به ۀس ن بهاط مهدرام ا مخهت شهاهد اهود را
باطی ستارنان ادا برقرار مدسازم ا بر فراز کوهد در ش ل که جای اجت ن اهدایان اسهت
مدنشینم .باطی ابرها مدرام ا مثل ادای قادر مخلهق مدشهوم ".امها بهرعن  ،مهو در قگهر
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زمین که دنیای مردنان است رسندون شدی" (اشگیا 15-12:14؛ م ایسه کنیهد بها حاقیهال
.)11:28-19
این زبان صگود به ۀس ن ا برقراری مخت شاهد در اعلهد ا بیهانِ ایننهه" :مثهل اهدای قهادر مخلهق
مدشههوم" ،بهش ه ردت دربههارو رسکشههد فرشههتهای صههحزت مدکنههد کههه قههدرت ا احههرتام زیههادی دارد.
لیرعادی نزود که کالم نز رومد عای از موصیف اقایع انساند به موصیف اقایع ۀس ند موازی بها ۀنهها
بپردازد ا اقایع زمیند بهطور محداد ۀن را نشهان دههد 5.په

در ایهن صهورت ننهاه شهیخان ،لهرار ا

مالش برای برابری با م ام ا اقتدار ادا بود.
ت دیوها
چ .شیطان بهعنوان ِ
رس دیوهاسهت .ایهن نهام در ایهوب [ 6:1مرجمهۀ قهدیم] ذکهر شهده ،جایینهه
نام شخصهد ِ
"شیخان"ِ ،
"پرسان ادا ۀمدند ما به حضور ادااند حاو شهوند ا شهیخان نیها در میهان ایشهان ۀمهد" (همچنهین
مراجگه کنید به ایوب  .)7:2-7:1در اینجها اا بههعنوان دشهمن اداانهد ظهاهر مدشهود کهه ایهوب را
بهشههدت اسوسههه مدکنههد .همچنههین در ااااههر زنههدند داااد "شههیخان اواسههت کههه بههرای ارساهیههل
مشنالمد الق کند ،بنابران ،دااد را الهوا کهرد مها ارساهیهل را رسشه ری کنهد" (اال مهواریخ .)1:21
بگالاه ،زکریا رایاید دید" :در رایا یهوشهع ،کهاهن اعظهم را بهه مهن نشهان داد کهه در حضهور فرشهتۀ
ادااند ایستاده بود .شیخان هم در ۀنجا به دست راست اا قرار داشت ا اا را مورد امهام قرار مدداد"
(زکریا  .)1:3نام "شیخان" ،یک کلمۀ عهای ) ،(satanیگنهد "حریهف" اسهت .عهدجدیهد ههم از نهام
"شیخان" استفاده مدکند که بهسادند ۀن را از عهدعتیق مدنیرد .پ

عیسد در اسوسهۀ اهود در

بیابان ،مست ی ً با شیخان صحزت کرده ا مدنوید" :دار شهو ،ای شهیخان!" (متهد  )10:4یها "مهن
دیدم چخور شیخان مانند برق از ۀس ن س وط کرد" (لوقا .)18:10
کتاب م دد از اسامد دیدری هم برای شیخان استفاده مدکند .اا "ابلی " اخاب شده (ف ه در
عهدجدید :متد 1:4؛ 39:13؛ 41:25؛ مناشفه 9:12؛  2:20ا لیهره)" ،مهار" (پیهدایش 14 ،1:3؛
دام قرنتیان 3:11؛ مناشفه 9:12؛ ِ " ،)2:20ب ِگلاِبول" (متهد 25:10؛ 27 ،24:12؛ لوقها ،)15:11
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"فرمانراای این دنیا" (یوحنا 31:12؛ 30:14؛ " ،)11:16رهی

قدرت هوا" (افسسهیان  )2:2یها "ۀن

رشیر" (متد 19:13؛ اال یوحنا  .)13:2اقتد عیسد به پرتد مدنویهد" :دار شهو ،ای شهیخان ،مهو
مانع راه من هستد ا افنار مو افنار انساند است ،نه اهداید" (متهد  ،)23:16متوجهه مدشهود کهه
مالش پرتد برای م نگت از رنج ا ُمردن بر صلیب ،ااقگهاً مهالش بهرای م نگهت عیسهد از اطاعهت از
ن شۀ پدر است .عیسد مدداند که این مخالفت نهایتاً از طرف پرتد نیست ،بلنه از شیخان است.
ح .عمل شیطان و دیوها

 .1شیطان ،مبدّع گناه بود.
شیخان قزل از همۀ انسانها نناه کرد ،چناننه در این ح ی ت دیده مدشود که اا (به شنل مار) حهوا
را اسوسه کرد (پیدایش 6-1:3؛ دام قرنتیان  .)3:11همچنین عهدجدید به مها اطهالن مددههد کهه
شیخان "از اال قامل بود" ا "درالدو ا پدر یام درا ها است" (یوحنها  .)44:8همچنهین مهدنویهد:
"ابلی

از ابتدا نناهنار بوده است" (اال یوحنا  ،8:3مرجمۀ قدیم) .در هر دا منت ،عزهارت "از ابتهدا

یا از اال" به این مگنا نیست که شیخان از زمان ۀلاز ۀفرینش جهان موس ادا"( ،از ۀلاز دنیا") یها از
ۀلاز هستد اود ("از ۀلاز زندند اود") ،بد بود ،بلنه بهه ایهن مگناسهت کهه اا از بخشههای "ۀلهازین"
ماریخ دنیا (پیدایش 3ا حتد قزل از ۀن) ،بد بود .ایژند ابلی  ،ابدان نناه ا اسوسۀ دیدران به نناه
بوده است.
 .2دیوها مخالفت کرده و سعی میکنند همۀ کارهای خدا را نابود کنند.
ه نخور که شیخان حوا را اسوسه کرد ما برعلیه ادا نناه کند (پیدایش  ،)6-1:3اا مهالش کهرد کهه
عیسد را هم به نناه بنشاند ما در مأموریهت اش بههعنوان مسهیحا شنسهت بخهورد (متهد .)11-1:4
راهنار شیخان ا دیوهای اش ایهن اسهت کهه از درا (یوحنها  ،)44:8فریهب (مناشهفه  ،)9:12قتهل
(ماامیر 37:106؛ یوحنا  )44:8ا هر نون عمل ایراندر دیدری استفاده کرده ا سگد کنند مردم را از
ادا رایدردان کرده ا باع شوند که ۀنهها اودشهان را نهابود کننهد .دیوهها از ههر راهنهاری اسهتفاده
اواهند کرد ما مردم را در برابر انجیل نابینا کننهد (دام قرنتیهان  )4:4ا ۀنهها را در اسهارت چیاههاید
289

نده دارند که مانع از ۀمدن ۀنها به ناد ادا شود (لالطیان  .)8:4همچنین سگد اواهنهد کهرد کهه از
شک ،احساد م صیر ،مرد ،رسدرنمد ،بی ری ،رشک ا حسد ،لهرار ،افهرتا یها ههر اسهیلۀ
اسوسه،
ر
دیدری که ممنن است ،استفاده کنند ما مانع از شهادت ا مثربخشد شخص مسیحد شوند.

 .3دیوها با کنرتل خدا محدود شدهاند و قدرت محدودی دارند.
داستان ایوب بهاضوح مدنوید شیخان ف

مدموانست کاری را بنند که ادا به اا اجازه داده بهود،

نه بهیش از ۀن (ایهوب 12:1؛  .)6:2دیوهها در "زنجیرههای ابهدی" ندهه داشهته شهدهاند (یههودا  )6ا
مسیحیان با موف یت مدموانند بها اقتهداری کهه مسهیح بهه ۀنهها مددههد ،در برابرشهان م ابلهه کننهد
(یگ وب " 7:4در م ابل ابلی

م اامت مناهید ما از ش بدریاد").

بگالاه ،قدرت دیوها محداد است .بگد از رسکشد برعلیه ادا ،دیدهر قهدرمد را کهه در هندهام فرشهته
بودن داشتند ،در ااتیار ندارند ،چون مأایر نناه ،مضگیفکننده ا ایراندر است .انرچه قهدرت دیوهها
مهم است ،اما احت طً کمرت از قدرت فرشتدان است.

در رابخه با دانش ا ۀناهد ،نزاید فنر کنیم که دیوها مدموانند از ۀینده بهااا باشهند یها ذههن مها را
بخوانند یا از افنارمان بااا شوند .در بسیاری از بخشهای عهدعتیق ،ادااند اودش را در یایا بها

ادایان درالین ملتها (دیوها) ،بهعنوان ادای ح ی د نشان مددههد ،بها ایهن ح ی هت کهه ف ه اا
مدمواند ۀینده را بداند" :ادا هستم ا نظیر من ند .ۀار را از ابتدا ا ۀنچه را کهه ااقهع نشهده از قهدیم
بیان مدکنم" (اشگیا  ،10-9:46مرجمۀ قدیم) .حتد فرشتدان از زمان بازنشت عیسهد اها ندارنهد
(مرق

 )32:13ا هیچ نشاند در کتاب م هدد نیسهت کهه ۀنهها یها دیوهها از چیهای در ۀینهده ۀنهاه

باشند.
کتاب م دد در رابخه با ۀناهد از افنارمان به ما مدنوید عیسهد از افنهار انسهانها ۀنهاه بهود (متهد
4:9؛ 25:12؛ مرق

8:2؛ لوقها 8:6؛  )17:11ا اهدا از افنهار انسهانها ۀنهاه اسهت (پیهدایش 5:6؛

ماامیر 23 ،4 ،2:139؛ اشگیا  ،)18:66اما هیچ نشانهای نیست کهه فرشهتدان یها دیوهها بتواننهد از
افنار ما ۀناه باشند .در ااقع ،دانیال به پادشاه نزوکدنرص نفت کهه ههیچک
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لیهر از ۀننهه بها قهدرت

ادای ۀس ن سخن بدوید ،مندمواند به پادشاه بدوید که چه اوابد دیده است (مراجگه کنیهد بهه دانیهال
.)27:2-28

ما باید چه مفنری نسزت بهه ناارشهات مگهارص

اما انر دیوها مندموانند ذهن انسانها را بخوانند ،پ

ساحران ،فالدیران یا افراد دیدهری داشهته باشهیم کهه ۀشهنارا محهت مهأایر دیوهها مدمواننهد جاهیهات
زندند کساند را که به نظرشهان کسهد از ۀنهها اها نهدارد ،بهه ۀنهها بدوینهد ،چیاههاید ماننهد ایننهه
صزحانه چه اوردهاند یا در کجای اانه م داری پول مخفد کردهاند؟ اکرث اینها را مدموان با ۀناهد
از این امر موضیح داد که دیوها مدموانند ناظر امفاقات دنیا باشند ا احت طً مخهابق ایهن مشهاهدات
نتیجهنیری مدکنند .شاید یک دیو بداند که من برای صزحانه چه اوردم ،ف ه بههااطر ایننهه مهرا
در حا ِل صزحانه اوردن دیده است! شاید بداند که من در مناملۀ اصوصد ملفند چه نفهتم ،چهون
به این منامله نوش کرده است .انر مسهیحیان بها اعضهای ۀیینهها یها مهذاهب درالهین دیدهر مواجهه
مدشوند که به نظر مدرسد ناهداهد چنین دانش نامگمولد را ظاهر مدکنند ،نزاید نمهراه شهوند.
اما این نتایج مشاهدات اابت مندکنند که دیوها مدمواننهد افنارمهان را بخواننهد ا چیهای در کتهاب
م دد ما را به سوی این مفنر هدایت مندکند که ۀنها این قدرت را دارند.
خ .رابطۀ ما با دیوها

 .1آیا دیوها در دنیای امروز فعال هستند؟
بگضیها محت مأایر جهانبیند علوم طزیگد که ف

ااقگیت چیای را که قابل دیدن یا مله

کهردن

یا شنیدن است ،مدپذیرد ،مننر اجود دیوها در دنیای امراز هستند .ۀنهها مگت دنهد کهه فرشهتدان ا
دیوها ف

اسخورههاید هستند که به یک جههانبیند منسهوخ مگلرهق دارنهد کهه در کتهاب م هدد ا

دیدر فرهندهای باستاند مگلیم داده شده است.
اما انر کتاب م دد ناارش ح ی د دنیا را بهطور ااقگد به ما اراهه مدکند ،پ

باید مصویر مداالۀ

شدید دیوها در جامگۀ انساند را ج ردی بدیریم .عدم درک این مدااله با ح رواد پنجدانه ،رصفاً به ما
مدنوید موامنان برای درک دنیا ناقص است ،نه ایننه دیوها اجود ندارند .در ااقع ،دلیلد نهدارد کهه
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فنر کنیم امرازه اع ل شیخاند در م ایسه با زمان عهدجدیهد کمهرت اسهت .مها در ن شهۀ کلرهد اهدا
برای ماریخ ،در یک دارو زماند هستیم (عرص کلیسهاید یها عرصه عههد مهازه) ا دارو ههاار سهاله هنهوز
نیامده ،زمانینه مأایر ا نفوذ شیخان از زمین برداشته مدشود .از دیدناه کتاب م دد ،عدم پهذیرش
جامگۀ مدرن برای مشخیص حضور اعه ل دیوهها در دنیهای امهراز ،ف ه بههااطر نابینهاید انسهانها
نسزت به ماهیت ح ی د ااقگیت است.
اما امرازه دیوها مشلول چه اع لد هستند؟ ۀیا ایژنیههای مت یهای اجهود دارد کهه بتهوانیم اعه ل
شیخاند را در هندام اقون مشخیص دهیم؟

 .2همۀ رشارتها و گناهان از شیطان و دیوها نیست ،اما بعضی از آنها از طرف آنهاست.
انر ما به مأکید کلد رساطت عهدجدید فنر کنیم ،درمدیابیم که فضای بسیار کمد به نفتدو دربهارو
اع ل شیخاند در زندند ای نداران یا سزنهای م ابلهه ا مخالفهت بها ایهن اعه ل ااتصهاص یافتهه
است .بلنه بر این مأکید شده که به ای نداران بدوید که نناه نننند ،ا زندند عادطنه داشته باشند.
مثالً در اال قرنتیهان ،اقتهد مشهنل "ااهتالف ع یهده" اجهود دارد ،پهول

بهه کلیسها مندنویهد راح

ااتالف ع یده را اارا کنند ،بلنهه ف ه از ۀنهها اسهتدعا مدکنهد کهه "موافهق داشهته باشهید" ا "در
اندیشه ا رأی با هم متحد باشید" (اال قرنتیان  ،10:1مرجمۀ هاارو نو) .اقتهد مشهنل زنها بها محهارم
اجود دارد ،اا به قرنتیان مندنوید راح زنا با محهارم را ااهرا کننهد ،بلنهه مدنویهد بایهد اشهمدین
شده ا مأدیب ا انضزاط کلیساید را اجرا کنند ما زمانینهه اخاکهار موبهه کنهد (اال قرنتیهان .)5-1:5
این منونهها مدموانستند بارها در دیدر رساطت عهدجدید منثیر شوند.
بنههابراین ،انرچههه عهدجدیههد بهاضههوح مههأایر اعه ل شههیخاند را در دنیهها ا حتههد زنههدند ای نههداران
مشخیص مددهد ،اما یرکا االیۀ ۀن در رابخه با رشد مسیحد ،بر اعه ل شهیخاند نیسهت ،بلنهه بهر
انتخابها ا اع ل مسیحیان است (همچنین مراجگهه کنیهد بهه لالطیهان 26-16:5؛ افسسهیان -1:4
9:6؛ کولسیان  6:4-1:3ا لیره) .همچنین این باید یرکا االیۀ مالشههای امهرازی مها باشهد ،اقتهد
سگد مدکنیم در قداسیت ا ای ن رشد کرده ا بر اواستهها ا اعه ل ننهاهۀلودی کهه در زنهدنی ن
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باقی نده ،للزه کنیم (م ایسه کنید با رامیان  )23-1:6ا بر اسوسهههاید للزهه کنهیم کهه از دنیهای
لیرای ندار برعلیه ما مدۀیند (اال قرنتیان  .)13:10ما باید مسئولیت اودمان در اطاعت از ادااند
رص ندانیم.
را بپذیریم ا بهااطر اخاهای اودمان ،بگضد از نیراهای شیخاند را م ر
به هرحهال ،بگضهد از عزهارات نشهان مددهنهد کهه نویسهندنان عهدجدیهد قخگهاً از حضهور مهأایرات
شیخاند در دنیا ا زندند مسیحیان ۀناه بودند .پول

به میمومااد هشدار داد که در زمانههای ۀاهر

بگضیها "از ای ن راینردان شده ،از ارااح نمراهکننهده ا مگهالیم دیوهها پیهرای اواهنهد کهرد" (اال
میمومااد  ،1:4مرجمۀ هاارو نو) ا ایهن منجهر بهه اعهالم م نگهت از ازداا ا پرهیها از بگضهد لهذاها
اواهد شد (ۀیهۀ  ،)3کهه اهدا ههر دای ۀنهها را "نینهو" ۀفریهده اسهت (ۀیهۀ  .)4درنتیجهه ،اا بگضهد از
ۀموزههههای درالههین را از منشههأ شههیخاند دانسههت .در دام میمومههااد ،پههول
کسانینه با ۀموزههای صحیح مخالفت مدکنند ،موسه ابلهی

اسههتنزاط مدکنههد کههه

مسهخیر شهدهاند مها ارادو اا را انجهام

دهند" :حال ۀننه اادم ادااند نزاید ناان کند ،بلنه بایهد بها همهه مهربهان باشهد ا قهادر بهه مگلهیم ا
بردبار .باید مخالفان را بهنرمد ارشاد کند ،بدین امید که ادا به ۀنها موبه عخا فرماید مها بهه شهناات

ح ی ت برسند ا به اود ۀمده ،از دام ابلی

که ایشان را برای انجام اواست اود اسیر کهرده اسهت،

برهند" (دام میمومااد  ،26-24:2مرجمۀ هاارو نو).
همچنین عیسد اظهار کرد که یهودیاند که با رسسختد با اا مخالفت مدکردند ،از پدرشهان ابلهی
پیرای مدکردند" :ش فرزندان پدر اود شیخان هستید ا ۀرزاهای پدر اود را به عمل مدۀاریهد .اا
از اال قامل بود ا از راستد بداا است ،چون در اا هیچ راستد نیست .اقتد درا مدنوید مخابق
رسشت اود رفتار مدمناید زیرا درالدو ا پدر یام درا ها است" (یوحنا .)44:8
مأکید بر اع ل اص نۀ لیرای نداران ،بهعنوان اع لد که محت مأایر دیوها یا ناهد ااقات با منشأ
شیخاند است ،با رصاحت بیشرت در رسالۀ اال یوحنا بیان شده است .اا یک بیانیۀ کلد را مدنویهد:
"کسد که نناه مدکند از ابلی

است" (اال یوحنا  ،8:3مرجمۀ قدیم) ا ادامه داده ،مدنوید" :فهرق

بین فرزندان ادا ا فرزندان شیخان در این است :هر که عدالت را به جا منهدۀارد ا یها بهرادر اهود را
293

داست منددارد ،فرزند ادا نیست" (اال یوحنا  .)10:3در اینجها یوحنها همهۀ کسهاند را کهه از اهدا
متولد نشدهاند ،فرزندان ابلی

دانسته ا محت مأایر ا اواستههای ابلی

مدداند.

اقتد ما همۀ این بیانیهها را با هم مرکیب مهدکنیم ،مهدبینیم کهه شهیخان بههعنوان مزه ردن درالهها،
قتل ،فریب ،مگلیم درا ا بهطور کلرد ،ننهاه مدباشهد .بهه همهین دلیهل ،بههطور منخ هد مدمهوانیم
نتیجهنیری کنیم که عهدجدید از ما مداواهد که بدانیم ما حدادی ،م ریزاً همۀ اخاها ا نناههاند
که امرازه رخ مددهنهد ،محهت مهأایر دیوهاسهت .شهیخان یها دیوهها مسهزرب همهۀ نناههان نیسهتند ا
همچنین نفوذ اصلد یا علرت نناه بههااطر اعه ل شهیخاند نیسهت ،بلنهه احهت طً اعه ل شهیخاند
عاملد برای م ریزاً همۀ نناهان ا اع ل ایراندری است که امرازه مخالف کار ادا در دنیاست.
در زندند مسیحیان ،ه نخور که در باط موجه کردیم ،مأکید عهدجدید بر مأایر دیوهها نیسهت ،بلنهه
بر نناهد است که در زندند ای نداران باقد مدماند .به هرحال ،باید بدانیم که نناه کردن (حتهد
موس مسیحیان) جاید برای مأایرات شیخاند در زنهدنی ن بهاز مدکنهد .بنهابراین پهول

بدوید" :اشم نیرید ا نناه مورزید؛ اورشهید بهر لهیظ شه لهراب نننهد .ابلهی
(افسسیان  ،26:4مرجمۀ قدیم) .ظاهرا ً اشم نادرست مدمواند به ابلی

موانسهت

را مجهال ندهیهد"

(یا دیوها) مجال بدهد کهه

بر زندنی ن مأایر منفد بدذارنهد -شهاید بها حملهه از طریهق عواطهف مهان ا شهاید بها افهاایش اشهم
نادرستد که نسهزت بهه دیدهران احسهاد مهدکنیم .همچنهین پهول

"جوشهن عهدالت" (افسسهیان

 )14:6را بخشد از سالحد ذکر مدکند که باید برای ایستادند در برابر "حیلههای ابلی " ا مزارزه
"علیه قدرمها ،علیه ریاستها ،علیه ادااندناران ایهن دنیهای ماریهک ،ا علیهه فوجههای ارااح رشیهر در
جایهای ۀس ند" (افسسیان  ،12-11:6مرجمۀ هاارو نو) بنار بایم .انر نناه منهرر را در بخشههاید
از زندنی ن داریم ،ضگفها ا شنافهاید در "جوشن عدالت" ما اجود دارد ا اینها قسهمتهاید اسهت
که در برابر حمالت شیخاند ۀسیبپذیریم .اما عیسد که کامالً از نناه ۀزاد بود ،موانسهت بهه شهیخان
بدوید" :اا بر من هیچ قدرمد ندارد" (یوحنا  .)30:14ما مدمهوانیم بهه ارمزهاط اال یوحنها  18:5نیها
موجه کنیم ،ارمزاط بین نناه ننردن ا مل

نشدن موس ۀن رشیر" :ما مددانیم که ۀننه از ادا مولد
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یافته باشد در نناه زندند مندکنهد6،زیهرا پرسه اهدا اا را حفهظ مدکنهد ا شهیخان بهه اا دسرتسهد
ندارد".

 .3آیا یک مسیحی میتواند دیوزده باشد؟
اصخالح دیوزدند ،اصخالح نااوشایندی است که به بگضد از مرجمههای اندلیسهد کتهاب م هدد
راه یافته ،اما ااقگاً بازمابد در منت یوناند ندارد .عهدجدید یوناند دربارو کساند صحزت مدکنهد کهه
"دیو دارند" (متد 18:11؛ لوقا 33:7؛ 27:8؛ یوحنا 20:7؛ 52 ،49 ،48:8؛  )20:10یها کسهانینه
از مأایر دیوها رنج مدبرند (یوناند  ،)daimonizomaiاما هرنا از زباند استفاده مندکند کهه بدویهد
یک دیو ،در ااقع یک شخص را "به یلرک اود درمدۀارد".
ح دیوزدند ا دیو داشنت در این است که مفاات ظریفد را در این نفوذ شیخاند
مشنل هر دا اصخال ِ
حهق
قوی بیان مدکنند که ظاهرا ً اسهتنزاط مدکنهد کسهد کهه محهت حملهۀ شهیخاند اسهت ،ههیچ ر
انتخابد ندارد ،جا ایننه مسلیم شود .ۀنها پیشنهاد مدکنند کهه شهخص دیدهر مندموانهد ارادهاش را
بنار باد ا کامالً محت مسلر راح رشیر است .انرچه این مدمواند در شدیدمرین موارد درست باشد،
مانند کسد که در رسزمین َج َدریان دیو داشت (مراجگه کنید به مرق

20-1:5؛ موجه کنید که بگهد

از ۀننه عیسد دیوهای اا را بیران کرد ،اا "ع ل سامل" داشهت ،ۀیهۀ  ،)15قخگهاً در بسهیاری از مهوارد
حملۀ شیخاند یا کشمنش با دیوها در زندند بسیاری از افراد صدق مندکند.
پ

7

ما باید چه پاسخد به این سؤال بدهیم" :ۀیا یک مسیحد مدمواند دیوزده باشد؟" درحالینه من

مرجیح مددهم اصالً از عزارت دیوزده استفاده نننم ،امها در ههر مهورد ،پاسهخ ایهن سهؤال بهه مفههوم
"دیوزدند" بستدد اواهد داشت .انر منظور شخص از "دیوزدند" این است که ارادو شخص کهامالً
محت مسلر دیو است ا ۀن شخص هیچ قدرمد ندارد که کار درست را انتخاب کنهد ا از اهدا اطاعهت
کند ،پ

پاسخ به ایننه یک مسیحد مدمواند دیوزده باشد ،قخگهاً منفهد اواههد بهود ،چهون کتهاب

م دد مضمین مدکند که نناه هیچ مسلرخد بر ما ندارد ،چون ما بها مسهیح قیهام کهردهایم (رامیهان
 ،14:6همچنین به ۀیات  11 ،4مراجگه کنید).
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از طرف دیدر ،اکرث مسیحیان موافقاند که درجات مختلفد از حمهالت یها نفهوذ شهیخاند در زنهدند
ای نداران مدمواند اجود داشته باشد .یک ای ندار مدمواند ناهداهد ،بهطور مالیم یا شدید ،محت
حملۀ دیوها باشد( .موجه کنید به "دارت ابراهیم" که "هیجده سال نرفتار شیخان بود" ،پ

اا "راح

ضگف ا نامواند داشت" ا "پشت اش امیده شده بود ا مندموانست راسهت بایسهتد" [لوقها ،16:13
 .)]11انرچه مسیحیان بگد از پنخیناست ،قدرت کاملرت راحال هدد را دارنهد کهه در درانشهان کهار
مدکند ا به ۀنها مواناید مدبخشد که بر حمالت شیخاند پیراز شوند ،اما همیشه ایهن قهدرمد را کهه
حق متگلرق به ۀنهاست ،صدا مندکنند یا حتد از ۀن ۀناه نیستند .بهرت است کهه مها از دسهتهبندی
به ر

ِ
محهت
این نفوذ ا مأایرات ،با اصخالح دیوزدند (همچنهین اسهتفاده از اصهخالحات دیدهری همچهون
ستم یا مسخیر شده) اجتناب کنیم ا ف ه بهدانیم کهه درجهات مختلفهد از حملهه یها نفهوذ شهیخاند
مدمواند در انسانها اجود داشته باشد ،حتد در مسیحیان ،ا ف

به این شنل ۀن را بیان کنهیم .بهه

هرحال ،در همۀ موارد ،درمان ۀن ینسان اواهد بود :دیو را به نام عیسد مهوبیخ کهرده (نهیهب زده) ا
فرمان ارا بدهید.

8

 .4عیسی به همۀ ایامنداران اقتودار میدهود کوه دیوهوا را تووبیخ کورده و بوه آنهوا فرموان
خروج بدهند.
اقتد عیسد ،داازده شانرد را پیشاپیش اود بهرای موعظهۀ ملنهوت اهدا فرسهتاد" ،بهه ۀنهها قهدرت ا
ااتیار داد ما بر یامد ارااح ناپاک چیره شوند" (لوقا  .)1:9بگهد از ۀننهه ۀن هفتهاد نفهر در شههرها ا
راستاها ملنوت ادا را موعظه کردند ،با اوشد بازنشته ا نفتنهد" :اداانهدا ،بها ذکهر نهام مهو حتهد
ارااح ناپاک مسلیم ما مدشوند!" (لوقا  )17:10ا عیسد به ۀنها نفت" :من به شه قهدرت [اقتهدار]
دادهام که ...یام قوای دشمن را پای ل مناهید" (لوقا  .)19:10اقتد فیل ُپ

مزرش به سامره رفت ما
ر

انجیل مسیح را موعظه کند" ،ارااح ناپاک با فریاد از مزتالیان بسیار اار مدشدند" (اع ل  )7:8ا
پول

از اقتدار راحاند بر دیوها استفاده کرد ما به راح لیبنوید در یهک داهرت لیزدهو بدویهد" :بهه

نام عیسد مسیح به مو فرمان مددهم از اا اار شو" (اع ل .)18:16
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پول

از اقتدار راحانیش ۀناه بود ،هم در مواجهۀ رایارا مانند مهورد موجهود در اعه ل  16ا ههم در

دعاهایش .اا نفت" :انرچه ما در این دنیا به رس مدبریم ،اما جندد که مدکنیم دنیوی ا جسه ند

نیست .اسلحۀ جن ما سالحهای دنیاید نیست ،بلنه از طرف اهدا قهدرت دارد مها قلگههها را ایهران
کند" (دام قرنتیان  .)4-3:10بگالاه ،ما حدادی در موصهیف جنه

بها "فوجههای راحهاند رشارت در

جایهای ۀس ند" (مراجگه کنید به افسسیان  ،18-10:6مرجمۀ قدیم) دربهارو چالشههای مسهیحیان
در برابر "منرهای ابلی " صهحزت کهرد .یگ هوب بهه همهۀ اواننهدنان اش (در بسهیاری از کلیسهاها)

مدنوید " :در م ابل ابلی

م اامت مناهیهد مها از شه بدریهاد" (یگ هوب  .)7:4همچنهین پهرتد بهه

اوانندنان اش در بسیاری از کلیساهای ۀسیای صلیر مدنوید" :دشمن ش ابلهی  ،چهون شهیری

لُران به هر سو مدنردد ا در جستجوی کسد است که اا را بزلگد .با قهدرت ایه ن در م ابهل اا بهد
ایستید" (اال پرتد .)9-8:5
ما باید مشخیص بدهیم که کار مسیح بر رای صلیب ،پایهۀ نههاید اقتهدار مها بهر دیوهاسهت 9.انرچهه
مسیح در بیابان بر شیخان پیهراز شهد ،امها رسهاطت عهدجدیهد بهه صهلیب بههعنوان لحظههای اشهاره
مدکنند که شیخان قخگاً شنست اورد .عیسد ،جسم ا اون به اود نرفت "ما بهاسیلۀ مهرگ اهود
شیخان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد" (عاانیان  .)14:2ادا بر رای صلیب "یام قدرتهای
ۀس ند ا فرمانراایان را الع سالح کرد ا بر ۀنها پیراز شد ا ۀنها را پیش همه رسوا ساات" (کولسیان
 .)15:2بنابراین ،شیخان از صلیب مسیح متنفر اسهت ،چهون در ۀنجها قخگهاً مها ابهد شنسهت اهورد.
بهااطر مرگ مسیح بر صلیب ،نناهان ما کهامالً ۀمرزیهده شهد ا شهیخان ههیچ اقتهدار قهانوند بهر مها
ندارد.
بگالاه ،عضویت ما بهعنوان فرزندان در اانوادو ادا ،یک جایداه اابت راحهاند اسهت کهه از ۀنجها در
ناد راحاند رشکت مدکنیم .پول

به همۀ مسیحیان مدنوید" :زیرا همدد ش بوسهیلۀ ایه ن در

مسیح عیسد ،پرسان ادا مدباشید" (لالطیان  ،26:3مرجمۀ قدیم) .اقتد شیخان بهرای حملهه بهه
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طرف ما مدۀید ،اا به یند از فرزندان ادا حمله مدکند ،یگند بهه یهک عضهو از اهانوادو اهدا .ایهن
ح ی ت به ما اقتدار مدبخشد که اا را شنست دهیم ا با موف یت برعلیه اا بجندیم.
انر به نظر ما ای نداران ،اعالم کالم موبیخۀمیا به یک دیو صحیح باشد ،باید به یاد داشته باشیم کهه
نزاید از دیوها برتسیم .انرچه قدرت شیخان ا دیوها ،کمرت از قدرت راحال دد است که در دران ما
کار مدکند ،اما یند از راهنارهای شیخان این است که سگد مدکند مها را برتسهاند .مسهیحیان بهه
جای ایننه مسلیم این مرد شوند ،باید ح ایق کتهاب م هدد را بهه اهود یهادۀاری کننهد ،کهه بهه مها

مدنوید" :ش از ادا هستید ا بر ایشان للزه یافتهاید زیرا اا که در ش ست ،بهارنرت اسهت از ۀننهه
در جهان است" (اال یوحنا  ،4:4مرجمۀ قدیم)؛ ا "زیرا راحد که ادا به ما بخشهیده ،نهه راح مهرد،
بلنه راح ق روت ا محزت ا انضهزاط [اویشهتنداری] اسهت" (دام میمومهااد  ،7:1مرجمهۀ ههاارو نهو).
پول

به افسسیان مدنویهد در جنه

راحاندشهان بایهد از "سهپر ایه ن" اسهتفاده کننهد کهه بها ۀن

مدموانند "یام میرهای ۀمشین شیخان را بداار" سازند (افسسهیان  .)16:6ایهن بسهیار مههم اسهت،
چون متضاد مرد ،ای ن به اداست .همچنین اا به ۀنها مدنوید در ناد راحاندشان شجان باشند،
ما با پوشیدن یام سالحهای ادا" ،در ۀن راز رشیر در برابر حملههای دشهمن مهاب م اامهت داشهته
باشید ا ما پایان جن

هم پایدار مبانید" (افسسیان  .)13:6پهول

مدنویهد مسهیحیان در نهاد بها

نیراهای راحاند متخاصم ،نزاید کنارهنیری کرده یا برتسند ،بلنه باید با شجاعت ایسهتاده ا بداننهد
که سالحها ا اسلحهشان "از طهرف اهدا قهدرت دارد مها قلگههها را ایهران کنهد" (دام قرنتیهان 4:10؛
م ایسه کنید با اال یوحنا .)18:5
در عمل ،اقتدار برای موبیخ دیوها ،بهطور االصه مدمواند فرمان به یک راح رشیهر باشهد کهه ۀنجها را
مرک کنید ،اقتد به حضور مأایرات شهیخاند در زنهدند شخصهد یها زنهدند اطرافیانمهان مشهنوک
هستیم .ما باید "در م ابل ابلی

م اامت [مناهیم]" (یگ وب  )7:4ا اا از ما اواهد نریخهت .نهاهد

ااقات یک فرمان کوماه به نام عیسد کافد اواههد بهود .نهاهد ااقهات بههرت اسهت در فراینهد فرمهان
دادن به راح رشیر برای مرک یک رشای  ،از کتاب م دد ن هل قهول کنهیم .پهول
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دربهارو "شمشهیر

راحال دد یگند کهالم اهدا" (افسسهیان  )17:6صهحزت مدکنهد .اقتهد عیسهد در بیابهان موسه
شیخان اسوسه شد ،بارها در پاسخ به اسوسههای شیخان از کتاب م دد ن ل قول کرد (متد -1:4
 .)11ۀیات مناسب کتاب م دد مدمواند شامل بیانیهههای کلهد پیهرازی عیسهد بهر شهیخان باشهد
(متههد 29-28:12؛ لوقهها 19 -17:10؛ دام قرنتیههان 4-3:10؛ کولسههیان 15:2؛ عاانیههان 14:2؛
یگ وب 7:4؛ اال پرتد 9-8:5؛ اال یوحنها 8:3؛ 4:4؛  ،)18:5امها ۀیهامد کهه مسهت ی ً دربهارو یهک
اسوسۀ ااص یا مشنالت موجود صحزت مدکنند نیا مدمواند مناسب باشد.
باید به یاد داشته باشید که قدرت اارا دیوها از ق روت اودمان یا قهدرت صهدای ن نیسهت ،بلنهه از
راحال دد است (متد 28:12؛ لوقا  .)20:11بگهالاه ،عیسهد بهاضهوح هشهدار مددههد کهه نزایهد
بیش از ح رد در قدریان بر دیوها شادی کرده یا ملرار شویم ،بلنه باید در نجات عظهیم اهود شهادی
کنیم .باید این را در نظر داشته باشیم که مزادا ملرار شویم ا راحال هدد قهدرتاش را از مها بدیهرد.
اقتد هفتاد نفر با شادی برنشته ا نفتند" :اداانهدا ،بها ذکهر نهام مهو حتهد ارااح ناپهاک مسهلیم مها
مدشوند!" (لوقا  ،)17:10عیسد به ۀنها نفت" :الد از این که ارااح مسهلیم شه مدشهوند اوشهد
نننید ،بلنه شاد باشید که نامهای ش در عامل باط ازت شده است" (لوقا .)20:10

 .5ما باید انتظار داشته باشیم که انجیل با قدرت برای پیروزی بر اعامل ابلیس بیاید.
اقتد عیسد برای موعظۀ انجیل به جلیل رفت" ،ارااح ناپاک هم از عدو زیهادی بیهران ۀمدنهد" (لوقها
 .)41:4اقتد فیلیپُ

به سامره رفت مها انجیهل را موعظهه کنهد" ،ارااح ناپهاک بها فریهاد از مزتالیهان

بسیار اهار مدشهدند( "...اعه ل  .)7:8عیسهد بهه پهول

مأموریهت داد کهه در بهین لیریهودیهان

موعظه کند ما "ایشان را از ماریند به راشناهد ا از قلمرا شیخان بهه سهوی اهدا بهازنرداند مها از راه
ایه ن بههه مههن ،نناهانشههان ۀمرزیههده شههود ا در بههین م دسههین اههدا حصههه داشههته باشههند" (اعه ل
 )18:26پول

نفت اعالمیۀ انجیل اا "با کل ت نیرای حنی نه بیهان نشهد ،بلنهه بها برههانِ راح ا

قدرت ،ما ای ن ش نه بر حنمت برشی ،بلنهه بهر قهدرت اهدا مزتنهد باشهد" (اال قرنتیهان ،5-4:2
مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با دام قرنتیان  .)4-3:10انر ااقگهاً بهه شههادت کتهاب م هدد دربهارو
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اجود ا اع ل دیوها ای ن داریم ،ا ااقگاً مگت دیم که "پرس ادا ظهاهر شهد مها کهار شهیخان را نهابود
سازد" (اال یوحنا  ،)8:3پ

بهدرستد مدمهوانیم انتظهار داشهته باشهیم کهه حتهد امهراز ههم اقتهد

انجیل به لیرای نداران اعالم مدشود ا برای ای نداراند دعها مدشهود کهه شهاید از ایهن بُگهد جنه
راحاند ۀناه نزودند ،یک پیرازی ااقگد که لالزاً بالفاصله قابهل شناسهاید اسهت ،بهر قهدرت دشهمن
ظاهر اواهد شد .باید انتظار اقون ۀن را داشته باشیم ،ۀن را بههعنوان بخهش طزیگهد کهار مسهیح در
بنای ملنومش بدانید ا از پیرازی مسیح بر ۀن شادی کنید.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1فرشتدان چه هستند؟
 .2سه هدف فرشتدان را نام باید.
 .3رابخۀ ما با فرشتدان باید چدونه باشد؟
 .4منشأ دیوها از کجاست؟
 .5ۀیا مسیحیان مدموانند محت مأایر دیوها باشند؟ موضیح دهید.
 .6مسیحیان به چه طری هاید مدموانند اقتدار بر دیوها را بنار نیرند؟
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا به نظرمان بگضد از فرشتدان ،اکنون به ش نداه مدکنند؟ به نظرمان اقتد به شه ندهاه
مدکنند ،چه ندرش یا ندرشهاید دارند؟ انر ۀناهانه در نظر مدنرفتید که اقتهد بهرای اهدا
رسادهای ستایشهد مداوانیهد ،در حضهور فرشهتدان هسهتید ،در ایهن صهورت در ندرشهتان
نسزت به پرستش چه مفاامد ایجاد مدشد؟
 .2ۀیا مابحال بهطور برجسته از اخر جسه ند یها انهوان اخهرات دیدهر نجهات یافتهه ا متگجهب
شُ دید که ۀیا فرشتدان در ۀن زمان برای کمک به ش حضور داشتند یا ایر؟
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 .3پیش از مخالگۀ این فصل ،ۀیا فنر مدکردید که اکرث اع ل شیخاند بهه زمهان عهدجدیهد یها
فرهندهههای دیدههری لیههر از فرهن ه

اودمههان محههداد بههود؟ بگههد از مخالگههۀ ایههن فصههل ،ۀیهها

بخشهههاید در جامگهههمان هسههت کههه بههه نظرمههان شههاید امههراز محههت مههأایر بگضههد از مههأایرات
شههیخاند باشههند؟ ۀیهها بهههااطر احههت ل رایههاراید بهها اع ه ل شههیخاند در زنههدند اههود یهها
اطرافیانتان مدمرسید؟ کتاب م دد مدنوید چه چیای بهطور ااص به این احساد مهرد
رسیدند اواهد کرد؟ انر ش مدمرسید ،ۀیا به نظرمان ادااند از ش مداواهد ایهن مهرد
را احساد کنید؟
 .4ۀیا اکنون نناهاند در زندندمان هست که مدمواند پایداهد برای بگضد از اع ل شهیخاند
فراهم کند؟ انر اینخور است ،ادااند از ش مداواهد کهه در رابخهه بها ایهن ننهاه چهه کهار
کنید؟
 .4اصطالحات خاص
فرشته
رهی

فرشتدان

کرابیان
دیوزدند
دیوزده
دیوها
موجودات زنده
میناهیل
ریاسات ا قدرمها
شیخان
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رسافین
مراقزین

 .5عبارات حفظی از کتاب مقدس
دا عزارت حفظد برای این فصل پیشنهاد شده است:
مناشفه 12-11:5

"ۀنداه نداه کردم ا صدای فرشتدان بدش ری را که صدها هاار ا هااران ههاار بودنهد ،شهنیدم .ۀنهها
َدار ۀن مخت ا حیوانات ا پیران ایستاده بودند ا بها صهدای بلنهد فریهاد مدزدنهد" :بهرو قربهاند شهده
حرمت ا جالل ا یجید بیابد".
شایسته است ما قدرت ا ارات ا حنمت ا موانایدُ ،
یگ وب 8-7:4

از ادا اطاعت کنید ا در م ابل ابلی

"پ

م اامت مناهید ما از ش بدریاد .اود را به ادا نادیهک

سازید که اا نیا به ش نادیک اواهد شد .ای نناهناران ،دسهتهای اهود را بشهوهید .ای ریاکهاران،
دلهای اود را پاک سازید".
_______________________
.1

کلمۀ عای " cherubکَرابد" مفرد است ،درحالینه " cherubimکرابیان" حالت جمع است.

.2

کلمۀ عای " seraphرسافد" مفرد است ،درحالینه " seraphimرسافین" حالت جمع است.

.3

به فصل  11مراجگه کنید.

.4

به این مگنا نیست که اکنون این فرشتدان نناهنار بر دنیا هیچ مأایری مندنذارند ،چون در ۀیۀ  9پرتد مدنوید ادااند مدداند چدونه "رشیران را ما
راز دااری محت ع وبت ندهدارد" ،در اینجا به انسانهای نناهناری اشاره مدکند که ۀشنارا همچنان در دنیا نفوذ داشته ا حتد برای اوانندنان پرتد
مشنل ایجاد مدکردند .ۀیۀ  4ف

به این مگناست که فرشتدان رشیر از حضور ادا دار شده ا ما دااری نهاید ،محت نوعد عوامل بازدارنده هستند ،اما

در عین حال ،عمل پیوستۀ ۀنها را در دنیا نفد مندکند.
.5

مثالً به مامور  45مراجگه کنید که از موصیف یک پادشاه ۀس ند به موصیف یک مسیحای الهد مدپردازد.
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.6

در اینجا فگل یوناند زمان حال ،این احساد را ایجاد مدکند که "به نناه ادامه منددهد".

.7

کلمۀ  ،diamonizomaiکه مدموان "محت مأایر دیوها" یا "دیوزده شدن" مرجمه کرد ،سیاده مرمزه در عهدجدید دیده مدشود ،همۀ ۀنها در اناجیل است:
متد 24:4؛ 33 ،28 ،16:8؛ 32:9؛ 22:12؛ "( 22:15سخت نرفتار راح ناپاک شده")؛ مرق

32:1؛ 18 ،16 ،15:5؛ لوقا  36:8ا یوحنا  .21:10به

نظر مدرسد که همۀ این منونهها مأایر نسزتاً شدید دیوها را نشان مددهند .با موجه به اینها ،شاید بهرت باشد که کلمۀ اندلیسد دیوزده  demonizedرا
در موارد شدید یا مفرط بنار برد .به نظر من کلمۀ دیوزده در اندلیسد ،دربارو مأایر یا کنرتل بسیار شدید دیوها صحزت مدکند( .م ایسه کنید با کل ت
مشابه دیدری که از ” “-izedاستفاده شده pasteurized :پاستوریاه شدن homogenized ،همو نیاه شدن tyrannized ،مورد ظلم قرار نرفنت،
 materializedمح ق یافنت nationalized ،ملرد شدن ا لیره .این کل ت همدد دربارو مزدیل کامل موضون مورد بح صحزت مدکنند ،نه ف

یک

مأایر مالیم یا متگادل) .اما امرازه در بگضد از ادبیات مسیحد ،بهطور متداال برای صحزت از کسانینه محت نوعد حملۀ شیخاند هستند ،مدنویند که
"دیوزده" شدهاند .حنی نهمر است که این اصخالح را برای موارد شدیدمری از مأایرات شیخاند حفظ کنیم ،ما مزادا زبان ما استنزاطد برای مأایری قویرت
از مأایر ااقگد باشد.
.8

بگالاه ،انر نناه ااصد هست که به دیو پایداه نفوذی بخشیده ،این نناه باید اعرتاف ا مرک شود (به مخالب باط مراجگه کنید) .اما همۀ حمالت شیخاند
را مندموان به یک نناه ااص ارمزاط داد ،چون عیسد شدیدا ً موس شیخان اسوسه شد ،ه نخور که حوا هم قزل از س وط اسوسه شد.

.9

در این پارانراف ا پارانراف بگدی دربارو فرزند اواندند ،من مدیونِ کار عالد میمومد اِم اارنِر ،جن
 )1991صفحات .63-55
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راحاند ،هستم ( Wheaton, III.: Crossway,

بخش 3
آموزۀ انسان
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فصل یازدهم
آفرینش انسان
 +چرا ادا ما را ۀفرید؟
 +چدونه ادا ما را بهصورت اود ۀفرید؟
 +منظور کتاب م دد از "جان" ا "راح" چیست؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
فصلهای قزلد به ماهیت ادا ا ۀفرینش جهان ،موجودات راحاند که اا ۀفریهد ا رابخهۀ اا بها دنیها در
رابخه با پاسخ به دعا پرداات .در بخش بگدی ،ما به اا عمل ۀفرینندو ادا ،یگند ۀفهرینش انسهانها
بهصورت زن ا مرد یرکا مدکنیم ،یگند ۀفرینش انسانها بهصورمد که بیشرت شزیه ادا باشند ما ههر
چیا دیدری که اا ۀفریده است .ما اال به هدف ادا از ۀفرینش انسان ا ماهیت انسان که اهدا بهرای
اا در نظهر نرفتهه مدپهردازیم (فصهلهای  .)12-11بگهد بههه ماهیهت ننهاه ا نااطهاعتد انسهان از اههدا
مدپردازیم (فصل .)13
الف .کاربرد کلمۀ انسان برای اشاره به نژاد برش
پیش از نفتدو دربارو موضون این فصل ،طزم است که بهطور االصه به این بپردازیم که ۀیها اسهتفاده
کهل نهژاد برشه
از کلمۀ انسان”[ “manدر اندلیسد به مگنهای "مهرد" نیها مدباشهد] بهرای اشهاره بهه ر

مناسب است (چیای که در عنوان این فصل بنار رفته) .امرازه بگضیها مخالف اند که از کلمۀ انسان
” ،“manبهطور کلرد بهرای اشهاره بهه نهژاد برشه اسهتفاده کنهیم (شهامل مهردان ا زنهان) ،چهون ادعها
حساسهیت نسهزت بهه زنهان اسهت .ایهن مخالفهان مهرجیح
مدکنند که این استگ ل بهه مگنهای عهدم ر
305

مددهند که ف

رشیت،
از اصخالحامد استفاده کنیم که از لحاظ جنسد انثد هستند ،همچون ب ر

نون برش ،موجودات برشی یا اشخاص برای اشاره به نژاد برش.
من بگد از در نظر نرفنت این پیشنهاد ،مصمیم نرفتم که برای اشاره به نهژاد برشه در ایهن کتهاب ،بهه
استفاده از کلمۀ انسان”( “manبگهالاو چنهد اصهخالح دیدهر) ادامهه دههم ،چهون ایهن اسهتگ ل در
پیدایش  5از حنم الهد براوردار است ا به نظهرم یهک مسهألۀ الهیهامد در اخهر اسهت .در پیهدایش
 1:5-2مداوانیم" :اقتد ادا انسان را الق کرد ،اا را مثل اود ۀفرید .ۀنها را مرد ا زن ۀفرید .ۀنها را
برکت داد ا اسم ۀنها را ۀدم نذاشت" (م ایسه کنید با پیدایش  .)27:1اصهخالح عهای کهه "انسهان،
 "Manمرجمه شده adam ،است ،ه ن اصخالحد که برای اسم ۀدم بنار رفته ا ناهد ااقهات بهرای
مت یا ساانت زنان از مردان بنار رفته است (پیدایش 25 ،22:2؛ 12:3؛ جامگهه  .)28:7بنهابراین،
استفاده از این اصخالح برای اشاره به ( )1موجودات برشی مذکر ا ( )2نژاد کلرد برشه ،از اهدا ۀلهاز
حساسیت بدانیم.
شده ا ما نزاید ۀن را نااوشایند یا عدم ر
شاید یک نفر مخالفت کند که این ف

یک ایژند امفاقد در زبان عهای اسهت ،امها ایهن اسهتدطل

قانعکننده نیست ،چون پیدایش  2:5بهطور ااص عمل ادا را در انتخاب نامد موصیف مدکند کهه
بهطور کلرد برای نژاد برش بنار مدراد.
من در اینجا استدطل مندکنم که ما باید همیشه از الدوههای نفتهاری کتهاب م هدد نسهخهبرداری
کنیم یا اشتزاه است که ناهد ااقات برای اشاره بهه نهژاد برشه از اصهخالحامد اسهتفاده کنهیم کهه از
لحاظ جنسد انثد است (چناننه در این جمله این کار را کردم) ،بلنه عمل نامدذاری موسه اهدا
کهل
که در پیدایش  2:5ناارش شده ،نشان مددهد که اسهتفاده از "انسهان "man ،بهرای اشهاره بهه ر
نژاد ،یک انتخاب اوب ا بسیار مناسب است ا نزاید از ۀن اجتناب کنیم.

1

مسألۀ الهیامد این است که ۀیا پیشنهاد رهای یا رسپرستد موس مردهها از ابتهدای ۀفهرینش اجهود
داشته اسهت .ایهن ح ی هت کهه اهدا نهژاد برشه را "زن "Woman ،نامدهذاری ننهرد ،بلنهه "انسهان،
[manدر اندلیسد یگند مرد]" نامدذاری کرد ،احت طً برای درک ن شۀ االیۀ ادا برای زنان ا مردان
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مهم است .الزته این سؤال دربارو اسمد که برای اشاره به نژاد بنار مدبریم ،منها عامهل ایهن مزحه
نیست ،بلنه یند از عوامل است ا امرازه بنارنیری زبان در این رابخه ،برای نفتدهو دربهارو ن شههای
مذکر -مؤن مهم است.
ب .چرا انسان آفریده شد؟

 .1خدا نیازی نداشت که انسان را بیافریند ،اما او ما را برای جالل خودش آفرید.
در مزح است الل ادا در فصل  ،5چند عزارت از کتاب م دد را مورد موجه قرار دادیهم کهه مگلهیم
مددهد ادا برای هیچ چیای به ما یا ب یۀ ال ت نیهاز نهدارد ،بها ایهن حهال ،مها ا ب یهۀ ال هت ،اا را
جالل مددهیم ا باع اوشد اا مدشویم .چون از ازل در بین اعضهای مثلیه  ،محزهت ا مشهارکت
کامل اجود داشت (یوحنا  ،)24 ،5:17ادا ما را بهااطر احساد منهاید اود یا نیاز به مشارکت بها
اشخاص دیدر الق ننرد -ادا به هیچ دلیلد به ما نیاز نداشت.
به هرحال ،ادا ما را برای جالل اودش ۀفرید .ما در رسیدند به است الل ادا متوجهه شهدیم کهه اا
دربارو پرسان ا داهرتان اش از اقصهای جههان مدنویهد" :ۀنهها را بهرای جهالل اهود ۀفریهده" (اشهگیا
7:43؛ م ایسه کنید با افسسیان  .)12-11:1بنهابراین مها بایهد "همهه [کارهها] را بهرای جهالل اهدا
انجام [دهیم]" (اال قرنتیان .)31:10
این ح ی ت مضمین مدکند که زندند ما مهم است .اقتد در ابتدا متوجه مدشویم که اهدا نیهازی
نداشت که ما را بیافریند ا برای هیچ چیا به ما نیاز ندارد ،مدموانستیم نتیجهنیری کنیم که زنهدند
ما هیچ اهمیتد ندارد .اما کتاب م دد به ما مدنوید که ما برای جالل دادن ادا ۀفریده شهدهایم ا
نشان مددهد که ما برای ادا مهم هسهتیم .ایهن مگریهف نههاید اهمیهت ااقگهد یها اهمیهت زنهدند
ماست :انر ما ااقگاً ما ابد برای ادا مهم هستیم ،پ
اود مداواهیم؟
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چه م یاد بارنرتی را بهرای اهمیهت یها ارزش

 .2هدف ما در زندگی چیست؟
این ح ی ت که ادا ما را برای جالل اودش ۀفریده ،نشاندهندو پاسخ صحیح به ایهن سهؤال اسهت:
"هدف ما در زندند چیست؟" هدف ما باید مح رهق دلیلهد باشهد کهه اهدا مها را بههااطر ۀن ۀفریهده:
جالل دادنِ اا .اقتد دربارو ادا صحزت مدکنیم ،ایهن االصهۀ اهوبد از ههدف ماسهت .امها اقتهد
دربارو عالیق اودمان صحزت مدکنیم ،به این اکتشاف شادیبخش دست مدیابیم که باید از اهدا
لذت بایم ا در اا ا رابخهمان با اا لذت بایم2.عیسد مدنوید" :من ۀمدم ما ایشهان حیهات یابنهد ا
ۀن را زیادمر حاصل کنند" (یوحنا  ،10:10مرجمۀ قدیم) .داااد به ادا مدنوید" :در حضور مو ک ل
رسار ابدی" (ماامیهر  .)11:16اا مشهتاق سهنونت ابهدی در اانهۀ
اوشد است ا در دست راست مو ُ ُ
ادااند است" ،ما از دیدار ج ل اا همیشه براوردار باشم" (ماامیر  )4:27ا ۀساف فریاد برۀارد:
"کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیای را در زمین نیا منداواهم .هر چند بهدنم
فرسهههوده ا دمل ضهههگیف نهههردد ،امههها اهههدا صهههخرو دمل ا مههها ابهههد همهههه چیههها مهههن اسهههت"
(ماامیر .)26-25:73
ِ
برکت بودن در حضور اا ،لذت
ک ل اوشد در شناات ادا ا لذت بردن از برمری شخصیت ااست.
بردن از مشارکت با اا بارنرت از هر چیا قابل مص رور است .بنهابراین ،ندهرش طزیگهد دل یهک شهخص
مسههیحد ،لههذت بههردن در اداانههد ا درسهههای زنههدند اسههت کههه اا بههه مهها مددهههد (رامیههان 3-2:5؛
فیلیپیان 4:4؛ اال مسالونینیان 18-16:5؛ یگ وب 2:1؛ اال پخرد  8 ،6:1ا لیره).

3

اقتد ادا را جالل داده ا از اا لذت مدبریم ،کتاب م دد به ما مدنوید اا در ما شادمان مدشهود.
ما مداوانیم" :ه ن طوری که داماد از داشنت عراد زیزای اود لذت مدبرد ،اهدا نیها از داشهنت
مو اوشحال مدشود" (اشگیا  )5:62ا صفنیا نز روت مدکنهد کهه اداانهد "از مهو اشهنود اسهت .ا در
عشق اود به مو زندند مازه اواهد داد .اا برای مو اواهد رسایید ا از مو ارسند اواهد بود .همچون
کساند که در جشن هستند" (صفنیا  ،18-17:3مرجمۀ مژده برای عرص جدید).
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این ادراک دربارو ۀموزو ۀفرینش انسان ،نتایج بسیار عملد دارد .اقتد درمدیابیم که ادا مها را بهرای
جالل دادن اودش ۀفریده ا در جهت مح ق این هدف عمل مدکنیم ،در این صورت اوشهد بسهیار
را در ادااند مجربه مدکنیم ،ۀن اوشد که قزالً هرنا مجربه ننهرده بهودیم .اقتهد ۀنهاهد از شهادی
ادا در مشارکت با ما را هم به ۀن مدافااییم ،اوشد ما مملهو از "شهادماند اصهفناپذیر ا پهرجالل"
مدشود (اال پرتد  ،8:1مرجمۀ هاارو نو).
پ .انسان بهصورت خدا

ِ
صورت خدا".
 .1مفهوم "به
از بین همۀ مخلوقامد که ادا ۀفریده ،اا ف

یک مخلوق ،یگند انسان را "بهصورت ادا" ۀفرید .این

چه مفههومد دارد؟ مها مدمهوانیم از ایهن مگریهف اسهتفاده کنهیم :ایهن ح ی هت کهه انسهان بهصهورت
اداست ،یگند انسان مانند اداست ا ادا را نشان مددهد.
اقتد ادا مدنوید" :حهاط انسهان را مدسهازیم .ۀنهها بهصهورت مها ا بهه شهنل مها باشهند" (پیهدایش
 ،)26:1یگند ادا ن شه مدکشد که موجودی شزیه اهودش بسهازد .کلمهۀ عهای بهرای "مصهویر یها
صورت" ( )tselemا کلمۀ عای برای "به شنل یا شزاهت" ) ،(demutبهه چیهای اشهاره مدکنهد کهه
شزیه است ،اما با ۀنچه که نشاندهندو ۀن است ،ینسهان نیسهت ،یها یهک "صهورت یها مصهویری" از ۀن
است .کلمۀ صورت یا مصویر مدمواند برای چیای بنار راد که چیا دیدری را نشان مددهد.
الهیدانان زمان زیادی را رصف مالش برای نشان کهردن یهک ایژنهد یها انهدکد از ایژنیههای انسهان
کردهاند که در ۀن مصویر ادا بهطور اساسد دیده مدشود .بگضیها فنر کردهانهد کهه مصهویر اهدا در
موانههاید ع النههد انسههان اسههت ،عههدهای دیدههر ۀن را در قههدرت اا بههرای مصههمیمنیریهای ااالقههد ا
انتخابهای ارادی دانستهاند .عدهای فنر کردهاند که مصویر اهدا بهه پهاکد ااالقهد االیهۀ انسهان یها
ۀفهرینش اا بهههعنوان مههرد ا زن (مراجگههه کنیههد بههه پیهدایش  )27:1یهها فرمههانرااید اا بههر زمههین اشههاره
مدکند.
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در این مزح بهرت است در ابتدا بر مفهوم کل ت صورت ا شزاهت یرکا کنیم .ه نخور که دیدیم،
این اصخالحات مفاهیم ااضحد را برای اوانندنان االیه داشتند .اقتد درمدیابیم که کل ت عای
برای "صورت" ا "شزاهت" بهسادند به اوانندنان االیه مدنفت که انسان مانند ادا بود ا به طهرق
بسیار ادا را نشان مدداد ،بسیاری از مزاحثات دربهارو مفههوم "بهصهورت اهدا" ،یهک بررسهد بهرای
مفهوم بسیار من نظرانه ا بسیار ااص بوده اسهت .اقتهد کتهاب م هدد نهاارش مددههد کهه اهدا
نفت" :حاط انسان را مدسازیم .ۀنها به صورت ما ا به شنل ما باشهند" (پیهدایش  ،)26:1ایهن بهرای
اوانندنان االیه ف

این مفهوم را داشت" :بیایید انسان را بسازیم ما مانند ما باشد ا نشاندهندو ما

باشد".
چون این مفاهیم "صورت" ا "شزاهت" بود ،پ

طزم نیست که کتاب م دد چنین چیای را بدویهد:

"این ح ی ت که انسان بهصهورت اداسهت ،یگنهد انسهان بهه ایهن طری هها ماننهد اداسهت :موانهاید
ع الند ،پاکد ااالقد ،ماهیت راحاند ،فرمانرااید بر زمهین ،االقیهت ،موانهاید در مصهمیمنیریهای
ااالقد ا جااداندد" (یا بیانیههای مشابه) .این موضیح لیرواری است ،نهف

بهااطر ایننه ایهن

حق مخلهب را بیهان کنهد :ایهن
اصخالحات ،مفاهیم ااضحد داشتند ،بلنه چنین فهرستد مندمواند ر
منت ف

باید مأیید کند که انسان مانند اداست ،ا ب یهۀ کتهاب م هدد جاهیهات بیشهرتی را بهرای

موضیح ۀن اراهه مدکند .در ااقع ،اقتد ب یۀ کتاب م دد را مداوانیم ،درمدیهابیم کهه درک کامهل
شزاهت انسان به ادا ،نیازمند درک کامل کیستد ادا در اجود ا اع ل اش ا درک کامل کیسهتد
انسان ا کارهایش است .هرچه بیشرت دربارو ادا ا انسان بهدانیم ،شهزاهتهای بیشهرتی را مشهخیص
داده ا منظور کتاب م دد را از ایننه انسان به صورت اداست ،بههطور کهاملرت درک اهواهیم کهرد.
این عزارت به همۀ طری ههاید اشاره مدکند که انسان مانند اداست.

 .2سقوط :تصویر خدا خدشهدار شد ،اما از بین نرفت.
شاید مگجب کنیم که ۀیا هنوز مدموان بگد از نناه انسان ،اا را مانند ادا دانست .این سهؤال ایلهد
زاد در پیدایش پاسخ داده مدشود ،جایینه ادا به نوح اقتدار داد که دقی هاً بگهد از سهیل ،مجهازات
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مرگ را برای قتل در بین انسانها م ررر کند ،ادا مدنوید" :هر کهه اهون انسهان ریهاد ،اهون ای بهه
دست انسان ریخته شود .زیرا ادا انسان را بهصهورت اهود سهاات" (پیهدایش  ،6:9مرجمهۀ قهدیم).
انرچه انسانها نناهنارند ،اما هنوز به اندازو کافد شزیه ادا هستند که قتل یک نفر دیدر ("ریخهنت
اون" ،یک عزارت در عهدعتیق برای کُشنت یک انسان) ،به مگنای حمله به بخشد از ۀفرینش اسهت
که بیش از همه به ادا شزاهت دارد ا ۀشنارکنندو مالش یا اشهتیاق (انهر کسهد مدموانسهت) بهرای
حمله به اداست .انسان هنوز بهصورت اداست .عهدجدید این را مأیید مدکند ،اقتد یگ هوب 9:3
مدنوید انسان بهطور کلرد ،نه ف

ای نداران" ،بهصورت ادا ۀفریده شده است".

اما چون انسان نناه کرده ،قخگاً مانند قزل کامالً به شزاهت ادا نیست .پهاکد ااالقهد اش از بهین
رفته ا قخگاً شخصیت نناهنهاراش ،قداسهیت اهدا را مهنگن

مندکنهد .ع هلاش بهاسهیلۀ درا ا

سو مفاهم فاسده شده؛ سخناناش دیدر بهطور پیوسهته اهدا را جهالل منددهنهد؛ راابخههاش لالزهاً
محت حاکمیت اوداواهد است ما محزت ا لیره .انرچه انسهان هنهوز بهصهورت اداسهت ،در همهۀ
جوانب زندند ،بگضد از بخشهای این مصویر ادشهدار شده یا از بهین رفتهه اسهت .بههطور االصهه:
"ادا ۀدمد را راست ۀفرید ،اما ایشان مخرتعات بسیار طلزیدند" (جامگه  ،29:7مرجمۀ قهدیم) .په
بگد از س وط ،ما هنهوز بهصهورت اهدا هسهتیم -هنهوز ماننهد اهدا هسهتیم ا هنهوز نشهاندهندو اهدا
هستیم -اما مصویر ادا در ما ادشهدار شده؛ در م ایسه با قزهل از اراد ننهاه ،مها کمهرت ماننهد اهدا
هستیم.
بنابراین مهم است که مفهوم کامل مصویر ادا را درک کنیم ،نهف

با مشاهدو موجهودات برشهی در

زندند کنوند ،بلنه مخابق شااص کتاب م دد دربهارو ماهیهت ۀدم ا حهوا در زمانینهه اهدا ۀنهها را
ۀفرید ا اقتد همۀ چیاهاید که ادا ۀفریده بود" ،عالد" بود (پیدایش  .)31:1برمری کامل انسهانیرت
ما در زندند بر رای زمین ،ما زمان بازنشت مسیح ا دستیابد به همۀ منهافع نجهامد کهه اا بهرای مها
حاصل کرده ،دیده نخواهد شد.
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 .3فدیه در مسیح :بازیابی تدریجی تصویر بیشرتی از خدا.
به هرحال ،دلدرمکننده است که به عهدجدید مراجگه کرده ا بزینیم که فدیۀ ما در مسیح ،یگنهد مها
مدموانیم حتد در زندند کنوند بهمدریج در شزاهت بیشرت به ادا رشد کنیم .مثالً پهول

مدنویهد

ما مسیحیان ،ماهیت جدیدی داریم که "بهصورت االق اویش ما بهه مگرفهت کامهل ،مهازه مدشهود"
(کولسیان  ،10:3مرجمۀ قهدیم) .اقتهد اهدا ،کهالم اا ا دنیهای اا را ح ی تهاً درک مهدکنیم ،ایلهد
بیشرت افنار ادا را اواهیم داشت .به این مرمیب "در شهناات ا مگرفهت مهازه مدشهویم" ا بیشهرت در
افنارمان مانند ادا مدشویم .این اصف جریان عادی زندند مسیحد است .پ

پهول

ایهن را ههم

مدمواند بدوید که ما "از جالل ما جالل به ه ن صورت متزدل مدشهویم [محهتاللفظد" :صهورت"،
در یوناند ( "]Eikonدام قرنتیان  ،18:3مرجمۀ قدیم) .در زندند کنوند ،با رشد در بلهو مسهیحد،
در شزاهت بیشرت به ادا هم رشد مدکنیم .بهطور ااص ،ما در زندند ا شخصهیتمان ،در شهزاهت
به مسیح رشد مدکنیم .در ااقع ،هدف ادا از فدیۀ ما این است که "به شنل پرس اا" شویم (رامیان
 )29:8ا درنتیجه در شخصیت ااالقدمان ،دقی اً مانند مسیح شویم.

 .4در هنگام بازگشت مسیح :احیای کامل تصویر خدا.
اعدو شدفتاندیا عهدجدید این است کهه ه نخهور کهه مها ماننهد ۀدم بهودیم (محهت سهلخۀ مهرگ ا
نناه) ،باید مانند مسیح هم باشیم (پاکد ااالقد ،دیدر محت سلخۀ مرگ نیستیم)" :ه ننونهه کهه
شنل انسان ااکد را به اهود نهرفتیم ،شهنل انسهان ۀسه ند را نیها بهه اهود اهواهیم نرفهت" (اال
قرنتیان  ،49:15مرجمۀ هاارو نو) .ۀفرینش کامل ما بهصورت اهدا ،در زنهدند ۀدمهد کهه ننهاه کهرد،
دیده مندشود ،در زندند کنوندمان هم دیده مندشود ،چون مها ناکامهلایم .امها عهدجدیهد مأکیهد
مدکند که هدف ادا از ۀفرینش انسان به شزاهت اا ،کامالً در شخص عیسد مسیح مشهخص شهد.
اا اودش "صورت اداست" (دام قرنتیهان  ،4:4مرجمهۀ ههاارو نهو)؛ "مسهیح صهورت ا مظههر اهدای
نادیده است" (کولسیان  .)15:1ما در عیسد ،شزاهت انسان به ادا را ه نخهور کهه در نظهر نرفتهه
شده بود ،مدبینیم ا این باید باع شادماند ما شود که ادا ما را از پیش برنایده که "به شنل پرس
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اا" درۀییم (رامیان 29:8؛ م ایسه کنید با اال قرنتیان " :)49:15اقتد مسیح ظهور کند ،ما مثهل اا
اواهیم بود" (اال یوحنا .)2:3

 .5جوانب خاص شباهت ما به خدا.
انرچه در باط استدطل کردیم که بهسختد مدموان همۀ طری های شزاهتمان به ادا را مگریف کرد،
اما مدموانیم جوانب متگدد اجودمان را که به ما نشان مددهد که بیشرت از ب یۀ مخلوقات شزیه ادا
هستیم ،ذکر کنیم.

الف .جوانب ااالقد.
ما مخلوقامد هستیم که بهااطر اع ملان ،از لحاظ ااالقد در برابر اهدا پاسهخدوییم .در رابخهه بها
این پاسخدوید ،یک ح ر دراند نسزت به درست ا لل داریهم کهه مها را از حیوانهات جهدا مدکنهد
(حیوانامد که انر ح ر دراند دربارو ااالقیات یا عدالت داشته باشند ،این ح ر بسیار کم اسهت ،ا
ف

از رای مرد مجازات یها امیهد بهه دریافهت پهاداش ااکهنش نشهان مددهنهد) .اقتهد مها مخهابق

مگیارهای ااالقد اهدا عمهل مهدکنیم ،شهزاهت مها بهه اهدا ،در رفتهار م ه ردد ا عادطنهه در نهاد اا
منگن

مدشود ،اما برعن  ،اقتد نناه مدکنیم ،عدم شزاهت ما به ادا نیا منگن

مدشود.

ب .جوانب راحاند.
ما نهمنها بدنهای جس ند داریم ،بلنه راحهای لیرمادی هم داریم ا بنابراین مدموانیم طوری عمهل
کنیم که در عالَم لیرمادی ا راحاندِ اجود ا هستد ،مهم است .یگند ما یک زنهدند راحهاند داریهم
که به ما مواناید مدبخشد که با ادا شخصاً ارمزاط برقرار کنیم ا ما هم جاادانه هسهتیم؛ هسهتد مها
متوقف مندشود ،بلنه ما ابد زندند اواهیم کرد.

پ .جوانب ع الند.
ما مواناید استدطل ا مفنر منخ د ا یادنیری داریم که ما را از دنیای حیوانات جدا مدکنهد .نهاهد
حهل مسهیرهای مهارپیچ (مازهها) یها رسهیدند بهه مشهنالت در
ااقات حیوانات رفتار برجستهای را در ر
دنیای جس ند نشان مددهند ،اما قخگاً استدطل انتااعد ندارنهد -چیهای بههعنوان "مهاریخ فلسهفۀ
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سدها" اجود ندارد ،مثالً هیچ حیواند از زمان ۀفرینش به هیچ عنوان مشنالت ااالقد یا اسهتفاده از
مفاهیم فلسفد ا مانند ۀن را درک ننرده است .هیچ نراهد از شامپاناهها هرنا دا ِر میا مندنشینند
ما دربارو ۀموزو مثلی یا ُم َحسنات نسزد کالوینیسم یا ۀرمیننراید بح ا نفتدو کننهد! در ااقهع ،مها
حتد در رشد مهارمهای جس ند ا مخصصد ،بسیار متفاات از حیوانات هستیم .س

ۀبد همچنهان

ه ن سدهاید را مدسازد که هااران نسل قزل از این مدساات ،پرندنان همچنان ه ن طنههها را
مدسازند ا زنزورها همچنان هه ن کنهداها را مدسهازند .امها مها مههارت ا پیچیهدند بیشهرتی را در
فنااری ،زراعت ،علم ا م ریزاً در همۀ زمینههای فگالیت ایجاد مدکنیم.
کهل
شزاهت ما به ادا ،با بنارنیری زبان پیچیده ا انتااعد هم منایان شده؛ ۀناهد ما از ۀیندو دار؛ ر
نسرتو کارهای االقانۀ انسان در بخشهاید همچون هرن ،موسی د ،ادبیات ا علم منایان شده است.
این جوانب هستد انسان ،ۀشنارکنندو طری هاید است که کامالً با حیوانات فرق داریهم ،نهه رصفهاً از
لحاظ درجات .بگالاه ،درجه ا پیچیدند احساسات انسان نشان مددهد که چ در فرق بین نون برش
ا ب یۀ ال ت نسرتده است.

 .جوانب ارمزاطد.
عالاه بر مواناید بدنظیر ما در برقراری ارمزاط با ادا (در باط مخرح شد) ،جوانب ارمزاطد دیدری هم
شهک ،حیوانهات از حه ر مشهارکت بها ینهدیدر
اجود دارد که ما بهصورت ادا هستیم .انرچهه بهدان
ر
براوردارند ،اما عمق ه هندد ارمزاط فردی که در ازداا انسهانها ،اهانوادو انسهاند کهه بهر اسهاد
قواعههد اههدا عمههل مدکنههد ا کلیسهها کههه جمههع ای نههداران در مشههارکت بهها اداانههد ا ینههدیدر ن هام
برمددارند ،مجربه مدشود ،ا این ایلد بیشرت از ه هندد در رااب فهردی حیوانهات اسهت .انسهان
حهق فرمهانرااید بهر ال هت بهه انسهان داده
در رابخهاش با ب یۀ ال ت نیا مانند اداست .مخصوصاً ر
شده ا اقتد مسیح بازمدنردد ،اقتدا ِر دااری فرشتدان به اا سپرده شده است (پیدایش 28 ،26:1؛
ماامیر 8-6:8؛ اال قرنتیان .)3:6
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 .6مقام رفیع ما بهعنوان حامالن تصویر خدا.
اوب است که لالزاً دربارو شزاهتمان به ادا فنر کنیم .احت طً متحیرر مدشهویم کهه اقتهد اهالق
جهان مداواسهت چیهای را "بهصهورت اهود" بیافریهد ،چیهای کهه بیشهرت ماننهد اهودش باشهد ،نهه
مخلوقات دیدر ،اا ما را ساات! اقتد به برمری ب یۀ ال ت ادا فنر مدکنیم ،ایهن مشهخیص ،حه ر
عمی د از م ام رفیع ا ارزش به ما مددهد :جهان پُرستاره ،زمین لند ،دنیای سهیرارات ا حیوانهات ،ا
قلمرای فرشتدان ،قابل موجه ا حتد شنوهمند اسهت .امها مها بهیش از همهۀ اینهها ماننهد االقمهان
هستیم .ما اا عمل بدنهایت حنی نه ا ماهرانۀ ادا در ال ت هستیم .انرچه نناه این شهزاهت را
بهشدت ادشهدار کرده ،اما ما اکنون شزاهت زیادی را منگن

مدکنیم ا درحالینه در شهزاهت بهه

مسیح رشد مدکنیم ،این شزاهت بیشرت اواهد شد.
هام بهصهورت اهدا بهودن
اما باید به یاد داشته باشیم که حتد انسهان سه وط کهرده ا نناهنهار ،از م ِ
براوردار است (به مزح پیدایش  6:9در باط مراجگه کنید) .هر انسهاند بهدان موجهه بهه میاانهد از
سهن ،یها ههر نهامواند دیدهری ادشههدار شهده،
مصویر ادا که موس نناه ،یا بی ری ،یها ضهگف ،یها ر
ام بهصورت ادا بودن براهوردار اسهت ا درنتیجهه بایهد بها شایسهتدد ا احرتامهد بها اا
همچنان از م ِ
براورد کرد که شایستۀ حامهل مصهویر اداسهت .ایهن بهرای اع لمهان نسهزت بهه دیدهران ،مفهاهیم
عمی د دارد .یگند انسانها از هر نژاد ،شایستۀ ح وق ا مرمزۀ ینسهان هسهتند .یگنهد سهالخوردنان،
کسانینه شدیدا ً بی رند ،ع بمانهدنان ذهنهد ا بچهههای متولهد نشهده ،بههعنوان انسهان ،شایسهتۀ
محافظت ا احرتام کامل هستند .انر ما م ام بینظیرمان در ال ت را بهعنوان منها حامل مصویر اهدا
اننار کنیم ،بهزادی ارزش زندند انسان را ناچیا شمرده ا یایل اواهیم داشت که انسهانها را رصفهاً
شنل ااطمری از حیوان بدانیم ا با دیدران نیا چنین رفتاری اواهیم داشت .همچنین ما ح رد زیادی،
احساد اود را نسزت به مگنا ا مفهوم زندند از دست اواهیم داد.
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ج .ماهیت اساسی انسان

 .1سه بن باوری ،دو بن باوری و یک بن باوری.
انسان از چند بخش مشنیل شده است؟ همه موافق اند که ما بدنهای جس ند داریم .اکرث انسهانها
(مسیحیان ا لیرمسیحیان) احساد مدکنند که ۀنها هم یک بخش لیرمادی دارند -یک "جهان" کهه
بگد از مرگ جسمشان به زندند ادامه اواهد داد.
اما این موافق در اینجا اایه مدیابد .بگضیها مگت داند که عهالاه بهر "جسهم" ا "جهان" ،یهک بخهش
سوم هم داریم ،یگند "راح" که مست ی ً با ادا در ارمزاط است .این دیدناه که انسان از سهه بخهش
مشنیل شده (جسم ،جان ا راح) ،سه بن بااری نامیده مدشود .انرچهه ایهن دیهدناه رایهج در مگلهیم
مگراف نهضت انجیلیها از کتاب م دد بوده ،اما امرازه دفاعیات مح ی امد کمد در این مورد اجهود
دارد ،انر هنوز اجود داشته باشد 4.این دیدناه چه مگلیمد مددهد؟
طزق کالم بسیاری از مگت دین به سه بن بااری ،جان انسان شامل ع ل ،احساسهات ا ارادو ااسهت.
ۀنها مگت داند که همۀ انسانها از چنین جهاند براوردارنهد ا عنهارص مختلهف جهان مدموانهد بهه اهدا
ادمت کند یا در برابر نناه مسلیم شود .ۀنها استدطل مدکنند که راح انسان مواناید برمری دارد کهه
اقتد کسد مسیحد شود ،راحش زنده مدشود (مراجگه کنید به رامیان  ،10:8مرجمهۀ قهدیم" :انهر
مسیح در ش است ،جسم به سزب نناه مرده است ا اما راح ،به سزب عدالت ،حیات اسهت") .په
راح شخص ،بخشد اواهد بود که مست ی ً پرستش کرده ا در ناد ادا دعا مدکند (مراجگه کنید به
یوحنا 24:4؛ فیلیپیان .)3:3
دیدناه دیدر ،دا بن بااری نامیده مدشود .ایهن دیهدناه مگلهیم مددههد کهه "راح" ،بخهش جدانانهۀ
انسان نیست ،بلنه ف

اصخالحد دیدر برای "جان" است ا ههر دا اصهخالح بههطور مزادلپهذیر در

کتاب م دد برای صحزت از بخش لیرمادی انسان بنار رفته ،بخشد که بگد از مهرگ جسهممان بهه
زندند ادامه مددهد .بنابراین انسان از دا بخش مشنیل شده (جسم ا جان /راح) .مگت دین به این
دیدناه لالزاً موافق اند که کتاب م دد در اشاره به رابخۀ ما با ادا ،بیشرت از کلمهۀ "راح" اسهتفاده
316

مدکند (عای  ruachا یوناند  ،)pneumaاما ۀنها مدنویند این کهاربرد ،یننوااهت نیسهت ا کلمهۀ
جان هم به همۀ طری هاید بنار رفته که کلمۀ راح مدموانهد بنهار راد( .امها بسهیاری از کسهانینه بهه
نوعد از دا بن بااری اعت اد دارند ،این را هم مأیید مدکنند که کتاب م هدد اکهرث ااقهات انسهان را
بهعنوان یک ااحد مدبیند ا ارمزاط زیادی بین بخشهای مادی ا لیرمادی ما اجود دارد).
ما در اار از قلمرا مفنر نهضت انجیلیها ،دیدناه دیدری را ههم مهدبینیم کهه مگت هد اسهت انسهان
بدان بدن جس ند به هیچ عنوان مندمواند اجود داشته باشد ا بنابراین بگهد از مهرگ جسهم ،ههیچ
کهل اجهود
حیات جدانانهای برای "جان" نیست (انرچهه ایهن دیهدناه اجهازه مددههد کهه رسهتاایا ر
شخص در ۀینده اجود داشهته باشهد) .ایهن دیهدناه کهه انسهان ف ه یهک عنرصه اسهت ا جسهم اش
مشنیلدهندو این شخص است ،یک بن بااری نامیده مدشود .بر اساد یک بن بااری ،اصخالحات
کتاب م دد برای جان ا راح ،ف

عزارات دیدری برای او ِد "شخص" یا "زندند" شخص هسهتند.

این دیدناه بهطور کلرد موس الهیدانان نهضت انجیلد پذیرفته نشده ،چون بسیاری از متون کتهاب
م دد بهاضوح مأیید مدکنند که جان یا راح ن بگد از مرگ جسم مان بهه زنهدند ادامهه مددههد
(مراجگه کنید به پیدایش 18:35؛ ماامیر 5:31؛ لوقا 46 ،43:23؛ اعه ل 59:7؛ فیلیپیهان -23:1
24؛ دام قرنتیان 8:5؛ عاانیان 23:12؛ مناشفه 9:6؛ 4:20؛ ا فصل  25دربارو برزخ).

 .2دادههای کتاب مقدسی.
پیش از ایننه بپرسیم ۀیا کتاب م دد "جان" ا "راح" را بهعنوان بخشههای مت یها انسهان مدبینهد،
باید در ابتدا بهاضوح بدوییم که در کتاب م دد یک مأکید قوی بر امحاد کلرد انسان بهعنوان کسد
که موس ادا الق شده ،اجود دارد .اقتد ادا انسان را ۀفریهد" ،در بینهد اا راح حیهات دمیهد ا اا
یک موجود زنده نردید" (پیدایش  .)7:2در اینجا ۀدم یک شخص ااحد است کهه جسهم ا جهانش بها
یندیدر زندند ا عمل مدکنند .این جایداه االیۀ ه هن

ِ
ااحد انسان ،داباره در هندام بازنشهت
ا

مسیح امفاق مدافتد ا ما کامالً در جسم ا جامنهان رسهتداری یافتهه ا مها ابهد بها اا زنهدند مهدکنیم
(مراجگه کنید به اال قرنتیان  .)54-51:15بگالاه ،ما بایهد در همهۀ جوانهب زنهدندمان ،در جسهم ا
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راح یا جامنان ،در ق رداسیت ا محزت به ادا رشد کنیم (م ایسه کنید با اال قرنتیان  .)34:7ما باید
"اویشنت را از هر نجاست جسم ا راح طاهر بسازیم ا قداسیت را در ادامرسهد بهه که ل رسهانیم"
(دام قرنتیان  ،1:7مرجمۀ قدیم).
اما اقتد مأکید کردیم که ادا ما را ۀفریهده مها جسهم ا جهانِ متحهد داشهته باشهیم ،مدمهوانیم ادامهه
بدهیم ا اشاره کنیم که کتاب م هدد نسهزتاً بهاضهوح مگلهیم مددههد کهه یهک بخهش لیرمهادی در
ماهیت انسان اجود دارد .بگالاه ،اقتد به کاربرد کل ت کتاب م دد که "جان" مرجمه شده (عای
 nepheshا یوناند  )psycheا "راح" (عای  ruachا یوناند  5)pneumaنداه مدکنیم ،مدبینیم که
ناهد ااقات بهطور مزادلپذیر بنار رفتهاند .مثالً در یوحنا  27:12عیسد مدنوید" :حاط جهان مهن

مضخرب است" ،درحالینه در پیشزمینۀ بسیار مشابه در باب بگدی ،یوحنها مدنویهد عیسهد "راحهاً
سخت پریشان شد" (یوحنا  .)21:13همچنین ما کالم مریم را در لوقا  47-46:1مداهوانیم" :جهان
من ادااند را مدستاید ا راح من در نجاتدهندو من ،ادا ،اوشد مدکنهد" .بهه نظهر مدرسهد کهه
این منونۀ ااضحد از عزهارت مشهابه در عاانیهان اسهت ،یگنهد صهنگت شهگری کهه در ۀن لالزهاً نظهر
ینساند منرار شده ا از کل ت متفاامد که مرتادف هستند ،استفاده شده اسهت .ایهن مزادلپهذیری
اصخالحات موضیح مددهد که چرا کسانینه ُمردند ا بهه ۀسه ن یها جههنم رفتنهد ،مدمواننهد "ارااح"
(عاانیان  ،23:12مرجمۀ هاارو نو" :راحهای پارسایاند [عادطن] که کامل شهدهاند"؛ همچنهین اال
پرتد " 19:3ارااح محزود") یا "جانها" (مناشفه  ،9:6مرجمهۀ قهدیم " :نفود[جانهها] ۀنهاند را کهه
برای کالم ادا ا شهادمد که داشتند کشته شده بودند"؛  ،4:20مرجمۀ قدیم" :دیدم نفود [جانها]
ۀناند را که به جهت شهادت عیسد ا کالم ادا رس بریده شدند") نامیده شوند.
عالاه بر مزادلپذیری کل ت جان ا راح ،مدموانیم مشاهده کنیم که انسان "جسم ا جان" یا "جسم
ا راح" است .عیسد به ما مدنوید که نرتسیم از کسانینه "جسم را مدکُشهند الهد قهادر بهه کشهنت
جان نیستند" ،بلنه در عوض باید "از کسد برتسید که قهادر اسهت جسهم ا جهان ،ههر دا را در دازخ
[جهنم] مزاه سازد" (متد  .)28:10در اینجا "جان" بهاضوح باید اشاره به بخشد از انسان باشد کهه
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بگد از مرگ ،حیات دارد .بگالاه ،اقتد عیسد دربارو "جان ا جسم" صحزت مدکند ،به نظر مدرسهد
کهل اجهود شهخص صهحزت مدکنهد ،انرچهه اا "راح" را بههعنوان بخهش
که نسهزتاً بهاضهوح دربهارو ر
کل بخش لیرجس ند انسان است.
جدانانه نام مندبرد .به نظر مدرسد که "جان" نشاندهندو ر
از طرف دیدر ،ناهد ااقات نفته شده که انسهان" ،جسهم ا راح" اسهت .پهول
قرنت

مداواههد کلیسهای

یک برادر اخاکار را به شیخان بسپارد" ،به جهت هالک جسم مها راح در راز اداانهد عیسهد

نجات یابد" (اال قرنتیان  ،5:5مرجمۀ قدیم) .به این مگنا نیست کهه پهول

نجهات جهان ایهن مهرد را

کل اجود لیرمهادی شهخص اسهتفاده مدکنهد .همچنهین
فراموش کرده؛ بلنه از "راح" برای اشاره به ر
یگ وب مدنوید" :بدن بدراح ،مرده است" (یگ وب  ،)26:2اما دربارو جان مجهاا چیهای مندنویهد.
بگالاه ،اقتد پول

دربارو رشد در ق رداسیت شخصد صحزت مدکند ،زند را مأیید مدکند که ندهران

کهل
است که چدونه "در جسم ا راح م دد باشد" (اال قرنتیان  )34:7ا پیشنهاد مدکند کهه ایهن ر
زندند شخص را محت پوشش قرار مددهد .حتد دام قرنتیان ( 1:7مرجمۀ قدیم) رصیحمر مدنوید:
"اویشنت را از هر نجاست جسم ا راح طاهر بسازیم ا قداسیت را در ادامرسد بهه که ل رسهانیم".
کل بخش لیرمادی اجودمهان را در برمدنیهرد (همچنهین
پاکسازی اود از نجاست "جان" یا "راح" ،ر
مراجگه کنید به رامیان 10:8؛ اال قرنتیان 3:5؛ کولسیان .)5:2
به همین مرمیب ،هرچه دربارو عمل جان بیان شده ،دربارو عمل راح نیا بیهان شهده ،ا هرچهه دربهارو
راح بیان شده ،دربارو جان نیا بیان شده است .طرفداران سه بن بااری ،برای مگریف ااضح فرق بین
جان ا راح (از دیدناه ۀنها) با مشنل دشواری مواجه مدشوند .انر کتاب م دد بهاضوح از این نظر
ح یت مدکند که راح ما ،بخشد از ماست که مست ی ً در پرستش ا دعا بها اهدا در ارمزهاط اسهت،
درحالینه جان ما شامل ع ل (مفنر) ،عواطف (احساسات) ا اراده (مصهمیمنیری) ماسهت ،په

سهه

بن بااری یک مدرک قوی دارد .اما کتاب م دد اجازه منددهد که این یایا اجود داشته باشد.
از یک طرف ،نفته نشده کهه اعه ل فنهری ،احساسهد ا مصهمیمنیری ف ه موسه جامنهان انجهام
مدشود .راح مها ههم مدموانهد عواطهف را مجربهه کنهد ،مهثالً زمانینهه "راح اا [پهول ] در انهدرانش
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مضخرب نشت" (اع ل  ،16:17مرجمهۀ قهدیم) یها اقتهد عیسهد "در راح مضهخرب نشهت" (یوحنها
 ،21:13مرجمۀ قدیم) .همچنین مدمهوان "راح شنسهته" داشهت کهه بهراالف "دل شهادمان" اسهت
(امثال  ،22:17مرجمۀ قدیم).
بگالاه ،مدنویند عملنرد ۀنهاهد ،درک ا مفنهر نیها موسه راح مها انجهام مدشهود .بههعنوان مثهال،
مرق

دربارو عیسد مدنوید" :در ساعت عیسد در راح اهود ادراک منهوده [یونهاند ،Epiginosko

"دانسنت"]" (مرق

 ،8:2مرجمۀ قدیم) .اقتد راحال دد "با راح ما با هم شهادت مددهنهد کهه مها

فرزندان ادا هستیم" (رامیان  ،)16:8راح ما این شهادت را دریافت ا درک مدکند که قخگاً ۀناهد
از یک چیا است .در ااقع ،به نظر مدرسهد کهه راح مها عمی هاً از افنارمهان ۀنهاه اسهت ،چهون پهول
مدپرسد" :کیست که بهرت از راح شخص با باطن اا ۀشنا باشد؟" (اال قرنتیان .)11:2
ننتۀ این ۀیات این نیست که راح به جای جان احساد مدکند ا به مساهل فنر مدکند ،بلنهه ننتهه
این است که جان ا راح ،ههر دا اصهخالحامد هسهتند کهه کهالً بهرای بخهش لیرمهادی انسهانها بنهار
مدراند ا بهسختد مدموان یایا ااقگد کاربرد این اصخالحات را دید.
از طرف دیدر ،مگت دین به سه بن بااری ادعا مدکنند که راح ما ،عنرصی از ماست کهه مسهت ی ً در
پرستش ا دعا با ادا در ارمزاط است ا به نظر مندرسد که ایهن برنرفتهه از کتهاب م هدد باشهد .مها
لالزاً دربارو ایهن مداهوانیم کهه جهان مها اهدا را پرسهتش مدکنهد ا در انهوان دیدهری از فگالیتههای
راحاند با ادا ارمزاط برقرار مدکنهد" .ای اداانهد ،بهه سهوی مهو جهان اهود را برمدافهرازم" (ماامیهر
" .)1:25منها برای ادا جان من در سنوت انتظار مدکشد" (ماامیر  ،1:62مرجمهۀ ههاارو نهو)" .ای
جههان مههن اداانههد را سههتایش کههن ،ای یههام اجههود مههن نههام م ههدد اا را متزههارک بخههوان" (ماامیههر
" .)1:103ای جان من ادااند را ستایش کن!" (ماامیر " .)1:146جان مهن اداانهد را مدسهتاید"
(لوقا .)46:1
این عزارات نشان مددهند که جان ما مدمواند ادا را پرستش کند ،ستایش کنهد ا از اا شهنرنااری
کند .جان ما مدمواند در ناد ادا دعا کند ،ه نخور که حنا اینخور استنزاط مدکنهد کهه مدنویهد:
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"جان اود را به حضور ادااند ریختهام" (اال سموهیل  ،15:1مرجمۀ قدیم) .در ااقهع ،فرمهان بهارگ
این است که "ادااند ،ادای اود را با یامد دل ا یامد جان ا یهامد قه روت اهود داسهت بهدار"
(مثنیه 5:6؛ م ایسه کنید با مرق

 .)30:12به نظر مدرسد که بخشد در زندند یها رابخهه بها اهدا

نیست که کتاب م دد بدوید که راح ما به جای جامنان فگال است .هر دا اصهخالح بهرای صهحزت
دربارو همۀ جوانب رابخۀ ما با ادا بنار مدراند.
بهطور کلرد دیدناه سه بن بااری ،راح را پاکرت از جان مددانهد ،راحهد کهه مهازه شهده ا از ننهاه ۀزاد
شده ا به محریک راحال دد ااکهنش نشهان مددههد .ایهن ادراک (کهه نهاهد ااقهات اارد موعظهه ا
منتوبات مگراف مسیحد مدشود) ااقگاً موس منت کتاب م دد ح یهت مندشهود .اقتهد پهول ،
قرنتیان را مشویق مدکند که اود را "از هر نجاسهت جسهم ا راح" طهاهر سهازند (دام قرنتیهان ،1:7
مرجمۀ قدیم) ،بهاضوح استنزاط مدکند که نجاست (یا نناه) مدمواند در راحه ن باشهد .همچنهین
اا دربارو زن مج رردی صحزت مدکند که ندران است که چخهور"در جسهم ا راح" م ه ردد باشهد (اال
قرنتیان  .)34:7ۀیات دیدهر ،مخالهب مشهابهد را مدنوینهد .مهثالً ،اداانهد "راح" سهیحون ،پادشهاه
ِحشزون را سخت ساات (مثنیه  ،30:2مرجمۀ قدیم) .ماامیر  78دربارو قوم رسکهش ارساهیهل سهخن
مدنوید" :راح ایشان به سوی ادا امین نزهود" (ۀیهۀ  ،8مرجمهۀ قهدیم)" .لهرار [راح ملهرار]" پیرشه ِا
س وط است (امثال  )18:16ا ممنن است که انسان نناهنار "در راح ملرار باشهد" (جامگهه .)8:7
اشههگیا دربههارو کسههاند صههحزت مدکنههد کههه "راح نمراهههد دارنههد" (اشههگیا  ،24:29مرجمههۀ قههدیم).
نزوکدنرص "دلش ملرار ا راحهش سهخت نردیهده ،منها منهود" (دانیهال  ،20:5مرجمهۀ قهدیم) .ایهن
ح ی ت که "همه راههای انسان در نظهر اهودش پهاک اسهت ،امها اداانهد راحهها را اابهت مدسهازد
[مدسنجد]" (امثال  ،2:16مرجمۀ قدیم) استنزاط مدکند که ممنن است راحهای ما در نظهر اهدا
اخاکار باشند .ۀیات دیدهر اسهتنزاطد از امنهان ننهاه در راحه ن اسهت (مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر
2:32؛  .)10:51نهایتاً ،این ح ی ت که کتاب م دد کسد را مأیید مدکند که "بر راح اهود مالهک
باشد" (امثال  ،32:16مرجمۀ قدیم) استنزاط مدکند که راح ما بهسهادند بخشههای پهاک راحهاند
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در زندنی ن نیستند که باید در همۀ موارد از ۀن پیرای کرد ،بلنه مدمواند اواسهتهها یها مسهیرهای
نناهۀلودی را هم داشته باشد.
پ

منظور پول

از این حرف چیست که مدنوید" :اهداید کهه رسچشهمۀ سهالمتد اسهت ،شه را

کامالً پاک نرداند ا عخا فرماید که راح ا جان ا بدن ش سامل مبانهد مها در اقهت ۀمهدن اداانهد مها
عیسد مسیح ،از هر نون عیب ا ن صد به دار باشید" (اال مسالونینیان )23:5؟ ۀیا این ۀیه بهاضوح
دربارو سهه بخهش در انسهان صهحزت مندکنهد؟ عزهارت "راح ا جهان ا بهدن" بههمنهاید نشهاندهندو
نتیجهنیری قاطگانه نیسهت .احهت طً پهول

در اینجها کله ت مهرتادف را بهرای مأکیهد در کنهار ههم

مدنذارد ،چناننه ناهد ااقات این در جای دیدری از کتاب م دد انجام شده اسهت .مهثالً عیسهد
مدنوید" :ادااند ،ادای اود را با یام دل ا یام جان ا یام ع ل [فنر] اود داست بدار" (متهد
 .)37:22ۀیا به این مگناست که جان متفاات از ذهن یا دل است؟ 6در مرق

 30:12مشنل بارنرت

است" :ادااند ،ادای اود را با یام دل ا یام جان ا یام ذهن ا یام قه روت اهود داسهت بهدار".
انر ما این اصل را بنا کنیم که این فهرسهت اصهخالحات دربهارو بخشههای بیشهرتی از انسهان سهخن
انر راح را به این فهرست بدافااییم (ا شاید جسم را هم بدافااییم) ،در ایهن صهورت

مدنویند ،پ

پنج یا شش بخش برای انسان اواهیم داشت! اما این قخگاً یک نتیجهنیری لل است .ایلد بههرت
است که حرفهای عیسد را اینخور درک کنیم که اا اصخالحات م ریزاً مرتادف را برای مأکید بهر ایهن
مخلب بنار مدبرد که بایهد اهدا را بها یهامد اجهود داسهت بهداریم .همچنهین در اال مسهالونینیان
 ،23:5پول

مندنوید جان ا راح دا چیا مت یااند ،بلنه هر عنواند که برای اجود لیرمهادی اهود

بنار بایم ،اا ف

مداواهد که ادا ما راز مسیح به م دی

کامل ما ادامه دهد.

 .3مزایای اعتقاد به دو بن باوری به همراه وحدت کلّی.
ماایای اعت اد به دیدناه دا بن بااری که از احهدت کلرهد انسهان ح یهت مدکنهد ،مههم اسهت .ایهن
دیدناه بهراحتد مهانع از اخهاید مدشهود کهه ارزش ع هل ،عواطهف یها بهدن جسه ند مها را نهاچیا
مدش ه رد (در سههه بهن بههااری ،اینههها بخشهههاید از "جههان" هسههتند ا بنههابراین از راحانیههت کمههرتی
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براوردارند) .ما جسم اود را ذاماً بد یا بداهمیهت نخهواهیم دانسهت .ایهن دیهدناه دا بهن بهااری بهه
همراه احدت ،به ما کمک اواهد کرد که به یاد داشته باشیم که در زندند کنوند ،یک رابخۀ دامئد
بههین جسههم ا راحمههان اجههود دارد ا اینههها بههر ینههدیدر مههأایر مدنذارنههد" :دل شههادمان شههفای نینههو
مدبخشد ،اما راح شنسته استخوانها را اشک مدکند" (امثال  ،22:17مرجمۀ قدیم).
بگالاه ،مأکید سامل بر دا بن بااری در احدت کلد به ما یادۀاری مدکند که رشد مسیحد بایهد همهۀ
جوانب زندندمان را در برنیرد .دامئاً باید "اویشهنت را از ههر نجاسهت جسهم ا راح طهاهر بسهازیم ا
قداسیت را در ادامرسد به ک ل رسانیم" (دام قرنتیان  ،1:7مرجمۀ قهدیم) .بایهد "در مگرفهت اهدا
رشههد ا منههو [کنههیم]" (کولسههیان  )10:1ا بایههد عواطههف ا اواسههتههای ن بهههطور فااینههده مخههابق
"اواهش راح" باشد (لالطیان  ،17:5مرجمۀ قدیم) که شامل افاایش عواطهف الههد ماننهد ۀرامهش،
اوشد ،محزت ا لیره است (لالطیان .)22:5

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ادا برای چه هدفد انسان را ۀفرید؟ بر این اساد ،هدف االیۀ زنهدندمان بایهد چهه چیهای
باشد؟
 .2ۀفرینش "بهصورت ادا" چه مفهومد دارد؟ به چه طری هاید اجو ِد ما مانند اداست؟
 .3س وط برش بر ۀفرینش ما بهصورت ادا چه مأایری نذاشت؟ درمان ادا برای این چیست؟
 .4فرق بین دیدناه سه بن بااری ا دا بن بااری دربارو انسان را بیان کنید.
 .5ۀیا در کتاب م دد ،بنارنیری کلمۀ راح با کلمۀ جان فرق دارد؟ موضیح دهید.
 .6دا عزارت کتاب م دد در ح یت از نظر سه بن بااری را بنویسید ا بر اساد دا بهن بهااری
به ۀنها پاسخ دهید.
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 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1مخابق کتاب م دد ،هدف اصلد زندندمان چه باید باشد؟ انر مگ رههدات یها اههداف اصهلد
زندندمان را در زمان حال در نظر بدیرید (با موجهه بهه داسهتیها ،ازداا  ،محصهیالت ،شهلل،
استفاده از پول ،رااب کلیساید ا لیره) ،ۀیا طوری عمل مدکنید که هدفمان مخابق ههدف
مشخص شده در کتاب م دد است؟ یا اهداف دیدری دارید که مخابق ۀنهها عمهل کردهایهد
(شاید بهطور نااودۀناه مصمیم به انجام این کار نرفتید)؟
 .2اقتد فنر مدکنید بهعنوان انسان ،بیش از مخلوقات دیدر جهان ،ماننهد اهدا هسهتید ،چهه
احساسد مدکنید؟ این ۀناهد باع مدشود که چدونه عمل کنید؟ ۀیا به نظرمان ادا ما را
ۀفریده که اقتد بیشرت شزیه اا مدشویم ،شهادمر شهویم یها احسهاد شهادی کمهرتی کنهیم؟
اکنون مایلید در چه قسمتهاید بیشرت شزیه ادا شوید؟
 .3ۀیا به نظرمان درک مصویر ادا مدمواند نحوو مفنر ا عملمهان را نسهزت بهه کسهانینه از نهژاد
متفاامد هستند ،یا سالخورده ،یا ضگیف ،یا برای دنیا لیرجذراب هستند ،ملییر دهد؟ این بهر
رابخۀ ش با لیرمسیحیان چه مأایری اواهد نذاشت؟
 .4ۀیا در مجربۀ مسیحیتان مددانید که یک بخش لیرجس ند دارید که مدموان ۀن را جهان یها
راح نامید؟ ۀیا مدموانید موصیف کنید که ۀنهاهد از حضهور اهدا در راحتهان (یوحنها 23:4؛
رامیان 16:8؛ فیلیپیان  )3:3یا مضخرب شدن در راحتان (یوحنا 27:12؛ 21:13؛ اعه ل
 )16:17یا ایننه راحتان ادا را پرستش مدکند (ماامیر 1:103؛ لوقا  )47:1چدونه است؟
 .4اصطالحات خاص
دا بن بااری
مصویر ادا یا صورت ادا
شزاهت
یک بن بااری
جان
راح
سه بن بااری
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
پیدایش 27-26:1
از ۀن ادا فرمود" :حاط انسان را مدسازیم .ۀنها بهصورت ما ا به شهنل مها باشهند ا بهر ماهیهان

"پ

بحری ا پرندنان ۀس ن ا همهۀ حیوانهات ،اهلهد ا احشهد ،بهارگ ا کوچهک ا یهام زمهین حنومهت
کنند ".پ

ادا انسان را بهصورت اود ۀفرید .انسان را بهصورت ادا ۀفرید .ۀنها را زن ا مرد ۀفرید".

_______________________
.1

به هرحال ،این سؤال که ۀیا استفاده از کلمۀ انسان [در اندلیسد” “manبه مگنای مرد است] بهطور مزهم به یک شخص اشاره مدکند ،چناننه در "انر
کسد [مردی ]Man ،بخواهد پیرا من باشد باید دست از جان بشوید ا همه رازه صلیب اود را بردارد ا با من بیاید" (لوقا  )23:9دیده مدشود ،یک
سؤال متفاات است ،چون نامدذاری نژاد برش مورد نظر نیست .در این موارد ،با در نظر نرفنت زنان ،همچون مردان ا الدوی زبان زمان حال مجاز است که
از جنس ریت انثد استفاده کنیم ،همچون "انر کسد بخواهد پیرا من باشد"[ .این در زبان فارسد کاربرد ندارد .م].

.2

برای موصیف عالد ایننه چدونه لذت بردن از ادا در طری های عملد زندند رازانه ظاهر مدشود ،به کتاب جان پایپِر ،اشتیاق برای ادا ،مراجگه کنید:
مگ رم های یک مسیحد لذتنرا (.)Portland, Ore.: Multnomah,1986

.3

ِ
مینیسرت این است" :هدف نهاید انسان چیست؟" پاسخ این است" :هدف نهاید انسان این است که ادا
االین سؤال در رسالۀ اصول دیند بارگ اِست
را جالل دهد ا ما ابد کامالً از اا لذت باد".

.4

من هیچ دفاعیۀ مح ی امد را که در قرن بیستم دربارو سه بن بااری نوشته شده باشد ،مندشناسم .کا ِر ف َرن
مرتجم :ۀر .ای .االی

.5

ِدلیچ ،نظام راانشناسد کتاب م دسد،

[ ]Edinburgh: T.&T. Clark, 1899ۀارین مورد است.

کل این فصل در نظر داشته باشید که بگضد از مرجمههای اایر کتاب م دد (مخصوصاً  )NIVدامئاً اصخالحات عای ا یوناند را که در باط
باید در ر
"جان" ا "راح" در نظر نرفته شده ،مرجمه مندکنند ،اما ناهد ااقات با اصخالحات دیدری همچون "حیات"" ،ذهن"" ،دل" یا "شخص" جایداین شده،
یگند اقتد مرتج ن فنر کردهاند که این مفاهیم بر اساد پیشزمینه ،مناسب مر است .این اصخالحات مفاهیم نسرتدهای دارند ا مدموانند حداقل
مفاهیم دیدری را در بگضد از پیشزمینهها داشته باشند ،RSV .که من در اینجا از ۀن استفاده مدکنم ،مدر ایننه نسخۀ دیدری بهطور ااص بیان شده
باشد ،مگموطً این اصخالحات را مرمزاً "جان" ا "راح" مرجمه مدکند ،در هرجایینه این مفاهیم امنانپذیر باشند.

.6

"دل" در کتاب م دد ،عزارمد برای بیان عمیقمرین مفنرات ا احساسات دراند شخص است (مراجگه کنید به پیدایش 6 ،5:6؛ طایان 17:19؛ ماامیر
1:14؛ 2:15؛ 4:37؛ 10:119؛ امثال 5:3؛ اع ل 37:2؛ رامیان 5:2؛ 9:10؛ اال قرنتیان 5:4؛ 25:14؛ عاانیان 12:4؛ اال پرتد 4:3؛ مناشفه
 23:2ا لیره).
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فصل دوازدهم
انسان بهصورت مرد و زن
 +چرا ادا دا جنس ریت را ۀفرید؟
 +ۀیا مردان ا زنان مدموانند برابر باشند ،الد همچنان ن شهای متفاامد داشته باشند؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ما در فصل قزلد به این پردااتیم که یند از جوانب ۀفرینش ما بهصورت ادا ،ۀفهرینش مها بهصهورت
مرد ا زن است" :پ

ادا انسان را بهصورت اود ۀفرید .انسهان را بهصهورت اهدا ۀفریهد .ۀنهها را زن ا

مرد ۀفرید" (پیدایش  .)27:1ارمزهاط بهین ۀفهرینش بهصهورت اهدا ا ۀفهرینش بههعنوان مهرد ا زن ،در
پیدایش  2-1:5است" :اقتد ادا انسان را الق کرد ،اا را مثل اود ۀفریهد .ۀنهها را مهرد ا زن ۀفریهد.
ۀنها را برکت داد ا اسم ۀنها را ۀدم نذاشت" .انرچه ۀفهرینش انسهان بههعنوان مهرد ا زن منهها طری هد
نیست که ما بهصورت ادا هستیم ،اما اجه مهمد از ۀفرینش ما بهصورت اداست که کتهاب م هدد
ۀن را در هه ن ۀیهههای ذکههر مدکنههد کههه ۀفههرینش االیههۀ انسههان موسه اههدا را موصههیف مدکنههد .مهها
مدموانیم نحوو ۀفرینشمان بهصهورت مهرد ا زن را کهه چیهای از ۀفهرینش مها بهصهورت اهدا را نشهان
مددهد ،اینخور االصه کنیم:
ۀفرینش انسان بهصورت مرد ا زن ،مصویر ادا را در ( )1رااب ه هن
ا ارزش ،ا ( )3مفاات در ن ش ا اقتدار نشان مددهد.

افراد )2( ،برابری در فردیرهت

1

الف .روابط شخصی
ادا موجودات انساند را برای انااا الق ننرد ،بلنه با ۀفرینش ما بهصورت اود ،ما را طوری ۀفرید که
بتوانیم به انوان مختلف امحاد میان فردی در همۀ حالتهای جامگۀ انساند دست یهابیم .امحهاد میهان
فردی مدمواند بهطور ااص در اانوادو انسهاند ا اهانوادو راحهانی ن ،یگنهد کلیسها عمیهق باشهد.
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امحاد میان فردی ،در زنان ا مردان در ازداا به کاملرتین حالت مدرسد (در عرصه حهاو) ،جایینهه
زن ا شوهر ،بهنوعد دا نفر یند مدشوند" :به همین دلیل مرد پدر ا مادر اود را مرک منهوده بها زن
اود زندند مدکند ا هر دا یک مهن مدشهوند" (پیهدایش  .)24:2ایهن امحهاد ،نهه منهها یهک امحهاد
جس ند است؛ بلنه یک امحاد راحاند ا عاطفد در ابگاد عمیق نیا مدباشهد .زن ا شهوهری کهه در
ازداا به یندیدر مدپیوندند ،کساند هستند که "ادا بهه ههم پیوسهته اسهت" (متهد  .)6:19امحهاد
جنسد با کسد لیر از زن یا شوهر اود ،بهطور ااص نناهد نااوشایند برعلیهه بهدنِ شهخص اسهت
حهق حاکمیهت انحصهاری
(اال قرنتیان  )20-18 ،16:6ا در ازداا  ،زن ا شوهر ،دیدهر بهر بدنشهان ر
ندارند ،بلنه ۀن را با همرسشان قسمت مدکنند (اال قرنتیان  .)5-3:7شوهران باید "زنان اهویش را
مثل بدن اود محزت منایند" (افسسیان  ،28:5مرجمۀ قدیم) .امحاد زن ا شوهر ،یک امحهاد م روقهت
نیست ،بلنه مادامال ُگمر است (متد 6:19؛ مالکد 16-14:2؛ رامیهان  )2:7ا یهک چیها بداهمیهت
نیست ،بلنه رابخۀ عمی د است که موس ادا ۀفریده شده ما رابخۀ بین مسیح ا کلیسایش را نشهان
دهد (افسسیان .)32-23:5
این ح ی ت که ادا دا شخص مت یا ،یگنهد مهرد ا زن را ۀفریهده ،بهه جهای ایننهه ف ه یهک مهرد را
بیافریند ،بخشد از ۀفرینش ما بهصورت اداست ،زیرا مدموان دید که ما حدادی مگه ردد اشهخاص در
مثلی را نشهان مددههد .در ۀیهۀ قزهل از ۀیههای کهه دربهارو ۀفهرینش مها بهصهورت مهرد ا زن صهحزت
مدکند ،االین نشانۀ رصیح مگ ردد اشخاص در دران ادا را مدبینیم" :حاط انسان را مدسهازیم .ۀنهها
بهصورت ما ا به شنل ما باشند ا ...حنومهت کننهد" (پیهدایش  .)26:1در اینجها شهزاهتهاید اجهود
دارد :ه نخور که قزل از ۀفرینش جهان ،بین اعضای مثلی  ،مشارکت ا ارمزهاط ا رشاکهت در جهالل
بود (مراجگه کنید به یوحنا  24 ،5:17ا فصل  6در باط ،دربارو مثلی ) ،پ

ادا ۀدم ا حوا را طوری

ۀفرید که محزت ا ارمزاط ا احرتام مت ابل را در رابخه بها ینهدیدر داشهته باشهند .الزتهه ایهن انگنهاد
مثلی  ،به طُرق نونانون در جامگۀ انساند ظاهر مدشود ،اما قخگهاً از ابتهدا در امحهاد نادیهک میهان
فردی در ازداا بوده است.
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ب .برابری در فرد ّیت و ارزش
ه نخور که اعضای مثلی در ارزش ا هستد کامل بهعنوان اشخاص مت یا ،برابرند (مراجگهه کنیهد
به فصل  ،)6پ

مردان ا زنان موس ادا ۀفریده شدهاند ما ارزش ا فردیرت برابر داشته باشند .اقتد

ادا نژاد برش را ۀفرید" ،مرد ا زن" ،هر دا را بهصورت اود ۀفرید (پیهدایش 27:1؛  .)2-1:5مهردان ا
زنان به یک اندازه بهصورت ادا ۀفریده شدهاند ا ههر دا ،شخصهیت اهدا را در زندندشهان مهنگن
مدکننههد .یگنههد مهها بایههد انگناسههد از اجههوه شخصههیت اههدا را در زنههدند ینههدیدر بزینههیم .انههر در
جامگهای زندند مدکردیم که ف

متشنل از مردان مسیحد یا ف

متشنل از زنان مسهیحد بهود،

در این صورت کامالً به مصویر شخصد ادا دست مندیافتیم ،الهد اکنهون مدمهوانیم مهردان ا زنهان
الهد را در مفاامهای من رملشان بزینیم که با هم زیزاید شخصیت ادا را منگن
اما انر ما به یک اندازه بهصورت ادا هستیم ،پ

مدکنند.

قخگاً مردان ا زنان به یک اندازه برای ادا مهم ا رند

ا به یک اندازه برای اا ارزشمنداند .ما از ازل در ناد ادا ارزش برابهر داریهم .ایهن ح ی هت کهه طزهق
کالم کتاب م دد ،مردان ا زنان "بهصورت ادا" هستند ،باید احساد لرار یا ح ارت ا هر نظری را
دربارو ایننه یک جن

"برمر" یا "بدمر" از جن

فرهندها ا مذاهب لیرمسیحد ،هیچک
هیچک
پ

دیدر است ،رد کنهد .مخصوصهاً بهراالف بسهیاری از

نزاید بههااطر مهرد بهودن ،احسهاد لهرار یها برمهری کنهد ا

نزاید بهااطر زن بودن ،احساد یأد ا ح ارت کند .انهر اهدا ارزش مها را برابهر مددانهد،

این مسأله برطرف مدشود ،چون ارزیابد ادا از ازل ،مگیار ح ی د ارزش شخصد است.

برابری شخصد ما در ناد ادا ،انگناسد از برابری شخصد ما در مثلی اسهت ا بایهد بههطور طزیگهد
مردان ا زنان را به سوی احرتام به یندیدر هدایت کند .امثال  31یک مصویر زیزها از احهرتام بهه یهک
زن اداشناد است:
"یک زن صالحه ا طیق را چهه کسهد مدموانهد پیهدا کنهد؟ ارزش اا از جهواهرات ههم زیهادمر
است ...فرزندانش از اا اوش ا راضد هستند ا شوهرش اا را مدسهتاید ا مدنویهد" :مهو بهر
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همه زنان اوب ا صالح برمری داری" .ج ل ا زیزاهد ،فریزنده ا ناپایدار است ،امها زنهد کهه
از ادااند مدمرسد ،قابل ستایش است" (امثال .)30-28 ،10:31
همچنین پرتد به شوهران مدنوید باید با زن اود" ،با ع رات ا احرتام" رفتار کنید (اال پهرتد )7:3
ا پول

مأکید مدکند" :در ادااند ،زن از مرد یا مرد از زن بدنیاز نیست .زیرا چناننهه زن از مهرد بهه

اجود ۀمد ،مرد از زن متولد مدشود" (اال قرنتیان  .)12 -11:11مردان ا زنان ارزش ینساند دارند؛
هر دا به یندیدر اابستهاند؛ هر دا ساااار احرتام هستند.
برابری در فر ردیت ،که زنان ا مردان با ۀن ۀفریده شدهاند ،به شنل مازهای در کلیسای عهد جدید مورد
مأکید قرار نرفته است .ما در پنخیناست ،مح رق نزوت یوهیل را مدبینیم که ادا اعده مددهد:
"از راح اود بر یام انسانها مدبارانم ا پرسان ا دارتان ش نز روت اواهند کرد ...حتهد بهر
لالمان ا کنیاان اود در ۀن ایهام از راح اهود اهواهم بارانیهد ا ایشهان نزه روت اواهنهد کهرد"
(اع ل 18-17:2؛ ن ل قولد از یوهیل .)29-28:2
راحال دد با قدرت جدیدی بر کلیسا نازل شد ا به مهردان ا زنهان عخایها بخشهید مها بهه طهرق قابهل
موجهد ادمت کنند .عخایای راحاند بین همۀ مردان ا زنان موزیع شده ،از پنخیناسهت ۀلهاز شهد ا
در طول ماریخ کلیسا ادامه دارد .پول

همۀ مسیحیان را اعضای ارزشمند بدن مسیح مدداند ،چون

"در هر فرد ،راح ادا به نوعد ااص برای ایریت یام مهردم مجلهد مدکنهد" (اال قرنتیهان .)12:7

همچنین پرتد در نامههایش بهه بسهیاری از کلیسهاها در رسارس ۀسهیای صهلیر مدنویهد" :ههر یهک
بحسب نگمتد [عخیهای] که یافته باشهد ،ینهدیدر را در ۀن اهدمت منایهد ،مثهل اکهال امهین فهید
نونانون ادا" (اال پرتد  ،10:4مرجمۀ قهدیم) .ایهن متهون مگلهیم منددهنهد کهه همهۀ ای نهداران
عخایای ینسان دارند ،بلنه مردان ا زنان ،هر دا ،عخایای ارزشمندی برای ادمت به کلیسا اواهند
داشت ا باید انتظار داشته باشیم که این عخایا بهطور نسرتده ا ۀزادانه در بین مهردان ا زنهان موزیهع
اواهند شد.
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برابری در نهاد اهدا ،در کلیسهای عههد جدیهد ،در مراسهم مگمیهد مهورد مأکیهد قهرار نرفتهه اسهت .در
پنخیناست ،مردان ا زناند که ایه ن ۀاردنهد ،مگمیهد یافتنهد" :کسهانینه پیهام اا را پذیرفتنهد مگمیهد
یافتند ا در ه ن راز م ریزاً سه هاار نفر به ایشان پیوستند" (اع ل  .)41:2ایهن مههم اسهت ،چهون
در عهدعتیق ،اتنه نشانۀ عضویت در قوم ادا بود که ف

مختص به مردان بهود .امها نشهانۀ جدیهد

عضویت در قوم ادا ،نشانۀ مگمید است که به مردان ا زنان عخا مدشود ا نواه دیدری بر ایهن اسهت
که هر دا باید بهعنوان اعضای کامل ا برابر قوم ادا در نظر نرفته شوند.
برابری م ام در قوم ادا نیا موس پول

در لالطیان مورد مأکید قرار نرفته" :چرا که همدد ش که

در مسیح مگمید یافتید ،مسیح را در بر کردید .دیدر نه یهودی مگند دارد نه یوناند ،نه لالم نهه ۀزاد،
نه مرد نه زن ،زیرا ش همدد در مسیح عیسد یند هستید" (لالطیان  ،28-27:3مرجمۀ هاارو نو).
در اینجا پول

بر این ح ی ت مأکید مدکنهد کهه ههیچ طز ههای از افهراد ،همچهون یهودیهاند کهه از

لحاظ جس ند از نسل ابراهیم هستند ،یها مهردان ۀزادی کهه از قهدرت اقتصهادی ا قهانوند بیشهرتی
براوردارند ،مندموانند ادعا کنند که در کلیسا ،م ام یا امتیهاز ااصهد دارنهد .بردنهان نزایهد اهود را
کوچنرت از مردان یا زنان ۀزاد بدانند ،افراد ۀزاد نیا نزاید اود را برمر از بردنان بدانند .یهودیان نزایهد
اود را برمر از یونانیان بدانند ،یونانیان نیا نزاید اهود را کمهرت از یهودیهان بداننهد .همچنهین پهول
مداواهههد مخمههنئ شههود کههه مههردان ،بگضههد از ندرشهههای فرهنه

اطرافشههان یهها حتههد بگضههد از

ندرشهای یهودیت قرن ینم را نخواهند پذیرفت ا فنر نخواهند کرد که ۀنها مهمرت از زنهان هسهتند یها
در ناد ادا ارزش بیشرتی دارند .زنان هم نزاید اود را در کلیسا کوچک یا کمارزش بدانند .مردان ا
زنان ،یهود ا یوناند ،برده ا ۀزاد ،همدد از ازل ،از اهمیت ا ارزش ینساند در نهاد اهدا ا از عضهویت
ینسان در بدن مسیح ،یگند کلیسا براوردارند.
عمالً ،هرنا نزاید فنر کنیم که در کلیسا شهراند درجۀ دا اجود دارد .اواه زن باشد یا مهرد ،کارمنهد
یا کارفرما ،یهود یا لیریهود ،سیاه یا سفید ،ارایند یا ف یر ،سامل یا بی ر ،قوی یا ضگیف ،جهذراب یها
لیرجذراب ،بسیار بااستگداد یها کنهد ذههن ،همدهد در نهاد اهدا ارزش ینسهان دارنهد ا بایهد در نهاد
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یندیدر نیا ارزش ینسان داشته باشند .این برابری ،یک عنرصه شهدفتاندیا ا فوقالگهاده در ایه ن
مسیحد است ا مسیحیت را م ریزاً از همۀ مذاهب ا جوامع ا فرهندها جهدا مدکنهد .شهأن ا منالهت
ح ی د در مرداندد ا زناندد الهد را ف

مدموان بهطور کامهل در اطاعهت از حنمهت رههایدبخش

ادا دید که در کتاب م دد یافت مدشود.
پ .تفاوت در نقشها

 .1رابطۀ بین تثلیث و تپرستی مرد در ازدواج.
اعضای مثلی از ازل ،ارزش ،فردیرت ا الوهیت ینسان داشتند .اما اعضای مثلی ن شههای متفهاامد
نیا داشتند2.ادای پدر همیشه پدر بود ا همیشه مانند پدری که با پرسش ارمزاط برقرار مدکند ،بها
پرس ارمزاط برقرار کرده است .انرچه هر سه عضو مثلی  ،در قدرت ا همهۀ صهفات دیدهر برابرنهد ،امها
پدر اقتدار بیشرتی دارد .اا ن ش رهای را در بین همۀ اعضای مثلی برعهده دارد ،چیای که پرس ا
راحال دد ندارند .در ۀفرینش ،پدر اعالم کرده ا پیش دم مدشود ،اما کار ۀفرینش موس پرس انجهام
شده ا با حضور پیوستۀ راحال دد حفظ ا ندهداری مدشهود (پیهدایش 2-1:1؛ یوحنها 3-1:1؛ اال
قرنتیان 6:8؛ عاانیان  .)2:1در فدیه ،پدر ،پرس را به جهان مدفرستد ا پرس مدۀید ا از پدر اطاعت
مدکند ا مدمیرد ما بهای نناهان ما را بپردازد (لوقا 42:22؛ فیلیپیان  .)8-6:2په

از صهگود پرسه

به ۀس ن ،راحال دد مدۀید ما کلیسا را مجهیا کند ا قدرت بخشد (یوحنا 7:16؛ اع ل 8:1؛ -1:2
 .)36پدر نیامد ما برای نناهان ما مبیرد ،راحال دد هم نیامهد .پهدر در پنخیناسهت بها قهدرت عههد
جدید بر کلیسا نازل نشد ،پرس هم نازل نشد .هر عضو مثلی  ،ن شهها ا عملنردههای مت یها دارنهد.
درنتیجه ،مفاات در ن شها ا اقتدار اعضای مثلی کامالً بها ارزش ،فردیرهت ا الوهیهت ینسهان سهازنار
است.
انر انسانها باید شخصیت ادا را منگن

کنند ،پ

ما انتظار داریم که مفاامهای مشابهد در ن هش

انسانها اجود داشته باشد ،حتد در اساسدمرین مفاات در انسانها ،مفاات بین مهرد ا زن .ایهن قخگهاً
چیای است که ما در منت کتاب م دد مدیابیم.
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پول

این عزارت مشابه را با بیان این مخلب ،ۀشنار مدکند" :اما مداواهم بدانیهد کهه رس ههر مهرد

مسیح است ا رس ههر زن شهوهر ااسهت ا رس مسهیح اداسهت" (اال قرنتیهان  .)3:11ایهن یهایا در
اقتدار است که مدموان در مصویر  1 .12نشان داد.

پدر

پسر

روحالقدس

دنیا

روحالقدس

برابری ا مفاات در مثلی  ،در برابری ا مفاات در ازداا منگن

مدشود

مصویر 1 .12

ه نخور که ادای پدر بر پرس اقتدار دارد ،انرچه هر دا در الوهیت برابرند ،در ازداا نیا شهوهر بهر
زن اقتدار دارد ،انرچه در فردیرت برابرند .در این مورد ،ن ش مرد مانند ن ش ادای پدر است ا ن ش
زن موازی با ن ش ادای پرس است .ۀنها ارزش ینسان ،اما ن شهای متفاات دارند .در پیشزمینۀ اال
قرنتیان  ،16-2:11پول

ۀن را بهعنوان پایهای برای بیان این مخلهب بهه قرنتیهان مدبینهد کهه بایهد

لزاسهای مختلفد را که برای مردان ا زنان ۀن زمان مناسب بود ،بپوشند ما فرق بین مردان ا زنهان در
ظاهر ا در جمع مسیحد منایان شود.

 .2نشانههای نقشهای متامیز پیش از سقوط.
اما ۀیا این مفاات بین ن شهای مرد ا زن ،بخشد از ۀفرینش االیۀ ادا بود یا بخشد از مجازات س وط
است؟ اقتد ادا به حوا نفت" :اشتیاق مو به شوهرت اواهد بود ا اا بر مهو حنمرانهد اواههد کهرد"
(پیدایش  ،16:3مرجمۀ قدیم) ،ۀیا در این زمان حوا محت اقتدار ۀدم قرار نرفت؟
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این ایده که مفاات در اقتهدار ،ف ه بگهد از ننهاه در دنیها عرضهه شهد ،موسه نویسهندنان متگهددی
همچون ۀیدا بد.اِ
ِ
سپنرس 3ا یلات بیلِاینیان4ح یت شده اسهت .بیلِاینیهان مدنویهد" :چهون ایهن
نتیجۀ س وط بود ،در اصل ،حاکمیت ۀدم بر زن بهعنوان یک چیا شهیخاند در نظهر نرفتهه مدشهود،
این کمرت از مرگ نیست".
اما انر منت راایت ۀفرینش در پیدایش را بررسد کنیم ،نشانههای متگددی از مفهاات در ن هش ۀدم ا
حوا را حتد قزل از نناه در جهان مدبینیم.

الف .اال ۀدم ۀفریده شد ،بگد حوا.
این ح ی ت که ادا اال ۀدم را ۀفرید ا پ

از مهدمد ،حهوا را ۀفریهد (پیهدایش  ،)23-18 ،7:2نشهان

مددهد که ادا ۀدم را بهعنوان کسد در نظر نرفت که ن ش رهای را در اهانوادهاش برعههده دارد.
هیچ رایۀ دا مرحلهای برای هیچیک از حیوانامد که ادا ۀفریده ،ذکهر نشهد ،بلنهه در اینجها بهه نظهر
مدرسد که هدف ااصد دارد .ۀفرینش ۀدم در ابتدا ،با الدوی "نخستزادند" در عههدعتیق سهازنار
هق
اسهت ،ایننههه نخسههتزاده در هههر نسههل از اههانوادو انسههاند ،رههها اههانواده در ۀن نسههل اسههت .حه ر
کل منت عهدعتیق در نظر نرفته شده ،حتد اقتهد نهاهد ااقهات بههااطر اههداف
نخستزادند در ر
حق مولهد فرااتهه شهد یها بهه شهخص کهوچنرت منت هل شهد (مراجگهه کنیهد بهه پیهدایش
ااص ادا ،ر
"حق مولد" به
27:25-34؛ 23:35؛ 30-27:38؛ 4-3:49؛ مثنیه 15:21-17؛ اال مواریخ  .)2-1:5ر
پرس نخستزاده مگلرق دارد ا ما ِل ااست ،مدر ایننه موقگیت ااصد مداالهه کهرده ا ایهن ح ی هت را
ح هههدف اههدا در ۀفههرینش االیههۀ ۀدم ا ایننههه ایههن هههدف ،یههایا
ملییههر دهههد .در نظههر نههرفنت صههحی ِ
همیشدد در ن شهای ادادادی زنان ا مردان را منگن
مدشود ،جایینه پول

مدکند ،در اال میمومهااد  13:2ح یهت

از این ح ی ت که "زیرا اال ۀدم ۀفریده شد ا بگد حوا" ،بهعنوان دلیلهد بهرای

محداد کردن ن شهای اداره ا مگلیم در کلیسا به مردان اسهتفاده مدکنهد( .ایننهه حیوانهات پهیش از
ۀدم ۀفریده شدهاند ،با این موضون در مناقد نیسهت ،چهون ایهدو نخسهتزادند ف ه بهرای اعضهای
اانوادو انساند بود).
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ب .حوا بهعنوان مددکار برای ۀدم ۀفریده شد.
کتاب م دد بهطور مشخص مدنوید ادا حوا را برای ۀدم ۀفریهد ،نهه ۀدم را بهرای حهوا .اهدا نفهت:
"نینو نیست ۀدم منها باشد .پ
پول

یااری مناسب برای اا مدسازم" (پیدایش  ،18:2مرجمۀ هاارو نهو).

این موضون را ۀن در مهم مدداند که نیاز به مفهاات بهین مهرد ا زن در پرسهتش را بهر رای ایهن

اصل مدنذارد .اا مدنوید" :مرد نیها بخهاطر زن ۀفریهده نشهد ،بلنهه زن بهرای مهرد الهق شهد" (اال
قرنتیان  .)9:11این نزاید به مگنای ارزش کمرت باشد ،بلنهه نشهان مددههد کهه از ابتهدا ،مفهاات در
ن ش اجود داشت.

پ .ۀدم ،حوا را نامدذاری کرد.
این ح ی ت که ۀدم همۀ حیوانات را نامدذاری مدکند (پیدایش  ،)20-19:2نشاندهندو اقتهدار ۀدم
حهق نامدهذاری یهک نفهر نشهاندهندو
بر قلمرا حیوانات بود ،چون در عههدعتیق فنهر مدکردنهد کهه ر
اقتدار بر ۀن شخص بود (این در زمانینه ادا کسهد را نامدهذاری مدکنهد ،دیهده مدشهود ،همچهون
ابراهیم ا سارا ،ا اقتد االدین فرزندانشهان را نامدهذاری مدکننهد) .چهون اسهم عهای مگیینکننهدو
شخصیت یا عملنرد شخص بود ،ۀدم ،ایژنیها یها عملنردههای حیوانهات را بها نامدهذاری ۀنهها مگیهین
مدکرد .بنابراین اقتد ۀدم ،حوا را نامدذاری کرد ا نفت" :اا زن نامیده شود ،زیهرا کهه از مهرد نرفتهه
شد" (پیدایش  ،23:2مرجمۀ هاارو نو) ،نشاندهندو ن ش رهای اا نیا بود .این قزهل از سه وط بهود،
اقتد ۀدم زنش را "زن" مدنامد ،ا بگد از س وط ههم بهود ،اقتهد "ۀدم اسهم زن اهود را حهوا نذاشهت
چون اا مادر یام انسانها است" (پیدایش  .)20:3بگضیها مخالفت کردهاند که در ااقهع ۀدم قزهل از
س وط ،حوا را نامدذاری ننرد 5.بلنه قخگاً زنش را "زن" اخاب کهرد (پیهدایش  ،)23:2ه نخهور کهه
همۀ موجهودات زنهده را بهه نهام صهدا کهرد (پیهدایش  ،)20-19:2نامدهذاری زن (هه ن فگهلِ ،qara
"اخاب کردن" در هر دا جا بنار رفته است) .ایهن ح ی هت کهه نهاهد ااقهات مهادران در عههدعتیق
فرزندانشان را نامدذاری مدکردند ،با ایدو نامدذاری به نشانۀ اقتدار در مناقد نیست ،چون مهادران
ا پدران ،هر دا بر فرزندانشان اقتدار االد را دارند.
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 .ادا نژاد برش را "انسان[ ،مرد در اندلیسد ]man ،نامید ،نه "زن".
این ح ی ت که ادا نژاد برش را "انسان" [در اندلیسد مرد] نامید ،نه "زن" ،یها از اصهخالح جنسه ریت
انثد استفاده ننرد ،در فصل  11موضیح داده شده است 6.پیدایش  2:5بهطور مشهخص مدنویهد:
"در راز ۀفرینش ۀنها" ،ادا "ایشان را انسهان نهام نههاد" (مرجمهۀ ههاارو نهو) .نامدهذاری نهژاد برشه بها
اصخالحد که بهطور ااص به ۀدم هم اشاره مدکند ،یا به مرد در یایا با زن اشاره مدکند ،پیشنهاد
مدکند که ن ش رهای به مرد مگلرق دارد .این شزیه به رسمد است که زن ،نام اانوادند مهرد را در
هندام ازداا بر اود مدنیرد؛ این نشاندهندو رهای اا در اانواده است.

چ .پ

از س وط ،ادا اال با ۀدم صحزت کرد.

ه نخور که ادا حتد قزل از ۀفرینش حوا ،بهمنهاید با ۀدم صحزت کرد (پیدایش  ،)17-15:2پ
بگد از س وط ،انرچه حوا اال نناه کرد ،اما ادا اال به رسا ۀدم ۀمد ا بهااطر عملاش از اا
بازاواست کرد" :اما ادااند ،ادا ۀدم را صدا کرد ا فرمود" :کجا هستد؟" (پیدایش  .)9:3ادا ۀدم
را رها اانوادهاش مددانست ،کسد که اال از همه بهااطر امفاقات اانواده پاسخدو بود .این مهم
است که انرچه این بگد از ارمناب نناه بود ،اما قزل از این بیانیه در پیدایش  16:3به حواست" ،اا
بر مو حنمراند اواهد کرد" (مرجمۀ قدیم) ،جایینه بگضد از نویسندنان امرازی ادعا مدکنند که
ۀلاز رهای مردان در اانواده بود.

ح .ۀدم ،نه حوا ،نشاندهندو نژاد برش بود.
انرچه حوا اال نناه کرد (پیدایش  ،)6:3ما بهااطر نناه ۀدم نناهنار محسهوب شهدیم ،نهه بههااطر
نناه حوا .عهدجدید به مها مدنویهد" :در ۀدم همهه مدمیرنهد" (اال قرنتیهان  ،22:15مرجمهۀ قهدیم؛
م ایسه کنید با ۀیۀ  )49ا "بسیاری بهااطر نناه یک نفهر مردنهد" (رامیهان 15:5؛ م ایسهه کنیهد بها
حهق رسپرسهتد یها رههای نهژاد برشه را بهه ۀدم داده بهود،
ۀیات  .)21-12این نشان مددهد که ادا ر
ن شد که به حوا داده نشده بود.

خ .لگنت باع محریف ن شهای قزلد شد ،نه مگرفد ن شهای جدید.
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ادا در مجازات ۀدم ا حوا ،ن شها یا عملنردهای جدیدی را مگرفهد ننهرد ،بلنهه ف ه درد ا محریهف
عملنردهای قزلد ۀنها را مگرفد کرد .درنتیجه ۀدم همچنان مسئولیت االیۀ کِشت در زمهین ا پهرارش
محصول را برعهده داشهت ،امها زمهین "اهار ا علفههای ههرزه مدرایانهد" ا اا بها عهرق پیشهاند نهان
مداورد (پیدایش  .)19-18:3همچنین حوا همچنان مسئولیت بچهدار شدن را برعهده داشت ،امها
این کار دردناک بود" :با درد ،فرزندان اواهد زایید" (پیدایش  ،16:3مرجمۀ هاارو نو) .سپ

اهدا،

ناان ا درد در رااب ه هن قزلد بین ۀدم ا حوا را نیا مگرفد کرد .ادا به حوا نفت" :اشتیاق مو به
شهوهرت اواههد بهود ا اا بهر مهو حنمرانهد اواهههد کهرد" ( ،16:3مرجمهۀ قهدیم) .سهوزان فهو بهههطور
چشمدیری استدطل کرده که کلمهای که "اشتیاق" مرجمه شده (عای  ،)teshuqahیگند "اشهتیاق
برای فرمانرااید" ا نشاندهندو این است که حوا اشتیاق للخد بهرای لَصهب فرمهانرااید از شهوهرش
اواهد داشت 7.انر این ادراک دربارو کلمههای کهه "اشهتیاق" مرجمهه شهده ،صهحیح اسهت ،چناننهه
صحیح به نظر مدرسد ،پ

نشان مددهد که ادا یک ناان در رابخۀ ۀدم ا حوا ا اشهتیاق حهوا بهرای

رسکشد در برابر اقتدار ۀدم را مگرفد مدکند.
ادا در مورد ۀدم به حوا نفت" :اا بر مو حنمراند اواههد کهرد" (پیهدایش  ،16:3مرجمهۀ قهدیم) .در
اینجهها کلمههۀ "فرمههانرااید" (عههای  )Meashalیههک اصههخالح قههوی اسههت کههه مگمههوطً بههرای حنومههت
سلخنتد بنار مدراد ،نه بهطور کلد برای اقتدار در یک اانواده.

8

این کلمه قخگاً به مگنای حنومت "اشرتاکد" با افراد محت حاکمیت نیست ،بلنه مفهاات ظریفهد در
فرمانرااید موس قدرت یا ق روت بیشرت را نشان مددهد .این رهای با اشونت را به جهای رههای بها
مهرباند ا محزت پیشنهاد مدکند .در اینجا یگنهد ۀدم از قه روت ا قهدرت بیشهرت بهرای فرمهانرااید بهر
زنش استفاده اواهد کرد ،داباره درد ا ناان را در رابخهای مگرفد مدکند که قزالً ه هنه

بهود .بهه

این مگنا نیست که ۀدم قزل از س وط هیچ اقتداری نداشت؛ بلنه ف ه بهه ایهن مگناسهت کهه بگهد از
س وط از ۀن سو استفاده اواهد کرد.
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پ

مسلیم هوشمندانه ا ارادی
در هر دا مورد ،لگنت باع محریف رهای فرامنانه ا بامالحظۀ ۀدم ا
ِ

حوا در برابر این رهای قزل از س وط شد.

د .فدیه در مسیح ،مرمیب ۀفرینش را از نو مأیید مدکند.
انر استدطل قزلد دربارو مگرفد محریف ن شها در هندام س وط صحیح باشد ،پ

چیای که انتظار

داریم در عهدجدید بیابیم ،ابخال جوانب دردناک رابخههای اسهت کهه نتیجهۀ ننهاه ا لگنهت بهود .مها
انتظار داشتیم که در مسیح ،فدیه ،زنان را مشویق کند که برعلیه اقتدار شوهرشان رسکشد ننننهد ا
شوهران را مشویق کند که از اقتدارشان با اشونت استفاده نننند .در ااقع ،این ااقگاً هه ن چیهای
است که مدیابیم" :ای زنانُ ،مخیع شوهران اود باشید ،زیرا این کار اظیفۀ مسهیحد ش سهت .ای
شوهران ،زنانمان را داست بداریهد ا بها ۀنهها منهدی نننیهد"(کولسهیان 19-18:3؛ م ایسهه کنیهد بها
افسسههیان 33-22:5؛ میتههود 5:2؛ اال پخههرد  .)3-7:1انههر مسههلیم شههدن زنههان در برابههر اقتههدار
شوهرانشههان ،یههک الدههوی ننههاهۀلود بههود ،پههرتد ا پههول

فرمههان منددادنههد کههه ایههن در ازدااجهههای

مسیحد حفظ شود! مثالً ۀنها مندنویند" :اارها را م ویت کنید کهه در بالتهان رشهد کننهد" یها "درد
ِ
ههدف
زای ن را ما ح رد ممنن دردناکرت کنید" یا "از ادا دار شوید ،بها اا مشهارکت نداشهته باشهید!"
فدیۀ مسیح این است که نتایج نناه ا سه وط را از ههر لحهاظ بهردارد" :پرسه اهدا ظهاهر شهد مها کهار

شیخان را نابود سازد" (اال یوحنا  .)8:3فرامین عهدجدید دربارو ازداا  ،هیچیک از عنارص لگنت یها
الدوهای رفتار نناهۀلود را ابدی مندسازد؛ بلنه مرمیب ا یایا ن شهاید را که از ۀلهاز ال هت نینهوی
ادا اجود داشت ،از نو مأیید مدکند.
از لحاظ کاربرد عملد ،اقتد در مسیح بالغ مدشویم ،در لذت ا شادماند در مفاات ن شهاید که
ادا در اانوادو انساند مگیین کرده ا حنی نه ۀفریده ،رشد اواهیم کرد .اقتد این مگلیم کتاب
م دد را درک مدکنیم ،مردان ا زنان باید بتوانند در دلشان بدویند" :این ن شۀ اداست ا زیزا ا
درست است ،من از نحوو ال تام موس اا ا ن ش مت یای که به من داده لذت مدبرم ".در این
مفاات ن شها در مثلی ا اانوادو انساند ،یک زیزاید ا شایستدد ا درستد جااادنه اجود دارد.
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هیچ احساسد از "برمر" یا "بدمر" بودن ا "مهمرت" یا "کمارزشرت" بودن اجود ندارد ،مردان ا زنان باید
هر دا بتوانند کامالً در نحوو ۀفرینش اود موس ادا شادی کنند.

ذ .سؤال مربوط به کاربرد ۀن برای کلیسا.
سؤا ِل نحوو کهاربرد مگهالیم عهدجدیهد دربهارو مرداندهد ا زنهاندد بهرای کلیسهای امهراز ،یهک سهؤال
بح براندیا است ا در اینجا فضای ما اجازه منددهد بهطور نسرتده به این موضهون بپهردازیم .فهرق

اصلد بین نهضت انجیلیها دربارو ایهن موضهون را مدمهوان در یهک سهؤال کلیهدی االصهه کهرد :ۀیها
بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم در کلیسا باید مختص به مردان باشد؟ مسیحیاند که بهه ایهن سهؤال
پاسهخ منفهد مددهنهد ،مسهاااتطلزان نامیهده مدشهوند (چهون بهر "برابهری" زنهان ا مهردان مأکیهد
مدکنند) .ۀنها مگت داند که هیچ ن ش اداره یا مگلیم در کلیسا مختص به مردان نیست -همۀ م امهها
برای مردان ا زنان بهطور ینسان موجود است .ۀنها بر لالطیان  28:3ا همچنین دااران 5-4؛ اع ل
17:2-18؛ 26:18؛ 21:9؛ رامیان  7:16ا اال میمومااد  11:3مأکید مدکننهد .اطالعهات بیشهرت
دربارو نظر مساااتطلزد در سازماند که اقف مزلیغ ایهن نظهر شهده ،یگنهد مسهیحیان بهرای برابهری
کتاب م دسد )9(CBEموجود است .بیانیۀ اصول ۀنها" ،مردان ،زنان ا برابری کتاب م دسد" نامیهده
مدشود.

10

مسیحیاند کهه بهه ایهن سهؤال پاسهخ مثزهت مددهنهد ،من رملنرایهان نامیهده مدشهوند (زیهرا مأکیهد
مدکنند که درحالینه مردان ا زنان ارزش ینسان دارند ،امها از مفاامههای "من رمهل" براوردانهد) .ۀنهها
مگت دند "بگضد" از ن شهای اداره ا مگلیم کلیسا مختص به مردان است ،انرچه این ن شهای دقیق،
بر اساد نحوو بنارنیری اال میمومااد  15-11:2موس هر یک از فرقههها ا ج عتههای کلیسهاید
در سااتارهای مدیریتد متفاات است .ۀنها بهر اال میمومهااد  15-11:2ا همچنهین متهد 4-2:10
(عیسد داازده مرد را بهعنوان رسول انتخهاب کهرد)؛ اال قرنتیهان 35-33:14؛ اال میمومهااد 2:3؛
میتود  6:1ا ارمزاط بین رهای در اانه ا کلیسا (اال میمومهااد  )5:3مأکیهد مدکننهد .اطالعهات
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بیشرت دربارو نظر من رملنرایان در سازماند که اقف مزلیغ این نظهر شهده ،یگنهد شهورای مرداندهد ا
زناندد کتاب م دسد )11(CBMWموجود است .بیانیۀ اصول ۀنها" ،بیانیۀ دانوِرد" است.

12

نظر من من رملنراست ا در جای دیدهر ،مخالهب نسهرتدهای را دربهارو ۀن نوشهتهام .مهن بهه ااتصهار
مگت دم که هیچیک از عزارامد که مورد مأکید مساااتطلزان است ،ااقگاً به ایهن سهؤال کهه ۀیها زنهان
کهل کلیسها داشهته باشهند ،اشهاره مندکنهد :بهدرسهتد کهه زنهان
مدموانند اقتدار اداره یها مگلهیم بهر ر
مدموانند در کلیساهای عهدجدید نز روت کنند (اع ل 9:21؛ اال قرنتیان  ،)5:11امها عخیهۀ نزه روت
همیشه مت یا از مگلیم است ا از مشایخ اواسته نشده که عخیۀ نز روت داشته باشهند ،بلنهه "مگلمهد
موانا" باشند (مراجگه کنید به اال میمومااد  )2:3نز روت در الوت ،ماننهد نزه روت دبهوره (دااران  )4ا
مگلیم در الوت ،مانند مگلیم اکیال ا پریسنیال (اع ل  )26:18قخگاً امرازه بهرای زنهان جهایا اسهت،
کل کلیساسهت کهه در اال میمومهااد 15-11:2
اما این اع ل به شنل مهمد ،متفاات از اقتدار بر ر
برای زنان منع شده است .در مورد رامیان  ،7:16شواهد کافد نداریم که با اطمینان بهدانیم (حتهد
بگد از مح ی ات بسیار زیاد) که شخصد به نام (یونیهاد) مهرد اسهت یها زن (یونیها) .13بهدرسهتد کهه
همۀ ما "در مسیح عیسد یک" هستیم (لالطیان  ،28:3مرجمۀ قدیم) ،اما این ف

امحاد ما را مأیید

مدکند؛ به این مگنا نیست که همه ینسان هستیم یا عملنردهای ینسان داریم ،ه نخهور کهه همهۀ
اعضای بدن ،یک "بدن ااحد" است (اال قرنتیان  ،)12:12به این مگنها نیسهت کهه همهۀ قسهمتهای
بدن ما عملنردهای ینسان دارند.
برعن  ،عزارامد کهه من رملنرایهان بهر ۀنهها مأکیهد مدکننهد ،مسهت ی ً بهه ایهن سهؤال اصهلد اشهاره
کهل کلیسها براهوردار باشهند .عزهارامد ماننهد اال
مدکنند که ۀیا زنان باید از اقتدار اداره یا مگلیم بر ر
میمومااد 2:3؛ میتود  6:1ا متد  4-2:10دربارو رسوطن یا مشایخد صحزت مدکننهد کهه از ایهن
کل کلیساها اقتهدار داشهتند) .عزهارات
کل کلیسا براوردار بودند (یا در مورد رسوطن که بر ر
اقتدار بر ر
کهل ج عهت کلیسهاید
دیدر دربارو یک م ام صحزت مندکننهد ،بلنهه دربهارو ن هش مگلهیم یها ادارو ر
صحزت مدکنند (اال میمومااد 15-11:2؛ اال قرنتیان  .)35-33:14ایهن ادعها کهه ایهن بیانیههها
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مربوط به بگضد از موقگیتهای فرهندد است ،از جمله :زنان ۀمهوزو لله را مگلهیم مددهنهد یها زنهان
محصیالت کافد ندارند ،به نظر من موس شواهد مگتا ح یت مندشوند ا پول

این دلیل را بیهان

مندکند (بلنه به ۀدم ا حوا قزل از نناه اشاره مدکند) .بنابراین من دلیلد مندبینم که این بیانیهها
کهل "عرصه کلیسهاید" (دارانِ بهین پنخیناسهت مها
را طوری در نظر بدیریم کهه بهرای چیهای لیهر از ر
بازنشت مسیح) کاربرد داشته باشد.
اما بسیاری از کلیساها در دیدناهشان نسزت به انوان ادمات موجود برای زنان ،بیش از ح رد محهداد
بودهاند ا این لالزاً موس دیدناه افراطد مسلر راحانیون در ادمت مشدید شده است .کشیشهان ا
مشایخ حنیم لالزاً به بینش ا مشورت زنان در کلیساهایشان نوش اواهند کرد ا درهای بیشرتی را
برای صدها نون دیدر از ادمات ارزشمند برای زنان باز اواهند کرد ،درحالینه همچنان مداواهند
با ادراکشان از کتاب م دد ،نسزت به ۀن افادار باشند ا بنابراین "بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم را
در کلیسا" به مردها ااتصاص مددهند.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1موضیح دهید که چدونه ۀفرینش انسان بهصورت مرد ا زن ،انگناسد از مصویر ادا در راابه
بین افراد است.
 .2انر مرد ا زن بهطور برابر بهصورت ادا ۀفریده شدهاند ،این دربهارو ارزش نسهزد ۀنهها در نهاد
ادا چه مدنوید؟
 .3مفههاات در ن شهههای اعضههای مثلی ه  ،دربههارو ن شهههای مههردان ا زنههان در ازداا بههه مهها چههه
مدۀموزد؟
 .4پنج نشانهای را که ن شهای مردان ا زنان قزل از س وط را مت یا مدکند ،نام باید.
 .5س وط چه مأایری بر ن شها ا عملنردهای ۀدم ا حوا داشت؟
 .6فدیۀ ما در مسیح چه مأایری بر این ن شها دارد؟
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 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1انر در مورد احساستان صادق هستید ،به نظرمهان بههرت اسهت کهه مهرد باشهید یها زن؟ ۀیها از
جنسیرتد که ادا به ش داده ،اوشحال هستید یا مرجیح مددهید متگلرق به جن

مخالف

باشید؟ به نظرمان ادا مداواهد دربارو این سؤال چه احساسد داشته باشید؟
 .2ۀیهها مدموانیههد صههادقانه بدوییههد کههه اعضههای جههن

مخههالف در نظههر اههدا از ارزش ینسههان

براوردارند؟
 .3پیش از مخالگۀ این فصل ،ۀیا ش رااب اانوادند را انگناسد از رااب بین اعضهای مثلیه
مددانستید؟ ۀیا به نظرمان این راش مفیدی برای در نظر نرفنت اانواده است؟ ۀیا راهههاید
اجود دارند که بتوانید شخصیت ادا را در اانوادهمان بهطور کاملمر منگن

کنید؟

 .4چدونه مگلیم این فصل دربارو مفاات ن شهای مردان ا زنهان را مدمهوان بها ندرشههاید کهه در
جامگۀ امراز ابراز مدشود ،م ایسه کرد؟ انر مفاامهاید بین مگالیم اکرث جامگه ا مگالیم کتاب
م دد اجود دارد ،ۀیا به نظرمان زمانهاید اواهد رسهید کهه پیهرای از کتهاب م هدد دشهوار
اواهد شد؟ در این رشای  ،کلیسایمان برای کمک به ش چه کاری مدمواند انجام دهد؟
 .4اصطالحات خاص
من رملنرایان
مفاات در ن ش
محریف ن شها
مساااتطلزان
برابری در فردیرت
نخستزادند
341

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
کولسیان 19-18:3

"ای زنانُ ،مخیع شوهران اود باشید ،زیرا این کار اظیفۀ مسیحد ش ست .ای شوهران ،زنانمان را
داست بدارید ا با ۀنها مندی نننید".
_______________________
.1

برای مزاحثۀ نسرتدهمر دربارو مفاهیم الهیامد مفاامهای مرد ا زن در پیدایش  3-1مراجگه کنید به ریموند سد .اارمالند ،کوچنرت" ،برابری مرد ا زن ا
رسپرستد مرد :پیدایش  ،"3-1در احیای مرداندد ا زناندد کتاب م دسد :پاسخد به جنزش ۀزادی زنان نهضت انجیلد ،ایرایش :جان پایپر ا اِین
نرا ِدم ( )Wheaton, III.:Crossway, 1991صفحۀ  .98من در بخشهای متگدد این فصل به مجایه ا محلیل دکرت اارمالند منیه کردهام ،اما پاسخهای
دقی رت به مخالفت با این ننات را مدموان در م الۀ اا یافت .مخالب دیدر دربارو مرداندد ا زناندد کتاب م دسد را مدموان در شورای مرداندد ا زناندد
کتاب م دسد یافت2825 Lexington Road, Box 926, Louisville, KY 40280. (www.cbmw.org) .

.2

دربارو مفاات ن ش در اعضای مثلی به فصل  6مراجگه کنید.

.3

فرامر از لگنت ،ایرایش دام ) (Nashville: Thomas Nelson, 1985صفحات .24-20

.4

جنسیت ( )Grand Rapids: Baker, 1985صفحۀ  .58همچنین مراجگه کنید به صفحات .58-21
فرامر از ن شهای
ر

.5

مراجگه کنید به ِ
یلات بیلِاینیان ،فرامر از ن شهای جنس ریت ،صفحات .261-260

.6

مراجگه کنید به صفحات .188-187

.7

ِ
مینیسرت.383 -376 :)1975( 37
مراجگه کنید به سوزان .مد .فو "زن چه اشتیاقد دارد؟" در یادداشتهای الهیامد اِست

.8

مراجگه کنید به مثنیه " 6:15ش بر بسا اقوام حنمراند مدکنید ،الد ۀنها بر ش حنومت مندکنند"؛ امثال " 7:22مواندر بر ف یر مسل دارد" (مرجمۀ
قدیم)؛ دااران 4:14؛ ( 11:15از فلسخینیان که بر ارساهیل حنومت مدکنند)؛ همچنین پیدایش 8:37؛ امثال  24:12ا لیره.

.9

مسیحیان برای برابری کتاب م دسد مدموانند با این ۀدرد یاد بدیرند. 122 West Franklin Ave., Suite 218, Minneapolis, MN 55404-2451

اب سایت www.goldengate.net/mall/cbe :کتابهاید که نشاندهندو نظر مساااتطلزان است شامل ،ریچارد ا کامرین کرا ِنر ،من رنج مدکشم نه یک
زن :مفنر داباره دربارو اال میمومااد  15-11:2با موجه به شواهد باستاند ()Grand Rapids: Baker, 1992؛ (کرانِر مؤس

 CBEاست)؛ یلات

ِ
کیرن ،پول  ،اامنها ا زنان ) (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1992ا
بیلِاینیان ،فرامر از ن شهای جنسیرت ()Grand Rapids: Baker, 1985؛ ک ِر
رِبنا ِمریل نرامُئی  ،اا اوش برای زنان ).(Grand Rapids: Baker, 1997
 .10االین انتشار در مسیحیت امراز 9 ،ۀاریل  ،1990صفحات  37-36ا در اب سایت  CBEموجود است.
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 .11مدموان به این طریق با شورای مرداندد ا زناندد کتاب م دسد یاد نرفت .2825 Lexington Road, Box 926, Louisville, KY 40280 :اب سایت:

 .www.cbmw.orgکتابهای نشاندهندو نظر من رملنرایان ،شامل ،جان پایپِر ا اِین نرا ِدم ،ایرایشهای :احیای مرداندد ا زناندد کتاب م دسد :پاسخ
به جنزش ۀزادی زنان نهضت انجیلد )(Wheaton, III.: Crossway, 1991؛ ِمری کاسیان ،زنان ،ۀفرینش ا س وط (Westchester, III.:Crossway,
نانِر ،موماد رش ِ
) ،1990اِس ِتفان بد .کالرک ،مرد ا زن در مسیح ) (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1980ا ا َندریاد کوس ِت ِ
ِیرن ا اِسنات بالداین،
ایرایشهای :زنان در کلیسا :مجایه ا محلیل مازهای از اال میمومااد .(Grand Rapids: Baker, 1995) 15-9:2
 .12االین انتشار در مسیحیت امراز 13 ،انویه  ،1989صفحات  41-40ا در اب سایت  CBMWموجود است.
 .13جالب است که منها منزع اطالعات ماریخد دیدری که ما اار از عهدجدید دربارو این شخص داریم ،اا را "یونیاد" مدنامد (ا با ضمیر مذکر به اا اشاره
مدکند) ا مدنوید اا "اس ف ۀپا ِمئیا در سوریه شد" (مراجگه کنید به اِپیفانیود [ 403-315میالدی] .)Index disciplulorum, 125. 19 – 20 ،یک
نویسندو دیدر ،کریسوستوم ( 347-407میالدی) ،فرض مدکند که این یک زن ،یونیا بود اما چیای دربارو اا مندداند ،لیر از ۀنچه در منت کتاب م دسد
ذکر شده است (موعظه دربارو رامیان .)7:16
عالاه بر ابهام دربارو نامش ،کلمۀ رسول در اینجا مزهم است؛ اصخالح یوناند  apostolosناهد ااقات ف

به مگنای "پیامۀار" است (همچون یوحنا

16:13؛ دام قرنتیان 23:8؛ فیلیپیان  )25:2ا در جاهای دیدر به م ام "رسول عیسد مسیح" اشاره مدکند .چون این پیشزمینه اطالعات کمد را در
رامیان  7:16اراهه مدکند ،لیرممنن است که در اینجا به مفهوم ۀن پد برد( .برای اطالعات بهراز رساند شده ،مراجگه کنید به
.)www.EFBT100.com.section_7.2
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فصل سیزدهم
گناه
 +نناه چیست؟
 +از کجا ۀمد؟
 +ۀیا ما یک ماهیت نناهۀلود را از ۀدم به ارث مدبریم؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .تعریف گناه
ماریخ نژاد برش مخابق ۀنچهه در کتهاب م هدد اراههه شهده ،اساسهاً مهاریخ انسهان در اضهگیت ننهاه ا
رسکشد برعلیه ادا ا ن شۀ فدیۀ اداست که بسیاری را به ناد اود بازنردانهد .بنهابراین جهایا اسهت
که اکنون ماهیت نناه را بهعنوان چیای که انسان را از ادا جدا مدکند ،در نظر بدیریم.

ما مدموانیم نناه را اینخور مگریف کنیم :نناه ،هر قصهوری در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد اهدا در
عمل ،ندرش یا ماهیت است .در اینجا نناه در رابخه با ادا ا رشیگت ااالقد اا مگریف شهده اسهت.
نناه نهمنها شامل اعه ل اسهت ،از جملهه دزدی یها درا یها قتهل ،بلنهه شهامل ندرشههاید بهراالف
ندرشهای دراواست شده از جانهب اداسهت .مها ایهن را در ده فرمهان مهدبینیم ،کهه نههمنها اعه ل
نناهۀلود ،بلنه ندرشهای لل را هم منع مدکند" :به اانۀ همسایۀ اهود طمهع ننهن .بهه زن ،لهالم،
کنیا ،ناا ،اط ا هر چیاینه مال همسایهات مدباشد ،طمع ننهن" (اهرا  .)17:20در اینجها اهدا
بهطور مشخص مدنوید اشتیاق برای دزدی یا زنا نیا در نظر اا ننهاه اسهت .موعظهۀ بهاطی کهوه نیها
ندرشهای نناهۀلود ،همچون اشم (متد  )22:5یا شهوت (متد  )28:5را منهع مدکنهد .پهول

نیها

ندرشهاید همچون حسادت ،اشم ا اوداواهد (لالطیان  )20:5را بهعنوان چیاهاید ذکر مدکند
که اع ل جسم ا براالف اواستههای راح است (لالطیان  .)20:5بنابراین یهک زنهدند اوشهایند
بههرای اههدا ،زنههدند در پههاکد ااالقههد اسههت ،نهههف
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در اعه ل ،بلنههه در اشههتیاق قلزههد .در ااقههع،

بارنرتین فرمان مداواهد که قلز ن مملو از ندرش محزت به ادا باشد" :ادااند ادای اهود را بها
یام دل ا یام جان ا یام ذهن ا یام ق روت اود داست بدار" (مرق

.)30:12

مگریف نناه در باط بهطور مشخص نشان مددههد کهه ننهاه ،قصهور در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد
اداست ،نهمنها در عمل ا ندرش ،بلنه در ماهیت ااالقهد .همچنهین ماهیهت مها ،یگنهد شخصهیت
دراند که ذات کیستد ما بهعنوان یک انسان است ،مدمواند نناهنهار باشهد .پهیش از فدیهه موسه
مسیح ،نهمنها مرمنب اع ل نناهۀلود مدشهدیم ا ندرشههای ننهاهۀلود داشهتیم ،بلنهه ذامهاً نناهنهار
بودیم .پ

پول

مدمواند بدوید" :زیرا در ۀن هندام که ما هنوز ننهنهار بهودیم ،مسهیح بههااطر مها

ُمرد" (رامیان  ،)8:5یا قزالً "مانند دیدر ۀدمیان ،ما نیها طزیگتهاً سهاااار اشهم ا لضهب اهدا بهودیم"
(افسسیان  .)3:2حتد اقتد یک لیرای ندار در اواب است ا مرمنب اعه ل ننهاهۀلود مندشهود یها
فگاطنه ندرشهای نناهۀلود را م ویت مندکند ،همچنان در نظر ادا "نناهنار" است؛ اا همچنان یک
ماهیت نناهۀلود دارد که مخابق رشیگت ااالقد ادا نیست.
ایلد بهرت است که نناه را مخابق کتاب م دد ،در ارمزاط با رشیگهت اهدا ا شخصهیت ااالقهد اا
مگریف کنیم ما راشهای بوالهوسانه ا ااتیاری .یوحنا به ما مدنویهد" :ننهاه مخهالف رشیگهت اسهت"
(اال یوحنا  ،4:3مرجمۀ قدیم ،با اشهاره بهه رشیگهت اهدا) .اقتهد پهول

مداواههد نناهنهار بهودن

جهاند برش را نشان دهد ،به رشیگت ادا مت روسل مدشود ،اواه رشیگت منتوب که به یهودیان عخها
شد (رامیان  )29-17:2یا رشیگت لیرمنتوب که در اجدان لیریهودیان عمل مدکنهد ،کسهانینه بها
رفتارشان نشان مددهنهد "م هررات رشیگهت در قلبهایشهان نوشهته شهده" (رامیهان  .)15:2در ههر
مورد ،نناهنار بودن ۀنها موس عدم مخابق با رشیگت ااالقد ادا منایان مدشود.
نهایتاً ،باید موجه کنیم که این مگریف بر ج ردیت نناه مأکید مدکند .ما به مجربه مددانیم که نناه بهه
زندندمان ۀسیب مدزند ،درد ا عواقب مخ رربد را برای ما ا کسانینه محت مأایرش قرار مدنیرند ،بهه
همراه دارد .اما اقتد ننهاه را قصهور در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد اهدا مگریهف مهدکنیم ،مأکیهد
مدکنیم که نناه بیش از یک چیا دردناک ا ایراندر است -این به عمیقمرین شهنل ممنهن ،اشهتزاه
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است .در جهاند که ادا ۀفریده ،نناه نزاید مأییهد شهود .ننهاه مسهت ی ً بهراالف همهۀ نینویدههای
کهل کیسهتد اهود لهذت مدبهرد،
شخصیت اداست ا ه نخور که ادا وارماً ا ما ابد در اهودش ا ر
پ

وارماً ا ما ابد از نناه متنفر است .این ذاماً براالف برمری شخصیت ااالقد ااست .چون ننهاه

براالف قداسیت اداست ،اا باید از ۀن متنفر باشد.
ب .منشأ گناه
نناه از کجا ۀمد؟ چدونه اارد جهان شد؟ اال ،باید بهاضوح مأیید کنیم که ادا نناه ننهرد ا بههااطر
رص نیست .انسان ننهاه کهرد ا فرشهتدان ننهاه کردنهد ا در ههر دا مهورد ،بها انتخهاب ارادی ا
نناه م ر
دااطلزانه این کار را کردند .رسزنش ادا بهااطر نناه ،کفهر برعلیهه شخصهیت اداسهت" .اا صهخره
است ا اع لش کامل .همۀ راههای اا انصاف اسهت .اهدای باافها ا مهاا از ظلهم .اا عهادل ا راسهت
است" (مثنیه  .)4:32الیهو بهدرستد مدنوید" :حاشا از ادا که بدی کند .ا از قادر مخلق ،که ظلم
مناید" (ایوب  ،10:34مرجمۀ قدیم) .در ااقع ،لیرممنن است کهه اهدا حتهد اواههان اخها کهردن
باشد" :زیرا ادا با هیچ بهدی اسوسهه مندشهود ،ا کسهد را نیها اسوسهه مندکنهد" (یگ هوب ،13:1
مرجمۀ هاارو نو).
اما از طرف دیدر باید مراقب اخای مخالف باشیم :این اشتزاه است که بدوییم از ازل قهدرت رشارت
مشهابه یهها برابههر بهها قههدرت اههدا در جهههان اجههود داشهت .بیههان ایههن مخلههب ،یگنههد مأییههد چیههای کههه
"داناندد" نهاید در جهان نامیده مدشود ،یگند اجود دا قدرت لاید برابهر ،ینهد اهوب ا دیدهری
بد1.همچنین هرنا نزاید فنر کنیم که نناه ،ادا را متگجب کرد یا به چالش کشید یا بر قدرت مخلق
اا یا کنرتل مشیرت الهد اا بر جهان للزه کرد .بنابراین ،انرچه هرنا نزاید بدوییم ادا اهودش ننهاه
رص است ،اما باید مأیید کنیم اهداید کهه "همهه چیها را مخهابق اراده ا ن شهۀ
کرد یا بهااطر نناه م ر
اود انجهام مددههد" (افسسهیان  ،)11:1م ه ررر کهرد کهه ننهاه اارد جههان شهود ،انرچهه از ۀن لهذت
مندبرد ا انرچه اا م ررر کرده که این از طریق انتخابهای دااطلزانۀ موجودات ااالقد حاصل شود.
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حتد پیش از نااطاعتد ۀدم ا حوا ،نناه در عالَم فرشتدان ،با س وط شهیخان ا دیوهها اجهود داشهت.
اما در رابخه با نژاد برش ،االین نناه ،نناه ۀدم ا حوا در با عدن بود (پیدایش  .)19-1:3بهطور کلد
اوردن میوو درات شناات نیک ا بهد ،بهه طری ههای بسهیار ،راشهد عهادی بهرای ننهاه اسهت .اال،
نناهشان به پایۀ دانش ا شناات وبه زد ،چون پاسخ متفهاامد را بهه ایهن سهؤال داد" :چهه چیهای
راست است؟" درحالینه ادا نفته بود انر ۀدم ا حوا از این دراهت بخورنهد ،اواهنهد ُمهرد (پیهدایش
شهک
 ،)17:2مار نفت" :ش مندمیرید" (پیدایش  .)4:3حوا مصمیم نرفت بهه راسهتد کهالم اهدا
ر
کند ا بررسد کند ا بزیند که ۀیا ادا راست نفته است.
دام ،نناهشان به پایۀ مگیارهای ااالقد وبه زد ،چون پاسخ متفاامد به این سؤال داد" :چه چیای
درست است؟" ادا نفته بود که کار درست ااالقد این بود کهه ۀدم ا حهوا از میهوو ایهن یهک دراهت
نخورند (پیدایش  .)17:2اما مار پیشنهاد کرد که اوردن این میوه کار درستد اسهت ا بها اهوردنش،
ۀدم ا حوا "مثل ادا" مدشوند (پیدایش  .)5:3حوا بهه ارزیهابد اهود از کهار درسهت ا ۀنچهه بهرای اا
اوب بود ،اعت د کرد ،به جای ایننه اجازه بدهد کالم ادا درست ا لل را مگریف کند .اا "دیهد کهه
ۀن درات اوشاوراک است ا چشمنواز ،ا دراتد دلخواه برای افاادن دانش" بنابراین "از میهوو ۀن
نرفت ا اورد" (پیدایش  ،6:3مرجمۀ هاارو نو).
سوم ،نناهشان پاسخ متفاامد به این سؤال داد" :من کیستم؟" پاسخ درست این بهود کهه ۀدم ا حهوا
مخلوقههات اههدا بودنههد ،بههه اا اابسههته بودنههد ا همیشههه بایههد بهههعنوان اههالق ا ادااندشههان ،مههابع اا
مدبودند .اما حوا ا بگد ۀدم ،مسلیم اسوسه شهدند کهه "مثهل اهدا" شهوند (پیهدایش  ،)5:3بنهابراین
مالش کردند که اود را در جایداه ادا بدذارند.
مهم است که بر ص رحت ماریخد راایت س وط ۀدم ا حوا مأکید کنیم .ه نخور که ناارش ۀفرینش ۀدم
ا حوا با ب یۀ راایت ماریخد کتاب پیدایش در ارمزاط است 3،ایهن نهاارش سه وط انسهان ههم کهه بهه
دنزا ِل ۀفرینش انسان است ،موس نویسنده بهعنوان ماریخ راایتد ا رصیح اراهه شده اسهت .بگهالاه،
نویسندنان عهدجدید به این ناارش مراجگه کرده ا مأیید مدکنند که "نناه بهاسیلۀ یهک انسهان بهه
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جهان اارد شد" (رامیان  )12:5ا مأکید مدکنند "درنتیجۀ ۀن نافرماند ،انسان محنوم شنااته شد"
(رامیان  )16:5ا "مار به منر اود حوا را فریفت" (دام قرنتیان  ،3:11مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید بها
شک یک مار ااقگد ا جس ند بود ،اما حرف مهدزد ،چهون قهدرت
اال میمومااد  .)14:2مار ،بدان
ر
شیخان از طریق اا صحزت مدکرد (م ایسه کنید پیدایش  15:3با رامیان 20:16؛ همچنین اعداد
30 -28:22؛ مناشفه 9:12؛ .)2:20
نهایتاً باید موجه کنیم که همۀ نناهان درنهایت لیرمنخ د هستند .ااقگهاً منخ هد نزهود کهه شهیخان
برعلیه ادا رسکشد کند ا انتظار داشته باشد که بتواند اود را برمر از ادا سازد .همچنهین منخ هد
نزود که ۀدم ا حوا فنر کنند که با نااطاعتد از کالم اال شان مدموانند به چیای دست یابنهد .اینهها
انتخابهای احم انه بودنهد .رسسهختد شهیخان در رسکشهد از اهدا ،حتهد امهراز ههم همچنهان یهک
انتخاب احم انه است ،ه نخور که مصمیم انسانها برای ادامۀ رسکشهد از اهدا ،احم انهه اسهت .نهه
انسان عاقل ،بلنه "احمق در دل اود مدنوید :اداهد نیست" (ماامیر  .)1:14شخص "احمهق" در
کتاب امثال ،بدپراا در انوان نناهان افراط مدکند (مراجگه کنید به امثال 23:10؛ 15:12؛ ،7:14
16؛ 5:15؛  2:18ا لیره).انرچه ناهد ااقات انسانها اود را قانع مدکنند کهه دطیهل اهوبد بهرای
نناه کردن دارند ،اما اقتد در راز ۀار در زیر نور رسد ح ی ت ۀزموده مدشوند ،مشخص اواههد شهد
که در هر مورد ،نناه اصالً منخ د نیست.
پ .آموزۀ گناه ارثی

4

نناه ۀدم چه مأایری بر ما مدنذارد؟ کتاب م دد مگلیم مددهد که ما به دا طریق نناه را از ۀدم بهه
ارث مدبریم.

 .1تقصیر ارثی :ما بهخاطر گناه آدم ،گناهکار محسوب میشویم.
پول

مأایرات نناه ۀدم را اینخور موضیح مددهد" :پ  ،ه ننونه که نناه بهااسخۀ یک انسان اارد

جهان شد ،ا بهااسخۀ نناه ،مرگ ۀمد ،ا بدینسان مرگ دامندیر همۀ ۀدمیان نردید ،از ۀنجا که همه
نناه کردند" (رامیان  ،12:5مرجمۀ هاارو نو) .این پیشزمینه نشان مددهد که پول
348

دربارو ننهاهد

کل این پهارانراف (رامیهان
صحزت مندکند که انسانها رازانه در زندندشان مرمنب مدشوند ،چون ر
 ،)21 -12:5م ایسۀ ۀدم ا مسیح است .اقتد پول

مدنوید" :پ

[یوناند " ، houtosدرنتیجه ،بهه

این مرمیب" -یگند از طریق نناه ۀدم] مرگ دامندیر همۀ ۀدمیان نردید ،از ۀنجا که همه نناه کردند"،
اا مدنوید که از طریق نناه ۀدم "همه نناه کردند".
این ایده که "همه نناه کردند" ،یگند اقتد ۀدم نااطهاعتد کهرد ،اهدا همهۀ مها را نناهنهار دانسهت ا
جلومر با دا ۀیۀ بگدی نشان داده شده ،جایینه پول

مدنوید" :زیرا پیش از ۀننه رشیگت داده شود،

نناه در جهان اجود داشت ،اما هرناه رشیگتد نزاشد ،نناه به حساب مندۀید .با این حال ،از ۀدم مها
موسد ،مرگ بر همدان حاکم بود ،حتد بر کسهاند کهه نناهشهان بهنونهۀ رسپیچهد ۀدم نزهود .ۀدم،
منونۀ کسد بود که مدبایست بیاید" (رامیان  ،14-13:5مرجمۀ هاارو نو).
در اینجا پول

اشاره مدکند که از زمان ۀدم ما موسد ،مردم رشیگت منتوب ادا را نداشتند .انرچهه

نناهانشان (بهعنوان مخلرف از رشیگت) "حساب مندشد" ،اما همچنان ُمرده بودند .این ح ی ت که
ۀنها ُمرده بودند ،برهان بسیار اوبد است که ادا انسانها را بر اساد نناه ۀدم نناهنار ش ُمرد.
این ایده که ادا ما را بهااطر نناه ۀدم نناهنار شمرد ،بگدا ً در رامیان  19-18:5مأیید شهده" :په
ه ننونه که یک نافرماند به محنومیت همۀ انسانها انجامید ،یک عمل پارسایانه [عادطنه] نیها بهه

پارسا [عادل] شمرده شدن ا حیهات همهۀ انسهانها منتههد مدنهردد .زیهرا ه ننونهه کهه بهااسهخۀ
نافرماند یک انسان ،بسیاری نناهنار شدند ،بهااسخۀ اطاعت یک انسان نیا بسیاری پارسا [عهادل]
اواهند نردید" (مرجمۀ هاارو نو).
در اینجا پول

رصیحاً مدنوید بهااسخۀ نافرماند یهک انسهان" ،بسهیاری نناهنهار شهدند" [یونهاند

 ،katestathesanیک شااص فگل ماضد که نشاندهندو عمل منمیل شده در نذشته است] .اقتهد
ۀدم نناه کرد ،ادا همهۀ کسهاند را کهه از نسهل ۀدم بودنهد ،نناهنهار شهمرد .انرچهه مها هنهوز اجهود
نداشتیم ،اما ادا ۀینده را مددید ا مددانست که ما به اجود اواهیم ۀمد ا ما را بهعنوان کساند در
نظر نرفت که مثل ۀدم نناهنار بودیم .این با بیانیۀ پول
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هم سازنار است که مدنوید" :زیهرا در ۀن

هندام که ما هنوز ننهنار بودیم ،مسیح به ااطر ما ُمرد" (رامیان  .)8:5الزته بگضد از ما در هندهام
مرگ مسیح هنوز اجود نداشتیم .به هرحال ادا ما را نناهناراند محسهوب کهرد کهه بهه نجهات نیهاز
داشتیم.
از این ۀیات مدموان نتیجهنیری کرد که همۀ اعضای نژاد برش ،در هندام ۀزمهایش بها عهدن ،موسه
ۀدم حضههور یافتنههد .ۀدم بهههعنوان مناینههدو مهها ننههاه کههرد ا اههدا مهها را هههم مثههل ۀدم نناهنههار شه ُمرد.
(اصخالح مخصصد که ناهد ااقات در این مورد بنار مدراد ،نسزت دادن اسهت ،یگنهد "ۀن را از ۀنِ
یک شخص بدانیم ،ا بنابراین کاری کنیم که ۀن به یک شخص مگلرق یابد )".ادا نناه ۀدم را از ۀنِ مها
دانست ا چون ادا داار نهاید همۀ چیاهای جهان است ا افنارش همیشهه راسهت اسهت ،در ااقهع،
نناه ۀدم به ما مگلق دارد .ادا بهدرستد نناه ۀدم را به ما نسزت داد.
ناهد ااقات ۀموزو نناه اراد از ۀدم ،با اصخالح ۀموزو "نناه االیه" بیان مدشود .ه نخور کهه در بهاط
موضیح داده شد 5،من از این عزارت استفاده ننردهام .انر این اصخالح بنار رفته ،باید به یاد داشهت
که نناه مورد نظر ،االین نناه ۀدم نیست ،بلنه م صیر ا یایل به نناه است که با ۀن متولد مدشویم.
این نناه "االیه" است ،چون از ۀدم مدۀید ا این نناه االیه است ،از این لحاظ که از ۀلاز هستد اود
بهعنوان انسان ،ۀن را در اود داریم ،اما همچنان نناه ماست ،نه ننهاه ۀدم .عزهارت مهوازی بها "ننهاه
االیه" ،عزارت "م صیر االیه" اسهت .ایهن هه ن جنزهۀ ننهاه اراهد از ۀدم اسهت کهه در بهاط دربهارو ۀن
صحزت کردیم ،یگند این ایده که ما م صیر را از ۀدم بهه ارث مدبهریم .بهه جهای ایننهه ۀن را "م صهیر
االیه" بنامیم ،من ۀن را "م صیر اراد" نامیدهام.
اقتد برای االین بار با این ایده مواجهه مدشهویم کهه مها بههااطر ننهاه ۀدم نناهنهاریم ،مداهواهیم
اعرتاض کنیم ،چون لیرمنصفانه به نظر مدرسد .در ااقع ما مصمیم ندرفتیم که ننهاه کنهیم ،اینخهور
نیست؟ پ

چخور مدموانیم نناهنار محسوب شویم؟ ۀیا این عمل ادا عادطنه است؟

در پاسخ ،سه چیا را مدمهوان نفهت .ااطً ،همهۀ کسهانینه مگهرتض انهد کهه ایهن لیرمنصهفانه اسهت،
نناهان دااطلزانۀ زیادی کردهاند که ادا بهااطر ۀنها هم ما را نناهنار مدداند .اینها پایههای االیۀ
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دااری ما در راز ۀار اواهد بود ،چون ادا "به هر ک

بر حسب اع لد که کرده است ،اجر یها جهاا

اواهد داد" (رامیان  )6:2ا"شخص بدکار جاای بدی اود را اواهد دید" (کولسیان .)25:3
دام ،بگضیها استدطل کردهاند" :انر ما به جای ۀدم بودیم ،ما هم مثل اا ننهاه مدکهردیم ا رسکشهد
بگدی ما از ادا ،این را نشان مددهد ".به نظرم این احت طً درست اسهت ،امها اسهتدطل قهاطگد بهه
نظر مندرسد ،چون بیش از ح رد دربارو ۀنچه امفاق اواهد افتاد یا نخواهد افتاد ،فرضهیامد را در نظهر
مدنیرد .این عدم قخگیت مندمواند به کاهش ح ر بدانصافد شخص کمک کند.
سوم ،قانعکنندهمرین پاسخ بهه ایهن اعهرتاض ایهن اسهت کهه اشهاره کنهیم کهه انهر مها فنهر مهدکنیم
لیرمنصفانه است که ۀدم منایندو ما باشد ،پ

باید فنر کنیم لیرمنصفانه است که مسیح منایندو ما

باشد ا عدالت اا موس ادا به ما نسزت داده شود .چون راند بنار رفتهه موسه اهدا ینسهان بهود ا
این دقی اً ننتۀ پول

در رامیهان  21-12:5اسهت" :چناننهه بسهیاری درنتیجهۀ رسپیچهد یهک نفهر،

نناهنار نشتند ،به ه ن طریق بسیاری هم در نتیجهۀ اطاعهت یهک نفهر ،عهادل شهمرده مدشهوند"
(رامیان  .)19:5ۀدم ،مناینهدو اال مها ننهاه کهرد -ا اهدا مها را نناهنهار محسهوب کهرد .امها مسهیح،
منایندو همۀ کسانینه به اا ای ن دارند ،بهطور کامل از ادا اطاعت کرد -ا ادا مها را عهادل شهمرد.
ادا نژاد برش را به این شنل برقرار کرد .ادا نژاد برش را بهعنوان یک نهاد کامل ،یک ااحد مددانهد
رس ۀن نشان داده شد .ا ادا نژاد جدید مسیحیان را که موس مسهیح نجهات
که موس ۀدم بهعنوان ِ
رس قومش نشان داده شدهاند.
یافتهاند ،یک نهاد کامل ا ااحد مدداند که موس مسیح بهعنوان ِ
به هر حال ،همۀ الهیدانان نهضت انجیلد موافق نیستند که ما بهااطر نناه ۀدم نناهنهار محسهوب
مدشویم .بگضیها ،مخصوصاً الهیدانان ۀرمیننرا فنر مدکنند این کار ادا بدانصافد است ا مگت د
نیستند که این در رامیهان  5مگلهیم داده شهده اسهت 6.امها نهضهت انجیلیهها از همهۀ ع ایهد مختلهف
مواف ند که ما نرایش نناهۀلود یا یایل به نناه را از ۀدم به ارث مدبریم ،موضوعد کهه اکنهون بهه ۀن
اواهیم پرداات.
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 .2فساد ارثی :ما بهخاطر گناه آدم ،یک ماهیت گناهآلود داریم.
عالاه بر نناه رشعد که ادا بهااطر نناه ۀدم به ما نسزت مددهد ،مها یهک ماهیهت ننهاهۀلود را ههم
بهااطر نناه ۀدم به ارث مدبریم .این ماهیت نناهۀلود اراد ،ناهد ااقات ف

"ننهاه االیهه" نامیهده

مدشود ا ناهد ااقات بهطور دقی رت "ۀلودند االیه" نامیده مدشود .من در عوض از اصخالح "فساد
اراد" استفاده کردهام ،چون به نظر مدرسد که بهطور ااضحمر ایدو ااص مورد نظر را ابراز مدکند.
داااد مدنوید" :من نناهنار بدنیا ۀمدهام ا از ه ن لحظهای که نخفههام در َر ِحهم مهادر بسهته شهد،
نناه همراه من بوده است" (ماامیر  .)5:51بگضیها به اشتزاه فنهر کردهانهد کهه در اینجها ننهاه مهادر
داااد مورد نظر است ،اما این درست نیست ،چون کل ایهن پیشزمینهه ههیچ ارمزهاطد بها مهادر داااد
ندارد .داااد نناه شخصد اود را در رسارس این بخش اعرتاف مدکند .اا مدنوید:
"ای ادا مخابق رحمت اود به من رحم فرمها ...نناههانم را محهو سهاز .مهرا از رشارمهم کهامالً
شسهههت ا شهههو ده ...ننهههاهم همیشهههه در نظهههر مهههن اسهههت .بهههه مهههو ...ننهههاه ارزیهههدهام".
(ماامیر .)4-1:51
داااد بهااطر ۀناهد از نناهش بسیار محت مأایر قرار نرفتهه کهه اقتهد بهه زنهدنیش ندهاه مدکنهد،
درمدیابد که از ابتدا نناهنار بوده است .ما حد ممنن به نذشهتهاش فنهر مدکنهد ا درمدیابهد کهه
ماهیت نناهۀلودی داشته است .در ااقع ،اقتد متولد شهد یها از َر ِحهم مهادرش "زاده شهد"" ،نناهنهار
بدنیا ۀمد" (ماامیر  .)5:51بگالاه ،حتد قزل از مولدش ،نرایش نناهۀلود داشت :اا مأیید مدکند کهه
در ه ن لحظه که نخفهاش بسته مدشد ،ماهیهت ننهاهۀلود داشهت ،چهون "مهادرم در ننهاه بهه مهن
ۀبسنت نردید" (ماامیر  ،5:51مرجمۀ قدیم) .این بیانیۀ قدریندی از یایل اراد به نناه است کهه از
ابتدا به زندند ما متصل مدشود .یهک ایهدو مشهابه در ماامیهر  3:58مأییهد شهده" :رشیهران از َر ِحهم
منحرف اند ،ا از بخن مادر ،نمراه ا درالدو" (مرجمۀ هاارو نو).
بنابراین ،ماهیت ما شامل نرایش به ننهاه اسهت کهه پهول

مدموانهد مأییهد کنهد کهه پهیش از ایننهه

مسیحد شویم" ،طزگاً فرزندان لضب بودیم ،چناننهه دیدهران" (افسسهیان  ،3:2مرجمهۀ قهدیم) .ههر
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کسد که بچه بارگ کرده ،مدمواند دربارو این ح ی ت بهطور مجربد شههادت بدههد کهه همهۀ مها بها
یایل به نناه متولد مدشویم .طزم نیست به بچهها بیاموزید که چدونهه اخها کننهد؛ اودشهان ۀن را
کشف مدکنند .ما بهعنوان االدین باید به ۀنها بیاموزیم که چدونه کار درست را انجام دهند" ،ایشان
را به مأدیب ا نصیحت ادااند مربیت منایید" (افسسیان  ،4:6مرجمۀ قدیم).
این یایل اراد به نناه به این مگنا نیست که همۀ انسانها بسیار بد هستند ،همچنهین بهه ایهن مگنها
نیست که ما اصالً مندموانیم اوبد کنیم .اما فساد اراد ما ،یایل اراد بهه ننهاه کهه از ۀدم دریافهت
کردیم ،به این مگناست که مندموانیم باعه اشهنودی اهدا شهویم .ایهن موضهون را مدمهوان بهه دا
طریق در نظر نرفت:

الف .ما در ماهیتمان در ناد ادا ،کامالً عاری از نینوید راحاند هستیم.
قضیه این نیست که ف

بگضد از بخشهای ما نناهنار ا ب یۀ بخشها االص است .بلنه هر بخشهد

از اجودمان محت مأایر نناه قرار نرفته -ع ل ما ،عواطف ا اواستههای ن ،قلب ما (مرکا اواسهتهها
ا فرایندهای مصمیمنیری ما) ،اهداف ا اندیاههایمان ا حتد بدن جسه ند مها .پهول

مدنویهد:

"زیرا مددانم که در من یگند در جسدم هیچ نینوید ساکن نیست" (رامیان  ،18:7مرجمۀ قهدیم) ا
"بههرای کسههاند کههه ۀلههوده ا بههدای ن هسههتند ،هههیچ چیهها پههاک نیسههت .زیههرا هههم افنارشههان ا هههم
اجدانشان ۀلوده است" (میتود  .)15:1بگالاه ارمیا بهه مها مدنویهد" :دل از همهه چیها فریزنهدهمر
است ا بسیار مرید است ،کیست که ۀن را بدانهد؟" (ارمیها  ،9:17مرجمهۀ قهدیم) .در ایهن عزهارات،
کتاب م دد اننار مندکند که لیرای نداران مدمواننهد بههنوعد در جامگهۀ انسهاند کارههای اهوب

انجام دهند .بلنه اننار مدکند که ۀنها مدموانند کارهای نینهوی راحهاند انجهام دهنهد یها از لحهاظ
رابخه با ادا نینو باشند .ما بدان عمل مسیح در زندندمان ،مانند لیرای نداراند هستیم که "افنار
ۀنها میره شده است .جهالتد که در میان ۀنهاست ا سختدلد ۀنهها ،ایشهان را از زنهدندای کهه اهدا
مدبخشد دار کرده است" (افسسیان . 7)18:4
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ب .ما در اع لمان ،کامالً ناموان از انجام اع ل نینوی راحاند در ناد ادا هستیم.
این ایده با ایدو قزلد در ارمزاط است .نهمنها مها بههعنوان انسهانهای ننهاه کهار در اودمهان نینهوید
راحاند نداریم ،بلنه قادر به انجام کاری نیستیم که بهمنهاید ادا را اشنود کند ،ا قادر نیستیم که
با ق روت اود به ناد ادا برایم .پول

مدنوید" :انسآنهای نفساند مندموانند ادا را اشهنود سهازند"

(رامیان  .)8:8بگالاه ،در رابخه با مثربخشد برای ملنوت ادا ا انجام کاری کهه اا را اشهنود کنهد،
عیسههد مدنویههد" :شهه مندموانیههد جههدا از مههن کههاری انجههام دهیههد" (یوحنهها  .)5:15در ااقههع،
لیرای نداران برای ادا اوشایند نیستند ،انر هیچ دلیل دیدری نداشته باشد ،ف

بههااطر ایننهه

اع لشان برنرفته از ای ن به ادا ا محزت به اا نیست ا "بدان ای ن محال است که انسان ادا را
اشنود سازد" (عاانیان  .)6:11لیرای نداران در اسارت یا بردند نناه هستند ،چون "هر کسد که
نناه مدکند بردو نناه است" (یوحنها  .)34:8انرچهه از دیهدناه انسهاند ،انسهانها مدمواننهد اعه ل
نینوی زیادی انجام دهند ،اما اشگیا مأیید مدکند "حتد اع ل نیک ما هم مانند پارچۀ نج  ،پاک
نیست" (اشگیا 6:64؛ م ایسه کنید با رامیان  .)20-9:3همچنین ما مندموانیم با قدرت اود به ناد
ادا برایم ،چون عیسد مدنوید" :هیچک

مندمواند ناد من بیاید ،مدر ایننه پدری که مرا فرستاد

اا را به طرف من جذب مناید" (یوحنا .)44:6
اما انر ما در نظر ادا ،کامالً ناموان از انجهام اعه ل نینهوی راحهاند هسهتیم ،په

ۀیها همچنهان از

ۀزادی انتخههاب براههورداریم؟ قخگهاً ،کسههانینه اههار از مسههیح هسههتند ،همچنههان بهههطور دااطلزانههه
انتخاب مدکنند -یگند مصمیم مدنیرند که چه کار کنند ،بگد ۀن را انجام مددهند .از ایهن لحهاظ،
همچنان یک نون "ۀزادی" در انتخابههای انسهانها اجهود دارد 8.بها ایهن حهال لیرای نهداران بههااطر
نامواند در انجام اع ل نینو ا فرار از رسکشد االیۀ اود برعلیه ادا ا مرجیح االیهشان برای نناه ،از
ۀزادی در مهمرتین حالت ۀزادی براوردار نیستند -یگند ۀزادی در انجام کارههای درسهت ا کارههاید
که ادا را اشنود مدکند.
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کاربرد ۀن در زندندمان نسزتاً ااضح است :انر ادا به کسد اشهتیاق بهه موبهه ا ایه ن بهه مسهیح را
بدهد ،اا نزاید مأایر کند ا دلش را سخت سازد (م ایسه کنید با عاانیان 8-7:3؛  .)17:12مواناید
موبه ا اشتیاق برای ای ن به ادا ،یک مواناید طزیگد نیست ،بلنه راحال دد ۀن را برمداندیاد ا مها
ابد باقد نخواهد ماند" .امهراز انهر ۀااز اا را بشهنوید ،دل اهود را سهخت مسهازید" (عاانیهان ،15:3
مرجمۀ قدیم).

 .3آیا نوزادان قبل از اینکه مرتکب گناه واقعی شوند ،گناهکارند؟
"سن پاسهخدوید" مگلهیم مددههد کهه پهیش از ۀن بچههها
بگضیها مگت د اند که کتاب م دد دربارو
ر
مسئول نناه نیستند ا از نظر ادا نناهنار محسوب مندشوند 9.اما عزارات بهاط دربهارو "ننهاه اراهد"
نشان مددهند که بچهها حتد قزل از مولد در نظر ادا نناهنارند ا ماهیت نناهۀلود دارند که نهمنها
ۀنها را به نناه مت یل مدسازد ،بلنه باع مدشود ادا ۀنها را در نظهر اهود "نناهنهار" بدانهد" .مهن
نناهنار بدنیا ۀمدهام ا از ه ن لحظهای که نخفهام در َر ِحم مادر بسته شهد ،ننهاه همهراه مهن بهوده
است" (ماامیر  .)5:51عزارامد که دربارو دااری نههاید بهرای اعه ل ننهاهۀلود انجهام شهده صهحزت
مدکنند (منونه :رامیان  )11-6:2دربارو پایۀ دااری در زمانینه هیچ عمهل درسهت یها للخهد انجهام
نشده ،مانند بچههاید کهه در نهوزادی مدمیرنهد ،چیهای ندفتهه اسهت .در ایهن مهوارد ،بایهد ۀیهامد را
بپذیریم که مدنوید مها پهیش از مولهد ،ماهیهت ننهاهۀلود داشهتیم .بگهالاه ،بایهد بهدانیم کهه ماهیهت
نناهۀلود یک بچه ایلد زاد ظاهر مدشود ،قخگاً در دا سال اا ِل زندند بچه ،چناننه ههر کسهد کهه
بچه بارگ کرده ،مدمواند ۀن را مأیید کند( .داااد در جای دیدر مدنوید" :رشیهران از َر ِحهم منحهرف
اند ،ا از بخن مادر ،نمراه ا درالدو" ماامیر  ،3:58مرجمۀ هاارو نو).

 .4چگونه نوزادانی که میمیرند ،میتوانند نجات یابند؟
پ

دربارو نوزادان چه بدوییم که پیش از ۀننه به اندازو کافد بارگ شهده ا بهه انجیهل ایه ن ۀارنهد،

مدمیرند؟ ۀیا ۀنها مدموانند نجات یابند؟

355

در اینجا باید بدوییم که انر این نوزادان نجات یافتهاند ،این مندمواند به شایستدد اودشهان یها بهر
اساد عدالت یا بدنناهد اودشان باشد ،بلنه باید کامالً بر اساد عمل رهایدبخش مسیح ا مولد
مازه موس عمل راحال دد در ۀنها باشد" .زیرا یک ادا ا یک ااسخه بین ادا ا انسهان اجهود دارد،
یگند شخص عیسد مسیح" (اال میمومااد " .)5:2ما شخص از نو مولهد نیابهد مندموانهد پادشهاهد
ادا را بزیند" (یوحنا .)3:3
اما قخگاً برای ادا امنانپذیر است که مولد مازه (یگند حیات راحاند مهازه) را حتهد قزهل از مولهد بهه
یک نوزاد بدهد .این در مورد یحید مگمید دهنده صدق مدکرد ،چون جااهیل فرشته ،قزهل از مولهد
یحید نفهت " :از شهنم مهادر اهود ،پُهر از راحال هدد اواههد بهود" (لوقها  15:1مرجمهۀ قهدیم) .مها
مدموانیم بدوییم که یحید مگمید دهنده پیش از مولد "مولد داباره" یافته بود! یهک منونهۀ مشهابه در
ماامیر  10:22است ،داااد مدنوید" :از شنم مادرم ادای من مو هسهتد" .بنهابراین بهاضهوح اهدا
مدمواند نوزادان را بهطور لیرعادی نجات دهد ،بدان شنیدن ا درک انجیل ،با اعخای مولهد مهازه در
سنین کم ،حتد ناهد ااقات قزل از مولد .احت طً این مولد مازه بالفاصهله بهه دنزهال یهک ۀنهاهد از
بدا مولد ا ۀناهد دراند نسزت به اجود ادا ا ای ن به اا در سنین بسیار کم همراه مدشود ،اما مها
مندموانیم بهسادند ۀن را درک کنیم.

10

به هرحال باید بهاضوح مأیید کنیم که این راش عادی ادا برای نجات انسانها نیست .نجات مگموطً
زماند امفاق مدافتد که شخص انجیل را مدشنود ا درک مدکند ا بگد به مسیح ای ن مدۀارد .امها
در موارد لیرعادی مانند یحید مگمید دهنده ،ادا پیش از این ادراک ،اا را نجات داد .این منجر بهه
این نتیجهنیری مدشود که قخگاً ممنن است ادا این کار را زماند انجام دهد که مدداند یک نوزاد
پیش از شنیدن انجیل اواهد ُمرد.
چه مگدادی از نوزادان را ادا به این طریق نجات مددهد؟ کتاب م دد بهه مها مندنویهد ،په

مها

منددانیم .در جایینه کتاب م دد سنوت مدکند ،عاقالنهه نیسهت کهه اعالمیهههای قخگهد صهادر
کنیم .اما باید بدانیم کهه الدهوی همیشهدد اهدا در رسارس کتهاب م هدد ،ایهن اسهت کهه فرزنهدان
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کساند را که به اا ایه ن دارنهد ،نجهات دههد (مراجگهه کنیهد بهه پیهدایش 1:7؛ همچنهین عاانیهان
7:11؛ یوشههع 18:2؛ ماامیههر 17:103؛ یوحنهها 53:4؛ اع ه ل 39:2؛ 14:11؛ 31:16؛ 8:18؛ اال
قرنتیان 16:1؛ 14:7؛ میتود  .)6:1این عزارات نشان منددهند که ادا اودبهاود فرزنهدان همهۀ
ای نداران را نجات مددهد (چون همۀ ما فرزنداند را مدشناسیم که االدین اداشهناد دارنهد ،امها
بارگ شده ا ادااند را رد کردهاند) ،اما مدنویند الدوی عادی ادا ،طریق "عادی" یا مورد انتظاری
که بر اساد ۀن عمل مدکند ،این است که فرزندان ای نداران را به ناد اود بیاارد .دربهارو فرزنهدان
ای نداراند که در سن کم مدمیرند ،دلیلد نداریم که مفنر دیدری داشته باشیم.
االین فرزندی که بتشزع برای داااد پادشاه به دنیا ۀارد ،به این موضون مربهوط مدشهود .اقتهد ایهن
نوزاد ُمرد ،داااد نفت" :من پیش اا مدرام ،الد اا پیش من بهازمندنردد" (دام سهموهیل .)23:12
داااد که در زندند اش بسیار مخمنئ بود که ما ابد در حضور ادااند اواهد زیسهت (مراجگهه کنیهد
به ماامیر  6:23ا بسیاری از ماامیر داااد) ،مخمنئ بود که پرس نوزادش را داباره بگد از مرگ اواهد
دید .این ف

به این مگناست که اا ما ابد در حضور ادااند با پرسش اواهد بود11.ایهن عزهارت ،بهه

همراه عزارات دیدری که در باط ذکر شد ،باید به همۀ ای نداراند که نوزادشان را از دسهت دادهانهد،
اطمینان بزخشد که یک راز داباره ۀنها را در جالل ملنوت ۀس ند اواهند دید.
در مورد فرزندان لیرای نداراند که در سن بسیار کم مدمیرنهد ،کتهاب م هدد سهنوت مدکنهد .مها
ف

باید ۀن را به ادا بسپاریم ا اعت د کنیم که اا عادل ا رحیم است .انر ۀنها نجهات یابنهد ،طزهق

مصور ما ،بر اسهاد شایسهتدد یها بدننهاهد ۀنهها نخواههد بهود .انهر نجهات یابنهد ،بهر اسهاد عمهل
رهایدبخش مسیح اواهد بود؛ ا مولد مازهشان ،مانند یحید مگمید دهنده که قزل از مولدش بود ،بها
رحمت ا فید ادا اواهد بود .نجات ،همیشه بهااطر رحمت اداست ،نهه شایسهتدد مها (مراجگهه
کنید به رامیان  .)18-14:9کتاب م دد اجازه منددهد که بیش از این بدوییم.
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ج .گناهان واقعی در زندگی ما

 .1همۀ انسانها در نزد خدا گناهکارند.
کتاب م دد در بخشهای بسیاری دربارو نناهنار بودنِ جهاند برش شهادت مددهد" .همه نمراه ا
فاسد شدهاند .نینوکاری نیست ،حتد یک نفهر ههم نیسهت" (ماامیهر  .)3:14داااد مدنویهد" :زیهرا
زندهای نیست که به حضور مو عهادل شهمرده شهود" (ماامیهر  .)2:143سهلی ن مدنویهد" :انسهاند
نیست که نناه ننند" (اال پادشاهان  ،46:8مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با امثال .)9:20
پول

در عهدجدید ،استدطل نسرتدهای را در رامیان  20:3-18:1مخرح کرده ا نشان مددهد که

همۀ انسانها ،یهود ا یوناند ،در ناد اهدا نناهنارنهد .اا مدنویهد" :یههود ا یونانیهان ههر دا بهه ننهاه
نرفتارند .چناننه منتوب است" :کسد عادل نیست ،یند هم ند" (رامیان  ،10-9:3مرجمۀ قهدیم).
اا مخمنئ است که "همهه ننهاه کردهانهد ا از جهالل اهدا قهارص مدباشهند" (رامیهان  ،23:3مرجمهۀ
قدیم) .یوحنا ،شانرد محزوب که بهطور ااص به عیسهد نادیهک بهود ،نفهت" :انهر نهوییم کهه ننهاه
نداریم اود را نمراه مدکنیم ا راستد در ما نیست .انر بهه نناههان اهود اعهرتاف کنهیم ،اا امهین ا
عادل است ما نناهان ما را بیامرزد ا ما را از هر ناراستد پاک سازد .انر نوییم که ننهاه ننهردهایم ،اا
را درالدو مدش ریم ا کالم اا در ما نیست" (اال یوحنا  ،10-8:1مرجمۀ قدیم).

 .2آیا توانایی ما ،مسئولیت ما را محدود میکند؟
پالنیود ،مگلم مسیحد مگراف که در حداد سال  410-383میالدی در رام فگهال بهود ا بگهدا ً (مها
سال  424میالدی) در فلسخین بود ،مگلیم داد که ادا انسان را ف

مسهئول اع لهد مددانهد کهه

انسان موان انجام اش را دارد .چون ادا به ما هشدار مددهد که نینوید کنیم ،بنابراین باید قادر به
انجام اع ل نینوید باشیم که ادا فرمان مددههد .نظریهۀ ِپالنیهان ،ۀمهوزو "ننهاه اراهد" (یها "ننهاه
االیه") را رد مدکند ا مگت د است که نناه ف
به هرحال ،این ایده که ما در ناد ادا ف

شامل اع ل نناهۀلود جدانانه است.

مسئول کارهاید هستیم که قهادر بهه انجهام اش هسهتیم،

براالف شهادت کتاب م دد است که مأیید مدکند که ما "بهه علهت اخایها ا نناههان اهود ُمهرده"
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بودیم ا در نذشته مخابق ۀنها رفتار مدکردیم (افسسیان  )1:2ا درنتیجه مندمهوانیم اعه ل نینهوی
راحاند انجام دهیم ا همۀ ما در ناد ادا نناهناریم .بگالاه ،انر مسئولیت ما در ناد ادا ،محداد به
موانههاید مهها بههود ،په

نناهنههاراند کههه بسههیار سههختدل ا در اسههارت شههدید ننههاه هسههتند ،کممههر از

مسیحیان باللد که رازانه برای اطاعت از ادا مالش مدکنند ،در ناد اهدا نناهنارنهد .شهیخان ههم
که همیشه ف ه مدموانهد بهدی کنهد ،اصهالً ههیچ ننهاهد نخواههد داشهت -قخگهاً ایهن نتیجههنیری
نادرست است.
سنجش ااقگد مسئولیت ا نناه ما ،بر اساد مواناید ما در اطاعهت از اهدا نیسهت ،بلنهه بهر اسهاد
ک ل مخلق رشیگت ااالقد ادا ا قداسیت ااست (که در این رشیگت منگن

شده اسهت)" .په

ش کامل باشید ه نخور که پدر ۀس ند ش کامل است" (متد .)48:5

 .3آیا گناه ،درجه دارد؟
ۀیا بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر است؟ این سؤال را با موجه به هدفش مدموان با بله یا ایر
پاسخ داد.

الف .م صیر رشعد.
از لحاظ جایداه رشعد ما در ناد ادا ،هر نناهد ،حتد چیای که بهه نظرمهان مدموانهد ننهاه بسهیار
کوچند باشد ،ما را رشعاً در ناد ادا م رص مدکند ا درنتیجه طیهق مجهازات ابهدی مدشهویم .ۀدم ا
حوا در با عدن این را یاد نرفتند ،جایینه ادا به ۀنها نفت که یک نااطاعتد منجر به مجازات مهوت
مدشود (پیدایش  .)17:2پول

مأیید مدکند "درنتیجۀ ۀن نافرماند ،انسهان محنهوم شهنااته شهد"

(رامیان  .)16:5این یک ننهاه ،ۀدم ا حهوا را در نهاد اهدا نناهنهار سهاات ،دیدهر مندموانسهتند در
حضور قداد اا بایستند.
این ح ی ت در طول ماریخ برش مگتها مدمانهد .پهول

(بها ن هل قهول از مثنیهه  )26:27ۀن را مأییهد

مدکند" :ملگون است هر که اابهت منانهد در یهام نوشهتههای کتهاب رشیگهت مها ۀنهها را بهه جها ۀرد"
(لالطیان  ،10:3مرجمۀ قدیم) .یگ وب اعالم مدکند" :چون انر کسد یام رشیگت را رعایت کنهد ا
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ف

یند از احنام ۀن را بشنند باز هم در م ابل یام رشیگهت م رصه اسهت .زیهرا هه ن کسهد کهه

نفت" :زنا ننن" همچنین نفته است" :قتل ننن" پ

انر مو از زنهان پهاک باشهد الهد مرمنهب قتهل

شوی باز هم رشیگت را شنستهای" (یگ وب  .)11 -10:2بنابراین ،از لحاظ م صهیر رشعهد ،نناههان
ما به یک اندازه بد هستند ،چون ما را رشعاً در ناد ادا م رص سااته ا نناهنار محسوب مدکنند.

ب .نتایج در زندند ا در رابخه با ادا.
از طرف دیدر ،بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر است ،یگند عواقب زیانۀارمری را در زندند مها
ا دیدران دارند ،ا در مهورد رابخهۀ شخصهد مها بها اهدا بههعنوان پهدر ،بیشهرت باعه نااشهنودی اا ا
ااتالل ج ردیمر در مشارکت ما با اا مدشوند.
ناهد ااقات کتاب م هدد دربهارو درجهات جه ردیت ننهاه صهحزت مدکنهد .اقتهد عیسهد در م ابهل
پنخیود پیالم ُ

ایستاد ،نفت" :ۀن ک

که مرا به مو مسلیم کرد ،نناه بارنرت دارد" (یوحنا ،11:19

مرجمۀ قدیم) .این ظاهرا ً اشهاره بهه یهوداسهت کهه سهه سهال عیسهد را از نادیهک مدشهناات ،الهد
مشتاقانه به اا ایانت کرد ا اا را به مرگ مسلیم کرد .انرچه پیالم

با م ام حنومتد اش بر عیسهد

اقتدار داشت ا به اشتزاه اجازه داد که یک مرد بدنناه محنوم به مرگ شود ،امها ننهاه یههودا بسهیار
"بارنرت" بود ،احت طً بهااطر شناات بیشرت ا کینهارزی مربوط به ۀن.
در موعظۀ باطی کوه اقتد عیسد مدنوید" :پ

هرنهاه کسهد حتهد کهوچنرتین احنهام رشیگهت را

بشنند ا به دیدران چنین مگلیم دهد در پادشاهد ۀس ند پستمرین ۀدم شمرده اواهد شد" (متهد
 ،)19:5اا استنزاط مدکند که احنام کوچنرت ا بارنرتی اجهود دارنهد .همچنهین ،انرچهه اا موافهق
است که بهشایستدد مدموان حتد از ادایهجات ااندد که مردم استفاده مدکنند نیها دهیهک داد،
اما مدنوید اای بر فریسیان که "اعظم احنهام رشیگهت ،یگنهد عهدالت ا رحمهت ا ایه ن را" نادیهده
مدنیرند (متد  ،23:23مرجمۀ قدیم) .در هر دا مورد ،عیسد بین احنهام کهوچنرت ا بهارنرت مفهاات
قاهل مدشود ،بنابراین استنزاط مدکند که بگضد از نناههان از لحهاظ ارزیهابد اهمیهت شهان بهرای
ادا ،بدمر از نناهان دیدر هستند.
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بهطور کلد ما مدموانیم بدوییم که بگضد از نناهان انر باعه بدحرمتهد بیشهرت بهه اهدا شهوند یها
بیشرت به اودمان ،دیدران یا کلیسا ۀسیب بانند ،در م ایسه با نناهان دیدهر ،عواقهب زیهانزخشمری
دارند .بگالاه ،این نناهاند که ارادی ،من ررر ا ۀناهانه ،با قلزد سنددل ا بیرحم انجام شدهاند ،بهرای
ادا نااوشایندمر از نناهاند هستند که بهااطر جهالت انجام شده ا منرار نشهده ،یها بها مرکیزهد از
اندیاو اوب ا ناپاک انجام شده ا موبه ا ندامت را به همراه داشته است .بنابراین ،رشیگتد کهه اهدا
در طایان به موسد داد ،برای مواردی مدارک مدبیند که مردم "سههوا ً" ننهاه مدکننهد (طایهان ،2:4
 .)22 ،13نناه َسهوی ،همچنان نناه است" :انر کسد نناه ارزد ا هر کدام از اموری را که اداانهد
انجام ۀن را منع کرده است به عمل ۀارد ،حتد انر از ۀن ۀناه نزاشد ،م صیرکار است ا متحمل جهاای
م صیر اود اواهد شد" (طایان  ،17:5مرجمهۀ ههاارو نهو) .بهه هرحهال ،مجهازات مهورد نیهاز ا درجهۀ
نااشنودی ادا که نتیجۀ نناه است ،کمرت از نناه عمدی است.
منا ا بیااری از احنام ادا انجام شده،
از طرف دیدر ،نناهاند که "اودرسانه" انجام شده ،یگند با ر
بسیار ج ردی در نظر نرفته مدشوند" :اما کسد که به عمد ننهاه کنهد ،اهواه بهومد اهواه لریهب ،بهه
ادااند کفر ارزیده است ا باید از میان قوم اهود من خهع شهود" (اعهداد  ،30:15مرجمهۀ ههاارو نهو؛
م ایسه کنید با ۀیات .)29-27
ما بالفاصله مدموانیم بزینیم که چخور بگضد از نناهان عواقهب زیهانزخشمری بهرای مها ا دیدهران ا
برای رابخهمان با ادا دارند .انر من به ماشین همسایه طمع مدارزیدم ،این در ناد اهدا ننهاه بهود.
اما انر این طمع مرا به سوی دزدیدن این ماشین هدایت مدکرد ،ایهن ننهاه جه ردیمری بهود .انهر در
جریان دزدیدن ماشین ،با همسایهام مدجندیدم ا اا را زامد مدکردم یها بهدان مالحظهه یهک نفهر
دیدر را هم در حال رانندند زامد مدکردم ،این یک نناه بسیار ج ردیرت بود.
همچنین انر یک مسیحد جدیدی که قهزالً یایهل بهه منهداوید داشهت ا مدجندیهد ،بهه داسهتان
لیرای نهدارش شههادت مددههد ا یههک راز ۀن هدر محریهک مدشهود کههه کنهرتل رفتهارش را از دسههت
مددهد ا در ااقع یک نفر را مدزند ،این قخگاً در نظر ادا نناه است .اما انهر یهک کشهیش بهالغ یها
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رها برجستۀ مسیحد در مألعام منداوید مدکرد ا یک نفر را مدزد ،این در نظر ادا نناه ج ردیرتی
مدبود ،هم بهااطر ۀسیب زدن به ۀبهرای انجیهل ا ههم بههااطر ایننهه کسهانینه در جایدهاه رههای
هستند ،با مگیار باطمری در ناد ادا پاسخدو هستند" :بر مها مگله ن ،دااریِ سهختمر اواههد شهد"
(یگ وب  ،1:3مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با لوقا  .)48:12پ

نتیجهنیری مدکنیم کهه از لحهاظ

نتایج ا درجۀ نااشنودی ادا ،قخگاً بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر هستند.
یایای که کتاب م هدد بهرای درجهات ننهاه قاههل مدشهود ،ارزش مثزتهد دارد .اال ،بهه مها کمهک
مدکند که بدانیم در مالش برای رشد در قداسهیت شخصهد بایهد در کهدام قسهمت مهالش بیشهرتی
بننیم .دام ،به ما کمک مدکند که مصمیم بدیریم چه زماند باید بهسهادند یهک اخهای کوچهک را
در یک داست یا عضو اانواده نادیده بدیریم ا چه زماند جایا است که با یک شخص دربهارو بگضهد
از نناهان ۀشنار صحزت کنیم (مراجگه کنید به یگ وب  .)20-19:5سوم ،این مدمواند به مها کمهک
کند که مصمیم بدیریم چه زماند مأدیب کلیساید مناسب اسهت ا بهه بگضهد از مخالفتهها بها اجهرای
مأدیب کلیساید پاسخ مددهد ،مخالفتهاید که مدنویند" :مها ُمجهرم بهه ننهاه هسهتیم ،په

حهق
ر

نداریم در زندند دیدران داالت کنیم" .انرچه همۀ ما ااقگهاً مجهرم بهه ننهاه هسهتیم ،امها بگضهد از
نناهان که ۀشنارا به کلیسا ا رااب کلیساید ۀسیب مدزنند ،باید مست ی ً رسیدند شهوند .چههارم،
این مفاات مدمواند به ما کمک کند ما متوجه شویم کهه پایهههاید در حنومهت مهدند اجهود دارد مها
قوانین ا مجازات هاید برای جلونیری از بگضد اخاها داشته باشیم (از جمله قتل یا دزدی) ،اما نهه
برای اخاهای دیدر (از جمله اشم ،حسادت ،طمع یا استفادو اوداواهانهه از متگلر ایهان) .ایننهه
بدوییم بگضد از اخاها نیازمند مجازات مدند است ،نه همۀ اخاها ،موضون متناقضد نیست.

وقتی یک مسیحی گناه میکند ،چه اتفاقی میافتد؟
انرچه بگدا ً در ارمزاط بها فرزنهد اوانهدند یها م هدی

در زنهدند مسهیحد مدمهوان بهه ایهن موضهون

رسیدند کرد ،اما م ریزاً مناسب است که در این قسمت به ۀن رسیدند کنیم .نتایج نناه در زنهدند
یک مسیحد چیست؟
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الف .جایداه قانوند ما در ناد ادا ،ملییر مندکند.
اقتد مسیحد نناه مدکند ،جایداه قهانونداش در نهاد اهدا ملییهر مندکنهد .اا همچنهان بخشهیده
شده ،چون "اکنون برای ۀنان که در مسیح عیسد هستند ،دیدهر ههیچ محنهومیتد نیسهت" (رامیهان
 ،1:8مرجمۀ هاارو نو) .نجات بر پایۀ شایستدد اودمان نیست ،بلنه هدیۀ رایدان اداست (رامیهان
 )23:6ا مرگ مسیح قخگاً بهای همۀ نناهان ما را پردااهت -نذشهته ،حهال ا ۀینهده .مسهیح "بهرای
نناهههان مهها" ُمههرد (اال قرنتیههان  )3:15بههدان هههیچ یههایای .مهها از لحههاظ الهیههامد همچنههان
"عادلشمردند" اود را حفظ مدکنیم.
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بگالاه ،ما همچنان فرزندان اداییم ا عضویتمان را در اانوادو ادا حفظ مدکنیم .در همین رساله
که یوحنا مدنوید" :انر نوییم که نناه نداریم اود را نمهراه مهدکنیم ا راسهتد در مها نیسهت" (اال

یوحنا  ،8:1مرجمۀ قدیم) ،اا به اوانندنانش یادۀاری مدکند" :ای داستان عایا ،اکنون ما فرزنهدان
ادا هستیم" (اال یوحنا  .)2:3این ح ی ت که نناه در زندند ما مدماند ،به این مگنا نیست که مها
جایداه ن را بهعنوان فرزندان ادا از دست مددهیم .ما از لحاظ الهیامد "فرزند اواندند" اود را
حفظ مدکنیم.

13

ب .مشارکت ما با ادا مختل مدشود ا زندند مسیحد ما ۀسیب مدبیند.
اقتد نناه مدکنیم ،انرچه ادا محزتاش را نسزت به ما متوقف مندکند ،اما از ما نااشهنود اسهت
(حتد در بین انسانها هم مدموان یک نفر را محزت کرد ا همامان از اا نااشنود بود ،در ایهن مهورد،
االدین ،زن یا شوهر نواهد اواهند داد) .پول

به ما مدنوید که مسیحیان مدموانند "راحال هدد

ادا را" محاان کنند (افسسیان  ،30:4مرجمۀ قدیم)؛ اقتد نناه مدکنیم ،اا را لمدهین مهدکنیم ا
اا از ما نااشنود است .نویسندو عاانیان به ما یادۀاری مدکند" :زیرا ادااند هر کهه را داسهت دارد
مأدیب مدکند" (عاانیان  ،6:12ن ل قول از امثال  )12-11:3ا ایننه "پدرهای ن ...بهرای ایریهت
اودمان ما را مأدیب مدکند ما در قداسیت اا سهیم شویم" (عاانیان  ،10-9:12مرجمۀ ههاارو نهو).
اقتد نااطاعتد مدکنیم ،ادای پدر محاان مدشود ،ه نخهور کهه پهدر زمینهد بههااطر نااطهاعتد
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فرزنههدانش محههاان مدشههود ،ا اههدا مهها را مأدیههب مدکنههد .یههک عنههوان مشههابه در مناشههفه  3یافههت
مدشود ،جایینه مسیح قیام کرده از ۀس ن با کلیسهای طهودینیهه صهحزت کهرده ا مدنویهد" :همهۀ
کسهاند را کهه داسههت مهددارم ،رسزنهش مههدکنم ا مأدیهب مدمنههایم ،په

لیهور بههاش ا موبهه کههن"

متصهل انهد .بنهابراین
ر
(مناشفه  .)19:3در اینجا داباره محزت ا رسزنش نناه در یهک بیانیهه بهه ههم
اقتد مسیحیان نناه مدکنند ،عهدجدید دربارو نااشهنودی ههر سهه عضهو مثلیه نهواهد مددههد
(همچنین مراجگه کنید به اشگیا 2-1:59؛ اال یوحنا .)21:3
اعرتاف ای ن اِست مینیسرت ،با حنمت دربارو مسیحیان مدنوید" :انرچهه ۀنهها هرنها مندمواننهد از
جایداه عادلشمردند س وط کنند ،اما مدموانند با نناهان شان باع نااشنودی پدرانۀ ادایشهان
شوند ا نور رای ادا بر ۀنها نتابد ،ما زمانینه اود را فهرامن کهرده ا بهه نناههان شهان اعهرتاف کننهد،
طلب بخشش کنند ا ای ن ا موبۀ اود را مجدید کنند" (فصل  ،11بخش .)5
اقتد ما مسیحیان نناه مهدکنیم ،ف ه رابخهۀ شخصهد مها بها اهدا مختهل مندشهود .بلنهه زنهدند
مسیحد ما ا مثربخشد در ادمت نیا ۀسیب مدبیند .عیسد به ما هشهدار مددههد" :ه نخهور کهه
هیچ شااهای مندمواند بخودی اود میوه دهد مدر ۀننهه در مهاک مبانهد ،شه نیها مندموانیهد مثهر
بیاارید مدر ۀننه در من مبانید" (یوحنا  .)4:15اقتهد بههااطر ننهاه در زنهدندمان ،از مشهارکت بها
مسیح منحرف مدشویم ،میاان سنونتمان در مسیح را کاهش مددهیم.
نویسندنان عهدجدید بارها دربارو عواقب ایراندر ننهاه در زنهدند ای نهداران صهحزت مدکننهد .در
ااقع ،بسیاری از بخشهای رساطت شامل موبیخ ا بازداشهنت مسهیحیان از ننهاهد اسهت کهه مرمنهب
مدشوند .پول

مدنوید انر مسیحیان اود را به نناه مسلیم کنند ،بههطور فااینهده "بردنهان" ننهاه

مدشوند (رامیان  ،)16:6درحالینه ادا مداواهد مسیحیان در مسیر عدالت راز افاان در زنهدند
پیش راند .انر هدفمان این است که ما راز مرگ در پُری فاایندو حیات رشهد کنهیم ا در ۀسه ن بهه
حضور ادا اارد شویم ،نناه به مگنای ع بنرد است که را به پایین ا دار از هدف شزاهت یافنت بهه
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ادا پیش مدرایم؛ یگند حرکت در مسیری که "منجر به مرگ مدشود" (رامیان  ،16:6مرجمۀ هاارو
نو) ا جداید ابدی از ادا ا قدم نذاشنت در مسیری که با مسیحد شدن از ۀن نجات یافتیم.
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بگالاه ،اقتد ما مسیحیان نناه مدکنیم ،پاداش ۀس ند را از دست مددهیم .کسد که کهار کلیسها
را نه با طال ،ن ره ا سندهای ارزشمند ،بلنه با "چهوب ا نیهاه ا کهاه" بنها کهرده (اال قرنتیهان ،)12:3
اع لاش در راز دااری "سواته شود" ا"زیان بدا اارد ۀید ،هر چند اود نجهات یابهد امها چناننهه از
میان ۀمش" (اال قرنتیان  ،15:3مرجمۀ قدیم) .پول

متوجه مدشود که "همۀ ما ه نخور کهه ااقگهاً

هستیم ،باید رازی در م ابل مخت دااری مسیح بایستیم ما مخابق ۀنچه که با بدن اود کردهایم -چه
نیک ا چه بد -جاا بیابیم" (دام قرنتیان  .)10:5پول

استنزاط مدکنهد کهه در ۀسه ن ،درجهامد از

پاداش اجود دارد ا نناه بهلحاظ از دست دادن پاداش ۀس ند ،عواقب منفد دارد.

پ .اخ ِر "انجیلیهاید که ای ن نیااردهاند".
درحالینه یک مسیحد ااقگد با نناه کردن ،عادلشهمردند یها فرزنداوانهدنداش را در نهاد اهدا از
دست منددهد (به مخالب باط مراجگه کنید) ،اما باید یک هشدار ااضحد باشد که رصفاً مشارکت با
کلیسای انجیلد ا مخابق ظاهری بها الدوههای رفتهار "مسهیحد" قابهل قزهول ،مضهمیند بهرای نجهات
نیست .مخصوصاً در جوامع ا فرهن هاید که مردم بهراحتد (یا حتد انتظار مدراد) اعهرتاف کننهد
که مسیحد هستند ،این احت ل ااقگد اجود دارد که کساند بها کلیسها مشهارکت اواهنهد کهرد کهه
ااقگاً مولد داباره نیافتهاند .انر این افراد بیشرت ا بیشهرت در الدهوی زندندشهان از مسهیح نااطهاعتد
کننههد ،نزایههد بهها اطمینههان از ایننههه همچنههان از عادلشههمردند یهها فرزنداوانههدند در اههانوادو اههدا
براوردارند ،از این رضایت ۀرامد یابنهد .الدهوی پیوسهتۀ نااطهاعتد از مسهیح ،بهه همهراه عهدم اجهود
عنارص میوو راحال دد ،همچون محزت ،اوشد ،ۀرامش ا لیره (مراجگهه کنیهد بهه لالطیهان -22:5
 ،)23یک هشدار است که احهت طً شهخص از دران مسهیحد ااقگهد نیسهت ا از ابتهدا ایه ن قلزهد
ااقگد ا عمل مولد مازو راحال دد را نداشته است .عیسد هشدار مددهد که به بگضد از کسهانینه
نز روت کرده ،دیوها را بیران کرده ا کارهای عظیم زیادی در نام اا انجام دادهاند ،اواهد نفهت" :مهن
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هرنهها شه را مندشناسههم .از مههن دار شههوید ،ای بههدکاران" (متههد  .)23:7یوحنهها بههه مهها مدنویههد:
"کسینه نوید اا را مدشناسم ا احنام اا را ندهاه نهدارد ،درالدوسهت ا در ای راسهتد نیسهت" (اال
یوحنا  ،4:2جایینه یوحنا دربارو الدوی همیشدد زندند صحزت مدکند) .الدهوی طهوطند مهدت از
نااطاعتد فااینده از مسیح باید نشانهای برای کاهش دلیلِ اعت ادمان بر مسیحد بودن شخص مورد
نظر باشد.

 .4گناه غیرقابل بخشش چیست؟
عزارات متگدد در کتاب م دد دربارو نناهد صهحزت مدکننهد کهه بخشهیده نخواههد شهد .عیسهد
مدنوید" :پ

بدانید که هر نون نناه یا کفری که انسان مرمنب شده باشد قابل ۀمرزش است ،بجها

کفری که به م ابل راحال دد بدوید .این کفر ۀمرزیده نخواهد شد .هر که

بهه م ابهل پرسه انسهان

سخند بدوید ۀمرزیده اواهد شد ،اما برای کسد که به م ابل راحال دد سخن بدوید هیچ ۀمرزشد
نیست -نه در این دنیا ا نه در دنیای ۀینده" (متد .)32-31:12
یک بیانیۀ مشابه در مرق

 30-29:3دیده مدشود ،اقتد عیسد مدنوید" :هر کهه بهه راحال هدد

کفر بدوید ما ابد ۀمرزیده نخواهد شد" (م ایسه کنید با لوقا  .)10:12همچنین عاانیان  6مدنوید:
"زیرا ۀناند که از نور ادا راشن شدهاند ا طگم عخیۀ ۀس ند را چشیدهاند ا در راحال هدد نصهیزد
دارنههد ا نینههوید کههالم اههدا را در اجههود اههود درک کردهانههد ا نیراهههای دنیههای ۀینههده را احسههاد

منودهاند ،انر بگد از این همه برکات ،باز از ای ن دار شوند ،محال است که بار دیدر ۀنهها را بهه موبهه
کشانید ،زیرا با دستهای اود پرس ادا را بار دیدر به صلیب میخنوب مدکننهد ا اا را در برابهر همهه
رسوا مدسازند" (ۀیات 6-4؛ م ایسه کنید با .)27-26:10
بگضیها مگت د اند که نناه بهااطر بدای ند است که مها زمهان مهرگ ادامهه مدیابهد؛ بنهابراین همهۀ
کسانینه در بدای ند مدمیرند (یا حداقل همۀ کسانینه دربارو مسیح شنیدهاند ا بگد در بدای ند
مدمیرند) مرمنب این ننهاه شهدهاند .الزتهه بهدرسهتد کسهانینه مها زمهان مهرگ بهر بدای نهد ارصار
مدارزند ،بخشیده نخواهند شد ،اما سؤال این است که ۀیها ایهن ۀیهات دربهارو ایهن ح ی هت صهحزت
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مدکنند .با مخالگۀ دقیق این ۀیات ،به نظر مندرسد که این موضیح مناسهب بهرای زبهان مهنت بهازنو
شده باشد ،چون این بهطور کلد دربارو بدای ند صحزت مندکند ،بلنه بهطور ااص دربهارو کسهد
که "به م ابل راحال دد سخن بدوید" (متد " ،)32:12به راحال دد کفر بدویهد" (مهرق

،)29:3

یا "از ای ن دار شود" (عاانیان  .)6:6این ۀیات ننهاه ااصهد را در نظهر دارنهد-عهدم پهذیرش ارادی
عمل راحال دد ا بدنوید دربارو ۀن ،یا عدم پذیرش ارادی ح ی ت مسیح ا "رسهوا" سهاانت مسهیح
(عاانیان  .)6:6بگالاه ،این ایده که این نناه ،بدای ند است که ما مرگ ادامه مدیابد ،بهاوبد بها
پیشزمینۀ موبیخ فریسیان بهااطر کالمشان در متد ا مرق

سازنار نیسهت (بهه مزحه پیشزمینهه

در زیر مراجگه کنید).

یک احت ل بهرت این است که این نناه شامل بداواهد لیرعادی ،عدم پذیرش ارادی ا افرتا بر ض رد
عمل نواهد راحال دد دربارو مسهیح ا نسهزت دادن ایهن کهار بهه شهیخان اسهت .ندهاه دقیهقمر بهه
پیشزمینۀ بیانیۀ عیسد در متد ا مرق

نشان مددهد که عیسد در پاسهخ بهه امهامهات فریسهیاند

سخن مدنفت که مدنفتند" :این مهرد بهه کمهک بَگلاِبهول ،رههی

شهیاطین ،ارااح ناپهاک را بیهران

مدکند" (متد  .)24:12فریسیان بارها کارهای عیسد را دیده بودند .اا بهمازند یک نابینها ا ننه
دیوزده را شفا داده بود ما بتواند بزیند ا حرف باند (متد  .)22:12مردم متح ریر شده ا عدو زیادی به
دنزههال عیسههد مدرفتنههد ا فریسههیان هههم بارههها نشههانههای ااضههحد از قههدرت شههدفتاندیا عمههل
راحال دد را از طریهق عیسهد دیهده بودنهد کهه بهه عهدو زیهادی حیهات ا سهالمتد مدبخشهید .امها
فریسیان ،با اجود نشانههای ااضحِ عمل راحال دد در م ابل چش نشهان ،بههطور ارادی ،اقتهدار ا
مگالیم عیسد را رد کردند ا ۀنها را به ابلی

نسزت دادند .این لیرمنخ د ا احم انه بود که فریسیان

عمل اارا ارااح موس عیسد را به قدرت شیخان نسزت دهنهد-ایهن یهک درا کالسهیک ،ارادی ا
بداواهانه بود .عیسد در این پیشزمینه مدنوید" :پ

بدانید که هر نون نناه یا کفهری کهه انسهان

مرمنب شده باشد قابل ۀمرزش است ،بجا کفری که به م ابل راحال هدد بدویهد .ایهن کفهر ۀمرزیهده
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نخواهد شد" (متد  .)31:12افرتای ارادی ا بداواهانه بر عمل راحال دد موس عیسد ،با نسهزت
دادن عمل راحال دد به شیخان ،بخشیده نخواهد شد.
این پیشزمینه نشان مددهد که عیسد دربارو نناهد صحزت مدکند کهه ف ه بدای نهد یها عهدم
پذیرش مسیح نیست ،بلنه نناهد که شامل ( )1شناات ااضح کیستد مسهیح )2( ،ۀنهاهد از کهار
راحال دد از طریق اا )3( ،عدم پهذیرش ارادی ایهن ح هایق ا سهپ

( )4بههطور افهرتا ۀمیها نسهزت

دادنِ عمل راحال دد در مسیح به قدرت شیخان است.
چرا این نناه لیرقابل بخشش است؟ در این مورد ،سختدلد ۀن در زیهاد اسهت کهه ههر اسهیلۀ عهادی
برای هدایت نناهنار به موبه رد شده است .در این مهورد ،قانعکننهده بهودنِ ح ی هت عمهل نخواههد
کرد ،چون ۀنها ح ی ت را مددانستند ا بهطور ارادی ۀن را رد کردند .منایش قدرت راحال هدد بهرای
شفا ا حیاتبخشد عمل نخواهد کرد ،زیرا ۀنها ۀن را دیده ا رد کردهانهد .قضهیه ایهن نیسهت کهه ایهن
نناه ۀن در احشتناک است که عمل رهایدبخش مسیح مندمواند ۀن را محت پوشش قرار دهد ،بلنهه
سختدلد نناهنار ،اا را در جایداهد مدنذارد که با راشهای عادی ادا برای بخشش از طریق موبه
ا اعت د به مسیح برای نجات ،قابل دستیابد نیست .این نناه لیرقابل بخشش است ،چون نناهنار
را از موبه ا ای ن نجاتبخش بهاسیلۀ ای ن به ح ی ت جدا مدسازد.
این ح ی ت که نناه لیرقابلِ بخشش ،شامل این سختدلد شدید ا عدم موبه اسهت ،نشهان مددههد
که کسانینه مدمرسند مرمنب این نناه شده باشند ا با این حهال بههااطر ننهاه در دلشهان لمدهین
هستند ا مشتاق اند که در طلب ادا باشند ،قخگاً در دستۀ کسانینه متهم به این نناه هستند ،قرار
مندنیرند .بِرکوف مدنوید" :شاید ما بهطور منخ د مخمنئ باشیم که کسهانینه مدمرسهند مرمنهب
این نناه شده باشند ا بهااطر ۀن ندرانند ،ا اواهان دعای دیدران بهرای ۀنهها هسهتند ،مرمنهب ایهن
نناه نشدهاند".

15

این ادراک دربارو نناه لیرقابل بخشش بهاوبد در عاانیان  6-4:6جای مدنیرد .در ۀنجا کسانینه
"از ای ن دار مدشوند" ،انوان شناات ا اعت اد راسخ به ح ی ت را داشتهاند :ۀنها "راشن شدهاند" ا
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"طگم عخیۀ ۀس ند را چشیدهاند"؛ بهنوعد در عمل راحال دد رشکت کرده ا "نینوید کالم اهدا را
در اجود اود درک کردهاند ا نیراهای دنیای ۀینده را احساد منودهاند" ،با این حهال بههطور ارادی
از مسیح رایدردان شده ا "اا را در برابهر همهه رسهوا مدسهازند" (عاانیهان  .)6:6ۀنهها ههم اهود را از
دسرتد راشهای عادی ادا برای هدایت افراد به موبه ا ای ن دار کردهاند .ۀنها بها اجهو ِد شهناات ا
قانع شدن دربارو ح ی ت ،بهطور ارادی ۀن را رد مدکنند.
چ .مجازات گناه
انرچه مجازات ادا برای ننهاه بههعنوان یهک عامهل بازدارنهده بهرای نناههان بیشهرت ا هشهدار بهرای
کساند است که ۀن را مشاهده مدکنند ،اما این دلیل االیۀ ادا بهرای مجهازات ننهاه نیسهت .دلیهل
االیه این است که عدالت ادا اواهان چنین چیای است ،ما اا در جهاند که ۀفریده ،جالل یابهد .اا
ادااندی است که "محزت [ ملییرناپذیر] ا انصاف ا عدالت را در جهان به جها مهدۀارم .زیهرا از ایهن
چیاها لذت مدبرم" ،این است فرمودو ادااند" (ارمیا  ،24:9مرجمۀ هاارو نو).
پول

دربارو مسیح عیسد مدنوید" :اهدا اا را از قزهل مگهین کهرد مها کفهاره باشهد بهااسهخه ایه ن

بهاسیله اون اا" (رامیان  ،25:3مرجمۀ قدیم) .بگد پول

موضیح مددههد کهه چهرا اهدا عیسهد را

بهعنوان "کفاره" مگیین کهرد (یگنهد یهک قربهاند کهه اشهم اهدا برعلیهه ننهاه را متحمهل مدشهود ا
درنتیجه اشم ادا را به لخف مزدیل مدکند)" :اا[ادا] این را برای نشان دادن عدالت اهود انجهام
داد ،زیرا در محمل الهد اویش ،از نناهاند که پیشرت صورت نرفته بود ،چشم پوشیده بود" (رامیان
 ،25:3مرجمۀ هاارو نو) .پول

درمدیابد که انر مسیح برای پرداات جاای نناههان مندۀمهد ،اهدا

مندموانست بهعنوان ادای عادل منایان شود .چون اا در نذشته نناهان را نادیده نرفته ا مجازات
ننرده بود ،مردم بهدرستد مدموانستند ادا را متهم به بیگدالتد کنند ،با این فرضیه که اهداید کهه
نناهان را مجازات مندکند ،ادای عادلد نیست .بنابراین اقتد ادا مسهیح را فرسهتاد کهه مبیهرد ا
جاای نناهان ما را بپردازد ،نشان داد که چدونه مدموانست همچنان عادل باشد-اا مجازات نناهان
قزلد را ذایره کرده بود (نناهان م ردسین عههدعتیق) ا بگهد در عهدالت کامهل ،ایهن جهاا را بهر رای
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صلیب به عیسد داد .درنتیجه عمل کفاره در جلجتا بهاضوح نشان داد که اهدا کهامالً عهادل اسهت:
"ما در این زمان ،عدالت ادا کامالً به ازوت برسد ،یگند اابت شود که ادا عادل است ا کسد را کهه
به عیسد ای ن مدۀارد عادل مدش رد" (رامیان .)26:3
بنابراین در صلیب ،منایش ااضح دلیهل اهدا بهرای مجهازات ننهاه را داریهم :انهر اا ننهاه را مجهازات
مندکرد ،ادای عادل مندبهود ،ا ههیچ عهدالت لهاید در جههان مندبهود .امها اقتهد ننهاه مجهازات
مدشود ،ادا اودش را بهعنوان داار عادل بر همه چیا نشهان مددههد ا عهدالت در دنیهای اا اجهرا
مدشود.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1نناه را مگریف کنید.
 .2اصههخالح "م صههیر اراههد" را موضههیح دهیههد .شه بههه ایههن مخالفههت کههه مدنویههد ایههن مگلههیم
لیرمنصفانه است ،چه پاسخد مددهید؟
 .3چدونه نناه ۀدم بر ماهیت انساند ما مأایر نذاشت؟ ۀیا به این مگناسهت کهه همهۀ انسهانها مها
ح رد ممنن رشیر هستند؟ موضیح دهید.
 .4مواناید ما در اطاعت از ادا ،بر مسئولیت ما در ناد ادا چه مأایری مدنذارد؟
 .5اقتد یک مسیحد نناه مدکند ،این بر جایداه قانوند اش در ناد ادا چه مأایری مدنذارد؟
نناه بر مسیحد چه مأایری مدنذارد؟
 .6دلیل االیۀ ادا برای مجازات نناه چیست؟
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 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا مخالگۀ ایهن فصهل ،ۀناهدمهان را نسهزت بهه ننهاه باقی نهده در زنهدندمان افهاایش داده
است؟ ۀیا این فصل ،ح ر نفرت به نناه را در ش افاایش داد؟ چرا اکرث ااقات حه ر عمیهق
نفرت از نناه را احساد مندکنید؟ به نظرمان این فصل بهطور کلد بر رابخهۀ شخصهیتان بها
ادا چه مأایری اواهد نذاشت؟
 .2ۀیا نهایتاً این مفنر که علت اراد نناه به دنیا این بود که ادا م ررر کرده بود که نناه از طریق
منایندنان اانوی اارد جهان شود ،بیشرت باع مسلریتان مدشود یا این مفنر که نناه بهه ایهن
دلیل اارد جهان شد که اا نتوانست جلوی ۀن را بدیهرد ،انرچهه ایهن بهراالف ارادهاش بهود؟
انر فنر مدکردید که رشارت همیشه اجود داشته ا یک "دانهاندد" نههاید در جههان اجهود
دارد ،در این صورت نسزت به جهان ا جایداهتان در ۀن چه احساسد داشتید؟
 .3ۀیا مدموانید موارد مشابهد از اسوسۀ حوا ا اسوسهههاید کهه شه حتهد اکنهون در زنهدند
مسیحیتان با ۀنها مواجه مدشوید را نام باید؟
 .4چدونه مگلیم کتاب م دد دربارو درجات ج ردیت نناه ،اکنون به زنهدند مسهیحدمان کمهک
مدکند؟ ۀیا اقتهد ننهاه کردیهد" ،نااشهنودی پدرانهۀ" اهدا را احسهاد کردیهد؟ ااکنشمهان
نسزت به این احساد چیست؟

 .4اصطالحات خاص
داناندد
نسزت دادن
فساد اراد
م صیر اراد
نناه اراد
م صیر االیه
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ۀلودند االیه
نناه االیه
ِپالجیود
کفاره
نناه
نناه لیرقابل بخشش
انحراف کامل
نامواند کامل
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
ماامیر 4-1:51

"ای ادا مخابق رحمت اود به من رحم فرما ا مخابق شف ت بدپایانت نناهانم را محهو سهاز .مهرا از
رشارمم کامالً شست ا شو ده ا از نناهم مرا پاک کن .من به نافرماند اود اعرتاف مهدکنم ا ننهاهم
همیشه در نظر من است .به مو ا به مو منها نناه ارزیده ا در نظر مو این بدی را کردهام .پ

کالم مهو

در مورد من راست ا دااری مو علیه من عادطنه است".
_________________________
.1

به مزح داناندد در فصل  7مراجگه کنید.

.2

برای مزاحثات بیشرت دربارو مشیت الهد ادا در رابخه با رشارت به فصل  8مراجگه کنید.

.3

به عزارت "اینها فرزندانِ " موجه کنید که بخشهای بگدی راایت پیدایش در پیدایش  4:2را مگرفد مدکنند (ۀس نها ا زمین)؛ ( 1:5ۀدم)؛ ( 9:6نوح)؛
( 1:10پرسان نوح)؛ ( 10:11سام)؛ ( 27:11مارح ،پدر ابراهیم)؛ ( 12:25اس عیل)؛ ( 19:25اسحاق)؛ ( 1:36عیسو)؛ ا ( 2:37یگ وب) .مرجمۀ این
عزارت در مرجمههای نونانون اندلیسد مدمواند متفاات باشد ،اما کالم عای ینسان است ا بهطور محتاللفظد مدنوید" :اینها نسلهاید از ...هستند"
با این شیوو محتاللفظد ،نویسنده ،بخشهای نونانون راایت ماریخد اود را مگرفد کرده ا همۀ اینها را در یک ااحد کلرد به هم اصل کرده ا نشان
مددهد که باید ۀنها را بهعنوان مخالب ماریخد ینسان در رسارس منت در نظر نرفت .انر نویسنده مداواهد ما ابراهیم ،اسحاق ا یگ وب را شخصیتهای
ماریخد بدانیم ،در این صورت اا از ما مداواهد ۀدم ا حوا را هم شخصیتهای ماریخد بدانیم ،بهعنوان بخشد از یک راایت ماریخد ینسان.
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.4

من از عزارت "نناه اراد" به جای طرح رایجرت "نناه االیه" استفاده کردهام ،چون عزارت "نناه االیه" بهراحتد مورد سو مفاهم قرار نرفته ا به االین نناه
مخصصد).
ۀدم اشاره مدکند ،به جای ایننه به نناهد اشاره کند که درنتیجۀ س وط ۀدم از ۀنِ ماست (بهطور سنترد ،مفهوم
ر

.5

مراجگه کنید به ش رو  4در باط.

.6

بهعنوان مثال ،به مزاحثۀ کامل در اچ .ۀرمون ایلد ،الهیات مسیحد ،سه جلدی مراجگه کنید )(Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1941 – 49
.40 -109:3

.7

این ف دان کامل نینوید راحاند در ناد ادا ،بهطور سنرتد "انحراف کامل" نامیده شده ،اما من در اینجا از این عزارت استفاده نخواهم کرد ،چون
بهراحتد مورد سو مفاهم قرار مدنیرد .مدمواند این مفهوم را برساند که لیرای نداران به هیچ عنوان مندموانند هیچ کار نینوید انجام دهند ،چیای که
قخگاً مفهوم مورد نظر این اصخالح یا ۀموزه نیست.

.8

به مزح سؤا ِل ارادو ۀزاد در فصل  8مراجگه کنید.

.9

این بهعنوان مثال ،نظر میالرد اِرینسون ،در الهیات مسیحد است ( .639 ،)Grand Rapids: Baker, 1985اا از اصخالح عرص مسئولیت ،به جای عرص
پاسخدوید استفاده مدکند.

 .10به هرحال همۀ ما مددانیم که نوزادان م ریزاً از لحظۀ مولد یک اعت د لریای نسزت به مادرشان دارند ا مددانند که از مادرشان مت یاند .بنابراین نزاید
ارصار کنیم که لیرممنن است که ۀنها ۀناهد دراند دربارو ادا نداشته باشند ،ا انر ادا این را عخا مدکند ،پ

این مواناید دراند را هم دارند که به

ادا اعت د کنند.
 .11شاید این مخالفت مخرح شود که داااد ف

مدنوید که اا مدمیرد ،ه نخور که پرسش ُمرد .اما این مفسیر با زبان این ۀیه ه هن

نیست :داااد

مندنوید" :من به جاید اواهم رفت که اا رفته" ،بلنه مدنوید" :من پیش اا مدرام" .این زبانِ دیدار مجدد ا شخصد است ا انتظار داااد را نشان
مددهد که یک راز پرسش را دیده ا با اا اواهد بود.
 .12مراجگه کنید به فصل  ،22دربارو عادلشمردند.
 .13مراجگه کنید به فصل  ،22دربارو فرزنداواندند.
 .14پول

در رامیان  16:6مندنوید که در ااقع مسیحیان ح ی د مدموانند ما حدری به ع ب بازنردند که محت محنومیت ابدی قرار نیرند ،بلنه مدنوید

اقتد ما مسلیم نناه مدشویم (از لحاظ راحاند /ااالقد) در این مسیر حرکت مدکنیم.
 .15لوهی

بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ) (Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .254
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بخش 4
آموزۀ مسیح
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فصل چهاردهم
ِ
شخص مسیح
 +چدونه عیسد کامالً ادا ا کامالً انسان است ،الد درعینحال یک نفر است؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ِ
شخص مسیح را اینخور االصه کنیم :عیسهد مسهیح در یهک
ما مدموانیم مگلیم کتاب م دد دربارو

شخص ،کامالً ادا ا کامالً انسان بود ا ما ابد به همین شنل اواهد بود.
مخالب کتاب م دسهد کهه از ایهن مگریهف ح یهت مدکننهد ،بسهیار نسهرتده اسهت .مها اال دربهارو
انسان ریت مسیح صحزت مدکنیم ا سپ

الوهیت اا ا بگد سگد مهدکنیم نشهان بهدهیم کهه چدونهه

ِ
شخص مسیح با هم متحد شدهاند.
الوهیت ا انسانیت عیسد در
الف .انسان ّیت مسیح

 .1تولد از باکره.
اقتد دربارو انسانیت مسیح صحزت مدکنیم ،بهرت است با موجه به مولد مسیح از بهاکره ۀلهاز کنهیم.
کتاب م دد بهاضوح اظهار مدکند که عیسهد در َر ِحهم مهادرش مهریم بهاسهیلۀ عمهل مگجاهۀسهای
راحال دد ا بدان یک پدر انساند ۀبسنت شد.
"مولد عیسد مسیح چنین بود :مادر عیسد ،که ناماد یوسف بود ،پیش از ۀننه به اانه شوهر بهراد از
راحال دد حامله دیده شد" (متد  .)18:1اندکد بگد ،فرشتۀ ادااند به یوسف که ناماد مهریم بهود،

نفت" :ای یوسف پرس دااد ،از بردن مریم به اانۀ اود نرتد .زیرا ۀنچه در َر ِحم ااست از راحال دد
است" (متد  .)20:1بگد مداوانیم که یوسف "مخابق امر فرشهتۀ اداانهد عمهل منهود ا مهریم را بهه
اانۀ اود ۀارد .اما ما زماند که مریم پرس اود را به دنیا نیاارد با اا همزسرت نشد ا کهودک را عیسهد
نام نهاد" (متد .)25-24:1
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این ح ی ت در انجیل لوقا هم مأیید شده ،جایینه دربارو ظهور جااهیل فرشته بهر مهریم مداهوانیم.
پ

از ایننه فرشته به مریم نفت پرسی اواهد زایید ،مریم نفت" :این چدونه ممنن اسهت؟ مهن بها

هیچ مردی رابخه نداشتهام ".فرشته به اا جواب داد:

"راحال دد بر مو اواهد ۀمد ا قدرت ادای متگال بر مو سایه اواهد انداات ا به این سزب
ۀن نوزاد م دد ،پرس ادا نامیده اواهد شد" (لوقا 35-34:1؛ م ایسه کنید با .)23:3
این مأیید کتاب م دد دربارو مولد مسیح از باکره ،بهمنهاید باید دلیل کافد برای پذیرش این ۀمهوزه
برای ما باشد .اما مفاهیم ۀموزهای انت ادی دربارو مولد از باکره نیا اهمیهت ۀن را نشهان مددههد .مها
مدموانیم ۀنها را حداقل در سه بخش بزینیم.

الف .این نشان مددهد که نجات نهایتاً باید از جانب ادااند بیاید.
مولد مسیح از باکره ،یادۀار اخاناپذیر این ح ی هت اسهت کهه نجهات هرنها مندموانهد حاصهل مهالش
انساند باشد ،بلنه باید حاصل عمل مافوقطزیگد ادا باشد .ایهن ح ی هت در ۀلهاز زنهدند عیسهد
منایان بود ،اقتد "ادا پرس اود را که از یک زن ا در قیهد رشیگهت متولهد شهده بهود ،فرسهتاد مها بها
اونزها ،ۀزادی کساند را که در قید رشیگت بودند فراهم سازد ا ما ما م ام فرزنداواندند را به دست
ۀاریم" (لالطیان .)5 -4:4

ب .مولد از باکره ،پیوند الوهیت کامل ا انسانیت کامل در یک شخص را امنانپذیر ساات.
این راش مورد استفادو ادا برای فرستادن پرسش بهعنوان انسان به این جههان بهود (یوحنها 16:3؛
لالطیان  .)4:4انر یک لحظه به طریقهای احت لد دیدری فنهر کنهیم کهه مسهیح مدموانسهت بهه
زمین بیاید ،هیچ کدام مندموانست بهاضوح انسانیت ا الوهیت را در یک شخص به هم پیونهد دههد.
احت طً ممنن بود ادا عیسد را بهعنوان انسان کاملد در ۀس ن بیافریند ا اا را از ۀس ن بهه زمهین
بفرستد ،بدان ماایای االدین انساند .اما در این صورت ما بهسختد مدموانستیم بزینیم کهه عیسهد
چدونه مدموانست انسان کاملد مانند ما باشد .از طهرف دیدهر ،احهت طً ممنهن بهود اهدا عیسهد را
موس دا االدین انساند به زمین بفرسهتد ،پهدر ا مهادرش زمینهد باشهند ا ماهیهت الههد اا در یهک
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زماند در ااایل زندند اش ،بهطور مگجاهۀسا به ماهیت انسهاند اش بپیونهدد .امها در ایهن صهورت مها
بهسختد درک مدکردیم که چدونهه عیسهد کهامالً اهدا بهود ،چهون منشهأ اا از ههر لحهاظ ماننهد مها
مدبود .مفنر دربارو این دا احت ل ،به ما کمک مدکنهد کهه بفهمهیم اهدا چدونهه در حنمهت اش،
مرکیزد از نفوذ انساند ا الهد را در مولد مسیح م ه ررر کهرده مها انسهانیت کامهل اش بهر اسهاد مولهد
انساند ا عادی اا ،از یک مادر انساند برای ما منایان شهود ا الوهیهت کامهل اش بهر اسهاد ۀبسهنت
شدن در َر ِحم مریم ،با عمل قدریند راحال دد منایان شود.

پ .مولد از باکره ،انسانیت ح ی د مسیح بدان نناه اراد را نیا امنانپذیر مدسازد.
ه نخور که در فصهل  13موجهه کهردیم ،همهۀ انسهانها از پهدر االشهان ،یگنهد ۀدم ،م صهیر قهانوند ا
ماهیت ااالقد فاسد را به ارث بردهاند .اما ایهن ح ی هت کهه عیسهد پهدر انسهاند نداشهت ،بهه ایهن
مگناست که نسلد که از ۀدم مدۀمد ،ما حدادی مختل شده است .عیسد دقی اً ماننهد همهۀ انسهانها
که از ۀدم مدۀیند ،از ۀدم نیامد .این بهه مها کمهک مدکنهد کهه بفهمهیم چهرا م صهیر قهانوند ا فسهاد
ااالقد که به همۀ انسانهای دیدر مگلق دارد ،به مسیح مگلق نداشت.
ناد؟ کلیسهای کامولیهک رامهد بهه ایهن سهؤال
اما چرا عیسد یک ماهیت نناهۀلود را از مریم به ارث ُ
پاسخ داده ا مدنوید مریم فاقد نناه بود ،اما کتاب م دد در هیچ کجا این را مگلیم منددهد ا این
به هیچ عنوان مشنل را برطرف مندکنهد (در ایهن صهورت چهرا مهریم از مهادرش ایهن ننهاه را بهه ارث
حل بهرت این است که بدوییم حت ً عمل راحال دد در مریم ،نهمنها مانع از انت ال ننهاه
ناد؟) .راه ر
ُ
از یوسف شد (چون عیسد پدر انساند نداشت) ،بلنهه بههطور مگجاهۀسهاید مهانع از انت هال ننهاه از
مریم نیا شد" :راحال دد بر مو اواهد ۀمد ...از این را ،ۀن مولود م ردد ا پرس ادا اوانهده اواههد
شد" (لوقا  ،35:1مرجمۀ هاارو نو).

1
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 .2ضعف و محدودیتهای انسانی.
الف .عیسد یک بدن انساند داشت.
این ح ی ت که عیسد یک بدن انساند مانند بدن ما داشهت ،در بسهیاری از عزهارات کتهاب م هدد
دیده مدشود .اا مانند همۀ نوزادان انسهاند متولهد شهد (لوقها  .)7:2ماننهد همهۀ کودکهان دیدهر ،از
داران کودکد به بارنسالد رشد کرد" :کودک ،پُر از حنمت ،کالم ا قوی مدنشت ا لخف ادا بها اا
بود" (لوقا  .)40:2بگالاه ،لوقا به ما مدنوید" :عیسد در حنمهت ا قامهت رشهد مدکهرد ا بهه پسهند
ادا ا مردم بود" (لوقا .)52:2
عیسد مانند ما استه شهد ،چهون مداهوانیم" :عیسهد کهه از سهفر اسهته شهده بهود ،در کنهار چهاه
نشست" در سامره (یوحنا  .)6:4اا مشنه شد ،چون اقتد رای صهلیب بهود نفهت " :مشهنهام" (یوحنها
 .)28:19بگد از ایننه چههل راز در بیابهان رازه نرفتهه بهود ،مداهوانیم "نرسهنه شهد" (متهد .)2:4
ناهد ااقات از لحاظ جس ند ضگیف بهود ،چهون اقتهد در بیابهان اسوسهه مدشهد ،چههل راز رازه
نرفته بود (ما ح ردی که ق روت جس ند انسهان م ریزهاً بههطور کامهل از بهین مهدراد ا انهر رازه بیشهرت
ادامه مدیافت ،ۀسیب جسه ند جاانناپهذیری اارد مدکهرد) .در ایهن هندهام "فرشهتدان ۀمهده اا را
ادمت کردند" (متد  ،)11:4ظاهرا ً برای مراقزت از اا ا فراهم کردن ملذیه ۀمدند ما زمانینه اا قه روت
کافد یافته ا از بیابان اار شود .اا محدادیتهای عیسد از لحاظ جسم انساند اش زماند دیده
شد که بر رای صلیب ُمرد (لوقا  .)46:23حیات ا عملنرد جسم انساند اش متوقهف شهد ،ه نخهور
که حیات ا عملنرد بدن ما با مرگ متوقف مدشود.
عیسد در یک بدن جس ند ا انساند از مردنان برااست ،انرچه این بدن کامهل شهده بهود ا دیدهر
در مگرض ضگف ،بی ری یا مرگ نزود .اا بارها بهه شهانردانش نشهان داد کهه بهدن جسه ند ااقگهد

دارد .اا مدنوید" :دستها ا پاهای مرا بزینید ،اودم هستم ،به من دست بانید ا بزینید ،شزح ماننهد
مههن نوشههت ا اسههتخوان نههدارد" (لوقهها  .)39:24اا بههه ۀنههها نشههان داد ا مگلههیم داد کههه "نوشههت ا
استخوان" دارد ا رصفاً "شزح" بدان جسم نیست .نواه دیدر بر این ح ی ت این است کهه "یهک منهه
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ماهد بریان پیش اا ۀاردند .ۀن را برداشت ا پیش چشم ۀنها اورد" (لوقا 42:24؛ م ایسه کنید با ۀیۀ
30؛ یوحنا 27 ،20 ،17:20؛ .)13 ،9:21
عیسد با این جسم انساند (انرچه یک جسم قیام کردو کامل بود) به ۀس ن نیا صگود کرد .اا پیش
از رفنت نفت" :دنیا را مرک مدکنم ا به سوی پدر مدرام" (یوحنا 28:16؛ م ایسه کنید با .)11:17
نحوو صگود عیسد به ۀس ن طهوری بهود کهه ادامهۀ حیهات اش در بهدن جسه ند در زمهین ا ادامهۀ
حیامش در این جسم در ۀس ن را نشان دهد .چند ۀیه بگد از ایننه عیسد به ۀنها نفت" :شزح مانند
من نوشت ا استخوان ندارد" (لوقا  ،)39:24در انجیل لوقا مداوانیم که عیسد "ۀنها را مها نادینهد
بیت َعنیا بُرد ا با دستهای برافراشته ایشان را برکت داد .درحهالد کهه ۀنهها را برکهت مهدداد از ۀنهها
جدا ا به عامل باط برده شهد" (لوقها  .)51-50:24همچنهین در اعه ل مداهوانیم" :درحالینهه همهه
مددیدند ،باط برده شد ا ابری اا را از نظر ایشان ناپدید ساات" (اع ل .)9:1
همۀ این ۀیات در کنار هم نشان مددهند که جسم انساند عیسد از هر لحهاظ پهیش از رسهتاایاش
مانند جسم ما بود ،ا بگد از رستاایاش همچنان یک جسم انساند با "نوشت ا اسهتخوان" بهود ،امها
کامل شده بهود ،جسهمد کهه مها ههم در هندهام بازنشهت مسهیح ا په

از قیهام از مردنهان اهواهیم

داشت 2.حیات عیسد در این جسم انساند در ۀسه ن ادامهه مدیابهد ،چهون صهگود طهوری طراحهد
شده که این را مگلیم دهد.

ب .عیسد یک ذهن انساند داشت.
ایننه عیسد "در حنمت ...رشد مدکرد" (لوقا  )52:2مدنوید اا مانند همهۀ کودکهان دیدهر از یهک
فرایند یادنیری عزور کرد -اا یهاد نرفهت کهه چدونهه لهذا بخهورد ،حهرف بانهد ،بخوانهد ا بنویسهد ا از
االههدینش اطاعههت کنههد (مراجگههه کنیههد بههه عاانیههان  .)8:5ایههن فراینههد یههادنیری عههادی ،بخشههد از
انسانیت ااقگد مسیح بود.
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همچنین مدبینیم که اقتد عیسد دربارو رازی صحزت مدکند که به زمین بازاواهد نشهت ،ماننهد
ما یک ذهن انساند داشت" :اما از ۀن راز ا ساعت ههیچک
پرس ،ف

پدر از ۀن ۀناه است" (مرق

.)32:13

اها نهدارد ،نهه فرشهتدان ۀسه ن ا نهه

3

پ .عیسد یک جان انساند ا عواطف انساند داشت.
ما نشانههای متگددی از جان (یا راح) انسهاند عیسهد را مهدبینیم .عیسهد قزهل از مصهلوب شهدن
نفت" :حاط جان من مضخرب است" (یوحنا  .)27:12یوحنا اندکد بگهد مدنویسهد" :اقتهد عیسهد
این را نفت راحهاً سهخت پریشهان شهد" (یوحنها  .)21:13در ههر دا ۀیهه ،کلمهۀ پریشهان ا مضهخرب
نشاندهندو اصخالح یوناند  tarassoاست ،کلمهای که لالزاً برای کسهاند بنهار مهدراد کهه مشه روش
هستند یا یک اخر نانهاند لافلدیرشان کرده است .بگالاه ،پهیش از مصهلوب شهدن ،اقتهد عیسهد
متوجه رنج اود شد ،نفت" :جان من از شدت لم نادیک بهه مهرگ اسهت" (متهد  .)38:26ایهن لهم
ۀن در شدید بود که احساد کرد انر از این بیشرت مدشد ،جانش را مدنرفت.
عیسد نسرتو کامل عواطف انسهاند را داشهت .اا بههااطر ایه ن ۀن فرمانهدو نظهامد "مگجهب کهرد"
(متد  .)10:8بهااطر مرگ ایلگازر با انداه نریست (یوحنا  .)35:11با قلزد پر احسهاد دعها کهرد:
"عیسد در زمان زندند اود بر رای زمین با ناله ا اشک از درنهاه اهداید کهه بهه رههاید اا از مهرگ
قادر بود دعا کرد ا حاجت اویش را اواست ا بهااطر این که کامالً مسلیم بهود ،دعهایش مسهتجاب
شد" (عاانیان .)7:5
نویسندو عاانیان به ما مدنوید" :هرچند پرس بود ،به مصهیزتهاید کهه کشهید ،اطاعهت را ۀمواهت ا
کامل شده ،جمیع مخیگان اود را سزب نجات جااداند نشت" (عاانیان  ،9-8:5مرجمۀ قهدیم) .بها
این حال انر عیسد هرنا نناه ننرد ،چخور مدموانسهت "اطاعهت را بیهاموزد؟" ظهاهرا ً اقتهد عیسهد
بالغ مدشد ،مانند همۀ فرزنهدان انسهاند مدموانسهت مسهئولیت بیشهرتی را برعههده بدیهرد .هرچهه
بارنرت مدشد ،پدر ا مادرش مدموانستند م روقگهات بیشهرتی از اا داشهته باشهند ،ا پهدر ۀسه ند اش
مدموانست منالیف دشوارمری را به اا بسپارد ما با ق روت ماهیت انساند اش انجام دهد .با هر منلیهف
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دشوارمر ،حتد اقتد شامل رنجها بود (چناننه عاانیان  8:5بهطور مشخص مدنوید) ،موان ااالقد
ا انساند عیسد ،موان اطاعت اش در موقگیتهای دشوارمر افاایش مدیافهت .مدمهوانیم بدهوییم ایهن
"ستون ااالقد" اا با یرین دشوارمر م ویت شد .با این حال در همۀ اینها هرنا حتد ینزار هم ننهاه
ننرد.

 .3بیگناهی.
انرچه عهدجدید بهاضوح مأیید مدکند که عیسد انسان کاملد مانند ما بهود ،امها ایهن را ههم مأییهد
مدکند که عیسد فهرق مهمهد داشهت :اا بدننهاه بهود ا هرنها در زنهدند اش ننهاه ننهرد .بگضهیها
مخالفت کردهاند که انر عیسد نناه ننرد ،پ

ااقگاً انسان نزود ،چون همۀ انسهانها ننهاه مدکننهد.

اما اقتد دریابیم که انسانها اکنون در رشای لیرطزیگد هستند ،این مخالفت بهسادند رد مدشود.
ادا ما را نناهنار نیافرید ،بلنه م دد ا عادل ۀفرید .ۀدم ا حهوا در بها عهدن ،پهیش از ننهاه ،ااقگهاً
انسان بودنهد ا مها اکنهون انرچهه انسهان هسهتیم ،امها مخهابق طهرح ا الدهوی مهورد نظهر اهدا عمهل
مندکنیم ،ما زمانینه انسانیت کامل ا بدنناه ما احیا شود.
بدنناهد عیسد بارها در عهدجدید مگلیم داده شده اسهت .مها مهدبینیم کهه شهیخان مندموانسهت
عیسد را با موف یت اسوسه کند ا بگد از چهل راز مالش برای قانع کردن اا به نناه ،شنست اهورد:
"شیخان په

از ۀننهه یهام اسوسهههای اهود را بهه پایهان رسهانید مهدمد اا را منهها نذاشهت" (لوقها
ا لوقهها) هههم هههیچ نشههاند از اخهها از طههرف عیسههد

 .)13:4مهها در اناجیههل همنظههر (متههد ،مههرق

مندبینیم .عیسد از یهودیاند که با اا مخالفت کردند ،پرسید" :کدام یند از شه مدموانهد ننهاهد
به من نسزت دهد؟" (یوحنا  )46:8ا هیچ پاسخد ندرفت.
بیانیههههای مربههوط بههه بدننههاهد عیسههد در انجیههل یوحنهها رصیحمههر اسههت .عیسههد ایههن اعالمیههۀ
شدفتاندیا را بیان کرد" :من نور دنیا هستم" (یوحنا  .)12:8انر نور را نشهاندهندو راسهتد ا پهاکد
ااالقد بدانیم ،پ

عیسهد در اینجها ادعها مدکنهد منزهع ح ی هت ا پهاکد ااالقهد ا قداسهیت در

دنیاست -یک ادعای متحیررکننده ا ادعاید که ف

مدمواند موس یک شخص بدننهاه بیهان شهود.
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بگالاه ،اا در مورد اطاعت از پدرش در ۀس ن نفت" :من همیشه ۀنچه اا را اوشنود مدسازد به عمل
مدۀارم" (یوحنا 29:8؛ فگل زمان حال ،ح ر عمل پیوسته را ایجاد مدکند" :مهن همیشهه ۀنچهه اا را
اوشنود مدسازد به عمل مدۀارم") .عیسد در اااار زندند اش مدموانست بدوید" :من احنام پهدر
را اطاعت منودهام ا در محزت اا ساکن هستم" (یوحنا  .)10:15مهم است که اقتهد عیسهد در نهاد
پیالم

محاکمه مدشد ،پیالم ُ

با اجود امهامات یهودیان ،ف

موانست اینخهور نتیجههنیری کنهد:

"من در این مرد هیچ جرمد نیافتم" (یوحنا .)38:18
اقتد پول

مدنوید عیسد ۀمد ما مانند یک انسان زندند کند ،مراقهب اسهت کهه ندویهد اا "جسهم

نناهنار" بر اود نرفت ،بلنه مدنوید ادا پرسش را "شزیه جسم نناه ا برای نناه فرستاد" (رامیان
 ،3:8مرجمۀ قهدیم) .اا بهه عیسهد بههعنوان "اا را کهه ننهاه نشهناات" اشهاره مدکنهد (دام قرنتیهان
 ،21:5مرجمۀ قدیم) .نویسندو عاانیان مأیید مدکند کهه عیسهد اسوسهه شهد ،امها همامهان مأکیهد
مدکند که اا نناه ننرد :عیسد "درست مانند ما در هر چیا اسوسه شد ،الد مرمنهب ننهاه ندردیهد"
(عاانیان  .)15:4اا کاهن اعظمد است که "قداد ا بدۀزار ا بدعیب ا از نناهناران جهدا شهده ا
از ۀس نها بلندمر نردیده" (عاانیان  ،26:7مرجمۀ قهدیم) .پهرتد دربهارو عیسهد مدنویهد" :بهرهای
بدن ص ا عیب" (اال پرتد  ،)19:1اا از مصویر عهدعتیق استفاده مدکند ما ۀزادی اا از هر ناپاکد
ااالقد را مأیید کند .پرتد مست ی ً بیان مدکند" :ههیچ ننهاه ننهرد ا َمنهر در زبهانش یافهت نشهد"
(اال پرتد  ،22:2مرجمۀ قدیم) .اقتد عیسد ُمرد ،این "عادلد برای ظاملان [بود] ،ما ما را ناد ادا
بیاارد" (اال پرتد  ،18:3مرجمۀ قهدیم) .یوحنها در االهین رسهالهاش ،اا را اینخهور اخهاب مدکنهد:
"عیسد مسیح که عادل اسهت" (اال یوحنها  )1:2ا مدنویهد" :اا کهامالً بدننهاه اسهت" (اال یوحنها
 .)5:3پ

بهسختد مدموان مننر مگلیم ااضح بدنناهد مسیح در همۀ بخشهای اصلد عهدجدیهد

شد .اا ااقگاً انسان بود ،الد بدان نناه.
این ح ی ت که عیسد "در هر چیا" اسوسه شد (عاانیان  )15:4در زندند ما اهمیت زیهادی دارد.
انرچه درک ۀن مدمواند برای ما دشوار باشد ،اما کتاب م دد مأیید مدکند کهه در ایهن اسوسههها،
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عیسد به مواناید درک ما ا کمک به ما در اسوسهها دست یافت" .چون اود اا اسوسهه ا رنهج دیهده
است ،قادر است ۀناند را که با اسوسهها رابهرا هسهتند ،یهاری فرمایهد" (عاانیهان  .)18:2نویسهنده
ادامه داده ا مواناید عیسد در همدردی با ضگفهای ما را به این ح ی ت مرمز مدسازد که اا ماننهد
ما اسوسه شد" :زیرا کاهن اعظمد ما کسد نیست که از همهدردی بها ضهگفهای مها بهداا باشهد،
بلنه کسهد اسهت کهه درسهت ماننهد مها در ههر چیها اسوسهه شهد ،الهد مرمنهب ننهاه ندردیهد .په
[محتاللفظد :بنابراین] بیاهید ما با دلیری به مخت فیدبخش ادا نادیک شویم ما رحمت یافتهه در
اقت احتیا از اا فید یابیم" (عاانیان .)16-15:4
این برای ما کاربرد عملد دارد :در هر رشایخد که با اسوسه در کشمنشهیم ،بایهد بهه زنهدند مسهیح
فنر کنیم ا بپرسیم که ۀیا اا با رشای مشابهد مواجه نشهد .مگمهوطً بگهد از یهک یها دا لحظهه مفنهر،
مدموانیم به منونههاید در زندند مسهیح فنهر کنهیم کهه اا بها اسوسهههاید مواجهه شهد کهه انرچهه
جاهیات ینساند نداشتند ،اما بسیار شزیه به رشایخد بودند که ما هر رازه با ۀنها مواجه مدشویم.

 .4آیا عیسی میتوانست گناه کند؟
ناهد ااقات این سؤال ایجاد مدشود" :ۀیا ممنن بود مسیح نناه کند؟" بگضیها دربارو نناهناپهذیری
مسیح استدطل مدکنند ،که در ۀن کلمۀ نناهناپذیری یگند "نامواند در ارمناب نناه"( .کلمۀ طمهین
 peccareیگند "نناه کردن") .عدهای دیدر مخهالف انهد ا مدنوینهد انهر عیسهد مندموانسهت ننهاه
کند ،اسوسههایش مندموانست ااقگد باشد ،چون چخور یهک اسوسهه مدموانهد ااقگهد باشهد ،انهر
اسوسهش َونده نتواند نناه کند؟
برای پاسخ به این سؤال باید از یک طرف مشخیص بهدهیم کهه کتهاب م هدد بهاضهوح چهه مأییهدی
مدکند ،ا از طرف دیدر چهه چیهای از طهرف مها بیشهرت ماهیهت ن نههزند دارد )1( .کتهاب م هدد
بهاضوح مأیید مدکند که مسیح هرنا نناه ننرد (به مخالب باط مراجگه کنیهد) .دربهارو ایهن ح ی هت
نزاید هیچ سؤالد در ذهن ن باشد )2( .همچنین بهاضوح مأیید مدکنهد کهه عیسهد اسوسهه شهد ا
اینها اسوسههای ااقگد بودند (لوقا  .)2:4انر ما به کتاب م دد ای ن داریم ،پ
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باید مأکید کنیم

که مسیح "درست مانند ما در هر چیا اسوسه شد ،الد مرمنب نناه ندردید" (عاانیهان )3( .)15:4
همچنین باید با کتاب م دد مأیید کنیم که "ادا با ههیچ بهدی اسوسهه مندشهود" (یگ هوب ،13:1
مرجمۀ هاارو نو) .اما در اینجا این سؤال دشوار مدشود :انر عیسد کامالً اهدا بهود ،ا در عهین حهال
کامالً انسان بود (ا ما در زیر استدطل اواهیم کهرد کهه کتهاب م هدد بهاضهوح ا بارهها ۀن را مگلهیم
مددهد) ،پ

ۀیا نزاید این را هم مأیید کنهیم کهه (بههنوعد) عیسهد "مندموانسهت بها بهدی اسوسهه

شود؟"
این مأییدهای رصیح کتاب م دد ،اضگیت دشوار مشابهد را برای مگداد دیدری از ۀموزههای دشوار
ایجاد مدکند که ظاهرا ً کتاب م دد چیاهاید را مگلیم مددهد که انر مسهت ی ً در مضهاد نزاشهند،
حداقل بسیار دشوار است که ۀنها را در ادراک ن با هم مرکیب کنیم .در این منونه ،مها مضهاد ااقگهد
نداریم .کتاب م دد به ما مندنوید "عیسد اسوسه شد" ا "عیسد اسوسهه نشهد" (انهر "عیسهد" ا
"اسوسه شد" دقی اً در هر دا جمله بهطور ینسهان بنهار مدرفتنهد ،ایهن یهک مضهاد مدبهود) .کتهاب
م دد به ما مدنوید "عیسد اسوسه شد" ا "عیسد کامالً انسان بود" ا "عیسد کهامالً اهدا بهود" ا
"ادا مندمواند اسوسه شود" .این مرکیب مگالیم از کتاب م دد ،این احت ل را ایجهاد مدکنهد کهه
اقتد ما نحوو عملنرد ماهیت انساند ا الهد عیسد را در کنار هم درک مهدکنیم ،بیشهرت مدمهوانیم
طری د را درک کنیم که اا از یک لحاظ مدموانست اسوسه شود ا با ایهن حهال از یهک لحهاظ دیدهر
اسوسه نشود( .در مخالب زیر بیشرت در مورد این احت ل صحزت اواهد شد).
پ

در این قسمت به چیای فرامر از مأییهدهای ااضهح کتهاب م هدد پردااتهه ا سهگد مهدکنیم راه

حلرد برای این مشنل که ۀیا مسیح مدموانست نناه کند ،پیشنهاد کنیم .امها بایهد مشهخیص بهدهیم
که این راه حل بیشرت بهصورت راشهای پیشهنهادی مرکیهب مگهالیم نونهانون کتهاب م هدد اسهت ا
مسههت ی ً بهها بیانیههههای رصیههح کتههاب م ههدد ح یههت مندشههود .بهها در نظههر نههرفنت ایههن موضههون،
بهشایستدد مدموانیم بدوییم )1( 4:انر ماهیت انساند عیسد بهمنهاید ا مست ل از ماهیت الهد اا
بود ،پ

این یک ماهیت انساند مانند ماهیتد بود که ادا به ۀدم ا حوا داد .این عاری از نناه بهود،
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اما به هرحال مدموانست نناه کند )2( .اما ماهیت انسهاند عیسهد هرنها جهدا از امحهاد بها ماهیهت
الهد اا نزود .از لحظهای کهه اا در َر ِحهم قهرار نرفهت ،بههعنوان اهدای ااقگهد ا انسهان ااقگهد بهود.
ماهیت انساند ا ماهیت الهد اا در یک شخص با هم متحد بودنهد )3( .انرچهه عیسهد چیاههاید را
(از جمله نرسندد یا مشندد یا ضگف) ف ه در ماهیهت انسهاند اش مجربهه کهرد ،چیاههاید کهه در
کل
ماهیت الهد اا مجربه نشد (به مخالب زیر مراجگه کنید) ،اما نناه یک عمل ااالقد نزود که اارد ر
اجود مسیح شود .بنابراین ،انر اا نناه مدکرد ،این ماهیت انساند ا الهد اا را در برمدنرفهت)4( .
اما انر عیسد بهعنوان یک انسان نناه کرده بود ،ماهیت انسهاند ا الههد اا اارد ایهن ننهاه مدشهد،
پ

ادا اودش نناه مدکرد ا مندموانست ادا باشد .با این حال این بهاضهوح بههااطر قداسهیت

فناناپذیر ماهیت ادا لیرممنن است )5( .بنابراین ظاهرا ً انر ما مدپرسیم که ۀیا ااقگاً ممنن بود که
عیسد نناه کند ،به نظر مدرسد که باید نتیجهنیری کنیم که این امنانپهذیر نزهود .احهدت ماهیهت
انساند ا الهد اا در یک شخص مانع از این کار مدشد.
اما این سؤال باقد مدماند" :پ

چدونه اسوسههای عیسد مدموانسهت ااقگهد باشهد؟" مثهال ایهن

اسوسه که سندها را به نان مزدیل کند ،به این مهورد کمهک مدکنهد .عیسهد بههااطر ماهیهت الههد
اود مدموانست این مگجاه را انجام دهد ،اما انهر ایهن کهار را مدکهرد ،دیدهر ف ه بها قه روت ماهیهت
انساند از ادای پدر اطاعهت مندکهرد ،بلنهه در هه ن ۀزمهوند شنسهت مداهورد کهه ۀدم شنسهت
اورده بود ا نجات را برای ما حاصل مندکرد .بنابراین ،عیسد به ماهیهت الههد اهود منیهه ننهرد مها
اطاعت را ۀسانمر کند .به همین مرمیب ،بهشایستدد مدموانیم نتیجههنیری کنهیم کهه عیسهد نهه بها
قدرت الهد ،بلنه ف

با ق روت ماهیت انسهاند اش بها ههر اسوسههای بهرای ننهاه مواجهه شهد (الزتهه

هرچند که این "بهمنهاید" انجام نشد ،زیرا عیسد در بنارنیری ای ند که انسانها بایهد بنهار نیرنهد،
هر لحظه کامالً به ادای پدر ا راحال دد اابسته بود ).قوت ااالقد ماهیت الههد اا بههعنوان یهک
نون "حامد" ،مانع از ارمناب نناه اا در هر مورد مدشد (ا بنابراین مدموانیم بدوییم که ممنن نزهود
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نناه کند) ،اما اا به ق روت ماهیت الهد اود منیه ننرد ما مواجهه با اسوسهها را برای اا ۀسانمر کند ا
عدم مزدیل سندها به نان در ۀلاز ادمت اش ،نشانۀ ااضحد از ۀن است.
پ

ۀیا این اسوسهها ااقگد بودند؟ بسیاری از الهیدانان اشاره کردهاند که ف

کسد که مها ۀاهر بها

موف یت با اسوسه م ابله مدکند ،بهطور کامل نیرای ۀن اسوسه را احسهاد مدکنهد .ه نخهور کهه
یک قهرمهان ازنههبردار در مسهاب ه ،بها موف یهت سهندینمرین ازنهه را بلنهد کهرده ا بهاطی رسش ندهه
مددارد ،بیشرت نیرای ۀن را احساد مدکند ما کسد که سگد مدکند ازنهه را بلنهد کنهد ،الهد ۀن را
مداندازد ،پ

هر مسیحد که ما ۀار ا با موف یت با یک اسوسه مواجه شده ،مدداند که این بسهیار

دشوارمر از مسلیم فوری است .پ

در مورد عیسد هم همینخور بود :هر اسوسهای کهه بها ۀن مواجهه

شد ،ما ۀار مواجه شد ا بر ۀن پیراز شد .این اسوسههها ااقگهد بودنهد ،انرچهه مسهلیم ۀنهها نشهد -در
ااقع ،ۀنها ااقگدمرین اسوسهها بودند ،زیرا اا مسلیمشان نشد.

 .5چرا انسانیت کامل عیسی رضوری بود؟
اقتد یوحنا االین رسالهاش را نوشت ،یک مگلیم ارمدادۀمیا بدین مضمون که عیسد یک انسان نزود،
در کلیسا جریان داشت .این ارمداد به ِ
داستیسم مگراف شد ،برنرفته از فگل یوناند " ،dokeoبه نظر
رسیدن ،اینخور ظاهر شدن"؛ این نظر مگت هد اسهت کهه عیسهد ااقگهاً یهک انسهان نزهود ،بلنهه ف ه
بهصورت انسان ظاهر شد .این اننار ح ی ت دربارو مسیح ۀن در ج ردی بود که یوحنا نفت ایهن ۀمهوزو

ض رد مسیح است" :راح ادا را ایننونه مشخیص مددهیم :هر راحد که بهر ۀمهدن عیسهد مسهیح در
جسم برشی اقرار مدکند ،از اداست .ا هر راحد که بر عیسد اقرار مندکند ،از ادا نیسهت ،بلنهه
ِ
ح "ض رد مسیح" است" (اال یوحنا  ،3-2:4مرجمۀ هاارو نو) .یوحنهای رسهول متوجهه شهد کهه
ه ن را ِ
اننار انسانیت ااقگد عیسد به مگنای اننار چیای در قلب مسیحیت بود ،پ
عیسد در جسم ۀمد ،از ادا نیست.
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هر که اننهار کنهد کهه

اقتد به عهدجدید نداه مدکنیم ،دطیل مختلفد را مدبینیم که چرا عیسد باید کامالً انسان مدبود
ما بتواند مسیحا باشد ا نجات ما را حاصل کند .دا مورد از حیامدمرین دطیل در اینجها نوشهته شهده
است.

الف .بهعنوان منایندو اطاعت.
ه نخور که در فصل مربوط به نناه دیدیم ،ۀدم منایندو ما در با عدن بود ا بهااسهخۀ نااطهاعتد اا،
ادا ما را هم نناهنار محسوب کرد 5.بهطور مشابه ،عیسد منایندو ما بود ا درجایینهه ۀدم نااطهاعتد
ا کوماهد کرد ،اا برای ما اطاعت کرد .ما این را در عزارات مشهابه اسوسهۀ عیسهد (لوقها  )13-1:4ا
زمان ۀزمایش ۀدم ا حوا در با مدبینیم (پیدایش  .)7:3-15:2همچنین بهاضوح در نفتدوی پهول
دربارو عزارات مشابه بین ۀدم ا مسیح منگن

شده" :پ

ه نطور که یک نناه موجب محنومیهت

همۀ ۀدمیان شد ،عمل یک شخص عادل نیا ،باع ماهه ا زندند همهه مدباشهد ا چناننهه بسهیاری
در نتیجۀ رسپیچد یک نفر ،نناهنار نشتند ،به ه ن طریق بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت یک نفهر،
عادل شمرده مدشوند" (رامیان .)19-18:5
به همین دلیل پول

مدمواند مسیح را "ۀدم ۀار" بنامد (اال قرنتیان  )45:15ا ۀدم را "انسهان اال"

بنامد ا مسیح را "انسان دام" (اال قرنتیهان  ،47:15مرجمهۀ قهدیم) .عیسهد بایهد انسهان مدبهود مها
بتواند منایندو ما باشد ا به جای ما اطاعت کند.

ب .یک قرباند نیابتد باشد.
انر عیسد انسان نزود ،مندموانست بهجای ما مبیرد ا جاای ما را بپردازد .نویسهندو عاانیهان بهه مها
مدنوید" :الزته اا برای یاری فرشتدان نیامد ،بلنه بهااطر نسل ابراهیم ۀمده است .پ

کهامالً طزم

بود که اا از هر لحاظ مانند برادران اود بشود ما بههعنوان کهاهن اعظهم ۀنهها در امهور اهدا ،رحهیم ا
افادار باشد ما نناهان مردم را کفاره منایهد [بههطور دقی هرت" :فرانشهاندن اشهم ا لضهب"] بههااطر
نناهان مردم" (عاانیان 17-16:2؛ م ایسه کنید بها ۀیهۀ  )14عیسهد بایهد انسهان مدشهد ،نهه یهک
فرشته ،چون ادا مداواست انسانها را نجات دهد ،نه فرشتدان را .اما بهرای ایهن کهار "بایهد" از ههر
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لحاظ مانند ما مدشد ما بتواند برای ما "کفهاره" شهود ،یهک قربهاند کهه جانشهین قابهل قزهولد بهرای
ماست .ما زمانینه مسیح کامالً انسان مندشد ،مندموانست مبیرد ما جاای نناهان انسان را بپردازد.
اا مندموانست برای ما قرباند نیابتد ا جایداین شود.
دطیل دیدری هم برای وارت انسانیرت عیسد اجود دارد .عیسهد بایهد کهامالً انسهان ا کهامالً اهدا
مدبود ما ن ش ااسخه بین ادا ا انسان را داشته باشد (م ایسه کنید با اال میمومااد  .)5:2ایننهه
عیسد یک انسان بود ا اسوسهها را مجربه کرد ،به اا مواناید بخشید که بهطور کاملرت با ما بههعنوان
"کاهن اعظم" ما همدردی کند (عاانیان 18:2؛ م ایسه کنید با  .)16-15:4انسهانیرت عیسهد یهک
منونه ا الدو هم برای زندند ما فراهم کرد (م ایسه کنید با اال یوحنا 6:2؛ اال پرتد  .)21:2همهۀ
این دطیل به اهمیت حیامد این مأیید که عیسد ف

کامالً ادا نزود ،بلنهه کهامالً انسهان ههم بهود،

اشاره مدکنند ،درنتیجه اا موانست نجات ما را کامالً مضمین کند.
ب .الوهیت مسیح
ما برای منمیل مگلیم کتاب م دد دربارو عیسد مسیح باید مأیید کنهیم کهه نههمنها اا کهامالً انسهان
بود ،بلنه کامالً ادا هم بود .انرچه این کلمه رصیحاً در کتاب م دد دیده مندشهود ،امها کلیسها از
اصخالح مجسم برای اشاره به این ح ی هت اسهتفاده کهرده کهه عیسهد ،اهدا در جسهم انسهاند بهود.
مجسم ،عمل ادای پرس بود که از طریق ۀن ماهیت انساند بهر اهود نرفهت .برههان کتهاب م دسهد
برای الوهیت مسیح در عهدجدید بسیار نسرتده است .ما باید ۀن را در چند م وله بررسد کنیم.

 .1ادعاهای مستقیم کتاب مقدس.
در این بخش ما بیانیههای مست یم کتاب م دد را دربارو ایننه عیسد ادا یا الههد اسهت ،بررسهد
مدکنیم.

الف .کلمۀ ادا ( )theosبرای مسیح بنار رفته است.
انرچه کلمۀ "،theosادا" ،مگموطً در عهدجدید برای ادای پدر بنهار رفتهه ،امها در عزهارات متگهدد،
این برای اشاره به عیسد مسیح هم بنار رفته است .در همۀ این عزارات" ،ادا" بهطور قدریند برای
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اشاره به کسد بنار رفته که االق ۀس ن ا زمین ،حاکم بر همه چیا است .این عزارات شهامل یوحنها
1:1؛ ( 18:1در دستنوشتههای قدیمد مر ا بهرت)؛ 28:20؛ رامیان 5:9؛ میتود 13:2؛ عاانیهان
( 8:1ن ل قول از ماامیر )6:45؛ ا دام پرتد  1:1است .چون بگضد از این عزارات بها جاهیهات کهم
در فصل مربوط به مثلی مورد بح قرار نرفت 6،در اینجا این نفتدو منرار نخواهد شد .ف ه کهافد
است که بدانید حداقل این هفت عزارت ااضح در عهدجدید ،رصیحاً به عیسد بههعنوان اهدا اشهاره
مدکنند.
یک منونه در عهدعتیق که نام ادا را برای مسیح بنهار بهرده ،در یهک عزهارت مسهیحاید ۀشهنا دیهده
مدشود" :زیرا که برای ما الدی زاییده ا پرسی به ما بخشیده شد ا سلخنت بر داش اا اواهد بهود ا
اسم اا عجیب ا مشیر ا ادای قدیر ...اواهد شد" (اشگیا  ،6:9مرجمۀ قدیم).

ب .کلمۀ ادااند ) (kyriosبرای مسیح بنار رفته است.
ناهد ااقات کلمۀ ادااند (یوناند  )kyriosف

برای اشارو مؤدبانه به یک شخص برمر بنار رفته که

م ریزاً مگادل کلمۀ ۀقاست (مراجگه کنید بهه متهد 27:13؛ 30:21؛ 63:27؛ یوحنها  .)11:4نهاهد
ااقات این ف

"ارباب" یک لالم یا بهرده اسهت (متهد 24:6؛  .)40:21بها ایهن حهال ایهن
به مگنای
ِ

کلمه در سپتواجنت ههم بنهار رفتهه (مرجمهۀ یونهاند عههدعتیق کهه بههطور متهداال در زمهان مسهیح
استفاده مدشد) بهعنوان مرجمهای برای کلمۀ عای  "yahweh" ،yhwhیها (چناننهه منه رررا ً مرجمهه
شده) "ادااند" یا "یهوه" است .کلمۀ  kyriosبرای مرجمۀ نام ادااند  6814مرمزه در عههدعتیق بهه
زبان یوناند بنار رفته است .بنابراین هر اوانندو یوناند زبان در زمان عهدجدیهد کهه دانشهد دربهارو
عهدعتیق یوناند داشت ،متوجه مدشد که در پیشزمینۀ مناسب ،کلمۀ اداانهد نهام کسهد بهود کهه
االق ا ندهدارندو ۀس ن ا زمین ،ادای قادر مخلق است.
اکنون در منونههای بسیار در عهدجدید" ،ادااند" برای مسیح بنار رفته که ف

مدموان بها مفههوم

قدریند عهدعتیق بههعنوان "اداانهد" در نظهر نرفهت ،اداانهدی کهه یههوه یها اهو ِد اداسهت .ایهن
بنارنیری "ادااند" ،در کالم فرشته به شزانان در بیت لحم ،حیرتاندیا است" :امهراز در شههر دااد
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نجاتدهندهای برای ش به دنیا ۀمده است کهه مسهیح ا اداانهد اسهت" (لوقها  .)11:2انرچهه ایهن
کل ت برای ما ۀشناست ،چون بارها در داستان کریسم

این را مداوانیم ،اما باید بدانیم که برای

یهودیان قرن ینم چ در مگجبۀار بود که بشنوند کسد که بهصورت نوزاد متولد مدشد" ،مسیح" (یها
"مسیحا") بود 7،ا بگالاه ،این مسیحا" ،ادااند" هم بود -یگند او ِد ادااند ادا!
ما منونۀ دیدری را مدبینیم که متد مدنوید یحیهد مگمیهد دهنهده در بیابهان فریهاد مدزنهد" :راه را
برای ادااند ۀماده سازید ا مسیر اا را هموار سهازید" (متهد  .)3:3یوحنها از اشهگیا  3:40ن هل قهول
مدکند که دربارو ادااند ادا صحزت مدکند که به میان قوم اش مدۀید .اما پیشزمینۀ این عزارت

برای ن ش یحید در ۀمادهسازی راه برای ۀمدن عیسد اسهت .یگنهد بها ۀمهدن عیسهد ،اهو ِد اداانهد
اواهد ۀمد.
اقتد عیسد از فریسیان دربارو مامهور  1:110سهؤال مدکنهد ،اهودش را اداانهد حهاکم مخلهق در
عهدعتیق مگرفد مدکند" :ادااند به ادااند من نفت :بر دست راست من بنشین ما دشمنان مهو را
زیر پاهای مو قرار دهم" (متد  .)44:22مگند ااقگد این بیانیه این است" :ادای پدر به ادای پرس
نفت (ادااند داااد)" ،بر دسهت راسهت مهن بنشهین ."...فریسهیان مدداننهد کهه اا دربهارو اهودش
صحزت مدکند ا اودش را بهعنوان کسهد مگرفهد مدکنهد کهه طیهق عنهوان " ،kyriosاداانهد" در
عهدعتیق است.
این کاربرد ،بارها در رساطت دیده مدشود ،جایینه "ادااند" نام رایجد برای اشاره به مسهیح اسهت.
پول

مدنوید" :یک ادا هست -یگند ادای پدر که ۀفرینندو همه چیا اسهت ا مها بهرای اا زنهدند

مدکنیم ا ف

یک ادااند اجود دارد ،یگند عیسد مسیح که همه چیا بهاسیلۀ اا ۀفریده شهد ا مها

در اا زیسههت مههدکنیم" (اال قرنتیههان 6:8؛ م ایسههه کنیههد بهها  3:12ا بسههیاری از عزههارات دیدههر در
رساطت پول

ا رساطت کلد).

پ .ادعاهای قدریند دیدر دربارو الوهیت.
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ما عالاه بر بنارنیری کلمۀ ادا ا ادااند در اشهاره بهه مسهیح ،عزهارات دیدهری را داریهم کهه شهدیدا ً
الوهیت مسیح را اعالم مدکنند .اقتد عیسد به مخالفان یهودیش نفت ابراهیم راز اا (راز مسهیح)
را دیده بود ،ۀنها با اا مخالفت کردند" :مهو هنهوز پنجهاه سهال ههم نهداری په

چدونهه ممنهن اسهت

ابراهیم را دیده باشد؟" (یوحنا  .)57:8در اینجا یک پاسخ مناسهب بهرای اازهات جهااداندد عیسهد
ایههن اسههت" :پههیش از ۀننههه ابههراهیم باشههد ،مههن بههودم" .امهها عیسههد ایههن را ندفههت .بلنههه مخلههب
مناندهندهمری را اظهار کرد" :بی ین بدانید پیش از ۀننه ابراهیم باشد ،من هستم" (یوحنها .)58:8
عیسد دا اعالمیهای را با هم مرکیب کرد که به نظر مدرسید مرمیزشان منخ د نیست" :پیش از ۀننه
چیای در نذشته امفاق افتد [ابراهیم بود] ،چیای در زمان حال امفاق افتاد [مهن هسهتم]" .رههاان
یهودی بالفاصله فهمیدند که اا با مگ یا لیرمنخ د سخن مندنوید .اقتد اا نفت" :مهن هسهتم"،
کالم ادا را منرار مدکرد که اودش را به موسد بهعنوان "هستم ۀننه هستم" (ارا  )14:3مگرفهد
کرد .عیسد عنوان "من هستم" را متگلق به اود مددانست ،عنواند که با ۀن ادا اودش را بهعنوان
اجود ازلد مگرفد کرد ،اداید که منشهأ اجهود اهودش اسهت ا همیشهه بهوده ا اواههد بهود .اقتهد
یهودیان این بیانیۀ لیرعادی ،مؤکد ا صادقانه را شنیدند ،مددانستند که اا ادعای اداید مدکنهد.
"ۀنها سن

برداشتند که به سوی عیسد پرماب کنند الد اا از نظر مهردم دار شهد اعزادمدهاه را مهرک

کرد ا رفت" (یوحنا .)59:8

8

یک ادعای قدریند دیدر دربارو الوهیت ،بیانیۀ عیسد در پایان مناشفه است" :من الف ا یها ،اال ا
ۀار ،ابتدا ا انتها هستم" (مناشفه  .)13:22اقتد این با بیانیۀ ادای پهدر در مناشهفه  8:1مرکیهب
مدشود" :من الف ا یا هستم" ،این متشنل از ادعای قدرینهد دربهارو الوهیهت برابهر بها اهدای پهدر
است .حاکم مخلق بر همۀ ماریخ ا همۀ ۀفرینش ،عیسد ابتدا ا انتهاست.
نشانههای بیشرتِ ادعاهای مربوط به الوهیت را مدموان در این ح ی ت یافت که عیسد اود را "پرس
انسان" اخاب مدکند .این عنوان هشتاد ا چهار بهار در چههار انجیهل بنهار رفتهه ،امها ف ه موسه
عیسد ا برای صحزت دربارو اودش بنار رفته است (مثالً موجه کنید به متد  13:16با لوقا .)18:9
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در ب یۀ عهدجدید ،عزارت "پرس انسان" (بها حهرف مگریهف مگرفهه ،در اندلیسهد  )theف ه ینزهار در
اع ل  56:7بنار رفته ،جایینه استیفان به مسیح بهعنوان پرس انسان اشاره مدکنهد .ایهن اصهخالح
بدنظیر در پیشزمینۀ اود ،رایای دانیال  7را در نظر دارد که دانیال موجودی مانند "پرس انسان" را

دید که "ناد قدیماطیام رسید" ا "سلخنت ا جالل ا ملنوت به اا داده شده بهود مها جمیهع قهوم هها ا
امتها ا زبانها اا را ادمت منایند .سهلخنت اا سهلخنت جهااداند ا بهدزاال اسهت ا ملنهوت اا زایهل
نخواهد شد" (ۀیات  ،14-13مرجمۀ قدیم) .حیرتاندیا است که این "پرس انسان" با "ابرهای ۀسه ن
ۀمد" (دانیال  .)13:7این عزارت بهاضوح دربارو کسد صحزت مدکنهد کهه منشهأ ۀسه ند داشهت ا
سلخنت جااداند همۀ جهان به اا عخا شده بود .کاهنان اعظم ننتۀ این عزهارت را نادیهده ندرفتنهد،

اقتد عیسد نفت" :بگد از این پرس انسان را اواهید دید که بر دست راست قادر مخلق نشسته ا بر
ابرهای ۀس ن مدۀید" (متد  .)64:26اشاره به دانیهال  14-13:7اخاناپهذیر بهود ا کهاهن اعظهم ا
شورایش مددانستند که عیسد ادعا مدکرد که حاکم جااداند دنیها بها منشهأ ۀسه ند اسهت کهه در
رایای دانیال دربارو ۀن صحزت شده اسهت .بالفاصهله نفتنهد" :اا کفهر نفهت ...اا مسهتوجب اعهدام
است" (متد  .)66-65:26در اینجا عیسد نهایتاً بهرصاحت ادعاهای قدریند سلخنت جهااداند بهر
دنیا را که قزالً در بنارنیری من ررر عنوان "پرسه انسهان" بهه ۀن اشهاره کهرده بهود ،بهرای اهودش بنهار
مدبرد.
انرچه عنوان "پرس ادا" ناهد ااقات مدمواند ف

برای اشاره به ارساهیهل (متهد  )15:2یها انسهان

بهعنوان کسد که موس ادا ۀفریده شده (لوقا  ،)38:2یا بهطور کلرد انسهان نجهات یافتهه (رامیهان
 )23 ،19 ،14:8بنار راد ،اما منونههاید اجود دارند که عزارت "پرس ادا" به عیسهد بههعنوان پرسه
ۀس ند ا جااداند اشاره مدکنند که با ادا برابر است (مراجگه کنیهد بهه متهد 30-25:11؛ 5:17؛
اال قرنتیههان 28:15؛ عاانیههان  .)8 ،5 ،3-1:1ایههن مخصوصهاً در انجیههل یوحنهها دیههده مدشههود کههه
عیسد پرس یدانهۀ پهدر اسهت (یوحنها  )49 ،34 ،18 ،14:1کسهد کهه کهامالً پهدر را ۀشهنار مدکنهد
(یوحنا 19:8؛  .)9:14اا بهعنوان پرس ۀن در عظیم است کهه مدمهوانیم بهرای حیهات جهااداند بهه اا
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اعت د کنیم (چیای که مندموان دربارو مخلوقهات نفهت :یوحنها 36 ،16:3؛  .)31:20همچنهین اا
همۀ اقتدار را از پدر در ااتیار دارد ما حیات بخشد ،دااری نهاید را اعالم کند ا بر همدهان سهلخنت
کند (یوحنا 36:3؛ 25 ،22-20:5؛ 17:10؛  .)15:16اا بهعنوان پرس موس پدر فرستاده شده بود
ا بنابراین پیش از ۀننه به جهان ۀید ،اجود داشته است (یوحنا 37:3؛ 23:5؛ .)36:10
این عزارات مرکیب مدشوند ما عنوان "پرس ادا" را نشان دهند که در مورد مسیح ،شدیدا ً الوهیت اا
را بهعنوان پرس ازلد در مثلی مأیید مدکنند ،کسد که در همۀ صفامش با ادای پدر برابر است.

 .2نشانهای که عیسی از صفات الهی برخوردار بود.
عالاه بر مأیید ااص الوهیت عیسد در عزارات بسیاری که در باط ن ل شهد ،مها منونهههای زیهادی از
اع ل را در داران زندند عیسد مدبینیم که به شخصیت الهد اا اشاره مدکنند.
(الف) عیسد قدرت مخلق اش را نشان داد ،اقتد با یک کالم طوفان دریها را ۀرام کهرد (متهد -26:8
 ،)27نان ا ماهد را منثیر کرد (متد  ،)19:14ا ۀب را به رشاب مزدیل کرد (یوحنا .)11-1:2
(ب) عیسد جااداندد اود را زماند اظهار کرد که نفت" :پیش از ۀننهه ابهراهیم باشهد ،مهن هسهتم"
(یوحنا  ،58:8به نفتدوی باط مراجگه کنید) ،یا "من الف ا یا هستم" (مناشفه .)13:22
(پ) علم مخلق عیسد در ۀناهد اا از افنار مردم منایان شد (مرق

 )8:2ا در ۀنهاهد از ایننهه "از

ابتدا کساند را که ایه ن نداشهتند ا همچنهین ۀن کسهد را کهه بگهدا ً اا را مسهلیم کهرد مدشهناات"
(یوحنا  .)64:6ۀناهد عیسد بسیار اسهیع مهر از مناشهفۀ اطالعهامد بهود کهه مهردم مدموانسهتند از
طریق عخیۀ نز روت دریافت کنند ،چون اا حتد از ای ن یها بدای نهد در قلهب همهۀ افهراد ۀنهاه بهود
(مراجگه کنید به یوحنا 25:2؛ .)30:16
( ) صفت الهد حاو مخلق ،مست ی ً در طول اهدمت زمینهد عیسهد مأییهد مندشهود .امها اقتهد
عیسد به ۀینده ا زماند نداه مدکرد که کلیسا برپا مدشد ،موانست بدوید" :زیرا هر جا که دا یها سهه
نفر بنام من جمع شوند ،من ۀنجا در میان ۀنها هستم" (متد  .)20:18بگهالاه پهیش از ۀننهه زمهین را
مرک کند ،به شانردانش نفت" :من هر رازه ما ۀار با ش هستم" (متد .)20:28
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(چ) حاکمیت الهد عیسد ،ۀن نهون اقتهداری کهه ف ه متگلرهق بهه اداسهت ،در ایهن ح ی هت دیهده
مدشود که اا موانست نناهان را بزخشد (مرق

 .)7-5:2براالف انزیای عهدعتیق که اعالم کردند:

"ادااند مدفرماید" ،اا موانست بیانیههایش را با این عزارت ۀلهاز کنهد" :امها مهن بهه شه مدنهویم"
(متد  -)44 ،39 ،34 ،32 ،28 ،22:5ادعای شهدفتاندیای دربهارو اقتهدار اهودش .اا موانسهت بها
اقتدار ادا صحزت کند ،زیرا اودش کامالً ادا بود.
(ح) یک نواه ااضح دیدر دربارو الوهیت مسیح ،این ح ی ت است که اا ساااار پرستش بهود ،چیهای
که دربارو هیچ مخلوق دیدری صدق مندکند ،از جمله فرشتدان (مراجگه کنید به مناشفه ،)10:19
بلنه ف

مختص به اداست .با این حال کتاب م دد دربارو مسیح مدنوید" :از این جهت ادا اا

را بسیار رسافراز منود ا نامد را که مافوق جمیع نامهاست به اا عخا فرمود .ما ایننهه همهۀ موجهودات
در ۀس ن ا رای زمین ا زیرزمین با شنیدن نام عیسد زانو بانند .ا همه برای جهالل اهدای پهدر ،بها
زبان اود اعرتاف کنند که عیسهد مسهیح ،اداانهد اسهت" (فیلیپیهان  .)11-9:2همچنهین اهدا بهه
فرشتدان فرمان مددهد که مسیح را پرستش کنند ،چون مداوانیم" :اقتهد نخسهتزاده را بهه دنیها
مدفرستد ،مدفرماید" :همۀ فرشتدان ادا اا را بپرستند" (عاانیان .)6:1

 .3آیا وقتی عیسی روی زمین بود ،بعضی از صفات الهی خود را رها کورد (نظریوۀ خوود را
خالی ساخنت)؟
پول

به فیلیپیان مدنویسد" :پ

همین فنر در ش باشد که در مسیح عیسد نیا بود که چهون در

صورت ادا بود ،با اهدا برابهر بهودن را لنیمهت نشهمرد ،لهینن اهود را اهالد کهرده ،صهورت لهالم را
پذیرفت ا در شزاهت مردمان شد" (فیلیپیهان  ،7-5:2مرجمهۀ قهدیم) .در ۀلهاز ایهن مهنت ،الهیهدانان

متگددی در قرن نوزدهم ،از دیدناه جدیدی دربارو مجسم طرفداری کردند که "نظریهۀ اهود را اهالد
ساانت" نامیده مدشود که مگت د است مسیح بگضد از صفات الهد اود را اقتهد بهصهورت انسهان
در زمین بود ،رها کرد( .کلمهۀ  kenosisکِنوسهی  ،اهود را اهالد سهاانت ،برنرفتهه از فگهل یونهاند
 kenooاست که بهطور کلد یگند "االد کهردن" ا در فیلیپیهان  7:2اینخهور مرجمهه شهده" :اهود را
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االد کرد") .بر اساد این نظریه ،اقتد مسیح بهصورت انسان در زمین بود ،از بگضد صهفات الههد
"اود را االد کرد" ،از جمله علم مخلق ،حضور مخلق ا قدرت مخلق .این از طهرف مسهیح بههعنوان
محداد کردن اود بهطور دااطلزانه بود که این کار را کرد ما کار فدیه را به انجام رساند.
ما با بررسد دقیقمر مدموانیم بزینیم که فیلیپیهان  7:2مندنویهد مسهیح "اهود را از بگضهد قهدرمها
االد کرد" یا "اود را از صفات الهد االد کرد" یا این چیاها .بلنه ایهن مهنت موصهیف مدکنهد کهه
عیسد با این "االد کردن" چه کار کرد :اا با مسلیم صهفات اش ایهن کهار را ننهرد ،بلنهه بها "صهورت
لالم را پذیرفت" ،یگنهد ۀمهد مها بههعنوان انسهان زنهدند کنهد ا "چهون در شهنل انسهان یافهت شهد،
اویشنت را فرامن ساات ا ما به موت بلنه ما به موت صلیب مخیهع نردیهد" (فیلیپیهان  ،8:2مرجمهۀ
قدیم) .درنتیجه این پیشزمینه" ،االد کردن" را برابر با "فرامن سهاانت اهود" ا پهذیرفنت جایدهاه ا
م ام پایین مفسیر مدکند .بنابراین ،مرجمۀ  ،NIVبه جای ایننه این عزهارت را "اهود را اهالد کهرد"
مرجمه کند ،ۀن را "اود را هیچ ساات" مرجمه کرده است .االد کردن شاملِ ن ش ا م ام است ،نهه
صفات واری یا ماهیت .این بدین مگناست که اا یک ن ش فرامن را برعهده نرفت.
پیشزمینۀ نسرتدهمر این عزارت ،این مفسیر را ااضح مدکند .هدف پول

ایهن بهود کهه فیلیپیهان را

قانع کند که باید "هیچ عملد را از رای همچشمد [اودپسندی] ا اوداواهد انجام ندهیهد ،بلنهه
با فرامند ،دیدران را از اود بهرت بدانید" (فیلیپیان  )3:2ا بها ایهن مخلهب ادامهه مددههد" :بهه نفهع
دیدران فنر کنید ا منها در فنر اود نزاشید" (فیلیپیان  .)4:2سپ

برای ایننه ۀنها را قانع کند کهه

فرامن باشند ا نفع دیدران را در االویت بدذارند ،به مسیح بهعنوان منونۀ برمر اشاره مدکند کهه ایهن
کار را کرد :اا نفع دیدهران را در االویهت نذاشهت ا مشهتاقانه بگضهد از امتیهازات ا م امههاید را کهه
بهعنوان ادا به اا مگلرق داشت ،مسلیم کرد .پول

مداواهد فیلیپیان از مسیح رسمشق بدیرند .امها

قخگاً از مسیحیان فیلیپد منداواهد که صفات یا مواناییهای واریشان را "مسهلیم کننهد" یها "کنهار
بدذارند"! از ۀنهها منداواههد ههوش یها قهوت یها مهارمشهان را "مسهلیم کننهد" ا نسهخۀ م لیهل یافتهۀ
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شخصیت قزلد اود باشند .بلنه از ۀنها مداواهد نفع دیدران را در االویت بدذارند" :به نفع دیدران
فنر کنید ا منها در فنر اود نزاشید" (فیلیپیان .)4:2
بنابراین ،بهرتین ادراک دربارو این عزارت ،این است که بدوییم این دربهارو عیسهد صهحزت مدکنهد
که م ام ا امتیاز ۀس ند اود را مسهلیم کهرد :اا "بها اهدا برابهر بهودن را لنیمهت نشهمرد" (یها "بهرای
منفگت اود به ۀن نچسزید") ،بلنه بهااطر ما "اود را االد کرد" یا "اود را فرامن ساات" ،ا ۀمد ما
بهعنوان انسان زندند کند .عیسهد در جهای دیدهر دربهارو "جاللهد" صهحزت مدکنهد کهه "پهیش از
ۀفههرینش دنیهها" در نههاد پههدر داشههت (یوحنهها  ،)5:17جاللههد کههه رههها کههرد ا دابههاره اقتههد بههه ۀسه ن
بازمدنشت ،ۀن را دریافت مدکرد .پول

موانست دربارو مسیح بدوید" :نرچه دالتمند بهود ،بخهاطر

ش اود را ف یر ساات" (دام قرنتیهان  ،)9:8دابهاره دربهارو امتیهاز ا ُحرمتهد صهحزت مدکنهد کهه
ساااارش بود ،اما بهااطر ما موقتاً ۀن را مسلیم کرد.
بنابراین "نظریۀ اهود را اهالد سهاانت" ،درک صهحیحد از فیلیپیهان  7-5:2نیسهت .در ااقهع ،انهر
نظریههۀ اههود را اههالد سههاانت ،درسههت بههود (ا ایههن مخالفههت اساسههد بهها ۀن اسههت) ،په

مهها دیدههر

مندموانستیم مأیید کنیم که اقتد عیسد در زمین بود ،کامالً ادا بهود .نهایتهاً نظریهۀ اهود را اهالد
ساانت ،الوهیت کامل عیسد مسیح را اننار مدکند ا اا را چیای کمرت از ادای کامل مدسازد.

 .4نتیجه :مسیح کامالً الهی است.
عهدجدید بارها الوهیهت کامهل ا مخلهق عیسهد مسهیح را مأییهد مدکنهد .ایهن کهار را در صهدها ۀیهۀ
رصیحد انجام مددههد کهه عیسهد را "اهدا"" ،اداانهد" ا "پرسه اهدا" مداواننهد ،عهالاه بهر ۀیهات
بسیاری که از عنااین دید ِر الوهیهت بهرای اشهاره بهه اا اسهتفاده مدکننهد ا در عزهارات بسهیاری کهه
اع ل یا کالمد را به اا نسزت مددهند که ف

مدمواند دربهارو اهدا صهدق کنهد" .زیهرا اشهنودی

ادا در این بود که با همۀ ک ل اود در اا ساکن شود" (کولسیان  ،19:1مرجمۀ هاارو نو) ا "کهه در
ای از جهت جسم ،یامد پُری الوهیت ساکن اسهت" (کولسهیان  ،9:2مرجمهۀ قهدیم) .در بخشههای
قزلد دربارو این صحزت کردیم که عیسد ااقگاً ا کامالً انسان است .اکنون نتیجهنیری مدکنیم کهه
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اا ااقگاً ا کامالً ادا هم هست .نام اا بهدرستد " ِع نوهیل" یگنهد "اهدا بها مها" اوانهده شهده اسهت
(متد .)23:1

 .5چرا الوهیت عیسی رضوری بود؟
ما در بخش قزلد ،دطیل متگددی را دربارو وارت ایننه چرا عیسد باید کامالً انسان باشد مها فدیهۀ
ما را حاصل کند ،بیان کردیم .در اینجا بهدرستد بایهد مشهخیص دههیم کهه بایهد بهر الوهیهت کامهل
مسیح نیا مأکید کنیم ،نهمنها چون بهاضوح در کتاب م دد مگلیم داده شده ،بلنهه چهون ( )1ف ه
ادای فناناپذیر مدمواند جاای کامل همۀ نناهان کساند را کهه بهه اا ایه ن دارنهد ،متحمهل شهود-
موجودات فاند قادر به حمل این جاا نزودند؛ ( )2نجات از جانب ادااند است (یهون

کهل
 ،)9:2ا ر

پیلام کتاب م دد طوری طراحد شده که نشان بدهد هیچ انساند ،هیچ مخلوقد ،هرنا مندموانهد
انسان را نجات دهد -ف

اهدا مدموانهد؛ ا ( )3ف ه کسهد کهه ااقگهاً ا کهامالً اداسهت ،مدموانهد

ااسخۀ بین ادا ا انسان باشد (اال میمومااد  ،)5:2مها مها را بهه سهوی اهدا بازنردانهد ا اهدا را بهه
کاملرتین شنل بر ما ۀشنار کند (یوحنا .)9:14
بنابراین ،انر عیسد کامالً ادا نیست ،ما هیچ نجامد نداریم ا نهایتهاً ههیچ مسهیحیتد نهداریم .ایهن
امفاقد نیست کهه در رسارس مهاریخ ،نراهههاید کهه ای نشهان را بهه الوهیهت کامهل مسهیح از دسهت
دادهاند ،برای مدت طوطند در ای ن مسیحد مناندهاند ،بلنه بهزادی به سوی مذهزد رفتهانهد کهه
موس یدانهبیند در ایاطت متحدو ۀمرینا ا جاهای دیدر اراهه شده است" .هر که پرس را رد کند ،پدر
را نیا رد کرده است" (اال یوحنها " .)23:2ههر ۀنکه

کهه از مگلهیم مسهیح فرامهر راد ا در ۀن پایهدار

مناند ،ادا را ندارد ،ۀنکه در ۀن مگلیم پایدار مانَد ،هم پدر را دارد ا هم پرسه را" (دام یوحنها  ،9مرجمهۀ
هاارو نو).

ِ
شخص واحد مسیح
پ .تجسم :الوهیت و انسانیت در
مگلیم کتاب م دد دربارو الوهیت کامهل ا انسهانیت کامهل مسهیح بسهیار نسهرتده اسهت ا از ااایهل
ماریخ کلیسا به هر دا ای ن داشتهاند .اما ادراک دقیق ایننه چدونه الوهیت کامل ا انسانیت کامهل
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مدموانند با هم در یک شخص ۀمیخته شوند ،ف

بهمدریج در کلیسا شنل نرفت ا مها زمهان مگریهف

ِ
کلسههدانیان در سههال  451مههیالدی بههه شههنل نهههاید اههود دسههت نیافههت .پههیش از ۀن ،دیههدناههای
ناشایستۀ متگددی دربارو شخص مسیح اراهه شد ا سپ

رد شد .یک دیهدناه ،ۀریانیسهم کهه مگت هد

است عیسد کامالً ادا نزود ا در باط در فصل مربوط به ۀموزو مثلی دربارو ۀن صحزت شد 9.امها سهه
دیدناه دیدر که نهایتاً بهعنوان ارمداد رد شدند ،باید در اینجا ذکر شوند.

ِ
شخص مسیح.
 .1سه دیدگاه ناشایسته دربارۀ
الف .ۀپولیناریانیسم "."Apollinarianism
ۀپولیناری

ِ
شهخص مسهیح یهک بهدن
که در حداد  361میالدی اس ف طهودینیه شد ،مگلیم داد که

جس ند داشت ،اما ذهن یا راح انساند نداشهت ،ا ذههن ا راح مسهیح از ماهیهت الههد پرسه اهدا
براوردار بود .این دیدناه را مدموان در مصویر  1 .14نشان داد.

جسم

ماهیت

انساند

الهد

ۀپولیناریانیسم

مصویر 1 .14

اما دیدناههای ۀپولیناری  ،در ۀن زمان موس رههاان کلیسها رد شهد ،رهاانهد کهه دریافتنهد ف ه
جسم انساند ما نیاز به نجات ندارد که موس مسیح در عمل نجاتبخش اا نجات یابند ،بلنهه ذههن
ا راح انساند ما نیا (یا جان) به ۀن نیاز دارد :انر مسیح مداواست ما را نجهات دههد ،بایهد کهامالً ا

398

ااقگاً انسان مدبود (عاانیان  .)17:2ۀپولیناریانیسم از جانب شوراهای کلیسهاید متگهدد رد شهد ،از
شورای اسنندریه در  362میالدی نرفته ما شورای قسخنخنیه در  381میالدی.

ب .نستورینری.Nestorianism ،
نستورینری ،این ۀموزه است که دا شخص جدانانه در مسیح بود ،یک شخص انساند ا یک شخص
الهههد ،مگلیمههد کههه مت یهها از دیههدناه کتههاب م ههدد اسههت کههه عیسههد را یههک شههخص مدبینههد.
نستورینری را مدموان در مصویر  2 .14نشان داد.

شخص
الهی

شخص
انسانی

نستورینری

مصویر 2 .14

نستوریود یک ااعظ مگراف در انخاکیه بود ا از سال  428میالدی اس ف قسهخنخنیه بهود .انرچهه
احت طً او ِد نستوریود هرنا این دیدناه ارمدادۀمیا را که به نام اا نامدذاری شده ،مگلیم نداد (ایهن
ایده که مسیح دا شخص در یک بدن بهود ،نهه یهک شهخص) ،امها بها مرکیزهد از مشهاجرات شخصهد
متگدد ا بسیاری از سیاستهای کلیساید ،از م ام اس فد برکنار شده ا مگالیم اش محنوم شد.
باید درک کنید که چرا کلیسا نتوانست این دیدناه را که مسیح دا شخص مت یا اسهت ،بپهذیرد .مها
در هیچ بخشد از کتاب م دد ،نشانهای مندبینیم کهه مهثالً ماهیهت انسهاند مسهیح ،یهک شهخص
مست ل باشد ا مصمیم بدیرد کاری براالف ماهیت الهد مسیح انجام دهد .در هیچ بخش ،نشانهای
از ماهیت انساند ا الهد مندبینیم کهه بها ههم صهحزت کننهد یها در مسهیح در کشهمنش باشهند یها
چیاهاید مانند این .بلنه مصویر پیوستهای از یک شهخص را داریهم کهه بههطور کامهل ا متحهد عمهل

399

مدکند .عیسد همیشه بهعنوان "من" صحزت مدکند ،نه "ما" ،انرچه مدمواند به اهودش ا پهدر بها
هم ،بهعنوان "ما" اشاره کنهد (یوحنها  .)23:14کتهاب م هدد همیشهه دربهارو عیسهد بههعنوان "اا"
صحزت مدکند ،نهه "ۀنهها" .انرچهه نهاهد ااقهات مدمهوانیم اعه ل ماهیهت الههد ا اعه ل ماهیهت
انساند اا را مت یا کنیم ما بگضد از بیانیهها ا اع ل ناارش شده در کتهاب م هدد را درک کنهیم،
اما کتاب م دد مندنوید "ماهیت انساند عیسد این کار را کرد" یا "ماهیت الهد عیسد ۀن کهار را

ِ
شخص مسهیح
کرد" ،نوید ۀنها دا شخص جدانانهاند ،بلنه همیشه دربارو کاری صحزت مدکند که
انجام داد .بنابراین ،کلیسا مأکید مدکنهد کهه عیسهد یهک شهخص بهود ،انرچهه دارای یهک ماهیهت
انساند ا یک ماهیت الهد بود.

پ .یکذاتپنداری ( Monophysitismیو ِمنیانیسم .)Eutychianism
سومین دیدناه نادرست یکذاتپنهداری نامیهده مدشهود ،دیهدناهد کهه مسهیح ف ه یهک ماهیهت
داشت (یوناند " ،monosیک" ا "،physisماهیهت") .طرفهدار االیهۀ ایهن دیهدناه در کلیسهای االیهه،
یومی ِن

بود ( 454–378میالدی) ،اا رها صومگهای در قسخنخنیه بود .یومی ِن

اخاید بهراالف

نستورینری را مگلیم داد ،چون اا اننار کهرد کهه ماهیهت انسهاند ا ماهیهت الههد در مسهیح ،کهامالً
جهذب ماهیهت
انسان ا کامالً ادا باقد ماند .بلنه مگت د بود ماهیت انساند مسیح برافراشته شهد ا
ِ
الهد اا شد که هر دا ماهیت بهنوعد ملییر کرده ا یک ماهیت سوم حاصل شده اسهت .یهک قیهاد
برای یومِنیانیسم را مدموان اینخور در نظر نرفت که انر ما یک قخره جوهر را به یک لیوان ۀب اضافه
کنیم :مرکیب حاصله ،جوهر االص یا ۀب االص نیست ،بلنه نوعد مادو سوم اسهت ،مرکیهب ههر دا
که در ۀن جوهر ا ۀب ملییر کردهاند .همچنین یومی ِن

مگلیم داد که عیسد مرکیزد از عنارص الهد ا

انساند بود که هر دا بهنوعد مگدیل شدهاند ما یک ماهیت جدید مشنیل دهند .ایهن را مدمهوان در
مصویر  3 .14نشان داد.
ماهیت
جدید
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ماهیت
انسانی

شخصیت
الهی

یومِنیانیسم
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همچنین یکذاتپنداری بهدرستد باع ندراند زیهادی در کلیسها شهد ،زیهرا بها ایهن ۀمهوزه ،مسهیح
ح ی تاً ادا یا ح ی تاً انسان نزود .در این صورت اا مندموانست بهدرستد منایندو ما انسانها شهود ا
ادای ح ی د باشد ا بتواند نجات ما را بدست ۀارد.
حل این مباحثه :تعریف کلسدانیان در  451میالدی.
 .2راه ّ
در مالش برای رفع مشنالت حاصل از این مزاحثات دربارو شخص مسیح ،یک شورای کلیساید بارگ از  8ا ُکتها مها  1نهواما
سهال  451مههیالدی در شههر کلسههدان در نادینهد قسههخنخنیه (یها اسهتانزول امههرازی) مشهنیل شههد .بیانیهۀ حاصههل ،مگریههف
کلسدانیان نامیده شد که در م ابلِ ۀپولیناریانیسم ،نستورینری ا یومِنیانیسم ،از ۀن محافظت شهد .از ۀن راز بهه بگهد موسه
شااههای مسیحیت کامولیک ،پرامستان ا ارمدک

بهطور ینسان ،بهعنوان مگیهار ،مگریهف ا ُرمهدک

از مگلهیم کتهاب م هدد

دربارو شخص مسیح پذیرفته شد.
این بیانیه طوطند نیست ا ما مدموانیم ۀن را بهطور کامل ن ل کنیم:
پ

10

ما در پیرای از پدران م دد ،همدد با رضایت کامل ،به انسانها مگلهیم مهددهیم کهه بهه یهک پرسه ،اداانهد مها عیسهد

مسیح اعرتاف کنند ،ه ن پرسی که در الوهیت کامل ا در انسانیت هم کامل بود؛ ح ی تاً ادا ا ح ی تاً انسان ،با یک جسم
ا جان منخ د [مگ ول]؛ هم ذات [یک ماهیت] با پدر در الوهیت ،ا هم ذات با ما در انسانیت؛ در همه چیا ماننهد مها ،بهدان
نناه؛ پیش از یامد اعصار در الوهیت ،مولهود پهدر ،ا در رازههای ۀاهر ،بهرای مها ا نجهات مها ،از مهریم بهاکره ،مهاد ِر اهدا ،در

انسانیت متولد شد؛ یک مسیح ا هه ن مسهیح ،پرسه ،اداانهد ،یدانهه مولهود ،در دا ماهیهت شهنااته شهد ،بهدان التشهاش،
ملییرناپذیر ،بخشناپذیر ،جدایدناپذیر؛ این ماهیتهای مت یا به هیچ عنوان با امحهاد از بهین مندرانهد ،بلنهه اصوصهیت ههر
ماهیت حفظ مدشود ،ا در یک شخص ا یک اجود قرار مدنیرد ،نه بهطور جدانانه یا م سیم شده بهه دا شهخص ،بلنهه یهک
پرس ا ه ن پرس ،ا یدانه مولود ،ادا ،کالم ،ادااند عیسد مسیح ،چناننهه انزیها از ابتهدا دربهارو اا [اعهالم کردهانهد] ،ا اهو ِد
ادااند عیسد مسیح به ما مگلیم داده ،ا اعت ادنامۀ پدران م دد به ما منت ل شده است.
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ما براالف دیدناه ۀپولیناری

که مدنوید مسیح یک ذهن یا جان انساند نداشهت ،بیانیههای را داریهم کهه

مدنوید اا "ح ی تاً انسان بود ،از یک جسم ا جان منخ د ...همذات با ما در انسانیت؛ در همه چیا ماننهد
ما بود".
در مخالفت با دیدناه نستورینری که مدنوید مسیح دا شخص بود که در یک بدن متحهد شهده بهود ،ایهن
کالم را داریم" :بخشناپذیر ،جدایدناپذیر ...در یک شخص ا یک اجود قرار مدنیرد ،نه بهطور جدانانه یها
م سیم شده به دا شخص".
در مخالفت با دیدناه یومِنیانیسم که مدنویهد مسهیح ف ه یهک ماهیهت داشهت ا ماهیهت انسهاند اش در

امحاد با ماهیت الهد از بهین رفهت ،مها ایهن کهالم را داریهم" :در دا ماهیهت شهنااته شهد ،بهدان التشهاش،
ملییرناپذیر ...این ماهیتهای مت یا به هیچ عنوان با امحاد از بهین مندرانهد ،بلنهه اصوصهیت ههر ماهیهت
حفظ مدشود" .اقتد مسیح انسان شد ،ماهیت انساند ا الهد ملشوش نشد یا ملییهر ننهرد ،بلنهه ماهیهت
انساند بهعنوان یک ماهیت انساند ح ی د باقد ماند ا ماهیت الهد بههعنوان یهک ماهیهت الههد ح ی هد
باقد ماند.
مصویر  4 .14در مضاد با مصور قزلد مدمواند در نشان دادن این مخلب مفید باشد .این نشان مددههد کهه
پرس ازلد ادا یک ماهیت انساند ح ی د بر اود نرفت ا ماهیت الهد ا انسهاند مسهیح مت یها مدمانهد ا
اصوصیات شان را حفظ مدکنند ،اما از ازل ا بهطور جدایدناپذیر ،با هم در یک شخص متحد هستند.

شخص مسیح
ماهیت الهد

ماهیت انساند

پدر

پرس

راحال دد
مسیحشناسد کلسدانیان

مصویر 4 .14
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.3

ترکیب متون خاص کتاب مقدس دربارۀ الوهیت و انسانیت مسیح.

اقتد عهدجدید را بررسد مدکنیم ،ه نخور که در باط ،در بخشهای مربوط بهه انسهانیت ا الوهیهت
عیسد این کار را کردیم ،به نظر مدرسد که عزارات متگددی بهسهختد مدمواننهد در کنهار ههم قهرار
نیرند (عیسد چدونه مدموانست قادر مخلق ا همچنان ضگیف باشد؟ چدونهه مدموانسهت جههان را
مرک کند ا همچنان در همه جا حاو باشد؟ چدونه مدموانست چیاههاید را یهاد بدیهرد ا همچنهان
عالِم مخلق باشد؟) اقتد کلیسا با درک این مگالیم در کشمنش بهود ،بهاطاره مگریهف کلسهدانیان را
اراهه کرد که دربارو دا ماهیت مت یا مسیح صحزت کرد که اصوصیات اود را حفظ مدکنند ،الهد
همچنان در یک شخص مدمانند .این یایا که به درک ما از عزارامد که قزالً از کتهاب م هدد ذکهر
شد ،کمک مدکنند ،ظاهرا ً با این عزارات مخالزه مدشوند.

الف .یک ماهیت ،کارهاید را مدکند که ماهیت دیدر مندکند.
انر مداواهیم بیانیۀ کلسدانیان را دربارو "حفهظ اصوصهیت ههر ماهیهت" در شهخص مسهیح مأییهد
کنیم ،باید فرق بین کارهاید که موس ماهیت انساند مسهیح انجهام مدشهود ،الهد موسه ماهیهت
الهد اا انجام مندشود ،یا موس ماهیت الهد اا انجام مدشود ،الد موس ماهیت انساند اا انجام
مندشود را مشخیص دهیم.
مثالً در صحزت از ماهیت انساند عیسد مدموانیم بدوییم اا به ۀسه ن صهگود کهرد ا دیدهر در دنیها
نیست (یوحنا 28:16؛ 11:17؛ اعه ل  .)11-9:1امها در مهورد ماهیهت الههد اا مدمهوانیم بدهوییم
عیسد در همه جا حاو است" :زیرا هر جا که دا یا سه نفر بنام من جمع شوند ،مهن ۀنجها در میهان
ۀنها هستم" (متد )20:18؛ "من هر رازه ما ۀار با شه هسهتم" (متهد )20:28؛ "هرکهه مهرا داسهت
دارد مخابق ۀنچه مدنویم عمل اواهد منود ا پدر من اا را داست اواهد داشت ا ما پیش اا ۀمهده ا
بها اا اههواهیم مانههد" (یوحنهها  .)23:14په

مدمههوانیم بدهوییم هههر دا دربههارو شههخص مسههیح صهدق

مدکند– اا به ۀس ن بازنشت ا در کنار ما هم حضور دارد.
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همچنین در صحزت از ماهیت انساند عیسد مدمهوانیم بدهوییم اا حهدادا ً سهد سهال داشهت (لوقها
 ،)23:3امههها در صهههحزت از ماهیهههت الههههد اا مدمهههوانیم بدهههوییم از ازل اجهههود داشهههته اسهههت
(یوحنا 2-1:1؛ .)58:8
عیسد در ماهیت انساند اش ،ضگیف ا استه بود (متد 2:4؛ 24:8؛ مرق

21:15؛ یوحنها ،)6:4

امهها در ماهیههت الهههد اههود قههادر مخلههق بههود (متههد 27-26:8؛ کولسههیان 17:1؛ عاانیههان .)3:1
بخصوص ،صحنۀ دریای جلیل حیرتاندیا اسهت کهه عیسهد در ع هب قهایق اوابیهده بهود ،احهت طً
بهااطر ایننه استه بود (متد  .)24:8اما موانست از اواب بیدار شود ا باد ا دریا را با یک کالم ۀرام
کند (متد  !)27 -26:8استه ،اما قادر مخلق! در اینجا ماهیت انساند ضگیف عیسد ،کامالً قدرت
مخل ش را پنهان مدکند ،ما ایننه این قدرت مخلق با یک کالم م تدرانه از طرف کسهد کهه اداانهد
ۀس ن ا زمین است ،جاری مدشود.
به این مرمیب مدموانیم درک کنیم که عیسد در ماهیت انساند اش ُمرد (لوقا 46:23؛ اال قرنتیهان
 .)3:15اما در ماهیت الهد منُرد ،بلنه موانست اود را از مردنهان برایاانهد (یوحنها 19:2؛ -17:10
18؛ عاانیان  .)16:7با این حال در اینجا باید احتیاط کنیم :بهدرستد که اقتد عیسد ُمهرد ،بهدن
جس ند اش ُمرد ا جان انسانیش (یا راح) از بدنش جدا شد ا به حضور ادای پدر در ۀس ن رفهت
(لوقا  .)46 ،43:23به این مرمیهب ،اا مرنهد را مجربهه کهرد کهه ماننهد مهرگ مها ای نهداران پهیش از
بازنشت مسیح است .انر "مردن" به مگنای موقف فگالیت ،هوشیاری یا کاهش قدرت اسهت ،درسهت
نیست که بدوییم ماهیت الهد عیسد ُمرد ،یا مدموانست مبیرد .به هرحال ،ماهیت الهد عیسهد در
امحاد با ماهیت انساند اش ،بهنوعد ،چیای را دربارو محمهل مهرگ چشهید .شهخص مسهیح مهرگ را
مجربه کرد .بگهالاه ،بهسهختد مدمهوانیم درک کنهیم کهه چدونهه ماهیهت انسهاند عیسهد ،بههمنهاید
موانست اشم ادا را برعلیه نناهان میلیونها نفر محمل کند .ظاهرا ً بهنوعد ماهیت الهد عیسهد در
محمل اشم ادا برعلیه نناهد که متگلرق به ما بود ،رشکهت داشهت (انرچهه کتهاب م هدد در ههیچ
جاید رصیحهاً ۀن را مأییهد مندکنهد) .بنهابراین ،هرچنهد کهه در ااقهع ماهیهت الههد عیسهد منُهرد ،اا
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بهعنوان یک انسان کامل مرگ را مجربه کهرد ا بههنوعد ماهیهت الههد ا انسهاند اش در ایهن مجربهه
رشکت داشت .کتاب م دد به ما این مواناید را منددهد که بیش از این بدوییم.
فرقِ بین ماهیت انساند ا ماهیت الهد عیسد به ما کمک مدکند اسوسههای عیسد را درک کنیم.
در رابخه با ماهیت انساند اش ،اا قخگاً از هر لحاظ مانند ما اسوسه شد ،الد ننهاه ننهرد (عاانیهان
 .)15:4امهها در رابخههه بهها ماهیههت الهههد اسوسههه نشههد ،چههون اههدا مندموانههد بهها بههدی اسوسههه شههود
(یگ وب .)13:1

ب .هر کاری که هر یک از این ماهیتها انجام مددهند ،شخص مسیح انجام مددهد.
در بخش قزلد ،مگدادی از کارهاید را ذکر کردم که در شخص مسیح ،موس یک ماهیت انجام شد،
الد موس ماهیت دیدر انجام نشد .اکنون باید مأیید کنیم که هر ۀنچه بهر ماهیهت انسهاند یها الههد
صدق مدکند ،بر شخص مسهیح صهدق مدکنهد .درنتیجهه ،عیسهد مدموانهد بدویهد" :پهیش از ۀننهه
ابراهیم باشد ،من هستم" (یوحنا  .)58:8اا مندنوید" :پیش از ۀننه ابراهیم باشد ،ماهیت الهد من
اجود داشت" ،چون اا ۀزادانه مدمواند دربارو کارهاید که ف
ف

موس ماهیت الهد اا انجام شهده یها

موس ماهیت انساند اا انجام شده ،بهعنوان کاری که اا انجام داده ،صحزت کند.

در حوزو انساند ،این قخگاً بر مناملات ما هم صدق مدکند .انر من یک نامه مایپ کنم ،انرچه پاها
ا اندشتان پایم در مایپ این نامه داالت مندکنند ،اما به مردم مندنویم" :اندشتان دستم یک نامه

را مایپ کرد ا اندشتان پایم هیچ کاری ننرد" (انرچه این درست است) .بلنه به مردم مدنویم" :مهن
یک نامه مایپ کردم" .این درست است ،چون هر کاری که موس یک بخهش از اجهودم انجهام شهده،
در ااقع موس من انجام شده است.
درنتیجههه" ،مسههیح بههرای نناهههان مهها ُمههرد" (اال قرنتیههان  .)3:15انرچههه در ااقههع ف ه حیه ِ
هات بههدن
جس ند اا ا عملنرد ۀن متوقف شد ،اما به هرحال مسیح بهعنوان یک شهخص بهرای ننهاه مها ُمهرد.
این ف

اسیلهای برای مأیید ایهن اسهت کهه هرچهه را مدمهوان دربهارو یهک ماهیهت نفهت ،در ااقهع

مدموان دربارو شخص مسیح نفت.
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بنابراین ،عیسد بهدرستد مدنوید[" :من] دنیا را مرک مهدکنم" (یوحنها  )28:16یها "مهن دیدهر در
ایههن دنیهها مندمههانم" (یوحنهها  ،)11:17ا همامههان بدویههد" :مههن هههر رازه  ...بهها شه هسههتم" (متههد
 .)20:28هر کاری که موس یند از این ماهیتهها انجهام شهده ،موسه شهخص مسهیح انجهام شهده
است.

پ .نتیجه.
در پایان این مزاحثۀ طوطند ،شاید بهراحتد نداه ن را از مگلیم ااقگد کتاب م هدد بهرداریم .ایهن
کل کتاب م دد اسهت– شهدفتاندیامر از رسهتاایا ا
بهطور قابل مالحظه ،شدفتاندیامرین مگجاو ر
ۀفرینش جهان .این ح ی ت که پرس فناناپذیر ،قادرمخلق ا ابدی ادا موانست انسهان شهود ا مها ابهد
اود را به ماهیت انساند پیوند دهد ،چناننه ادای فناناپذیر با انسان فاند بهه یهک شهخص مزهدیل
شد ،ما ابد بهعنوان عمیق مرین مگجاه ا عمیق مرین را ِز یام هستد اواهد بود.

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

سه نشانه را از کتاب م دد دربارو انسانیت مسیح بیان کنید.

.2

چرا واری بود که عیسد کامالً انسان شود؟ دا دلیل را بیان کنید.

.3

سه طری د که کتاب م دد رصیحاً مدنوید عیسد اداست یا یک اجود الهد است،
نام باید.

.4

چرا الوهیت عیسد واری بود؟

.5

به چه طری هاید دیدناههای زیر ،در دیدناهشان دربارو مسیح اشتزاه مدکنند؟


ۀریانیسم



ۀپولیناریانیسم



نستورینری



یکذاتپنداری
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.6

ح شخص مسیح را موصیف کنید.
سهم مگریف کلسدانیان در درک صحی ِ

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

بگد از مخالگۀ این فصل ،ۀیا اکنون به طری های ااصهد عیسهد را بهیش از قزهل ماننهد
اودمان مددانید؟ این طری ها چیسهت؟ چدونهه درک ااضهحرت از انسهانیت عیسهد بهه شه
کمک مدکند با اسوسهها مواجه شوید؟ چدونه مدمواند در دعا به ش کمک کند؟

.2

اکنون سختمرین رشای زندنیتان چیست؟ ۀیا مدموانیهد رشایه مشهابهد را در نظهر
بدیرید که احت طً عیسد با ۀن مواجه شد؟ ۀیا این ش را مشویق مدکند که بها اطمینهان در
ناد اا دعا کنید؟

.3

اقتد عیسد نفت" :پیش از ۀننه ابراهیم باشد ،من هستم" ،انهر شه در ۀنجها حضهور
داشتید ،چه مصوری مدکردید؟ چه احساسد مدکردید؟ اکنون سگد کنید اود را در زماند
بزینید که عیسهد بگضهد از بیانیهههای "مهن هسهتم" دیدهری را نفهت کهه در انجیهل یوحنها
ناارش شده است.

.4

11

بگد از مخالگهۀ ایهن فصهل ،ۀیها چیهای را بههطور کامهلمر دربهارو الوهیهت عیسهد درک
مدکنیههد؟ ۀیهها فنههر مدکنیههد عیسههد کسههد اسههت کههه مدموانیههد مهها ابههد زنههدندمان را بههه اا
بسپارید؟ ۀیا اوشحال اواهید شد که با ههااران نفهر دیدهر در پرسهتش ،بهه دا ِر مخهت اا در
ۀس ن بپیوندید؟ ۀیا اکنون از پرستش اا لذت مدبرید؟

407

اصطالحات خاص

.4

ۀپولیناریانیسم
ۀریانیسم
مگریف کلسدانیان
ِ
داستیسم
یومِنیانیسم
ادا
بدعیب ا ن ص
مجسم
نظریۀ اود را االد ساانت
ادااند
یکذاتپنداری
نستورینری
پرس ادا
پرس انسان
مولد از باکره
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.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

یوحنا  ،14:1مرجمۀ قدیم

"ا کلمه جسم نردید ا میان ما ساکن شد ،پر از فید ا راستد ا جالل اا را دیدیم ،جاللد شایسهته
پرس یدانه پدر".
_______________________
.1

این مرجمۀ هاارو نو است که به نظر من محتملمر از مرجمۀ نسخۀ دری امراز  TDVاست" :راحال دد بر مو اواهد ۀمد ...به این سزب ۀن نوزاد
م دد ،پرس ادا نامیده اواهد شد" .چون منونههای دیدر ادبیات کهن نشان مددهند که عزارت یوناند  gennomenonمگموطً بهعنوان "نوزادی که
متولد مدشود" در نظر نرفته مدشد.

.2

مراجگه کنید به فصل  16ا فصل  25دربارو ماهیت بدن قیام کردو ما.

.3

برای مزاحثات بیشرت دربارو این ۀیه ،به مخالب زیر مراجگه کنید.

.4

من در این مزح به میاان زیادی از نتیجهنیریهای ِنرهارداد ااد ،الهیات کتاب م دسد ،پیرای مدکنم (Grand Rapids: Eerdmans,
) ،1948صفحات .342–339

.5

مراجگه کنید به فصل .13

.6

دربارو مزح عزارامد که به عیسد بهعنوان "ادا" اشاره مدکنند ،به فصل  6مراجگه کنید .همچنین برای نسرتدهمرین مفسیری که ما به حال
منترش شده ا رسیدند به عزارات عهدجدید که به عیسد بهعنوان "ادا" اشاره مدکنند ،به موری جد .هَری  ،عیسد بهعنوان ادا ،مراجگه کنید
).(Grand Rapids: Baker, 1992

.7

کلمۀ مسیح ،یک مرجمۀ یوناند از کلمۀ عای مسیحا یا ِمسایا است.

.8

"من هستم" بگدی در انجیل یوحناست ،جاید که عیسد ادعا مدکند نان حیات ( ، )35:6نور جهان ( ،)12:8در برای نوسفندان ()7:10
شزان نینو ( ،)11:10قیامت ا حیات ( ،)25:11راه ،راستد ا حیات ( )6:14ا ماک ح ی د ( )1:15است ،در مصویر کلد الوهیتد سهیم مدشود که
یوحنا از مسیح مرسیم مدکند :مراجگه کنید به دانالد نامری ،الهیات عهدجدید ،صفحات .332–330

.9

به مزاحثۀ ۀریانیسم در فصل  6مراجگه کنید.

.10

مرجمۀ اندلیسد برنرفته از فیلیپ اِسناف ،اعت ادات مسیحیت( 63-62:2 ،ایتالیک افااده شده است).

.11

به فهرست بیانیههای "من هستم" در پاارقد ش رو  8در باط مراجگه کنید.
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فصل پانزدهم
کفاره

 +ۀیا طزم بود که مسیح مبیرد؟
 +در کفاره ااقگاً چه امفاقد افتاد؟
 +ۀیا مسیح به جهنم ناال کرد؟
.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

ما مدموانیم کفاره را اینخور مگریف کنیم :کفاره کاری است که مسیح در زندند ا مهرنش انجهام داد
ما نجات ما را حاصل کند .این مگریف نشان مددهد که ما از کلمۀ کفاره ،بهطور نسرتدهمر از حالتد
که ناهد ااقات بنار رفته ،استفاده مدکنیم .ناهد ااقات این ف ه بهرای اشهاره بهه مهرگ عیسهد ا
پرداات بهای نناهان ما بر رای صلیب بنار رفته است .اما چناننه در زیر اواهید دید ،چون ماایای
نجات از طریق زندند مسیح نیا به ما منت ل مدشود ،ما ۀن را هم در مگریف اود اارد کردهایم.
الف .علت کفاره
علت نهاید که منجر به ۀمدن مسیح به زمین ا مردن اا برای نناهان ما شد ،چهه بهود؟ مها بهرای پهد
بردن به این موضون باید این سؤال را به چیای در شخصیت ادا بازنردانیم .در اینجا کتاب م هدد
به دا چیا اشاره مدکند :محزت ا عدالت ادا.

محزت ادا بهعنوان علت کفاره ،در ۀشنامرین عزارت کتاب م دد دیده مدشود" :زیرا اهدا بهه دنیها
ۀن در محزت داشت که پرس یدانۀ اود را داد ما هر که به اا ای ن بیاارد هالک ندردد ،بلنهه صهاحب
زندند ابدی شود" (یوحنا  .)16:3اما عدالت ادا هم نیازمند این بود که اا راهد پیدا کند ما جهاای
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نناهان ما را پرداات کند (چون اا مندموانست ما را به مشارکت با اود بپذیرد ،مدر ایننه ایهن جهاا
پرداات شود) .پول

موضیح مددهد کهه اهدا مسهیح را فرسهتاد مها "کفهاره" باشهد (رامیهان ،25:3

مرجمۀ قدیم) -یگند یک قرباند که اشم ادا را متحمل مدشود ما ادا "ارسند" شود یا به ما لخف
کند" :با این کار ادا عدالت اود را اابت منود ،زیرا در نذشته به سزب بردباری اود نناهان ۀدمیان
را نادیده نرفت" (رامیان  .)25:3در اینجا پول

مدنوید ادا در عهدعتیق نناههان را مدبخشهید،

اما هیچ جااید پرداات نشده بود -این ح ی ت باع مگجب مردم مدشود که ۀیا ادا ااقگاً عادل بود
ا مدپرسهند اا چدونههه موانسههت نناهههان را بههدان مجههازات بزخشهد .اههداید کههه ااقگهاً عههادل باشههد،
مندمواند این کار را بنند ،اینخور نیست؟ با این حال اقتد ادا مسیح را فرستاد کهه مبیهرد ا جهاای

نناهان ما را بپردازد" :ما در این زمان ،عدالت ادا کامالً به ازوت برسهد ،یگنهد اابهت شهود کهه اهدا
عادل است ا کسد را که به عیسد ای ن مدۀارد عادل مدش رد" (رامیان .)26:3
بنابراین ،محزت ا عدالت ادا علت نهاید کفاره بهود .بهه هرحهال فایهدهای نهدارد کهه بپرسهیم کهدام
مهممر است ،چون به هرحال ،بدان محزت ادا ،اا هرنا برای رهاید ما قدمد برمندداشت ،ا بهدان
عدالت ادا ،رشای مورد نیاز ااصد که مسیح باید برای نناهان ما مد ُمهرد مها نجهات مها را حاصهل
کند ،برۀارده مندشد .محزت ا عدالت ادا به یک اندازه مهم بودند.
ب .رضورت کفاره
ۀیا ادا لیر از فرستادن پرسش برای ُمردن به جای ما ،راه دیدری برای نجات انسانها داشت؟
پیش از پاسخ به این سؤال ،باید بدانید که وارمد نداشت که ادا انسانها را نجات دهد .اقتهد مها
سپاسدااریم که "ادا فرشتداند را که نناه کردند بدان منزیه رها ننهرد ،بلنهه ۀنهها را بهه نودالههای
ماریههک دازخ فرسههتاد مهها در ۀنجهها بههرای دااری ندهههداری شههوند" (دام پههرتد  ،)4:2در ایههن صههورت
درمدیابیم که ادا مدموانست با عدالت کامل انتخاب کند که مها را ههم در نناهامنهان رهها کنهد مها
منتظر دااری شویم .اا مدموانست انتخاب کند که کسد را نجات ندهد ،ه ن کاری که با فرشتدان
نناهنار کرد .پ

از این لحاظ ،کفاره کامالً واری نزود.
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اما اقتد ادا با محزت اش مصمیم نرفت بگضهد از انسهانها را نجهات دههد ،در ایهن صهورت عزهارات
متگدد کتاب م دد نشان مددهند که ادا راه دیدری نداشت ،لیر از ایننه از طریق مهرگ پرسهش
این کار را انجام دهد .بنابراین ،کفاره کامالً واری نزود ،امها بههعنوان "نتیجهۀ" مصهمیم اهدا بهرای
نجات بگضد از انسانها ،کفاره کامالً واری بود .ناهد ااقات ۀن را دیهدناه "نتیجهۀ وارت مخلهق"
کفاره مداوانند.
در با جتسی ند ،عیسد دعا مدکند" :انر ممنن است ،این پیاله را از من دار کن ،اما نه بهه ارادو
من بلنه به ارادو مو" (متد  .)39:26ما مدموانیم مخمنئ باشیم که عیسد همیشه طزق ارادو پهدر ا
با ای ن کامل دعا کرد .درنتیجه به نظر مدرسد که ایهن دعهاید کهه متهد بها مهالش بسهیار بهرای مها
ناارش مدکند ،نشان مددهد که برای عیسد امنانپذیر نزود از مرگ بر رای صلیب که بههزادی بهه
رسا اش مدۀمهد ،اجتنههاب کنههد ("پیالههه" رنههج ا دردی کههه نفتههه بههود از ۀنِ اا اواهههد بههود) .انههر اا
مداواست کاری را بنند که پدر اا را برای ۀن فرستاده بود ا انر مردم برای ادا بازارید مدشهدند،
واری بود که اا رای صلیب مبیرد.
اقتد عیسد با دا شانردش در جادو عموۀد صهحزت مدکهرد ،چیها مشهابهد را بگهد از رسهتاایاش
نفت .ۀنها بهااطر مرگ عیسد لمدین بودند ،اما پاسخ اا این بود" :شه چ هدر دیهرفهم ا در قزهول
کردن نفتههای انزیا کند ذهن هستید .ۀیا مندباید که مسیح پیش از اراد به جالل اود همینخور
رنج بزیند؟" (لوقا  .)26-25:24عیسد فهمید که ن شۀ ادا برای فدیه (که ۀن را از بسیاری از ۀیهات
عهدعتیق برای شانردانش موضیح داد ،لوقا  )27:24این وارت را برای مسیحا ایجاد کرد که بهرای
نناهان قومش مبیرد.
چناننه در باط دیدیم ،پول

در رامیان  3نیا نشان مددهد که انر اهدا مداواسهت عهادل باشهد ا

همچنان مردم را نجات دهد ،باید مسیح را برای پرداات جاای نناهان مدفرستاد" :ما در این زمان،
عدالت ادا کامالً به ازوت برسد ،یگند اابت شود که ادا عادل است ا کسد را که به عیسد ایه ن
مدۀارد عادل مدش رد" (رامیان  .)26:3رساله بهه عاانیهان مأکیهد مدکنهد کهه مسهیح بایهد بهرای
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نناهان ما رنج مدکشید" :پ

کامالً طزم بود که اا از هر لحاظ مانند برادران اود بشود ما بههعنوان

کاهن اعظم ۀنها در امور ادا ،رحیم ا افادار باشد مها نناههان مهردم را کفهاره [محهتاللفظد "اهدا را
اشنود سازد"] مناید" (عاانیان  .)17:2همچنهین نویسهندو عاانیهان اسهتدطل مدکنهد کهه چهون
"اون نااها ا باها هرنا مندمواند نناهان را برطرف مناید" (عاانیان  ،)4:10یک قربهاند بههرت طزم
است (عاانیان  .)23:9ف

اون مسیح ،یگند مرگ اا مدموانست ااقگاً نناهان را بردارد (عاانیان

 .)25:9-26هیچ راه دیدری نزود که ادا ما را نجات دهد ،مدر ایننه مسیح به جای ما مبیرد.
پ .ماهیت کفاره
در این بخهش ،مها دا اجهه از کهار مسهیح را در نظهر مدنیهریم )1( :اطاعهت مسهیح بهرای مها ،کهه اا
دراواستهای رشیگت را به جای ما اطاعت کرد ا بهعنوان منایندو مها کهامالً مخیهع ارادو اهدای پهدر
بود ،ا ( )2رنجهای مسیح برای ما ،که اا مجازات نناهان ما را بر اود نرفت ا درنتیجه برای نناههان
ما ُمرد.
باید موجه کنید که در این دا م وله ،مأکید االیهه ا مهأایر االیهۀ عمهل مسهیح بهرای فدیهه ،بهر رای مها
نیسههت ،بلنههه بههر رای اههدای پههدر اسههت .عیسههد بههه جههای مهها از پههدر اطاعههت کههرد ا بهههطور کامههل
اواستههای رشیگت را بجا ۀارد .اا به جای ما رنج کشید ،جااید را که اهدای پهدر بهرای مها در نظهر
داشت ،بر اود نرفت .در هر دا مورد ،کفهاره بههعنوان یهک چیها بُرانهد در نظهر نرفتهه شهده؛ یگنهد
چیای که مأایر االیۀ ۀن مست ی ً بر او ِد ادا بود .این برای مها ف ه کهاربرد اانویهه دارد ،ا ف ه بهه
ااطر ایننه یک رایداد مشخص در رابخۀ بین ادای پدر ا ادای پرس بود کهه نجهات مها را مضهمین
کرد.

.1
انر مسیح ف

اطاعت مسیح برای ما (گاهی اوقات "اطاعت فعال" او نامیده میشود).
ۀمرزش نناهان را برای ما حاصل مدکرد ،در این صورت ما شایستۀ رفهنت بهه ۀسه ن

نزودیم .نناه ن برداشته مدشد ،اما ف

در جایداه ۀدم ا حوا پیش از انجام کار نیک یا بد ا پهیش

از موف یت در سپری کردن داران ۀزمایش بودیم .ۀدم ا حوا برای ایننه ما ابد در عدالت قهرار نیرنهد ا
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ما ابد مشارکتشان با ادا مضمین شود ،باید کامالً در طول یک داره از اهدا اطاعهت مدکردنهد .در
این صورت ادا به اطاعت افادارانهشان با لذت ا اشنودی مدندریست ا ۀنها ما ابد در مشهارکت بها
اا مدزیستند.
به همین دلیل مسیح باید در حضور ادا با اطاعت کامل زندند مدکرد ما عدالت را برای ما حاصهل
کل زندند اش از رشیگت اطاعت مدکرد ما ُمحسنات مثزت اطاعت کامل
کند .اا باید به جای ما در ر
اا به حساب ما نذاشته مدشد .ناهد ااقات ۀن را "اطاعت فگال" مسیح مدنامند ،درحالینهه رنهج ا
مرگ اا برای نناهان ما "اطاعت منفگل یا لیرفگال" اا نامیهده مدشهود .پهول

مدنویهد ههدف اش

این است که در مسیح یافت شود" :مهن دیدهر بهه عهدالت اهود کهه از انجهام م هررات رشیگهت عایهد
مدشود منیه مندکنم ،بلنه بهاسیلۀ ای ن به مسهیح دارای عهدالت شهدهام .ایهن عهدالت بهر ایه ن
استوار است ا از ادا رسچشمه مدنیرد" (فیلیپیهان  .)9:3ایهن ف ه بدطرفهد ااالقهد نیسهت کهه
پول

مدداند از جانب مسیح به ۀن نیاز دارد (یگند یک لوحۀ پاک با نناهانِ ۀمرزیده شده) ،بلنه به

یک عدالت ااالقد مثزت نیاز دارد .اا مدداند که اودش مندمواند ۀن را بدسهت ۀارد ،بلنهه بایهد از
طریق ای ن به مسیح حاصل شود .همچنین پول

مدنوید مسهیح "عهدالت مها" شهد (اال قرنتیهان

 .)30:1اا م ریزاً با رصاحت مدنوید" :چناننه بسیاری درنتیجۀ رسپیچد یک نفر ،نناهنار نشهتند،
به ه ن طریق بسیاری هم درنتیجۀ اطاعت یک نفر ،عادل شمرده مدشوند" (رامیان .)19:5
بگضد از الهیدانان مگلیم ندادهاند که مسیح باید به یک ناارش مادامال ُگمر از اطاعت کامل برای مها
دست مدیافهت .ۀنهها ف ه مأکیهد کردهانهد کهه مسهیح بایهد مد ُمهرد ا درنتیجهه بههای نناههان مها را
مدپرداات .اما این نظر به اندازو کافد موضیح منددهد که چرا مسیح کاری بیش از ُمردن برای مها
انجام داد؛ اا "عدالت" ما در ناد ادا هم شد .عیسد پیش از مگمید موس یحید مگمید دهنده به اا
نفت" :ما را همچنین مناسب است ما یام عدالت را به ک ل رسانیم" (متد  ،15:3مرجمۀ قدیم).
شاید اینخور استدطل شود که مسیح قزهل از ایننهه بتوانهد قربهاند بدننهاهد بهرای مها باشهد ،بایهد
بهااطر اودش در عدالت کامل زندند مدکرد ،نه بهااطر ما .اما عیسد نیهاز نداشهت کهه بههااطر
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اودش در اطاعت کامل زندند کند -اا از ازل در محزت ا مشارکت با پدر بود ا در شخصیت اش ،از
ازل ساااار اشنودی ا شادماند پدر بود .بلنه باید بهااطر ما "عدالت را به ک ل مدرساند" -یگنهد
بهااطر کسانینه بهعنوان رس ،منایندو ۀنها بود .ما زمانینه اا این کار را برای ما ننهرده بهود ،مها ههیچ
ناارشد از اطاعت نداشتیم که بهاسیلۀ ۀن شایستۀ لخف ادا ا حیات ابدی با اا باشیم .بگالاه ،انهر
عیسد ف

باید بدنناه مدبود ،نه نیازمند زندند در اطاعت کامل ،اا مدموانسهت بهه جهای سهد ا

سه سالدد ،در کودکد مبیرد.
در عمل ،ما باید از اودمان بپرسیم که برای جایداه ن در ناد ادا ،ناارش اطاعت مادامال ُگمر چهه
کسد را مرجیح مددهیم که به ۀن منیه کنیم ،ناارش اودمان یا مسیح؟ اقتد به زندند مسیح فنهر
مدکنیم ،باید از اودمان بپرسیم که ۀیا این به اندازو کافد اوب بود ما شایستۀ مأیید اهدا باشهد؟ ا
ۀیا مداواهیم برای رسنوشت ابدی اود به ناارش اطاعت اا منیه کنیم؟

.2

رنجهای مسیح برای موا (گواهی اوقوات "اطاعوت منفعول یوا غیرفعوال" او نامیوده
میشود).

کل زندند اش ،کامالً از رشیگت اطاعت کهرد ،بلنهه رنجههای طزم بهرای
مسیح نه منها بهااطر ما در ر
پرداات بهای نناهان ما را نیا بر اود نرفت.

کل زندنیش.
الف .رنج ا درد در ر
بهطور نسرتده ،مجازامد که مسیح برای پرداات نناهان ما متحمل شد ،محمل رنج در جسم ا جان
کل زندند اش بود .انرچه رنجهای مسیح ،با مرنش بر رای صلیب به اا رسید (به مخالب زیر
ا در ر
کل زندند اش در یک دنیای س وط کردو مملو از درد ا رنج بود .مهثالً عیسهد در
مراجگه کنید) ،اما ر
طول اسوسه در بیابان ،اقتد چهل راز محت حمالت شیخان بود ،متحمل رنهج شهدیدی شهد (متهد
 .)11 -1:4اا درحا ِل بلو نیا رنج کشید ،چون مداوانیم" :انرچهه پرسه اهدا بهود ،اطاعهت را از راه
محمل درد ا رنج ۀموات" (عاانیان  .)8:5اا در اکهرث داران اهدمت زمینهداش ،بها مخالفهت شهدید
رهاان یهود مواجه شد ا با رنج ا درد ۀشنا بود (مراجگه کنید به عاانیان  .)4-3:12مدموانیم فهرض
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کنیم که در مرگ پدر زمیند1اود نیا رنج ا لم را مجربه کهرد ا قخگهاً لهم ا انهداه را در هندهام مهرگ
داست نادیک اش ایلگازر مجربه کرد (یوحنا  .)35:11اشگیا در پیشدوید ۀمدن مسیحا نفهت کهه اا
"صاحب لمها ا رنج دیده" بود (اشگیا  ،3:53مرجمۀ قدیم).

ب .درد صلیب.
رنههج ا درد عیسههد بهها نادیههکمر شههدن بههه صههلیب ،شههدت مدیافههت .اا بهها شههانردانش دربههارو عههذاب
جانناهد که متحمل مدشد ،صحزت کرد ا نفت" :جان مهن از شهدت لهم نادیهک بهه مهرگ اسهت"
(متد  .)38:26مخصوصاً بر رای صلیب ،رنج عیسد برای ما به ن خۀ اا رسید ،چون در ۀنجا جهاای
نناه ما را متحمل شد ا به جای ما ُمرد .کتاب م دد به مها مگلهیم مددههد کهه عیسهد چههار جنزهۀ
مختلف درد را مجربه کرد.

()1

درد جس ند ا مرگ.

ما نزاید مگت د باشیم که عیسد بیش از هر انسان دیدری متحمل رنهج جسه ند شهد ،چهون کتهاب
م دد در هیچ جا چنین ادعاید مندکنهد .امها نزایهد فرامهوش کنهیم کهه ۀن مهرگ بهر رای صهلیب،
احشتناکمرین شنل اعدام بود که ما به حال موس انسان ابدان شده است.
بسیاری از اوانندنان اناجیل در دنیای باستان ،شاهد مصلوب شدنها بودهاند ا درنتیجه با اوانهدن
این کل ت ساده که "اا را مصلوب کردند" (مرق

 ،24:15مرجمۀ قدیم) ،مصویر زنده ا دردناکد در

ذهن داشتندُ .مجرمد که مصلوب مدشد ،وارماً مجزور بود متحمل مرگ بسیار ۀهستهای شهود کهه
با افدد ایجاد مدشد .اقتد دستهای ُمجرم به حالت کشیده ،با میخ به صلیب اصهل مدشهد ،بایهد
ازن بدنش را بر دستانش محمل مدکرد .حفرو قفسۀ سینه به باط ا بیران کشیده مدشد ا بهسختد
مدموانست هوا را اار کند ما هوای مازه منف

کند .اما اقتد اشتیاق قرباند برای دریافت اکسیژن

لیرقابل محمل مدشد ،باید با پاها ،اود را به باط مدکشید ،درنتیجه بهطور طزیگدمری ازن بهدنش
را محمل مدکرد ا ما حدادی این سندیند از دستانش برداشته مدشهد ا حفهرو قفسهۀ سهینه بههطور
طزیگدمری من زد مدشد .اقتد ُمجرم به این شنل اودش را بهاط مدکشهید ،مدموانسهت مهانع از
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افدد شود ،اما بسیار دردناک بود ،چون باید ازن بدنش را رای میخهاید که پاهایش را نده داشهته
بود ،محمل کند ا ۀرنجش را ام کند ا دستش را رای میخهاید که در مچ دسهتش فهرا رفتهه بهه بهاط
بنشد .پشت ُمجرم که قزالً بهااطر شالق اوردن بارها شنافته شهده بهود ،بها ههر مهنف

بهه صهلیب

چوبد ساییده مدشد .درنتیجه ِس ِننا (قرن اال میالدی) دربهارو مهرد مصهلوبد صهحزت کهرد کهه " َد ِم
حیات را با رنجد جانناه ا طوطند بیران مدداد" (رسالۀ  ،101به لوسیلیود ،بخش .)14
یک پاشک که در مجلۀ انجمن پاشند ۀمرینا در سال  1986مخلب مدنوشت ،درد حاصل از مهرگ
بر رای صلیب را موضیح داده است:
بازدم کافد نیازمند ۀن است که بدن را با کشیدنِ پاها ا ام کردن ۀرنج بلند کنید ...اما ایهن
کل ازن بهدن را رای اسهتخوان قهوزک پها مدانهداات ا درد شهدیدی ایجهاد مدکهرد.
عمل ،ر
بگالاه ،ام کهردن ۀرنهج باعه مدشهد مهچ دسهتها در میخههای ۀهنهد بچرانهد ا باعه درد
سوزناکد در کنار عصب میاند ۀسیب دیهده مدشهد ...نرفتدهد عضهالت ا سهوزش بازاههای
کشیده ا بلند شده به این احساد ناراحتد مدافااد .درنتیجه هر مالشهد بهرای مهنف  ،بهه
دردی جانناه بدل مدشد ا استهکننده بود ا نهایتاً منجر به افدد مدشد.

2

در بگضد از موارد ،مردان مصلوب ،رازهای متگدد زنده مدماندند ا م ریزاً در حا ِل افدد بودند ،امها
مند ُمردند .به همین دلیل ناهد ااقات اعدامکنندنان پاهای ُمجرم را مدشنستند ما زادمر مبیرنهد،
چناننه در یوحنا  ،33-31:19مرجمۀ قدیم مدبینیم:
"ۀن راز ،راز مهیه بود ،ا راز بگد ،شَ رزات بارگ .از ۀنجا که رسان یهود منداواستند اجساد مها راز
بگد بر صلیب مباند ،از پیالم ُ
صلیب پایین بیاارند .پ

اواستند ما ساق پاهای ۀن سه من را بشهننند ا اجسادشهان را از

رسبهازان ۀمدنهد ا سهاق پاههای نخسهتین شهخص ا ۀن دیدهر را کهه بها

عیسد بر صلیب شده بود ،شنستند .اما چون به عیسد رسیدند ا دیدند مرده است ،سهاقهای اا
را نشنستند".

()2

در ِد مح رملِ نناه.
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احشتناکمر از درد ا رنج جس ند که مسیح متحمل شد ،درد رااند حملِ م صیرات نناه ما بود .مها
در مجربهمان بهعنوان مسیحد ،با لم ا انداهد که در هندام ارمناب ننهاه احسهاد مهدکنیم ،ۀشهنا
هستیم .سندیند نناه بر قلز ن فشار مدۀارد ا ح ر ملخ جداید از همۀ چیاهای درست در جهان،
ۀناهد از چیای که در عمیقمرین حالت نزاید اجود داشهته باشهد .در ااقهع ،هرچهه بیشهرت بههعنوان
فرزندان ادا در ق رداسیت رشد مهدکنیم ،بیشهرت ایهن نفهرت شهدید لریهای برعلیهه بهدی را احسهاد
مدکنیم.
حاط عیسد کامالً م دد بود .اا با همۀ اجودش از نناه متنفر بود .فن ِر بهدی ا ننهاه بهراالف همهۀ
چیاهای موجود در شخصیت اش بود .عیسد بیش از ما ،بهطور لریای از بدی داری مدکرد .با این
حال در اطاعت از پدر ا بهااطر محزت به ما ،همۀ نناهان کساند را که یک راز نجات مدیافتند ،بر
اود نرفت .متحمل شدن همۀ بدیهاید که جانش از ۀنهها داری مدکهرد ،نفهرت عمی هد را در ُعمهق
اجودش ایجاد کرد .همۀ چیاهاید که عمی اً از ۀنها متنفر بود ،کامالً بر اا فراریخت.
کتاب م دد بارها مدنوید نناهان ما بر مسیح قرار نرفت" :ادااند نناه جمیع مها را بهر ای نههاد"
(اشگیا  ،6:53مرجمۀ قدیم) ا اا "نناهان بسیاری را بر اود نرفت" (اشهگیا  ،12:53مرجمهۀ قهدیم).
یحید مگمید دهنده ،عیسد را "برو ادا که نناه جهان را برمددارد" (یوحنا  )29:1اخهاب مدکنهد.
پول

اعالم مدکند که ادا مسیح را "نناه ساات"(دام قرنتیان  )21:5ا مسیح "بهااطر ما ملگهون

شد" (لالطیان  .)13:3نویسندو عاانیان مدنوید مسیح "یک بار بهعنوان قرباند م دیم شد مها بهار
نناهان ۀدمیان را به داش نیرد" (عاانیان  .)28:9ا پرتد مدنوید" :که اود نناهان ما را در بهدن
اویش بر دار متحمل شد" (اال پرتد  ،24:2مرجمۀ قدیم).
عزارمد که در باط از دام قرنتیان ن ل شد ،به همراه ۀیامد از اشگیا ،نشهان مددهنهد کهه اهدای پهدر
نناهان ما را بر مسیح نذاشت .این چخور ممنن است؟ ه نخور که نناهان ۀدم بهه مها نسهزت داده
شد 3،ادا نناهان ما را به مسیح نسزت داد -یگند ۀنها را از ۀنِ مسیح دانست ا چون ادا داار نهاید
ا مگیینکنندو چیاهای موجود در جهان است ،اقتد نناهان ما را از ۀنِ مسیح دانست ،در ااقهع ۀنهها
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ااقگاً به مسیح مگلق داشتند .بدین مگنا نیست که ادا فنر کرد مسیح اودش مرمنهب ایهن نناههان
شده یا اا ااقگاً یک ماهیت نناهۀلود داشت ،بلنه م صیرات نناهان ما (یگند ۀنچهه مشهمول مجهازات
بود) موس ادا از ۀنِ مسیح در نظر نرفته شد ،به جای ایننه از ۀنِ ما باشد.
بگضیها مخالفت کردهاند که منصفانه نزود ادا م صیر نناه ما را به یک شخص بدنناه ،یگند مسیح
منت ل کند .اما باید به یاد داشته باشیم که مسیح دااطلزانه م صیر نناهان ما را بر اود نرفت ،پ
این مخالفت ،ق رومش را از دست مددهد .بگالاه ،ادا (پدر ،پرس ا راحال دد) مگیهار نههاید عهدل ا
انصاف در جهان است ا اا حنم کرد که کفاره به این طریق انجام شود ا این در ااقع الهاام عهدالت ا
انصاف اا را برطرف کرد.

()3

اانذاشته شدن.

درد جس ند مصلوب شدن ا در ِد بر اود نرفنت رشارت کامل نناهان ما ،با این ح ی ت کهه عیسهد
این درد را بهمنهاید متحمل شد ،ش ردت مدیابد .اقتد عیسد در با جتسهی ند ،پهرتد ا یگ هوب ا
یوحنا را با اود برد ،بهطور محرمانه دربارو درد جانناه اش با ۀنها صحزت کرد" :از شهدت لهم ا انهداه
نادیک به مرگ هستم ،ش اینجا مبانید ا بیدار باشید" (مهرق

 .)34:14ایهن اعهت دی اسهت کهه

شخص به داست نادیک اش ۀشنار مدکند ا اواهان ح یت اا در بارنرتین ۀزمایش است .الهد بهه
محد ایننه عیسد دستدیر شد" ،همۀ شانردان اا را مرک کرده ،نریختند" (متد .)56:26
در اینجا یک قیاد بسیار ضگیف با مجربۀ ما نیا اجود دارد ،چون ما مندمهوانیم مهدت زیهادی بهدان
چشیدن طگم درد دراند طردشدند زندند کنیم ،اواه طردشدند از سوی داست نادیک باشد ،یها
االدین یا فرزند ،یا حتد زن یا شوهر .با این حال در همۀ این موارد ،حداقل این ح ر اجود دارد کهه
مدموانستیم کار متفاامد انجام دهیم ،حداقل شاید ما حدادی اخاکار بهودیم .امها دربهارو عیسهد ا
شانردان اینخور نزود ،چون "اا که همیشه به متگل ان اود در این دنیا محزت مدداشت ،ۀنها را ما به
ۀار محزت داشت" (یوحنا  .)1:13اا کاری لیر از محزهت بهه ۀنهها ننهرده بهود؛ در عهوض ،همهۀ ۀنهها
مرکش کردند.
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اما بدمر از ایننه نهادینرتین داسهتان انسهاند عیسهد اا را مهرک کردنهد ،ایهن ح ی هت بهود کهه اا از
کل زندند زمیند عمیقمرین اوشد دلش بود ،محرام شد .اقتد عیسد فریاد
نادیند به پدر که در ر
زد" :ایلههد ،ایلههد ،لَه َسهزَ تَند؟" یگنههد" :اههدای مههن ،اههدای مههن ،چههرا مههرا مههرک کههردی؟" (متههد
 ،)46:27نشان داد که اا نهایتاً از مشارکت شیرین با پهدر ۀسه ند اش جهدا شهد ،پهدری کهه منزهع
شنستناپذیر ق روت دراند ا بهارنرتین عامهل اوشهد اا در زنهدند مملهو از لهم ا انهداه بهود .اقتهد
عیسد نناهان ما را در صلیب بر اود نرفهت ،از طهرف پهدر ۀسه ند اش اانذاشهته شهد ،پهدری کهه
"چش ن مو پاکرت از ۀن است که بر نناه بندرنهد" (حز هوق  .)13:1اا بههمنهاید بها شهدت م صهیرات
میلیونها نناه مواجه شد.

()4

مح رملِ اشم ادا.

با این حال سختمر از این سه اجهد که دربارو درد عیسد نفتیم ،در ِد محمل اشم ادا بود .اقتهد
عیسد م صیر نناهان ما را بهمنهاید محمل کهرد ،اهدای پهدر ،اهالق قهادر مخلهق ،اداانهد جههان،
ش ردت اشم اش را بر عیسد فرا ریخت :عیسد محت نفهرت شهدید ننهاه ا انت هام برعلیهه ننهاه قهرار
نرفت ،چیای که ادا صزورانه از ۀلاز جهان بر رای هم انزاشته بود.
رامیان  25:3به ما مدنوید ادا مسیح را بهعنوان "کفاره" فرستاد ،کلمهای کهه یگنهد "یهک قربهاند
که اشم ادا را ما ۀار متحمل مدشهود ا بها ایهن کهار اشهم اهدا را نسهزت بهه مها بهه لخهف مزهدیل
مدکند" .پول

به ما مدنوید" :با این کار ادا عدالت اود را اابت منود ،زیهرا در نذشهته بهه سهزب

بردباری اود نناهان ۀدمیان را نادیده نرفت ما در این زمان ،عدالت ادا کامالً به ازوت برسد ،یگنهد
اابت شود که ادا عادل است ا کسهد را کهه بهه عیسهد ایه ن مهدۀارد عهادل مدشه رد" (رامیهان
 .)25:3-26ادا بهسادند ننهاه را نزخشهیده ا مجهازات نسهلهای قزهل را فرامهوش ننهرده اسهت .اا
نناهان را بخشیده ا اشم عادطنۀ اود برعلیه این نناهان را بر رای هم انزاشهته اسهت .امها بهر رای
صلیب ،شدت همۀ این اشمد که برعلیه نناه انزاشته شده بود ،برعلیه پرس ادا جاری شد.
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بسیاری از الهیدانان اار از دنیای نهضت انجیلد ،بهشدت بها ایهن ایهده کهه عیسهد اشهم اهدا را
برعلیه نناه متحمل شد ،مخالفت کردهاند .پیشفهرض االیهشهان ایهن اسهت کهه چهون اهدا محزهت
است ،این متناقد با شخصیت ااست که از موجودات انساند که اودش الق کهرده ا پهدر مهربهان
ۀنهاست ،اشمدین شود .اما مح ان نهضت انجیلد بهطور قانعکننده استدطل کردهانهد کهه ریشهۀ
"کل استدطل بخش ابتداید رامیهان دربهارو ایهن
ایدو اشم ادا ،کامالً در عهدعتیق ا جدید است :ر
است که همۀ انسانها ،لیریهود ا یهود ،نناهنارند ا محت اشم ا محنومیت ادا هستند".

4

سه عزارت بسیار مهم دیدر در عهدجدید ،به مرگ عیسد بهعنوان "کفاره" اشاره مدکننهد :عاانیهان
ههم
17:2؛ اال یوحنههها  2:2ا  .10:4اصهههخالح یونهههاند (فگهههل " ،hilaskomaiکفهههاره کهههردن" ا اسه ِ
" ،hilasmosقرباند کفاره") که در این عزارات بنار رفته ،این ح ر را منت ل مدکنند" :یهک قربهاند
که اشم ادا را برمدنرداند -ا درنتیجه اهدا را از مها ارسهند مدکنهد (یها مسهاعد مدسهازد)" .ایهن
مفهوم بدمناقد کله ت اهار از کتهاب م هدد اسهت کهه در اشهاره بهه مهذاهب بُتپرسهت یونهاند
بهاوبد درک شد .این ۀیات بهسادند به ایهن مگنها هسهتند کهه عیسهد اشهم اهدا برعلیهه ننهاه را
متحمل شد.
باید بر این ح ی ت مأکید کرد ،چون این اصل ۀموزو کفاره است .این یگند رشای مهورد نیهاز ابهدی ا
ملییرناپذیر در ق رداسیت ا عدالت ادا این است که بهای نناه بایهد پردااهت شهود .بگهالاه ،پهیش از
ۀننه کفاره بر ح ر ۀناهد دراند ما مأایر نذاشته باشهد ،اال بهر اهدا ا رابخهۀ اا بها نناهنهاراند کهه
برای بازاریدشان برنامهریای کرده بود ،مأایر نذاشت .مرگ مسیح بدان این ح ی ت مرکهای ،ااقگهاً
مندمواند بهدرستد درک شود (به مخالب زیر دربارو مزح دیدناههای دیدهر دربهارو کفهاره مراجگهه
کنید).
دیدناه مرگ مسیح که در اینجا اراهه شده ،لالزاً نظریۀ "مجازات نیهابتد" نامیهده شهده اسهت .مهرگ
مسیح "مجازات" بود ،یگند اقتد اا ُمرد ،یک مجازات را بر اود نرفت .مرگ اا یهک "جهایداین" نیها
بود ،یگند اقتد اا ُمرد ،این یک جایداین برای مها بهود .ایهن ادراک ارمهدک
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دربهارو کفهاره بهود کهه

الهیدانان نهضت انجیلد به ۀن مگت د اند ،بهراالف دیهدناههای دیدهر کهه سهگد مدکننهد کفهاره را
بدان ایدو اشم ادا یا پرداات بهای نناه موضیح دهند (به مخالب زیر مراجگه کنید).
ناهد ااقات این دیدناه دربارو کفاره ،نظریۀ کفارو نیابتد نامیده مدشود" .ناهب" کسد است که بهه
جای دیدری مدایستد یا منایندو دیدری است .بنابراین مرگ مسیح "نیابتد" بود ،چهون اا بهه جهای
ما ایستاد ا منایندو ما بود .اا بهعنوان منایندو ما ،مجازامد را که ما طیق اش بودیم ،بر اود نرفت.

پ .اصخالحات عهدجدید جوانب مختلف کفاره را موصیف مدکنند.
عمل کفارو مسیح ،رایدادی پیچیده است که مأایرات مختلفد بر ما دارد .بنابراین مدموان از جوانب
مختلف به ۀن نداه کرد .عهدجدید از کل ت متفاامد برای موصیف ۀن استفاده مدکند؛ ما باید چهار
اصخالح مهم را بررسد کنیم.
چهار اصخالحد که نشان مددهند مرگ مسیح چدونه باید چهار نیاز ما را بهعنوان نناهنار برطهرف
کند:
.1

ما بهعنوان مجازات نناه ،طیق مرگ هستیم.

.2

ما طیق محمل اشم ادا برعلیه نناه هستیم.

.3

ما موس نناه ن از ادا جدا شدهایم.

.4

ما در اسارت نناه ا ملنوت شیخان هستیم.

این چهار نیاز با مرگ مسیح به طری های زیر برطرف شدند:

()1

قرباند.

مسیح برای پرداات مجازات نناهد که ما بهااطر نناهامنان طیق اش بودیم ،بهعنوان قرباند برای
ما ُمرد" .اا ف

ینزار ا ۀن هم برای همیشه در زمان ۀار ظاهر شد ما با مرگ اهود بههعنوان قربهاند،

نناه را از بین باد" (عاانیان .)26:9

()2

کفاره.
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مسیح برای برداشنت اشم ادا که ما طیق اش بودیم ،بهعنوان کفاره برای نناهان ما ُمرد" .ا محزت
در همین است :نه ۀننه ما به ادا محزت داشتیم بلنه ایننهه اا بهه مها محزهت داشهت ا پرسه اهود را
فرستاد ما کفارو نناهان ما شود" (اال یوحنا .)10:4

()3

مصالحه.

ما برای للزه بر جداید اود از ادا ،به کسد نیاز داشتیم که مصالحه را فراهم کنهد ا درنتیجهه مها را
به مشارکت با ادا بازنرداند .پول

مدنوید ادا "ما را بواسخه عیسد مسیح با اود مصالحه داده ا

ادمت مصالحه را به ما سپرده است .یگنهد ایننهه اهدا در مسهیح بهود ا جههان را بها اهود مصهالحه
مدداد" (دام قرنتیان  ،19-18:5مرجمۀ قدیم).

()4

فدیه.

چون ما نناهناران در اسارت ننهاه ا شهیخان هسهتیم ،بهه کسهد نیهاز داریهم کهه مها را فدیهه کنهد ا
درنتیجه از اسارت "برهاند" .اقتد دربارو فدیه صحزت مدکنیم ،ایدو "بازارید" به نظرمهان مدرسهد.
بازارید ،بهاید است که پردااهت مدشهود مها کسهد را از اسهارت یها بنهدند برهانهد .عیسهد دربهارو
اودش نفت" :چناننه پرس انسان نیا نیامد ما ادمت اش کنند ،بلنه ۀمد ما ادمت کند ا جهانش را
چون بهای رههاید در راه بسهیاری بنههد" (مهرق

 ،45:10مرجمهۀ ههاارو نهو) .انهر بپرسهیم کهه ایهن

بازارید به چه کسد پرداات شد ،درمدیابیم که قیاد انساند بهای بازاریهد ،در همهۀ جاهیهات بها
کفارو مسیح متناسب نیست .انرچه ما در اسارت نناه ا شیخان بودیم ،امها "بازاریهد" بهه "ننهاه" یها
شیخان پرداات نشد ،چون ۀنها قدرت نداشتند که چنین بهاید را مخالزه کنند ،شیخان ههم کسهد
نزود که قداسیت اش با نناه ۀزرده شود ا اواهان پرداات مجازات نناه باشد .چناننه پهیش از ایهن
دیدیم ،مجازات نناه موس مسیح پرداات شد ا موس ادای پدر دریافت ا پذیرفته شد .امها بهرای
صحزت دربارو پرداات "بازارید" به ادای پدر ،مر ردد هستیم ،چون اا مها را اسهیر ننهرده بهود ،بلنهه
شیخان ا نناهان اودمان ما را اسیر کرده بودند .بنهابراین در ایهن قسهمت ،ایهدو پردااهت بازاریهد
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مندمواند برای همۀ جاهیات باشد .کافد است در نظر بدیریم که بهاید پرداات شد (مرگ مسیح) ا
نتیجه این بود که ما از اسارت "رهاید یافتیم".
ما از اسارت شیخان رهاید یافتیم ،چون "یام دنیا محت مسل شیخان است" (اال یوحنها  ،)19:5ا
اقتد مسیح ۀمد ،اا ُمهرد مها "ۀن کسهاند را کهه بهه سهزب مهرد از مهرگ یهام عمهر در بردنهد بهه رس
بردهاند ،ۀزاد سازد" (عاانیان  .)15:2در ااقع ،ادای پدر "ما را از چن

نیرامنهد ظلمهت رهانیهده ا

به پادشاهد پرس عایا اود ۀارده است" (کولسیان .)13:1
پول

دربارو ۀزادی از اسارت نناه مدنوید" :همچنین ش نیا اود را برای ننهاه مهرده انداریهد ،امها

برای ادا در مسیح عیسد زنده ...زیرا نناه بر ش سلخنت نخواهد کرد ،چوننه زیر رشیگت نیستید
بلنه زیر فید" (رامیان  ،14 ،11:6مرجمۀ قدیم) .ما از اسارت م صیرات نناه ا اسارت قدرت حهاکم
ۀن در زندنی ن ۀزاد شدهایم.

 .دیدناههای دیدر دربارو کفاره.
براالف دیدناه مجازات نیابتد دربارو کفاره که در این فصل اراهه شد ،دیدناههای متگ ردد دیدری در
ماریخ کلیسا ح یت شده است.

()1

نظریۀ بازارید از شیخان.

این دیدناه موس ااریجِن ( 254–185میالدی) اراههه شهد ،یهک الهیهدان اههلِ اسهنندریه ا بگهدها
قیرصیه ،ا بگد از اا موس عهدهای دیدهر در مهاریخ االیهۀ کلیسها اراههه شهد .بهر اسهاد ایهن دیهدناه،
بازاریدی که مسیح پرداات ما ما را برهاند ،به شیخان پرداات شد ،که همۀ انسهانها بههااطر ننهاه
در پادشاهد اا بودند.
این نظریه مست ی ً در کتاب م دد مأیید مندشود ا حامیان اندکد در مهاریخ کلیسها دارد .ایهن بهه
اشتزاه ،شیخان را به جای ادا بهعنوان کسد مدداند که اواهان پرداات این بها برای ننهاه بهود ا
درنتیجه کامالً الاام عدالت ادا در رابخه با نناه را نادیده مدنیهرد .ایهن شهیخان را صهاحب قهدرمد
بیش از قدرت ااقگد اش در نظر مدنیرد ،یگند این قدرت که ۀنچه مداواهد از اهدا مخالزهه کنهد،
424

به جای ایننه اا را بهعنوان کسد بزیند که از ۀس ن بیران افننده شد ا هیچ ح رد ندارد که از اهدا
چیای را مخالزه کند .کتاب م دد در هیچ جا مندنوید ما نناهناران به شهیخان بهدهناریم ،بلنهه
من رررا ً مدنوید ادا از ما مداواهد بهای نناهامنان را بپردازیم .همچنین این دیهدناه مندموانهد بهه
متوند رسیدند کند که دربارو مرگ مسیح بهعنوان کفارهای صحزت مدکنند که برای نناهان ما بهه
ادای پدر م دیم شد ،یا با این ح ی ت که ادای پدر به منایندند از مثلی  ،پرداات بهای نناههان
موس مسیح را پذیرفت (به مزح باط مراجگه کنید).

()2

نظریۀ مأایر ااالقد.

برای االین بار ِ
پیرت اَبِهالرد ( ،)1142–1079یهک الهیهدان فرانسهوی از نظریهۀ مهأایر ااالقهد کفهاره
ح یت کرد ،نظریهای که مگت د است ادا اواهان پرداات جاای نناه نزود ،بلنه مرگ مسیح ف ه
راهد برای نشان دادن محزت ادا به انسانها بود ،به این مرمیب که با رنجهای شهان همهدردی کهرد،
حتد ما به ح رد مرگ .بنابراین مرگ مسیح ،یک منونۀ مگلیمد عالد مدشود که محزت اهدا را بهه مها
نشان مددهد ا در پاسخ از ما سپاسدااری مداواهد ،ما با محزت به اا بخشیده شویم.
مشنل بارگ این دیدناه ،این است که براالف بسهیاری از عزهارات کتهاب م هدد اسهت کهه دربهارو
مرگ مسیح برای نناه ،بر اود نرفنت نناه مها ،یها ُمهردن بههعنوان کفهاره صهحزت مدکننهد .بگهالاه،
ایژند بُراند کفاره را از بین مدبرد ،چون مگت د است کفاره هیچ مأایری بر ادا ندذاشت .نهایتاً ،به
حهق
هیچ عنوان به نناه ما رسیدند مندکند -انر مسیح برای پرداات بههای نناههان مها منُهرد ،مها ر
نداریم برای بخشش نناهامنان به اا اعت د کنیم.

()3

نظریۀ الدو.

نظریۀ الدو در کفاره ،موس سوسینیانها ،پیراان فاسهتود سوسهینود ( )1604–1539مگلهیم داده
شد ،یک الهیدان ایتالیاید که در  1578در لهستان سهاکن شهد ا پیهراان زیهادی را بهه سهوی اهود
جذب کرد .نظریۀ الدو مانند نظریۀ مأایر ااالقد ،مننر این است که عهدالت اهدا اواههان پردااهت
بهای نناه است؛ این مدنوید مرگ مسیح ف

منونهای را برای ما فراهم مدکنهد مها بهدانیم چدونهه
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کامالً از ادا اطاعهت کهرده ا بهه اا اعهت د کنهیم ،حتهد انهر ایهن اعهت د ا اطاعهت منجهر بهه مهرگ

احشتناکد شود .درحالینه نظریۀ مأایر ااالقد مدنوید مرگ مسیح به ما مگلیم مددهد کهه چ هدر
ادا ما را داست دارد ،نظریۀ الدو مدنوید مرگ مسیح به ما مگلیم مددهد کهه بایهد چدونهه زنهدند
کنیم .این دیدناه را مدموان با اال پرتد  21:2ح یت کرد" :زیرا که برای همین اوانهده شهدهاید،
چوننه مسیح نیا برای ما عذاب کشید ا ش را منونهای نذاشت ما در اار قدمهای ای رفتار مناییهد"
(مرجمۀ قدیم).
انرچه بهدرستد ،مسیح حتد در مرنش الدوی ماسهت ،امها سهؤال ایهن اسهت کهه ۀیها ایهن ح ی هت،
موضیح کامل کفاره است .نظریۀ الدو ،بسیاری از ۀیات کتاب م دد را که بهر مهرگ مسهیح بههعنوان
پرداات بهای نناه یرکا مدکنند ،در نظر مندنیرد ،یگند این ح ی ت که مسیح نناههان مها را بهر
اود نرفت ا کفارو نناهان ما بود .در نظر نرفنت این چیاها بهمنهاید ،به این مگناست که این نظریه
باید رد شود .بگالاه ،این دیدناه ااقگاً به این اسهتدطل مدانجامهد کهه انسهان مدموانهد بها پیهرای از
الدوی مسیح ا اعت د ا اطاعت از ادا مانند مسیح ،اهود را نجهات دههد .بنهابراین ،ایهن مندموانهد
نشان دهد که چدونه م صیر نناه ما مدمواند برداشته شود ،چون مگت هد نیسهت کهه مسهیح در ااقهع
بهای نناهان ما را پرداات یا با مرنش راهد برای م صیرات ما فراهم کرد.

()4

نظریۀ حنمراند.

نظریۀ حنمراند دربارو کفاره برای االین بار موس یک الهیدان ا کارشهناد ح هوقد هلنهدی مگلهیم
داده شد ،هونو نرامیود ( .)1645–1583این نظریه مگت هد اسهت کهه در ااقهع اهدا مجزهور نزهود
اواهان پرداات بهای نناه باشد ،اما چون ادای قادر مخلق بود ،مدموانست این دراواست را کنار
بدذارد ا ف

نناهان را بدان پرداات مجازات بزخشد .در این صورت هدف از مرگ مسیح چه بود؟

این نشاندهندو این ح ی ت بود که رشیگت ادا زیر پا نذاشته شهده ،اا قانوندهذار ااالقهد ا حهاکم
جهان است ا هرناه رشیگت اش زیر پا نذاشته شود ،نوعد مجازات مخالزه مدشود .درنتیجه مسیح
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دقی اً بهای نناهان ااقگد همۀ انسانها را نپرداات ،بلنه ف

رنهج کشهید مها نشهان دههد کهه اقتهد

رشیگت ادا زیر پا نذاشته مدشود ،باید بهاید پرداات شود.
داباره مشنل این دیدناه این است که بهدرستد همۀ ۀیامد را که مدنویند مسهیح نناههان مها را در
صلیب بر اود نرفت ،ادا رشارت همۀ ما را بر مسیح نذاشت ،مسیح بهطور ااص برای نناههان مها
ُمرد ا مسیح کفارو نناهان ماسهت را در نظهر مندنیرنهد .بگهالاه ،ایهن ایژنهد بیرانهد کفهاره را کنهار
مدنذارد ،به این مرمیب که هدف ۀن را ارضای عدالت ادا مندداند ،بلنه ف

بر ما مأایر مدنهذارد

ما بدانیم ادا رشیگتد دارد کهه بایهد رعایهت شهود .همچنهین ایهن دیهدناه بهه ایهن مگناسهت کهه مها
مندموانیم بهدرستد به کار منمیل شدو مسیح بهرای بخشهش ننهاه اعهت د کنهیم ،چهون اا در ااقهع
بهای ۀن نناهان را نپردااته است .بگالاه ،بخششد را کهه بهرای مها حاصهل کهرد ،بهه چیهای مزهدیل
مدکند که در ذهن ادا بدان مرگ مسیح بر رای صلیب امفاق افتاد -اا از قزل مصمیم نرفته بود ما
را بزخشد ،بدان ایننه اواهان مجازات ما باشد ا بگد مسیح را مجازات کرد ما ف ه نشهان دههد کهه
همچنان حاکم ااالقد جهان است .اما این یگند مسیح (در این دیدناه) در ااقع بخشش یها نجهات
را برای ما حاصل ننرد ا درنتیجه از ارزش عمل فدیهدهندو اا بهشدت کاسهته مدشهود .نهایتهاً ،ایهن
نظریه بهدرستد ملییرناپذیری ا الوص فناناپذیر عدالت ادا را در نظر مندنیهرد .انهر بدهوییم اهدا
مدمواند نناهان را بزخشد ،بهدان ایننهه اواههان مجهازات باشهد (بها اجهود ایننهه در رسارس کتهاب
م دد ،نناه همیشه اواهان پرداات مجازات است) ،بهطور ج ردی شخصیت عدالت مخلهق اهدا را
بدارزش مدسازد.

چ .ۀیا مسیح به جهنم ناال کرد؟
ناهد ااقات استدطل کردهاند که مسیح بگد از مرنش به جهنم ناال کرد .انرچه عزارت "اا به جهنم
ناال کرد" در کتاب م دد دیده مندشود ،اما ظههور ۀن در اعت ادنامهۀ رسهوطن کهه بههطور نسهرتده
مورد استفاده قرار نرفته ،باع مزاحثات زیادی دربارو مگنا ا کاربردهای ۀن شده است.
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این اعت ادنامه شامل این کل ت است" :مصلوب شدُ ،مرد ا دفهن شهد ،اا بهه جههنم نهاال کهرد؛ راز
سوم داباره از مردنان برااست ".ۀیا این عزهارت بهدرسهتد نشهاندهندو مگلهیم کتهاب م هدد دربهارو
مرگ مسیح است؟ ۀیا مسیح بگد از مرنش بهر رای صهلیب ،رنهج بیشهرتی را متحمهل شهد؟ در اینجها
بهطور االصه ماریخچۀ این عزارت ا متون کتاب م دسد مربوط به این ایده را بررسد اواهیم کرد.

5

شاید در ابتدا بتوان نفت که یک پیشینۀ مزهم در زیربنای ماریخچۀ عزارت "اا به جههنم نهاال کهرد"
مدباشد .اعت ادنامۀ رسوطن ،براالف اعت ادنامۀ نی یه ا مگریف کلسدانیان ،موس شورای کلیساید
در زمان ااصد نوشته یا مأیید نشده ،بلنه مدریجاً از حداد  200ما  750میالدی شنل نرفته اسهت.
االصۀ شنلنیری این اعت ادنامه موس ماریخدان بارگ کلیسا ،فیلیپ اِسناف نشهان مددههد کهه
عزارت مورد نظر در هیچیک از نسخههای اعت ادنامۀ االیه یافت نشد 6.پیش از  650میالدی ،عزارت
"اا به جهنم ناال کرد" ،ف

در یک نسخه از این اعت ادنامه موس رافینود در  390میالدی دیهده

شده است .بگالاه ،رافینود متوجه شد که این عزارت ف ه بهه مگنهای ایهن اسهت کهه مسهیح "دفهن
شد" 7.به عزارت دیدر ،اا این مفهوم را در نظر نرفت که مسیح "به قا ناال کرد"( .شهنل یونهاند ۀن
 hadesاست که مدمواند ف

به مگنای "قا" باشد ،نه " ،geennaجهنم ،محل مجازات") .بنهابراین،

به این مگناست که ما سال  650میالدی هیچ نسخهای از این اعت ادنامه شامل عزارمد با این مفهوم
نزود که بدوید مسیح "به جهنم ناال کرد" .در ااقع ،بگد از ایننه این عزهارت بهه نسهخههای مختلهف
این اعت ادنامه ضمیمه شد ،مالشهای مختلفد انجام شد ما موضیح دهند "اا به جهنم ناال کرد" ،بهه
نوعد با ب یۀ کتاب م دد در مناقد نیست .با موجه به این ماریخچه ،شخص مگجب مدکند کهه ۀیها
اصخالح رسالتد ،بهنوعد مدمواند در این عزارت بنار راد یا ۀیا ایهن ااقگهاً از جایدهاه درسهت در یهک
اعت ادنامه براوردار است که عنوان اش ادعا مدکند از طرف رسوطن االیۀ مسیح است.
اقتد به شواهد کتاب م دد دربارو این ۀموزه مراجگه مدکنیم ،درمدیابیم مگدادی از متهون برعلیهه
این احت ل استدطل مدکنند که مسیح بگد از مهرنش بهه جههنم رفهت .کهالم عیسهد بهه دزد بهاطی
صلیب" :امراز با من در فرداد اواهد بود" (لوقا  ،)43:23به این مگناست که بگد از مرگ عیسهد،
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جان اش (یا راحش) بالفاصله به حضور پدر در ۀس ن رفت ،انرچهه بهدن اش در زمهین مانهد ا دفهن
شد 8.بگالاه ،فریاد عیسد" :یام شد" (یوحنا  )30:19با قدرت مدنوید که رنج مسهیح در ۀن لحظهه
یام شد ا جداید اا از پدر هم که بهااطر حمل نناه ما بود ،یام شد .نهایتاً ،این فریهاد" :ای پهدر،
راح اود را به مو مدسپارم" (لوقا  ،)46:23پیشهنهاد مدکنهد کهه مسهیح (بهدرسهتد) منتظهر پایهان
فوری رنج ا جداید اود ا است زال ادای پدر از راحش در ۀس ن بود.
پ

این متون نشان مددهند که مسیح در مرنش ه ن چیاهاید را مجربه کرد که ای نداران عرصه

حاو در هندام مرگ مجربه مدکنند :جسد اا در زمین ماند ا دفن شد (مانند جسد ما) ،اما راحش
(یا جان) بالفاصله به حضور ادا در ۀس ن رفت (ه نخور که راح ا جان مها اواههد رفهت) .په

در

االین صزح قیام ،راح مسهیح بهه بهدنش پیوسهت ا اا از مردنهان برااسهت -چناننهه مسهیحیاند کهه
ُمردهاند (در هندام بازنشت مسیح) ،به بدن اود پیوسته ا در رسهتاایا کامهل جسه ند در حیهامد
جدید برمدایاند .بگالاه ،این متون نشان مددهند که مسیح در مرنش بر رای صلیب ،کامالً الهاام
دااری عادطنۀ ادا برای نناه را برۀارده کرد ا کامالً اشم ادا بر نناه را متحمهل شهد؛ طزم نزهود کهه
مسیح بگد از مرنش بر رای صلیب ،رنج بیشرتی را متحمل شود.

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

علت نهاید کفاره ،به کدام دا جنزه از شخصیت ادا بازمدنردد؟

.2

ۀیا کفاره واری بود؟ موضیح دهید.

.3

دا جنزه از اطاعت مسیح در کفاره را موضیح دهید.

.4

چرا واری بود که عیسد اشم ادا را متحمل شود؟

.5

نظریۀ مأایر ااالقد کفاره ا نظریۀ الدو در کفاره ،چه چیای را اننار مدکنند که نظریهۀ
مجازات نیابتد ۀن را مأیید مدکند؟
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شواهد کتاب م دسد را برعلیه دیدناهد کهه مدنویهد مسهیح بگهد از مهرگ بهه جههنم

.6

ناال کرد ،بیان کنید.
.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

چدونه این فصل به ش کمک کرد که بیش از نذشته قدردان مرگ مسیح باشید؟ ۀیها
دربارو این ح ی ت که بهای نناهانتان موس مسیح پرداات شد ،اطمینان بیشرتی به شه
داد یا اطمیناند کمرت؟
انههر علههت نهههاید کفههاره در محزههت ا عههدالت اداسههت ،پ ه

.2

ۀیهها چیههای در ش ه بههود

(بهعنوان شخص نناهنار در رسکشهد از اهدا) کهه اهدا بایهد شه را داسهت مدداشهت یها
قدمهاید را برای نجات مان برمدداشت؟ ۀیا پاسختان به این سؤال به ش کمک مدکند که
از شخصیت محزت ادا به ش  ،بهعنوان کسد که اصالً طیق این محزهت نزودیهد ،قهدرداند
کنید؟ این ۀناهد باع مدشود که در رابخهمان با ادا چه احساسد داشته باشید؟
ۀیهها فن هر مدکنیههد رنجهههای مسههیح کههافد بههود مهها بهههای نناهههان مههان را بپههردازد؟ ۀیهها

.3

مداواهید برای پرداات بهای همۀ نناهان مان به کار اا منیهه کنیهد؟ ۀیها فنهر مدکنیهد اا
یک نجاتدهندو باکفایت ا ساااار اعت د ش ست؟ ۀیا اکنون ا همیشه بها یهامد دل بهرای
نجات کامل به اا منیه مدکنید؟
انر مسیح یامد م صیر نناهان ما ،یامد اشم ادا برعلیهه ننهاه ا یهامد مجهازات

.4

مرند را که ما طی ش بودیم ،متح رمل شد ،پ

ۀیا ادا هرنها برعلیهه شه بههعنوان ای نهدار

اشمدین اواهد شد (مراجگه کنید به رامیان )39-31:8؟ ۀیها سهختیها یها رنجههاید کهه در
زندند مجربه مدکنید ،مدمواند بهااطر اشم ادا برعلیه شه باشهد؟ انهر اینخهور نیسهت،
پ

چرا ما مسیحیان سختیها ا رنجها را در ایهن زنهدند مجربهه مهدکنیم (مراجگهه کنیهد بهه

رامیان 28:8؛ عاانیان )11-3:12؟
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انر مسیح ااقگاً ش را از اسارت نناه ا پادشهاهد شهیخان رهانیهد ،ۀیها قسهمتهاید در

.5

زندنیتان هست که مدموانستید بهطور کاملمر به ایهن موضهون پهد بایهد؟ ۀیها ایهن ۀنهاهد
مدموانست ش را در زندند مسیحیتان دلدرممر سازد؟
.4

اصطالحات خاص

اطاعت فگال
کفاره
عواقب وارت کامل
نظریۀ الدو
نظریۀ حنمراند
نسزت دادن
نظریۀ مأایر ااالقد
اطاعت منفگل یا لیرفگال
مجازات نیابتد
کفاره
نظریۀ بازارید از شیخان
مصالحه
فدیه
قرباند
کفارو نیابتد
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عبارت حفظی از کتاب مقدس

.5

رامیان  ،26-23:3مرجمۀ قدیم

"زیرا همه نناه کردهاند ا از جالل ادا قارص مدباشند ،ا به فید اا مجانهاً عهادل شهمرده مدشهوند
بهاساطت ۀن فدیهای که در عیسهد مسهیح اسهت .کهه اهدا اا را از قزهل مگهین کهرد مها کفهاره باشهد
بهااسخه ای ن بهاسیله اون اا ما ۀننه عدالت اود را ظهاهر سهازد ،بهسهزب فهرا نذاشهنت اخایهای
سابق در حین محمل ادا ،برای اظهار عدالت اود در زمان حاو ،ما اا عهادل شهود ا عهادل شه رد
هر کسد را که به عیسد ای ن ۀارد".
________________________
.1

انرچه کتاب م دد رصیحاً مندنوید یوسف در طول زندند عیسد ُمرد ،اما بگد از داازده سالدد عیسد ،چیای دربارو اا مندشنویم.

.2

ایلیام اِدااردز ،ام .دی .ا دیدران ،مجلۀ انجمن پاشند ۀمرینا  ،255ش رو  21( 11مارچ .1461 :)1986

.3

دربارو مزح نسزت دادنِ نناه ۀدم به ما ،به فصل 13مراجگه کنید.

.4

لِئون موری " ،کفاره" ،للتنامۀ الهیامد نهضت انجیلد .صفحۀ ( 888شامل فهرست االصۀ کتابها) ایرایش ِ
االرت اِلوِلGrand Rapids: .
 .Baker Book House, 1984کا ِر موری  ،بهرتین مح یق نهضت انجیلد دربارو این سؤال را اراهه کرده است .به موعظۀ رسولد صلیب ،ایرایش سوم
مراجگه کنید ،)London: Tyndale Press, 1965( .صفحات  .213–144همچنین به مزح اشم ادا در فصل  5مراجگه کنید.
ننات زیر بهطور نسرتدهمر در کتاب اِین نرا ِدم بیان شده" ،اا به جهنم ناال ننرد :دفاعیهای برای ۀیات ذکر شده ،به جای اعت ادنامۀ رسوطن"،

.5

یادداشتهای جامگۀ الهیامد نهضت انجیلد 34 ،ش رو ( 1مارچ .113–103 :)1991
.6

به منودار فیلیپ اسناف ،اعت ادات مسیحیت ،سه جلدی مراجگه کنید.55 – 52 :2 ،(Grand Rapids: Baker, 1983, reprint of 1931 edition) .

.7

مراجگه کنید به ه ن مرجع ،21:1 .ش رو 6؛ همچنین مراجگه کنید به  ،46:1ش رو .2

.8

در هر دا کاربرد دیدر عهدجدید ،کلمۀ "فرداد" (یوناند  )paradeisosبهاضوح یگند "ۀس ن" .در دام قرنتیان  ،4:12این مناند است که
پول

در مناشفهاش از ۀس ن دید ا در مناشفه  ،7:2مناند است که ما درات حیات را مدیابیم -که بهاضوح ۀس ن در مناشفه  14 ،2:22است.
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فصل شانزدهم
رستاخیز و صعود

 +بدن قیام کردو عیسد چه شنلد بود؟
 +این برای ما چه اهمیتد دارد؟
 +اقتد مسیح به ۀس ن صگود کرد ،چه امفاقد برای اا افتاد؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

الف .رستاخیز

.1

شواهد عهدجدید.

اناجیل شامل شهادات فراااند از رستاایا مسیح اسهت (مراجگهه کنیهد بهه متهد 20-1:28؛ مهرق
1:16-8؛ لوقا 53-1:24؛ یوحنا  .)25:21- 1:20عالاه بر این راایتهای دقیق چههار انجیهل ،کتهاب
اع ل ،داستان اعالمیۀ رسوطن دربارو رستاایا مسیح است ا دعای پیوسته در ناد مسیح ا ای ن به
اا بهعنوان کسد که زنده است ا در ۀس ن سلخنت مدکند .رساطت ،کامالً به این پیشفهرض منیهه
رس متگهال کلیساسهت ،بایهد بهه اا
مدکنند که عیسد یک نجاتدهندو زنده ا حاکم است که اکنون ِ
ای ن داشت ا اا را پرستش ا ستایش کرد ا اا یک راز با قدرت ا جالل عظیم بازمدنردد ما بهعنوان
پادشاه بر زمین سلخنت کند .کتاب مناشفه من رررا ً مسیح قیام کرده را نشان مددههد کهه در ۀسه ن
سلخنت مدکند ا بازنشت اش را پیشدوید مدکند که بر دشهمنان اش لالهب مدشهود ا در جهالل
کل عهدجدید شاهد ح ی ت رستاایا مسیح است.
سلخنت مدکند .بنابراین ،ر
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1

.2

ماهیت رستاخیز مسیح.

رستاایا مسیح ف

بازنشت از مردنان نزود ،چناننه قزالً کسهاند ماننهد ایلگهازر ۀن را مجربهه کهرده

بودند (یوحنا  ،)44-1:11چون در این صورت عیسد متحمل ضگف ا پیهری مدشهد ا نهایتهاً دابهاره
مانند همهۀ انسهانهای دیدهر مد ُمهرد .امها اقتهد عیسهد از مردنهان برااسهت" ،نهوبر"( 2اال قرنتیهان
 ،23 ،20:15مرجمۀ قدیم) حیات جدید انسانها بود ،حیامد که در ۀن بدنش کامل شده بهود ،دیدهر
متحمل ضگف ،پیری یا مرگ مندشد ،بلنه مدموانست ما ابد زندند کند.
بهدرستد که دا من از شانردان عیسهد اقتهد در جهادو عمهوۀد بها اا راه مدرفتنهد ،اا را نشهنااتند
(لوقا  ،)32-13:24اما لوقا بهطور ااص بهه مها مدنویهد چهون "چشه ن ایشهان بسهته شهد مها اا را
نشناسههند" (لوقهها  ،16:24مرجمههۀ قههدیم) ا بگههدا ً "چشه ن ایشههان بههاز شههد ا اا را شههنااتند" (لوقهها
 .)31:24مریم مجدل ریه ف

یک لحظه نتوانست عیسد را بشناسد (یوحنها  ،)16-14:20امها شهاید

بهااطر این بود که هنوز هوا ماریک بود ا اا در ابتدا به عیسد نداه مندکرد -اا االین بار زمهاند ۀمهد
که "هنوز ماریند بود" (یوحنا  )1:20ا اقتد عیسد را شناات" ،برنشت" ما با اا صحزت کند (یوحنا
.)16:20
در موقگیتهای دیدر به نظر مدرسد که شانردان ،عیسد را نسهزتاً بههرسعت شهنااتند (متهد ،9:28
17؛ یوحنا 28-26 ،20-19:20؛  .)12 ،7:21اقتد عیسد به یازده شانرد در اارشهلیم ظهاهر شهد،
ۀنها در ابتدا لرزان ا مرسان شدند (لوقا  ،)37 ،33:24الد اقتد دستان ا پاهای عیسهد را دیدنهد ا
شاهد بودند که اا یک منه ماهد اورد ،قانع شدند کهه اا از مردنهان برااسهته اسهت .ایهن منونههها
نشههان مددهنههد کههه مههداام قابههل مالحظهههای بههین ظهههور جسه ند عیسههد پههیش از مههرگ ا بگههد از
رستاایاش اجود داشت .با این حال عیسد دقی اً مانند زمانِ قزهل از مهرنش نزهود ،چهون عهالاه بهر
حیرت االیۀ شانردان بهااطر چیای که ظاهرا ً فنر کردند که مندمواند امفاق بد افتد ،احت طً ۀن در
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ظهور جس ند عیسد متفاات بود که بالفاصله شناسهاید نشهد .شهاید ایهن مفهاات در ظهاهر ،ف ه
مفاات در مردی بود که یک زندند مملو از درد ا رنج ،سختد ا لم ا انداه داشت ا بهدنش کهامالً بهه
ظاهر داران جواند ا سالمت کامل بازنشته بود :انرچه بهدن عیسهد همچنهان یهک بهدن جسه ند
بود ،اما بهعنوان یک بدن مزدیل شده قیام کرده بود ،هرنا مندموانست داباره رنج بنشد ،ضهگیف یها
بههی ر شههود یهها مبیههرد؛ زیههرا "بدفسههادی را [پوشههید]" (اال قرنتیههان  ،53:15مرجمههۀ قههدیم) .پههول
مدنوید بدن قیام کرده "در بدفسهادی برمدایهاد ...در جهالل ...در قهوت ...جسهم راحهاند" (اال
قرنتیان  ،44-42:15مرجمۀ قدیم)( .منظور پول

از "جسم راحاند"" ،جسم لیرمادی" نیست ،بلنه

"مناسب ا پاسخدو به راهن ید راح است").3
حداقل ده نشانه در عهدجدید نشان مددهند که عیسهد بگهد از رسهتاایا ،بهدن جسه ند داشهت:
شانردان "به قدمهای اا چسهزیده" (متهد  ،9:28مرجمهۀ قهدیم)؛ اا در راه عمهوۀد بههعنوان مسهافر
دیدری در جاده بر شانردان ظاهر شد (لوقها )28-29 ،18-15:24؛ نهان را نرفهت ا پهاره کهرد (لوقها
)30:24؛ یک منه ماهد کزاب شده اورد ما بهاضوح نشان دههد کهه بهدن جسه ند داشهت ا ف ه
راح نزود؛ مریم فنر کرد اا بالزان است (یوحنا )15:20؛ "دستها ا پهلوی اود را به ۀنها نشان داد"
(یوحنا )20:20؛ از موما اواست اندشت اش را بیاارد ا دستهایش را مل
پهلویش را مل

کند ا دستش را بیهاارد ا

کند (یوحنا )27:20؛ برای شانردانش صهزحانه ۀمهاده کهرد (یوحنها )13-12:21؛ ا

رصیحاً به ۀنها نفت" :دستها ا پاهای مرا بزینید ،اودم هستم ،بهه مهن دسهت بانیهد ا بزینیهد ،شهزح
ماننههد مههن نوشههت ا اسههتخوان نههدارد" (لوقهها  .)39:24نهایتهاً پههرتد نفههت مهها شههانردانش "په

از

رستاایا اا با اا مداوردیم ا مدنوشیدیم" (اع ل .)41:10
بهدرستد که عیسد ظاهرا ً مدموانست بهطور نانهاند ظاهر ا محهو شهود (لوقها 36 ،31:24؛ یوحنها
 .)26 ،19:20اما باید مراقب باشیم که از این ح ی هت نتیجههنیریهای افراطهد نننهیم ،چهون همهۀ
عزارات مأیید مندکنند که عیسد موانست نانهان ظاهر یا محو شود؛ بگضیها ف

مدنویند عیسهد

ۀمد ا در بین شانردان ایستاد .اقتد عیسد نانهان از نداه شانردان در عموۀمود ناپدید شد ،شهاید
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این امفاق مگجاهۀسای ااصد بود ،چیای که اقتد "راح ادااند فیلپ

را برداشته ،اواجهرسا دیدر

اا را نیافت" (اع ل  ،39:8مرجمۀ قدیم) ،امفاق افتاد .همچنهین نزایهد بهیش از حهد ایهن موضهون را
بارگ کنهیم کهه عیسهد در دا موقگیهت کهه درهها "بسهته بهود"( 4یوحنها  )26 ،19:20ۀمهد ا در بهین
شانردان ایسهتاد ،چهون ههیچ متنهد مندنویهد عیسهد "از دیهوار عزهور کهرد" یها چنهین چیاههاید را
مندنوید .در ااقع ،در موقگیت دیدری در عهدجدید ،اقتد یک نفر باید از د ِر بسته عزور مدکرد ،در
بهطور مگجاهۀسا باز شد (مراجگه کنید به اع ل .)10:12
نهایتاً ،یک ۀموزو بارنرت اجود دارد که باید مورد موجه قرار نیرد .رستاایا جسه ند عیسهد ا یلرهک
ابدی بدن قیام کردو جس ند ،بهاضوح نینوید ۀفرینش مادی را که ادا در ابتدا ۀفریده بهود ،مأییهد
مدکند" :ۀنداه ادا کارهای ۀفرینش را مالحظهه کهرد ا همهه را از ههر جههت عهالد یافهت" (پیهدایش
 .)31:1ما بهعنوان زنان ا مردان قیام کرده ما ابد در "ۀسآمنهای نو ا زمیند نو ...کهه در ۀنهها عهدالت
برقرار اواهد بود" ،زندند اواهیم کرد (دام پرتد  .)13:3ما در یک زمین مازه شده زندند اواهیم
کل زمین مانند یهک بها
کرد که "از قید فساد االصد اواهد یافت" (رامیان  ،21:8مرجمۀ قدیم) ا ر
عدن جدید اواهد شد .یک اارشلیم جدید اواهد بود ا مهردم "جهالل ا عه رات امتهها را بهه ۀن دااهل
اواهند ساات" (مناشفه  ،26:21مرجمۀ قدیم) ا"نهری از ۀب حیات به من نشان داد که دراشنده
بود ،مانند بلور ا از مخت ادا ا بره جاری مدشود .ا در اس شهارن عهام ۀن ا بهر ههر دا کنهاره نههر،
درات حیات را کهه داازده میهوه مهدۀارد یگنهد ههر مهاه میهوه اهود را مددههد" (مناشهفه ،2-1:22
مرجمۀ قدیم).
در این جهان بسیار مادی ،جس ند ،مهازه شهده ،بهه نظهر مدرسهد کهه بایهد بههعنوان انسهانهاید بها
بدنهای جس ند زندند کنیم ،بدنهاید که برای زندند در ۀفرینش جس ند مازه شدو ادا مناسهب
است .مخصوصاً بدن جس ند قیام کردو عیسد ،نینوید ۀفهرینش االیهۀ اهدا بهرای انسهان را مأییهد
مدکند ،نه رصفاً بهعنوان راحد مانند فرشتدان ،بلنه بههعنوان موجهودی بها بهدن جسه ند "بسهیار
نینو" .ما نزاید مرمنب این اخا شده ا فنر کنیم اجهود لیرمهادی ،بههنوعد شهنل بههرتی از هسهتد
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برای موجودات است :اقتد ادا ما را بهعنوان اا ۀفرینش اود ۀفرید ،به مها بهدنهای جسه ند داد.
عیسد در بدن جس ند کامل از مردنان برااست ،اکنهون در ۀسه ن سهلخنت مدکنهد ا بازاواههد
نشت ما ما را با اود باد که ما ابد با اا باشیم.

.3

پدر و پرس ،هر دو در رستاخیز رشکت داشتند.

بگضد از متون مأیید مدکنند که ادای پهدر بههطور اهاص مسهیح را از مردنهان برایاانیهد (اعه ل
24:2؛ رامیان 4:6؛ اال قرنتیهان 14:6؛ لالطیهان 1:1؛ افسسهیان  ،)20:1امها متهون دیدهر دربهارو
عیسد که در رستاایا اود سهیم بود ،صحزت مدکنند :عیسد مدنوید" :پدرم مرا داست دارد زیرا
من جان اود را فدا مدکنم ما ۀن را بار دیدر بازیهابم .ههیچک

جهان مهرا از مهن مندنیهرد ،مهن بهه

اواهش اود ۀن را فدا مدکنم .ااتیار دارم که ۀن را فدا سازم ا ااتیهار دارم کهه ۀن را بهاز بهه دسهت
ۀارم .پدر این امر را به من داده است" (یوحنا 18-17:10؛ م ایسه کنیهد بها  .)21-19:2بههرت اسهت
نتیجهنیری کنیم که پدر ا پرس در رستاایا ن ش داشتند .در ااقع ،عیسد مدنوید" :مهن قیامهت ا
زندند هستم" (یوحنا 25:11؛ م ایسه کنید با عاانیان .)16:7

.4

ارزش آموزهای رستاخیز.

الف .رستاایا مسیح مولد مازو ما را مضمین مدکند.
پرتد مدنوید" :بهاسیلۀ رستاایا عیسد مسیح از مردنان ،مولد نو ا امید زنده به ما بخشیده است"
(اال پرتد  .)3:1در اینجا رصیحاً رستاایا عیسد را به مولد داباره یا مولد مهازو مها مهرمز مدکنهد.
اقتد عیسد از مردنان برااست ،زندند اا کیفیت جدیدی داشت ،یک "زندند قیام کرده" در بهدن
انسههاند ا راح انسههاند کههه کههامالً بههرای مشههارکت ا اطاعههت ابههدی از اههدا مناسههب بههود .عیسههد در
رستاایاش ،برای ما زندند جدیدی مانند زندند اودش بدست ۀارد .اقتد مها مسهیحد مدشهویم،
کل این "زندند قیام کردو" جدید را دریافت مندکنیم ،چون بدنهای مها بهه هه ن شهنل مدماننهد،
ر
همچنههان در مگههرض ضههگف ،پیههری ا مههرگ هسههتند .امهها در راحه ن بهها قههدرت رسههتاایا مههازه ،زنههده
مدشویم 5.درنتیجه ،مسیح از طریق رستاایاش ،برای ما زندند جدیدی بدست ۀارد که اقتد "مولد
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داباره" مدیابیم ،ۀن را دریافت مدکنیم .به همین دلیل پول

مدمواند بدوید اهدا "مها را بها مسهیح

زنههده نردانیههد (از راه فههید اداسههت کههه شه نجههات یافتهایههد) .ا در مسههیح مهها را رسافههراز فرمههود"
(افسسیان 6-5:2؛ م ایسه کنید با کولسیان  .)1:3اقتد ادا مسیح را از مردنهان برایاانیهد ،اا بهه
فن ِر ما بود که بهنوعد "با مسیح" برایاانیده شویم ا بنابراین طیق شایستدد ههای رسهتاایا مسهیح
شویم .پول

مدنوید هدف زندند اش این است" :مسیح را کامالً بشناسم ا قهدرت قیامهت اا را در

اجود اود درک کنم" (فیلیپیان  .)10:3پهول

مددانسهت کهه حتهد در زنهدند کنهوند ،رسهتاایا

مسیح ،قدرت جدیدی به ادمت مسیحد ا اطاعت از ادا بخشیده است.
این کاربرد مثزت زیادی برای زندند مسیحد ما دارد ،مخصوصاً بهااطر ایننهه بهرای موانهاید مها در
زندند مسیحد پیامدهاید دارد .اقتد پول

به افسسیان مدنویهد کهه دعها مدکنهد ۀنهها "عظمهت

بداندازو قدرت اا را که در ما ای نداران در کار است ،بفهمید .این هه ن قهدرت عظیمهد اسهت کهه

ادا به کار بُرد ،اقتد مسیح را پ

از مرگ زنده نردانید ا در دست راست اود ،در جایهای ۀس ند

قرار داد" (افسسیان  ،)20-19:1اا رستاایا مسهیح را بهه قهدرت راحهاند کهه در مها عمهل مدکنهد،
مرمز مدسازد .در اینجا پول

مدنوید قدرمد که موس ۀن اهدا ،مسهیح را از مردنهان برایاانیهد،

ه ن قدرمد است که در ما کار مدکند .پهول
مدنوید" :پ

مها را بههعنوان قیامکردنهان در مسهیح مدبینهد کهه

چوننه در موت اا مگمید یافتیم ،با اا دفن شدیم ما ۀننه به همین قسمد که مسیح به

جالل پدر از مردنان برااست ،ما نیا در مازند حیات رفتار مناییم ...همچنین ش نیا اود را بهرای
نناه مرده اندارید ،اما برای ادا در مسیح عیسد زنده" (رامیان  ،11 ،4:6مرجمۀ قدیم).

ِ
قهدرت دسهتیابد بهه پیهرازی بیشهرت بهر ننهاه باقی نهده در
این قدرت جدید رستاایا در مها ،شهامل
زندنی ن است" -زیرا نناه بر ش سلخنت نخواهد کرد" (رامیان  ،14:6مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد
با اال قرنتیان  – )17:15انرچه ما هرنا در این زندند کامهل نخهواهیم بهود .ایهن قهدرت رسهتاایا،
شامل قدرت برای ادمت در کار ملنوت نیا مدباشد .عیسد بگهد از رسهتاایا بهه شهانردانش اعهده
داد" :اقتد راحال دد بر ش نازل شود قدرت اواهید یافت ا در اارشلیم ا یام یهودیهه ا سهامره ا
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ما دارافتادهمرین ن اط دنیا شاهدان من اواهید بود" (اع ل  .)8:1این قدرت جدید ا مشدید شهده
برای اعالم انجیل ا انجام مگجاات ا پیرازی بر مخالفتهای دشمن ،بگد از رستاایا مسیح از مردنان
به شانردان عخا شد ا بخشد از قدرت جدید رستاایا بود که مشخصۀ زندند مسیحد شان بود.

ب .رستاایا مسیح ،عادلشمردند ما را مضمین مدکند.
ف

در یک عزارت ،پول

رصیحاً رستاایا مسیح را به عادلشمردند ما مرمز مدکند (یها مها ایهن

اعالمیه را دریافت مدکنیم که در ناد ادا نناهنار نیستیم ،بلنهه عهادل هسهتیم) 6.پهول

مدنویهد

عیسد "بهااطر نناهان ما مسلیم مرگ نردید ا زنده شد ما مها در پهیش اهدا عهادل شهمرده شهویم"
(رامیان  .)25:4اقتد مسیح از مردنان برااست ،این اعالمیۀ مأیید ادا برای عمل فدیۀ مسیح بود.
چون مسیح "اویشنت را فرامن ساات ا ما به موت بلنه ما به موت صهلیب مخیهع نردیهد" (فیلیپیهان
 ،8:2مرجمۀ قدیم)" ،ادا نیا اا را بلایت رسافراز منود" (فیلیپیان  ،9:2مرجمۀ قدیم) .ادای پهدر بها
برایاانیدن مسیح از مردنان ،در ااقع عمل رنج ا مرگ مسیح برای نناههان مها را مأییهد کهرد ،یگنهد
کار اا منمیل شد ا دیدر طزم نیست مسیح ُمرده مباند .دیدر بهاید منانهده کهه بهرای ننهاه پردااهت
شود ،دیدر اشم ادا اجود ندارد که ۀن را متحمل شود ،دیدر نناه یا مجازامد نزود -همۀ اینها کامالً
پرداات شده ا هیچ نناهد منانده بود .ادا در رستاایا به مسهیح مدنفهت" :مهن کهار مهو را مأییهد
مدکنم ا مو مورد لخف من هستد".
این موضیح مددهد که چدونه پول

مدمواند بدویهد مسهیح "زنهده شهد مها مها در پهیش اهدا عهادل

شمرده شویم" (رامیان  .)25:4انر ادا ما را "با اا برایاانید" (افسسیان  ،6:2مرجمهۀ قهدیم) ،په
بهاسیلۀ امحادمان با مسیح ،اعالمیۀ مأیید ادا از مسیح نیا اعالمیۀ مأیید ماست .اقتد در اصل پهدر
به مسیح نفت" :یامد مجازات نناهان پرداات شد ا من مو را نناهنار منددانم ،بلنه در نظر مهن
عادل هستد" ،بدین اسیله چیای را اعالم مدکرد که اقتد ما برای نجات به مسیح ای ن مهدۀاریم،
برای ما هم کاربرد دارد .به این مرمیب ،رستاایا مسیح ،دلیل نهاید دستیابد بهه عادلشهمردند مها
بود.
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پ .رستاایا مسیح مضمین مدکند که ما هم بدنهای قیام کردو کاملد را دریافت اواهیم کرد.
عهدجدید ،بارها رستاایا عیسد را به رستاایا جس ند نهاید ما مهرمز مدکنهد" .اهدا اداانهد را
برایاانید ا ما را نیا به قوت اود اواهد برایاانید" (اال قرنتیان  ،14:6مرجمۀ قدیم) .همچنین "اا
که عیسد ادااند را برایاانید ،ما را نیا با عیسد اواهد برایاانید ا با ش حهاو اواههد سهاات"
(دام قرنتیان  ،14:4مرجمۀ قدیم) .اما نسهرتدهمرین مزحه دربهارو ارمزهاط بهین رسهتاایا مسهیح ا
رسههتاایا مهها در اال قرنتیههان  58-12:15یافههت مدشههود .در اینجهها پههول
اوابیدنان شده است" (اال قرنتیان  ،20:15مرجمۀ قدیم) .پول

مدنویههد مسههیح "نههوبر

با "نوبر" اواندن مسهیح (یونهاند

 ،)Aparcheاز یک استگارو کشاارزی استفاده مدکند ما نشان دهد که ما مانند مسیح اواهیم بهود.
ه نخور که "نوبر" یا طگم االین محصول رسیده ،نشان مددهد که ب یۀ محصول این اهرمن چدونهه
اواهد بود ،مسیح نیا بهعنوان "نوبر" نشان مددهد که بدنهای قیهام کهردو مها چدونهه اواههد بهود،
اقتینه در "محصول" نهاید ادا ،ما را از مردنان برمدایااند ا به حضور اود مدبرد.
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عیسد بگد از رستاایا همچنان اار میخها را بر دست ا پایش داشت ا اار نیاه بر پهلویش بود (یوحنا
 .)27:20ناهد ااقات مردم فنر مدکنند که ۀیا این نشاندهندو ۀن است کهه ااهر جراحتههای جه ردی
زندند کنوند در بدنهای قیام کردو ما نیا باقد اواهد ماند .پاسخ ایهن اسهت کهه احهت طً مها ههیچ
ااری از جراحتها یا زامهای این زندند را بر اود نخواهیم داشت ،بلنه بدنهای ن کامل اواهد بود،
"فسادناپذیر" ا "در جالل" برمدایاد .اار زامهای صلیب عیسد منحرص بهه فهرد بهود ،چهون یهادۀار
ابدی رنجها ا مرگ اا برای ماست .در ااقع ،نشانۀ وبات شهدید ا بهد شهنل شهدن بهود کهه عیسهد
پیش از مصلوب شدن متحمل شد ا احت طً همۀ ۀنها شفا یافتند ا ف

اار زامها در دستها ،پاهها ا

پهلوی اا بهعنوان نواهد از مرنش برای ما باقد ماند .ایننه اا اار این زامها را بر اود دارد ،وارماً
به این مگنا نیست که ما اار زامهای ن را بر اود اواهیم داشت .بلنه همۀ اینها شفا یافتهه ا کامهل
ا بدعیب اواهند شد.
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.5

ارزش اخالقی رستاخیز.

پول  ،رستاایا را بهعنوان عملد که برای اطاعت ما از ادا در این زندند کاربرد دارد نیا مدبینهد.
اا بگد از نفتدوی طوطند دربارو رستاایا ،اوانندنان اش را مشویق مدکنهد" :بنهابراین ای بهرادران
عایا ،پابرجا ا استوار مبانیهد .همیشهه در کهار ا اهدمت اداانهد مشهلول باشهید زیهرا مددانیهد کهه
زح ت ش در اهدمت اا بدنتیجهه نخواههد بهود" (اال قرنتیهان  .)58:15چهون مسهیح از مردنهان
برااست ا ما هم از مردنان براواهیم ااست ،پ

باید با پایداری به کار ادااند ادامه دهیم .چهون

هر کاری که مدکنیم ما مردم را اارد ملنوت کرده ا بنها کنهیم ،در ااقهع ارزش ابهدی اواههد داشهت،
چون همۀ ما در راز بازنشت مسیح برمدایایم ا ما ابد با اا زندند اواهیم کرد.
دام ،پول

ما را مشویق مدکند که اقتد به رسهتاایا فنهر مهدکنیم ،بهه پهاداش ۀسه ند ۀینهدهمان

بهعنوان هدف یرکا کنیم .اا رستاایا را بهعنوان زمهاند مدبینهد کهه همهۀ چالشههای ایهن زنهدند
جاان مدشوند .اما انر مسیح قیام ننرده ا هیچ رستاایای نیست ،پ

"ای ن ش بیهوده اسهت ا

ش هنوز در نناهان اهود هسهتید .از ۀن نذشهته ای نهداراند ههم کهه ُمردهانهد ،بایهد ههالک شهده
باشند! انر امید ما به مسیح ف

مربوط به این زندند باشد ،از یام مردم بهدبختمر هسهتیم" (اال

قرنتیان 19-17:15؛ م ایسه کنید با ۀیۀ  .)32اما چون مسیح قیام کهرده ،ا مها بها اا قیهام کهردهایم،

باید در پد پاداش ۀس ند باشیم ا بر چیاهای ۀس ند یرکا کنیم" :پ

چون با مسیح برایاانیهده

شدید ،ۀنچه را که در باط است بخلزید در ۀنجاید که مسیح است ،به دسهت راسهت اهدا نشسهته .در
ۀنچه باط است مفنر کنید ،نه در ۀنچه بر زمین است .زیرا که ُمردید ا زنهدند شه بها مسهیح در اهدا
مخفد است .چون مسیح که زندند ما است ظاهر شود ۀنداه ش هم با ای در جالل ظاهر اواهیهد
شد" (کولسیان  ،4-1:3مرجمۀ قدیم).
سومین کاربرد ااالقد رستاایا ،الاام به مسلیم نشدن در برابر نناه در زندنی ن است .اقتد پول
مدنوید با عمل رستاایا مسیح ا قدرت رستاایا اا در ما باید اود را "برای نناه مهرده انداریهد ،امها
برای ادا در مسیح عیسد زنده" (رامیان  ،11:6مرجمۀ قدیم) ،بگد ادامه داده ا بالفاصله مدنویهد:
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"دیدر نزاید نناه بر بدنهای فاند ش حاکم باشد ...هیچیک از اعضای بدن اود را در ااتیار نناه
قرار ندهید" (رامیان  .)13-12:6ایننه مها ایهن قهدرت جدیهد رسهتاایا در م ابهل سهلخنت ننهاه در
زندنی ن را داریم ،موس پول

بهعنوان دلیلد برای مرلیب ما به نناه ننردن بنار مدراد.

ب .صعود به آسامن

.1

مسیح به یک مکان صعود کرد.

عیسد ما چهل راز بگد از رستاایا بر رای زمین بود (اع ل  ،)3:1بگد پیراانش را بهه بیهت َعنیها ،در
اار از اارشلیم برد ا "با دستهای برافراشته ایشان را برکت داد .در حالد که ۀنها را برکهت مهدداد
از ۀنها جدا ا به عامل باط برده شد" (لوقا .)51-50:24
یک ناارش مشابه از لوقها ،در بخهش ۀلهازین اعه ل اراههه شهده" :همیننهه عیسهد ایهن را نفهت ،در
حالینه همه مددیدند ،باط برده شد ا ابری اا را از نظر ایشان ناپدید ساات .هندامد که اا مدرفت
ا چش ن ۀنها هنوز به ۀس ن دااته شده بود دا مرد سفیدپوش در کنار ۀنهها ایسهتادند ا پرسهیدند:
"ای مردان جلیلد ،چرا اینجا ایستادهاید ا به ۀس ن مدبینید؟ همهین عیسهد کهه از پهیش شه بهه
ۀس ن باط برده شد ،ه نخورینه باط رفت ا ش دیدید ،داباره به همین طریهق بهاز اواههد نشهت"
(اع ل .)11-9:1
این راایتها ،اقایگد را موصیف مدکنند که بهاضهوح طراحهد شهده مها بهه شهانردان نشهان دههد کهه
عیسد به یک منان رفت .اا نانهان از نظرشان محو نشد که دیدهر هرنها نتواننهد اا را بزیننهد ،بلنهه
بهمدریج در م ابل چش ن شان صهگود کهرد ا بگهد یهک ابهر (ظهاهرا ً ابهر جهالل اهدا) اا را از م ابهل
چش ن شان بُرد .اما فرشتدان بالفاصله نفتند که اا به همین طریق که به ۀسه ن رفهت ،بازاواههد
نشت .این ح ی ت که عیسد یک بدن قیام کرده داشت که محت محدادیتهای کیهاند بود (در یک
زمان ف

مدموانست در یک منان باشد) ،به این مگناست که اقتد عیسد به ۀس ن صگود کرد ،به

یک جاید رفت.

8

442

.2

حرمتی را دریافت کرد که قبالً بهعنوان انسوان-خودا بوه او تعلّوق
مسیح ،جالل و ُ
نداشت.

اقتد عیسد به ۀس ن صگود کرد ،جاللُ ،حرمت ا اقتداری را دریافت کهرد کهه قهزالً هرنها بههعنوان
ادا ا انسان ،به اا مگلق نداشت .عیسد پیش از مرنش دعها کهرد" :اکنهون ای پهدر ،مهرا در پیشهداه
اود جالل بده -ه ن جاللد که پیش از ۀفرینش دنیا در ناد مهو داشهتم" (یوحنها  .)5:17پهرتد در
موعظهاش در پنخیناست نفت عیسد "به دست راست ادا باط بُرده شده" (اعه ل  )33:2ا پهول
اعههالم کههرد" :اههدا اا را بسههیار رسافههراز منههود" (فیلیپیههان  )9:2ا اا "بههه جههالل بههاط بههرده شههد" (اال
میمومااد  ،16:3مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با عاانیان  .)4:1مسیح اکنون در ۀس ن با نراه رساد
فرشتداند است که با این کل ت اا را ستایش مدکنند" :برو قرباند شده شایسته اسهت مها قهدرت ا
ارات ا حنمت ا موانایدُ ،حرمت ا جالل ا یجید بیابد" (مناشفه .)12:5

.3

مسیح بر دست راست خدا نشانیده شد (جلوس یافنت مسیح).

یک جنزۀ ااص صگود مسیح به ۀس ن ا ُحرمت یافنت ،این ح ی ت بود که اا بر دسهت راسهت اهدا
نشست .ناهد ااقات این جلود یافنت بر دست راست ادا نامیده مدشود.
عهدعتیق پیشدوید مدکند که مسیحا بر دست راست ادا اواهد نشست" :ادااند به اداانهد مهن
نفت" :در دست راست من بنشین ما دشمنانت را پایانداز مو سازم" (ماامیر  .)1:110اقتهد مسهیح
به ۀس ن صگود کرد ،مح رق این اعده را دریافت کهرد" :په

از ۀننهه ۀدمیهان را از نناهانشهان پهاک

نردانید ،در عامل باط در دست راست حرضت اعلد نشست" (عاانیان  .)3:1این است زال در حضور
ادا ا نشسنت بر دست راست ادا ،نشانۀ شدرف منمیل کار فدیۀ مسیح است .ه نخور کهه انسهان
بگد از منمیل یک منلیف بارگ مدنشیند ما از رضایت حاصل از منمیهل ۀن کهار لهذت بهاد ،عیسهد
هم بر دست راست ادا نشست ا این بهاضوح نشان مددهد که کارش برای فدیه منمیل شد.
عمل نشسنت بر دست راست ادا ،عالاه بر نشانۀ منمیل فدیۀ مسیح ،نشاندهندو این است که اا بر
جهان اقتدار یافت .پول

مدنوید ادا "مسیح را پ
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از مرگ زنده نردانید ا در دست راست اهود،

در جایهای ۀس ند قرار داد ا اا را مافوق هر سلخنت ،اقتدار ،قدرت ،پادشاهد ا هر م ام دیدهر کهه
بتوان ذکر کرد ...قرار داد" (افسسیان  .)21-20:1همچنین پهرتد مدنویهد عیسهد "بهه عهامل بهاط
رفت ا در دست راست اداست ا یام فرشتدان ا قومها ا قدرتهای ۀس ند محت فرمان اا هستند"
(اال پرتد  .)22:3پول

با اشاره به ماامیر  1:110مدنوید مسیح "مهادامد کهه همهه دشهمنان را

زیر پایهای اود ننهد ،مدباید اا سلخنت بن ید" (اال قرنتیان  ،25:15مرجمۀ قدیم).
جنزۀ دیدر اقتداری که مسیح در هندام نشسنت بر دست راسهت اهدا از پهدر دریافهت کهرد ،اقتهدا ِر
ناال راحال دد بر کلیسا بود .پرتد در راز پنخیناست مدنوید" :حال که عیسد بهه دسهت راسهت
ادا باط بُرده شده ،راحال دد اعده شده را از پدر یافتهه ا بهه مها ریختهه اسهت ،شه ایهن چیاهها را
مدبینید ا مدشنوید" (اع ل .)33:2
این ح ی ت که عیسد اکنون بر دست راست ادا در ۀس ن مدنشیند ،به این مگنا نیسهت کهه اا مها
ابد در ۀنجا "نشسته" یا لیرفگال است .بلنه بهعنوان کسد که بر دست راست ادا ایستاده نیا دیهده
مدشود (اعه ل  )56:7ا در بهین هفهت چرالهدان طالیهد (چرالپایهۀ زریهن) در ۀسه ن راه مهدراد
(مناشفه  .)1:2ه نخور که یک پادشاه انساند در هندام جلود بر پادشهاهد ،بهر مخهت سهلخنتد
اود مدنشیند ،اما بگد در طول راز در فگالیتهای بسیار رشکت مدکند ،مسیح نیا بهر دسهت راسهت
ادا نشست ،بهعنوان نشهانۀ شهدرف منمیهل عمهل فدیهه ا دریافهت اقتهدار بهر جههان ،امها قخگهاً در
فگالیتهای دیدر در ۀس ن نیا رشکت دارد.

.4

صعود مسیح در زندگی ما ،ارزش آموزهای دارد.

ه نخور که رستاایا برای زندنی ن کاربرد عمی د دارد ،صگود مسیح نیا کاربردهای عمی د بهرای
ما دارد .ااطً ،چون ما با مسیح در همۀ جوانب کار اا برای فدیه متحد شدهایم ،رفنت مسیح به ۀس ن
سایهای از صگود ۀیندو ما با اا به ۀس ن است" .ۀنداه ما که زنهده ا بهاقد باشهیم ،بها ایشهان در ابرهها
ربوده اواهیم شد ما ادااند را در هوا است زال کنهیم ا همچنهین همیشهه بها اداانهد اهواهیم بهود"
(اال مسالونینیان  ،17:4مرجمۀ قدیم) .نویسندو عاانیان از ما مداواهد با این ۀنهاهد در مسهاب ۀ
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زندند بدایم که ما از قدمهای عیسد پیرای مهدکنیم ا نهایتهاً بهه برکهات زنهدند در ۀسه ن دسهت
اواهیم یافت ،برکامد که اا اکنون از ۀنها لذت مدبرد" :با صا در ۀن میدان که پهیش رای مها م ه ررر
شده است بدایم ،ا به سوی پیشوا ا کامل کننده ای ن یگند عیسد ندران باشهیم کهه بهه جههت ۀن
اوشد که پیش اا موضون بود ،بیحرمتد را ناچیا شمرده ،متحمل صلیب نردیهد ا بهه دسهت راسهت
مخت ادا نشسته است" (عاانیان  ،2-1:12مرجمۀ قدیم) .عیسهد اهودش مدنویهد یهک راز مها را
مدبرد ما با اا باشیم (یوحنا .)3:14
داماً ،صگود عیسد ما را مخمنئ مدکند که اانۀ نهاید ما در ۀس ن با اا اواهد بود" .در اانهۀ پهدر
من منال بسیار است .انر چنین مندبود ،به ش مدنفتم مهن مهدرام مها منهاند بهرای شه ۀمهاده
سازم؟ پ

از ایننه رفتم ا مناند برای ش ۀماده سااتم ،داباره مدۀیم ا ش را پیش اود مدبرم ما

جاید که من هستم ش نیا باشید" (یوحنا  .)3-2:14عیسد از هر لحاظ ،انساند مانند ما بود ،الد
بدان نناه ،ا پیش از ما رفت ما نهایتاً ما بتوانیم به دنزال اا به ۀنجا برایم ا ما ابد با اا زنهدند کنهیم.
این ح ی ت که عیسد به ۀس ن صگود کرده ا به هدفد که پیش رایش بود دسهت یافتهه ،اطمینهان
عظیمد به ما مدبخشد که ما هم نهایتاً به ۀنجا اواهیم رفت.
سوماً ،بهااطر امحادمان با مسیح در این صگود ،اکنون مدموانیم (ما حهدادی) در اقتهدار مسهیح بهر
جهان سهیم شویم ا بگد بهطور کاملمر در ۀن سهیم شویم .این چیای است که پول

با ایهن مخلهب

به ۀن اشاره مدکند که ادا ما را "بها اا برایاانیهد ا در جایههای ۀسه ند در مسهیح عیسهد نشهانید"
(افسسیان  ،6:2مرجمهۀ قهدیم) .الزتهه مها جسه ً در ۀسه ن نیسهتیم ،چهون اکنهون اینجها در زمهین
هستیم .اما انر جلود مسیح بر دست راست ادا به دریافت اقتهدار موسه اا اشهاره مدکنهد ،په
ایننه ادا ما را با مسیح نشانیده ،یگند ما اکنون ما حدادی در اقتدار مسیح سهیم هسهتیم ،اقتهدار
برای مزارزه برعلیه "فوجهای راحاند رشارت در جایهای ۀسه ند" (افسسهیان  ،12:6مرجمهۀ قهدیم؛
م ایسه کنید با ۀیات  )18-10ا مزارزه با اسلحههاید که "از طرف ادا قدرت دارد ما قلگهها را ایهران
کند" (دام قرنتیان .)4:10
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سهیم شدن در اقتدار مسیح بهر جههان ،بههطور کامهلمر در ۀینهده بهه مها مگلهق اواههد داشهت" :ۀیها
منددانید که ما دربارو فرشتدان قضاات اواهیم کرد؟" (اال قرنتیان  .)3:6بگالاه ،ما بها مسهیح ،در
اقتداراش بهر ۀفرینشهد کهه اهدا ۀفریهده نیها سههیم اهواهیم شهد (عاانیهان  .)8-5:2عیسهد اعهده

مددهد" :به کسد که پیراز شود ا در انجام ارادو من ما به ۀار است امت نشان دههد ،قهدرت اهواهم
داد ما بر یام ملتها حنمراند کند .اا با عصای ۀهنین بر ۀنها فرمان اواهد راند ا ۀنها را مثل ظراف
سفالین اواهد شنست .اا یام این کارها را با قدرمد که من از پدر دریافت کهردهام ،انجهام اواههد

داد" (مناشفه  .)27-26:2اا این اعده را هم مددهد" :به ۀن کسد که پیهراز نهردد ،جهاید در رای
مخت سلخنت اود اواهم بخشید ،ه نطور که من پیراز شدم ا با پدر بر مخت سلخنت اا نشستم"
(مناشفه  .)21:3اینها اعدههای شدفتاندیای برای سهیم شدن در نشسنت مسیح بر دست راست
اداست ،اعدههاید که ما عرص ۀینده بهطور کامل درک نخواهیم کرد.
.2

سؤاالتی برای مرور

.1

ۀیا عیسد بگهد از رسهتاایاش ،بهدن جسه ند داشهت؟ پاسهختان را بها کتهاب م هدد
پشتیزاند کنید.

.2

سه دلیل برای ارزش رستاایا مسیح بیان کنید.

.3

رستاایا مسیح ،برای جایداه مسیحیان بگد از مرگ ،چه پیامدهاید اواهد داشت؟

.4

اقتد مسیح صگود کرد ،به کجا رفت؟ ۀیا این یک منان ااقگد است؟

.5

صگود مسیح برای زندند ما ای نداران چه اهمیتد دارد؟

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

در حا ِل اواندن این فصل ،کدام جنزه از مگلیم کتاب م هدد دربهارو بهدن قیهام کهردو
مسیح برای ش مازند داشت؟ اقتد متوجه مدشوید مها یهک راز ،بهدند ماننهد اا اهواهیم
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داشت ،ۀیا مدموانید به بگضد از اصوصیات بدن قیام کردهای فنر کنیهد کهه بههطور اهاص
منتظرش هستید؟ با مفنر دربارو داشنت چنین بدند ،چه احساسد مدکنید؟
اکنون داست دارید چه کارهاید را انجهام دهیهد کهه بههااطر ضهگف یها محهدادیتهای

.2

جس ند قادر به انجامش نیستید؟ ۀیا به نظرمان این فگالیتها شایستۀ زندند مان در ۀسه ن
اواهد بود؟ ۀیا در ۀن زمان قادر به انجام این کارها اواهید بود؟
اقتد مولد داباره یافتید ،حیات راحاند جدیدی را در درانتان دریافت کردید .انر این

.3

حیات راحاند جدید را بخشد از قدرت رستاایا مسیح بدانید که در ش عمل مدکند ،این
چدونه در زندند مسیحد ا ادمت به نیازهای مردم ،ش را مشویق ا دلدرم مدکند؟
کتاب م دد مدنویهد شه اکنهون بها مسهیح در جایههای ۀسه ند نشهانیده شهدهاید

.4

(افسسیان  .)6:2اقتد بر این ح ی ت مگ رمق مدکنید ،این بر دعای ش ا رشکهت در جنه
راحاند برعلیه نیراهای شیخاند چه مأایری اواهد نذاشت؟
اقتد فنر مدکنید که اکنون مسیح در ۀس ن است ،ۀیا این باعه مدشهود بهر کارههاید کهه

.5

اهمیت ابدی اواهند داشت ،موجه بیشرتی کنید؟ ۀیا این ش را مخمنئمر مدکند که یهک راز در
ۀس ن با اا اواهید بود؟ دربارو این دیدناه که با مسیح بر ملتها ا فرشتدان سلخنت اواهید کهرد،
چه احساسد دارید؟
اصطالحات خاص

.4

صگود
نوبر
فسادناپذیر
در جالل برااست
در قدرت برااست
رستاایا
جلود کردن
بدن راحاند
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.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

اال قرنتیان 23-20:15

"اما در ح ی ت مسیح پ

از مرگ زنده شد ا االین کسد است کهه از میهان مردنهان برااسهته اسهت .زیهرا

چناننه مرگ بهاسیلۀ یک انسان ۀمد ،ه نطور قیامت از مردنان نیا بهاسیلۀ یک انسان دیدر فرا رسهید .ا
ه نطور که همۀ ۀدمیهان بخهاطر همزسهتدد بها ۀدم مدمیرنهد ،یهام کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح
هستند ،زنده اواهند شد .اما هر ک

به نوبت اود زنده مدشود :اال مسیح ا بگد در اقهت ۀمهدن اا ۀنهاند

که متگلق به اا هستند".
_______________________
.1

استدطلهای ماریخد دربارو رستاایا مسیح ،ااقگد است ا بسیاری از شناکان را مجاب کرده که شواهدی را برای عدم پذیرش رستاایا بررسد کنند.

مشهورمرین ناارش دربارو مزدیل شکر نراید به اعت اد ،کتابچۀ فرانک موریسون ،چه کسد سن

را للخانید؟ است ( London: Faber and Faber, 1930; reprint

 .)Grand Rapids: Zondervan, 1958کتابچهای که بهطور نسرتده استفاده شده ا استدطل جد.اِن.دی .ا َندرسون ،نشانۀ رستاایا را االصه مدکند (London
)( .and Downers Grove, III: InterVarsity Press, 1966موریسون ا اندرسون بهعنوان اکیل مگلیم یافته بودند) .سخرنانیهای جدیدمر ا دقی رت در ایلیام لِین

ک ِر  ،پرس برمدایاد ،یافت مدشود :نشانۀ ماریخد رستاایا عیسد ()Chicago: Moody, 1981؛ نَری ه َِاماد ا ۀنتوند فلو ،ۀیا عیسد از مردنان برااست؟
مناظرو رستاایا ،ایرایش :مِری اِل .م ِی

)(New York: Harper and Row, 1987؛ نَری ه َِاماد" ،رستاایا مسیح" در للتنامۀ الهیامد نهضت انجیلد .ایرایش

ِ
االرت اِلوِل ،Grand Rapids: Baker Book House, 1984 .صفحات  .941-938مألیف نسرتدو استدطلها ا ن ل قولهای مح ان شنااته شده که اعتزار زیاد
نشانههای رستاایا مسیح را مأیید مدکنند ،در جاش مک داهِل یافت مدشود ،نواهد که اواهان یک حنم است ،مناشفه .ایرایش شده ،جلد San (1
 ،)Bernardino, calif.: Here’s Life Publishers, 1979صفحات .263– 179
.2

به مزح اصخالح "نوبر" در مخالب زیر مراجگه کنید.

.3

در رساطت پول  ،کلمۀ "راحاند" (یوناند  )pneumatikosهرنا به مگنای "لیرجس ند" نیست ،بلنه به مگنای "مخابقِ شخصیت ا عمل راحال دد"
است (بهعنوان مثال مراجگه کنید به رامیان 11:1؛ 14:7؛ اال قرنتیان 15 ،13:2؛ 1:3؛ 37:14؛ لالطیان "[ 1:6ش که راحاند هستید"]؛ افسسیان .)19:5

.4

اجه اصفد کامل یوناند  kekleismenonمدمواند به این مگنا باشد که درها "بسته" بودند یا "قفل" بودند.

.5

برای مزح مولد مازه به فصل  20مراجگه کنید.

.6

برای عادلشمردند به فصل  22مراجگه کنید.

.7

برای جاهیات بیشرت دربارو ماهیت بدنهای قیام کردو ما به فصل  25مراجگه کنید.

.8

برای مزاحثۀ بیشرت دربارو ۀس ن بهعنوان یک منان به فصل  34مراجگه کنید.
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بخش 5
آموزۀ کاربرد فدیه
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فصل هفدهم
فیض مشرتک

 +ادا چه برکامد را به همۀ انسانها ،یگند به ای نهداران ا لیرای نهداران مددههد کهه مها طیهق اش
نیستیم؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

الف .مقدمه و تعریف
اقتد ۀدم ا حوا نناه کردند ،طیق مجازات ابدی ا جهداید از اهدا شهدند (پیهدایش  .)17:2بهه ایهن
مرمیب ،اقتد امرازه انسانها نناه مدکنند ،مشمول اشم ادا ا مجازات ابدی مدشهوند" :مهاد ننهاه
مرگ است" (رامیان  .)23:6یگند اقتد انسانها نناه مدکنند ،عدالت ادا ف

اواههان یهک چیها

است -ایننه ما ابد از ادا جدا شوند ،از مجربۀ نینویدهای اا جهدا شهوند ا مها ابهد در جههنم زنهدند
کنند ،ما ابد ف

اشم ادا را دریافت کنند .در ااقع ،این برای فرشهتداند کهه ننهاه کردنهد ،امفهاق

افتاد ا عادطنه بود که برای ما هم امفاق بدافتد" :ش مددانید که ادا فرشتداند را که نناه کردند
بدان منزیه رها ننرد ،بلنه ۀنها را به نودالهای ماریک دازخ فرستاد ما در ۀنجا برای دااری ندههداری
شوند" (دام پرتد .)4:2
اما در ااقع ۀدم ا حوا بالفاصله منُردند (انرچه حنم مرگ در رازی که نناه کردند ،در زندنیشان ۀلاز
به کار کرد) .اجرای کامل حنم مرگ ما سالها به مأایر افتاد .بگالاه ،میلیونها نفر از نسل ۀنهها ،حتهد
ما به امراز ،به محد ایننه نناه مدکنند ،مندمیرند ا به جهنم مندراند ،بلنه سهالها بهه زندنیشهان
ادامه مددهند ،از برکات بیشه ِر ایهن دنیها لهذت مدبرنهد .ایهن چخهور ممنهن اسهت؟ اهدا چدونهه
مدمواند به نناهناراند که ف

شایستۀ مرگ هستند ،برکت بدهد -نه ف
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به کسانینه نهایتاً نجات

اواهند یافت ،بلنه به میلیونها نفر از کسهانینه هرنها نجهات نخواهنهد یافهت ،کسهانینه نناهانشهان
هرنا بخشیده نخواهد شد؟
پاسخ این سؤاطت این است که ادا فید مشهرتک ارزانهد مدکنهد .مها مدمهوانیم فهید مشهرتک را
اینخور مگریف کنیم :فید مشرتک ،فید اداست که بهاسهیلۀ ۀن بهه کسهانینه در نجهات نیسهتند،
برکات فرااان مددهد .کلمۀ مشرتک در اینجا به مگنای چیای است که برای همهۀ انسهانها مشهرتک
است ا ف

محداد به ای نداران یا برنایدنان نیست.

در یههایا بهها فههید مشههرتک ،فههید اههدا کههه انسههانها را بههه نجههات رهنمههون مدکنههد ،لالز هاً "فههید
نجاتبخش" نامیهده مدشهود .الزتهه اقتهد دربهارو "فهید مشهرتک" ا "فهید نجهاتبخش" صهحزت
مدکنیم ،استنزاط مندکنیم که دا نون فید متفاات در ادا اجود دارد ،بلنهه ف ه فهید اهدا در

دنیا به دا شنل متفاات ظاهر مدشوند .فید مشرتک با فید نجاتبخش فهرق دارد ،در نتهایج اش
(این نجات مندبخشد) ،در دریافتکنندنانش (بهه ای نهداران ا لیرای نهداران بهه یهک انهدازه عخها
شده) ا در رسچشمهاش (مست ی ً از عمل کفارو مسهیح جهاری مندشهود ،چهون مهرگ مسهیح ههیچ
بخششد را برای لیرای نداران حاصل ننرد ا بنابراین شایستۀ برکات فید مشرتک برای ۀنها نزهود).
به هرحال ،در این ننتۀ ۀار باید نفهت کهه فهید مشهرتک بههطور لیرمسهت یم از عمهل نجهاتبخش
مسیح جاری مندشود ،چون این ح ی ت که ادا جههان را بالفاصهله بگهد از اراد ننهاه دااری ننهرد،
اساساً یا شاید منحرصا ً بهااطر این ح ی ت بود که اا برنامهریای کرد که نهایتاً بگضد از نناهنهاران
را از طریق مرگ پرسش نجات دهد.
ب .منونههای فیض مشرتک
انر به دنیای اطراف ن نداه کنهیم ا ۀن را بها ۀمهش جههنم کهه دنیها سهاااار ۀن اسهت ،م ایسهه کنهیم،
بالفاصله مدموانیم نشانۀ فرااان فهید مشهرتک اهدا را در ههااران منونهۀ زنهدند رازانهه بزینهیم .مها
مدموانیم م ولههای ااص متگددی را شناساید کنیم که این فید مشرتک در ۀنها دیده مدشود.
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.1

قلمرو جسامنی.

لیرای نداران ف

بهااطر فید مشرتک ادا به زندند در این دنیا ادامه مددهند -ههر نَفَسهد کهه

مدکشند ،بهااطر فید است ،چهون مهاد ننهاه مهرگ اسهت ،نهه حیهات .بگهالاه ،زمهین ف ه اهار ا
ااشاک مولید مندکند (پیدایش  ،)18:3یا بهصورت یک بیابان اشک باقد مندماند ،بلنه با فید
مشرتک ادا ،لذا ا مواد را برای پوشاک ا پناهداه مولید مدکنهد ،لالزهاً بههفراااند ا نونهانوند ایهن
کههار را مدکنههد .عیسههد نفههت" :دشههمنان اههود را داسههت بداریههد ا بههرای کسههاند کههه بههه شه جفهها

مدرسانند دعا کنید .به این اسیله ش فرزندان پدر ۀس ند اهود اواهیهد شهد ،چهون ۀفتهاب اا بهر
بدان ا نینان یک قسم مدمابد ا باران اا بر درستناران ا بدکاران یهک قسهم مدبهارد" (متهد -44:5
 .)45در اینجا عیسد برای مشویق شانردانش به افو ِر فید مشرتک ادا رجون مدکند ،مها ۀنهها ههم
محزت ا دعای برکت را نثار لیرای نداران کنند (م ایسه کنید با لوقا  .)36-35:6همچنین پول

به

مردم لِسرته نفت" :در داران نذشته اا اجازه داد که جمیهع ملتهها بهه راهههای اهود برانهد .در عهین

حال اع ل نیک اا همیشهه اجهودش را اابهت منهوده اسهت .اا بهه شه از ۀسه ن بهاران ا محصهول
بهموقع عخا مدکند ،به ش لذا مددهد ا دلهایمان را از شادماند پُهر مدسهازد" (اعه ل -16:14
.)17
عهدعتیق نیا دربارو فید مشرتک ادا صحزت مدکند که بر لیرای نداران همچون ای نداران عخها
مدشود .یک منونۀ ااص ،فومیفار است ،فرماندو نارد مرصی که یوسف را به بردند ارید" :از ۀن بهه
بگد ادااند بهااطر یوسف یهام داراههد ۀن مرصهی را چهه در اانهه ا چهه در صهحرا بهود برکهت داد"
(پیدایش  .)5:39داااد بهطور کلردمر دربارو همۀ مخلوقات ادا صحزت مدکند:
"اداانههد بههرای همدههان نینوسههت ا رحمتهههایش بههر همههۀ مخلوقههات ای اسههت ...چشه ن
همدان منتظهر مهو مدباشهد ا مهو رازی ایشهان را در موسهمش مددههد .دسهت اهود را بهاز
مدکند ا در رضامندی اویش همۀ زندنان را سیر مدمناهد" (ماامیر .)16 -15 ،9:145
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این ۀیات یادۀار دیدری از نینوید یافت شده در همۀ ۀفرینش است ا ف

بهطور اودکهار "امفهاق نهه

افتاد" -این بهااطر نینوید ا شف ت اداست.

.2

قلمرو عقالنی.

شیخان "درالدو ا پدر یهام درا هها اسهت" ا "در اا ههیچ راسهتد نیسهت" (یوحنها  ،)44:8چهون اا
کامالً مسلیم بهدی ا بد ِاهردی شهده ا متگههد بهه کِهذب ا درا اسهت کهه بها رشارت اساسهد همهراه
مسهلیم درا  ،بد ِاهردی ا جهالهت
مدشود .اما انسانها در دنیای امراز ،حتد لیرای نهداران ،کهامالً
ِ
نشدهاند .همۀ انسانها مدموانند ادراکد از ح ی هت داشهته باشهند؛ در ااقهع ،بگضهیها ههوش ا درک
زیادی دارند .ایهن نیها بایهد بههعنوان نتیجهۀ فهید اهدا در نظهر نرفتهه شهود .یوحنها دربهارو عیسهد
مدنوید" :ۀن نور ااقگد که همۀ ۀدمیان را نوراند مدسازد" (یوحنها  ،)9:1چهون پرسه اهدا در ن هش
اود بهعنوان االق ا ندهدارندو جهان (نه بههطور اهاص در ن هش اش بههعنوان فدیهدهنهده) اجهازه
مددهد درک ا راشنفنری به همۀ انسانهای جهان ارزاند شود.
فید مشرتک ادا در قلمرا ع الند ،در این ح ی ت دیده مدشود که همۀ انسانها شنااتد از اهدا
دارند " :انرچهه ۀنهها اهدا را شهنااتند الهد ۀنطهوری کهه شایسهتۀ ااسهت اا را منهریم ا شهنرنذاری
ننردند" (رامیان  .)21:1این یگند اجود ادا را ح ر مدکنند ا لالزاً مشنۀ شناات ادا هستند که
ادا اجازه مددهد این مشندد در دل انسانها مباند ،انرچه این لالزاً منجر به ایجاد مذاهب انساند
بسیار متفاات مدشود .بنابراین ،حتد پول

در صحزت دربارو کسانینه به مذاهب درالهین اعت هاد

دارند ،موانست یک ن خۀ ارمزاط دربارو ۀناهد از اجود ادا بیابد ،ه نخور که در هندهام صهحزت بها
فیلسوفان ۀمند این کار را کرد" :ای مردم شهر ۀمن ،من مددانم که شه در کلیهه امهور دینهد بسهیار
دقیق ا باریکبین هستید ...من ه ن کسد را که ش مدپرستید امها مندشناسهید بهه شه اعهالم
مدکنم" (اع ل .)23-22:17
فید مشرتک ادا در قلمرا ع الند ،منجر به موانهاید درک ح ی هت ا مت یها سهاانت ۀن از اخها ا
مجربۀ رشد در دانشد مدشود که مدمواند در بررسد جهان ا منلیف محت کنرتل درۀاردن زمین بنار
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راد .این یگند همۀ علوم ا مننولو ی که موس لیرمسیحیان انجام مدشهود ،نتیجهۀ فهید مشهرتک
است که به ۀنها اجازه مددهد به اکتشهافات ا ابهداعات فوقالگهاده دسهت یابنهد ،منهابع زمهین را بهه
کاطهای اساسد مزدیل کنند ،این منابع را مولید ا موزیع کنند ا در کار مثربخش اود مهارت داشته
باشند .عمالً یگند هر بار که مها بهه سهوپر مارکهت مهدرایم یها راننهدند مهدکنیم یها اارد یهک اانهه
مدشویم ،باید به یاد ۀاریم که نتایج فید مشرتک فرااان ادا را کهه بها دالتمنهدی بهر همهۀ انسهانها
نازل شده ،مجربه مدکنیم.

.3

قلمرو اخالقی.

همچنین ادا با فید مشرتک مانع مدشود که انسانها ما ح رد ممنن بد شوند .داباره قلمرا شیخاند
کامالً ِ
اقف رشارت ا نابودی شده که مضاد ااضحد با جامگۀ انسهاند ایجهاد مدکنهد کهه در ۀن بهدی
بهاضوح مهار مدشود .انر مردم با سختدلد ا من رررا ً به انجام نناه در یهک دارو زمهاند ارصار ارزنهد،
ادا نهایتاً ۀنها را در برابر نناه بهارنرت "مسهلیم مدکنهد" (م ایسهه کنیهد بها ماامیهر 12:81؛ رامیهان
 ،)28 ،26 ،24:1اما اکرث انسانها در اع ق نناهشان س وط مندکنند ،چون ادا مدااله کرده ا از
عملشان جلونیری مدکند .یک مانع بسیار مهؤار ،نیهرای اجهدان اسهت ،پهول

مدنویهد" :هرنهاه

لیریهودیان که دارای رشیگت نیستند ،احنام رشیگهت را طزیگتهاً انجهام مددهنهد ،مگلهوم اسهت کهه

رشیگت ۀنها اودشانند .با اجود ایننه رشیگت کتزد ندارنهد ،رفتارشهان نشهان مددههد کهه م هررات
رشیگههت در قلبهایشههان نوشههته شههده ا اجههدۀنهای ایشههان نیهها درسههتد ایههن را مأییههد مدکنههد .زیههرا
افنارشان یا ۀنها را مالمت مدکند ا یا از ۀنها دفان مدمناید" (رامیان .)15-14:2
این ح ر دراند نسزت به درست ا لل که ادا به همۀ انسانها عخا مدکند ،به این مگناست که ۀنها
لالزاً ۀن مگیارهای ااالقد را که بازمهاب بسهیاری از مگیارههای ااالقهد کتهاب م هدد اسهت ،مأییهد
اواهند کرد .پول

مسهلیم اساسهدمرین نناههان شهدهاند" :حنهم اهدا را
مدنوید حتهد کسهانینه
ِ

مددانند که کنندنان چنین کارها مستوجب مرگ اند" (رامیان  .)32:1در بسهیاری از مهوارد دیدهر،
ح ر دراند اجدان ،مردم را به برقراری قوانین ا رسومامد در جامگه هدایت مدکند ،از لحهاظ رفتهار
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ظاهری که مأیید یا منع مدکنند ،که م ریزاً مانند قوانین ااالقهد کتهاب م هدد اسهت .مهردم لالزهاً
قوانیند را اضع کرده یا رسومامد دارند که به م ه ردد ازداا ا اهانواده احهرتام مدنهذارد ،از زنهدند
انسان محافظت مدکند ا دزدی ا درالدوید را منع مدکنهد .بهه همهین دلیهل ،مهردم لالزهاً طهوری
زندند اواهند کرد که از لحاظ ااالقد ،صحیح ا از لحاظ ظاهری مخابق مگیارهای ااالقهد کتهاب
م دد است .انرچه رفتار ااالقدشان مندموانهد در نهاد اهدا شایسهته باشهد (چهون کتهاب م هدد
بهاضوح مدنوید" :هیچک

در حضور ادا بهاسیلۀ رشیگت عادل شمرده مندشود" لالطیان 11:3

ا "همۀ ۀدمیان از ادا رانردانیدهاند ،همدد از راه راست دار شدهاند؛ حتد یک نفر نینوکار نیست"
رامیان  ،)12:3به هرحال ،لیرای نداران بهنوعد کمرت از دستیابد به مأیید یها شایسهتدد ابهدی در
ناد ادا" ،اع ل نینو" انجام مددهند .عیسد ۀن را با بیان این مخلب استنزاط مدکند" :انهر ف ه

به کساند که به ش نیند مدکنند نیند کنید برای ش چه افتخهاری دارد؟ چهون اخاکهاران ههم
چنین مدکنند" (لوقا .)33:6

.4

قلمرو خالقیّت.

ادا اجازه داده که میاان قابهل مهوجهد از مههارت در قسهمتهای ههرنی ا موسهی اید موجهود باشهد،
همچنههین در حوزههههای دیدههری کههه در ۀن االقیههت ا مهههارت مدموانههد ابههراز شههود ،از جملههه ارزش،
ۀشپای ،نویسندند ا لیره .بگالاه ،ادا به ما مواناید مدبخشد که در بسهیاری از قسهمتهای زنهدند
قدردان زیزاید باشیم .در این قلمرا هم مانند قلمرا جس ند ا ع الند ،ناهد ااقهات برکهات فهید
مشرتک بر لیرای نداران بیش از ای نداران ارزاند مدشود .با این حال در همهۀ مهوارد ،ایهن نتیجهۀ
فید اداست.

.5

قلمرو اجتامعی.

فید ادا در اجود سازمانها ا سااتارهای نونانون جامگۀ انساند نیا دیده مدشود .ما اال ۀن را در
اانوادو انساند مدبینیم ،در این ح ی ت که ۀدم ا حوا بگد از س وط ،زن ا شوهر باقد ماندند ا بگد
بچهدار شهدند ،پرسهان ا داهرتان ۀاردنهد (پیهدایش  .)4:5فرزنهدان ۀدم ا حهوا ازداا کردنهد ا بهرای
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اودشان اانواده مشنیل دادند (پیدایش  .)26 ،19 ،17:4اانوادو انساند ما امهراز پابرجها مانهده،
بهعنوان بنیاند برای ای نداران ،بلنه برای همۀ انسانها.

نهف

حنومت انساند نیا نتیجۀ فید مشرتک است .این بگد از سیل ،موسه اهدا بههطور اصهولد بنیهان
نهاده شد (مراجگه کنید به پیدایش  )6:9ا بهاضوح در رامیان  1:13بیان شده که موس ادا اعخا
شده" :زیرا بدان اجازو ادا هیچ قدرمد اجود ندارد ا صاحزانِ قدرت فگلد را ادا م رر کرده است".
بهاضوح دیده مدشود که حنومت ،بهطور کلد هدیۀ ادا برای انسانهاسهت ،چهون پهول

مدنویهد

فرمانراا "اادم اداست ا برای ایریت مو کار مدکند" ا اا "اادم اداست ما لضب اهدا را در مهورد
اخاکاران اجرا مناید" (رامیان  .)4:13یند از راشههای اساسهد اهدا بهرای جلهونیری از رشارت در
دنیا ،حنومت انساند است .قوانین انساند ا نیراهای پلی

ا نظامههای دادنهاهد ،بازدارنهدو قهوی

اع ل بهد ا واری هسهتند ،چهون رشارت زیهادی در دنیها اجهود دارد کهه لیرمنخ هد اسهت ا ف ه
مدمواند با نیرا بازداشته شود ،چون با دلیل یا محصیالت مندموانهد بازداشهته شهود .الزتهه نناهنهار
بودنِ انسان نیا مدمواند بر حنومتها مأایر بدذارد که ۀنها فاسد شده ا در ااقع بدی را به جای اوبد
م ویت کنند .این یگند حنومت انساند مانند همۀ برکات دیدر فید مشرتک که ادا عخا مدکنهد،
مدمواند برای اهداف اوب یا بد بنار راد.
سازمانهای دیدر در جامگۀ انساند شامل مؤسسات ۀموزشد ،مجارمها ا رشکتها ،انجمنهای دااطلزانهه
(از جمله بسیاری از ایریهها ا نراههای ادمات عمومد) ا منونههای بیش ر از داستیهای انساند
رازمره هستند .همۀ اینها مالش مدکنند که ما حدادی منجر به ایریت انسهانها شهوند ا همهۀ اینهها
فید مشرتک ادا را ابراز مدکنند.

.6

قلمرو مذهبی.

حتد در قلمرا مذهب انساند ،فید مشرتک ادا برکامد را به لیرای نداران عخا مدکند .عیسد به
ما مدنوید" :دشمنان اود را داست بدارید ا برای کساند که بهه شه جفها مدرسهانند دعها کنیهد"
(متد  )44:5ا چون هیچ محدادیتد در این پیشزمینه نیست ،رصفهاً بهرای نجاتشهان دعها کنیهد ا
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حنم دعا برای جفاکنندنامنان با حنم محزت به ۀنها همراه شده ،منخ د به نظهر مدرسهد کهه
چون
ِ
نتیجهنیری کنیم ادا مداواهد به دعاهای ما حتد برای جفاکنندنامنان ،در بسیاری از قسمتهای
زندند پاسخ دهد .در ااقع ،پول

بهطور ااص فرمان مددهد" :برای پادشاهان ا همۀ االیها امهور"

دعا کنیم (اال میمومااد  .)2-1:2اقتد ما اواهان ایریت لیرای نداران هستیم ،این با عمل اهدا
که نور ۀفتاب ا باران را "بر درستناران ا بدکاران" (متهد  )45:5ارزانهد مدکنهد ،سهازنار اسهت ا بها
عمل عیسد در طول ادمت زمیند اش که هر کد را به نادش مدۀاردند ،شفا مدداد ،سازنار اسهت
(لوقا  .)40:4هیچ نشانهای نیست که اا قزل از عخای شفای جس ند از همۀ ۀنها بخواهد کهه بهه اا
ای ن ۀارند یا بپذیرند که اا مسیحا بود.
ۀیا ادا به دعاهای لیرای نداران پاسخ مددهد؟ انرچه ادا اعده نداده بهه دعاههای لیرای نهداران
پاسخ دهد ،چناننه اعده داده به دعاهای کسانینه به نام عیسد دعا مدکنند ،پاسخ دههد ا انرچهه
هیچ الاامد برای پاسخ به دعاهای لیرای نداران ندارد ،به هرحال ممنن اسهت اهدا بههااطر فهید
مشرتک اش ،همچنان دعاهای لیرای نداران را شنیده ا پاسخ دهد ،درنتیجه رحمت ا نینهوید اش
را به شنل دیدری نشان دهد (م ایسه کنید بها ماامیهر 15 ،9:145؛ متهد 22:7؛ لوقها .)36-35:6
این ظاهرا ً از اال میمومااد  10:4است کهه مدنویهد اهدا "نجاتدهنهدو همهۀ ۀدمیهان ا مخصوصهاً
ای نداران است" .در اینجا "نجاتدهنهده" مندموانهد بهه مگنهای "کسهد کهه نناههان را مدبخشهد ا
حیات ابدی عخا مدکند" ،محداد شود ،چون این چیاها به لیرای نداران عخا نشده است .در اینجا
"نجاتدهنده" باید مفهوم کلردمری داشته باشد -یگند "کسد که از پریشاند نجات مددههد ،کسهد
که رهاید مدبخشد" .ادا لالزاً در مشنالت یا پریشهانیها ،دعاههای لیرای نهداران را مدشهنود ا بها
فید ،ۀنها را از مشنالت رهاید مددهد .بگالاه ،حتد لیرای نداران لالزاً بهااطر نینوید ۀفهرینش،
رهاید از اخر ا برکات اانواده ،اانه ،داستیها ا کشور ،نسزت به ادا ح ر شنرنااری دارند.

457

.7

فیض مشرتک مردم را نجات منیدهد.

ما با اجود همۀ اینها باید بدانیم که فید مشرتک بها فهید نجهاتبخش فهرق دارد .فهید مشهرتک،
قلب انسان را عوض مندکند یا انسانها را به موبهه ا ایه ن ااقگهد ههدایت مندکنهد -ایهن مندموانهد
مردم را نجات دهد ا نجات منددهد (انرچه در حوزو ع الند ا ااالقد مدمواند ۀنها را ۀماده کنهد مها
بیشرت اواهان پذیرش انجیل شوند) .فید مشرتک از نناه جلونیری مدکنهد ،امها جایدهاه اساسهد
کسد را نسزت به نناه ملییر منددهد ا به میاان قابل موجهد ،ماهیت سه وط کهردو انسهان را پهاک
مندسازد.
ما باید بدانیم که اع ل لیرای نداران که با فید مشرتک انجام مدشود ،بهمنهاید شایستۀ مأیید یها
لخف ادا نیستند .این اع ل از ای ن رسچشمه مندنیرنهد ("ههر عملهد کهه از رای ایه ن نزاشهد،
نناه است" رامیان  ،)23:14اینها بها اندیهاو محزهت بهه اهدا نیها مندباشهند (متهد  ،)37:22بلنهه
بهنوعد ،محزت به اود هستند .بنابراین ،انرچه مدموانیم بددرن

بدوییم اع ل لیرای نداران کهه

ظاهرا ً مخابق قوانین اداست ،بهنوعد "نینو" هستند ،اما از لحاظ استح اق مأیید ادا نینو نیستند
ا هرنا ادا را در برابر نناهناران موظف مندکنند.
نهایتاً باید بدانیم لیرای نداران لالزاً بیش از ای نداران ،فید مشهرتک را دریافهت مدکننهد -شهاید
ۀنها ماهرمر ،سختنوشمر ،بهاهوشمر ،االقمهر باشهند ،یها از ماایهای مهادی بیشهرتی در ایهن زنهدند
براوردار باشند که از ۀن لذت باند .این به هیچ عنوان نشان منددههد کهه ۀنهها کهامالً بیشهرت مهورد
لخف ادا هستند یا در نجات ابدی سهیم اواهند شد ،بلنهه ف ه نشهان مددههد کهه اهدا برکهات
فید مشرتک را به طرق نونانون موزیع مدکند ،لالزاً برکهات بسهیار مههم را بهه لیرای نهداران عخها
مدکنههد .الزتههه در همههۀ اینههها بایههد نینههوید اههدا را مصههدیق کننههد (اعه ل  )17:14ا بداننههد ارادو
منشوف ادا این است که "مهرباند ادا" باید نهایتاً ۀنها را به "موبه" هدایت کند (رامیان .)4:2
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پ .دالیل فیض مشرتک
چرا ادا فید مشرتک را به نناهناران ناطی د که هرنا نجات نخواهند یافهت ،ارزانهد مدکنهد؟ مها
مدموانیم حداقل چهار دلیل را بیان کنیم.

.1

تا آنانی را که نجات خواهند یافت ،فدیه دهد.

پرتد مدنوید راز دااری ا مجازات نهاید به مأایر افتهاده ،چهون هنهوز افهراد بیشهرتی بایهد نجهات
یابند" :ادااند در انجام ۀنچه اعده داده است ۀنچنان که بگضدها ن ن مدکنند دیر مندکند ،بلنه

با صا ،ش را محمل مدمناید ،زیرا منداواهد کسد نهابود شهود بلنهه مداواههد همهه از نناههان
اود موبه کنند .راز ادااند مانند یک دزد اواهد ۀمد" (دام پرتد  .)10-9:3در ااقع ،ایهن دلیهل از
ابتدای ماریخ برشیت اجود داشهت ،چهون انهر اهدا مداواسهت کسهد را از بهین ج عهت نناهنهار
انسانها نجات دهد ،مندموانست همۀ نناهناران را بالفاصله نابود کنهد (چهون در ایهن صهورت ههیچ
نژاد انساند باقد مندماند) .بلنه اا انتخاب کرد که به انسانهای نناهنار اجازه بدهد مدمد زنهدند
کنند ما بتوانند فرصت موبه داشته باشند ا بچهدار شوند ا نسل بگدی را برای زندند موامنند سازند ا
بگد انجیل را شنیده ا موبه کنند.

.2

برای نشان دادن نیکویی و رحمت خدا.

نینوید ا رحمت ادا ف

در نجات ای نداران دیده مندشهود ،بلنهه در برکهامد کهه بهه نناهنهاران

ناطیق مدبخشد ،دیده مدشود .اقتد ادا "نسزت به ناسپاسهان ا اخاکهاران مهربهان اسهت" (لوقها

 ،)35:6مهرباند اا در جهان ،برای جالل اا ۀشنار مدشود .داااد مدنوید" :اداانهد بهرای همدهان
نینوست ا رحمتهای اش بر همۀ مخلوقات ای است" (ماامیر  .)9:145در داسهتان عیسهد کهه بها
فرمانراای ارایند ا جوان صحزت مدکند ،مداوانیم" :عیسد بها محزهت بهه اا ندهاه کهرد" (مهرق
 ،)21:10انرچه ایهن مهرد لیرای نهدار بهود ا لحظههای بگهد بههااطر دارایدههای زیهادش از عیسهد
رایدردان مدشد .بِرکوف مدنوید ادا "برکات بیاننشدند را بر همۀ انسانها فرا مدریاد ا همچنین
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بهاضوح نشان مددهد که اینها حاطمد از یک طزع مخلهوب در اداسهت کهه بهه هرحهال فاقهد ارادو
مثزت برای بخشش نناهشان ،برداشنت حنمشان ا اعخای نجات به ۀنهاست".

1

ناعادطنه نیست که ادا مجازات نناه را به مأایر اندازد ا برکات موقهت بهه انسهانها عخها کنهد ،چهون
مجازات فراموش نشده ،بلنه ف

به مگویق افتاده است .ادا بها مهأایر در مجهازات ،بهاضهوح نشهان

مددهد که از اجرای دااری نهاید اشنود مندشود ،بلنه از نجات زنهان ا مهردان اشهنود مدشهود.
"ادااند مدفرماید" :ۀنچنان که من ادای زنده هستم ،به حیات اودم قسم که من از مهرگ شهخص
رشیر اوشنود مندشوم ،بلنه مداواهم که اا از راه بدی کهه در پهیش نرفتهه اسهت بهازنردد ا زنهده
مباند" (حاقیال  .)11:33ادا "مداواههد همهۀ ۀدمیهان نجهات یابنهد ا ح ی هت را بشناسهند" (اال
میمومااد  .)4:2در همۀ اینها ،مأایر در مجازات ،بهاضوح رحمت ا نینوید ا محزهت اهدا را نشهان
مددهد.

.3

برای نشان دادن عدالت خدا.

اقتد ادا بارها از نناهناران دعوت مدکند که ای ن ۀارنهد ا ۀنهها بارهها دعهوت اش را رد مدکننهد،
عدالت ادا در محنوم کردن ۀنها ،با اضوح بیشرتی دیده مدشود .پول
ارصار مدارزند ،هشدار مددهد که ف

به کسهانینه بهر بدای نهد

اشم بیشرتی را برای اهود مداندازنهد" :امها مهو بهه سهزب

رسسختد ا د ِل ناموبه کارت ،لضب را نسزت به اهود ،بهرای راز لضهب مدانهدازی ،رازی کهه در ۀن
دااری عادطنۀ ادا ۀشنار اواهد شد" (رامیهان  ،5:2مرجمهۀ ههاارو نهو) .در راز دااری" ،ههر دههاند
بسته شود" (رامیان  ،)19:3ا هیچک

.4

مندمواند مخالفت کند که ادا ناعادل بوده است.

برای نشان دادن جالل خدا.

نهایتاً ،جالل ادا به طری های بسیار موس اع ل انسانها در همۀ قسمتهاید که فید مشرتک ادا
عمل مدکند ،نشان داده مدشود .زنان ا مردان در مشنیل ا بنارنیری حاکمیت بهر زمهین ،حنمهت
االقشان را نشان داده ا منگن

مدکنند ،اصوصیات الهد مهارت ا فضیلت ااالقد ا اقتهدار بهر

جهان ا لیره را نشان مددهند .انرچه همۀ این کارها با اندیاهههای ننهاهۀلود لنههدار شهده ،امها بهه
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هرحال برمری اال

ن را منگن

کرده ا بنابراین ادا را جالل مددهند ،نه کامالً یها یامهاً ،امها بهه

هرحال ،بهطرز مهمد این کار را مدکنند.
ج .پاسخ ما به آموزۀ فیض مشرتک
در مفنر دربارو انوان مختلف نینوید که بهااطر افور فهید مشهرتک اهدا در زنهدند لیرای نهداران
دیده مدشود ،باید سه ننته را در نظر داشته باشیم:

.1

فیض مشرتک به این معنا نیست که دریافتکنندگانش نجات خواهند یافت.

حتد میاان بسیار زیادی از فید مشرتک ،به این مگنا نیست که دریافتکنندنانش نجهات اواهنهد
یافت .حتد ماهرمرین ،باهوشمرین ،اراینهدمرین ا قدرینهدمرین افهراد دنیها ،همچنهان بهه انجیهل
عیسد مسیح نیاز دارند ،انرنه ما ابد محنوم اواهنهد بهود! حتهد اهوش ااالقمهرین ا مهربهانمرین
همسایهمان همچنان به انجیل عیسد مسیح نیاز دارد ،انرنهه مها ابهد محنهوم اواههد بهود! شهاید در
ظهاهر بهه نظهر برسهد کههه ههیچ نیهازی ندارنهد ،امها کتههاب م هدد همچنهان مدنویهد لیرای نههداران
"دشمنان" ادا هستند (رامیان 10:5؛ م ایسه کنید با کولسهیان 21:1؛ یگ هوب  )4:4ا "بهراالف"
مسیح هستند (متد  .)30:12ۀنها "طوری زندند مدکنند که نوید دشمنان صلیب مسیح هستند"
ا "افنار اود را به چیاهای دنیوی مشلول مدسازند" (فیلیپیان  )19-18:3ا "همچون دیدهران ،بنها
به طزیگت اود محنوم به لضب ادا" هستند (افسسیان  ،3:2مرجمۀ هاارو نو).

.2

ما باید مراقبت باشیم که کارهای خوب غیرایامنوداران را بوهعنوان کارهوای کوامالً
بد رد نکنیم.

لیرای نداران با فید مشهرتک ،کارههای اهوب مدکننهد ا مها بایهد دسهت اهدا را در ۀنهها بزینهیم ا
شنرناار فید مشهرتک باشهیم کهه در داسهتیها ،اعه ل محزهتۀمیا ا طریقههاید کهه باعه برکهت
دیدران مدشود ،عمل مدکند .همۀ اینها -انرچه لیرای نداران از ۀن ۀنهاه نیسهتند -نهایتهاً از سهوی
اداست ،ا اا بهااطر اینها ساااار جالل است.
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آموزۀ فیض مشرتک باید دل ما را برای شکرگزاری بیشرت از خدا تکان دهد.

.3

اقتد ما در ایابان راه مدرایم ا اانههها ا بالهها ا اانوادهههاید را مهدبینیم کهه در امنیهت زنهدند
مدکنند ،یا در بازار مجارت مدکنیم ا نتایج فرااان پیرشفت مننولو ی را مهدبینیم ،یها در جندهل راه
مدرایم ا زیزاید طزیگت را مدبینیم ،یا موس حنومت محافظت مدشهویم یها از انزارههای نسهرتدو
دانش انساند ۀموزش مدبینیم ،باید بدانیم که نهمنها ادا در حاکمیت اش نهایتاً مسهئول همهۀ ایهن

برکات است ،بلنه همۀ ۀنها را به نناهناراند عخا کرده که کامالً برای دریافت هر یهک از ۀنهها نهاطیق
هستند! این برکات دنیا نهمنها نشانۀ قدرت ا حنمت ادا هستند ،بلنه بهطور پیوسهته نشهانۀ ظههور
فید فرااان اا هسهتند .مشهخیص ایهن ح ی هت بایهد باعه شهود کهه در هریهک از اعه ل زنهدند،
قلبمان مملو از شنرنااری ادا شود.
.2

سؤاالتی برای مرور

.1

انر مجازات نناه ،مرگ است (رامیان  ،)23:6ادا چدونه مدمواند به اعخای برکات به
انسانها ادامه دهد؟

.2

فرق بین "فید نجاتبخش" ا "فید مشرتک" را بیان کنید.

.3

منونهای از فید مشرتک را در هر یک از قلمراهای زیر بیان کنید:

.4



قلمرا جس ند



قلمرا ع الند



قلمرا ااالقد



قلمرا االقیت



قلمرا اجت عد



قلمرا مذهزد
چهار دلیل ادا از اعخای فید مشرتک را بیان کنید.
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.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا پیش از مخالگۀ این فصل ،دربارو ایننهه لیرای نهداران طیهق ماایهای رازمهرو دنیهای
اطرافشان هستند ،دیدناه متفاامد داشتید؟ چدونه دیدناهتان ملییر کرد ،انهر ملییهر کهرده
است؟

.2

ۀیا منونههاید را مدشناسید که ادا به دعاهای لیرای نداراند کهه در سهختد بودنهد،
پاسخ داده باشد ،یا به دعاهای ش برای نیازهای یک داست لیرای ندار پاسخ داده باشهد؟
ۀیا این د ِر را برای اعالم انجیهل بهاز کهرده اسهت؟ ۀیها لیرای نهداران نهایتهاً بهه مسهیح ایه ن
ۀاردند؟ ۀیا به نظرمان ادا لالزاً از برکات فید مشرتک بهعنوان اسهیلهای بهرای ۀمادهسهازی
انسانها در دریافت انجیل استفاده مدکند؟

.3

به چه طری هاید این ۀموزه ،نحوو ارمزاطتان بها یهک همسهایه یها داسهت لیرای نهدار را
ملییر اواهد داد؟ ۀیا باع مدشود کهه بههااطر ۀن نینهوید کهه در زنهدندشهان مدبینیهد،
شنرناار باشید؟

.4

ۀیا ایهن فصهل نحهوو ندرشهتان را نسهزت بهه مههارت ا االقیهت در حوزهههاید همچهون
موسی د ،هرن ،مگ ری یا شگر یا (چیاهای بسیار مشابه) ،االقیت ابراز شهده در فگالیتههای
ارزشد ملییر داده است؟

.5

انر ش به یک لیرای ندار محزت کنید ا اا هرنا مسیح را نپذیرد ،ۀیا این در نظر ادا
نینوید محسوب مدشود (مراجگه کنید به متد 45-44:5؛ لوقها )32:6-36؟ ایهن چهه نفهع
داشته است؟ به نظرمان چهرا اهدا حتهد نسهزت بهه کسهانینه هرنها نجهات نخواهنهد یافهت،
نینوست؟ ۀیا فنر مدکنید ما ملام هستیم که به ای نداران ،بهیش از لیرای نهداران نینهوید
کنیم؟
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اصطالحات خاص

.4
فید مشرتک

فید نجاتبخش

.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

لوقا 36-35:6

"اما ش به دشمنان اود محزت منایید ا نیند کنید ا بدان موقع عوض ،قرض بدهید که اجر بارگ
اواهید داشت ا فرزندان ادای متگال اواهید بود ،زیرا اا نسزت به ناسپاسان ا اخاکاران مهربهان
است .پ

ه نخور که پدر ش رحیم است ،رحیم باشید".

______________________
.1

لوهی

بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ) ،(Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .445
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فصل هجدهم
برگزیدگی

 +چه زماند ا چرا ادا ما را برناید؟
 +ۀیا بگضیها برنایده نیستند؟
ما در فصلهای قزل ،دربارو این ح ی ت صحزت کردیم که همۀ ما نناه کردهایم ا طیق مجازات ابدی
ادا هستیم ،ا این ح ی ت که مسیح ُمهرد ا نجهات را بهرای مها بدسهت ۀارد .امها اکنهون در فصهلهای
باقی ندو این بخهش (فصهلهای  )25-18بهه نحهوو بنهارنیری ایهن نجهات موسه اهدا در زنهدنی ن
اواهیم پرداات .ما در این فصل بها عمهل برنایهدند اهدا ۀلهاز مهدکنیم ،یگنهد مصهمیم اا قزهل از
ۀفرینش جهان ،در برنایدن ما برای نجات .الزته این عمل برنایدند (دقی اً) بخشد از کاربرد نجات
برای ما نیست ،چون این پیش از ۀننه مسیح نجات ما را با ُمردن بهر رای صهلیب بدسهت ۀارد ،اجهود
داشت .اما ما در این قسمت به برنایدند مدپردازیم ،چون از لحاظ مرمیب ماریخد ،این ۀلاز براورد
فیدبخش ادا با ماست .بنابراین ،بهدرستد ،این قدم اال در فرایند نجات مها موسه اهدا در نظهر
نرفته شده است.
قدمهای دیدر در کار ادا برای بنارنیری نجات در زندنی ن ،شامل شنیدن دعوت انجیهل از سهوی
ما ،مولد مازو ما موس راحال دد ،پاسخ ما با ای ن ا موبه ،ا بخشش ادا برای ما ا اعخای عضهویت
در اانوادهاش است ،در عین حال که رشد در زندند مسیحد را به ما عخا مدکنهد ا مها را در طهول
زندند نسزت به اودش افادار نده مددارد .ما در پایان زندنی ن مدمیریم ا به حضورش مهدرایم،
بگد اقتد مسهیح بهازمدنردد ،بهدنهای قیهام کهرده مدنیهریم ا فراینهد بدسهت ۀاردن نجهات منمیهل
مدشود.
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الهیدانان مختلف ،اصخالحات ااصد را به ش ری از این اقایع نسزت داده ا لالزاً ۀنها را بها مرمیهب
ااصد بیان کردهاند که مگت د اند به این مرمیب در زندندمان امفاق مدافتنهد .ایهن فهرسهت اقهایع
که ادا نجات را در ما بنار مدبرد ،مرمیب نجات نامیده شده ا نهاهد ااقهات بها عزهارت طمهین بهه ۀن
اشاره مدشود ،ordo salutis ،که ف

به مگنای "مرمیب نجات" است .پهیش از صهحزت دربهارو ایهن

عنارص کاربرد نجات در زندنی ن ،مدموانیم در اینجا فهرسهت کامهل عنهارصی را اراههه کنهیم کهه در
فصلهای بگدی به ۀنها رسیدند اواهد شد:
ترتیب نجات
.1

برنایدند (کسانینه ادا انتخاب مدکند ما نجات یابند)

.2

دعوت انجیل (اعالم پیلام انجیل)

.3

مولد مازه (مولد داباره یافنت)

.4

ای ن ۀاردن (ای ن ا موبه)

.5

عادلشمردند (جایداه درست قانوند)

.6

فرزند اواندند (عضویت در اانوادو ادا)

.7

م دی

(رفتار صحیح در زندند)

.8

پایداری (مسیحد ماندن)

.9

مرگ (با ادااند بودن)

.10

جالل یافنت (دریافت بدن قیام کرده)

باید در اینجها موجهه کنهیم کهه مهوارد  6-2ا بخشهد از مهورد  ،7همدهد در "مسهیحد شهدن" سههیم
هستند .مورد  7ا  8در این زندند عمل مدکنند ،مورد  9در پایهان ایهن زنهدند ُرخ مددههد ا مهورد
 10در بازنشت مسیح ُرخ مددهد.
ما مزح مرمیب نجات را با مورد اال ،یگند برنایدند ۀلاز مهدکنیم .دربهارو ایهن موضهون ،در پایهان
این فصل ،در سؤال "مردا ردیت" نیا صحزت اواهیم کرد ،مصمیم ادا بهرای حهذف کسهانینه نجهات
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نخواهند یافت ا ۀنها را بهااطر نناهانشان مجازات اواههد کهرد .چناننهه در مخالهب بگهدی موضهیح
داده اواهد شد ،برنایدند ا مردادیت ،در جوانب مهم متگددی متفاات اند ا باید اینها را مشخیص
دهیم ما مفنر نادرستد دربارو ادا یا اع ل اش نداشته باشیم.
اصخالح از پیش برنایدند نیا بارها در این مزح بنار رفتهه اسهت .در ایهن کتهاب درسهد ا بههطور
کلههد در الهیههات اصههالحیافته ،از پههیش برنایههدند ،یههک اصههخالح نسههرتده اسههت ا شههامل دا جنزههۀ

برنایدند (برای ای نداران) ا مردا ردیت (برای لیر ای نداران) است .بهه هرحهال ،اصهخالح از پهیش
برنایدند دانانه ،اصخالح مفیدی نیست ،چون استنزاط مدکند که برنایدند ا مردادیهت ،بههطور
ینسان موس ادا اجرا مدشوند ا مفاامد اساسد در بهین ۀنهها اجهود نهدارد ،کهه ایهن قخگهاً درسهت
نیست .بنابراین ،اصخالح از پیش برنایدند دانانه ،بهطور کلد موس الهیهدانان اصهالحیافته بنهار
نرفته ،انرچه ناهد ااقات برای اشهاره بهه مگلهیم اصهالحیافته موسه منت هدین ۀن بنهار رفتهه اسهت.
اصخالح از پیش برنایدند دانانه ،در این کتاب برای اشاره به برنایدند ا مردادیهت بنهار نخواههد
رفت ،چون یایاشان را مزهم مدکند ا نشانۀ صحیحد از مخلب ۀمواته شده اراهه مندکند.
.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

ما مدموانیم برنایدند را اینخهور مگریهف کنهیم :برنایهدند ،عمهل اهدا پهیش از ۀفهرینش اسهت کهه
بگضیها را برای نجات برمدناید ،نه بهر حسهب شایسهتدد کهه از پهیش در ۀنهها مدبینهد ،بلنهه ف ه
بهااطر اشنودی مخلق اود.
در کلیسا ،مزاحثات بسیار زیاد ا سو مفاه ت زیادی دربارو این ۀموزه اجود داشته است .بسیاری از
سههؤاطت بحه براندیا دربههارو اراده ا مسههئولیت انسههان ا عههدالت اههدا دربههارو انتخابهههای انسههان ،مهها
حدادی در ارمزاط با مشیت الهد ادا صحزت کرده ند (فصل  .)8ما در اینجا ف

بر سؤاطت دیدهر

یرکا اواهیم کرد که بهطور ااص مربوط به سؤال برنایدند است.
راش ما در این فصل ،این است که اال ف

مگدادی از عزارات را از عهدجدید بازنو کنیم که دربهارو

برنایدند صحزت مدکنند .بگد سگد اواهیم کرد هدف ادا را که نویسندنان عهدجدیهد در ۀمهوزو
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برنایدند مدبینند ،درک کنیم .نهایتاً سگد اواهیم کرد ادراک ن را دربارو این ۀموزه بهاضوح بیهان
کنیم ا به بگضد از مخالفتها پاسخ داده ا ۀموزو مردادیت را در نظر بدیریم.
الف .آیا عهدجدید از پیش برگزیدگی را تعلیم میدهد؟
ظاهرا ً عزارات متگددی در عهدجدید ،بهطور نسزتاً ااضحد مأییهد مدکننهد کهه اهدا از قزهل مگیهین
کههرده کههه چههه کسههاند نجههات اواهنههد یافههت .مههثالً اقتههد پههول

ا برنابهها ،موعظهشههان را در بههین

لیریهودیههان در انخاکیههۀ پیسههیدیه ۀلههاز کردنههد ،لوقهها مدنویسههد" :اقتههد لیریهودیههان ایههن نفتههار را

شنیدند اوشحال شدند ا از کالم ادا مگریف کردند ا ۀناند کهه بهرای دریافهت زنهدند ابهدی مگهین
شده بودند ،ای ن ۀاردند" (اع ل  .)48:13مهم است که لوقها بههطور نهذرا ،ح ی هت برنایهدند را
ذکر مدکند .چناننه نوید این یک امفاق عادی در موعظۀ انجیل بود .چهه مگهدادی ایه ن ۀاردنهد؟
"ۀناند که برای دریافت زندند ابدی مگین شده بودند ،ای ن ۀاردند".
در رامیان  30-28:8مداوانیم" :ما مددانیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا

به حسب ارادو اا اواسته شدهاند ،با هم در کارند ،زیرا ادا ۀناند را که از ابتدا مدشهناات از پهیش
برناید ما به شنل پرس اا درۀیند ا ما پرس ،نخستین برادر در میان برادران بسهیار باشهد .اا کسهاند را
که قزالً برنایده بود به سوی اود اوانده است ،ا اواندهشدنان را عادل شمرد ا عادطن را نیها جهاه
ا جالل بخشید".
پول

در باب بگدی ،در صحزت از ایننه ادا یگ وب را برناید ا عیسو را برنداید ،مدنویهد کهه ایهن

بهااطر اع ل یگ وب یا عیسو نزود ،بلنه ف

برای ادامۀ هدف برنایدند ادا بهود" :پهیش از مولهد

بچههای داناندد اا ا پیش از ایننه این دا نفر عملد نیک یا بد انجهام دهنهد ،بهه ِربِنها نفتهه شهد:

"برادر بارگ اادم برادر کوچک اواهد بود ".ما ایننه م صد ادا در انتخاب یند از این دا نفر اابهت
مباند ا این انتخاب مرشاط بهه دعهوت اا باشهد ،نهه بهه اعه ل انسهان .چناننهه نوشهته شهده اسهت:
"یگ وب را داست داشتم اما از عیسو متنفر بودم( ".رامیان .)13-11:9
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دربارو ایننه بگضد از ارساهیلیها نجات یافتند ،الد بگضیها نجات نیافتند ،پول

مدنوید" :ارساهیل

ۀنچه را که مدطلزد نیافته است ،لنن برنایدنان یافتند ا باقدماندنان سختدل نردیدنهد" (رامیهان
 ،7:11مرجمۀ قدیم) .در اینجها دابهاره پهول

دا نهراه متفهاات در قهوم ارساهیهل را نشهان مددههد.

"برنایدنان" ،نجهامد را کهه مدطلزیدنهد ،یافتنهد ،الهد کسهانینه برنایهده نزودنهد ،ف ه "سهختدل
نردیدند".
پول

در ۀلاز افسسیان ،رصیحاً دربارو نهاینش ای نهداران موسه اهدا در پهیش از ۀفهرینش جههان

صحزت مدکند" :ادا ما را پیش از ۀفرینش دنیا در مسیح برناید ما در پیشداه اا م هدد ا بدعیهب
باشیم .به سزب محزت اود ا بر حسب صالحدید ارادو اهویش ،بهرای مها م هدر فرمهود کهه بهاسهیلۀ
عیسد مسیح فرزندان اا شویم .ما ادا را برای فید پُرشنو ِه اا که رایدان در پرسه عایها اهود بهه مها
بخشیده است ،سپاد نوهیم" (افسسیان .)6-4:1
در اینجا پول

به ای نداران مدنویسد ا بهطور ااص مدنوید ادا در مسیح "ما را برناید" ،بههطور

کلد به ای نداران اشاره مدکند .به همین مرمیب ،در چنهد ۀیهۀ بگهد مدنویهد" :مها مها کهه نخسهتین
ِ
سهتایش جهالل اا باشهیم"
کساند بودیم که به مسیح امید بستیم[ ،م ردر ا مگیهین شهدیم کهه] مایهۀ
(افسسیان  ،12:1مرجمۀ هاارو نو).

اا به مسالونینیان مدنویسد" :ای برادران ،ما مددانیم که ادا ش را داست دارد ا ش را برنایهده
است ،زیرا ما انجیل را منها در قالب کل ت ناد ش نیااردیم ،بلنه با قهدرت راحال هدد ا اطمینهان
کامل به ح انیت ۀن" (اال مسالونینیان .)5-4:1
پول

مدنوید این ح ی ت که اقتد اا انجیل را موعظه کهرد ،مسهالونینیان ایه ن ۀاردنهد ("زیهرا مها

انجیل را ...با قدرت ...ا اطمینان کامل به ح انیت ۀن" ناد ش ۀاردیم) ،دلیل اا بهرای ایهن ۀنهاهد
است که ادا ۀنها را انتخاب کرد .به محد ایننه ۀنها ای ن ۀاردند ،پول

نتیجهنیری کرد که مهدمها

پیش ،ادا ۀنها را برنایده بود ا بنابراین اقتد موعظه کرد ،ۀنها ای ن ۀاردند .اا بگدا ً به ه ن کلیسها
مدنویسد" :اما ای برادران که محزهوب اداییهد ،مها بایهد همهواره اهدا را بههااطر اجهود شه شهنر
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نوییم ،زیرا ادا ش را از ۀلاز برناید ما بهااسخۀ عمل م دی کنندو راح ا ای ن بهه ح ی هت نجهات
یابید" (دام مسالونینیان  ،13:2مرجمۀ هاارو نو).
اقتد پول

دربارو این صحزت مدکند که چرا ادا ما را نجات داد ا به نهاد اهود فرااوانهد ،رصیحهاً

اننار مدکند که این بهااطر اع ل ما بود ،بلنه به هدف ادا ا فید اش از ازل اشهاره مدکنهد کهه
ساااار اش نزودیم .اا مدنوید ادا "ما را نجات داد ا به دعوت م دد اواند نه به حسب اعه ل مها

بلنه بر حسب اراده اود [هدف اود] ا ۀن فیضد که قزل از قدیماطیام در مسیح عیسد به مها عخها
شد" (دام میموماهود  ،9:1مرجمۀ قدیم).
پرتد در رسالهای به صدها مسیحد در بسیاری از کلیساهای ۀسیای صلیر مدنویسد" :به کسهانینه
در رسمارس ایاطت پُنخُ  ،لالمیه ،کَ َپداکیه ،ۀسیا ا بِخونیه مهاجر ا پراکنده شده ا برنایدو ادا انهد"
(اال پرتد  .)1:1بگدا ً ۀنها را "نژادی برنایده" مداواند (اال پرتد .)9:2
در رایههای یوحنهها در مناشههفه ،کسههانینه مسههلیم جفهها نشههده ا احههش را پرسههتش مندکننههد ،کسههاند
هستند که نامشان پیش از ۀفرینش جهان در کتاب حیات نوشته شده" :بر همۀ امتها ا ملتها ا زبانها

ا قزایل دنیا اقتدار یابد .یام مردم دنیا اا را پرستش اواهند کرد ،یگند کساند که پیش از پیدایش
عامل نامشان در کتاب زندند که متگلهق بهه بهره ذبهح شهده مدباشهد ،ازهت نشهده اسهت" (مناشهفه
 .)7:13-8به همین مرمیب ،ما در مناشفه  17دربارو احش مداوانیم کهه در چهاه بدانتهاسهت" :از
میان مردمان رای زمین ۀناند که نامهایشان پیش از پیدایش دنیا در کتاب زندند نوشته نشده بود،
از دیدن این حیوان مگجب اواهند کرد ،زیرا اا زنده بود الد دیدر زنده نیست اما باز هم اواهد ۀمد"
(مناشفه .)8:17
ب .عهدجدید چگونه تعلیم برگزیدگی را ارائه میکند؟
بگد از مخالگۀ این ۀیات دربارو برنایدند ،باید این ۀموزه را از دیدناه عهدجدید بزینیم.
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بهعنوان تسلّی.

.1

نویسندنان عهدجدید لالزاً ۀموزو برنایدند را بهعنوان مسلرد برای ای نداران اراههه مدکننهد .اقتهد
به رامیان اطمینان مدبخشد که "همه چیا برای ایریت ۀناند کهه اهدا را داسهت دارنهد ا بهه

پول

حسب ارادو اا اواسته شدهاند ،با هم درکارند" (رامیان  ،)28:8اا عمهل از پهیش برنایهدند موسه
ادا را دلیلد برای اطمینان ما از این ح ی ت بیان مدکند .اا در ۀیۀ بگد موضیح مددهد" :زیرا ادا
ۀناند را که از ابتدا مدشناات از پیش برناید ما به شنل پرس اا درۀیند ...کساند را که قزالً برنایده
بود به سوی اود اوانده است ...عادل شمرد ...جهالل بخشهید" (رامیهان  .)30-29:8ننتهۀ پهول
این است که بدوید ادا همیشه برای ایریت کسانینه ۀنهان را بهه نهاد اهود فرااوانهده ،عمهل کهرده
است .انر پول

به نذشتۀ دار ،یگند پیش از ۀفرینش دنیا نداه کند ،مدبینهد کهه اهدا قهومش را از

پیش مدشناات ا از پیش مگیین کرد ما به شنل مسیح درۀیند 1.انر بهه نذشهتۀ نادیهک ندهاه کنهد،
درمدیابد که ادا قومش را فرااواند ا عادل شمرد ،کسانینه از پیش مگیین کرده بود .انر بگهد از ۀن
به ۀینده نداه کند ،یگند اقتد مسیح بازمدنردد ،مدبیند که ادا مگیهین کهرده کهه بهه کسهانینه بهه
مسیح ای ن دارند ،بدنهای کامل ا جالل یافته بدهد .ادا از ازل ما ابد ،با در نظهر داشهنت ایریهت
قومش عمل کرده است .اما انر ادا همیشه برای ایریت ما عمل کرده ا در ۀینده بهرای ایریهت مها
عمل اواهد کرد ،پول

اینخور استدطل مدکند که ۀیا اا در موقگیت کنوند ما نیا همه چیا را برای

ایریت ما بنار نخواهد برد؟ به این مرمیب ،از پیش برنایهدند بههعنوان مسهلرد ای نهداران در اقهایع
رازمرو زندند است.

.2
پول

بهعنوان دلیلی برای ستایش خدا.
مدنوید" :بر حسب صالحدید ارادو اویش ،برای ما م در فرمهود کهه بهاسهیلۀ عیسهد مسهیح

فرزندان اا شویم .ما ادا را برای فید پُرشنو ِه اا که رایدان در پرس عایا اود به مها بخشهیده اسهت،
سپاد نوهیم" (افسسیان  .)6-5:1همچنین مدنوید" :ما ما که نخستین کساند بودیم که به مسیح

ِ
ستایش جالل اا باشیم" (افسسیان  ،12:1مرجمۀ هاارو نو).
امید بستیم ،مایۀ
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به مسیحیان مسالونیند مدنوید" :پیوسته درباره جمیع ش ادا را شنر مدکنیم ...زیرا کهه

پول

ای بههرادران ا ای عایههاان اههدا ،از برنایههده شههدن شه مخلههع هسههتیم" (اال مسههالونینیان ،4 ،2:1
مرجمۀ قدیم) .دلیل ایننه پول

مدمواند بهااطر مسیحیان مسالونیند ادا را شنر کند ،این اسهت

که مدداند نهایتاً ادا مسئول نجات ۀنهاست ا در ااقع ۀنها را برنایده کهه نجهات یابنهد .ایهن در دام

مسالونینیان  13:2ااضحرت بیان شده" :اما ای برادران که محزوب ادایید ،مها بایهد همهواره اهدا را
بهااطر اجود ش شنر نوییم ،زیرا ادا ش را از ۀلاز برناید ما بهااسخۀ عمهل م دی کننهدو راح ا
ای ن به ح ی ت نجات یابید" (مرجمۀ هاارو نو) .پول

موظهف بهود بههااطر مسهیحیان مسهالونیند

ادا را شنر کند ،چون مددانست نهایتاً نجاتشهان بههااطر نهاینش اهدا بهود .بنهابراین ،شایسهته
است که پول

بهااطر ۀنها ادا را شنر کند ،به جای ایننه بهااطر ای ن نجهات بخششهان از ۀنهها

مگریف ا یجید کند.
اقتد ۀموزو برنایدند را اینخور درک مدکنیم ،ستایش ادا برای نجایان را بیشرت مدکند ا بههطور
ج ردی هر لراری را کاهش مددهد ،لهرار بههااطر ایهن مفنهر کهه نجایهان بههااطر چیها اهوبد در
ماست یا بهااطر چیای که باید برای ۀن امتیازی را دریافت کنیم.

.3
پول

بهعنوان تشویقی برای بشارت.
مدنوید" :همه چیا را بهااطر برنایدنان ادا محمل مدکنم ما ۀنها نیا نجامد را که در مسیح

عیسد است همراه با جالل ابدی ۀن بهه دسهت ۀارنهد" (دام میمومهااد  .)10:2اا مددانهد کهه اهدا
بگضیها را برنایده که نجات یابند ا ۀن را مشوی د برای موعظۀ انجیل مدبیند ،حتد انهر بهه مگنهای
محمل رنج بسیار باشد .برنایدند ،مضمین پول

است که در بشارت اش به موف یت دسهت اواههد

یافت ،زیرا مدداند بگضد از کسانینه با ۀنها صحزت مدکند ،برنایده اواهند بود ا به انجیل ایه ن
ۀارده ا نجات اواهند یافت .مانند این است که یک نفر ما را به ماهیدیری دعوت کند ا بدوید" :مهن
مضمین مدکنم که ماهدهاید را اواهد نرفت -ۀنها نرسنه ا منتظرند".
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پ .سوءتفاهامت دربارۀ آموزۀ برگزیدگی

.1

برگزیدگی به معنای تنوشتگرایی یا سیستم مکانیکی نیست.

ناهد ااقات مخالفین ۀموزو برنایدند مدنویند این "رسنوشتنراید" است یا یک "نظام منهانیند"
را برای جهان اراهه مدکند .منظور از "رسنوشتنراید" ،نظامد است که در ۀن انتخابها ا مصهمی ت
انسان ااقگاً مفاامد ایجاد مندکنند .در رسنوشتنراید ،ههر کهاری کهه بننهیم ،همهه چیها بهه هه ن
شنلد اواهد بود که قزالً م ردر شده است .درنتیجه ،انسانیرت مها نهابوده شهده ا اندیهاو پاسهخدوید
ااالقد از بین مدراد .در یک سیستم منانیند ،مصویر یک دنیهای لیرشخصهد را داریهم کهه در ۀن
همۀ امفاقهات بهدان انگخهاف موسه نیهرای لیرشخصهد از مهدمها پهیش مگیهین شهده ا دنیها بههطور
منانیند عمل مدکند ،پ

انسانها بیشرت مانند ماشهین یها رابهات هسهتند مها اشهخاص ااقگهد .در

اینجا نیا شخصیت ااقگد انسان ما ح رد یک ماشین کاهش مدیابد که ف

بهر اسهاد برنامهههای از

پیش مگیین شده ا در پاسخ به علرتها ا مأایرات از پیش مگیین شده عمل مدکند.
کل عمهل نجهات مها را بههعنوان چیهای کهه موسه یهک اهدای
براالف مصویر منانیند ،عهدجدید ر
شخصد در ارمزاط با مخلوقات شخصد انجام شده مدداند .ادا "به سزب محزهت اهود ...بهرای مها
م در فرمود که بهاسیلۀ عیسهد مسهیح فرزنهدان اا شهویم" (افسسهیان  .)5:1عمهل برنایهدند اهدا
لیرشخصد یا منانیند نزود ،بلنه از محزت شخصد به برنایدنان نشهأت مدنرفهت .بگهالاه ،اقتهد
دربارو پاسخمان به پیشنهاد انجیل صحزت مدکنیم ،کتاب م هدد دامئهاً مها را بههعنوان موجهودات
منانیند یا رابات مندبیند ،بلنه بهعنوان اشخاص ااقگهد ،موجهودات شخصهد مدبینهد کهه بههطور
ارادی انتخاب مدکنند که انجیل را بپذیرند یا رد کنند2.عیسد از همه دعهوت مدکنهد" :ای یهامد
زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیاییهد ا مهن بهه شه ۀرامهد اهواهم داد" (متهد  .)28:11در پایهان
مناشفه ،این دعوت را مداوانیم" :راح ا عراد مدنویند" :بیا!" هر ۀننهه مدشهنود ،بدویهد" :بیها!"
هر که مشنه است بیاید ،ا هر که اشتیاق دارد ،ۀب زندند را بپذیرد که ایهن بخششهد اسهت رایدهان"
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(مناشفه  .)17:22این دعوت ا بسیاری دیدر مانند این ،به اشخاص ااقگد اشاره مدکنند کهه قهادر
به شنیدن دعوت هستند ا مدموانند با مصمیم ارادی پاسخ دهند.
براالف امهام رسنوشتنراید ،ما مصویر بسیار متفاامد را در عهدجدید مدبینیم .ما نهمنها بههعنوان
اشخاص ااقگد ،بهطور ارادی انتخاب مدکنیم ،بلنه این انتخابهها ااقگهد هسهتند ،چهون بهر جریهان
اقایع دنیا مأایر مدنذارند .بر زندند ما ا زندند ا م صد دیدران مأایر مدنذارند .پ

"هر ک

بهه

اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مندشود اما کسد که به اا ای ن نیاارد زیر حنم باقد مدمانهد ،زیهرا
به اسم پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است" (یوحنا  .)18:3مصمی ت شخصد ما بهرای ایه ن ۀاردن
یا ای ن نیااردن به مسیح ،در زندنی ن عواقب ابدی دارد ا کتاب م دد مداواهد دربهارو مصهمیم
ما برای ای ن ۀاردن یا ای ن نیااردن بههعنوان عهاملد صهحزت کنهد کهه دربهارو رسنوشهت ابهدی مها
مصمیم مدنیرد.
مفهوم اش این است که ما قخگاً باید انجیل را موعظه کنهیم ا رسنوشهت ابهدی افهراد بهر ایهن اسهاد
است که ۀیا ما انجیل را اعالم مدکنیم یا مندکنیم .بنابراین ،اقتد ادااند یک شب به پول

نفت:

"هیچ مرد ا بیم نداشته باش ،به مگالیم اود ادامه بده ا دست از کار ننش .زیرا من بها مهو هسهتم ا
هیچن

قادر نخواهد بود به مو ۀزاری برساند ا در این شهر افراد بسیاری هستند کهه متگلهق بهه مهن

مدباشند" (اع ل  ،)10-9:18پول

رصفاً نتیجهنیری مندکرد که "بسیاری از کساند" که به اهدا

مگلق دارند ،نجات اواهند یافت ،اواه اا در ۀنجا مباند ا انجیل را موعظه کند یا در ۀنجا مناند .بلنهه
"یک سال ا شش ماه در ۀنجا ماند ا کهالم اهدا را بهه ایشهان مگلهیم مهدداد" (اعه ل  -)11:18ایهن
طوطندمر از اقامت پول
اقتد به پول

در شهرهای دیدر بود ،به لیر از افس  ،در سه سفر بشارمد اود بهه ۀنجها.

نفته شد که ادا برنایدنان زیادی در قهرنت

موعظه کرد ما این برنایدنان نجات یابند!
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دارد ،اا مهدت زیهادی در ۀنجها مانهد ا

.2

برگزیدگی ،بر اساس پیشدانی خدا از ایامن ما نیست.

مگموطً مردم اواهند پذیرفت که ادا بگضیها را از پیش برمدنایند ما نجات یابند ،اما اواهند نفهت
که اا با نداه کردن به ۀینده ا دیدنِ ایننه چه کسد به مسیح ایه ن اواههد ۀارد ا چهه کسهد ایه ن
نخواهد ۀارد ،این کار را مدکند .انر اا بزیند کهه شهخص ایه ن نجهاتبخش را اواههد پهذیرفت ،ۀن
شخص را از قزل مگیین مدکند ما نجات یابد ،بر اساد پیشداند از ایه ن ۀن شهخص .انهر اا بزینهد
که شخص ای ن نجاتبخش را نخواهد پذیرفت ،پ

اا را از پیش برمندناینهد کهه نجهات یابهد .بهه

این مرمیب ،فنر مدکنند دلیل نهاید ایننه بگضیها نجهات مدیابنهد ا بگضهیها نجهات مندیابنهد ،بهه
او ِد شخص بستدد دارد ،نه ادا .کار ادا در عمل از پیش برنایهدند ،مأییهد مصهمیم افهراد اسهت.

ۀیهای که مگموطً در ح یت از این دیدناه بنار مدراد ،رامیان  29:8است" :زیرا ادا ۀناند را کهه از
ابتدا مدشناات از پیش برناید ما به شنل پرس اا درۀیند".

الف .پیشداند دربارو اشخاص ،نه ح ایق.
رامیان  29:8را بهسختد مدموان برای نشان دادن این بنار برد که ادا از پیش برنایدند را بر پایۀ
پیشداند از ای ن ۀاردن شخص قرار داد .بلنه این عزارت دربهارو ایهن ح ی هت صهحزت مدکنهد کهه

ادا اشخاص را مدشناات ("ۀنهاند را کهه از ابتهدا مدشهناات") ،نهه ایننهه ح های د را دربهارو ۀنهها
مددانست ،از جمله این ح ی ت که ۀنها ای ن اواهند ۀارد .این دانش شخصد ا ارمزاطد است کهه
در اینجا دربارو ۀن صحزت شده :ادا با نداهد به ۀینده ،بگضیها را برای رابخهۀ نجهاتبخش بها اهود
برناید ا به این مرمیب ،از مدمها پیش "ۀنها را مدشناات" .پول

از این لحاظ دربارو "شناات" ادا

دربارو یک نفر صحزت مدکند ،مثالً در اال قرنتیان " 3:8اما کسد که ادا را داست دارد ،بهاسهیلۀ
ادا شنااته شده است" .همچنین مدنوید" :اما اکنون کهه اهدا را مدشناسهید -بههرت بدهویم اهدا
ش را مدشناسد( "...لالطیان  .)9:4اقتد مردم در کتاب م دد ادا را مدشناسند ،یا ادا ۀنها را
مدشناسد ،این شناات شخصد شامل رابخۀ نجاتبخش است .بنابراین در رامیان " 29:8ۀنهاند را

که از ابتدا مدشناات" ،بهرت است با این مفهوم در نظر نرفته شود" :ۀناند را کهه از مهدمها پهیش در
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یک رابخۀ نجاتبخش با اودش در نظر نرفت" (با رامیان  2:11ههم م ایسهه کنیهد) .در ااقهع ایهن
منت به اعت اد بگضیها ،دربارو پیشداند یا پیشبیند ادا صحزت مندکند ا این ایده در منت دیدری
از کتاب م دد ذکر نشده است.

ب .کتاب م دد هرنا دربارو ای ن ما بهعنوان دلیل ادا برای برنایدن ما صحزت مندکند.
بگالاه ،اقتد به چیای فرامر از این عزارات ااص که دربارو پیشداند صحزت مدکنند ،مدپهردازیم ا
به رسا ۀیامد مدرایم که دربارو دلیل ادا برای برنایدن ما صحزت مدکند ،درمدیهابیم کهه کتهاب
م دد هرنا از ای ن ما یا ایننه ما به مسیح ای ن اواهیم ۀارد ،بهعنوان دلیل اهدا بهرای برنایهدن
ما صحزت مندکند .در ااقع ،به نظر مدرسد پول

بهر اسهاد ادراکهش از ایننهه اهدا یگ هوب را بهه

جههای عیسههو برنایههد ،رصیح هاً موجههه بههه کارهههاید را کههه مههردم در زنههدند انجههام اواهنههد داد ،کنههار
مدنذارد .اا مدنوید" :پیش از مولد بچههای داناندد اا ا پیش از ایننه این دا نفر عملد نیهک یها

بد انجام دهند ،به ِربِنا نفته شد" :برادر بارگ اادم برادر کوچک اواهد بود" .ما ایننه م صهد اهدا
در انتخاب یند از این دا نفر اابت مباند ا ایهن انتخهاب مرشهاط بهه دعهوت اا باشهد ،نهه بهه اعه ل
انسان .چناننه نوشته شده است" :یگ وب را داست داشتم اما از عیسو متنفر بودم" (رامیهان -11:9
 .)13هیچیک از اع ل یگ وب یا عیسو در زندند ،بر مصمیم ادا مأایر مندنذاشت؛ این ف

بهرای

ادامۀ هدف برنایدند ادا بود.
پول

دربارو یهودیاند که به مسیح ای ن ۀاردنهد ،مدنویهد" :بهه همهین سهان ،در زمهان حهاو نیها

باقی ندناند هستند که از راه فید انتخاب شدهاند .اما انر از راه فید باشد ،دیدر بر پایهۀ اعه ل
نیست" (رامیان  ،6-5:11مرجمۀ هاارو نو) .در اینجا پول

دابهاره بهر فهید اهدا ا عهدم شایسهتدد

انسان در فرایند برنایدند مأکیهد مدکنهد .همچنهین اقتهد پهول

دربهارو برنایهدند در افسسهیان

صحزت مدکند ،از پیشداند این ح ی ت که ما ای ن اواهیم ۀارد یا این ایده کهه چیها ارزشهمند یها
شایستهای در ما بود (مانند یایل بهه ایه ن ۀاردن) کهه پایهۀ برنایهده شهدن مها موسه اهدا باشهد،
صحزت مندکند .بلنه پول

مدنوید" :به سزب محزت اهود ا بهر حسهب صهالحدید ارادو اهویش،
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برای ما م در فرمود که بهاسیلۀ عیسد مسیح فرزندان اا شویم .ما ادا را برای فهید پُرشهنو ِه اا کهه
رایدان در پرس عایا اود به ما بخشیده است ،سهپاد نهوهیم" (افسسهیان  .)6-5:1حهال انهر فهید
ادا برای برنایدند ،نه مواناید انسان در ای ن ۀاردن یا مصمیمش برای ایه ن ۀاردن بایهد سهتایش
شود ،پ

داباره پول

بدمناقد ،چیای دربارو ای ن انسان مندنوید ،بلنه ف

عمل ادا برای از

پیش برنایدند ،هدف ا ارادو اا ،ا فید رایدان اا را ذکر مدکند.
پ .برنایدند بر اساد نینوید در ما (ای ن ما) ،ۀلاز نجات بهاسیلۀ شایستدد اواهد بود.
مخالفت دیدر با این ایده ،این است که ادا ما را برناید ،چون از قزل مددانست که ای ن اهواهیم
ۀارد .انر عامل مگیینکنندو نهاید در نجات یا عدم نجایان ،مصمیم اودمهان بهرای پهذیرش مسهیح
باشد ،پ

بیشرت یایل اواهیم داشت که فنر کنیم بهااطر نجایهان ،شایسهتۀ دریافهت امتیهازامد

هستیم .ما در یایا با کسانینه دامئاً به عهدم پهذیرش مسهیح ادامهه مددهنهد ،ۀن هدر در قضهاایان
حنمت داشتیم یا در یایالت ااالقدمان اوب بودیم یا در ظرفیت راحاندمان با ههوش بهودیم کهه
مصمیم نرفتیم به مسهیح ایه ن ۀاریهم .بهرعن  ،انهر برنایهدند ف ه بهر اسهاد اشهنودی اهدا ا
عدم نینوید یا شایستدد ما باشد ،پ
مصمیم حاک نه ا مخلق اا برای محزت به ما ،با اجو ِد ِ

قخگهاً

بهااطر نجامد که طیق اش نزودیم ،ح ر قدرداند عمی د نسزت به اا اواهیم داشت ا ما ابد یایل
اواهیم داشت که "فید پُرشنوه" اا را ستایش کنیم (افسسیان .)6:1
در مجایه ا محلیل نهاید ،فرق بین دا دیدناه برنایدند را مدمهوان در پاسهخ بهه یهک سهؤال بسهیار
ساده دید .با در نظر نرفنت این ح ی ت که در مجایه ا محلیل نهاید ،بگضیها انتخهاب اواهنهد کهرد
که مسیح را بپذیرند ا بگضیها این انتخاب را نخواهند کرد ،سؤال این اسهت" :چهه چیهای انسهانها را
متفاات مدکنهد؟" یگنهد چهه چیهای نهایتهاً کسهاند را کهه ایه ن مدۀارنهد یها کسهاند را کهه ایه ن
مندۀارند ،متفاات مدسازد؟ انر پاسخ مان این است که این نهایتهاً بهر اسهاد کهار اداسهت -یگنهد
برنایدند حاک نۀ کسانینه نجات اواهند یافت -پ

ف

مدبینیم که نجات در اساسهد مهرین حالهت،

بر اساد فید است .از طرف دیدر ،انر پاسخ بدهیم که مفاات نهاید کسانینه نجات یافتهانهد
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ا کسانینه نجات نیافتهاند ،بهااطر یک چیای در انسهان اسهت -یگنهد یایهل یها نهرایش بهه ایه ن
ۀاردن یا ای ن نیااردن -پ

نجات نهایتاً به مرکیزد از فید ،بگالاو مواناید انسان بستدد دارد.

حق انتخاب ۀزاد منددهد.
 .از پیش برنایدند بر اساد پیشداند ،همچنان به انسانها ر
این ایده که از پیش برنایدند موس ادا ،برای ای ن ۀاردن بگضیها ،بر اسهاد پیشهداند از ایه ن
ۀنهاست ،همچنان با مشنل دیدری مواجه مدشود :بگد از مفنر دربارو ۀن درمدیابیم که این سیستم
هم ۀزادی ااقگد به انسانها منددهد .چون انر ادا مدمواند به ۀینده نداه کنهد ا بزینهد کهه شهخص
الف به مسیح ای ن اواهد ۀارد ا شخص ب به مسیح ای ن نخواهد ۀارد ،په

ایهن ح هایق از پهیش

مگیین ا م ردر شدهاند .انر فرض کنیم که ۀناهد ادا از ۀینده صحیح است -که بایهد اینخهور باشهد-
پ

قخگاً شخص الهف ایه ن اواههد ۀارد ا شهخص ب ایه ن نخواههد ۀارد .ههیچ راههد نیسهت کهه

زندند شان متفاات از این باشد .بنابراین ،منصفانه است که بدوییم رسنوشت شان همچنان مگیهین
شده ،چون لیر از این مندمواند باشد .اما این رسنوشتها موس چه کسد مگیین شدهاند؟ انر موس
ادا مگیین شدهاند ،پ

دیدر برنایدند ،نهایتاً بهر اسهاد پیشهداند ایه ن نخواههد بهود ،بلنهه بهر

اساد ارادو حاکم ادا اواهد بود .اما انر این رسنوشتها موس ادا مگیین نشدهاند ،پ

چه کسد

یا چه چیای ۀنها را مگیین مدکند؟ قخگاً هیچ مسیحد نخواهد نفت که موجود قدریند دیدری لیهر
حل احت لد دیدر ایهن
از ادا ،رسنوشت انسانها را کنرتل مدکند .بنابراین ،به نظر مدرسد منها راه ر
است که موس بگضد از نیراهای لیرشخصد مگیین شهدهاند ،نهوعد رسنوشهت کهه در جههان عمهل
مدکند ا باع مدشود که مساهل اینخور پیش راند .اما این چه نفگهد دارد؟ په

مها برنایهدند بها

محزت ا موس یک ادای شخصد را قرباند نوعد جانراید موسه نیهرای لیرشخصهد کهردهایم ا
ادا دیدر از اعتزار نهاید نجات ما براوردار نیست.

چ .نتیجهنیری :برنایدند ،بدقید ا رشط است.
برای چهار دلیل قزلد ،به نظر مدرسد که بههرت اسهت ایهدو برنایهدند بهر اسهاد پیشهداند اهدا از
ای منان را رد کرد .در عوض نتیجهنیری مدکنیم که دلیل برنایدند ف
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حاکم اداسهت-
انتخاب
ِ

اا "به سزب محزت اود ...برای ما م در فرمود که  ...فرزندان اا شویم" (افسسیان  .)5:1اهدا مها را
انتخاب کرد ،ف

بهااطر ایننه مصمیم نرفت محزت اش را به ما ارزاند کند .ایهن بههااطر ای نهد

که از قزل در ما مددید یا شایستدد که از قزل در ما مددید ،نزود.
این ادراک دربارو برنایهدند ،بههطور سه رنتد "برنایهدند بدقیهد ا رشط" 3نامیهده شهده اسهت .ایهن
"بدقید ا رشط" است ،چون بر اساد چیای نیست که ادا در ما مدبیند ا باع مدشهود شایسهتۀ
برنایدند اا باشیم.
ج .مخالفتها با آموزۀ برگزیدگی
باید نفت که ۀموزو برنایدند اراهه شده در اینجا ،به هیچ عنوان بهطور جهاند در کلیسهای مسهیحد
یا اعت اد کامولیند یا پرامستاند پذیرفته نشده است .پذیرش این ۀموزه ،یک ماریخچهۀ طهوطند دارد،
چناننه در اینجا اراهه شده ،اما بسیاری بها ۀن مخالفهت کردهانهد .در بهین نهضهت انجیلیههای اایهر،
کسههانینه بیشههرت در جمگهههای اصههالحیافته یهها کالوینیسههم هسههتند (مههثالً فرقههههای محافظهههکار
ِپرزبیرتی) ،مانند بسیاری از لومریها ا ا َن ِدلینان (اعضای نظام اس فد) ا مگداد زیهادی از مگمیهدیها
ا کسانینه در کلیساهای مست ل هستند ،این دیدناه را اواهند پهذیرفت ،امها مسهلر ً موسه م ریزهاً
همۀ ِمتدیستها ا بسیاری از مگمیدیهای دیدر ،اندلینان ا کلیساهای مسهت رل نیها رد اواههد شهد.
درحالینه مگدادی از مخالفتها با برنایدند ،شنلهای ااصد از مخالفت با ۀموزو مشیت الههد اسهت
که در فصل  9اراهه شد ا با جاهیات بیشرت در ۀنجا پاسخ داده شهد ،امها مخالفتههای ااصهد بایهد در
اینجا ذکر شوند.

.1

حق انتخاب نداریم.
برگزیدگی یعنی ما برای پذیرش یا عدم پذیرش مسیحّ ،

بر اساد این مخالفت ،ۀموزو برنایدند ،همۀ دعومهای انجیل را که به ارادو انسان مت روسل مدشود ا
از مردم مداواهد که انتخاب کنند که ۀیا مداواهند به دعهوت مسهیح پاسهخ دهنهد یها ایهر ،اننهار
مدکند .در پاسخ به این امر باید مأیید کنیم که ۀموزو برنایدند کامالً مدمواند بها ایهن ایهده سهازنار
حق انتخاب دااطلزانه داریم ا مصمیم ارادی مدنیریم که مسیح را بپذیریم یها رد کنهیم.
باشد که ما ر
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انتخابهای ما دااطلزانهاند ،چون مداواهیم ۀنها را انجام دهیم ا مصمیم مدنیریم که انجام دهیم ا
از این لحاظ" ،ۀزادانه" هستند .به این مگنا نیست که انتخابهای ما کامالً ۀزادانهاند ،چهون (ه نخهور
که در فصل  8دربارو مشیت الهد موضیح داده شد) ادا مدموانهد بها حاکمیهت ،در اواسهتههای ن
عمل کند ما مضمین کند که انتخابهای ما ۀنخور که اا م ررر کرده به انجهام رسهند؛ امها ایهن همچنهان
مدمواند بهعنوان انتخاب ااقگد در نظر نرفته شود ،چون ادا ما را الق کرده ا م ررر کهرده کهه ایهن
یک انتخاب ااقگد باشد .بهطور االصه ،ما مدموانیم بدوییم که ادا باع مدشود که ما دااطلزانهه
مسیح را انتخاب کنیم .پیشفرض اشتزاه در زیربنای این مخالفت ،این است کهه یهک انتخهاب بایهد
کامالً ۀزادانه باشد (یگند به هیچ عنوان ادا مس رزب ۀن نزاشهد) مها انتخهاب ااقگهد انسهان باشهد .بهه
هرحال ،انر ادا ما را به شنل ااصد مدۀفریند ا بگد به مها مدنویهد کهه انتخابههای دااطلزانهۀ مها
ااقگد است ،پ

.2

باید بپذیریم که همینخور است.

ِ
فرصت ایامن آوردن نداشتند.
آموزۀ برگزیدگی ،یعنی غیرایامنداران هرگز

این مخالفت با برنایدند مدنوید انر ادا از ازل حنم کهرده کهه بگضهیها ایه ن نیاارنهد ،په

ۀنهها

فرصت ااقگد نداشتند که ایه ن بیاارنهد ،ا ب یهۀ ایهن سیسهتم لیرمنصهفانه عمهل مدکنهد .بهه ایهن
مخالفت مدموان دا پاسخ داد .اال ،باید موجه کنیم که کتهاب م هدد اجهازه منددههد کهه بدهوییم
لیرای نداران "هیچ فرصتد" برای ای ن ۀاردن نداشتند ،چهون بیهان رشایه بهه ایهن شهنل ،اهدا را
م رص مدداند ا چناننه نوید لیرای نداران مسئول بدای ند اود نیستند ا ۀن را انتخاب ننردنهد.
اقتد مردم عیسد را رد کردند ،اا همیشه انتخاب ارادی ۀنها در عدم پذیرش را رسزنهش مدکنهد ،نهه
حنمد که ادای پدر اعالم کرده است" .چرا سهخنان مهرا مندفهمیهد؟ بهرای ایننهه طاقهت شهنیدن

چنین سخناند را ندارید .ش فرزندان پهدر اهود شهیخان هسهتید ا ۀرزاههای پهدر اهود را بهه عمهل
مدۀارید" (یوحنا  .)44-43:8به یهودیاند کهه اا را رد کردنهد ،نفهت" :شه منداواهیهد پهیش مهن
بیایید ما زندند بیابید" (یوحنا  .)40:5رامیان  1بهسادند مدنویهد همهۀ انسهانها بها مناشهفهای از
ادا مواجه شدهاند ،با چنان اضوحد که "عذری ندارند" (رامیان  .)20:1ایهن الدهوی بدمنهاقد در
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کتاب م دد است :کسانینه بدای ن مدمانند ،بهااطر این است که منداواهند ناد ادا بیایند ا
همیشه لیرای نداران بهااطر این بدای ند رسزنش مدشوند ،نه ادا.
اما دامین پاسخ به این مخالفت ،باید ف

پاسخ پول

به مخالفت مشابه باشد" :ای ۀدم ،مو کیستد

که به ادا جواب مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزهنر مدپرسد" :چرا مرا بهه ایهن شهنل سهااتد؟" (رامیهان
20:9؛ به شزاهت مخالفتد که پول

در ۀیهۀ  19ذکهر مدکنهد ،موجهه کنیهد) .په

ایهن مربهوط بهه

مخالفت بگدی است.

.3

برگزیدگی ،غیرمنصفانه است.

ناهد ااقات مردم ۀموزو برنایدند را لیرمنصفانه مددانند ،چون مگلیم مددههد کهه اهدا بگضهیها را
انتخاب مدکند که نجات یابند ا دیدران را نادیهده نرفتهه ا مصهمیم مدنیهرد نجامشهان ندههد .ایهن
چدونه مدمواند منصفانه باشد؟

در این قسمت مدموان دا پاسخ داد .اال ،باید به یاد داشته باشیم که کامالً منصفانه است کهه اهدا
کسد را نجات ندهد ،ه نخور که با فرشتدان چنین کرد" :ادا فرشتداند را کهه ننهاه کردنهد بهدان
منزیه رها ننرد ،بلنه ۀنها را به نودالهای ماریک دازخ فرستاد ما در ۀنجا برای دااری ندهداری شوند"
(دام پرتد  .)4:2کامالً منصفانه بود که ادا با انسانها نیا مانند فرشتدان عمل کند ،یگند هیچیک
از کسهاند را کهه ننهاه کردنهد ا برعلیهه اا رسکشهد کردنهد ،نجهات ندههد .امها انهر عهدهای را نجهات
مددهد ،این نشاندهندو فید است که فرامر از دراواست انصاف ا عدالت است.
امهها بهههطور عمیههقمر ،ایههن مخالفههت مدنویههد منصههفانه نیسههت کههه اههدا انسههانهاید را بیافرینههد کههه
مددانست نناه مدکنند ا ما ابد محنوم مدشوند ،یگند کسانینه نجامشان نخواهد داد .پول
مخالفهت را در رامیههان  9بیههان مدکنههد .په

ایهن

از ایننههه مدنویهد اههدا "بههه هههر کههه بخواهههد ،رحمههت

مدمناید ا هر که را بخواهد ،رسسخت مدسازد" (رامیان  ،)18:9سپ
بیان مدکند" :یند از ش به من اواهد نفهت" :په

پول

این مخالفت دقیق را

دیدهر چهرا اهدا مها را مالمهت مدسهازد؟ زیهرا

ِ
اساد مخالفت "بدانصافد" برعلیه
کیست که بتواند با ارادو اا م اامت کند؟" (رامیان  .)19:9این
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ۀموزو برنایدند است .انر رسنوشت نهاید هر شخص موس ادا م ررر شده ،نه موس او ِد شهخص-
یگند حتد اقتد انسانها بهطور ارادی انتخابد را مدکنند که مگیینکننهدو نجهات شهان اسهت ،انهر
ادا ااقگاً در زیربنای این انتخابهاست ،بهنوعد باع مدشود که این چیاها امفاق افتنهد -په

ایهن

چخور مدمواند منصفانه باشد؟
پاسخ پول

چیای نیست که لرار ما را جذب کند ا اا سگد مندکند با موضهیح فلسهفد بدویهد کهه

چرا این عادطنه است .اا ف

حق ا ح وق ادا را بهعنوان االق قادر مخلق بیان مدکند:
ر

"ای ۀدم ،مو کیستد که به ادا جواب مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزهنر مدپرسد" :چرا مرا به ایهن
شنل سااتد؟" مدر کوزهنر حق ندارد که از یک ُمشت نِل ،یک ظرف برای مرصهف عهالد ا
ظرف دیدر برای مرصف مگمولد بسازد؟ چه مدشود انر ادا بخواهد بها صها زیهاد متحمهل
کساند شود که مورد اشم اا بوده ا ساااار هالکت مدباشند ا به این اسیله هم لضب اود
را منایان سازد ا هم قدرت اود را منشوف نرداند؟ ا چه مدشود انهر اهدا بخواههد بارنهد
جالل اود را به کساند که مورد رحمت اا هستند ا قزالً ۀنها را برای جهالل ۀمهاده کهرده بهود
ظاهر سازد ،حتد به ما ،یگند کساند را که اا نهمنها از میان قوم یهود بلنه از میهان ملتههای
لیریهود نیا فرااوانده است؟" (رامیان .)24-20:9
پول

رصفاً مدنوید که ح رد ا مرزی اجود دارد که فرامر از ۀن مندموانیم به ادا جواب پ

بدهیم یا

عدالت اش را مورد سؤال قرار دهیم .ادا این کارها را مخهابق ارادو حهاکم اش انجهام داده اسهت .اا
اههالق اسههت؛ مهها مخلههوقیم ا نهایتهاً هههیچ پایهههای نههداریم کههه بههر اسههاد ۀن ،اا را بههه بدانصههافد یهها
بدعدالتد متهم کنیم .اقتد این کل ت پول

را مداوانیم ،با این مصمیم مواجه مدشهویم کهه ۀیها

این چیای را که ادا در اینجا مدنوید ا کاری را که انجام مددهد ،ف

بهااطر ایننه اا اداست ا

ما ادا نیستیم ،بپذیریم یا نپذیریم .این سؤالد اسهت کهه عمی هاً بهه ادراک مها از اودمهان بههعنوان
مخلوقات ا رابخۀ ما با ادا بهعنوان اال

ن رسیدند مدکند.
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.4

کتاب مقدس میگوید ارادۀ خدا این است که همه نجات یابند.

مخالفت دیدر با ۀموزو برنایدند این است که این بهراالف عزهارات اهاص کتهاب م هدد اسهت کهه
مدنویههد ارادو اههدا ایههن اسههت کههه همههه نجههات یابنههد .پههول

دربههارو اههدا ،یگنههد نجاتدهنههدو مهها

مدنویسد" :اا مداواهد همۀ ۀدمیان نجهات یابنهد ا ح ی هت را بشناسهند" (اال میمومهااد  .)4:2ا
پرتد مدنوید" :ادااند در انجام ۀنچه اعده داده اسهت ۀنچنهان کهه بگضهدها نه ن مدکننهد دیهر
مندکند ،بلنه با صا ،ش را محمل مدمناید ،زیرا منداواهد کسد نابود شود بلنه مداواهد همه
از نناهان اود موبه کنند" (دام پرتد  .)9:3ۀیا این عزارات در مضاد بها ایهن ایهده نیسهتند کهه اهدا
ف

اشخاص ااصد را برای نجات برنایده است؟

حل متداال برای این سؤال (از دیدناه اصالحیافته که در این کتاب ح یت شده) این اسهت
یک راه ر
که بدویید این ۀیات دربارو ارادو منشوف ادا صحزت مدکنند (به ما مدنوید باید چهه کهار کنهیم)،
نه ارادو مخفد اا (ن شههای ابدی اا برای امفاقامد که اواهد افتاد) 4.این ۀیات ف

به ما مدنویند

ادا همه را به موبه ا ای ن به مسیح برای نجات دعوت کرده ا فرمان مددهد ،امها دربهارو فرمانههای
مخفد ادا که چه کسد نجات اواهد یافت ،چیای مندنوید.
درحالینه ناهد ااقات الهیدانان ۀرمیننرا با این ایده که ادا یک ارادو مخفد ا یهک ارادو منشهوف
دارد ،مخالفت مدکنند ،اما نهایتاً ۀنها هم باید بدوینهد کهه ارادو اهدا چیهای قدرینهدمر از ارادهاش
برای نجات همۀ انسانهاست ،چون در ااقع همه نجات مندیابند .ۀرمیننراید ادعا مدکند که دلیهل
نجات نیافنت همۀ افراد ،این است که ادا اراده مدکند که ارادو ۀزاد انسهان را حفهظ کنهد ،بهیش از
ۀننه اراده کند که همه را نجات دهد .اما به نظر مدرسد این هم در دا جنزهۀ ارادو اهدا یهایا قاههل
مدشود .از یک طرف ،ارادو ادا این است که همه نجات یابنهد (اال میمومهااد 6-5:2؛ دام پهرتد
 .)9:3اما از طرف دیدر ،ارادهاش این است که انتخاب کامالً ۀزادانۀ انسان را حفظ کند .در ااقهع ،اا
دامین مورد را بیش از االد مداواهد.
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در اینجا فرق بین ادراک اصالحیافته ا ۀرمیننرا دربارو ارادو ادا بهاضوح دیده مدشود .کالوینیسهم
ا ۀرمیننراید موافق انهد کهه فهرامین اهدا در کتهاب م هدد بهه مها نشهان مددهنهد کهه اهدا از مها
مداواهد چه کار کنیم ا هر دا موافق اند که این فرامین در کتاب م دد از ما دعوت مدکننهد کهه
موبه کرده ا برای نجات به مسیح ای ن ۀاریم .بنابراین ،از یک لحاظ هر دا موافق اند کهه ارادو اهدا
این است که ما نجات یابیم -ایهن ارادهای اسهت کهه ۀن را رصیحهاً در دعهوت انجیهل بهرای مها ۀشهنار
مدکند.
اما هر دا طرف باید بدویند که چیا دیدری اجود دارد که اهدا ۀن را مههم مهر از نجهات همهۀ انسهانها
مدداند .الهیدانان اصالحیافته مدنویند ادا جاللش را مهم مر از نجات همۀ انسانها مدداند ا (بهر
اساد رامیان  )9جالل ادا با این ح ی ت که بگضیها نجات نیافتهاند ،فااند یافته است .الهیدانان
ۀرمیننرا نیا مدنویند برای ادا چیا دیدری مهم مر از نجهات همهۀ انسانهاسهت ،یگنهد حفهظ ارادو
ۀزاد انسان .پ

در نظام اصالحیافته ،اهدا جاللهش را ارزشهمندمر از ههر چیهای مددانهد ا در نظهام

ۀرمیننرا ،ادا ارادو ۀزاد انسان را ارزشمندمر از هر چیای مدداند .این دا مفهوم متفاات ا مت یا از
ماهیت اداست ا به نظر مدرسد که نظر اصالحیافته در م ایسه با نظر ۀرمیننرا دربارو این سؤال ،با
رصاحت بیشرتی در کتاب م دد ح یت مدشود.
چ .آموزۀ مردودیّت
اقتد برنایهدند را بههعنوان نهاینش حاک نهه ا مخلهق اهدا در نظهر مدنیهریم کهه بگضهیها نجهات
مدیابند ،پ

وارماً جنزۀ دیدری در ایهن نهاینش اجهود دارد ،یگنهد مصهمیم حاک نهۀ اهدا بهرای

نادیههده نههرفنت دیدههران ا نجههات نههدادن ۀنههها .ایههن مصههمیم ازلههد اههدا ،مردادیههت نامیههده مدشههود.

مردادیت ،مصمیم حاک نهۀ اهدا پهیش از ۀفهرینش اسهت کهه بگضهیها را نادیهده مدنیهرد ،متأسهفانه
مصمیم مدنیرد ۀنها را نجات ندهد ا بهااطر نناههان شهان مجهازات کنهد ا درنتیجهه عهدالت اش را
ظاهر سازد.
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از بسیاری جهات ،ۀموزو مردادیت ،سختمرین مگلیم کتاب م دد برای مفنر ا پذیرش ماست ،چهون
به عواقب احشتناک ا ابدی انسانهاید مدپردازد که بهصورت ادا ۀفریده شدهاند .محزتهد کهه اهدا
نسزت به انسانهای دیدر به ما مددهد ا محزتد که به ما فرمان مددهد کهه نسهزت بهه همسهایهمان
داشته باشیم ،باع مدشود از این ۀمهوزه کنهارهنیری کنهیم ا بهدرسهتد از مفنهر ا مگمهق دربهارو ۀن
احشت کنیم .این چیای است کهه مها منداهواهیم بهاار کنهیم ا بهاار منهدکنیم ،مدهر ایننهه کتهاب
م دد بهاضوح ۀن را مگلیم دهد.
اما ۀیا عزارامد در کتاب م دد هست که دربارو این مصمیم ادا صحزت کنند؟ قخگاً عزارامد اجهود
دارد .یهودا دربارو بگضیها مدنوید" :زیرا براهد کسهان کهه محنومیهت شهان از دیربهاز رقهم اهورده،
مخفیانه در میان ش رانه کردهاند .اینان ادانشناسهاند هسهتند کهه فهید اهدای مها را بهه جهواز
ارمناب فجور بدل مدکنند ا عیسد مسیح ،یدانه رسار ا اداانهد مها را اننهار مدمناینهد" (یههودا ،4
مرجمۀ هاارو نو).
بگالاه ،پول

در عزارمد در اشهاره بهه عزهارت بهاط ،بهه ایهن طریهق دربهارو فرعهون ا دیدهران صهحزت

مدکند" :کالم ادا به فرعون مدفرماید" :به همین منظور مو را براندیختم ما بهاسیلۀ مو قهدرت اهود
را نشان دهم ا اسم من در رسارس جهان انتشار یابد ".بنابراین به هر که بخواهد ،رحمت مدمنایهد ا
هر که را بخواهد ،رسسخت مدسازد ...چه مدشود انر ادا بخواههد بها صها زیهاد متحمهل کسهاند
شود که مورد اشم اا بوده ا ساااار هالکت مدباشند ا به این اسیله هم لضب اود را منایهان سهازد
ا هم قدرت اود را منشوف نرداند؟" (رامیان  .)22-17:9دربارو نتایج این ح ی ت که اهدا همهه را
برای نجات انتخاب ننرد ،پهول

مدنویهد" :برنایهدنان یافتنهد ا باقدمانهدنان سهختدل نردیدنهد"

(رامیان  ،7:11مرجمۀ قدیم) .پرتد به کسانینه انجیل را رد کردند ،مدنوید" :زیرا که اطاعت کهالم
ننرده ،للاش مداورند که برای همین مگین شدهاند" (اال پرتد  ،8:2مرجمۀ قدیم).
با اجود ایننه ما از این ۀموزه کنارهنیری مهدکنیم ،امها بایهد مراقهب رفتارمهان نسهزت بهه اهدا ا ایهن
عزارات کتاب م دد باشیم .نزاید هرنا ۀرزا کنیم که ای کهاش کتهاب م هدد طهور دیدهری نوشهته
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شده بود ،یا ای کاش این ۀیات را نداشت .بگالاه ،انر قانع شهدهایم کهه ایهن ۀیهات دربهارو مردادیهت
مگلیم مددهند ،پ

ملام مدشویم که به ۀنها ای ن داشته باشیم ا ۀنها را بهعنوان انصهاف ا عهدالت

ادا بپذیریم ،انرچه همچنان باع مدشوند که با فنر کردن به ۀنها ،از مرد بلرزیم.
شاید مفید باشد که بدانیم بهنوعد در حنمت ادا ،مردادیهت ا محنومیهت ابهدی بگضهیها ،عهدالت
ادا را نشان اواهد داد ا باع جاللش اواهد شد .پول

مدنوید" :انر ادا چهون اراده منهود کهه

لضب اود را ظاهر سازد ا قدرت اویش را بشناساند ،ظراف لضب را که بهرای هالکهت ۀمهاده شهده
بود ،به حلم بسیار متحمل نردید" (رامیان  ،22:9مرجمۀ قدیم) .پهول

بهه ایهن ح ی هت ههم موجهه

مدکند که این مجازات برای "ظراف لضب" ،عظمت رحمت ادا نسزت به ما را نشان مددهد :ادا
این کار را مدکند "ما دالت جالل اود را بشناساند بر ظراف رحمت" (رامیان  ،23:9مرجمۀ قدیم).

ما باید این را هم به یاد داشته باشیم که مفاامهای مهمهد بهین برنایهدند ا مردادیهت کهه در کتهاب
م دد اراهه شده ،اجود دارد .برنایدند برای نجات ،بهعنوان دلیلد برای شادی ا سهتایش اهدا در
نظر نرفته شده ،اداید که شایستۀ سهتایش اسهت ا یهامد یجیهد ا منهریم نجایهان را مدپهذیرد
(مراجگه کنید به افسسیان 6-3:1؛ اال پرتد  .)1-3:1ادا بهعنوان کسد در نظهر نرفتهه شهده کهه
فگاطنه ما را برای نجات برمدنایند ا با محزت ا شادماند این کار را مدکند .اما مردادیهت بههعنوان
چیای در نظر نرفته شده که ادا را لمدین مدکند ،نه شادمان (مراجگه کنید بهه حاقیهال )11:33
رصه هسهتند ،نهه
ا همیشه انسانها یا فرشتداند که رسکشد کردند ،بهااطر محنومیت نناهناران م ر
ادا (مراجگه کنیهد بهه یوحنها 19-18:3؛  .)40:5په

در ۀنچهه کتهاب م هدد اراههه مدکنهد ،اهدا

مسزرب برنایدند ا نناهنار ،مسهزرب مردادیهت اسهت .یهک یهایا مههم دیدهر ایهن اسهت کهه زمینهۀ
برنایدند ،فید اداست ،درحالینه زمینۀ مردادیت ،عدالت اداست .بنابراین "از پیش برنایهدند
دانانه" ،یک عزارت مفیهد یها صهحیح نیسهت ،چهون یهایاات بهین برنایهدند ا مردادیهت را نادیهده
مدنیرد.
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ح .کاربرد عملی آموزۀ برگزیدگی
ۀموزو برنایدند از لحاظ رابخۀ ما با ادا ،کاربرد عملد مهمهد دارد .اقتهد بهه مگلهیم کتهاب م هدد
دربارو برنایدند ا مردادیت فنر مدکنیم ،شایسته است کهه ۀن را در زنهدند اودمهان بنهار بهایم.
بهدرستد که هر مسیحد مدمواند این سؤال را از اود بپرسد" :چرا من مسیحد هستم؟ دلیل نهاید
مصمیم ادا برای نجات من چیست؟"
ۀموزو برنایدند به ما مدنوید من مسیحد هستم ،ف

بهااطر ایننه ادا از ازل مصمیم نرفهت کهه

محزت اش را به من ارزاند کنهد .امها چهرا اا مصهمیم نرفهت محزهت اش را بهه مهن ارزانهد کنهد؟ نهه
بهااطر چیا اوبد که در من بود ،بلنه ف

بهااطر ایننه مصمیم نرفت مرا محزت کند .هیچ دلیل

نهاید دیدری لیر از این نیست.
این مفنر ،ما را در ناد ادا فرامن مدسازد .باع مدشود که دریابیم هیچ ادعاید بهر فهید اهدا یها
این چیاها نداریم .نجات ما ف

بهااطر فید است .منها پاسخ مناسب مها ایهن اسهت کهه سهتایش

ابدی را به ادا م دیم کنیم.
.2

سؤاالتی برای مرور

.1

برنایدند را مگریف کنید ا برای ح یهت از ایهن ۀمهوزه ،سهه نشهانه از عهدجدیهد بیهان
کنید.

.2

سه طری د که عهدجدید ۀموزو برنایدند را در نظر مدنیرد ،بیان کنید.

.3

ۀیا ادا انسانها را بر اساد ۀناهد قزلد از ای نشان برمدنایند؟ موضیح دهید.

.4

رابخۀ بین برنایدند ادا ا انتخاب شخص برای پذیرش مسیح چیست؟

.5

چون الهیدانان اصالحیافته ا ۀرمیننرا موافق اند که بهنوعد ارادو اهدا ایهن اسهت کهه
همه نجات یابند (اال میمومااد 4:2؛ دام پرتد  )9:3ا بهدرستد که همه نجات مندیابند،
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چدونه طرفین این مناظره به این سؤال پاسخ اواهند داد" :ظاهرا ً ادا چه چیای را مههم مهر
از نجات همۀ انسانها مدداند؟"
.6

ۀنچه کتاب م دد دربارو ۀموزو برنایدند اراهه مدکنهد ا ۀنچهه دربهارو ۀمهوزو مردادیهت
اراهه مدکند ،چه مفاامهاید با هم دارند؟

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا به نظرمان ادا ش را شخصاً پیش از ۀفرینش جهان برناید ما نجهات یابیهد؟ ۀیها بهه
نظرمان اا بر اساد ایننه مددانست ش بهه مسهیح ایه ن اواهیهد ۀارد ،شه را برنایهد یها
بهااطر "برنایدند بدقید ا رشط" ،نه بر اساد ۀنچه از قزل در ش دید که ش را شایسهتۀ
محزت اش سازد؟ با پاسخد که به سؤال قزلد دادهاید ،موضیح بدهید که اقتد بهه اودمهان
در رابخه با ادا فنر مدکنید ،پاسختان چه احساسد را به ش مددهد؟

ش
خ

ۀیا ۀموزو برنایدند ،دربارو ۀیندهمان به ش مسلرد یا اطمینان مدبخشد؟

.3

بگد از مخالگۀ این فصهل ،ۀیها صهادقانه احسهاد مدکنیهد کهه مایلیهد اهدا را شهنر یها
ستایش کنید که ش را برنایده ما نجات یابید؟ ۀیا احساد مدکنید ایهن بدانصهافد اسهت
که ادا مصمیم ندرفت همۀ انسانها را نجات دهد؟

.4

انر بها ۀمهوزو برنایهدند اراههه شهده در ایهن فصهل مواف یهد ،ۀیها ایهن احسهاد فر ردیهت
شخصیتان را کاهش مددهد یا باع مدشهود بههنوعد احسهاد کنیهد کهه ماننهد رابهات یها
عراسک منایشد در دستان ادا هستید؟ ۀیا به نظرمان باید چنین احساسد را بننید؟

.5

به نظرمان این فصل بر اندیاهمان برای بشارت چه مأایری اواهد نذاشت؟ ۀیا این مأایر
مثزت است یا منفد؟ ۀیا مدموانیهد راهههاید را در نظهر بدیریهد کهه ۀمهوزو برنایهدند بتوانهد
بهعنوان مشویق مثزت برای بشارت بنار راد (مراجگه کنید بهه اال مسهالونینیان 5-4:1؛ دام
میمومااد )10:2؟
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.4

اصطالحات خاص

جانراید
برنایدند
رسنوشتنراید
پیشداند
مرمیب نجات
ِ
از پیش برنایدند
مردادیرت

.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

افسسیان 6-3:1

"ادا ا پدر ادااند ما عیسد مسیح را سپاد مدنوهیم ،زیرا اا ما را در مسیح از همۀ برکات راحاند
در قلمرا ۀس ند بهرهمند سهااته اسهت .اهدا مها را پهیش از ۀفهرینش دنیها در مسهیح برنایهد مها در
پیشداه اا م دد ا بدعیب باشیم .به سزب محزت اود ا بر حسب صالحدید ارادو اویش ،برای مها
م در فرمود که بهاسیلۀ عیسد مسیح فرزندان اا شویم .ما ادا را برای فید پُرشنو ِه اا که رایدان در
پرس عایا اود به ما بخشیده است ،سپاد نوهیم".
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_________________________
.1

در اینجا به مزاحثات زیر دربارو مفهوم "پیشداند" مراجگه کنید.

.2

برای مزاحثۀ نسرتدهمر دربارو ایننه چخور مدموانیم با اجود ایننه ادا از قزل برای ما م درر کرده کهه چهه کهار کنهیم ،اشهخاص ااقگهد باشهیم ا
انتخابهای ااقگد کنیم ،به فصل  8مراجگه کنید.

.3

برنایدند بدقید ا رشط ،حرف  Uدر اا و  TULIPاست که نشهاندهندو "پهنج ننتهۀ کالوینیسهم" اسهت .حهراف دیدهر نشهاندهندو رشارت کامهل
(مراجگه کنید به فصل  ،)13کفارو محداد ،فید م اامتناپذیر (مراجگه کنید به فصل  )20ا مداام ای ن م درسهین اسهت (مراجگهه کنیهد بهه فصهل .)24
کفارو محداد (یا "فدیۀ ااص") ،ایدهای که مدنوید مرگ مسیح جاای همۀ کساند را که به اا ای ن مدۀاردند ،پردااهت ،امها نهه جهاای کسهانینه نهایتهاً
نجات مندیافتند .در این کتاب دربارو این ۀموزه صحزت نشده ،اما به نفتدوی اِین نرا ِدم در الهیات نظاممند مراجگه کنید.

.4

برای مزح فرق بین ارادو منشوف ادا ا ارادو مخفد اا به فصل  5مراجگه کنید.
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فصل نوزدهم
دعوت انجیل

 +پیلام انجیل چیست؟
 +چدونه مأایرنذار مدشود؟
.1
پول

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

در صحزت از راش ادا برای اراد نجات به زندندمان مدنوید" :اا کساند را که قزالً برنایده

بود به سوی اود اوانده است ،ا اواندهشدنان را عادل شمرد ا عادطن را نیا جاه ا جالل بخشهید"
(رامیان  .)30:8در اینجا پول

به مرمیب مشخصد که برکات نجات به مها مدرسهد ،اشهاره مدکنهد.

انرچه مدمها پیش از ۀفرینش دنیا ،ادا ما را "از پیش مگیهین کهرد" مها فرزنهدان اا باشهیم ا بهصهورت
پرس اا درۀییم ،پول

به این ح ی ت اشاره مدکند که ادا در اجرای هدف اش در زندند مان ،مها را

"فرااواند" .بگد پول

بالفاصله عادلشمردند ا جالل یافنت را مخرح مدکند که نشان مددهد این

چیاههها بگههد از دعههوت ا اوانههدند مدۀیههد .پههول

نشههان مددهههد کههه مرمیههب مشخصههد در هههدف

نجاتبخش ادا اجود دارد (انرچه همۀ جوانب نجات مان در اینجا ذکر نشده است) .پ

ما مزح

مان دربارو بخشهای متفاات مجربهمان از نجات را با موضون اواندند ا دعوت ۀلاز مدکنیم.
الف .دعوت تأثیرگذار
اقتههد پههول

مدنویههد" :کسههاند را کههه قههزالً برنایههده بههود بههه سههوی اههود فرااوانههده اسههت ،ا

اواندهشدنان را عادل شمرد" (رامیان  ،)30:8نشان مددهد که اواندند ،کا ِر اداست .در ااقهع،
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بهطور ااص این کار ادای پدر اسهت ،چهون اا مهردم را از پهیش مگیهین منهود "مها بهه شهنل پرسه اا
درۀیند" (رامیان  .)29:8ۀیات دیدر بهطور کاملمر مفهوم این دعوت را موصیف مدکنند .اقتهد اهدا
مردم را با این قدرت دعوت مدکند ،ۀنها را "از ماریند به نور عجیب اود" دعوت مدکند (اال پهرتد
)9:2؛ ۀنها را "به رشاکت پرس اود" دعوت مدکند (اال قرنتیان  ،9:1مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد بها
اع ل  )39:2ا "به پادشاهد ا جالل اود" دعوت مدکند (اال مسالونینیان 12:2؛ م ایسه کنید با
اال پرتد 10:5؛ دام پرتد  .)3:1کسانینه بهاسهیلۀ اهدا دعهوت شهدهاند" ،از ۀنِ عیسهد مسهیح"
هستند (رامیان  .)6:1فرااوانده شدهاند که "از م دسین باشند" (رامیان  ،7:1مرجمۀ هاارو نو؛ اال
قرنتیان  )2:1ا به قلمرا ۀرامش ا سهالمتد (اال قرنتیهان 15:7؛ کولسهیان  ،)15:3ۀزادی (لالطیهان
 ،)13:5امید (افسسهیان 18:1؛  ،)4:4ق رداسهیت (اال مسهالونینیان  ،)7:4بردبهاری در رنجهها (اال
پرتد 21-20:2؛  )9:3ا حیات ابدی (اال میمومااد  )12:6اارد شدهاند.
این ۀیات نشان مددهند که دعوت انساند محد ا بدان قدرت ،مورد نظر نیست .ایهن دعهوت ،یهک
نون "احضاریه" از جانب پادشاه جهان است ا چنان قدرمد دارد که پاسهخ قلزهد انسهانها را دریافهت
مدکند .این عمل اداست که دریافت یک پاسخ را مضمین مدکند ،چهون پهول

در رامیهان 30:8

بهطور ااص مدنوید همۀ کسانینه "اوانده" شدهاند" ،عادل" شمرده شدهاند .این دعوت مدموانهد
ما را از ملنوت ماریند اار کند ا اارد ملنوت ادا کند ا به مشارکت کامل با ادا بپیونهدد" :امهین
است اداید که ش را به رشاکت پرس اود عیسد مسهیح اداانهد مها اوانهده اسهت" (اال قرنتیهان
 ،9:1مرجمۀ قدیم).
به این عمل قدریند ادا لالزاً بهعنوان دعوت مأایرنذار اشاره شده ما ۀن را از دعوت کلرد انجیل که
برای همدان است ا بگضیها ۀن را رد مدکنند ،مت یا کند .به این مگنا نیست که اعالم انجیل موس
انسان ،در ۀن داالتد ندارد .در ااقع ،دعوت مأایرنذار ادا از طریق اعالم انجیل موس انسان انجام
مدشود ،چون پول

مدنوید" :اا ش را بهااسخۀ انجیل ما فرااواند ما از جالل ادااند مها عیسهد

مسیح براوردار شوید" (دام مسالونینیان  ،14:2مرجمۀ ههاارو نهو) .الزتهه عهدو زیهادی دعهوت کلرهد
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پیلام انجیل را شنیده ا پاسخ منددهند .اما در بگضد از موارد ،دعوت انجیل با عمل راحال دد در
قلب اشخاص ،بسیار مأایرنهذار مدشهود ا ۀنهها پاسهخ مددهنهد؛ مها مدمهوانیم بدهوییم ۀنهها "دعهوت
مأایرنذار" را دریافت کردهاند.

ما مدموانیم دعوت مأایرنذار را اینخور مگریف کنیم :دعوت مأایرنذار ،عمل اهدای پهدر اسهت کهه از
طریق اعالم انجیل موس انسان صحزت مدکند ا مردم را طوری به سوی اود احضار مدکند که بها
ای ن نجاتبخش پاسخ دهند.
ما نزاید این مفهوم را برسانیم که مردم با قدرت این دعوت ا بدان پاسخ ارادی اود به انجیل ،نجات
اواهند یافت (مراجگه کنید به فصل  21دربارو ای ن شخصد ا موبه کهه بهرای ایه ن ۀاردن واری
است) .انرچه بهدرستد دعوت مأایرنذار ،بیدار مدکند ا پاسخد را از ما دریافهت مدکنهد ،امها بایهد
همیشه مأکید کنیم که این پاسخ بایهد دااطلزانهه باشهد ،پاسهخ ارادی کهه شهخص بهه مسهیح ایه ن
مدۀارد.
به همین دلیل دعا برای بشارت مأایرنذار بسهیار مههم اسهت .انهر اهدا در قلهب افهراد کهار نننهد مها
اعالمیهۀ انجیههل را مأایرنههذار سههازد ،پاسههخ نجههاتبخش ااقگهد حاصههل نخواهههد شههد .عیسههد نفههت:
"هیچک

مندمواند ناد من بیاید ،مدر ایننه پدری که مرا فرسهتاد اا را بهه طهرف مهن جهذب منایهد"

(یوحنا .)44:6
یک منونه از دعوت انجیل که بهطور مأایرنذار عمل مدکند ،در االین دیدار پهول

از فیلیپهد دیهده

مدشود .اقتد لیدیه پیلام انجیل را شنید" :اداانهد قلهب اا را بهاز کهرد مها مگلهیم پهول

را بپهذیرد"

(اع ل .)14:16
در یایا از دعوت مأایرنذار کهه کهامالً عمهل اداسهت ،مدمهوانیم دربهارو دعهوت انجیهل بههطور عهام
صحزت کنیم که از طریق سخرناند انساند صورت مدنیرد .این دعوت انجیل به همۀ انسهانها اراههه
شده ،حتد کسانینه ۀن را مندپذیرند .ناهد ااقات به این دعوت انجیل ،بهعنوان دعوت بیرانهد یها
دعوت عام اشاره شده است .برعن  ،دعوت مأایرنهذار اهدا کهه در ااقهع پاسهخ ارادی را از شهنونده
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دریافت مدکند ،ناهد ااقات دعوت دراند نامیده مدشود .دعوت انجیل ،یک دعوت عام ا بیرانهد
است ا لالزاً رد مدشود ،درحالینه دعوت مأایرنهذار ،یهک دعهوت ایهژه ،درانهد ا همیشهه مأایرنهذار
است .به هرحال این برای کمارزش کردن دعوت انجیل نیست -ایهن طری هد اسهت کهه اهدا مگیهین
کرده که موس ۀن دعوت مأایرنذار انجام شود .بهدان دعهوت انجیهل ،ههیچک

مندموانسهت پاسهخ

دهد ا نجات یابد! "چدونه مدموانند به کسد ای ن ۀارند که دربارو اا چیهای نشهنیدهاند؟" (رامیهان
 .)14:10بنابراین ،باید بدانید که دعوت انجیل دقی اً چیست.
ب .عنارص دعوت انجیل
سه عنرص مهمد که باید در موعظۀ انجیل موس انسان موجود باشد.

.1

توضیح حقایق مربوط به نجات.

هر که برای نجات ناد مسیح مدۀید ،باید حهداقل از کیسهتد مسهیح ا نحهوو رفهع نیازمهان بهه نجهات
بهاسیلۀ اا ،یک ادراک م دمامد داشته باشد .بنابراین ،موضهیح ح هایق نجهات بایهد حهداقل شهامل
موارد زیر باشد:
الف .همۀ انسانها نناه کردهاند (رامیان .)23:3
ب .جاای نناه ما مرگ است (رامیان .)23:6
پ .عیسد مسیح ُمرد ما جاای نناهان ما را بپردازد (رامیان .)8:5
اما درک این ح ایق ا حتد مواف ت با راستد ۀنها ،بهرای نجهات شهخص کهافد نیسهت .بایهد دعهومد
برای پاسخ شخصد کسد که از نناهانش موبه اواهد کهرد ا شخصهاً بهه مسهیح ایه ن اواههد ۀارد،
اجود داشته باشد.

.2

دعوت برای پاسخ شخصی به مسیح ،با توبه و ایامن.

اقتد عهدجدید دربارو کساند صحزت مدکند که نجات مدیابند ،از لحاظ پاسخ شخصد به دعهوت
مسههیح صههحزت مدکنههد .ایههن دعههوت بههه زیزههاید بیههان شههده ،مههثالً در کله ت عیسههد" :ای یههامد
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زحمتکشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من به ش ۀرامد اواهم داد .یهو مهرا بهر اهود نیریهد ا از
من مگلیم یابید ،زیرا من نرمدل ا فرامن هسهتم ا جانههای شه ۀرامهد اواههد یافهت ،زیهرا یهو مهن
افیف ا بار من سزک است" (متد .)30-28:11
باید بهاضوح بدوییم که این ف

کل مد نیست که مدمها پیش موس یک رها مهذهزد در نذشهته

اعالم شده باشد .هر لیرمسیحد که این کل ت را مدشهنود بایهد مشهویق شهود کهه ۀنهها را بههعنوان
کل مد در نظر بدیرد که اکنون عیسد مسهیح در ایهن لحظهه ،شخصهاً بهه اا اعهالم مدکنهد .عیسهد
مسیح نجاتدهندهای است که اکنون در ۀس ن زنده است ا هر لیرمسیحد باید عیسد را بههعنوان
کسد بداند که مست ی ً با اا صحزت کرده ا مدنوید " :ناد من بیایید ...ا من به ش ۀرامد اهواهم
داد" (متد  .)28:11این دعوت شخصهد ا ااقگهد اسهت کهه اواههان پاسهخ شخصهد شهنوندنانش
است.
یوحنا دربارو نیاز به پاسخ شخصد نیا مدنوید" :اا به قلمرا اود ۀمهد الهد متگل هان اش اا را قزهول
ننردند .اما به همۀ کساند که اا را قزول کردند ا به اا ای ن ۀاردند ،این حق را داد که فرزندان اهدا
شوند" (یوحنا  .)12-11:1یوحنا با مأکید بر نیاز به "پذیرش" مسیح ،بهه وارت پاسهخ شخصهد نیها
اشاره مدکند .ادااند عیسد مسیح از کسانینه در داال کلیسای الرم هستند ،کسهانینه نابینهاید
راحاند شان را مشخیص منددهند ،داباره یک دعوت به عمل مهدۀارد کهه اواههان پاسهخ شخصهد
است" :من پشت در ایسهتاده در را مدکهوبم ،انهر کسهد صهدای مهرا بشهنود ا در را بهاز کنهد دااهل
مدشوم ا با اا نان اواهم اورد ا اا نیا با من" (مناشفه .)20:3
اما ۀمدن به ناد مسیح شامل چیست؟ انرچه این موضون بههطور کامهلمر در فصهل  23موضهیح داده
اواهد شد ،اما کافیست که در اینجا بدوییم انر ما به ناد مسیح مدرایم ا به اا ایه ن مهدۀاریم کهه
ما را از نناه ن نجات دهد ،مندموانیم دیدر بهه ننهاه بچسهزیم ،بلنهه بایهد بههطور ارادی ا بها موبهۀ
ااقگد از ۀن دست بنشیم .در مواردی در کتاب م دد ،اقتهد بهه ایه ن ۀاردن االیهۀ شهخص اشهاره
مدکند ،موبه ا ای ن با هم ذکر شدهاند (پول

مدنوید اقتش را به این ااتصاص داد" :به یهودیان
495

ا یونانیان نیا از موبه به سوی ادا ا ای ن به اداانهد مها عیسهد مسهیح شههادت مهددادم" .اعه ل
 ،21:20مرجمۀ قدیم) .ناهد ااقات ف

موبه از نناهان نام برده شده ا ای ن نجاتبخش بههعنوان

عاملد به همراه ۀن در نظر نرفته شده است ("ا به نام اا موبه ا ۀمرزش نناهان به همه ملتهها اعهالم
نردد" لوقا 47:24؛ م ایسهه کنیهد بها اعه ل 38-37:2؛ 19:3؛ 31:5؛ 30:17؛ رامیهان 4:2؛ دام
قرنتیان  10:7ا لیره) .بنابراین ،هر اعالمیۀ ااقگد انجیل باید شامل دعومد برای مصمیم ۀناهانه در
مرک نناهان ا ای ن به مسیح باشد ا از مسیح برای نناهان طلب بخشش کند .انر نیهاز بهه موبهه از
نناهان یا نیاز به ای ن به مسیح بهرای بخشهش نادیهده نرفتهه شهود ،ایهن اعالمیهۀ کامهل ا ح ی هد
انجیل نیست.
اما به کسانینه ناد مسیح مدۀیند ،چه اعدهای داده شده است؟ ایهن عنرصه سهوم در دعهوت انجیهل
است.

.3

وعدۀ بخشش و حیات ابدی.

انرچه کالم مسیح برای دعوت شخصد شامل اعدو ۀرامد ،قدرت فرزند ادا شدن ا دسرتسد بهه ۀب
حیات است ،اما بهرت است اعدو مسیح را به کسانینه با موبه ا ای ن به نادش مدۀیند ،رصیحاً بیهان
کنیم .االین چیای که در پیلام انجیهل اعهده داده شهده ،اعهدو بخشهش نناههان ا حیهات ابهدی بها
اداست" .زیرا ادا به دنیا ۀن در محزت داشت که پرس یدانۀ اود را داد ما هر که به اا ایه ن بیهاارد
هالک ندردد ،بلنه صاحب زندند ابهدی شهود" (یوحنها  .)16:3پهرتد در موعظهۀ انجیهل مدنویهد:
"پ

موبه کنید ا به سوی ادا بازنشت مناهید ما نناهان شه محهو نهردد" (اعه ل 19:3؛ م ایسهه

کنید با .)38:2
به همراه اعدو بخشش ا حیات ابدی ،باید این ض نت مخرح شود که مسیح همهۀ کسهاند را کهه بها
موبه ا ای ن ااقگد برای طلب نجات بهه نهادش مدۀینهد ،اواههد پهذیرفت" :کسهد را کهه پهیش مهن
مدۀید بیران نخواهم کرد" (یوحنا .)37:6
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پ .اهمیت دعوت انجیل
ۀموزو دعوت انجیل مهم است ،چون انر دعوت انجیهل نزهود ،مها مندموانسهتیم نجهات یابیم".چدونهه
مدموانند به کسد ای ن ۀارند که دربارو اا چیای نشنیدهاند؟" (رامیان .)14:10
همچنههین دعههوت انجیههل مهههم اسههت ،چههون از طریههق ۀن اههدا در که ل انسههان ریت ن مهها را مخاطههب
مدسازد .اا ف

"بهطور اودکار" ا بهدان دراواسهت پاسهخ مها بههعنوان اشهخاص کامهل ،نجایهان

منددهد .بلنه ع ل ،احساسات ا ارادو ما را با دعهوت انجیهل مخاطهب قهرار مددههد .اا بها موضهیح
ح ایق نجات در کالم اش ،با ع ل ما صحزت مدکند .با دعوت شخصد قلزد از ما برای پاسخدهد،
با احساسایان صحزت مدکند .با دراواست شنیدن دعوت اش ا پاسخ ارادی بها موبهه ا ایه ن ،بها
ارادهمان صحزت مدکنهد -مصهمیمنیری بهرای رایدردانهد از نناهامنهان ا پهذیرش مسهیح بههعنوان
نجاتدهنده ا سپردن قلبمان به اا ،برای نجات.

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

ش سه اجه برکهات نجهات را بها چهه مرمیزهد منظهیم اواهیهد کهرد :دعهوت مأایرنهذار،
عادلشمردند ا از پیش برنایدند .چرا؟

.2

فرق بین "دعوت مأایرنذار" ا "دعوت عام" (یا "دعوت انجیل") چیست؟

.3

سه عنرصی که باید در دعوت انجیل باشد ،چیست؟

.4

با موجه به ۀموزو برنایدند (فصل  ،)18ۀیا دعوت انجیل ااقگاً واری است؟ چرا؟

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا االین باری که انجیل را شنیده ا به ۀن پاسهخ دادیهد ،بهه یهاد داریهد؟ ۀیها مدموانیهد
احساد قلزد مان را موصیف کنید؟ ۀیا به نظرمهان راحال هدد عمهل مدکهرد مها ایهن دعهوت
انجیل را در زندند مان مأایرنذار سازد؟ ۀیا در ۀن زمان ،با ۀن م ابله کردید؟
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ۀیا در موضیحتان از دعوت انجیل به دیدران ،بگضد از عنارص موجود نزود؟ انر اینخهور

.2

است ،انر این عنارص را به موضیحتان از انجیل مدافاادید ،چه فرقد مدکهرد؟ واریمهرین
چیا برای مأایرنذارمر کردن اعالمیۀ انجیل ش چیست؟
پیش از مخالگۀ این فصل ،ۀیا فنر مدکردید که حتهد امهرازه ،عیسهد در ۀسه ن کهالم

.3

دعوت انجیل را شخصاً به مردم اعالم مدکند؟ انر لیرمسیحیان فنر کنند که عیسد اینخور
با ۀنها صحزت مدکند ،به نظرمان این بر پاسخ شان به انجیل چه مأایری اواهد نذاشت؟
ۀیا عنارص دعوت انجیل را با اضوح کافد درک مدکنید ما بتوانید ۀن را به دیدران اراهه

.4

کنید؟ ۀیا بهراحتد مدموانید به رسا کتاب م دد براید ا چهار یا پهنج ۀیهۀ مناسهب را پیهدا
کنید که دعوت انجیل را بهاضوح به مردم موضیح دهد؟ (حفظ کردن عنارص دعوت انجیهل ا
ۀیامد که ۀن را موضیح مددهد ،باید یند از االین م ررات زندند مسیحد باشد).
.4

اصطالحات خاص

دعوت مأایرنذار
دعوت بیراند
دعوت دراند
دعوت انجیل

.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

متد 30-28:11

"ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من به ش ۀرامهد اهواهم داد .یهو مهرا بهر اهود
نیرید ا از من مگلیم یابید ،زیرا من نرمدل ا فرامن هستم ا جانهای شه ۀرامهد اواههد یافهت ،زیهرا
یو من افیف ا بار من سزک است".
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فصل بیستم
تولد تازه

 +مولد مازه یافنت چه مفهومد دارد؟
.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

ما مدموانیم مولد مازه را اینخور مگریف کنیم :مولد مازه ،عمل مرموز اداسهت کهه بهاسهیلۀ ۀن زنهدند
راحاند جدیدی را به ما عخا مدکند .ناهد ااقات ۀن را "مولد داباره یافنت" مدنامند (با اسهتفاده از
زباند که در یوحنا  8-3:3بنار رفته است).
الف .تولد تازه کامالً کار خداست
ما در بگضد از عنارص کاربرد فدیه که در فصلهای بگد دربارو ۀن صحزت اهواهیم کهرد ،ن هش فگهالد
داریم (این بهعنوان مثال دربارو ای ن ۀاردن ،م دی

ا پایداری صدق مدکنهد) .امها در عمهل مولهد

مازه ،هیچ ن ش فگالد نداریم .این کامالً کا ِر اداست .بهعنوان مثال ۀن را زماند مدبینیم که یوحنها
دربارو کساند صحزت مدکند که مسیح به ۀنهها قهدرت داد کهه فرزنهدان اهدا شهوند" -کهه نهه ماننهد
مولدهای مگمولد ا نه در اار یایالت نفساند ا نه در ااهر اهواهش برشه بلنهه از اهدا مولهد یافتنهد"
(یوحنا  .)13:1در اینجا یوحنا بهطور ااص مدنوید فرزندان ادا کساند هستند کهه "از اهدا مولهد
یافتند" ا ارادو انساند ما ("ارادو انسان") این نون مولد را حاصل مندکند.
این ح ی ت که ما در عمل مولد مازه منفگل هستیم ،زماند دیده مدشود که کتهاب م هدد بههعنوان
"مولد" یافنت یا "مولد داباره" یافنت به ۀن اشاره مدکند (م ایسهه کنیهد بها یگ هوب 18:1؛ اال پهرتد
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3:1؛ یوحنا  .)8-3:3ما انتخاب ننردیم که از لحاظ جس ند زنده باشیم ا انتخاب ننردیم که متولد
شویم -این چیای است که برای ما امفهاق افتهاد؛ همچنهین ایهن قیاسهها در کتهاب م هدد پیشهنهاد
مدکنند که ما کامالً در مولد مازه ،منفگل هستیم.
این عمل حاک نۀ ادا در مولد مازه ،در نزهوت حاقیهال نیها پیشبینهد شهد .اهدا از طریهق اا اعهدو
زماند را در ۀینده داد که حیات راحهاند جدیهدی را بهه قهومش اواههد بخشهید " :دل مهازه بهه شه
اههواهم داد ا راح مههازه در انههدران شه اههواهم نهههاد .ا دل سههندد را از جسههد شه دار کههرده ،دل
نوشتین به ش اواهم داد .ا راح اود را در اندران ش اواهم نهاد ا ش را به فراید اود سالک
اواهم نردانید ما احنام مرا نداه داشته ،ۀنها را بجا ۀارید" (حاقیال  ،27-26:36مرجمۀ قدیم).
کدام عضو مثلی  ،مولد مازه مدبخشهد؟ اقتهد عیسهد دربهارو "مولهد یهافنت از راح" صهحزت مدکنهد
(یوحنا  ،)8:3نشان مددهد که بهطور ااص ادای راحال دد ،مولد مازه مدبخشد .اما ۀیهات دیدهر
نیا حضور ادای پدر در مولد مازه را نشان مددهند :پول

بهطور ااص مدنوید ادا "ما را با مسیح

زنده نردانید" (افسسیان 5:2؛ م ایسه کنید با کولسیان  .)13:2یگ وب مدنوید "پدر نورهها" بهه مها
مولد مازه بخشیده" :اا محد اراده اود ما را بوسیله کلمه حق مولید منود ما ما چون نوبر مخلوقات اا
باشیم" (یگ وب  ،18-17:1مرجمۀ قدیم) .نهایتاً پرتد مدنوید ادا "بحسب رحمت عظیم اهود مها
را بوساطت برااسنت عیسد مسهیح از مردنهان از نهو مولیهد منهود"(اال پهرتد  ،3:1مرجمهۀ قهدیم).
مدموانیم نتیجهنیری کنیم که ادای پدر ا ادای راحال دد ،مولد مازه مدبخشند.
دعوت مأایرنذار1ا مولد مازه چه ارمزاطد با هم دارند؟ چناننه بگدا ً در این فصل اواهیم دیهد ،کتهاب
م دد نشان مددهد که مولد مازه باید قزل از پاسهخ مها بها ایه ن نجهاتبخش بهه دعهوت مأایرنهذار
باشد .بنابراین مدموانیم بدوییم که مولد مازه پیش از نتیجۀ دعوت مأایرنذار (ای ن مها) مدۀیهد .امها
بهسختد مدموان رابخۀ دقیق زمانِ بین مولد مازه ا اعالمیۀ انجیل موس انسان را که موس ۀن اهدا
در دعوت مأایرنذار عمل مدکند ،مشخص کرد .حداقل دا عزارت پیشنهاد مدکنند که ادا همامان
در صحزت با دعوت مأایرنذار ،به ما مولد مازه مدبخشد .پرتد مدنوید" :ایهن بهار مولهد شه در ااهر
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مخم فاند نزود ،بلنه بهاسیلۀ مخم لیرفاند ،یگند کالم ادای زنهده ا ابهدی مولهد نهو یافتیهد ...ایهن
کالم ه ن مژدهای است که به ش داده شده است" (اال پرتد  .)25 ،23:1یگ هوب مدنویهد" :اا
چنین اراده فرمود که ما را با کالم حق مولید کند" (یگ وب  ،18:1مرجمۀ هاارو نو) .اقتهد انجیهل بهه
ما مدرسد ،ادا از طریق ۀن صحزت مدکند ما ما را به سوی اود احضهار کنهد (دعهوت مأایرنهذار) ا
حیات راحاند جدیدی به ما عخا کند (مولد مازه) ما بتوانیم با ایه ن پاسهخ دههیم .بنهابراین ،دعهوت
مأایرنذار ،یگند ادای پهدر بها قهدرت بها مها صهحزت مدکنهد ا در مولهد مهازه ،اهدای پهدر ا اهدای
راحال دد با قدرت در ما کار مدکننهد مها مها را زنهده کننهد .اقتهد پهرتد ،انجیهل را بهه اههل اانهۀ
کُرنلیود اعالم مدکرد ،حت ً این دا مورد همامان امفاق افتهاد ،چهون اقتهد هنهوز موعظهه مدکهرد:
"راحال دد بر همه شنوندنان نازل شد" (اع ل .)44:10
ناهد ااقات اصخالح فید م اامتناپهذیر2در ایهن رابخهه بنهار رفتهه اسهت .بهه ایهن ح ی هت اشهاره
مدکند که ادا بهطور مأایرنذار ،انسانها را فرامداواند ا بهه ۀنهها مولهد مهازه ههم مدبخشهد ا ههر دا

عمل مضمین مدکنند که ما با ای ن نجهاتبخش پاسهخ اهواهیم داد .بهه ههر حهال اصهخالح فهید
م اامتناپذیر مورد سو مفاهم قرار نرفته ،چون به نظر مدرسد که استنزاط مدکند انسانها در پاسخ

بههه انجیههل ،انتخههاب دااطلزانههه ا ارادی ندارنههد -ایههن یههک ایههده ا درک للهه از اصههخالح فههید
م اامتناپذیر است .به ههر حهال ایهن اصهخالح ،از چیها ارزشهمندی محافظهت مدکنهد ،زیهرا نشهان
مددهد که عمل ادا اارد قلب ما مدشود ما پاسخد را که کامالً قخگد است حاصل کند -انرچه مها
دااطلزانه پاسخ مددهیم.
ب .ماهیت دقیق تولد تازه برای ما مرموز است
چیای که دقی اً در مولد مازه امفاق مدافتد ،برای ما مرموز است .ما مهددانیم کهه بههنوعد ،از لحهاظ
راحاند ُمرده بودیم (افسسیان  ،)1:2برای ادا زنده شده ا بهطور بسیار ااقگد "از نو متولد" شدهایم
(یوحنا 7 ،3:3؛ افسسیان 5:2؛ کولسیان  .)13:2اما مندفهمیم کهه ایهن چدونهه امفهاق مدافتهد یها
دقی اً ادا با ما چه کار مدکند ما این حیات راحاند جدید را به ما عخا کند .عیسهد مدنویهد" :بهاد
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هر جا که بخواهد مدازد ،صدای ۀن را مدشنوی امها منددانهد از کجها مدۀیهد یها بهه کجها مهدراد.
حالت کسد هم که از راح ادا متولد مدشود همینخور است" (یوحنا .)8:3
کتاب م دد مولد مازه را بهعنوان چیای مدبیند که بر همۀ اجودمان مأایر مدنهذارد .الزتهه په
مولد مازه ،برای ادا "راح ما زنده است" (رامیان  ،)10:8اما ف
مأایر مولد مازه قرار نرفته است .موضون ف

از

بهااطر ایننه اجود ما کامالً محهت

این نیست که قزالً راح ن ُمرده بود -مها در قصهورات ا

نناهان برای ادا ُمرده بودیم (مراجگه کنید به افسسیان  .)1:2درست نیست که بدوییم در مولد مازه
ف

راح ما زنده مدشود (مخابق مگلیم بگضیها) ،چون هر بخش از اجودمان محهت مهأایر مولهد مهازه

قرار مدنیرد" :کسد که در مسیح است ،ال ت نو است ،هر ۀنچه کهنه بود درنذشهت ا اینهک همهه
چیا نو شده است" (دام قرنتیان .)17:5
چههون مولههد مههازه ،کهها ِر اههدا در دران ماسههت کههه بههه مهها حیههات مههازه مدبخشههد ،بهدرسههتد مدمههوانیم
نتیجهنیری کنیم که این یک رایداد فوری است .ف

یک بار امفاق مدافتد .در یک لحظه از لحاظ

راحاند ُمردهایم ا در لحظۀ بگد ،موس ادا ،حیات راحاند جدیدی داریهم .بهه هرحهال مها همیشهه
دقی اً منددانیم این ملییر فوری چه زمهاند امفهاق مدافتهد .مخصوصهاً بهرای بچهههاید کهه در اانهۀ
مسیحد بارگ مدشوند یا کسانینه مدمد در کلیسای نهضت انجیلد یا جلسۀ مخالگۀ کتاب م دد
رشکت مدکنند ا بهمدریج درکشان از انجیل بیشرت مدشود ،شاید یک ن خۀ عخف شهدرف بها ملییهر
اساسد در رفتارشان که از "نناهنار سختدل" به "قدی

م دد" مزدیل شوند ،اجود نداشته باشهد،

اما به هرحال ،اقتد ادا از طریق راحال دد بهطور نادیهدند ا نهامرهد ،حیهات راحهاند را در دران
بیههدار مدکنههد ،ملییههر فههوری ایجههاد اواهههد شههد .ایههن ملییههر بههه مههرار زمههان در الدوهههای رفتههاری ا
اواستههاید که برای ادا اوشایند است ،ۀشنار اواهد شد.
در موارد دیدر (در ااقع ،احت طً در اکرث مواردی کهه بارنسهاطن ،مسهیحد مدشهوند) ،مولهد مهازه در
زمانینه بهاضوح قابل شناساید است ،امفاق مدافتد ،زمانینه شهخص متوجهه مدشهود قهزالً از اهدا
جدا ا از لحاظ راحاند ُمرده بود ،اما بالفاصله بگد از ۀن بهاضوح ،حیات راحاند جدیدی در درانهش
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بود .مگموطً نتایج اش بالفاصله مدمواند دیده شود -ای ن قلزد به مسهیح بهرای نجهات ،اطمینهان از
بخشش نناهان ،اشتیاق برای مخالگۀ کتهاب م هدد ا دعها (ا ایهن حه ر کهه اینهها اعه ل راحهاند
مگناداری هستند) ،لذت از پرستش ،اشتیاق برای مشارکت مسیحد ،اشتیاق االصانه برای اطاعهت
از کالم ادا در کتاب م دد ا اشتیاق برای صحزت دربارو مسیح با دیدهران .شهاید انسهانها اینخهور
بدویند" :من منددانم دقی اً چه امفاقد افتاد ،امها قزهل از ۀن لحظهه ،بهرای نجهات بهه مسهیح ایه ن
نداشتم .همچنان متگجب بودم ا در ذهنم سؤال مدکردم .اما بگد از ۀن لحظهه متوجهه شهدم کهه بهه
مسیح ای ن دارم ا اا نجاتدهندو من بود .در قلزم یک امفاقد افتاد" .امها حتهد در ایهن مهوارد ههم
کامالً مخمنئ نیستیم که دقی اً چه امفاقد در قلز ن افتاد .دقی اً ه نخور کهه عیسهد در مهورد بهاد
نفت -ما صدایش را مدشنویم ا نتیجهاش را مدبینیم ،اما دقی اً مندموانیم باد را بزینیم .پ

عمهل

راحال دد در قلز ن نیا به همین شنل است.
پ .از این لحاظ که "تولد تازه" پیش از ایامن نجاتبخش میآید
ما با استفاده از ۀیامد که در باط ن ل شد ،مولد مازه را بهعنوان عمل اهدا در بیهداری حیهات راحهاند
در درامنان مگریف کهردیم کهه مها را از مهرگ راحهاند اارد حیهات راحهاند مدکنهد .در ایهن مگریهف،
طزیگتاً مدموان درک کرد که مولد مازه قزل از ای ن نجاتبخش مدۀید .در ااقع این عمل ادا به مها
مواناید راحاند مدبخشد که با ای ن به ادا پاسخ دهیم .اما اقتد مدنهوییم ایهن "قزهل" از ایه ن
نجاتبخش مدۀید ،باید به یاد داشته باشیم کهه مگمهوطً بهه ینهدیدر بسهیار نادیننهد کهه مگمهوطً بهه
نظرمان همامان امفاق مدافتند .اقتد ادا ما را با دعوت مأایرنذار انجیل مخاطب قهرار مددههد ،اا
به ما مولد مازه مدبخشهد ا مها بها ایه ن ا موبهه بهه ایهن دعهوت پاسهخ مهددهیم .په

از دیهدناه مها

بهسختد مدموان این فاصلۀ زماند را بیان کرد ،مخصوصاً چون مولهد مهازه ،عمهل راحهاند اسهت کهه
مندموانیم با چشم یا ذهن ن ۀن را درک کنیم.
الد عزارات متگدد به ما مدنویند در ااقع ،این عمل مرموز ا مخفد ادا در راح ن ،قزهل از پاسهخ
مان با ای ن نجاتبخش به ادا مدۀید (انرچهه لالزهاً مدموانهد ف ه چنهد اانیهه پهیش از پاسهخ مها
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باشد) .اقتد عیسد دربارو مولد مازه با نی ودیمود صحزت مدکرد ،نفت" :بی ین بدان که هیچک
مندمواند داال پادشاهد ادا شود مدر ۀننه از ۀب ا راح مولد یابهد" (یوحنها  .)5:3اقتهد بها ایه ن
ۀاردن مسیحد مدشویم ،اارد ملنوت ادا مدشویم .امها عیسهد مدنویهد پهیش از ۀن بایهد "از راح"
متولد شویم"( .مولد از ۀب" به احت ل زیاد به پاکسازی راحاند از نناه اشهاره مدکنهد کهه در نزهوت
حاقیال با مناد ۀب نشان داده شده ،در حاقیال  .)26-25:36نامواند ما در ایننه بههمنهاید ا بهدان
عمل االیۀ ادا در درامنان به ناد مسیح برایم ،اقتد عیسد مدنوید" :هیچک

مندمواند نهاد مهن

بیاید ،مدر ایننه پدری که مرا فرستاد اا را به طرف من جذب مناید" (یوحنا  )44:6مورد مأکیهد قهرار
مدنیرد ا "کسد ناد من مندمواند ۀمد مدر ۀننه پدر من ،ۀن را بدا عخا کند" (یوحنها  ،65:6مرجمهۀ
قدیم) .این عمل دراند مولد مازه به زیزاید ،اقتد لوقا دربارو لیدیه صحزت مدکنهد ،موصهیف شهده:
"ادااند قلب اا را باز کرد ما مگلیم پهول
کرد ،بگد اا موانست به موعظۀ پول
برعن  ،پول

را بپهذیرد" (اعه ل  .)14:16اال اداانهد قلهب اش را بهاز

نوش کند ا با ای ن پاسخ دهد.

به ما مدنوید" :اما انسان نفساند (محتاللفظد" :انسان طزیگهد") امهور مربهوط بهه

راح ادا را مندپذیرد زیرا در نظرش جهالت است ،ا قادر به درکشان نیست ،چرا که قضاات درسهت
میرسه اسهت" (اال قرنتیهان  ،14:2مرجمهۀ ههاارو نهو) .دربهارو
دربارو ۀنها منهها از دیهدناهد راحهاند ر
کسانینه از مسیح جدا هستند ،مدنوید" :کسد نیست که بفهمهد یها جویهای اهدا باشهد" (رامیهان
.)11:3
حل این مرگ راحاند ا نامواند در پاسخدهد ،ف
راه ر

زماند حاصل مدشهود کهه اهدا در درامنهان

حیات جدیدی عخا کند" .اما ادا ۀن در در رحمت ا بخشایش ارایند ا در محزت ش نسهزت بهه مها
کریم است که انرچه به علت اخاهای اود ُمرده بهودیم ،مها را بها مسهیح زنهده نردانیهد" (افسسهیان
 .)4:2-5همچنین پول

مدنوید " :ۀن زمان که در نناهان ا حالت اتنهه ناشهدو نَفه

بودید ،ادا ش را با مسیح زنده کرد" (کولسیان  ،13:2مرجمۀ هاارو نو).
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اهود مهرده

امرازه این ایده که مولد مازه پیش از ای ن نجاتبخش مدۀید ،همیشه از سوی نهضت انجیلیها درک
مندشود .ناهد ااقات مردم حتد اینخور اواهند نفت" :انر به مسهیح بههعنوان نجاتدهنهدو اهود
ای ن داری ،پ

(بگد از ای ن) مولد داباره اواهد یافت) .اما کتاب م دد هرنها چنهین چیهای را

مندنوید .این مولد مازه در کتاب م دد بهعنوان چیهای در نظهر نرفتهه شهده کهه اهدا در درامنهان
انجام مددهد ما به ما مواناید ای ن ۀاردن عخا کند.
دلیل ایننه نهضت انجیلیها لالزاً فنر مدکند که مولهد مهازه بگهد از ایه ن نجهاتبخش مدۀیهد ،ایهن
است که ۀنها نتایج را بگد از ای ن ۀاردن شخص مدبینند (از جمله داست داشنت اهدا ا کالمهش ،ا
بازنشت از نناه) ا فنر مدکنند که بنابراین مولد مازه باید بگد از ای ن نجهاتبخش باشهد .در ااقهع،
بگضد از بیانیههای نهضت انجیلد دربارو ای ن ،شامل کل مد است که مدنویند مولد مهازه بگهد از

ای ن نجاتبخش مدۀید .در این بیانیهها ،کلمۀ مولد مازه ،ظاهرا ً به مگنای نشهانۀ بیرانهد مولهد مهازه
است که در زندند ملییر یافته دیده مدشود ،نشانهای که قخگهاً بگهد از ایه ن نجهاتبخش مدۀیهد.
درنتیجه" ،مولد داباره یافنت" از لحاظ اعخای االیهۀ حیهات جدیهد در نظهر نرفتهه مندشهود ،بلنهه از
لحاظ ملییر کامل زندند که نتیجۀ این اعخاست .انر اصخالح مولد مازه اینخور در نظر نرفتهه شهود،
پ

بهدرستد ،مولد مازه بگد از ای ن نجاتبخش مدۀید.

به هرحال ،انر باید با دقت از زباند مخابق کالم ااقگد کتاب م دد استفاده کنیم ،بهرتاست کلمهۀ
مولد مازه را به عمل فوری ،االیۀ ادا محداد کنهیم کهه بهه ایهن مرمیهب اا بهه مها حیهات راحهاند عخها
مدکند .سهپ

مدمهوانیم مأکیهد کنهیم کهه مها مولهد مهازه را منهدبینیم ،بلنهه ف ه نتهایج اش را در

زندنی ن مدبینیم ا ای ن به مسیح برای نجات ،االین نتیجههای اسهت کهه مهدبینیم .در ااقهع ،مها
هرنا منددانیم مولد مازه یافتهایم ،مدر ایننه به مسیح ای ن ۀاریم ،چون این نشانۀ بیراند این عمل
مخفد ا دراند اداست .اقتد به سوی ایه ن نجهاتبخش در مسهیح مهدرایم ،مهددانیم کهه مولهد
داباره یافتهایم.
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ما از لحاظ عملد باید بدانیم که موضیح پیلام انجیل در کتاب م دد بهصهورت یهک فرمهان نیسهت:
"مولد داباره بیاب ا نجات اواهد یافت" ،بلنه" :به عیسد مسیح ای ن ۀار ا نجهات اهواهد یافهت".
این الدوی پیوسته در موعظۀ انجیل در رسارس کتاب اع ل ا در موصیف نهضت انجیلد است که در
رساطت اراهه شده است.
ج .تولد تازۀ واقعی باید نتایجی را در زندگی حاصل کند
در بخش قزلد به این موضون پردااتیم که مواناید پاسخ به ادا در ای ن نجاتبخش ،االین نتیجهۀ
مولد مازه است .درنتیجه یوحنا مدنوید" :هر که ای ن دارد که عیسد ،مسهیح اسهت ،از اهدا مولهود
شده است" (اال یوحنا  ،1:5مرجمۀ قدیم) .اما نتایج دیدری هم در مولد مازه اجود دارد کهه بسهیاری
از ۀنها بهطور ااص در االین رسالۀ یوحنا بیان شدهاند .مثالً یوحنها مدنویهد" :ۀن کهه از اهدا مولهود
شده است نناه مندکند زیرا رسشت ادا در اا مدماند؛ پ

اا مندمواند در نناه زنهدند کنهد ،چهرا

که از ادا مولود شده است" (اال یوحنا  ،9:3مرجمۀ هاارو نو) .در اینجا یوحنها موضهیح مددههد کهه
ۀننه مولد داباره یافته ،این "ذ رریت" راحاند را در درانش دارد (قدرت حیاتبخش ا در حهال رشهد) ا
این زندند شخص را عاری از نناه دامئد مدسازد .الزته به این مگنا نیست که ایهن شهخص زنهدند
کاملد اواهد داشت ،بلنه ف

الدوی زندند ،افراط دامئد در نناه نخواهد بود .بایهد موجهه کنهیم

که یوحنا مدنوید این دربارو هر کسد که ااقگاً مولد داباره یافته صدق مدکند" :ۀن که از ادا مولود
شده است نناه مندکند" .راش دیدر در رسیدند به این موضهون ،ایهن اسهت کهه بدهوییم" :ههر کهه
عدالت را به جا ۀارد ،از ای مولد یافته است" (اال یوحنا  ،29:2مرجمۀ قدیم).
محزت ااقگد ا مسیحنونه ،نتیجۀ مشخصد در زندند اواهد داشهت" :ههر کهه محزهت مدمنایهد از

ادا مولود شده است ا ادا را مدشناسد" (اال یوحنا  ،7:4مرجمۀ قدیم) .مأایر دیدر مولد مازه ،للزه
بر دنیاست" :احنام اا باری نران نیست .زیرا هر که از ادا مولود شده است ،بر دنیا للزهه مدیابهد"
(اال یوحنا  ،4-3:5مرجمۀ هاارو نو) .در اینجا یوحنا موضیح مددهد که مولهد مهازه ،موانهاید للزهه بهر
فشارها ا اسوسههای دنیا را عخا مدکند ،که در لیر این صورت مهانع از اطهاعت ن از احنهام اهدا ا
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پیرای از طری ه هایش مدشد .یوحنا مدنوید ما بر این فشارها للزه اواهیم کرد ا بنابراین اطاعهت
از فرامین ادا "باری نران" نخواهد بود ،بلنه استنزاط مدکند که این لذتبخش اواهد بود.
نهایتاً یوحنا متذکر مدشود که نتیجۀ دیدر مولد مازه ،محافظت در برابر شیخان اسهت" :مها مهددانیم

که هر که از ادا مولود شده است ،در نناه زندند مندکند ،بلنه ۀن "مولو ِد ادا" [یگنهد عیسهد] اا
را حفظ مدکند ا دست ۀن رشیر به اا مندرسد" (اال یوحنا  ،18:5مرجمۀ هاارو نو) .انرچه شهاید از
طرف شیخان به اا حمله شود ،اما یوحنا به اوانندنان اش اطمینان مدبخشد" :ۀن کهه در ش سهت
بههارنرت اسههت از ۀن کههه در دنیاسههت" (اال یوحنهها  ،4:4مرجمههۀ هههاارو نههو) ا ایههن قههدرت عظههیم مههر
راحال دد در ما ،در برابر ۀسیب نهاید راحاند از سوی ۀن رشیر ،از ما محافظت مدکند.
ما باید بدانیم که یوحنا بر این چیاها بهعنوان نتایج واری در زندند کسانینه مولد داباره یافتهاند،
مأکید مدکند .انر مولد مازو ااقگد در زندند شخص اجود دارد ،اا ای ن اواهد داشت کهه عیسهد،
مسیح است ا از الدوی زندند در نناه دامئد اودداری اواهد کهرد ا بهرادر یها اهواهرش را محزهت
اواهد کرد ا بر اسوسههای دنیا للزه اواهد کرد ا از ۀسیب نهاید ۀن رشیر در امان اواهد بود .این
عزارات نشان مددهند که لیرممنن است یک نفر مولد مازه بیابد ا ااقگاً ای ن نیاارد.
پول

نتایج دیدر مولد مازه را با صحزت دربارو "میوو راح" ذکر مدکند ،یگند نتایجد در زنهدند کهه

حاصل قدرت راحال دد است که در هر ای نداری کار مدکند" :اما مثرهای کهه راحال هدد بهه بهار
مدۀارد :محزت ،اوشد ،سالمتد ،بردباری ،مهرباند ،ایراواهد ،افاداری ،فرامند ا اویشهتنداری
است" (لالطیان  .)23-22:5انر مولهد مهازه ،ااقگهد باشهد ،ایهن عنهارص میهوو راح ایلهد بیشهرت در
زندند ۀن شخص منایان اواهند شد .اما برعن  ،لیرای نداران ،از جمله کسانینه اامنود مدکنند
ای ندار هستند ،اما ای ندار نیستند ،بهاضوح فاقد این ایژنیهای شخصیتد در زندندشان اواهند
بود .عیسد به شانردانش نفت:
"از انزیای درالین احتیاط کنید که در لزاد میش به ناد ش مدۀیند ،الد در باطن نرنان
درندهاند .ۀنها را از اع لشان [میوهشان] اواهید شناات .ۀیا مدموان از بومهۀ اهار اندهور ا
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از ااربن انجیر چید؟ همینخور درات اوب میوه نینو بزهار مهدۀارد ا دراهت بهد میهوه بهد.
درات نینو مندمواند میوه بد بزار ۀارد ا نه درات بد میوو نینو .دراتد که میوو اهوب بزهار
نیههاارد ۀن را مدبُرنههد ا در ۀمههش مداندازنههد .بنههابراین شه ۀنههها را از میوههایشههان اواهیههد
شناات" (متد .)20-15:7
عیسد یا پول

یا یوحنا ،به عمل کلیساید یا مگجاات ،بههعنوان نشهانۀ مولهد مهازه اشهاره مندکننهد.

بلنه به ایژنیهای شخصیتد در زندند اشاره مدکنند .در ااقع ،بالفاصله بگد از ۀیهات ن هل شهده در
باط ،عیسد هشدار مددهد که در راز دااری بسیاری به اا اواهند نفت" :ادااندا ،ادااندا ،ۀیها بهه
نام مو نز روت ننردیم ا به نام مو سخن ندفتیم؟ ۀیا با ذکر نام مو ارااح ناپاک را بیران نراندیم؟ ا به نهام
مو مگجاات بسیار ننردیم؟" ۀنداه ااضگاً به ۀنها اواهم نفت" :مهن هرنها شه را مندشناسهم .از مهن
دار شوید ،ای بدکاران" (متد  .)23-22:7نز روت ،اارا ارااح ا مگجاات بسیار ا اع ل قدرینهد در
نام عیسد (دربارو انوان دیدر اع ل شدید کلیساید که شاید بیش از چنهد دههه بها قهدرت جسهم در
زندند شخص عمل کنند ،چیای مندنوییم) ،نواه قانعکنندهای نیست که شخص ااقگاً مولد داباره
یافته است .ظاهرا ً همۀ اینها مدمواند با قدرت طزیگد مرد یا زن یا با کمک ۀن رشیر انجام شهود .امها
محزت ااقگد به ادا ا قوم اش ،اطاعت قلزد از فرامین اش ا ایژنیههای شخصهیتد مسهیحنونه کهه
میههوو راح مداوانههد ،دامئهاً در طههول دارانههها در زنههدند شههخص دیههده مدشههود ا بهسههادند

پههول

مندمواند موس شیخان یا زن ا مرد طزیگد که با قدرت اود عمل مدکند ،حاصل شود .اینها ف ه
موس راح ادا که در دران ما مشلول کار است ا به ما زندند مازه مدبخشد ،حاصل مدشود.

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

ۀیا شخص در مولد مازه ن ش فگالد دارد؟ موضیح دهید.

.2

شزاهتها ا مفاامهای دعوت مأایرنذار ا مولد مازه را بیان کنید؟

.3

مولد مازه با ای ن نجاتبخش چه ارمزاطد دارد؟
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.4

ۀیا شخص مدمواند مولد مازه بیابد ا هیچ نشانهای در زندند اش نزاشد؟ با اسهتفاده از
کتاب م دد از پاسخ اود ح یت کنید.

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا ش مولد داباره یافتهاید؟ ۀیا نشانۀ مولد مازه در زندند مان دیده مدشود؟ ۀیها زمهان
ااصد را که مولد مازه در زندند مان امفاق افتاد ،به یاد دارید؟ ۀیها مدموانیهد موصهیف کنیهد
که از کجا مددانستید چیای امفاق افتاده است؟

.2

انر ش (یا داستد که به رسالتان مدۀید) مخمنئ نیستید کهه مولهد دابهاره یافتهایهد،
کتاب م دد مشوی تان مدکند که برای دستیابد به اطمینان بیشرت چه کار کنید (یها بهرای
االین بار ااقگاً مولد داباره بیابید)؟ (ننته :نفتدوی بیشرت دربارو موبه ا ای ن نجاتبخش در
فصل بگدی اراهه مدشود).

.3

نظرمان دربارو این ح ی ت چیست که مولد مازهمان کهامالً عمهل اهدا بهود ا شه ههیچ
سهمد در ۀن نداشتید؟ این باع مدشود چه احساسد نسزت بهه اودمهان داشهته باشهید؟
این باع مدشود چه احساسد نسزت به ادا داشته باشید؟

.4

ۀیا قسمتهاید در زندند مان هست که نتایج مولد مازه بهاضوح دیده مندشهود؟ ۀیها بهه
نظرمان ممنن است که یک نفر مولد مازه بیابد ا سپ

از لحاظ راحهاند راکهد مبانهد ا ههیچ

رشدی نداشته باشد یا رشد اندکد داشته باشهد؟ ایهن در چهه رشایخهد مدموانهد امفهاق بهد
افتد؟ ما چه اندازه کلیساید که شخص در ۀن رشکت مدکند ،مگلیمد کهه دریافهت مدکنهد،
نون مشارکت مسیحد که در ااتیار دارد ا زماند را که مرمزهاً رصف مخالگهۀ کتهاب م هدد ا
دعا مدکند ،مدمواند بر زندند ا رشد راحاند اا مأایر بدذارد؟

509

اصطالحات خاص

.4
مولد داباره
مولد از راح
مولد از ۀب

فید م اامتناپذیر
مولد مازه

عبارت حفظی از کتاب مقدس

.5
یوحنا 8-5:3

"عیسد جواب داد "بی ین بدان که هیچک

مندمواند داال پادشاهد ادا شهود مدهر ۀننهه از ۀب ا

راح مولد یابد .ۀنچه از جسم مولد بیابد ،جسم است ا ۀنچه از راح متولد نردد راح است .مگجب ننهن
که به مو مدنویم همه باید داباره متولد شوند .باد هر جا که بخواهد مدازد .صدای ۀن را مدشهنوی
اما مندداند از کجا مدۀیهد یها بهه کجها مهدراد .حالهت کسهد ههم کهه از راح اهدا متولهد مدشهود
همینخور است".
_________________________
.1

مراجگه کنید به فصل  19دربارو دعوت مأایرنذار.

.2

این حرف  Iدر "پنج ننتۀ کالوینیسم" است که با کلمۀ  TULIPاراهه شده است .حراف دیدر نشهاندهندو رشارت کامهل (مراجگهه کنیهد بهه فصهل
 ،)13برنایدند بدقید ا رشط (مراجگه کنید به فصل  ،)18کفارو محداد ا مداام ای ن م دسین (مراجگه کنید به فصل  )24است.
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فصل بیستو یکم
ایامن آوردن (ایامن و توبه)

 +موبۀ ااقگد چیست؟
 +ای ن نجاتبخش چیست؟
 +ۀیا انسانها مدموانند عیسد را بهعنوان نجاتدهنده بپذیرند ،الد بهعنوان ادااند نپذیرند؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

دا بخش قزلد موضیح دادند که چدونه ادا (از طریق موعظۀ کالم موس انسان) دعوت انجیل را به
ما مدرساند ا با عمل راحال دد ،به ما مولهد مهازه مدبخشهد ،حیهات راحهاند جدیهد را در درامنهان
مدنذارد .در این فصل ،پاسخ مان به دعوت انجیل را بررسد مدکنیم .ما مدمهوانیم ایه ن ۀاردن را

اینخور مگریف کنیم :ای ن ۀاردن ،پاسخ ارادی ما به دعوت انجیل است ،کهه االصهانه از نناهامنهان
موبه کرده ا برای نجات به مسیح اعت د مدکنیم.
کلمۀ ای ن ۀاردن ( ِنرَایدن) ،یگنهد "رایدردانهد" -در اینجها نشهاندهندو رایدردانهد راحهاند اسهت،
رایدرداند از نناه به سوی مسیح .رایدرداند از ننهاه ،موبهه نامیهده مدشهود ا رایدردانهد بهه سهوی
مسیح ،ای ن نامیده مدشود .ما مدموانیم به هریک از عنارص ای ن ۀاردن بپهردازیم ا از یهک لحهاظ
مهم نیست که اال دربارو کدام یک صحزت کنیم ،چون هیچیک مندمواند بدان دیدری امفهاق افتهد
ا اقتد ای ن ۀاردن ااقگد امفاق مدافتد ،اینها باید با هم امفاق افتند .برای پرداانت به اهداف این
فصل ،باید اال ای ن نجاتبخش را بررسد کنیم ا بگد به موبه بپردازیم.
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الف .ایامن نجاتبخش واقعی شامل دانش ،تأیید و اعتامد شخصی است.

.1

دانش بهتنهایی کافی نیست.

ای ن نجاتبخش شخصد مخابق ادراک کتاب م دد ،شامل چیای بیش از دانش محد است .ما
باید از کیستد مسیح ا کاری که انجام داده ،ۀناه باشیم ،چهون "چدونهه مدمواننهد بهه کسهد ایه ن
ۀارند که دربارو اا چیای نشنیدهاند؟" (رامیان  .)14:10اما ۀناهد از ح ایق زندند عیسد ،مهرگ ا
رستاایاش برای ما کافد نیست ،چون انسانها مدموانند ح ایق را بدانند ،اما از ۀنها رسکشد کرده یا
بیاار باشند .مثالً پول

به ما مدنوید بسیاری ،رشیگت ادا را مددانند اما از ۀن بیاارنهد" :ههر چنهد

از حنم عادطنۀ ادا ۀناهند که منافات مرمنزانِ چنین اع لد مرگ است ،نهمنها اود ۀنهها را انجهام
مددهند ،بلنه کساند را نیا که مرمنب ۀنها مدشوند ،مأیید مدکنند" (رامیان  ،32:1مرجمهۀ ههاارو
نو) .حتد دیوهها ههم مدداننهد کهه اهدا کیسهت ا ح هایق زنهدند عیسهد ا عمهل نجهاتبخش اا را
مددانند ،چون یگ وب مدنوید" :مو ای ن داری که اهدا ااحهد اسهت ،بسهیار اهوب! شهیاطین ههم
ای ن دارند ا از مرد مدلرزند" (یگ وب  .)19:2اما این ۀناهد قخگاً به ایهن مگنها نیسهت کهه دیوهها
نجات یافتهاند.

.2

دانش و تأیید کافی نیست.

بگالاه ،رصفاً ۀناهد از ح ایق ا مأییدشان یها مواف هت بها ح ی هت شهان کهافد نیسهت .نی ودیمهود
مددانست عیسد از طرف ادا ۀمده ،چون نفت" :ای استاد ،ما مهددانیم مهو مگلمهد هسهتد کهه از
طرف ادا ۀمدهای زیرا هیچن

مندمواند مگجاامد را که مو مدکند انجام دهد ،مدر ۀننه ادا بها اا

باشد" (یوحنا  )2:3نی ودیمود ح ایق این رشای  ،از جمله مگلیم عیسد ا مگجهاات برجسهتهاش را
ارزیابد کرده ا بر اساد این ح ایق به نتیجۀ درست رسیده بود :عیسد مگلمد بود که از جانب ادا
ۀمده بود .اما این بهمنهاید به این مگنا نزود که نی ودیمود ای ن نجاتبخش داشت ،چون همچنان
باید برای نجات به مسیح اعت د مدکرد؛ همچنهان بایهد "بهه اا ایه ن مهدۀارد" .الریپهاد پادشهاه،
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منونۀ دیدری از دانش ا مأیید بدان ای ن نجاتبخش است .پول

دریافت کهه الریپهاد پادشهاه از

کُتب م دد یهودی (چیای که اکنون عهدعتیق مدنامیم) ۀناه اسهت ا ظهاهرا ً ۀن را مأییهد مدکهرد.
اقتد پول

در برابر الریپاد در محنمه بود ،نفت" :ای الریپاد پادشاه ،ۀیا ش بهه انزیها ع یهده

دارید؟ مددانم که ع یده دارید" (اع ل  .)27:26با این حال الریپاد ای ن نجاتبخش نداشهت،
چون به پول

.3

نفت" :ایال مدکند به این زادی مدمواند مرا مسیحد بسازی؟" (اع ل .)28:26

من باید تصمیم بگیرم که به عیسی تکیه کنم تا شخصاً مرا نجات بخشد.

عالاه بر ۀناهد از ح ایق انجیل ا مأیید این ح ایق ،من برای ایننه نجات یابم باید مصمیم بدیرم که
به عیسد منیه کنم ما مرا نجات دهد .با این کهار ،مهن از نهاظر عالقمنهد بهه ح هایق نجهات ا مگهالیم
کتاب م دد ،به کسد مزدیل مدشوم که با عیسد مسیح بههعنوان یهک شهخص زنهده رابخهۀ جدیهد

برقرار مدکنم .بنابراین ما مدموانیم ای ن نجهاتبخش را اینخهور مگریهف کنهیم :ایه ن نجهاتبخش
یگند اعت د به عیسد مسیح بهعنوان یک شخص زنده ،برای بخشش نناهان ا حیات ابدی با ادا.
این مگریف مأکید مدکند که ای ن نجاتبخش ف

ای ن به ح ایق نیست ،بلنه اعت د شخصد به

عیسد برای نجامم است .ه نخور که در فصول بگدی موضهیح اهواهیم داد ،نجهات چیهای بهیش از
رصفاً بخشش نناهان ا حیات ابدی است ،اما ۀننه در ابتدا به ناد مسیح مدۀید ،بهنهدرت بهه اسهگت
برکات نجامد که حاصل اواهد شد ،پد مدبرد .ننتۀ اصلد که باع ندراند لیرای نداری مدشهود
که به ناد مسیح مدۀید ،این است که نناه ،اا را از مشارکت با ادا که برای ۀن ۀفریده شدهایم ،جهدا
کرده است .لیرای ندار به ناد مسیح مدۀید ا در طلب ۀن است که نناه ا قصورات اش برداشته شود
ا اارد رابخۀ ااقگد با ادا شود که ما ابد پایهدار مدمانهد .مها بهدرسهتد مدمهوانیم دا ندرانهد اصهلد
کسد که به مسیح اعت د مدکند را بههعنوان "بخشهش نناههان" ا "حیهات ابهدی بها اهدا" االصهه
کنیم.
این مگریف به اعت د شخصد بر مسیح مأکید مدکند ،نه ف

اعت اد به ح ای د دربارو مسیح .چون

ای ن نجاتبخش در کتاب م دد شامل این اعهت د شخصهد اسهت ،لالزهاً کلمهۀ اعهت د ،بههرت از
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ای ن یا اعت اد در فرهن

ِ
صحت یک چیا "ای ن" داشته باشهیم،
مگارص است .چون ما مدموانیم به

بههدان مگهههد یهها اابسههتدد شخصههد بههه ۀن .مههن مدمههوانم ای ه ن داشههته باشههم کههه کههاناا پایتخههت
اسرتالیاست یا  7وبدر  6مدشود  ،42اما اقتهد ف ه بهه ایهن ح هایق ایه ن دارم ،ههیچ مگههد یها
اابستدد شخصد به کسد ندارم .از طرف دیدر ،ناهد ااقات کلمۀ ای ن ،امرازه برای اشاره به مگهد
لیرمنخ د نسزت به چیای بنار مدراد که شواهد قدریندی براالف ۀن اجود دارد ،نهوعد مصهمیم
لیرمنخ د برای ای ن به چیای که نسزتاً مخمئنیم که راست نیست! (انر میم فومزال موردعالقههمان
همچنان در بازی شنست بخورد ،یک نفر مدمواند ش را مشهویق کنهد کهه "ایه ن داشهته باشهید"،

انرچه همۀ ح ایق ،االف ۀن را نشان مددهند) .در این دا حالهت مگهراف ،مفههوم اعت هاد ا ایه ن
براالف مفهوم کتاب م دد است.
کلمۀ اعت د به ایدو کتاب م دد نهادینرت اسهت ،چهون مها بها اعهت د بهه انسهانها در زنهدند رازانهه
ۀشناییم .هرچه بیشرت یک نفر را بشناسیم ا الدوی زندندای را بزینهیم کهه اعهت د را مضهمین کنهد،
بیشرت مدموانیم به اا اعت د کنیم که به اعدههایش عمل کند ،یا طوری عمل کند که بتهوانیم بهه اا
منیه کنیم .این حالت کاملرت اعت د شخصد در عزارات متگدد کتاب م دد نشان داده شده کهه از
لحاظ بسیار شخصد دربارو ای ن نجاتبخش االیهه صهحزت مدکنهد ،لالزهاً از قیاسههاید اسهتفاده
مدکند که برنرفته از رااب شخصد است .یوحنا مدنوید" :به ۀن کساند که اا را قزول کردند قدرت
داد ما فرزندان ادا نردند ،یگند به هر که به اسم اا ای ن ۀارد" (یوحنا  ،12:1مرجمۀ قدیم) .یوحنها
دربارو پذیرش مسیح ،ه نند پذیرش مه ن در اانهمان صحزت مدکند.
یوحنا  16:3به ما مدنوید" :هر که به اا ای ن بیاارد هالک ندردد ،بلنه صاحب زندند ابدی شود".
در اینجا یوحنا از عزارت شدفتاندیای استفاده مدکند که ف

مندنوید" :ههر کهه اا را بهاار کنهد"

(یگند باار کند که حرف هایش راست ا قابهل اعهت د اسهت) ،بلنهه مدنویهد" :ههر کهه بهه اا ایه ن
بیاارد" .عزارت یوناند  pisteuo eis autonرا مدموان اینخور نیها مرجمهه کهرد" :ههر کهه بهر اا ایه ن
ۀارد" ،با ح ر اعت د یا اطمینان به عیسد که بهعنوان یک شخص است ا بر عیسهد منیهه مدکنهد.
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لئون موری

مدنوید" :ای ن برای یوحنا ،عملد است کهه انسهانها را از اودشهان اهار کهرده ا بها

مسیح یند مدسازد" .اا عزارت یوناند  pisteuo eisرا بههعنوان نشهانۀ مهمهد در نظهر مدنیهرد کهه
ای ن عهدجدید ف

پذیرش ع الند نیست ،بلنه شامل "عنرص ااالقهد اعهت د شخصهد" اسهت.

1

چنین عزارمد در زبان یوناند دنیوی اار از عهدجدید بسیار نادر بود یا شاید اصالً اجهود نداشهت،
اما بهاوبد برای بیان اعت د شخصد به مسیح مناسب است که شامل ای ن نجاتبخش است.
عیسد در بخشهای متگدد دربارو "ۀمدن به ناد اا" صحزت مدکند .اا مدنوید" :همۀ کساند که پدر
به من مدبخشد به سوی من اواهند ۀمد ا کسد را که پیش من مدۀید بیران نخواهم کهرد" (یوحنها
 .)37:6همچنین مدنوید" :انر کسد مشنه است پیش من بیایهد ا بنوشهد" (یوحنها  .)37:7بههطور
مشابه مدنوید" :ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من بهه شه ۀرامهد اهواهم داد.
یو مرا بر اود نیرید ا از من مگلیم یابیهد ،زیهرا مهن نرمهدل ا فهرامن هسهتم ا جانههای شه ۀرامهد
اواهد یافت ،زیرا یو من افیف ا بار من سزک اسهت" (متهد  .)30-28:11در ایهن عزهارات ،ایهدو
ۀمدن به ناد مسیح ا دراواست پذیرش را داریم ،بهرای نوشهیدن ۀب حیهات ا ۀرامهد ا مگلهیم یهافنت.
همۀ اینها شدیدا ً مصویر شخصد چیای را نشان مددهند که در ای ن نجاتبخش هست.
حاط با این ادراک از ای ن ااقگد عهدجدید مدموانیم سپاسداار باشهیم کهه اقتهد کسهد بهه مسهیح
اعت د مدکند ،هر سه عنرص باید موجود باشد .باید ۀناهد االیهه یها ادراکهد دربهارو ح هایق انجیهل
موجود باشد .همچنین باید مأیید یا مواف ت با این ح ایق نیا موجهود باشهد .ایهن موافهق شهامل یهک
الاام است که ح ایق اعالم شده در انجیل راست است ،مخصوصاً ایننه من نناهنارم ا به نجات نیاز
دارم ا مسیح بهمنهاید جاای نناهم را پردااتهه ا نجهات را بهه مهن عرضهه مدکنهد .ایهن شهامل یهک
ۀناهد نیا مدباشد که من باید برای نجات به مسیح اعت د کنم ا اا منهها راه بهه سهوی اهدا ا منهها
اسیلۀ مهیا شده برای نجامم است .این مأییهد ح هایق انجیهل شهامل اشهتیاق بهرای نجهات از طریهق
مسیح است .اما همۀ اینها همچنان چیای به ای ن نجاتبخش ح ی د مندافاایند .این ف

زماند

حاصل مدشود که من یک مصمیم ارادی بدیرم که به مسیح بهعنوان نجاتدهندهام منیه یها اعهت د
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کهل اجهودم کهه
کنم .این مصمیم شخصد برای اعت د به مسیح ،با قلزم انجام مدشود ،قوو مرکهای ر
مگهدات شخصد من بهعنوان یک انسان کامل را مدسازد.
ب .ایامن و توبه باید با یکدیگر همراه شوند.

ما مدموانیم موبه را اینخور مگریف کنیم :موبه ،لم ا انداه قلزد نسهزت بهه ننهاه ،منهذیب کهردن ۀن ا
مگهد االصانه برای مرک ۀن ا زندند در اطاعت از مسیح است.
این مگریف نشان مددهد که موبه مدمواند در زمان ااصد امفهاق افتهد ا بها ظههور ملییهر در الدهوی
زنههدند شههخص برابههر نیسههت .موبههه ماننههد ایهه ن ،یههک ادراک ع النههد (ایننههه ننههاه اخاسههت)،

مأییدعاطفد مگالیم کتاب م دد دربارو نناه (لهم ا انهداه نسهزت بهه ننهاه ا نفهرت از ۀن) ا مصهمیم
شخصد برای رایدرداند از ۀن (منذیب نناه ا مصمیم ارادی برای ِ
مرک ۀن ا درعوض ههدایت زنهدند
به اطاعت از مسیح) است .ما مندموانیم بدوییم شخص باید مدمد در این زندند ملییر یافته زندند
کند ما موبه ااقگد باشد ،در این صورت موبه به یک نون اطاعت مزدیل مدشود که مدموانستیم انجام
دهیم ما نجایان را بدست ۀاریم .الزته ،نتیجۀ موبۀ ااقگد ،زندند ملییر یافته اواههد بهود .در ااقهع،
موبهکار ااقگد بالفاصله زندند ملییر یافته اواهد داشت ا مدموانیم این زندند ملییر یافتهه را مثهرو
موبه بنامیم .اما هرنا نزاید سگد کنیم اواهان سهپری شهدن یهک مهدت زمهاند باشهیم مها در ااقهع،
کهل
زندند شخص ملییر کند ما بتوانیم از بخشش اا مخمنئ شویم .موبه ،در قلهب امفهاق مدافتهد ا ر
اجود شخص را در مصمیمنیری در برمدنیرد ما از نناه رایدردان شود.
باید بدانیم که لم ا انداه محد بهااطر اع ملان یا حتد پشی ند عمیق از اع ملان ،موبۀ ااقگهد
نیست ،مدر ایننه با مصمیم االصانه برای مرک نناهد که برعلیه ادا مرمنب شده همراه شود .موبۀ
ااقگد شامل این ح ر عمیق است که بدمرین چیا دربارو نناه شخص این است که ادای قهداد را
رنجانیده است .پول

دربارو "موبه به سوی ادا ا ای ن به اداانهد مها عیسهد مسهیح" موعظهه کهرد

(اع ل  ،21:20مرجمۀ قدیم) .اا مدنوید بهااطر قرنتیان شادمان شد" :نه از ۀن را کهه انهداهدین

شُ دید ،بلنه چون انهداهتان بهه موبهه انجامیهد ...چهون انهداهد کهه بهرای اهدا باشهد ،موجهب موبهه
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مدشود ،که به نجهات مدانجامهد ا پشهی ند نهدارد .امها انهداهد کهه بهرای دنیاسهت ،مهرگ بهه بهار
مدۀارد" (دام قرنتیان  ،10-9:7مرجمۀ هاارو نو) .لم دنیوی مدمواند شهامل لهم ا انهداه زیهاد بهرای
اع ل شخص ا احت طً مرد از مجازات نیا باشد ،اما منذیب ااقگد نناه یا مگههد بهرای مهرک ۀن در
زندند شخص نیست .عاانیان  17:12به ما مدنوید عیسو بهااطر عواقهب اع لهش نریسهت ،امها
ااقگاً موبه ننرد .بگالاه ،چناننه دام قرنتیان  10-9:7نشان مددهد ،حتد انهداه الههد ااقگهد ف ه
عاملد است که به موبۀ ااقگد رهنمون مدشود ،اما این انداه ،مصمیم االصانۀ قلزد در حضور اهدا
نیست ما منجر به موبۀ ااقگد شود.
کتاب م دد ،موبه ا ای ن را بهعنوان جوانب مختلف یک عمل برای ۀمدن به ناد مسیح برای نجات،
در کنار هم مدنذارد .چنین نیست که شخص ،اال از نناه رایدردان مدشود ا بگد به مسیح اعت د
از ننهاه رایدهردان مدشهود ،بلنهه ههر دا همامهان

مدکند ،یا اال به مسیح اعت د مدکند ا سهپ

امفاق مدافتند .اقتد برای نجات از نناهامنان به ناد مسیح مدرایم ،همامان از نناهاند رایدردان
مدشویم که از مسیح مداواهیم ما را از ۀنها نجات دهد .انهر ایهن درسهت نزهود ،په

رفهنت بهه نهاد

مسیح برای نجات از نناه ،بهسختد مدموانست رایدرداند به ناد مسیح یا اعت د به اا باشد.
این ح ی ت را که موبه ا ای ن ف

ِ
مختلف یک سنه یا دا جنزۀ مختلف رایداد ای ن ۀاردن
دا رای

هستند ،مدموان در مصویر  1 . 21دید .در این منودار ،کسد کهه ااقگهاً بهرای نجهات بهه نهاد مسهیح
مدراد ،باید همامان نناهد را که به ۀن چسزیده ،رهها کنهد ا از ۀن ننهاه رایدهردان شهود مها بهه نهاد
مسیح براد .درنتیجه ،موبه یا ای ن ،هیچندام اال نیستند؛ اینها باید با هم باشند .جان موری دربارو
"ای ن موبهکار" ا "موبۀ باای ن" صحزت مدکند.

2

بنابراین ،این بهاضوح براالف شواهد عهدجدید است که دربهارو احهت ل اجهود ایه ن نجهاتبخش
ااقگد بدان موبه برای نناه صحزت کنیم .همچنین براالف عهدجدید است که دربارو ایهن احهت ل
صحزت کنیم که یک نفر مسیح را "بهعنوان نجاتدهنده" بپذیرد ،اما بهعنوان "ادااند" نپذیرد ،انهر
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به این مگناست که ف

برای نجات به اا منیه کنیم ،اما متگهد نشویم که نناه را مرک کرده ا بگهد از

ۀن از مسیح اطاعت کنیم.

غیر مسیحی

عیسی

گناه

"ای تمامی زحمتکشان و گرانباران
نزد من بیایید و من به شما آرامی
خواهم داد" (متی )28:11

موبه  +ای ن
ای ن ۀاردن
ای ن ۀاردن ،عمل رایدرداند از نناه ،با موبه ا رای کردن به مسیح ،با ای ن است

مصویر 1 . 21

اقتد عیسد از نناهناران دعوت مدکند" :ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من به
ش ۀرامد اواهم داد" ،بالفاصله مدافااید" :یهو مهرا بهر اهود نیریهد ا از مهن مگلهیم یابیهد" (متهد
 .)28:11-29ۀمدن به ناد اا شامل بر اود نرفنت یهو اا ،محهت ههدایت ا راهن یهد اا بهودن ،یهاد
نههرفنت از اا ا اطاعههت از ااسههت .انههر منداههواهیم اینخههور متگهههد شههویم ،په

ااقگهاً بههه اا اعههت د

ننردهایم.
اقتد کتاب م دد دربارو اعت د به ادا یا مسیح صحزت مدکند ،بارها این اعت د را به موبۀ ااقگد
مرمز مدکند .مثالً اشگیا شهادت فصیحد مددهد که مگموطً در پیلام بسیاری از انزیای عهدعتیق
دیده مدشود:

518

"ادااند را حیند که یافت مدشود بجویید ،ا ما زماند که نادیک اسهت اا را بخوانیهد .رشیهر
راههای اود را مرک نوید ،ا شخص بدکار افنار اویش را؛ به سوی ادااند بهازنردد ،کهه بهر
ای رحم اواهد کرد ،به سوی اهدای ن بیایهد ،کهه اا را بهه فرااانهد اواههد ۀمرزیهد" (اشهگیا
 ،6:55-7مرجمۀ هاارو نو).
در اینجا موبه از نناه ا رفنت به ناد ادا برای ۀمرزش ذکر شهده اسهت .در عهدجدیهد ،پهول

اهدمت

انجیل اش را اینخور االصه مدکند" :به یهودیان ا یونانیهان نیها از موبهه بهه سهوی اهدا ا ایه ن بهه
ادااند ما عیسد مسیح شهادت مددادم" (اع ل  ،21:20مرجمۀ قدیم) .نویسندو عاانیان" ،موبهه
از اع ل ُمرده" ا "ای ن به ادا" را بهعنوان دا عنرص االیه در فهرست ۀموزهههای االیهه اارد مدکنهد
(عاانیان  ،1:6مرجمۀ قدیم).
الزته ناهد ااقات ای ن بهمنهاید ،بهعنوان عنرص واری رفنت به ناد مسیح برای نجهات ذکهر شهده
است (مراجگه کنید به یوحنا 16:3؛ اع ل 31:16؛ رامیان 9:10؛ افسسیان  9-8:2ا لیهره) .اینهها
عزارات ۀشناید هستند ا لالزاً در موضیح انجیل به دیدران ،بر ۀنهها مأکیهد مهدکنیم .امها ۀنچهه لالزهاً

متوجه مندشویم ،این است که در عزارات بسیاری نیا ف

موبهه ذکهر شهده ،چهون بهسهادند فهرض

شده که موبۀ ااقگهد شهامل ایه ن بهه مسهیح بهرای بخشهش نناههان نیها اواههد بهود .نویسهندنان
عهدجدید بهاوبد درک کردند که موبۀ ااقگد ا ای ن ااقگد باید با هم باشند که لالزاً ف ه موبهه را

بهمنهاید ذکر مدکردند ،بها ایهن ادراک کهه ایه ن را ههم در برمدنیهرد ،چهون رایدردانهد ااقگهد از
نناهان ،بدان رای ۀاردن ااقگد به سوی ادا لیهرممنن اسهت .بنهابراین ،عیسهد قزهل از صهگود بهه
ۀس ن ،به شانردانش نفت" :این است ۀنچه نوشته شده ،که مسیح بایهد عهذاب مهرگ را بزینهد ا در
راز سوم داباره زنده شود ا به نام اا موبه ا ۀمرزش نناهان به همه ملتها اعالم نردد" (لوقها -46:24
 .)47مفهوم ای ن نجاتبخش در عزارت "بخشش نناهان" است ،اما رصیحاً ذکر نشده است.
موعظههۀ ازههت شههده در کتههاب اعه ل ،الدههوی ینسههاند را نشههان مددهههد .بگههد از موعظههۀ پههرتد در
پنخیناست ،جمگیت پرسیدند" :ای برادران ،چه کنیم؟" پرتد پاسخ داد " :موبهه کنیهد ا همهه شه
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فردا ً فرد برای ۀمرزش نناهانمان به نام عیسد مسیح مگمید بدیرید" (اع ل  3.)38-37:2پهرتد در
موعظۀ دام اود ،بهطور مشابه به شنوندنان اش نفت" :پ

موبه ا بازنشت کنیهد مها نناههان شه

محو نردد ا ما ااقات اسرتاحت از حضور ادااند برسهد" (اعه ل  ،19:3مرجمهۀ قهدیم) .بگهدا ً اقتهد
رسوطن در م ابل سنهدرین در محنمه بودند ،پرتد دربارو مسیح نفت" :اا را ادا بهر دسهت راسهت
اود باط برده ،رسار ا نجاتدهنده ساات ما ارساهیل را موبه ا ۀمرزش نناهان بدهد" (اعه ل ،31:5
مرجمۀ قدیم) .اقتد پول

در ۀمهن در ۀریوپهانود (کهوه مهریخ) در جمهع فیلسهوفان یونهاند موعظهه

مدکرد ،نفت" :ادا بر داران جهالت چشم پوشیده است ،اما اکنون در همه جا برش را امهر بهه موبهه
مدفرماید" (اع ل  .)30:17همچنین در رساطت اش مدنوید" :مدر مندداند که منظهور مهربهاند
ادا این است که مو را به موبه راهن یهد فرمایهد؟" (رامیهان  )4:2ا اا دربهارو موبههای کهه بهه نجهات
رهنمون مدشود ،صحزت مدکند (دام قرنتیان .)10:7
اقتد درمدیابیم که ای ن نجاتبخش ااقگد باید با موبۀ ااقگد از نناه همراه شود ،این به ما کمهک
مدکند که بدانیم چرا امرازه بگضد از موعظههای انجیل ،این نتایج ناکافد را بهه بهار مدۀارنهد .انهر
نیاز به موبه ذکر نشود ،ناهد ااقات پیلام انجیل ف

اینخور مدشود" :به عیسد مسیح ایه ن ۀار ا

نجات بیاب" ،بدان ایننه اصالً چیای دربارو موبه ذکر شهود .امها ایهن نسهخۀ ۀبنهد انجیهل ،اواههان
مگهد قلزد به مسیح نیست -انر مگهد به مسیح ااقگد باشد ،بایهد شهامل مگههدی باشهد کهه از ننهاه
رایدردان مدشود .موعظۀ نیاز به ای ن بدان موبه ،منها نیمد از انجیل را موعظه مدکند .نتیجهاش
این است که عدو زیادی فریب مداورند ا فنر مدکنند انجیل مسیحد را شنیده ا امتحان کردهاند،
اما هیچ امفاقد نه افتاده اسهت .حتهد ممنهن اسهت اینخهور بدوینهد" :مهن بارهها مسهیح را بههعنوان
نجاتدهنده پذیرفتم ا هرنا کاری ننهرد" .بها ایهن حهال ۀنهها هرنها مسهیح را بههعنوان نجاتدهنهده
نپذیرفتند ،چون اا با شنوهش به ناد ما مدۀید ا از ما دعهوت مدکنهد کهه اا را ه نخهور کهه هسهت
بپذیریم -بهعنوان کسد که مداواهد ادااند مخلق زندند مان نیا باشد ا اا شایستۀ ۀن است.
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نهایتاً باید دربارو این عمل متداال که از مردم مداواهد دعا کنند ما مسیح را بهعنوان نجاتدهنهدو
شخصد ا ادااندشان بپذیرند ،چه بدوییم؟ چون ای ن شخصد به مسیح باید شامل مصمیم ااقگد
اراده باشد ،لالزاً بسیار مفید است که این مصمیم را با کل ت بیان کنید ا این مدمواند بهطور بسیار
طزیگد ،بهصورت دعا در ناد مسیح باشد که لم ا انهداه ن بهرای ننهاه ،مگههدمان بهرای مهرک ۀن ا
مصمیم ااقگی ن برای اعت د به اا را بیان کنیم .این دعای لفظد بههمنهاید مها را نجهات منددههد،
بلنه ندرش قلزد که اراهه مدکند ،شامل ای ن ۀاردن ااقگد است ا مصمیمنیری در بیان ایننه دعها
لالزاً مدمواند ن خهای باشد که شخص ااقگاً به مسیح ای ن مدۀارد.
پ .ایامن و توبه ،هر دو در طول زندگی ادامه مییابند
انرچه ما ای ن االیه ا موبه را بهعنوان دا جنزۀ ای ن ۀاردن در ۀلاز زندند مسیحد در نظر نهرفتیم،
اما باید بدانیم که این ای ن ا موبه به ۀلاز زنهدند مسهیحد محهداد مندشهود .بلنهه ۀنهها ندرشههای
کل زندند مان بهعنوان مسیحد ادامه مدیابند .عیسد به شانردانش مدنویهد
قلزد هستند که در ر
رازانه دعا کنند" :اخایای ما را بزخش ،چناننه ما نیا کساند را که به ما اخها کردهانهد مدبخشهیم"
(متد  ،)12:6دعاید که ااقگد باشد ،قخگاً شامل لم ا انداه رازانه بهااطر نناه ا موبۀ ااقگد است.
مسیح قیام کهرده بهه کلیسهای طهودینیهه مدنویهد" :همهۀ کسهاند را کهه داسهت مهددارم ،رسزنهش
مدکنم ا مأدیب مدمنایم ،پ

لیور باش ا موبه کن" (مناشفه 19:3؛ م ایسه کنید بها دام قرنتیهان

.)10:7
پول

دربارو ای ن به ما مدنوید" :االصه این سه چیا باقد مدماند :ای ن ا امیهد ا محزهت ،الهد

بارنرتین اینها محزت است" (اال قرنتیان  .)13:13قخگاً منظورش این است که ایهن سهه در رسارس
زندند کنوند باقد مدمانند ،اما احت طً منظورش این است که ما ابد نیا باقد مدمانند :انر ای ن،
اعت د به ادا برای فراهم کردن همۀ نیازهای ن است ،پ

این ندرش هرنها متوقهف نخواههد شهد،

حتد در عرص ۀینده نیا متوقف نخواهد شد .اما در هر مورد ،این ننته بهاضوح بیان شهده کهه ایه ن
در طول این زندند ادامه مدیابد .همچنین پهول

مدنویهد" :زنهدند جسه ندای کهه مهن اکنهون
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دارم ،ف

بهاسیلۀ ای ن به پرس ادا که به من محزت داشت ا جان اود را بهااطر من داد زنهدند

مدکنم" (لالطیان .)20:2
بنابراین انرچه بهدرستد ،ای ن االیۀ نجاتبخش ا موبۀ االیه ف

ینزار در زندنی ن رخ مددههد ا

در هندام اقون ،شامل ای ن ۀاردنِ ااقگد است ،اما ندرش قلزد موبه ا ای ن ف

در هندهام ایه ن

ۀاردن ۀلاز مدشود .این ندرشها باید در ک رل زندند مسیحی ن ادامه یابند 4.هر رازه باید موبهۀ قلزهد
برای نناهاند که مرمنب شدهایم ا ای ن به مسیح برای رفع نیازهای ن ا قدرت بخشیدن به ما برای
یک زندند مسیحد اجود داشته باشد.

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

دا جا مشنیلدهندو ای ن ۀاردن را موصیف کنید؟

.2

سه عامل واری برای ای ن نجاتبخش ح ی د را نام باید؟

.3

موبه را مگریف کنید .این چه مفاامد با لهم ا انهداه دنیهوی یها پشهی ند دارد (م ایسهه
کنید با دام قرنتیان )10-9:7؟

.4

ۀیا شخص مدمواند بدان موبه ،ای ن نجاتبخش ااقگد داشته باشد؟ موضیح دهید.
در ۀلاز زندند مسیحد رخ مددهد؟ چرا یا چرا نه؟

.5

ۀیا ای ن ا موبه ف

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا ش شخصاً به مسیح اعت د کردهایهد یها همچنهان در بخهش دانهش فنهری ا مأییهد
عاطفد عوامل نجات هستید ،بدان ایننه شخصاً به مسیح اعت د کنید؟ انر هنوز به مسهیح
اعت د ننردهاید ،به نظرمان چه چیای ش را مر ردد مدکند؟
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انر دانش ا ۀناهد مان از ادا ،با مخالگۀ این کتاب افهاایش یافتهه ،ۀیها ایه ن مهان بهه

.2

ادا هم در کنار این دانش افاایش یافته است؟ چرا یا چرا نه؟ انر نهه ،چهه کهاری مدموانیهد
بننید ما ای ن مان را م ویت کنید که بیشرت شود؟
در رااب انساند ،اقتد یک نفر را بهاوبد مندشناسید ،بیشرت به اا اعهت د مدکنیهد

.3

یا بگد از ایننه اا را نسزتاً بهاوبد شنااتید؟ این ح ی ت دربارو نحوو افاایش اعت دمهان بهه
ادا چه مدنوید؟ ش در طول راز چه کارهاید باید بننید ما ادا را بهرت بشناسید ا عیسد
ا راحال دد را بهرت بشناسید؟
ۀیا مابحال ااقگاً از نناه موبه کردهاید ،یا به نظرمان یهک انجیهل ۀبنهد را بهه شه مگلهیم

.4

دادهاند که شامل موبه مندشد؟ ۀیا به نظرمان ممنن است که کسد االصانه بهرای بخشهش
نناهان به مسیح اعت د کند ،بدان ایننه االصانه از نناهان موبه کند؟
ۀیا ای ن ا موبهه ،بخهش دامئهد زنهدند مسهیحد ش سهت ،یها ایهن ندرشههای قلزهد،

.5

بهنوعد در زندند مان ضگیف شدهاند؟ نتیجۀ ۀن در زندند مسیحد مان چه بوده است؟
اصطالحات خاص

.4

اعت اد
ای ن ۀاردن
ای ن
موبه
ای ن نجاتبخش
اعت د
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عبارت حفظی از کتاب مقدس

.5
یوحنا 16:3

"زیرا ادا به دنیا ۀن در محزت داشت که پرس یدانۀ اود را داد مها ههر کهه بهه اا ایه ن بیهاارد ههالک
ندردد ،بلنه صاحب زندند ابدی شود".
________________________
.1

لئون موری  ،انجیل بر اساد یوحنا ،مفسیر جدید بیناملللد عهدجدید ) ،(Grand Rapids: Eerdmans, 1971صفحۀ .336

.2

جان موری ،فدیه انجام شد ا بنار نرفته شد ( ،)Grand Rapids: Eerdmans, 1955صفحۀ .113

.3

مراجگه کنید به فصل  27دربارو این سؤال که ۀیا مگمید برای نجات واری است.

.4

یک مزح عالد دربارو طری د که ای ن به ادا باید بر هر لحظۀ زندند مسیحد ما چیره شود ،در کتاب جان پایپِر ،فید ۀینهده یافهت مدشهود
(.)Sisters, Ore.:Multnomah,1995
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فصل بیستو دوم
عادلشمردگی و فرزند خواندگی

 +ما چدونه ا چه زماند به جایداه قانوند درست در ناد ادا دست مدیابیم؟
 +ماایای عضویت در اانوادو ادا چیست؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

در فصلهای قزل دربارو دعوت انجیل (که ادا از مها دعهوت مدکنهد بهرای نجهات بهه مسهیح اعهت د
کنیم) ،مولد مازه (که ادا حیات راحاند جدید را در ما قرار مددهد) ا ای ن ۀاردن (که ما به دعهوت

انجیل با موبه برای نناه ا ای ن به مسیح برای نجات پاسهخ مهددهیم) صهحزت کهردیم .امها م صهیر
نناه ما چه مدشود؟ دعوت انجیل از ما دعوت مدکند که برای بخشهش نناههان بهه مسهیح اعهت د
کنیم .مولد داباره پاسخ به این دعوت را برای ما امنانپذیر ساات .ما با ایه ن ۀاردن پاسهخ دادیهم ا
برای بخشش نناهان به مسیح اعت د کردیم .اکنون قدم بگدی در فرایند بنارنیری فدیه در ما ،این
است که ادا باید به ای منان پاسخ دهد ا اعدهاش را بجا ۀارد ،یگند در ااقع ۀمهرزش نناههان مها را
اعالم کند .این در مورد رابخۀ ما با رشیگت ادا ،باید یک اعالمیۀ قانوند باشهد ا اظههار کنهد کهه مها
کامالً بخشیده شده ا دیدر مشمول مجازات مندشویم.
کل ای ن مسیحد بسیار مهم است .اقتد مارمین لومر به ح ی هت
درک صحیح عادلشمردند برای ر
عادلشمردند ف

بهاسیلۀ ای ن پد برد ،اا یک مسیحد شهد ا از اوشهد جدیهدی کهه در انجیهل

یافته بود ،لایا شد .مسألۀ اساسد در اصهالحات پرامسهتان ،مشهاجره بها کلیسهای کامولیهک رامهد
دربارو عادلشمردند بود .انر ما باید ح ی ت انجیل را برای نسلهای ۀینده حفظ کنیم ،باید ح ی ت
عادلشمردند را درک کنیم .حتهد امهرازه دیهدناه صهحیح عادلشهمردند ،مهرز جداکننهدو انجیهل
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کتاب م دسد دربارو نجات ف

بهاسهیلۀ ایه ن ،ا یهام اناجیهل درالهین دربهارو نجهات بهر اسهاد

اع ل نینوست.
اقتد پول

فرایند ادا در بنارنیری نجات برای ما را مهرار مدکنهد ،رصیحهاً عادلشهمردند را ذکهر

مدکند" :اا کساند را که قزالً برنایده بود بهه سهوی اهود اوانهده اسهت ،ا اواندهشهدنان را عهادل
شمرد ا عادطن را نیا جهاه ا جهالل بخشهید" (رامیهان  .)30:8ه نخهور کهه در فصهل قزهل موضهیح
دادیم ،در اینجا کلمۀ "اوانده است" ،به دعوت مأایرنذار انجیل اشاره مدکند که شامل مولهد مهازه ا
پاسخ با موبه ا ای ن (یا ای ن ۀاردن) از طرف ماست .بگد از دعوت مأایرنذار ا پاسخد کهه مها بهرای
ۀن پیش دم مدشویم ،قدم بگدی در بنارنیری فدیهه" ،عادلشهمردند" اسهت .در اینجها پهول

ذکهر

مدکند که ادا اودش ۀن را انجام مددهد" :اواندهشدنان را عادل شمرد".
بگالاه ،پول

نسزتاً بهاضوح مگلیم مددهد که این عادلشمردند بگد از ای ن مها ا بههعنوان پاسهخ

ادا به ای ن ما مدۀید .اا مدنوید ادا "کسهد را کهه بهه عیسهد ایه ن مهدۀارد عهادل مدشه رد"
(رامیان  )26:3ا "بهاسیلۀ ای ن ،بدان اجرای رشیگت ،عادل شمرده مدشویم" (رامیان  .)28:3اا
مدنوید" :بنابراین چوننه به ای ن عادل شمرده شدیم ،ناد ادا سالمتد داریم بوساطت ادااند مها
عیسد مسیح" (رامیان  ،1:5مرجمۀ قدیم) .بگالاه" ،ههیچک
ادا عادل شمرده مندشود بلنه ف

بها اجهرای احنهام رشیگهت در حضهور

بر اار ای ن به عیسد مسیح عادل شمرده مدشود" (لالطیهان

.)16:2

عادلشمردند چیست؟ ما مدموانیم ۀن را اینخور مگریف کنیم :عادلشمردند ،عمهل قهانوند فهوری
اداست که در ۀن اا ( )1نناهان ما را بخشیده شده ا عدالت مسیح را متگلق به ما مدداند ا ( )2ما
را در نظر اودش عادل اعالم مدکند.
ما در موضیح عنارص این مگریف ،اال به بخش دام ۀن اواهیم پرداات ،اجهد از عادلشمردند کهه
اههدا "مهها را در نظههر اههودش عههادل اعههالم مدکنههد" .دلیههل ایننههه بهها مرمیههب اارانههه بههه ایههن عنههارص
مدپردازیم ،این است که مأکید عهدجدید بر بنارنیری کلمۀ عادلشمردند ا اصهخالحات مربوطهه،
526

در بخش دام این مگریف است ،یگند اعالمیۀ قانوند از سوی ادا .امها بگضهد از عزهارات نیها نشهان
مددهند که این اعالمیه بر اساد این ح ی ت است که ادا اال عادلشمردند را از ۀنِ ما مددانهد.
انرچه اصخالحات عهدجدید برای عادلشمردند بر اعالمیۀ قانوند از سوی ادا یرکا مدکنند ،اما
باید به هر دا جنزه رسیدند شود.
الف .عادلشمردگی شامل یک اعالمیۀ قانونی از سوی خداست
کاربرد کلمۀ عادل شمردن در کتاب م دد نشان مددهد که عادلشمردند یک اعالمیهۀ قهانوند از
سوی اداست .فگل عادل شمردن در عهدجدیهد (یونهاند  ،)Dikaiooمفهاهیم نسهرتدهای دارد ،امها
مفهوم بسیار متداال" ،عادل اعالم کردن" است .مثالً مداوانیم" :همۀ مردم ا از جملهه جایههنیران

سخنان عیسد را شنیدند ا به سزب ایننه از دست یحید ،مگمید نرفته بودنهد اهدا را بهرای عهدالت
اش شنر مدکردند" (لوقا  .)29:7الزته مردم ا جایهنیران ،ادا را عادل نسهااتند -انجهام ایهن کهار
برای هیچک

امنانپذیر نیست .بلنه ۀنها عدالت ادا را اعالم کردنهد .ایهن مفههوم ایهن اصهخالح در

عزارامد است که عهدجدید دربارو ما مدنوید از طرف ادا عادل اعالم شدهایم (رامیان ،26 ،20:3
28؛ 1:5؛ 30:8؛ 10 ،4:10؛ لالطیان 16:2؛  .)24:3مثالً این مفهوم بهطور ااص در رامیان 5:4
دیده مدشود" :اما کسینه عمل ننند ،بلنه ای ن ۀارد به اا که بددینان را عهادل مدشه رد ،ایه ن
اا عدالت محسوب مدشود" (مرجمۀ قهدیم) .در اینجها منظهور پهول

مندموانهد ایهن باشهد کهه اهدا

"بددینان را عادل مدسازد" (با ملییر دراند ۀنها ا کامل ساانت ۀنها از لحاظ ااالقد) ،چون در این
صورت ساااار بودند یا اع ل اودشان را داشتند که به ۀن منیه کنند .بلنه منظورش ایهن اسهت کهه
ادا بددینان را از نظر اود عادل اعالم مدکند ،نه بر اساد اع ل نینوی شان ،بلنهه در پاسهخ بهه
ای ن شان.
این ایده که عادلشمردند یک اعالمیۀ قانوند است ،در م ایسهۀ عادلشهمردند بها محنومیهت نیها
نسزتاً بهاضوح دیده مدشود .پول
ۀنها را ماهه مدمناید! پ

مدنوید" :چه کسد برنایدنان ادا را مالمت اواهد کرد؟ ادا

کیست که بتوانهد ۀنهها را محنهوم سهازد؟" (رامیهان " .)34-33:8محنهوم
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کردن" کسد ،به این مگناست که اا را م رص اعالم کنید .متضر اد محنومیت ،عادلشمردند است که
در این پیشزمینه باید به این مگنا باشد" :شخص را م رص اعالم نننید" .این امر در این ح ی هت کهه
عمل عادل شمردن موس ادا ،بهعنوان پاسخ پول

به این احت ل است که کسهد یهک "امههام" را

برعلیه قوم ادا اعالم کند؛ این اعالمیۀ م صیر مندمواند در م ابل اعالمیۀ عدالت ادا قرار نیرد.
پول

بارها از این کلمه با مفهوم "عادل اعالم مدکند" یا " ُمجرم اعالم مندکند" ،استفاده مدکند مها

از عادلشمردند ادا با ما صحزت کند ،اعالمیۀ اا که با اجود ایننه ما نناهنهاران م رصهیم ،امها در
نظر ادا عادل هستیم .باید مأکید کنیم که این اعالمیۀ قانوند بهمنهاید ماهیت دراند یا شخصهیت
ما را هرنا ملییر منددهد .ادا از لحهاظ "عهادل شهمردن" ،یهک اعالمیهۀ قهانوند را دربهارو مها صهادر

مدکند .به همین دلیل الهیدانان نیا نفتهاند عادلشمردند یک امر قضاید است ،که کلمۀ قضاید
یگند "مربوط به اع ل قانوند است".
جان موری ،یایا مهمد بین مولد مازه ا عادلشمردند قاهل مدشود:
مولد مازه ،عمل ادا در ماست؛ عادلشمردند ،دااری اهدا در مهورد ماسهت .فهرق بهین ۀنهها
مانند فرق بین عمل یک جراح ا یک قاضد است .اقتد جراح ،رسطان داالد را برمهددارد،
در درامنان یک کاری انجام مددهد .قاضد این کار را مندکند -اا دربارو جایداه دادنهاهد
ما حنم مددهد .انر بدنناهیم ،اا بر اساد بدنناهد ما حنم مددهد.
الوص انجیل به مشخیص این یایا بستدد دارد .انرعادلشمردند با مولد مازه یها م هدی
اشههتزاه نرفتههه شههود ،در ایههن صههورت دری بههرای انحههراف از اصههلِ انجیههل بههاز مدشههود.
عادلشمردند همچنان اصلد برای ایستادن یا افتادن کلیساست.

1

ب .خدا ما را از نظر خود عادل اعالم کرد
ادا در اعالمیۀ قانوند عادلشمردند ،بهطور ااص اعالم مدکند کهه مها در نظهر اا عهادل هسهتیم.
این اعالمیه دا جنزه دارد .اال ،به این مگناست کهه اعهالم مدکنهد مها ههیچ جاایهد بهرای ننهاه ن
مندپههردازیم ،ایههن شههامل نناهههان نذشههته ،حههال ا ۀینههده اسههت .پههول
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بگههد از مزحهه طههوطند

عادلشمردند ف

بهاسیلۀ ای ن (رامیان  )21:5-1:4ا مزح داال پرانتا دربارو نناه باقی نهده

در زندند مسیحد ،به مزح اصلد اود در کتاب رامیان بازنشته ا مدنوید چه چیای بر کسانینه
با ای ن عادل شمرده شدهاند ،صدق مدکند" :پ

دیدر بهرای کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح

عیسد برس مدبرند ههیچ محنهومیتد اجهود نهدارد" (رامیهان  .)1:8از ایهن لحهاظ ،کسهانینه عهادل
شمرده شدهاند ،هیچ جااید برای نناه پرداات مندکننهد .ایهن یگنهد مها مهتهم بهه ههیچ م صهیر یها
محنومیتد نیستیم" :کیست که بر برنایهدنان اهدا مهدعد شهود؟ ۀیها اهدا کهه عادلکننهده اسهت؟
کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ [محنومشان کند]" (رامیان  ،34-33:8مرجمۀ قدیم) .ادا در عمهل
عادلشمردند ،بخشش کامل نناهان را به ما ارزاند مدکند.
اما انر ادا رصفاً اعالم کند که نناهان ما بخشیده شده ،این مشنل ن را کامالً رفع مندکند ،چهون
ف

ما را از لحاظ ااالقد در ناد ادا انثد مدکند .ما در جایداهد اهواهیم بهود کهه ۀدم پهیش از

انجام کار درست یا لل در نظر ادا داشت -اا در ناد ادا مجرم نزود ،اما ناارش عدالت در ناد ادا
را هم بدست نیاارده بود .این اجه اال عادلشمردند را که ادا اعالم مدکنهد نناههان مها بخشهیده
شده ،مدموان در مصویر  1 .22نشان داد ،در این مصویرعالمت منها نشاندهندو نناههاند اسهت کهه
به حساب ما نذاشته شده ،که کامالً در عادلشمردند بخشیده شده است.

_____
_____
___

بخشش نناهان ،یک بخش از عادلشمردند است

مصویر 1 .22

به هرحال ،این حرکت برای دستیابد به لخف ادا کافد نیست .بلنه باید از جایداه ااالقهد انثهد
به جایداه عدالت مثزت در ناد ادا برایم ،عدالت زندند در اطاعت کامهل از اا .بنهابراین نیازمهان را
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مدمهوان در مصههویر  2 .22نشهان داد ،کههه در ۀن عالمههت مثزهت نشههاندهندو نهاارش عههدالت در نههاد
اداست.
+++++
+++++
++

نسزت دادن عدالت مسیح به ما ،بخش دیدر عادلشمردند است

مصویر 2 .22

بنابراین ،اجه دام عادلشمردند این است که ادا باید ما را نهمنها در نظر اود انثهد اعهالم کنهد،
بلنه در ااقع ما باید در نظر اا عادل باشیم .در ااقهع ،اا بایهد اعهالم کنهد کهه مها شایسهتدد عهدالت
کامل را در ناد اا داریم .ناهد ااقات عههدعتیق دربهارو اهدا نفتهه کهه اا ایهن عهدالت را بهه قهومش

مددهد ،انرچه ۀنها اودشان ۀن را بدست نیااردند .اشگیا مدنویهد" :اا مهرا بها جامهۀ نجهات ا ردای
عدالت پوشانیده است" (اشگیا  .)10:61اما پول
مدکند .پول

در عهدجدید بهطور مشهخص دربهارو ۀن صهحزت

حل نیازمان بهه عهدالت ،بهه مها مدنویهد" :لنهن الحهال بهدان رشیگهت،
بهعنوان راه ر

عدالت ادا ظاهر شده است ،چناننه مورات ا انزیا بر ۀن شهادت مددهنهد؛ یگنهد عهدالت اهدا کهه
بوسیله ای ن به عیسد مسیح است ،به همه ا کل ۀناند که ای ن ۀارند" (رامیان  ،22-21:3مرجمهۀ

قدیم) .اا مدنوید" :ابراهیم بهه اهدا ایه ن ۀارد ا اهدا ۀن ایه ن را بههعنوان عهدالت بهه حسهاب اا
نذاشت" (رامیان 3:4؛ ن ل قول از پیدایش  .)6:15این از طریق اطاعت مسیح حاصهل شهد ،چهون
پول

در پایان این مزح نسرتده دربارو عادلشمردند با ای ن مدنوید" :به ه ن طریق بسیاری

هم درنتیجۀ عدالت یک نفر ،عادل شمرده مدشوند" (رامیان  .)19:5پ

اجه دام در اعالمیۀ اهدا

از عادلشمردند این است که از شایستدد عدالت کامل در ناد اا براورداریم.
اما سؤاطمد ایجاد مدشود :انر در ااقع ما م رصان نناهناریم ،چدونه ادا مدمواند اعالم کند که ما
هیچ جااید برای نناه مندپردازیم ا از شایستدد عدالت کامهل براهورداریم؟ اهدا چدونهه مدموانهد
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اعالم کند که ما م رص نیستیم ،بلنه عادل هستیم ،اقتد در ااقع ناعادل هستیم؟ این سؤاطت مها را
به سوی ننتۀ بگدی هدایت مدکنند.
پ .خدا میتواند ما را عادل اعالم کند ،چون او عدالت مسیح را به ما نسبت میدهد
اقتد مدنوییم ادا عدالت مسیح را بهه مها نسهزت مددههد ،یگنهد اهدا عهدالت مسهیح را از ۀنِ مها
مدداند ،یها ۀن را بههعنوان چیهای کهه بهه مها مگلهق دارد ،در نظهر مدنیهرد .اا ۀن را بهه "حسهاب" مها

مدنذارد .ما مداوانیم" :ابراهیم به ادا ای ن ۀارد ا ادا ۀن ای ن را بهعنوان عدالت بهه حسهاب اا
نذاشت" (رامیان  ،3:4ن ل قول از پیدایش  .)6:15پول

موضیح مددهد" :اما کسینه عمل ننند،

بلنه ای ن ۀارد به اا که بددینان را عهادل مدشه رد ،ایه ن اا عهدالت محسهوب مدشهود .چناننهه
دااد نیا اوش حالد ۀن ک

را ذکر مدکند که ادا برای اا عدالت محسوب مددارد ،بدان اع ل"

(رامیان  ،6:4مرجمۀ قدیم) .به این طریق ،عدالت مسیح از ۀنِ ما مدشود .پول

مدنوید ما "عخیه

رایدان عدالت" را دریافت کردهایم (رامیان .)17:5
این سومین بار است که در مخالگۀ ۀموزههای کتاب م دد با ایدو نسزت دادن نناه یا عدالت به یک
شخص دیدر مواجه شدهایم .اال ،اقتد ۀدم نناه کرد ،نناه اش به ما نسزت داده شد؛ ادای پدر ۀن
را از ۀنِ ما دانست ا بنابراین از ۀنِ ما شد 2.دام ،اقتد مسیح رنج کشید ا برای نناهان ما ُمهرد ،ننهاه
ما به مسیح نسزت داده شد؛ ادا ۀن را متگلق به اا دانست ا اا جاای ۀن را پرداات 3.اکنون در ۀموزو
عادلشمردند ،برای سومین بار نسزت دادن را مهدبینیم .عهدالت مسهیح بهه مها نسهزت داده شهد ا
بنابراین ادا ۀن را از ۀنِ ما مدداند .این عدالت ما نیست ،بلنه عدالت مسیح است کهه بههرایدان بهه
ما عخا شده است .پ

پول

مدمواند بدوید ادا مسیح را "حنمت ،عهدالت ،قداسهیت ا اونزههای

ۀزادی نردانیده است" (اال قرنتیان  .)30:1ا پهول

مدنویهد ههدف اش ایهن اسهت کهه در مسهیح

یافت شود" :من دیدر به عدالت اود که از انجام م ررات رشیگت عاید مدشود منیه منهدکنم ،بلنهه
بهاسیلۀ ای ن به مسیح دارای عدالت شدهام .این عدالت بر ای ن استوار است ا از اهدا رسچشهمه
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مدنیرد" (فیلیپیان  .)9:3پهول

مددانهد عهدالتد کهه در نهاد اهدا دارد ،بههااطر اعه ل اهودش

نیست؛ این عدالت اداست که از طریق عیسد مسیح مدۀید (م ایسه کنید با رامیان .)22-21:3
برای اصلِ انجیل واری است که ادا ما را عادل یا پارسا اعالم کند ،نهه بهر اسهاد اضهگیت ااقگهد
عدالت یا قداسیت ما ،بلنه بر اساد عدالت کامل مسیح که ادا ۀن را از ۀنِ ما مدداند .این مفهاات
اصلد پرامستان ا کامولیک رامد در داران اصالحات بود .پرامستان از زمان مارمین لومر مأکید کهرده
که عادلشمردند ،ما را از دران عوض مندکند ا این اصالً بر اساد نینوید ما نیست.
انر عادلشمردند ،ما را از دران عوض مدکرد ا بگد بر اساد نینهویی ن عهادل مدشهمرد ،در ایهن
صورت ( )1هرنا مندموانستیم در این زندند کهامالً عهادل محسهوب شهویم ،چهون همیشهه ننهاه در
زندند ما مدماند ا ( )2هیچ مدارکد برای بخشش نناهان نذشهته مندبهود (نناههاند کهه پهیش از
ملییر درانهد مرمنهب شهدهایم) ا بنهابراین هرنها مندموانسهتیم مخمهنئ باشهیم کهه نهاد اهدا عهادل
هستیم .ما اطمیناند را که پول

داشت ،از دست مهددادیم ،اقتینهه اا مدنویهد" :په

چوننهه بهه

ای ن عادل شمرده شدیم ،ناد ادا سهالمتد داریهم بوسهاطت اداانهدمان عیسهد مسهیح" (رامیهان
 ،1:5مرجمۀ قدیم) .انر عادلشمردند را یک چیا دراند در اودمان در نظر مدنرفتیم ،هرنها ایهن
اطمینان را نداشتیم که با پول

بدوییم" :پ

اکنون برای ۀنان که در مسیح عیسهد هسهتند ،دیدهر

هیچ محنومیتد نیست" (رامیان  ،1:8مرجمۀ هاارو نهو) .مها "بهه دل راسهت ،در ی هین ایه ن" ههیچ
اطمیناند از بخشش در ناد ادا ،هیچ اطمینهاند کهه مها را بهه اا نادیهک کنهد ،نداشهتیم (عاانیهان
 ،22:10مرجمۀ قدیم) .ما مندموانستیم دربارو "عخیۀ رایدان عدالت" (رامیان  )17:5صحزت کنهیم
یا بدوییم" :نگمت [عخیۀ رایدان] ادا حیات جااداند در ادااند مها عیسهد مسهیح" اسهت (رامیهان
 ،23:6مرجمۀ قدیم).
ادراک کامولیک رامد سنتد دربارو عادلشمردند بسیار متفاات اسهت .کلیسهای کامولیهک رامهد،
عادلشمردند را چیای مدداند که ما را از دران عوض مدکند ا در دران م ردد مر مدکنهد .شهاید
بتوان نفت این دیدناه ،عادلشمردند را بر اساد عدالت نسزت داده شده در نظر مندنیرد ،بلنهه
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بر اساد عدالتد که ال ا شده -یگند عدالتد که ادا در ااقع در درامنان مدنذارد ا ما را از دران ا
از لحاظ شخصیت ااالقد ااقگی ن عوض مدکند.

4

نتیجۀ این دیدناه سنتد کامولیک رامد دربارو عادلشمردند این است که مردم مندموانند مخمنئ
باشند که در "جایداه فید" هستند ،یگند جایینه پذیرش ا لخف کامل ادا را مجربه کنند .بگهالاه،
در این دیدناه ،مردم درجات نونانون عادلشمردند را بر اساد میاان عدالتد که ال ها شهده یها در
دران شان نذاشته شده ،مجربه مدکنند .نهایتاً عواقب منخ هد ایهن دیهدناه دربهارو عادلشهمردند
بر اساد فهید اهدا نیسهت ،بلنهه مها حهدادی بهر اسهاد

این است که حیات ابدی ما با ادا ،ف

شایستدد ما نیا مدباشد .چناننه یک الهیدان کامولیک مدنوید" :چون حیات ابدی عادل شهمرده
شده ،هم عخیۀ فیضد اسهت کهه موسه اهدا اعهده داده شهده ا ههم پاداشهد بهرای اعه ل نینهو ا
شایستدیهای اود شخص است ...همامان اع ل سودمند ،عخایای ادا ا اعه ل در اهور سهتایش
انسان نیا مدباشند" 5.به این مرمیب ،نسزت دادن شایستدد نجاتبخش به عدالت درانهد انسهان ا
"اع ل نینو" ،نهایتاً اصلِ انجیل را نابود مدکند.
این چیای است که مارمین لومر بهاضهوح دیهد ا اندیهاهای بهرای اصهالحات بهود .اقتهد اها اهوش
انجیل ،ااقگاً اا اوش نجات کامالً رایدان در عیسد مسیح شد ،مانند ۀمشسوزی بهارگ در رسارس
دنیای متمدن منترش شد .اما این ف

بازیابد انجیل االیه بود که اعالم مدکند" :زیرا که مهاد ننهاه

موت است ،اما نگمت ادا [عخیۀ رایدان ادا] حیات جااداند در ادااند ما عیسد مسیح" (رامیهان
 ،23:6مرجمۀ قدیم) ا مأکید مدکند" :پ

دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برسه

مدبرند هیچ محنومیتد اجود ندارد" (رامیان .)1:8
ج .عادلشمردگی کامالً با فیض خداست ،نه بهخاطر شایستگی خودمان
بگد از ایننه پول

در رامیان  20:3-18:1موضیح مددهد هیچک

هرنا مندموانهد اهود را در نهاد

ادا عادل ش رد ("زیرا هیچ انساند در نظر ادا با انجهام احنهام رشیگهت عهادل شهمرده مندشهود"
رامیههان  ،)20:3ادامههه داده ا موضههیح مددهههد" :زیههرا همههه ننههاه کردهانههد ا از جههالل اههدا قههارص
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مدباشند ،ا به فید اا مجاناً عهادل شهمرده مدشهوند بهاسهاطت ۀن فدیههای کهه در عیسهد مسهیح
است" (رامیان  ،24-23:3مرجمۀ قدیم)" .فید" ادا یگند "لخف اا که ساااارش نیستیم" .چون ما
از دستیابد به لخف ادا کامالً ناموانیم ،منها راه برای عادل اعالم شدن ،این است که ادا بههرایدان
نجات را بهاسیلۀ فید ا کامالً جدا از کارمان ،برای ما فراهم کند .پول

موضیح مددههد " :زیهرا بهه

سزب فهید اداسهت کهه شه از راه ایه ن نجهات یافتهایهد ا ایهن کهار شه نیسهت بلنهه بخشهش
اداست .این نجات نتیجۀ اع ل ش نیست ،پ

هیچ دلیلد اجود ندارد کهه کسهد بهه اهود فخهر

کند" (افسسیان 9-8:2؛ م ایسه کنید با میتود  .)7:3فید بهاضوح در م ابل اع ل یا شایسهتدد
بهعنوان دلیل ادا برای عادل شمردن ما قرار نرفته اسهت .اهدا مجزهور نزهود ننهاه مها را بهه مسهیح
نسزت دهد یا عدالت مسیح را به ما نسزت دهد؛ این ف

بههااطر لخهف اا بهود کهه مها شایسهتۀ ۀن

نزودیم.

به همین دلیل ،لومر ا اصالحدرایان دیدر مأکید کردند که عادلشمردند ف

بهاسیلۀ فید اسهت،

نه با فید بگالاو شایستدد ما .این با مگلیم کامولیک رامهد فهرق داشهت کهه مدنفهت مها از طریهق
فید ادا بگالاو شایستدد اود عادل شمرده شدیم ،یگند ۀن شایستدد که با ااجد رشای ساانت
اود برای دریافت ِ
فید عادلشهمردند ا رشهد در جایدهاه فهید از طریهق اعه ل نینهوی ن بهه ۀن
دست مدیابیم.
چ .خدا از طریق ایاممنان به مسیح ،ما را عادل میشامرد

 .1ایامن وسیلهای برای دستیابی به عادلشمردگی است ،اما هیچ ارزش و شایستگی در
خود ندارد.
ما در ۀلاز این فصل ،به این پردااتیم که عادلشمردند بگد از ای ن نجاتبخش مدۀیهد .پهول

بها

بیان این مخلب ،این مرمیب را بهاضوح نشان مددهد" :ما هم بهه مسهیح عیسهد ایه ن ۀاردیهم مها از
ای ن به مسیح ا نه از اع ل رشیگت عادل شهمرده شهویم ،زیهرا کهه از اعه ل رشیگهت ههیچ برشهی
عادل شمرده نخواهد شد" (لالطیان  ،16:2مرجمۀ قدیم) .در اینجها پهول
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نشهان مددههد کهه اال

ای ن مدۀید ا به منظور عادل شمردن است .همچنین مدنوید "با ای ن" بایهد مسهیح را پهذیرفت ا
کهل بهاب  4در
ادا "کسد را که به عیسهد ایه ن مهدۀارد عهادل مدشه رد" (رامیهان  .)26 ،25:3ر
رامیان ،دفاعیۀ این ح ی ت است که ما بهاسیلۀ ای ن عادل شمرده شدیم نه با اع ل ،ه نخور که
ابراهیم ا داااد عادل شمرده شدند .پول

مدنوید" :به ای ن عادل شهمرده شهدیم" (رامیهان ،1:5

مرجمۀ قدیم).
کتاب م دد هرنا مندنوید ما بهااطر نینوید ذامد ای ن مان عادل شمرده شدیم ،چناننه نوید
ای ن مان در ناد ادا شایسته اسهت .ایهن هرنها بهه مها اجهازه منددههد کهه فنهر کنهیم ایه ن مهان
بهمنهاید مورد لخف ادا قرار مدنیرد .بلنه کتاب م دد مدنوید ما "از طریهق" ایه ن مهان عهادل
شمرده مدشویم ،با این ادراک که ای ن اسیلهای است که از طریهق ۀن عادلشهمردند بهه مها عخها
مدشود ،اما به هیچ عنوان عملد نیست که شایستدد یا لخف ادا را برای مها بدسهت ۀارد .بلنهه مها
ف

بهااطر شایستدد عمل مسیح عادل شمرده مدشویم (رامیان .)19-17:5

 .2چرا خدا ایامن را بهعنوان وسیلهای برای دریافت عادلشمردگی برگزید؟
امهها مهها مدمههوانیم بپرسههیم کههه چههرا اههدا ای ه ن را بهههعنوان ندههرش قلزههد برنایههد مهها بهاسههیلۀ ۀن
عادلشمردند را بدست ۀاریم .چرا ادا مندموانسهت مصهمیم بدیهرد کهه عادلشهمردند را بهه همهۀ
کساند بدهد که االصانه محزت مدکنند؟ یا اوشد اود را نشان مددهنهد؟ یها قهانع هسهتند؟ یها
فرامن هستند؟ یا حنیم هستند؟ چرا ادا ای ن را بهعنوان اسهیلهای بهرای دریافهت عادلشهمردند
برناید؟
ظاهرا ً بهااطر ایننه ای ن منها ندرش قلزد است کهه کهامالً بهراالف اابسهتدد بهه اودمهان اسهت.
اقتد با ای ن به ناد مسیح مدرایم ،اساساً مدنوییم" :من مسلیم مدشوم! دیدر به اودم یا اعه ل
نینویم منیه نخواهم کرد .من مددانم که هرنا مندموانم اودم را در ناد ادا عادل سهازم .بنهابراین،
عیسد به مو اعت د مدکنم ا کامالً به مو منیه مدکنم ما در نهاد اهدا بهه مها جایدهاه عهدالت را عخها
کند" .به این مرمیب ،ای ن براالف اعت د به اودمان است ا بنهابراین ندرشهد اسهت کهه کهامالً در
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او ِر نجات است که اصالً به شایستدد اودمان منیه مندکند ،بلنهه کهامالً بهه عخیهۀ رایدهان فهید
ادا منیه مدکند .پول

با بیان این مخلب ۀن را موضیح مددهد" :پ

این اعهده بهه ایه ن متنهد

است ،ما ۀن بر فید ادا اسهتوار بهوده ا بهرای یهامد نسهل ابهراهیم اعتزهار داشهته باشهد" (رامیهان
 .)16:4به همین دلیل اصالحدرایان از زمان مارمین لومر بهه بگهد ،قاطگانهه پافشهاری مدکردنهد کهه

عادلشمردند از طریق ای ن بگالاو شایستدد یا عمل نینوی ما نیست ،بلنه ف

از طریهق ایه ن

است" .زیرا به سزب فید اداست که ش از راه ای ن نجات یافتهاید ا ایهن کهار شه نیسهت بلنهه
بخشش اداست .این نجات نتیجۀ اع ل ش نیست ،پ
فخر کند" (افسسیان  .)9-8:2پول

هیچ دلیلد اجود ندارد که کسد به اود

بارهها مدنویهد" :ههیچ انسهاند در نظهر اهدا بها انجهام احنهام

رشیگت عادل شمرده مندشهود" (رامیهان )20:3؛ ایهن ایهده در لالطیهان 16:2؛ 11:3؛  4:5منهرار
شده است.

 .3منظور یعقوب از اینکه ما با اعامل عادل شمرده شدهایم ،چیست؟
ۀیا این با رسالۀ یگ وب سازنار است؟ منظور یگ وب چیست که مدنوید" :پ
انسان نه ف

مدبینیهد کهه چدونهه

از راه ای ن بلنهه بهاسهیلۀ اعه ل اهود عهادل شهمرده مدشهود" (یگ هوب  .)24:2در

اینجا باید بدانیم که یگ وب بهطرز متفاامد از پول  ،از کلمهۀ عادلشهمردند اسهتفاده مدکنهد .در
ۀلاز این فصل موجهه کهردیم کهه کلمهۀ عادلشهمردند مفهاهیم نسهرتدهای دارد ا ایهن مفههوم مههم،
"عادل اعالم شدن" است ،اما باید موجه کنیم که کلمۀ یوناند  dikaiooمدمواند بهه ایهن مگنها باشهد
که "منایان سااته یا نشان دهید که عادل هستید" .مثالً عیسد به فریسیان نفت" :ش هستید که
اود را پیش مردم عادل مدمنایید ،لینن ادا عارف دلهای ش ست" (لوقا  ،15:16مرجمهۀ قهدیم).
در اینجا ننته ایهن نزهود کهه فریسهیان بهه ههر طهرف رفتهه ا رشعهاً اعهالم مدکردنهد نهاد اهدا " ُمجهرم
نیستند" ،بلنه همیشه سگد مدکردند به دیدران نشان دهند که با اع ل ظاهریشان عادل هستند.
عیسد مددانست ح ی ت براالف این اسهت" :لهینن اهدا عهارف دلههای ش سهت" (لوقها ،15:16
مرجمۀ قدیم) .همچنین یند از مگلمین رشیگت که با این سؤال عیسد را امتحان کرد که اا باید چه
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کار کند ما اارث حیات ابدی شود ،بهاوبد به االین سؤال عیسد جواب داد .اما اقتد عیسهد بهه اا
نفت" :این کار را بنن که زندند اواهد داشت" ،اا راضد نشد .لوقا به ما مدنوید" :لینن اا چهون
اواست اود را عادل مناید ،به عیسد نفهت" :ا همسهایه مهن کیسهت؟" (لوقها  ،29-28:10مرجمهۀ
قدیم) .حاط اا منداواست رشعاً اعالم کند که از نظر اهدا ُمجهرم نیسهت؛ بلنهه مداواسهت در نهاد
کسانینه نوش مدکردند" ،اود را عادل بن ید" .منونههای دیدهر کلمهۀ عهادل شهمردن ،بهه مگنهای
"اود را عادل نشان مددهد" در متد 19:11؛ لوقا 35:7؛ رامیان  4:3یافت مدشود.
مفسیر ما از یگ وب  2نهمنها به این ح ی ت اابسهته اسهت کهه "عهادل نشهان دادن" ،مفههوم پذیرفتهه
شده برای کلمۀ عادل شمرده شده است ،بلنه با موجه به این است که این مفهوم بههاوبد بها ههدف
االیۀ یگ وب در این بخش سازنار است .یگ وب مداواهد نشان بدهد که موافهق ع النهد محهد بها
انجیل" ،ای ند" است که اصالً ای ن نیست .اا مداواهد برعلیه کساند صحزت کند که مدنوینهد
ای ن دارند ،اما ملییری در زندنیشان دیده مندشود .اا مدنوید" :ای ن اود را بدان اع ل به من
بن ا من ای ن اود را از اع ل اود به مو اواهم منود" (یگ وب  ،18:2مرجمۀ قدیم)" .زیرا چناننه
بدن بدان راح ُمرده است ،همچنهین ایه ن بهدان اعه ل نیها ُمهرده اسهت" (یگ هوب  ،26:2مرجمهۀ
قدیم) .یگ وب در اینجا ف

مدنوید "ای ند" که هیچ نتیجه یا "اع لد" ندارد ،اصالً ای ن ااقگهد

نیست؛ این ای ن " ُمرده" است .اا مگلهیم ااضهح پهول
لحاظ اعالم جایداه قانوند در ناد ادا) ف

را اننهار مندکنهد ،ایننهه عادلشهمردند (از

بهاسیلۀ ای ن ا بدان اع ل رشیگت است؛ بلنهه ف ه

ح ی ت متفاامد را مأیید مدکند -یگند "عادلشمردند" ظاهری که نشهان مددههد شهخص ،عهادل
است ا ف

زماند امفاق مدافتد که نشانهاش را در زندند شخص بزینیم .به عزهارت دیدهر ،یگ هوب

مدنوید انسان "نه ف
است که پول

از راه ای ن بلنه بهاسیلۀ اع ل نشان مددهد که عادل است" .این چیهای

هم با ۀن موافق بود (دام قرنتیان 5:13؛ لالطیان .)24 -19:5
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 .4نتایج عملی عادلشمردگی فقط بهوسیلۀ ایامن.
نتایج عملد ۀموزو عادلشمردند ف

بهاسیلۀ ای ن ،بسیار مهم است .اال ،این ۀموزه به ما موانهاید

مدبخشد که به لیرای نداراند که مددانند هرنا مندموانسهتند اهود را در نهاد اهدا عهادل سهازند،

امید ااقگد دهیم .انر نجات ،عخیۀ رایدان است که ف

بهاسیلۀ ای ن دریافت مدشهود ،په

ههر

که انجیل را مدشنود ،مدمواند امیداار باشد که حیات ابدی بههرایدان اراههه شهده ا مدمهوان بهه ۀن
دست یافت.
دام ،این ۀموزه به ما اطمینان مدبخشد که ادا هرنها مها را مجزهور مندکنهد جهاای نناههاند را کهه
بهااطر شایستدیهای مسیح بخشیده شده ،پرداات کنیم .الزته شاید ما بهااطر عواقب عادی نناه
عذاب بنشیم (شخص مگتاد به النل که از نوشیدن دست مدکشهد ،ممنهن اسهت همچنهان مها ۀاهر
ُعمر ضگف جس ند داشته باشد ،ا دزدی که عادل شمرده شده ،ممنن است همچنان مجزهور شهود
به زندان براد ما جاای ُجرمش را بپردازد) .بگالاه ،انر ما بهه نااطهاعتد از اهدا ادامهه دههیم ،اا مها را
مأدیب مدکند (مراجگه کنید به عاانیان  ،)11-5:12این کار را برای محزت به ما ا برای نینوید مها
انجام مددهد .اما ادا هرنا مندمواند یا منداواهد بهااطر نناهان نذشته از ما انت ام بدیرد یا مها
را مجزور کند که جاای ۀنها را بپردازیم یا با اشم ا برای ۀسیب رساندن ،ما را منزیه کند" .په

دیدهر

برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برس مدبرند ههیچ محنهومیتد اجهود نهدارد" (رامیهان
 .)1:8این ح ی ت باید باع اوشد زیاد ما ا اطمینان در نهاد اهدا شهود کهه مها موسه اا پذیرفتهه
شده ا ما ابد در م ابل اا نه بهعنوان " ُمجرم" ،بلنه بهعنوان افراد "عادل" مدایستیم.
ح .فرزند خواندگی
عالاه بر عادلشمردند ،امتیاز شدفتاندیا دیدری هم هست که ادا در زمان مسیحد شدن بهه مها

عخا مدکند ،یگند امتیاز فرزند اواندند .ما مدموانیم فرزند اواندند را اینخور مگریف کنیم :فرزند
اواندند عمل اداست که درنتیجۀ ۀن ،ما را اعضای اانوادهاش مدسازد.
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انرچه فرزند اواندند امتیازی است که در زمان مسیحد شدن بهه مها عخها مدشهود (یوحنها 12:1؛
لالطیان 26:3؛ اال یوحنا  ،)2-1:3اما به هرحال این امتیاز ،مت یها از عادلشهمردند ا مولهد مهازه
است .مثالً ادا مدموانست عادلشمردند را بدان امتیازات فرزنهد اوانهدند در اهانوادهاش بهه مها
بدهد ،چون اا مدموانست نناهامنان را بزخشد ا جایداه قانوند درستد در ناد اود به ما عخا کنهد،
بدان ایننه ما را فرزندان اود سازد .همچنین مدموانست ما را از طریق مولهد مهازه از لحهاظ راحهاند
زنده کند ،اما اعضای اانوادو اود نسازد ا امتیازات مخصوص اعضهای اهانوادهاش را بهه مها ندههد-
مثالً فرشتدان ظاهرا ً در این م وله قرار مدنیرند .مگلیم کتاب م دد دربارو فرزند اواندند ،بیشهرت
بر رااب شخصد با ادا ا قومش که نجات برای ما فراهم مدکند ،یرکا مدکند.
یوحنا فرزند اواندند را در ۀلاز انجیلش ذکر مدکند ا مدنوید" :امها بهه ۀن کسهاند کهه اا را قزهول
کردند قدرت داد ما فرزندان ادا نردند" (یوحنا  ،12:1مرجمۀ قدیم) .بهرعن  ،کسهانینه بهه مسهیح
ای ن ندارند ،فرزنهدان اهدا نیسهتند یها در اهانوادو اا بهه فرزنهد اوانهدند پذیرفتهه نشهدهاند ،بلنهه
"فرزندان لضب" (افسسیان  ،3:2مرجمۀ قدیم) ا "فرزندان مگصیت" (افسسیان 2:2؛  )6:5هستند.
انرچه یهودیاند که مسیح را رد کردند ،سگد کردند ادعا کنند که ادا پدرشهان بهود (یوحنها ،)41:8
عیسد به ۀنها نفت" :انر ادا پدر ش مدبهود ،مهرا داسهت مدداشهتید ...شه فرزنهدان پهدر اهود
شیخان هستید ا ۀرزاهای پدر اود را به عمل مدۀارید" (یوحنا .)44-42:8
رساطت عهدجدید بارها دربارو این ح ی ت شهادت مددهنهد کهه اکنهون مها بههطور اهاص فرزنهدان
ادا ،اعضای اانوادو اا هستیم .پول

مدنوید" :زیرا همه کساند که از راح ادا هدایت مدشوند،

ایشان پرسان ادا اند .از ۀنرا که راح بندند را نیافتهاید ما باز مرسان شوید بلنه راح پرساواندند را
یافتهاید که به ۀن ابا یگند ای پهدر نهدا مهدکنیم .هه ن راح بهر راح ههای مها شههادت مددههد کهه
فرزندان ادا هستیم .ا هرناه فرزندانیم ،ااراان هم هستیم یگند اراه ادا ا ههمارث بها مسهیح ،انهر
رشیک مصیزت های اا هستیم ما در جالل ای نیا رشیک باشیم" (رامیان  ،17-14:8مرجمۀ قدیم).
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اما انر ما فرزندان اداییم ،پ

ۀیا بهعنوان اعضای اانواده با یندیدر در ارمزاطیم؟ قخگهاً همینخهور

است .در ااقع ،این فرزند اواندند در اهانوادو اهدا باعه مدشهود بها ههم در یهک اهانواده سههیم
شویم ،حتد با یهودیان ای ندار در عهدعتیق ،چون پول

مدنوید ما فرزندان ابراهیم نیها هسهتیم:

"همۀ کساند که از نسل ابراهیماند ،فرزندان اا شمرده مندشوند .بلنه نفته شده است" :نسل مو از
اسحاق اوانده اواهد شد" .بهه دیدهر سهخن ،فرزنهدان جسه ند نیسهتند کهه فرزنهد اداانهد ،بلنهه
فرزندان اعده نسهل ابهراهیم شهمرده مدشهوند" (رامیهان  ،8-7:9مرجمهۀ ههاارو نهو) .اا در لالطیهان
بیشرت موضیح مددهد" :لینن ما ای برادران ،چون اسحاق فرزندان اعده مدباشیم ...فرزندان کنیها
نیستیم بلنه از زن ۀزادیهم" (لالطیهان  ،31 ،28:4مرجمهۀ قهدیم؛ م ایسهه کنیهد بها اال پهرتد ،6:3
اقتد پرتد زنان ای ندار را دارتان سارا در عهد مازه مدداند).
پول

موضیح مددهد جایداه فرزند اواندند بهعنوان فرزندان ادا ،در عهدعتیق کامالً درک نشهد.

اا مدنوید" :ما پیش از ۀمدن ای ن ،محت مراقزت رشیگت به رس مدبردیم ...رشیگت مربد ما شد ما
زماند که مسیح بیاید ا بهاسیلۀ ای ن پارسا [عادل] شمرده شویم .اما اکنون که ایه ن ۀمهده ،دیدهر
ِ
دست ۀن مربهد نیسهتیم .زیهرا در مسهیح عیسهد ،شه همهه بهااسهخۀ ایه ن ،پرسهان اداییهد"
زیر
(لالطیان  ،26-23:3مرجمۀ هاارو نو) .به این مگنا نیست که عههدعتیق کهامالً صهحزت دربهارو اهدا
بهعنوان پدر ما را حذف کرد ،چون در بخشهای متگدد ،ادا اودش را پدر فرزندان ارساهیل ا ۀنهها را
فرزندان اود نامید( .ماامیر 13:103؛ اشگیا 7-6:43؛ مالکد 6:1؛  .)10:2اما انرچه قوم ارساهیل
از اجود ادا بهعنوان پدر ۀناه بودند ،اما منافع ا ماایای کامل عضویت در اانوادو اهدا ا مشهخیص
کامل این عضویت ظاهر نشد ،ما ایننه مسیح ۀمد ا راح پرس ادا در قلب مان جاری شهد کهه بها راح
ما شهادت مدداد که ما فرزندان اداییم.
انرچه عهدجدید مدنوید اکنون ما فرزندان اداییم (اال یوحنا  ،)2:3اما باید موجه کنیم که حالهت
دیدری هم هست که فرزند اواندند ما هنوز مربوط به ۀینده است ،چون ما زمان بازنشت مسیح ا ما
زمانینه بدنهای قیام کردو جدید نداریم ،از منافع ا ماایای کامل فرزند اواندند براهوردار نخهواهیم
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دربارو این حالت بگدی ا کامل مر فرزند اواندند مدنوید" :ا نهمنها ال هت ،بلنهه اهود

شد .پول

ما نیا که از نوبر راح براورداریم ،در دران اویش ناله برمهدۀاریم ،در هه ن حهال کهه مشهتاقانه در
انتظار پرساواندند ،یگند رههاید بهدنهای اهویش هسهتیم" (رامیهان  ،23:8مرجمهۀ ههاارو نهو) .در
اینجا پول

دریافت بدنهای قیام کردو مازه را بههعنوان مح هق ماایهای فرزنهد اوانهدند مها مدبینهد،

چناننه مدمواند به ۀن بهعنوان "پرساواندند" اشاره کند.

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1کلمۀ عادل شمرده شدن را ۀنخور که در عهدجدید در ۀیهامد ماننهد رامیهان 28 ،26 ،20:3؛
 5:4ا  33:8بنار رفته مگریف کنید؟
 .2ۀیا عمل عادلشمردند موس ادا ،ااقگاً ماهیت دراند یها شخصهیت مها را ملییهر مددههد؟
چرا یا چرا نه؟
 .3اعالمیۀ عادلشمردند از جانب ادا شامل کدام دا عامل است؟
 .4ادا چدونه مدمواند ما را عادل اعالم کند ،اقتینه ما در ااقع نناهناران ُمجهرم هسهتیم؟ ۀیها
این عدالت بر اساد اع ل اودمان یا ماهیت دراند ااقگد است؟ انر اینخور نیسهت ،په
این بر چه اساسد است؟
 .5بهطور االصه فرق بین دیدناه پرامستان دربارو عادلشمردند ا درک سنتد کامولیک رامد
را موضیح دهید.
 .6رابخۀ بین ای ن ا عادلشمردند چیست؟ ۀیا ایه ن ،نجهات مها را بدسهت مهدۀارد؟ موضهیح
دهید.
 .7ۀموزو کتاب م دد دربارو فرزند اوانهدند را مگریهف کنیهد .ایهن امتیهاز چهه فرقهد بها برکهت
عادلشمردند دارد؟
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 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا مخمئنید ادا ما ابد ش را در نظرش "بدنناه" اعالم کرده اسهت؟ ۀیها مددانیهد ایهن چهه
زماند در زندند مان امفاق افتاد؟ ۀیا کاری کردید یا فنری کردید که باع شهد اهدا شه را
عادل ش رد؟ ۀیا کاری کردید کهه طیهق عادلشهمردند باشهید؟ انهر مخمهنئ نیسهتید اهدا
کامالً ا برای همیشه ش را عادل شمرده ،چه چیای قانع مان مدکند که ادا قخگهاً شه را
عادل شمرده است؟
 .2انر اود را در راز دااری در م ابل ادا در نظر بدیرید ،ۀیا فنهر مدکنیهد ف ه ۀمهرزش همهۀ
نناهانتان کافد است یا احساد مدکنید باید عدالت مسیح به حسابتان نذاشته شود؟
 .3ۀیا فنر مدکنید فهرق بهین ادراک کامولیهک رامهد ا پرامسهتان دربهارو عادلشهمردند ،یهک
مفاات مهم است؟ موضیح دهید که انر ش به دیدناه کامولیک رامد دربارو عادلشهمردند
مگت د بودید ،دربارو رابخهمان با ادا چه احساسد مدداشتید.
 .4ۀیا مابحال فنر کردهاید که اهدا هنهوز ناهدهاهد بههااطر نناههاند کهه در نذشهته مرمنهب
شدهاید ،حتد نناهان مدمها پیش ،به منزیه ش ادامه مددهد؟ چدونه ۀموزو عادلشمردند
در براورد با این احساسات به ش کمک مدکند؟
 .5به نظرمان چه مگداد از منافع را بهااطر عضویت در اانوادو ادا دریافت مدکنیهد؟ ۀیها قهزالً
فنر مدکردید اینها بههطور اودکهار از ۀنِ شه بهود ،چهون مولهد دابهاره یافتهایهد؟ اکنهون در
م ایسه با احساستان پهیش از مخالگهۀ ایهن فصهل ،دربهارو ایهن ح ی هت کهه اهدا شه را در
اانوادهاش به فرزند اواندند پذیرفته ،چه احساسد دارید؟
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 .4اصطالحات خاص
فرزند اواندند
قضاید
نسزت دادن
عدالت ال ا شده
عادلشمردند

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
رامیان 28-27:3

فخر کردن چهه مگنهد دارد؟ جهاهد بهرای ۀن نیسهت .بهه چهه دلیهل؟ ۀیها بهه دلیهل انجهام دادن

"پ

رشیگت؟ نخیر ،بلنه چون ای ن مهدۀاریم .زیهرا مها ی هین داریهم کهه بهاسهیلۀ ایه ن ،بهدان اجهرای
رشیگت ،عادل شمرده مدشویم".
_______________________
.1

جان موری ،فدیه انجام شد ا بنار نرفته شد ( )Grand Rapids: Eerdmans, 1955صفحۀ .121

.2

مراجگه کنید به فصل  13دربارو ایدو نناه ۀدم که به ما نسزت داده شد.

.3

مراجگه کنید به فصل  15دربارو این ح ی ت که نناه ما به مسیح نسزت داده شد.

.4

شایان موجه است که در  7اکتا  ،1997پاناده رها کامولیک رامد به هجده رها نهضت انجیلد پیوسته ا سندی را امضا کردند که "عخیۀ نجات"
نامیده شد ،که در ۀن با هم اعالم کردند:
ما مواف یم که عادلشمردند با عمل نینو یا شایستدد اودمان بدست مندۀید؛ این کامالً عخیۀ اداست ،موس فید االص پدر اعخا
شده ،بهااطر محزتد که اا در پرسش نسزت به ما داشت ،پرسی که بهااطر ما رنج کشید ا برای عادلشمردند ما از مردنان برااست...
ادا در عادلشمردند ،ف

بر اساد عدالت مسیح اعالم کرد که ما دیدر دشمنان رسکش اا نیستیم ،بلنه داستان ۀمرزیده شدو اا هستیم

ا با عمل اعالمیۀ اا ایندونه است.

543

عهدجدید بهاضوح مدنوید عخیۀ عادلشمردند از طریق ای ن دریافت مدشود ...ما مددانیم ۀنچه را در اینجا مأیید مدکنیم ،با سنتهای
اصالحدرایان دربارو عادلشمردند ف

بهاسیلۀ ای ن ) (sola fideسازنار است( .مسیحیت امراز 8 ،دساما  ،1997صفحات .)37–35

در بررسد االیه به نظر مدرسد این کل ت ،ادراکد از عادلشمردند را مأیید مدکنند که موس عدالت نسزت داده شدهای بدست مدۀید که ف
بهاسیلۀ ای ن دریافت مدشود ا بنابراین به نظر مدرسد این اعالمیهای است که مدموانیم بهااطرش شنرناار باشیم .انر این ااقگاً موافق کامل بین
انجلیها ا کامولینهای رامد بانفوذ را دربارو ۀموزو عادلشمردند نشان مددهد ،پ

ارزش ماریخد دارد .ما مدموانیم امیداار باشیم که این نون اعالمیهها

مدموانند مورد پذیرش رهاان دیدر در کلیسای کامولیک رامد باشند ا این نشاندهندو عایمت از چیای اواهد بود که در این بخش ۀن را نظر سنتد
کامولیک رامد نامیدهام .به هرحال ،همۀ مگت دین به نهضت انجیلیها ارزیابد مثزت از این سند نداشتهاند :مراجگه کنید به "دراواست از دیدر مگت دین
به نهضت انجیلیها" ،که در امحادیۀ نهضت انجیلیهای مگرتف موجود است . 1716 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103 (215 546-3696 or
www.alliancenet.org).
.5

طدای

ۀت ،بنیاد اعت اد کامولیک ،ایرایش :جیما کانُن باستیزِل ،مرجمه :پامریک لینک ( ،)St. Louis: Herder, 1955صفحۀ .264
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فصل بیستو سوم
تقدیس (رشد در شباهت به مسیح)

 +ما چدونه در بلو مسیحد رشد مدکنیم؟
 +برکات رشد مسیحد چیست؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
فصول قزلد دربارو اع ل متگدد ادا صحزت کهرد کهه در ۀلهاز زنهدند مسهیحی ن امفهاق مدافتهد:
دعوت انجیل (ادا ما را مخاطهب قهرار مددههد) ،مولهد مهازه (اهدا موسه ۀن ،زنهدند جدیهد بهه مها
مدبخشد) ،عادلشمردند (ادا موس ۀن ،جایداه قانوند درست را در ناد اود به ما عخا مدکند) ا
فرزند اواندند (ادا ما را اعضای اانوادهاش مدسازد) .ما دربارو ایه ن ۀاردن نیها صهحزت کهردیم
(از نناهامنان موبه کرده ا برای نجات به مسیح اعهت د مهدکنیم) .همهۀ ایهن اقهایع در ۀلهاز زنهدند
مسیحد ما امفاق مدافتند.
اما اکنون به بخشهد از کهاربرد فدیهه مدرسهیم کهه یهک عمهل مهدریجد اسهت کهه در رسارس زنهدند
زمیندمان ادامه مدیابد .همچنین عملد است که ادا ا انسهان بها ههم همنهاری مدکننهد ،هریهک
ن شهای مت یای دارند .این بخش از کاربرد فدیه ،م دی

نامیده مدشود :م دی  ،عمهل مهدریجد

ادا ا انسان است که ما را بیشرت ا بیشهرت از ننهاه ۀزاد سهااته ا در زنهدند ااقگهی ن ماننهد مسهیح
مدسازد.
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الف .فرق بین عادلشمردگی و تقدیس
جدال زیر بهطور مشخص ،فرق بین عادلشمردند ا م دی

را نشان مددهد:

عادلشمردگی:
جایداه قانوند
ینزار برای همیشه
کامالً عمل اداست
در زندند کنوند کامل است
در همۀ مسیحیان ینسان است

تقدیس:
اضگیت دراند
در رسارس زندند ادامه مدیابد
ما همناری مدکنیم
در زندند کنوند کامل نیست
در بگضیها بیشرت از دیدران است

این جدال نشان مددهد که م دی

در رسارس زندند مسیحد مهان ادامهه مدیابهد .جریهان عهادی

زندند مسیحد شامل رشد دامئد در م دی

اواهد بود ا چیای که عهدجدید ما را مشویق مدکند

که برای دستیابد به ۀن مالش ا موجه کنیم.
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ب .سه مرحلۀ تقدیس

 .1تقدیس ،یک آغاز مشخصی در تولد تازه دارد.
یک ملییر مشخص ااالقد در زمان مولد مازه در زندند مان ایجهاد مدشهود ،چهون پهول

مدنویهد:

"لسل مولد مازه ا مازندای که از راحال دد است" (میتود  ،5:3مرجمۀ قهدیم) .اقتهد مولهد دابهاره
یافتیم ،مندموانیم به نناه کردن بهعنوان عادت یا الدوی زندند ادامه دهیم (اال یوحنا  ،)9:3چون
مسلیم زندند نناهۀلود شویم.
قدرت زندند راحاند جدید در ما ،مانع از ۀن مدشود که
ِ
اسهت .از ایهن لحهاظ ،مولهد مهازه ا م هدی

این ملییر ااالقد االیه ،مرحلۀ اال م هدی

همامهان رخ

مددهند ،چون در ااقع این ملییر ااالقد ،بخشد از مولد مازه اسهت .امها اقتهد از ن خهه نظهر ملییهر
ااالقد درامنان به ۀن نداه مدکنیم ،مدموانیم ۀن را بهعنوان مرحلۀ اال م هدی

بزینهیم .پهول

در

ح ادااند ا موسه
صحزت با قرنتیان ،به یک ااقگۀ منمیل شده مراجگه مدکند" :در نام عیسد مسی ِ

راح ادای ما شسته شهده ،م هدی

نشهته ا پارسها [عهادل] شهمرده شهدهاید" (اال قرنتیهان ،11:6

مرجمۀ هاارو نو) .همچنین در اع ل  32:20پول

که م دی

مدمواند به مسیحیان بهعنوان" ،جمیهع کسهاند

شدهاند" (مرجمۀ هاارو نو) اشاره کند( ،از صفت مفگولد استفاده مدکند کهه بیانکننهدو

عمل منمیل شده در نذشته است [م دی

شدهاند] ا یک نتیجۀ متوالد [همچنهان مهأایر عملهد را

که در نذشته انجام شده ،مجربه مدکنند]).
این قدم االیه در م دی  ،شامل جداید قخگد از قدرت حاکم ا عشق به نناه است ما ای ندار دیدر
محت حاکمیت یا مسلر نناه نزاشد ا دیدر عاشق نناه کردن نزاشد .پول

مدنوید" :همچنین ش

نیا اود را برای نناه مرده اندارید ،اما برای ادا در مسیح عیسد زنده ...زیرا نناه بهر شه سهلخنت
نخواهد کرد" (رامیان  ،14 ،11:6مرجمۀ قهدیم) .پهول

مدنویهد مسهیحیان "از بنهدند ننهاه ۀزاد"

شدهاند (رامیان  .)18:6در این پیشزمینهُ ،مردن نسزت به نناه یا ۀزاد شدن از نناه ،شهامل قهدرت
للزه بر اع ل یا الدوهای رفتاری نناهۀلود در زندند شخص است .پول
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به رامیان مدنویهد اجهازه

ندهید نناه "بر بدنهای فاند ش حاکم باشد" ا همچنین مدنوید" :هیچیک از اعضای بدن اهود
را در ااتیار نناه قرار ندهید ما برای م اصد رشیرانه به کار راد .بلنه اود را به اهدا مسهلیم مناهیهد"
(رامیان ُ .)13-12:6مردن نسزت به قدرت حاکم نناه ،یگند ما مسهیحیان ،بها قهدرت راحال هدد ا
حیات رستاایا مسیح که در ما عمل مدکند ،قدرت داریم که بهر اسوسههها ا مرلیزههای ننهاه للزهه
کنیم .نناه ،دیدر ارباب ما نخواهد بود ،چناننه قزل از مسیحد شدن ،ارباب ما بود.
عمالً یگند ما باید ح ی ت دا چیا را مأیید کنیم .از یک طرف ،هرنا مندموانیم بدوییم" :من کامالً از
نناه ۀزادم" ،چون م دی

ما هرنا منمیل نخواهد شد (به مخالهب زیهر مراجگهه کنیهد) .امها از طهرف

دیدر ،مثالً یک مسیحد هرنا نزاید بدوید" :این نناه مرا شنست داد .من مسلیم مدشوم .من سد ا
هفت سال ااالق بدی داشتهام ا ما زمان مرنم ۀن را اواهم داشت ا مردم باید همینخور کهه هسهتم
با من مدارا کنند!" بیان این حرف یگند نناه مسلر یافته است .یگند به نناه اجازه بهدهیم بهر بهدن
مان سلخنت کند .یگند شنست را بپذیریم .یگند اننار ح ی ت کتهاب م هدد کهه بهه مها مدنویهد:
"همچنین ش نیا اود را برای نناه مرده اندارید ،امها بهرای اهدا در مسهیح عیسهد زنهده" (رامیهان
 ،11:6مرجمۀ قدیم) .یگند اننار ح ی ت کتاب م دد که به مها مدنویهد" :ننهاه بهر شه سهلخنت
نخواهد کرد" (رامیان  ،14:6مرجمۀ قدیم).
پ

این جداید االیه از نناه ،شامل جهتیابد مجدد اواستههای ماست ما دیدر عشق بهه ننهاه بهر

زندنی ن مسل نداشته باشد .پهول

مددانهد اواننهدنانش قهزالً بهردو ننهاه بودنهد (چناننهه همهۀ

ای نداران هستند) ،اما مدنوید دیدر برده نیستند" .اما ادا را شنر کهه انرچهه یهک زمهاند بردنهان
نناه بودید ،اکنون با یام دل از اصول مگالیمد که به ش داده شده ،اطاعهت مدکنیهد ا از بنهدند
نناه ۀزاد شده ،بردنان عدالت نشتهاید" (رامیهان  .)18-17:6ایهن ملییهر در عشهق االیهه ا اشهتیاق
االیۀ شخص ،در ۀلاز م دی

امفاق مدافتد.
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 .2تقدیس در تات زندگی افزایش مییابد.
انرچه عهدجدید دربارو ۀلاز مشخص م دی

صهحزت مدکنهد ،امها ۀن را بههعنوان فراینهدی در نظهر

کل زندند مسیحد ادامه مدیابد .این حالهت االیهۀ م هدی  ،در الهیهات نظاممنهد ا
مدنیرد که در ر
امرازه بهطور کلد در نفتدوی مسیحد بنار رفتهه اسهت .انرچهه پهول

مدنویهد اواننهدنان اش از

نناه ۀزاد شدهاند (رامیان  ،)18:6نسزت به نناه ُمرده ا نسزت به اهدا زندهانهد (رامیهان  ،)11:6بهه
هرحال مصدیق مدکند که نناه در زندند شان مدماند ،په

بهه ۀنهها مدنویهد اجهازه ندهنهد ننهاه

مسلیم ۀن نشوند (رامیان  .)13-12:6بنهابراین منلیهف شهان بههعنوان مسهیحد ایهن
سلخنت کند ا
ِ
است که بیشرت ا بیشرت در م دی

رشد کنند ،ه نخور که قزالً بیشرت ا بیشرت در نناه رشد کردنهد:

"ه نطور که زماند یام اعضای بدن اود را بهرای انجهام ننهاه بهه بردنهد ناپهاکد ا رشارت سهپرده
بودید ،اکنون یام اعضای اود را برای م اصد م دد به بردند عدالت بسپارید" (رامیان .)19:6
پول

کل زندند مسیحد" ،همۀ ما ...رفته رفته در جاللد راز افاان به شهنل اا مزهدیل
مدنوید در ر

مدشویم" (دام قرنتیان  .)18:3ما بهمدریج ،درحا ِل ادامه دادن به زندند مسهیحد بیشهرت ا بیشهرت
مانند مسیح مدشویم .بنابراین اا مدنوید" :ۀنچه در ع ب است فرامهوش کهرده ا بهه سهوی ۀنچهه در
پیش است ،اویشنت را کشیده ،در پد م صد مدکوشم بجهت انگام دعوت بلند اهدا کهه در مسهیح
عیسد است" (فیلیپیان  ،14-13:3مرجمۀ قدیم) -این در پیشزمینهای اسهت کهه مدنویهد اا هنهوز
کامل نیست ،اما مدکوشد به همۀ اهدافد دست یابد که مسیح بهااطر ۀن نجامش داده است (ۀیات
.)9-12
نیازی نیست که چند ن ل قول دیدر را بهد افهاایم ،چهون اکهرث عهدجدیهد بهه ههدایت ای نهداران در
کلیساهای مختلف ااتصاص یافته که بدانند چدونهه بایهد در شهزاهت بهه مسهیح رشهد کننهد .همهۀ
نصایح ا فرامین ااالقد رساطت عهدجدید در اینجا کاربرد دارنهد ،چهون همهۀ ۀنهها ای نهداران را بهه
سوی یند از جوانب م دی
انتظار دارند که م دی

بیشرت در زندند شان نصیحت مدکننهد .همهۀ نویسهندنان عهدجدیهد

مان در طول زندند مسیحد افاایش یابد.
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 .3تقدیس در هنگام مرگ (برای جامنان) و در هنگام بازگشت خداوند (بورای جسومامن)
تکمیل میشود.
چون انرچه مسیحد شدهایم ،اما هنوز نناه در قلز ن مدماند (رامیان 13-12:6؛ اال یوحنا )8:1
ا م دی

مان هرنا در زندند کنوند کامل نخواهد شد (بهه مخالهب زیهر مراجگهه کنیهد) .امها اقتهد

مدمیریم ا به ناد ادااند مدرایم ،ۀنداه م دی

مان از یک لحاظ کامل مدشود ،چون جان مهان از

نناهد که در ما ساکن است ،ۀزاد ا کامل مدشود .نویسندو عاانیان مدنوید اقتد به حضهور اهدا
مدرایم ما پرستش کنیم" ،به راحهای پارسایاند [عادطند] کهه کامهل شهدهاند" مهدرایم (عاانیهان
 ،23:12مرجمۀ هاارو نو) .این ف

بهااطر این پیشبیند که "ههیچ ناپهاکد اارد ۀن نخواههد شهد"،

یگند اارد حضور ادا ا شهر ۀس ند نخواهد شد ،صحیح است (مناشفه .)27:21
کهل اجهود شهخص ،از جملهه بهدن اش را در برمدنیهرد
به هرحال ،اقتد سپاسهدااریم کهه م هدی  ،ر
(مراجگه کنید به دام قرنتیهان 1:7؛ اال مسهالونینیان  ،)23:5در ایهن صهورت متوجهه مدشهویم کهه
م دی

کامالً منمیل نخواهد شد ،ما زمانینه ادااند بازنردد ا بدنهای قیام کهردو جدیهد را دریافهت

کنیم .ما منتظر بازنشت ادااندمان عیسد مسیح از ۀس ن هستیم ا اا "بدنهای ح یر مها را مزهدیل
اواهد کرد ما به شنل بدن پرجالل اا درۀید" (فیلیپیان  ،21:3مرجمۀ هاارو نهو) .مها "در اقهت ۀمهدنِ
اا" (اال قرنتیان  )23:15با بدنهای قیام کرده زنده اواهیم شد ا بگد کامالً "شنل انسان ۀس ند را
نیا به اود اواهیم نرفت" (اال قرنتیان  ،49:15مرجمۀ هاارو نو).
ما مدموانیم فرایند م دی

1

را مانند مصویر  1 .23بهصورت منودار نشان دهیم ،ایهن نشهان مددههد

که ما قزل از ای ن ۀاردن ،بردنان نناهیم )1( ،ۀلاز مشخصد برای م هدی
اجود دارد )2( ،م دی

در هندهام ایه ن ۀاردن

باید در طول زنهدند مسهیحد افهاایش یابهد ا ( )3م هدی
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در هندهام مهرگ

کامل مدشود( .در این منودار ،منمیل م دی

در هندام دریافهت بهدنهای قیهام کهرده ،بهرای حفهظ

سادند حذف شده است).

 .3مر

قداسیت کامل
 .2زندگی مسیحی

 .1ایمان آوردن
غیرمسیحی

رشد در قداسیت

بردو نناه
فرایند م دی

مصویر 1 .23

من در این منودار ،فرایند مدریجد م دی

را با ا ناهموار نشان دادهام ا نشاندهندو این است که

در زندند کنوند ،همیشه رشد در م دی  ،در یک مسیر نیست ،بلنه ناهد ااقات در م هدی

رشهد

مدکنیم ا در مواقهع دیدهر متوجهه مدشهویم کهه بههنوعد پَرسهفت مهدکنیم .در شهدیدمرین حالهت،
ای نداری کهه بهنهدرت م هدی

اهوب
را بنهار مدبهرد ا در عهوض ،در مگلهیم بهد ا ف هدان مشهارکت
ِ

مسیحد مدباشد ا کمرت به کالم ادا ا دعا موجهه مدکنهد ،در ااقهع مدموانهد مها سهالهای بسهیار بها
پیرشفت بسیار کم در م دی

ادامه دهد -امها ایهن قخگهاً الدهوی طزیگهد یها مهورد انتظهار در زنهدند

مسیحد نیست .این در ااقع بسیار لیرطزیگد است.
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 .4تقدیس ،هرگز در این زندگی تکمیل منیشود.
همیشه بگضیها در ماریخ کلیسا از فرامیند همچون متد "( 48:5پ
پدر ۀس ند ش کامل است") یا دام قرنتیان "( 1:7پ

ش کامل باشید ه نخور کهه

ما چ در باید اود را از هر چیای که جسهم

ا جان ما را ۀلوده مدسازد پاک کنیم ا با ادامرسد م دد اود را به ک ل برسانیم") استفاده کهرده
ا استدطل کردهاند که چون ادا این فرامین را به ما مددهد ،پ

باید همیشه به مها ایهن موانهاید را

هم عخا کند که کامالً از ۀنها اطاعت کنیم .بنابراین ،نتیجههنیری کردهانهد کهه مها مدمهوانیم در ایهن
زندند به جایداه بدنناهد کامل دست یابیم .در ااقع یوحنا حتد مدنویهد" :ۀن کهه در اا مدمانهد
نناه مندکند" (اال یوحنا  ،6:3مرجمۀ هاارو نو)! ۀیا این ۀیات به احت ل بدنناهد کامل در زندند
بگضد از مسیحیان اشهاره مندکننهد؟ در ایهن نفتدهو ،مهن از اصهخالح ک لنرایهد بهرای اشهاره بهه
دیدناهد که مدنوید بدنناهد کامل در زندند کنوند امنانپذیر است ،استفاده اواهم کرد.
این عزارات در بررسد دقیق مر ،از نظریۀ ک لنراید ح یت مندکنند .ااطً ،اصالً در کتاب م هدد
مگلیم داده نشده که اقتد ادا فرماند را مددهد ،مواناید اطاعت از ۀن را در هر مورد عخها مدکنهد.
ادا به همۀ افراد ،در همه جا فرمان مددهد که از همۀ قهوانین ااالقهد اا اطاعهت کننهد ا بههااطر
نااطاعتد از این قوانین ،ۀنها را پاسهخدو مدسهازد ،انرچهه کسهانینه نجهات نیافتهانهد ،نناهنارنهد ا
درنتیجه در اخاها ا نناهان شان ُمردهاند ،ا بنابراین مندموانند از فرامین ادا اطاعت کنند .اقتهد
عیسد به ما فرمان مددهد که کامل باشیم ه نخور که پدر ۀس ند مها کامهل اسهت (متهد ،)48:5
این ف

نشان مددهد که الوص ااالقد مخلق اهدا مگیهاری اسهت کهه بایهد ههدف قهرار دههیم ا

مگیاری که بهااطر ۀن ،ادا ما را پاسخدو مدسازد .این ح ی ت که ما مندموانیم به این مگیار دست
یابیم ،به این مگنا نیست که از ارزش ۀن کاسته اواهد شهد ،بلنهه مها بهه فهید ا بخشهش اهدا نیهاز
داریم ما بر نناه باقی ندهمان للزه کنیم .همچنین اقتد پول

به قرنتیان فرمان مددههد قداسهیت

را با ادامرسد به "ک ل" رسانند (دام قرنتیان  ،)1:7به هدفد اشهاره مدکنهد کهه مداواههد بهه ۀن

552

دست یابند .اا استنزاط مندکند که کسد به ۀن دست مدیابد ،بلنه این مگیار ااالقد ااطید است
که ادا مداواهد همۀ ای نداران با همۀ دل ،ۀن را بخواهند.
بیانیۀ یوحنها کهه "ۀن کهه در اا مدمانهد ننهاه مندکنهد" (اال یوحنها  ،6:3مرجمهۀ ههاارو نهو) ،مگلهیم
منددهد که بگضیها به ک ل مدرسند ،چون بهرت است فگل زمان حال یوناند را اینخور مرجمه کهرد
که نشاندهندو عمل پیوسته یا عادتنونه اسهت" :بنهابراین محهال اسهت کسهد کهه در پیوسهتدد بها
مسیح زنهدند مدکنهد ،در ننهاه برسه بهاد! امها هرکهه در ننهاه زنهدند مدکنهد اا را هرنها ندیهده ا
نشنااته است" (اال یوحنا  .)6:3ایهن شهزیه بیانیهۀ یوحنها در چنهد ۀیهۀ بگهدی اسهت" :هرکهه فرزنهد
اداست ،مندمواند در نناه زندند کند ،زیرا ذات ادا در ااست ا مندمواند در نناه به رس برد ،زیهرا
ادا پدر ااست" (اال یوحنا  )9:3انر این ۀیات برای اازات بدننهاهد کامهل بنهار رانهد ،بایهد بهرای
همۀ مسیحیان اازات شوند ،چون دربارو این صحزت مدکنند که چه چیای بر همۀ کسانینه از اهدا
متولد شده ا مسیح را دیده ا شنااتهاند ،صدق مدکند.
بنابراین به نظر مندرسد ۀیۀ قانعکنندهای در کتاب م دد مگلیم دهد که همه مدمواننهد در زنهدند
کنوند کهامالً از ننهاه ۀزاد شهوند .از طهرف دیدهر ،عزهارامد در رسارس کتهاب م هدد بهاضهوح مگلهیم
مددهند که ما مندموانیم در زندند کنوند از لحاظ ااالقد کامل باشیم .نویسندو جامگه بهاضهوح
مدنوید" :زیرا مرد عادلد در دنیا نیست که نینوید ارزد ا هیچ اخا نن ید" ( ،20:7مرجمۀ قدیم).
عیسد به شانردانش فرمان داد که دعا کنند" :نان رازانۀ ما را امراز به ما بده .اخایای ما را بزخش،
چناننه ما نیا کساند را که به ما اخا کردهاند مدبخشیم" (متد  .)12-11:6ه نخور که دعا بهرای
نان رازانه ،الدوی دعاید را فراهم مدکند که باید هر رازه منرار شود ،دعا برای بخشش نناههان نیها
یک نون دعاید است که باید هر رازه در زندند ای ندار باشد.
چناننه در باط موجه کردیم ،پول

در صحزت از قدرت جدید بر نناه که به مسیحیان عخها مدشهود،

مندنوید هیچ نناهد در زندند مسیحیان نخواههد بهود ،بلنهه ف ه بهه ای نهداران مدنویهد اجهازه
ندهند نناه بر بدنشان "حنمراند" کند ا نزاید اعضای بدنشان را به نناه "بسپارند" (رامیهان -12:6
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 ،13مرجمۀ قدیم) .این ح ی ت که اا این احنام را بیهان مدکنهد ،نشهاندهندو مشهخیص ااسهت کهه
نناه در زندند ای نداران ،در طهول زندنیشهان در زمهین ادامهه اواههد یافهت .حتهد یگ هوب ،بهرادر
ادااند ما نفت" :همۀ ما در چیاهای زیاد مرمنب اخایاید مدشهویم" (یگ هوب  )2:3ا انهر یگ هوب
مدمواند این را بدوید ،پ

ما هم قخگاً باید ۀن را بدهوییم .نهایتهاً در هه ن نامههای کهه یوحنها بارهها

اعالم مدکند فرزند ادا به الدوی رفتار نناهۀلود ادامه نخواهد داد ،بهاضهوح ایهن را ههم مدنویهد" :
انر بدوهیم که بدنناه هسهتیم ،اهود را فریهب مهددهیم ا از ح ی هت داریهم" (اال یوحنها  .)8:1در
اینجا یوحنا بهاضوح احت ل بدنناهد کامل در این زندند را حذف مدکند .در ااقهع مدنویهد ههر
که ادعا کند که عاری از نناه است ،ف
اما اقتد به این نتیجه رسیدیم که م هدی

اودش را فریب مددهد ا ح ی ت در اا نیست.
هرنها در ایهن زنهدند منمیهل مندشهود ،بایهد حنمهت ا

احتیاط را در بنارنیری این ح ی ت بنار بایم .بگضیها مدموانند این ح ی ت را بهانهای بهرای عهدم
مالش در قداسیت یا عدم رشد در م دی

بنار باند -راندی کهه دقی هاً بهراالف بسهیاری از فهرامین

عهدجدید است .شاید عدهای دیدر به این فنر کنند که ما مندموانیم در این زندند کامهل باشهیم ا
امید به پیرشفت در زندند مسیحد را از دست بدهند -ندرشد که براالف مگلهیم ااضهح رامیهان  6ا
عزارات دیدر دربارو قدرت رستاایا مسیح در زندند ماست که به ما موانهاید مدبخشهد کهه بهر ننهاه
للزه کنیم .بنابراین ،انرچه م دی

هرنا در این زندند منمیل نخواهد شد ،اما باید مأکید کنیم کهه

در این زندند ،رشد در م دی  ،هرنا نزاید متوقف شود .در ااقهع اقتهد مسهیحیان بهالغ مدشهوند،
قخگاً ممنن است در ااقات بسیاری در طول راز ،کالم یا اعه ل شهان ،عهاری از نااطهاعتد ارادی یها
ۀناهانه از ادا باشد .در ااقع انر رهاان مسیحد باید "در نفتار ا کردار ،در محزت ا ای ن ا پهاکد
برای ای نداران منونه" باشند (اال میمومااد  ،)12:4پ

بارها این ح ی هت دیهده اواههد شهد کهه

زندند شان عاری از کالم یا اع لد اواهد بود که دیدران ۀنها را رسزنشۀمیها اواهنهد دانسهت .امها
این از دستیابد به ۀزادی کامل از نناه در اندیاهها ا افنار ا ن ریتهای قلز ن بسیار دار است.
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پ .خدا و انسان در تقدیس همکاری میکنند
بگضیها مخالف این کالم هستند که ادا ا انسان در م دی

"همناری" مدکنند ،چهون مداواهنهد

ارصار کنند که در م دی  ،ادا کهار اصهلد را انجهام مددههد ا کهار مها ف ه یهک کهار فرعهد اسهت
(مراجگه کنید به فیلیپیان  .)13-12:2به هرحال ،انر ماهیهت ن هش اهدا ا ن هش مها را در م هدی
بهاضوح موضیح دهیم ،نادرست به نظر مندرسد که بدوییم ادا ا انسان در م دی

با ههم همنهاری

مدکنند .ما مندنوییم در م دی  ،ن ش برابر داریم یا هر دا به یک شنل عمل مدکنیم ،بلنه ف
مدنوییم بهعنوان مخلوقات ،به طرقد که شایستۀ جایداه مان است ،با ادا همناری مدکنیم .ایهن
ح ی ت که کتاب م دد به ن ش ما در م دی

مأکید مدکند (با همۀ فهرامین ااالقهد عهدجدیهد)،

باع مدشود بهدرستد مگلیم دهیم که ادا در این فگالیت ،ما را به همناری با اا فرامداواند.

 .1نقش خدا در تقدیس.
چون م دی

در ابتدا کار اداست ،پهول

بهدرسهتد دعها مدکنهد" :اهو ِد اهدای سهالمتد ،شه را

بالنل م دد نرداناد" (اال مسالونینیان  ،23:5مرجمۀ قدیم) .یک ن ش ااص اهدای پهدر در ایهن
م دی  ،فرایند مأدیب ما بهعنوان فرزندانش است (مراجگه کنید به عاانیان  .)11 -5:12پهول

بهه

فیلیپیان مدنوید" :زیرا اداست که از لخف اود ،هم اراده ا هم قدرت ههر کهاری را در شه ایجهاد
مدکند" (فیلیپیهان  ،)13:2درنتیجهه نحهوو م هدی

ۀنهها موسه اهدا را نشهان مددههد -کهه باعه

مدشود ارادو اا را بخواهند ا همچنین قدرت انجامش را به ۀنها مدبخشد .نویسندو عاانیهان دربهارو
ن ش پدر ا پرس در یک دعای ایر ۀشنا صحزت مدکند" :حال ،ادای سالمتد ...ش را به هر چیها
نینو مجها نرداند ما ارادو اا را به انجام رسانید .باشد که اا هر ۀنچه را کهه موجهب اشهنودی ااسهت
بهااسخۀ عیسد مسیح در ما به عمل ۀارد ،که اا را جالل جاادانه باد" (عاانیان  ،21-20:13مرجمۀ
هاارو نو).
درحالینه ادای پرس ،یگند عیسد مسیح ،قخگاً در م دی

ن ش دارد کهه م هدی

مهان را بهرای مها

بدست ۀارد ا اا الدوی ماست (مراجگه کنید به عاانیان  ،)2:12اما بهطور ااص ،ادای راحال دد
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در ما کار مدکند ما ما را مزدیل ا م دی

کند ،قداسهیت بیشهرت زنهدند را بهه مها عخها کنهد .پهرتد

دربههارو "م ههدی ِ راح" صههحزت مدکنههد (اال پههرتد  )2:1ا پههول

دربههارو "م ههدی

بهاسههیلۀ راح"

صحزت مدکند (دام مسالونینیان  .)13:2راحال دد در ما "مثره راح" را مولیهد مدکنهد (لالطیهان
 ،22:5-23مرجمۀ قدیم) ،این ایژنیهای شخصیتد که بخشد از م دی ِ بیشرت ا بیشهرت اسهت .انهر
ما در م دی

رشد کنیم" ،به راح رفتار" مدکنیم ا "از راح هدایت" مدشویم (لالطیهان ،18 -16:5

مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با رامیان  ،)14:8یگند بیشرت نسزت به اواستهها ا محریک راحال هدد
در زندند ا شخصد یان پاسخ اواهیم داد .راحال دد ،راح قداسهیت اسهت ا قداسهیت را در مها
ایجاد مدکند.

 .2نقش ما در تقدیس
ن ش ما در م دی

یک ن ش منفگل است که به ادا منیه مدکنیم ما ما را م دی

کند ا یهک ن هش

فگال است که مالش مدکنیم از ادا اطاعت کنهیم ا قهدمهاید را بهرداریم کهه م دیسه ن را افهاایش
اواهد داد .اکنون مدموانیم به این دا جنزه از ن ش ن در م دی
ااطً ،چیای که ن ش "منفگهل" مها در م هدی

بپردازیم.

نامیهده مدشهود ،در متهوند دیهده مدشهوند کهه مها را

مشویق مدکنند به ادا اعت د کنیم یا دعا کنیم ا از اا بخواهیم کهه مها را م هدی

کنهد .پهول

بهه

اواننههدنانش مدنویههد" :اههود را بههه اههدا مسههلیم مناهیههد ا ماننههد کسههاند کههه از مههرگ بههه زنههدند
بازنشتهاند" (رامیان 13:6؛ م ایسه کنید با ۀیۀ  )19ا به مسیحیان رامد مدنوید" :بهدنهای اهود
را بهعنوان قرباند زنده ا م دد که پسندیدو اداسهت بهه اا م هدیم کنیهد" (رامیهان  .)1:12پهول
درک مدکند که ما به عمل راحال دد اابسهتهایم مها در م هدی

رشهد کنهیم ،چهون مدنویهد" :انهر

افگال بدن را بوسیله راح بنُشید ،ه نا اواهید زیست" (رامیان  ،13:8مرجمۀ قدیم).
متأسفانه امرازه این ن ش "منفگل" در م دی  ،یگند ایدو مسلیم شدن به ادا ا اعت د به کهار اا در
ما که "بر حسب رضامندی اود ،هم اراده ا هم فگل را به عمل" ایجاد کند (فیلیپیان  ،13:2مرجمهۀ
قدیم) ،ناهد ااقات بهشدت مورد مأکید قرار نرفته ا منها چیای است کهه دربهارو مسهیر م هدی
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بهه

مههردم نفتههه مدشههود .نههاهد ااقههات عزههارت مگههراف "رههها کههن ا بدههذار اههدا عمههل کنههد" ،بهههعنوان
االصهای از شیوو زندند مسیحد اراهه شده است .اما ایهن محریهف لماندیها ۀمهوزو م هدی
چون ف

اسهت،

دربارو نیمد از سهم ما صحزت مدکند ا ایهن بههمنهاید مسهیحیان را بهه منزلهد ا نادیهده

نرفنت ن ش فگالد هدایت اواهد کرد که کتاب م دد فرمان مددهد در م دی
این ن ش فگالد که ما باید اجرا کنیم ،موس رامیان  13:8بیان شده ،جایینه پول

شان اجرا کنند.
مدنوید" :انهر

به یاری راح ادا اع ل جس ند را نهابود سهازید ،زنهدند اواهیهد کهرد" .در اینجها پهول

مصهدیق

مدکند "بهاسیلۀ راح" مدموانیم ایهن کهار را انجهام دههیم .همچنهین مدنویهد مها بایهد ۀن را انجهام
دهیم! به راحال دد فرمان داده نشده که اع ل جسهم را بنُشهد ،بلنهه مسهیحیان بایهد ایهن کهار را
انجام دهند! همچنین پول

به فیلیپیهان مدنویهد" :په

مدبودید ،نه در حضور من ف

ای عایهاان مهن ،چناننهه همیشهه مخیهع

بلنه بسیار زیادمر اطن اقتد که لایزم ،نجات اود را بهه مهرد ا لهرز

بگمل ۀارید .زیرا اداست که در ش بر حسب رضامندی اود ،ههم اراده ا ههم فگهل را بگمهل ایجهاد
مدکند" (فیلیپیان  ،13-12:2مرجمۀ قدیم) .پول

مدنوید اطاعت طری د است که "نجات اود را

به عمل مدۀارند" ،یگند درک بیشرت ماایای نجات در زنهدند مسیحیشهان را "بگمهل اواهنهد ۀارد".
فیلیپیان باید برای رشد در م دی

اقدام کنند ا ۀن را صادقانه ا با احرتام انجهام دهنهد ("بها مهرد ا

لرز") ،چون ۀن را در حضور اهدا انجهام مددهنهد .امها چیاههای بیشهرتی اجهود دارد :دلیهل عمهل ا
انتظارشان برای دستیابد به نتایج مثزت در کارشان ،این است که "ادا در ش کار مدکند"– عمهل
االیه ا اساسد اهدا در م هدی

بهه ایهن مگناسهت کهه کهار اودشهان از طهرف اهدا قهدرت مدیابهد؛

بنابراین ،ارزش ۀن را اواهد داشت ا نتایج مثزت به بار اواهد ۀارد.
جوانب بسیاری در این ن ش فگال اجود دارد که باید در م دی
بدان قداسیت هیچک

اجهرا کنهیم .بایهد "بنوشهید ...زیهرا

ادااند را نخواهد دید" (عاانیهان  ،)14:12بایهد "اهود را از بدعفتهد دار

نداه دارید" ا از ارادو ادا اطاعت کنید ،ارادو ادا این است که "م هدد" باشهیم (اال مسهالونینیان
 ،3:4مرجمۀ هاارو نو) .یوحنا مدنوید کسانینه امیداارنهد در هندهام ظههور مسهیح ماننهد اا باشهند،
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فگاطنه برای طهارت ا پاکسازی در زندند کنوند عمل اواهند کرد" :هر که در مسیح چنین امیهدی
دارد اود را پاک مدسازد ،ه نطور که مسیح پاک است" (اال یوحنا  .)3:3ایهن نهون مهالش بهرای
اطاعههت از اههدا ا قداسههیت مدموانههد شههامل مههالش زیههادی از جانههب مهها باشههد ،چههون پههرتد بههه
اواننههدنانش مدنویههد "بهها سههگد یههام بنوشههید" در ایژنیهههای شخصههیتد رشههد کنیههد کههه مخههابق
اداشناسد است (دام پرتد  .)5:1عزهارات اهاص بسهیار در عهدجدیهد ،مها را بهه موجهه دقیهق بهه
جوانب نونانون قداسیت ا دینداری در زندند مشهویق مدکننهد (مراجگهه کنیهد بهه رامیهان -1:12
14:13؛ افسسههیان 20:6-17:4؛ فیلیپیههان 9-4:4؛ کولسههیان 6:4-5:3؛ اال پههرتد 11:5-11:2؛
لیره) .ما دامئاً باید الدوها ا عادات قداسیت را ایجاد کنیم ،چون یند از مگیارهای بلو ایهن اسهت
که مسیحیان بالغ "قوای ذهند ۀنها با یرینهای طوطند پرارش یافته است ما بتواننهد نیهک ا بهد را
از هم مشخیص بدهند" (عاانیان .)14:5
عهدجدید هیچ مسیر کوماهد را پیشنهاد مندکند کهه بهاسهیلۀ ۀن بتهوانیم در م هدی
بلنه ف

رشهد کنهیم،

بارها ما را مشویق مدکند اود را به راشههای قهدیمد ا ریشههای مخالگهۀ کتهاب م هدد ا

مفنر عمیق (ماامیر 2:1؛ متد 4:4؛ یوحنا  ،)17:17دعا (افسسیان 18:6؛ فیلیپیان  ،)6:4پرستش
(افسسیان  ،)20-18:5شاهد بودن (متد  ،)20-19:28مشارکت مسیحد (عاانیان  )25-24:10ا
مأدیب ا انضزاط شخصد یا اویشتنداری (لالطیان 23:5؛ میتود  )8:1مسلیم کنیم.
ما باید به اعت د منفگل به ادا برای م دی

ما ا مالش فگاطنهمان برای قداسهیت ا اطاعهت بیشهرت

در زندند ادامه دهیم .انر مالش فگاطنهه در اطاعهت از اهدا را نادیهده بدیهریم ،مسهیحیان منفگهل ا
منزل مدشویم .انر ن ش منفگل اعت د به ادا ا مسلیم شدن به اا را نادیده بدیهریم ،ملهرار شهده ا
بیش از ح رد از اودمان مخمنئ اواهیم بود .در هر مورد ،م دی

ما بسهیار نهاقص ا مگیهوب اواههد

بود .ما باید ای ن ا مجاهدت برای اطاعت را همامان حفظ کنیم .رساد قدیمد ،حنی نه مدنویهد:
" اعت د ا اطاعت کن ،چون راه دیدری برای شادماند در عیسد نیست ،بلنه ف
کن".
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اعت د ا اطاعهت

کل وجود شخص تأثیر میگذارد
ج .تقدیس بر ّ
ما مدبینیم که م دی

بر ع ل ا دانش ما مأایر مدنذارد ،اقتد پول

مدنوید" :طوری که شایستۀ

ادااند است زندند کنید ،کامالً اا را اشنود سازید" ،زندندای کهه دامئهاً "در مگرفهت اهدا رشهد ا
منو" مدکند (کولسیان  .)10:1رشد در م دی

بر احساسات ما نیا مأایر اواهد نذاشت .ما بههطور

فااینده درمدیابیم که "دنیا ا ۀنچه به ۀن مگلق دارد" را داست نداریم (اال یوحنا  ،)15:2بلنه ماننهد
نجاتدهندهمان از انجام ارادو ادا لذت مدبریم .م دی

بر اراده ا قوو مصمیمنیری ما مأایر اواهد

نذاشت ،چون ادا در ما کار مدکند ما "بر حسب رضامندی اود ،هم اراده ا هم فگل را بگمل ایجاد
مدکند" (فیلیپیان  ،13:2مرجمۀ قدیم) .بگالاه ،م دی

بر راح ما نیا مأایر اواههد نذاشهت ،یگنهد

بخش لیرجس ند اجودمان ا بدن جس نی ن ،چناننه پول

مشهوی

ن مدکنهد" :اویشهنت را از

هر نجاست جسم ا راح طاهر بسهازیم ا قداسهیت را در ادامرسهد بهه که ل رسهانیم" (دام قرنتیهان
 ،1:7مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با اال قرنتیان  .)34:7همچنین اا مدنوید موجه به امهور اداانهد،
یگند موجه به ایننه "در جسم ا راح م دد" باشید (اال قرنتیان  .2)34:7هدف اهدا بهرای زنهدند
مان این است که بهطور فااینده در همۀ ابگاد فر ردیت مان "به شنل پرس اا" درۀییم (رامیان .)29:8
چ .انگیزۀ اطاعت از خدا در زندگی مسیحی
ناهد ااقات مسیحیان طیهف نسهرتدو اندیهاو اطاعهت از اهدا را کهه در عهدجدیهد یافهت مدشهود،
مشخیص منددهند )1( .بهدرستد که اشتیاق بهرای اشهنودی اهدا ا ابهراز محزهت ن نسهزت بهه اا
اندیاو بسیار مهمد در اطاعت از ااست-عیسد مدنوید" :انهر مهرا داسهت داریهد ااامهر مهرا اطاعهت
اواهید کرد" (یوحنا  )15:14ا "هرکه احنام مرا قزول کند ا مخابق ۀنها عمل منایهد اا کسهد اسهت
که مرا داست دارد" (یوحنا 21:14؛ م ایسه کنید با اال یوحنا  .)3:5اما اندیاههای بسیاری نیها بهه
ما داده شده )2( :نیاز به حفظ اجدان پهاک در نهاد اهدا (رامیهان 5:13؛ اال میمومهااد 19 ،5:1؛
دام میمومااد 3:1؛ اال پرتد )16:3؛ ( )3اشتیاق برای "ظرفد ...کهه بهرای م صهد اهاص بهه کهار
اواهد رفت" ا مأایر فاایندهای در کهار ملنهوت دارد (دام میمومهااد )21-20:2؛ ( )4اشهتیاق بهرای
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لیرای نداراند که با مشاهدو زندند ما به مسیح ای ن مدۀارنهد (اال پهرتد )16-15 ،2-1:3؛ ()5
اشههتیاق بههرای دریافههت برکههات حههاو از اههدا در زنههدند ا اههدمت مههان (اال پههرتد )12-9:3؛ ()6
اشتیاق برای جلونیری از نااشنودی ادا ا مأدیب ا انضهزاط در زنهدند مهان (نهاهد ااقهات "مهرد
ادا" نامیده مدشود) (اعه ل 11:5؛ 31:9؛ دام قرنتیهان 11:5؛ 1:7؛ افسسهیان 30:4؛ فیلیپیهان
12:2؛ اال میمومااد 20:5؛ عاانیان 11-3:12؛ اال پرتد 17:1؛ 17:2؛ م ایسه کنید با جایدهاه
لیرای نداران در رامیان )18:3؛ ( )7اشتیاق برای طلهب پهاداش ۀسه ند بیشهرت (متهد 21-19:6؛
لوقا 19-17:19؛ اال قرنتیان 15-12:3؛ دام قرنتیان 3)10-9:5؛ ( )8اشتیاق بهرای زنهدند عمیهق
مر با اهدا (متهد 8:5؛ یوحنها 21:14؛ اال یوحنها 6:1؛  22-21:3ا در عههدعتیق ،ماامیهر 18:66؛
اشگیا )2:59؛ ( )9اشتیاق بهرای ایننهه فرشهتدان بههااطر اطاعهت مهان ،اهدا را جهالل دهنهد (اال
میمومااد 21:5؛ اال پرتد )12:1؛ ( )10اشتیاق بهرای صهلح ا ۀرامهش (فیلیپیهان  )9:4ا اوشهد
(عاانیان  )2-1:12در زنهدنی ن؛ ا ( )11اشهتیاق بهرای انجهام فهرامین اهدا ،ف ه بههااطر ایننهه
فرامین اش درست است ا از انجام کار درست لذت مدبریم (فیلیپان 8:4؛ م ایسهه کنیهد بها ماامیهر
.)8:40
ح .زیبایی و خوشی تقدیس
درست نیست که نفتدوی ن را بدان بیان ایننه م دی

باع اوشد عظهیم مها مدشهود ،بهه پایهان

برسانیم .هرچه بیشرت در شزاهت به مسیح رشد کنیم ،بیشرت بهطور شخصد" ،اوشد" ا "ۀرامش" را
مجربه اواهیم کرد که بخشد از میوو راحال دد است (لالطیان  )22:5ا بیشرت به زندندای که در
ۀس ن اواهیم داشت ،نادیک اواهیم شد .پول

مدنوید هرچه بیشرت مخیع اهدا شهوید" ،مثهری

که مدبرید نیل به م ردد است که به حیات جاایدان مدانجامد" (رامیان  ،22:6مرجمۀ ههاارو نهو).
اا درک مدکند که این رسچشهمۀ اوشهد ااقگهد ماسهت" .زیهرا پادشهاهد اهدا اهوردن ا نوشهیدن
نیست؛ بلنه شامل عدالت ا سالمتد [ۀرامش] ا اوشد در راحال دد اسهت" (رامیهان  .)17:14بها
رشد در قداسیت ،در شزاهت بهصهورت مسهیح نیها رشهد مهدکنیم ا زیزهاید شخصهیت اا بیشهرت در
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زندندمان دیده مدشود .این ههدف م هدی

کهاملد اسهت کهه امیهداار ا مشهتاق اش هسهتیم ا در

هندام بازنشت مسیح از ۀنِ ما اواهد شد" .هرکه در مسیح چنین امیدی دارد اود را پاک مدسازد،
ه نطور که مسیح پاک است" (اال یوحنا .)3:3

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1حداقل سه مفاات م دی
 .2سه مرحلۀ م دی
 .3ۀیا م دی

با عادلشمردند را موصیف کنید.

چیست؟

در این زندند منمیل اواهد شد؟ موضیح دهید.

 .4فرق بین ن ش ادا ا ن ش انسان در م دی

را بیان کنید .ن ش اساسد از ۀنِ کیست ا چهرا

اینخور است؟
 .5ۀیا اشتزاه است که بدوییم مها بایهد بهرای قداسهیت ا اطاعهت بیشهرت در زنهدند مهان مهالش
کنیم؟ چرا یا چرا نه؟
 .6حداقل پنج اندیاه برای اطاعت از ادا را که در کتاب م دد بیان شده ،نام باید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا مدموانید در مجربهمان زمان مشخص ۀلاز م هدی

مهان را کهه در هندهام مسهیحد شهدن

امفاق افتاد به یاد ۀارید؟ ۀیا یک جداید ااضح از قدرت حاکم ا عشهق بهه ننهاه را در زنهدند
مان احساد کردید؟ ۀیا ااقگاً باار دارید که حتد اطن نسزت به قدرت حاکم ا عشق به ننهاه
در زندند مان ُمردهاید؟ چدونه این ح ی ت زنهدند مسهیحد مدموانهد در قسهمتهای اهاص
زندند مان که هنوز به رشد در م دی

نیاز دارید ،به ش کمک کند؟

561

 .2اقتد به چند سال نذشتۀ زندند مسهیحد مهان ندهاه مدکنیهد ،ۀیها مدموانیهد الدهوی رشهد
مشخص در م دی

را بزینید؟ از چه چیاهاید لذت مدبردید که دیدر موردعالقهمان نیست؟

به چه چیاهاید قزالً عالقه نداشتید که اکنون شدیدا ً موردعالقۀ ش ست؟
 .3ۀناهد از ایننه راحال دد دامئهاً در شه کهار مدکنهد مها م هدی

مهان را بیشهرت کنهد ،چهه

مأایری بر زندند مان مدنذارد؟ ۀیا مگادلد بهین ن هش منفگهل ا فگالتهان در م هدی

ایجهاد

کردهاید یا یایل دارید بر یک جنزه بیش از دیدری مأکید کنید ا چهرا؟ انهر در زنهدند مهان
عدم مگادل دارید ،باید برای اصالح ۀن چه کار کنید؟
رد ۀیا قزالً فنر مدکردید م دی

بر قدرت مفنر ا نحوو مفنرمان مأایر مدنذارد؟ چهه بخشههاید

از قدرت مفنرمان هنوز باید در م دی

رشد کند؟ در مورد احساسامتان ،در چه قسمت هاید

مددانید که ادا هنوز باید کار کند ما م دی
از م دی

بیشرت را حاصل کند؟ ۀیا قسهمتها یها جهوانزد

هست که باید با موجه به بدن جسم مان ا اطاعت ۀن از اهداف ادا ،بهزود یابد؟

 .5ۀیا سالها با بگضد از بخشهای رشد در م هدی

در کشهمنش بودیهد ،امها ههیچ پیرشهفتد در

زندند مان نداشتید؟ ۀیا این فصل بهه شه کمهک کهرد کهه بهرای پیرشهفت در ایهن قسهمتها
امیداار شوید؟ (برای مسیحیاند که بهااطر عدم پیرشفت در م هدی

بههطور جه ردی دلرسهد

شدهاند ،بسیار مهم است که شخصهاً بها یهک کشهیش یها مسهیحد بهالغ دربهارو ایهن رشایه
صحزت کنند ،به جای ایننه مدمد طوطند ۀن را رها کنند).
 .4اصطالحات خاص
ک لنراید
م دی
بدنناهد کامل
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
رامیان 14-11:6

"همینطور ش نیا اود را نسزت به نناه مرده ،اما نسزت به ادا در پیوستدد با مسیح عیسد زنهده
بدانید .دیدر نزاید نناه بر بدنهای فهاند شه حهاکم باشهد ا شه را مهابع هودههای اهود سهازد.
هیچیک از اعضای بدن اود را در ااتیار نناه قرار ندهید ما برای م اصد رشیرانهه بهه کهار راد .بلنهه
اود را به ادا مسلیم مناهید ا مانند کساند که از مرگ به زندند بازنشتهاند ،یام اجهود اهود را در
ااتیار اا بدذارید ما اعضای ش برای م اصد عدالت به کار راد .زیرا نناه نزاید بر اجود شه حهاکم
باشد .چون ش مابع رشیگت نیستید ،بلنه زیر فید ادا هستید".
_________________________
.1

مراجگه کنید به فصل  25دربارو جالل یافنت -یگند دریافت بدن قیام کرده در هندام بازنشت مسیح.

نی

برای مزحثد دربارو این ح ی ت که "جان" ا "راح" م ریزاً بهطور مرتادف در کتاب م دد بنار رفتهاند ،به فصل  11مراجگه کنید.

.3

برای مزح درجات پاداش در ۀس ن به فصل  33مراجگه کنید.
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فصل بیستو چهارم
تداوم ایامن مقدّ سین (مسیحی ماندن)

 +ۀیا مسیحیان ااقگد مدموانند نجات شان را از دست بدهند؟
 +ما چخور بدانیم که ااقگاً مولد داباره یافتهایم؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ما در مزح قزلد به جوانب بسیا ِر نجات کاملد که مسیح برای مها کسهب کهرد ا ایننهه راحال هدد
اکنون ۀن را بهرای مها بنهار مدبهرد ،رسهیدند کهردیم .امها از کجها بهدانیم در رسارس زنهدند مهان بهه
مسیحد بودن ادامه مددهیم؟ ۀیا چیای هسهت کهه مهانع از جهداید مها از مسهیح شهود ،چیهای کهه
مضمین کند ما زمان مرگ مان مسیحد مانده ا در ااقع ما ابد در ۀس ن با ادا زندند اواهیم کرد؟
یا مدموانیم از مسیح رایدردان شویم ا برکات نجات مان را از دسهت بهدهیم؟ موضهون مهداام ایه ن

م ردسین دربارو این سؤاطت صحزت مدکند .مداام ای ن م ردسین یگند همهۀ کسهانینه ااقگهاً مولهد
داباره یافتهاند ،با قدرت ا ارادو ادا ما پایان زندند شان بهعنوان مسهیحد پایهداری اواهنهد کهرد ا
ف

کسانینه ما ۀار پایداری کنند ،ااقگاً مولد داباره یافتهاند.

ایههن مگریههف دا بخههش دارد .اال نشههاندهندو ۀن اسههت کههه مدمههوان بههه کسههانینه ااقگهاً مولههد دابههاره
یافتهاند ،اطمینان داد ،چون این به ۀنها یادۀاری مدکند که قدرت ادا ،ۀنهها را مها زمهان مهرگ شهان
مسیحد نده اواهد داشت ا ۀنها قخگاً ما ابد در ۀس ن با مسیح زندند اواهند کرد .از طرف دیدهر،
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بخش دام این مگریف بهاضوح مدنوید مداام زندند مسیحد ،یند از نشانههاید است کهه شهخص
ح ی تاً مولد داباره یافته است .بسیار مهم است که این جنزه از ۀمهوزه را نیها در نظهر داشهته باشهید،
مزادا اطمینان کاذب به کساند داده شود که هرنا از اال ای نداران ااقگد نزودند.
باید موجه کرد که این سؤالد است که مسیحیان نهضت انجیلد ،مدت زیادی با ۀن مخالفهت مهمهد
داشتهاند .بسیاری در س رنت اِسلیان /ۀرمیننراید مگت د بودند که ممنن است کسد کهه ااقگهاً مولهد
داباره یافته ،نجات اش را از دست بدهد ،درحالینه مسیحیان اصالحدرا مگت دند که ایهن امنانپهذیر
نیست 1.اکرث مگمیدیها در این قسمت از س رنت اصالحدرایان پیرای کردهاند؛ به هرحال ،ۀنها بارهها از
اصخالح امنیت ابدی یا امنیهت ابهدی ای نهدار بهه جهای اصهخالح مهداام ایه ن م ردسهین اسهتفاده
کردهاند.
الف .همۀ کسانیکه واقعاً تولد دوباره یافتهاند ،تا آخر پایداری خواهند کرد
بسیاری از عزارات مگلیم مددهند که کسانینه ااقگاً مولد دابهاره یافتهانهد ،کسهانینه ااقگهاً مسهیحد
هستند ،ما زمان مرگ به زندند مسیحد ادامه اواهند داد ا بگد به ۀس ن اواهند رفت ما بها مسهیح
باشند .عیسد مدنوید" :من از ۀس ن به زمین ۀمدهام نه بخاطر ۀننه ارادو اود را به عمل ۀارم ،بلنه
ارادو کسد را که مرا فرستاده است ا ارادو اا اینست که من از همۀ کساند که اا بهه مهن داده اسهت
حتد یک نفر را هم از دست ندهم بلنه در راز ۀارت ۀنها را زنده کنم .زیرا اواسهت پهدر مهن اینسهت

که هر ک

پرس را مدبیند ا به اا ای ن مدۀارد صاحب زندند ابدی نهردد ا مهن اا را در راز ۀاهرت

زنده اواهم کرد" (یوحنها  .)40-38:6در اینجها عیسهد مدنویهد همهۀ کسهانینه بهه اا ایه ن دارنهد
حیات ابدی اواهند داشت .اا مدنوید در راز ۀار ،ۀن شخص را برمدایااند-که در این پیشزمینه،
ای ن به پرس ا براورداری از حیات ابدی ،بهاضوح یگند عیسد ۀن شخص را با اود در حیات ابدی
برمدایاانههد (نههه ایننههه ف هه اا را برایاانههد مهها دااری ا محنههوم شههود) .بهسههختد مدمههوان ایههن
نتیجهنیری را نادیده نرفت که هرکه ح ی تاً به مسیح ای ن دارد ،مها راز رسهتاایا نههاید در برکهات
زندند در حضور ادا ،مسیحد اواهد ماند .بگالاه ،این منت مأکید مدکند کهه عیسهد ارادو پهدر را
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بجا مدۀارد ،یگند "از همۀ کساند کهه اا بهه مهن داده اسهت حتهد یهک نفهر را ههم از دسهت نهدهم"
(یوحنا  .)39:6داباره کسانینه پدر به پرس داده است ،از دست نخواهند رفت.
عزارت دیدری کهه بهر ایهن ح ی هت مأکیهد مدکنهد ،یوحنها  29-27:10اسهت کهه عیسهد مدنویهد:
"نوسفندان من صدای مرا مدشنوند ا من ۀنها را مدشناسم ا ۀنها به دنزال من مدۀیند .من بهه ۀنهها
زندند ابدی مدبخشم ا ۀنها هرنا هالک نخواهنهد شهد ا ههیچک

مندموانهد ۀنهها را از دسهت مهن

بدیرد .پدری که ۀنها را به من بخشیده است از همه بارنرت است ا هیچک

مندمواند ۀن را از دسهت

پدر من بدیرد".
در اینجا عیسد مدنوید کسانینه از اا پیرای مدکننهد ،کسهانینه نوسهفندان اا هسهتند ،از حیهات
ابدی براوردارند .بگدا ً مدنوید "هیچک
مخالفت کردهاند که انرچه هیچک

مندموانهد ۀن را از دسهت مهن بدیهرد" (ۀیهۀ  .)28بگضهیها

مندمواند مسیحیان را از دست مسیح بدیرد ،امها مها مدمهوانیم

اود را از دست مسیح بیران بنشیم .اما ظهاهرا ً ایهن لفهاظد ا حاشهیه رفهنت اسهت -ۀیها "ههیچک "
شامل کسد مندشود که در دست مسیح است؟ بگالاه ،مها مهددانیم قلهز ن قابهل اعهت د نیسهت.
بنابراین انر احت ل دارد که بتوانیم اهود را از دسهت مسهیح بیهران بنشهیم ،ایهن عزهارت بهسهختد
مدمواند اطمیناند را بزخشد که عیسد در نظر داشت.
اما مهم مر از همه ایننه ،قویرتین عزارت در این قسمت "هرنا هالک نخواهند شد" (ۀیۀ  )28اسهت.
سااتار یوناند ( ou meبگالاو فگل ماضد رشطد در یوناند) بهطور ااص مأکیدی اسهت ا مدمهوان
رصیح مر مرجمه کرد" :ا ۀنها قخگهاً مها ابهد ههالک نخواهنهد شهد" .ایهن مأکیهد مدکنهد کهه کسهانینه
"نوسفندان" عیسد هستند ا از اا پیرای مدکنند ا کسانینه اا به ۀنها حیات ابدی بخشهیده ،هرنها
نجات شان را از دست نخواهند داد یا از مسیح جدا نخواهند شد -ۀنها "هرنا هالک" نخواهند شد.
عزارات متگدد دیدر مدنویند کسانینه ای ن دارند ،از "حیات ابدی" براوردارند .یک منونهه ،یوحنها
 36:3است" :ۀن کسد که به پرس ای ن بیاارد زندند ابدی دارد" (همچنین م ایسه کنیهد بها یوحنها
24:5؛ 7-4:6؛ 28:10؛ اال یوحنا  .)13:5حال انر ای نداران ااقگاً حیات ابهدی دارنهد ،په
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ایهن

حیامد است که ما ابد با ادا مدماند .این لالزهاً در م ابهل محنومیهت ا دااری ابهدی قهرار مدنیهرد
(مثال :یوحنا 36 ،17-16:3؛  )28:10ا مأکید این منت با صفت ابهدی ،بیشهرت نشهان مددههد کهه
این زندند ما ابد در حضور ادا ادامه مدیابد.
شواهد نامههای پول

ا دیدر رساطت عهدجدید نیا نشان مددهند که کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره

یافتهاند ما ۀار پایداری اواهند کرد" .پ

دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسهد برسه

مدبرند هیچ محنهومیتد اجهود نهدارد" (رامیهان )1:8؛ بنهابراین لیرمنصهفانه اسهت کهه اهدا نهوعد
مجازات ابدی به مسیحیان بدهد-هیچ محنومیتد برای ۀنهها مندمانهد ،چهون جهاای ابهدی نناههان
شان پرداات شده است.
بگد در رامیان  30:8پول

بر ارمزاط ااضح بین اهداف ابهدی اهدا در از پهیش برنایهدند ا اجهرای

این اهدف در زندند ،به همراه مشخیص نهاید این اهداف در "جالل دادن" یا اعخای بدنهای قیهام
کردو نهاید به کسانینه با مسیح متحد سااته ،مأکید مدکند" :اا کساند را که قزالً برنایده بهود بهه
سوی اود اوانده است ،ا اواندهشدنان را عادل شمرد ا عهادطن را نیها جهاه ا جهالل بخشهید" .در
اینجا پول

رایداد ۀیندو جالل یافنت را قخگیت در ههدف اابهت اهدا مدبینهد کهه مدموانهد طهوری

دربارو ۀن صحزت کند که نوید قزالً انجام شده است ("جاه ا جالل بخشید") .این بر همۀ کسانینه
فرااوانده شده ا عادل شمرده شدهاند ،صدق مدکند-یگند همۀ کسانینه ااقگاً مسیحد مدشوند.
شواهد دیدر بر ایننه ادا کساند را که مولد داباره یافتهاند در امنیت نده مدداردُ " ،مهری" است که
ادا بر ما قرار مددهد .این " ُمهر" ،راحال دد در دران ماست که بهعنوان "ض نت" ادا نیها عمهل
مدکند که ما میراث موعود را دریافت اواهیم کرد" :ش نیا اقتد پیام ح ی هت یگنهد مهژدو نجهات

اود را شنیدید ا به اا ای ن ۀاردید ،با اا متحد شدید ا ادا بها اعخهای راحال هدد ،کهه قهزالً اعهده
داده بود ُمهر مالنیت اود را بر ش نهاده است .راح ادا ضامن ۀن اسهت کهه مها ۀنچهه را اا بهه قهوم
برنایدو اود اعده داده است ،اواهیم یافت ا به ما اطمینان مددهد که ادا به متگل ان اود ۀزادی
کامل مدبخشد ،پ

جالل ا شنوه ادا را ستایش کنیم" (افسسیان  .)14-13:1کلمهۀ یونهاند کهه
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در این عزارت "ضامن" مرجمه شده ( )arrabonیک اصخالح قانوند ا مجاری به مگنهای "قسه اال،
ادیگه ،پیش پرداات ،اای ه" است ا نشاندهندو "پردااتد اسهت کهه طهرف قهرارداد را ملهام مدکنهد
ماب د را نیا پرداات کند" 2.اقتد ادا راحال دد را در دران مها نذاشهت ،اهود را متگههد کهرد کهه
همۀ برکات دیدر حیات ابدی ا پاداش بارند را نیا که با اا در ۀسه ن اسهت ،عخها کنهد .بهه همهین
دلیل پول

مدمواند بدوید راحال دد "ضامن ۀن است که ما ۀنچه را اا به قهوم برنایهدو اهود اعهده

داده است ،اواهیم یافت" (افسسیان  .)14:1همۀ کسانینه راحال دد را در درانشان دارنهد ،همهۀ
کسانینه ااقگاً مولد داباره یافتهاند ،اعدو ملییرناپذیر ادا ا این ضه نت را دارنهد کهه میهراث حیهات
ابدی در ۀس ن ،قخگاً به ۀنان مگلرق اواهد داشت .افهاداری اهدا بهه اای هه نذاشهته شهده کهه ۀن را
انجام دهد.
پرتد به اوانندنانش مدنوید" :ش نیا به قهدرت اهدا ا بهااسهخۀ ایه ن ،محفهوظ هسهتید بهرای
نجامد که از هم اکنون ۀماده شده است ما در زمان ۀار به ظهور رسد" (اال پرتد  ،5:1مرجمۀ ههاارو
نو) .کلمۀ "محفوظ" (یوناند  )Phroureoمدمواند به مگنای "مانع از فرار شدن" ا "محافظت در برابر
حمله" باشد ا شاید هر دا محافظت در اینجا مورد نظر باشد :ادا مندنهذارد ای نهداران از ملنهوت
اش فههرار کننههد ا در برابههر حمههالت بیههران از ۀنههها محافظههت مدکنههد" .نجههات" در اینجهها بههرای
عادلشمردند در نذشته یا م دی

در حال بنار نرفته (از لحاظ م ولهههای الهیهامد) ،بلنهه دربهارو

مگلرق کامل همۀ برکات نجات ا رستاایا ما در ۀینده صحزت مدکند -از مح ق نهاید ا کامهل نجهات
ما (م ایسه کنید با رامیان 11:13؛ اال پرتد  .)2:2انرچه مهیا شده یها "ۀمهاده" اسهت ،امها بههطور
کلد ما "زمان ۀار" ،زمان دااری نههاید ،موسه اهدا بهه انسهانها "ۀشهنار" نخواههد شهد .انهر ههدف
حفاظت ادا ،حفظ ا ندهداری ای نداران ما زمان دریافت نجات کامل ا ۀس ند شان است ،پ

بها

اطمینان مدموانیم نتیجهنیری کنیم که ادا این هدف را انجهام اواههد داد ا در ااقهع ۀنهها بهه ایهن
نجات ابدی دست اواهند یافت .نهایتاً دستیابد ۀنها به نجات نهاید ،اابسته به قدرت اداست.
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ب .فقط کسانیکه تا آخر پایدار میمانند ،واقعاً تولد دوباره یافتهاند
درحالینه کتاب م دد بارها مأکیهد مدکنهد کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهانهد مها ۀاهر پایهداری
اواهند کرد ا قخگاً در ۀس ن با ادا حیات ابدی اواهند داشهت ،امها عزهارات دیدهر دربهارو وارت
پایداری در ای ن در رسارس زندند صحزت مدکنند .اینها باع مدشوند که بدانیم ۀنچهه پهرتد در
اال پرتد  5:1نفت ("ش نیا به قدرت ادا ا بهااسخۀ ای ن ،محفوظ هستید" ،مرجمهۀ ههاارو نهو)
صحیح است ،یگند ادا ما را جدا از ای ن مان محفوظ نده منددارد ،بلنه ف

از طریق ای ن مان

این کار را مدکند ما به ما مواناید بخشد که با ای ن به اا ادامه دهیم .بهه ایهن مرمیهب ،کسهانینه بهه
اعت د به مسیح ادامه مددهند ،مخمنئ مدشوند کهه اهدا در ۀنهها کهار مدکنهد ا از ۀنهها محافظهت
مدکند.
یک منونه از این نون عزارات ،یوحنا  32-31:8است" :سپ

عیسد بهه یهودیهاند کهه بهه اا نرایهده

بودند نفت" :انر مخابق مگالیم من عمل کنید ،در ااقع پیرا من اواهیهد بهود ا ح ی هت را اواهیهد
شناات ا ح ی ت ش را ۀزاد اواهد کرد ".در اینجا عیسهد هشهدار مددههد کهه یهک نشهانۀ ایه ن
ااقگد ،ادامه دادن در کالم ااست ،یگند به ای ن به حرفههای اا ا زنهدند در اطاعهت از احنهام اش
ادامه دهید .همچنین عیسد مدنوید" :کسد که مها ۀاهر اابهت مبانهد نجهات اواههد یافهت" (متهد
 ،)22:10بهعنوان هشدار به کسانینه در داران جفاها شنست نخورند.
پول

به مسیحیان کولسد مدنوید مسیح ۀنهها را بها اهدا ۀشهتد داده "مها شه را پهاک ،بدعیهب ا

بدۀطیش به حضور اود بیاارد ،الزته به رشط ایننه ای ن اود را از دست ندهیهد ا محنهم ا اسهتوار
مبانید ا ۀن امیدی را که در اقت شنیدن انجیل به دست ۀاردید مرک نننید" (کولسهیان .)23-22:1
طزیگد است که پول

ا دیدر نویسندنان عهدجدید ،اینخور صحزت مدکننهد ،چهون ۀنهها بهه نهراه

افرادی اشاره مدکنند که مسیحیت شان را اعالم مدکنند ،بدان ایننه بتوانند از اضگیت ااقگد دل
هر یک از اشخاص ۀناه شوند .شاید بگضیها در کولُسد به مشارکت کلیساید پیوسته بودنهد ا شهاید
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حتد اعالم کرده بودند که به مسیح ای ن دارند ا برای عضهویت در کلیسها مگمیهد یافتهه بودنهد ،امها
هرنا ایه ن نجهاتبخش ح ی هد نداشهتند .چدونهه پهول

مدموانهد ایهن اشهخاص را از ای نهداران

ح ی د مشخیص دهد؟ چدونه مدمواند از اراهۀ اطمینان کاذب به ۀنها جلونیری کند ،ایهن اطمینهان
که ما ابد نجات اواهند یافت ،درحالینهه در ااقهع نجهات نخواهنهد یافهت ،مدهر ایننهه موبهه ا ایه ن
ح ی د داشته باشند؟ پول

مدداند کسانینه ای نشان ااقگد نیست ،نهایتاً از مشهارکت کلیسهاید

جدا اواهند شد .بنابراین به اوانندنان اش مدنوید نهایتاً نجهات اواهیهد یافهت" :بهه رشط ایننهه
ای ن اهود را از دسهت ندهیهد" (کولسهیان  .)23:1بهدین طریهق کسهانینه ادامهه مددهنهد ،نشهان
مددهند که ای نداران ااقگد هستند .اما کسانینه در ای ن ادامه منددهند ،نشان مددهند کهه از
اال ای ن ااقگد در قلبشان نزود.

مأکید مشابهد در عاانیان  14:3دیده مدشود" :زیرا انر ما اعت د االیۀ اود را ما به ۀار نداه داریم
رشینان مسیح هستیم" .این ۀیه ،دیدناهد عهالد دربهارو ۀمهوزو پایهداری فهراهم مدکنهد .مها چخهور
بدانیم "رشینان مسیح شدهایم"؟ چخور بدانیم این پیوستدد با مسیح در زماند در نذشته در ما رخ
داده است؟ یک طریق برای ۀناهد از ای ن ااقگد به مسیح این است که ما پایهان زنهدند در ایه ن
ادامه دهیم.
بایههد بههه یههاد داشههته باشههیم کههه در جههای دیدههری از کتههاب م ههدد ،شههواهد دیدههری اجههود دارد کههه
مسیحیان را از نجامشان مخمنئ مدسازد (به بخش در زیر مراجگه کنیهد) ،په

نزایهد فنهر کنهیم

اطمینان از مگلق داشنت به مسیح ما زمان مرن ن ،لیرممنن است .به هرحهال ،پایهداری در ایه ن،
یند از طری های اطمینان است که در اینجا موس نویسندو عاانیهان ذکهر شهده اسهت .بگهالاه ،در

این عزارت ا همۀ عزارات دیدر دربارو نیاز به مداام ای ن ،هرنا هدف این نیسهت کهه کسهاند را کهه
هماکنون به مسیح ای ن دارند ،ندران کند که یک زماند در ۀینده ممنن است سه وط کننهد .نزایهد
این عزارات را اینخور بنار بایم ،چون به این مرمیب ،اشتزاهاً باع ندراند به طری هد مدشهویم کهه

مورد نظر کتاب م دد نیست .بلنه ،هدف این است کهه همیشهه بهه کسهانینه بهه فنه ِر مهرک کهردن
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هستند یا مرک کردهاند ،هشدار بدهیم که انر این کار را بننند ،این یک نشانۀ قوی اسهت کهه هرنها
از اال نجات نیافته بودند .بنابراین ،وارت مداام ای ن ،باید ف

هشدار برعلیه مرک کهردن باشهد،

هشدار برای ایننه کسانینه مرک کردند ،نشان مددهند که ای نشان هرنا ااقگد نزود.
پ .کسانیکه نهایتاً ترک میکنند ،ممکن است بسویاری از نشوانههای ظواهری ایوامن آوردن را
داشته باشند
ۀیا همیشه ااضح است که چه کساند در کلیسا ای ن نجاتبخش ااقگد دارند ا چه کساند ف ه از
لحاظ ع الند به ح ایق انجیل اعت اد دارند ،اما در قلزشان ای ن ااقگد ندارنهد؟ همیشهه بههراحتد
مندموان این را نفت ا کتاب م دد در بخشهای متگدد ذکر مدکند که لیرای نداران در مشهارکت
با کلیسای مرهد مدمواننهد نشهانههای ظهاهری یها نشهانههاید را داشهته باشهند کهه ۀنهها را بههعنوان
ای نداران ااقگد نشان مددهد .مثالً یهودا که به مسیح ایانت کرد ،حت ً در طول سه سالد که بها
عیسد بود ،ما حهدادی دقی هاً مثهل شهانردان دیدهر عمهل مدکهرد .شهزاهت اش بهه الدهوی رفتهاری
شانردان دیدر چنان قانعکننده بود که در پایان سه سال ادمت عیسد ،اقتد عیسد نفت ینهد از
شانردانش به اا ایانت مدکند ،ۀنها همدد به یهودا نداه ننرده ا مشنوک نشدند ،بلنه "ینهد په
از دیدری پرسیدند" :ادااندا ،ۀیا من ۀن شهخص هسهتم؟" (متهد 22:26؛ م ایسهه کنیهد بها مهرق
19:14؛ لوقا 23:22؛ یوحنها  .)22:13بهه هرحهال ،عیسهد مددانسهت در دل یههودا ایه ن ااقگهد
نزود ،چون یک زماند نفت" :ۀیا من ش داازده نفر را برندایهدم ا حهال ۀننهه ینهد از شه ابلیسهد
است" (یوحنا  ،70:6مرجمۀ قدیم) .یوحنا بگدا ً در انجیل اش نوشت" :عیسد از ابتهدا کسهاند را کهه
ای ن نداشتند ا همچنهین ۀن کسهد را کهه بگهدا ً اا را مسهلیم کهرد مدشهناات" (یوحنها  .)64:6امها
شانردان این را منددانستند.
پول

این را هم مدنوید" :برادرانِ درالین را با م اصد نهاند به جمع ما درۀاردند" (لالطیهان ،4:2

مرجمۀ هاارو نو) ا مدنوید در سفرهایش با "اخر از سوی برادران درالین" مواجهه شهده اسهت (دام
قرنتیان  ،26:11مرجمۀ هاارو نو) .همچنین مدنوید اادمان شیخان "اویشنت را به اهدام عهدالت
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مشابه سازند" (دام قرنتیان  ،15:11مرجمۀ قدیم) .بهه ایهن مگنها نیسهت کهه همهۀ لیرای نهداران در
کلیسا که به هرحال هیچ نشاند از ای ن ح ی د ندارند ،اادمان شیخان هسهتند کهه مخفیانهه کهار
کلیسا را مضگیف مدکنند ،چون شاید بگضیها در فرایند در نظر نرفنت ادعاهای انجیهل باشهند ا بهه
سوی ای ن ح ی د پیش راند ،شاید عدهای ف

موضیح ناکافد از پیلام انجیهل شهنیدهاند ا شهاید

عدهای دیدر هم هنوز محت الاام ااقگد راحال دد قرار ندرفتهاند .اما بیانیۀ پول

به ایهن مگناسهت

که بگضد از لیرای نهداران در کلیسها ،بهرادران ا اهواهران درالینهد اواهنهد بهود کهه بهرای ایجهاد
ااتالل در مشارکت فرستاده مدشوند ،درحالینه عدهای دیدر ف

لیرای نداراند اواهند بهود کهه

نهایتاً به سوی ای ن نجاتبخش ااقگد اواهند رفت .به هر حهال در ههر دا مهورد ،ۀنهها چنهد نشهانۀ
ظاهری دارند که باع مدشود شزیه ای نداران ااقگد باشند.
ما مدموانیم ۀن را در بیانیۀ عیسد دربارو امفاقامد بزینیم که در دااری نهاید رخ اواهد داد" :نه ههر
که مرا "ادااندا ،ادااندا" نوید داال ملنوت ۀس ن نردد ،بلنه ۀننهه اراده پهدر مهرا کهه در ۀسه ن
است به جا ۀارد .بسا در ۀن راز مرا اواهند نفت" :ادااندا ،ادااندا ،ۀیا به نام مو نز روت ننمودیم ا به
اسم مو دیوها را اارا ننردیم ا به نام مو مگجاات بسهیار ظهاهر نسهااتیم؟" ۀندهاه بهه ایشهان رصیهح
اواهم نفت که "هرنا ش را نشهنااتم! ای بهدکاران از مهن دار شهوید!" (متهد  ،23-21:7مرجمهۀ
قدیم).
انرچه این افراد نز روت کرده ا دیوها را اارا کردند ا"کارهای قدریند زیادی" را به نام عیسد انجام
دادند ،اما مواناید انجام این کارها ،مضمیند برای مسیحیتشان نزود .عیسد مدنوید" :هرنها شه
را نشنااتم" .اا مندنوید" :یک زماند ش را مدشهنااتم ،امها دیدهر شه را مندشناسهم" یها "یهک
زماند مو را مدشنااتم ،اما مو از من دار شدی" .بلنه مدنوید" :هرنا ش را نشنااتم" .ۀنهها هرنها
ای نداران ااقگد نزودند.
یک مگلیم مشابه در َمثَل برزنر در مرق

 4یافت مدشود .عیسهد مدنویهد" :بگضهد از دانههها رای

سندالخ ،جاهد که ااک کم بود افتاد ا چون زمین عم د نداشت ،زاد سزا شد .اما اقتد ۀفتهاب بهر
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ۀنها دراشید ،همه سواتند ا چون ریشهای نداشتند اشک شدند" (مرق

 .)6-5:4عیسد موضیح

مددهد دانهای که در زمین سندالخ کاشته مدشود ،نشهاندهندو کسهاند اسهت کهه "چهون کهالم را
بشنوند ،در حال ۀن را به اوشد قزول کنند ،ا لنن ریشهای در اود ندارند بلنهه فهاند مدباشهند ،ا
چون صدمهای یا زحمتد به سزب کالم رای دههد در سهاعت للهاش مداورنهد" (مهرق

،17-16:4

مرجمۀ قدیم) .این ح ی ت که "ریشهای در اود ندارند" ،نشاندهندو ۀن است که هیچ منزهع حیهامد
در دران این نیاهان نیسهت؛ همچنهین کسهانینه نشهاندهندو ۀنهها هسهتند ،حیهات ااقگهد در اهود
ندارند .ۀنها ظاهر ای ن را دارند ا ظاهرا ً مسیحد شدهاند ،چون کالم را "بهاوشهد" قزهول کردهانهد،
اما اقتد سختیها مدۀیند ،در هیچ کجا یافت مندشوند-ای ن ظاهریشان ،ااقگد نزود ا هیچ ایه ن
نجاتبخش ااقگد در قلزشان نزود.
ارزش پایداری در ای ن ،در َمثَل عیسد بهعنوان ماک نیا مأییهد شهده کهه در ۀن مسهیحیان بههعنوان
شااهها نشان داده شدهاند (یوحنا  .)7 -1:15عیسد مدنوید" :من ماک ح ی د هستم ا پهدر مهن
بالزان است .هر شااهای را که در من مثر نیاارد مدبُهرد ا ههر شهااهای کهه مثهر بیهاارد ۀن را پهاک
مدسازد ما میوو بیشرتی به بار ۀارد ...انر کسد در من مناند مانند شااهای به دار افننده مدشهود
ا اشک مدنردد .مردم شااههای اشنیده را جمع مدکننهد ا در ۀمهش مداندازنهد ا مدسهوزانند"
(یوحنا .)6 ،2-1:15
ۀرمیننرایان چنین نفتهاند که شهااههاید کهه مثهر مندۀارنهد ،همچنهان شهااههای ح ی هد مهاک
هستند-عیسد به "هر شااهای را که در من مثر نیاارد" اشاره مدکند (ۀیۀ  .)2بنابراین ،شهااههاید
که جمع شده ا در ۀمش افننده شده ا مدسوزند ،باید اشهاره بهه ای نهداران ح ی هد باشهد کهه قهزالً
بخشد از ماک بودند ،اما جدا شده ا محت دااری ابدی قرار نرفتند .اما در اینجا ،این مفهوم بهدیهد
مگلیم عیسد نیست .مصویر ماک که در این َمثَل بنار رفتهه ،بهه میهاان جاهیهامد کهه مدموانهد مگلهیم
دهد ،محداد مدشود .در ااقع ،انر عیسد مداواست مگلیم دهد که ای نداران ح ی هد ا درالهین
به اا پیوستهاند ا انر مداواست از قیاد ماک ا شااهها استفاده کند ،در این صورت منها راه اشاره
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به کسانینه در اود ،حیات ااقگهد ندارنهد ،ایهن بهود کهه دربهارو شهااههاید صهحزت کنهد کهه ههیچ
میوهای ندارند (نسزتاً بگد از قیاد دانهههاید کهه رای زمهین سهندالخ افتادنهد ا "ریشههای در اهود
ندارند" ،در مرق

 ،17:4مرجمۀ قدیم) .اینجا در یوحنا  ،15شااههاید که میهوه مندۀارنهد ،انرچهه

متصل اند ا ظاه ِر شااههای ااقگد را دارند ،اما اضگیت ااقگدشان با این ح ی ت
ر
بهنوعد به عیسد
ۀشنار مدشود که هیچ میوهای مندۀارنهد .همچنهین بها ایهن ح ی هت منایهان مدشهود کهه هرکهه در
مسیح مناند (یوحنا  ،)6:15مانند یک شااه بُریده ا اشک مدشود .انر سگد کنهیم ایهن قیهاد را
اسههگت دهههیم ا بدههوییم مههثالً همههۀ شههااههای یههک مههاک ااقگهاً زندهانههد ،انرنههه از اال در ۀنجهها قههرار
مندنرفتند ،در این صورت ف

سگد مدکنیم این مصویر را برای چیای فرامر از ۀنچه مدمواند مگلیم

دهد ،بنار نیریم-در ایهن مهورد ،ههیچ چیهای در ایهن قیهاد مندموانهد بهه ههیچ عنهوان نشهاندهندو
ای نداران درالین باشد .ننتۀ این مصویر ،رصفاً این است که کسانینه میوه مدۀارند ،به ایهن طریهق
نشان مددهند که در مسیح مدمانند؛ کسانینه میوه مندۀارند ،در اا مندمانند.
نهایتاً دا عزارت در عاانیان نیا مأیید مدکند کسانینه نهایتاً مرک مدکنند ،ممنن است نشهانههای
ظاهری زیادی از ای ن داشته باشند ا شاید به طری ههای بسهیار ،ماننهد مسهیحیان بهه نظهر برسهند.
االههین عزههارت ،عاانیههان  6-4:6اسههت کههه بارههها موسه ۀرمیننرایههان بهههعنوان برهههاند بههرای ایننههه
ای نداران مدموانند نجامشان را از دست دهند ،بنار رفته است .اما در بررسد دقیهقمر ،ایهن مفسهیر
قانعکننده نیست .نویسنده مدنویسد" :زیرا ۀناند که از نور ادا راشن شدهاند ا طگم عخیۀ ۀس ند
را چشیدهاند ا در راحال دد نصیزد دارنهد ا نینهوید کهالم اهدا را در اجهود اهود درک کردهانهد ا
نیراهای دنیای ۀینده را احساد منودهاند ،انر بگد از این همه برکات ،باز از ای ن دار شوند ،محهال
است که بار دیدر ۀنها را بهه موبهه کشهانید ،زیهرا بها دسهتهای اهود پرسه اهدا را بهار دیدهر بهه صهلیب
میخنوب مدکنند ا اا را در برابر همه رسوا مدسازند" (عاانیان .)6-4:6
در اینجا مدموانیم بپرسیم چه نون افرادی با همهۀ ایهن اصهخالحات موصهیف شهدهاند .ۀیها ایهن مهنت

شک اینها کساند هستند که ارمزاط
کسد را موصیف مدکند که ااقگاً مولد داباره یافته است؟ 3بدان
ر
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نادیند با مشارکت کلیساید دارند .ۀنها ما حدادی بهااطر نناه انداهدین شدهاند (موبه) .بهاضهوح
انجیل را درک کردهاند (راشن شدهاند) .شهنرناار جهذابیت زنهدند مسهیحد ا ملییهری هسهتند کهه
بهااطر مسیحد شدن در زندند مردم ایجاد مدشود ،ا احت طً در زندنیشان ،پاسخ دعاهایشهان را
دریافت کردهاند ا قدرت راحال هدد را در عمهل احسهاد کردهانهد ،شهاید حتهد بگضهد از عخایهای
راحاند را مانند لیرای نداران در متد  22:7بنار مدبرند (بها کهار راحال هدد "همنهاری" کهرده یها
"رشکای" راحال هدد شهده ا عخایهای ۀسه ند ا قهدرمهای عرصه ۀینهده را در ااتیهار داشهتهاند) .در
مگرض موعظۀ ح ی د کالم قرار نرفته ا بهرای بسهیاری از مگهالیم اش ارزش قاههل شهدهاند (نینهوید
کالم ادا را چشیدهاند).
اما با اجود همۀ اینها ،انر "از ای ن دار شوند" ا "با دستهای اود پرس اهدا را بهار دیدهر بهه صهلیب
میخنوب مدکنند ا اا را در برابر همه رسوا مدسازند" (عاانیان  ،)6:6در این صهورت بههطور ارادی
همۀ این برکات را رد کرده ا مصمیم مدنیرند از ۀنها رایدردان شوند .نویسنده به ما مدنوید انر این
امفاق بد افتد ،لیرممنن است این افراد را داباره بهنوعد موبه یا لم ا انداه برای نناه بازنرداند .ۀنها
سختدل شده ا اجدانشان سخت اواهد شد .ۀشناید من رررشان با امور ادا ا مجربهشهان از مهأایرات
زیاد راحال دد ،رصفاً باع سختدلد ۀنها برای ای ن ۀاردن شده است.
بهاضوح مدبینیم که عدهای در ج عتد که این نامه برای ۀنها نوشته شده بود ،در این اخهر بودنهد
که ج عت را به این طریق مرک کنند (مراجگه کنید بهه عاانیهان 3:2؛ 15-14 ،12 ،8:3؛ ،7 ،1:4
11؛ 39-38 ،36-35 ،29 ،26:10؛  .)17-15 ،3:12نویسنده مداواهد به ۀنهها هشهدار دههد کهه
انرچه ۀنها در مشارکت کلیسا رشکت کرده ا مگدادی از برکات ادا را در زندنیشان مجربهه کردهانهد،
با این حال انر بگد از همۀ اینها س وط کنند ،هیچ نجامد برای ۀنها نیست .اا مداواهد از قهویرتین
زبان ممنن استفاده کند ا بدوید" :یک شخص مدمواند ما این اندازه برکهات م روقهت را مجربهه کنهد ا
همچنان نجات ااقگد را نیابد" .اا به ۀنها هشدار مددهد که مراقب باشهند ،چهون منیهه بهر برکهات ا
مجربیات م روقت کافد نیست .به این مگنا نیست که اا فنر مدکند مسیحیان ااقگد مدمواننهد مهرک
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کنند -عاانیهان  14:3م ریزهاً اهالف ۀن را مدنویهد .امها اا از ۀنهها مداواههد از طریهق پایهداری در
ای ن ،از نجامشان مخمنئ شوند ا درنتیجه استنزاط مدکند که انر مرک کنند ،این نشهان مددههد
که از اال ،هرنا قوم مسیح نزودند.
به همین دلیل اا بالفاصله اصف کساند را که از ای ن اار مدشوند ،رهها کهرده ا بهه رسا قیهاد
دیدری مدراد ما نشان دهد که کسانینه مرک کردند ،هرنا میوو ااقگد در زندنیشان نداشتند .ۀیات
 7-8دربارو این افراد بهعنوان "اار ا ا

ا علفهای هرز" صحزت مدکند ،محصولد کهه در زمهین

مولید مدشود ا هیچ ارزشد ندارد ،انرچه برکات من ررر را از ادا دریافت مدکنهد (از لحهاظ قیاسهد،
انرچه بارها باران بر ۀنها مدبارد) .باید در اینجا موجه کنیم که کسانینه از ای ن رایدردان مدشوند،

با زمیند م ایسه نشدهاند که قزالً میوو اوب مدۀارد ا حاط میوو اوب مندۀارد ،بلنهه ماننهد زمینهد
هستند که هرنا میوو اوب نیاارد ،بلنه ف

اار ا اه

ا علفههای ههرز ۀارد .شهاید زمهین پهیش از

ظهور محصول ،اوب به نظر برسد ،اما میوه ،نشانۀ ااقگد را ظاهر مدکند ا این نشانه ،بد است.
پشتیزان قوی مفسیر عاانیان  8-4:6در ۀیۀ بگدی یافت مدشود .انرچه نویسنده با اشهونت دربهارو
احت ل مرک کردن صحزت کرده ،اما بگد به صحزت دربارو رشایخد بازمدنردد کهه بهه نظهرش اکهرث
شنوندنان ،مسیحیان ااقگد هستند .اا مدنوید" :ای عایاان ،هرچند این چنین سهخن مدنهوییم،
اما در مورد ش ی ین داریهم کهه چیاههای بههرت کهه بها نجهات همهراه اسهت ،نصهیزتان اواههد شهد"
(عاانیان  ،9:6مرجمۀ هاارو نو) .اما سؤال این است که "چیاهای بهرت" از چه چیهای؟ حالهت جمهع
"چیاهای بهرت" ،مضر اد مناسب را با "چیاههای بههرتی" کهه در ۀیهات  6-4ذکهر شهده ایجهاد مدکنهد؛
نویسههنده قههانع شههده کههه اکههرث اواننههدنان اش ،چیاهههاید بهههرت از رصف هاً مههأایرات نسههزد ا م روقههت
راحال دد ا کلیساید را که دربارو ۀن در ۀیات  6-4صحزت شده ،مجربه کردهاند.
در ااقع ،نویسنده با بیان ایننه ۀنها "چیاهای بهرتی هستند که با نجهات همهراه اسهت" ،دربهارو ایهن
چیاها (بهطور ااقگد) صحزت مدکند (یوناند  4.)kai echomena soeriasاینها نهمنها برکات م روقهت
هستند که در ۀیات  6-4در موردشان صحزت شد ،بلنه چیاهای بهرت هستند که نههمنها م روقتهاً مهأایر
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مدنذارند ،بلنه "با نجات همراه است" .به این مرمیب ،کلمۀ یوناند " ،kaiهمچنین" ،نشان مددههد
که نجات ،بخشد از مخالهب مهذکور در ۀیهات  6-4در بهاط نزهود .بنهابراین ،کلمهۀ  kaiکهه رصیحهاً در
مرجمهها بنار نرفته ،5کلید مهمد را برای درک این عزارت فراهم مدکند .انر نویسهنده مداواسهت
بدوید افراد مذکور در ۀیات  ،6-4ااقگاً نجات یافتهاند ،پ

بهسختد مدموان فهمید که چرا در ۀیۀ 9

مدنوید ی ین مدداند که چیاهای بهرت نصیزشان اواهد شد ،چیاهاید که همچنین (یا "بههعالاه")
با نجات همراه است .این چیاها "نجات" را بهعنوان چیای عالاه بهر چیاههای مهذکور در بهاط دارنهد.
بنابراین اا نشان مددهد که مدمواند در صورت یایل (نیازی ندارد که عزارات بسیاری را جمعۀاری
کند) از یک عزارت االصه استفاده کرده ا بدوید که مردم "نجات دارند" ا بگالاه نشان مددههد کهه
کسانینه در ۀیات  6-4دربارو ۀنها صحزت مدکند ،نجات نیافتهاند.
این "چیاهای بهرت" ،دقی اً چه چیاهاید هستند؟ عالاه بر نجامد که در ۀیۀ  9ذکر شهد ،اینهها نشهانۀ
ااقگد نجات هستند-میوو ااقگد در زندنیشان (ۀیۀ  ،)10اطمینان کامهل از امیهد (ۀیهۀ  )11ا ایه ن
نجاتبخش ،از ۀن نوعد که موس کسانینه اارث اعدهها هستند (ۀیۀ  )12منایان شده است .به این
مرمیب ،اا به ای نداران ااقگد اطمینان مددهد-به کسانینه در زندنیشان میوه دارند ا به مسیحیان
دیدر محزت مدکنند ،کسانینه امید ا ای ن ااقگد را نشان مددهند که در زمان حال ادامه مدیابد
ا کسانینه در حا ِل س وط نیستند .اا مداواهد به این اوانندنان (کسهانینه قخگهاً اکهرث افهرادی را
مشنیل مددهند که اا برای ۀنها مدنویسد) اطمینان بخشد ،درحالینه هنهوز بهه کسهانینه شهاید در
بین ۀنها در اخر مرک کردن هستند ،هشدار شدید مددهد.
یک مگلیم مشابه در عاانیان  31-26:10یافت مدشود .در ۀنجا نویسنده مدنوید" :زیرا انر ما پ
از شناات کامل ح ی ت قصدا ً به نناه اود ادامه دهیم ،دیدر هیچ قرباندای برای نناهان ما بهاقد
مندماند" (ۀیۀ  .)26کسد که نجات مسیح را رد مدکند ا "اون عهدی را که به ۀن م دد نردانیده
شد ،ناپاک شمرد" (ۀیۀ  ،29مرجمۀ قدیم) شایستۀ مجازات ابدی است .این دابهاره هشهدار شهدیدی
برعلیه مرک کردن است ،اما نزاید برای اازات این موضون باشد که کسینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهه،
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مدمواند نجات اش را از دست بدهد .اقتد نویسنده دربارو اهون عههد صهحزت مدکنهد کهه "بهه ۀن
م دد نردانیده شد" ،کلمۀ م دد شده ف

برای اشهاره بهه "م هدی

بیرانهد ماننهد ارساهیلیههای

باستاند ،بهاسیلۀ ارمزاط بیراند با قوم ادا" است 6.این عزارت دربارو کسهد کهه ااقگهاً نجهات یافتهه
صحزت مندکند ،بلنه کسد که مأایر ااالقهد مفیهدی را از طریهق ارمزهاط بها کلیسها دریافهت کهرده
است.
ج .چه چیزی میتواند به یک ایامندار اطمینان واقعی ببخشد؟
انر بهدرستد ،مخابق موضیحات بخش قزلد ،کسانینه لیرای ندار هسهتند ا نهایتهاً مهرک مدکننهد،
مدموانند بسیاری از نشانههای ظاهری ای ن را داشته باشند ،په

چهه چیهای نشهانۀ ایه ن ۀاردن

ااقگد است؟ چه چیای مدمواند به یک ای ندار ااقگد ،اطمینان ااقگد بزخشهد؟ مها مدمهوانیم سهه
م وله از سؤاطت را ذکر کنیم که شخص مدمواند ۀنها را از اودش بپرسد.

 .1آیا من در حال حارض برای نجات به مسیح اعتامد دارم؟
پول

به کولسیان مدنوید ۀنها در راز ۀار نجات اواهند یافت" ،الزته به رشط ایننهه ایه ن اهود را

از دست ندهید ا محنم ا استوار مبانید ا ۀن امیدی را که در اقت شهنیدن انجیهل بهه دسهت ۀاردیهد
مرک نننید" (کولسیان  .)23:1نویسندو عاانیان مدنوید" :زیرا انر ما اعت د االیۀ اود را ما به ۀار
نداه داریهم رشینهان مسهیح هسهتیم" (عاانیهان  )14:3ا اواننهدنان اش را مشهویق مدکنهد کهه از
کساند رسمشق بدیرند که "بهاسهیلۀ ایه ن ا صها ،اارث اعهدهها مدشهوند" (عاانیهان  .)12:6در
کل کتاب م دد ،از فگل زمان حال استفاده مدکند که مدموان اینخور
ااقع ،این مگرافرتین ۀیه در ر
مرجمه کرد" :هر که به ای ن اش در اا ادامه دهد" ،از حیات ابدی براوردار مدشود (مراجگهه کنیهد
به یوحنا .)16:3
بنابراین شخص باید از اودش بپرسد" :ۀیا من امراز به مسیح اعهت د دارم کهه نناههانم را بزخشهد ا
مرا بدان عیب ا ن ص ،ما ابد به ۀس ن باد؟ ۀیها مهن در دمل مخمهنئ هسهتم کهه اا مهرا نجهات داده
است؟ انر امشب مبیرم ا در م ابل مخت دااری ادا بایستم ،ا انر اا از مهن بپرسهد چهرا بایهد اجهازه
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بدهد که من اارد ۀس ن شوم ،ۀیا من به اع ل نینویم فنر کرده ا به ۀنها منیه مدکنم ،یها بددرنه
اواهم نفت من به شایستددهای مسهیح منیهه مهدکنم ا مخمهنئ هسهتم کهه اا یهک نجاتدهنهدو
باکفایت است؟"
این مأکید بر ای ن کنوند بر مسیح ،براالف عمل بگضد از "شهادات" کلیساید است که افراد بارها
جاهیات مجربۀ ای ن ۀاردن را بازنو مدکنند که شاید بیست یا سد سال پهیش امفهاق افتهاده اسهت.
انر شهادت ای ن نجاتبخش ،ااقگد است ،باید شهادت ای ند باشد که امراز فگال است.

 .2آیا نشانۀ عمل تولد تازۀ روحالقدس در قلبم موجود است؟
نشانۀ عمل راحال دد در قلز ن به شنلهای بسیار متفاات ظاهر مدشود .انرچه اطمینان ما نزاید
بر ظهور اع ل مگجاهۀسا باشد (متهد  ،)22:7یها سهاعتها ا سهالهای طهوطند کهار در یهک کلیسهای
محلد (که شاید ف

بنا کردن با "چوب ا نیاه ا کاه" باشد [مخابق اال قرنتیان  ]12:3مها نَفه

یها

قدرت شخص را بر دیدران بیشرت کنهد یها سهگد کنهد در نهاد اهدا شایسهته شهود) ،نشهانههای زیهاد
دیدری از عمل ااقگد راحال دد در قلب شخص اجود دارد.
اال ،شهادت دراند راحال دد در دملان است که شهادت مددهد ما فرزندان ادا هستیم (رامیان
15:8-16؛ اال یوحنا  .)13:4این شهادت مگموطً با حه ر ههدایت راحال هدد در مسهیر اطاعهت از
ارادو ادا همراه اواهد بود (رامیان .)14:8
بگالاه انر راحال دد ااقگهاً در زنهدنی ن مشهلول کهار اسهت ،اا نهوعد ایژنهد شخصهیتد را مولیهد
اواهد کرد که پول  " ،مثره راح" مدنامد (لالطیان  ،22:5مرجمهۀ قهدیم) .اا ندرشهها ا ایژنیههای
شخصیتد متگددی را بیان مدکند که موس راحال دد مولید مدشوند" :محزت ،اوشد ،سالمتد،
بردباری ،مهرباند ،ایراواهد ،افاداری ،فرامند ا اویشتنداری" (لالطیان  .)23-22:5الزته سؤال
این نیست که "ۀیا من کامالً همۀ این اصوصهیات را در زنهدند ام نشهان مهددهم؟" ،بلنهه "ۀیها ایهن
چیاههها ایژنههد کلههد زنههدند ام اسههت؟ ۀیهها ایههن ندرشههها را در قلههزم احسههاد مههدکنم؟ ۀیهها دیدههران
(مخصوصاً کسانینه به من نادینرتاند) این ایژنیها را در زنهدنیم مدبیننهد؟ ۀیها در طهول سهالها ،در
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ۀنها رشد کردهام؟" در عهدجدید هیچ مخلزد پیشنهاد مندکند که شهخص لیرمسهیحد ا مولهد مهازه
نیافته مدمواند بهطور قانعکنندهای این ایژنیهای شخصیتد را جگل کند ،مخصوصاً برای کسهانینه
این شخص را از نادیک مدشناسند.
در ارمزاط با این نون میوه ،یک میوو دیدری اجود دارد -نتایج زندند ا ادمت شخص که بر دیدهران
ا کلیسا مأایر مدنذارد .بگضهیها اعهرتاف مدکننهد کهه مسهیحد هسهتند ،امها مأایرشهان بهر دیدهران
دلرسدکننده اسهت ا ۀنهها را مضهگیف مدکننهد ،بهه ای نشهان ۀسهیب مدزننهد ا مزاحثهات ا مفرقهه را
محریک مدکنند .نتیجۀ زندند ا ادمتشان ،بنای دیدران ا کلیسا نیست ،بلنه فراپاشهد ۀن اسهت.
از طرف دیدر ،کساند هستند که به نظر مدرسد دیدران را در هر نفتدهو ،دعها ا اهدمتد کهه انجهام
مددهند ،مهذیب ا اصالح مدکننهد .عیسهد دربهارو انزیهای درالهین نفهت" :ایشهان را از میوهههای
ایشان اواهید شناات ...هر درات نینو ،میوه نینو مدۀارد ا درات بد ،میوه بد مدۀارد ...لههذا از
میوههای ایشان ،ایشان را اواهید شناات" (متد  ،20-16:7مرجمۀ قدیم).
نشانۀ دیدر عمل راحال دد این است که در ایه ن ادامهه داده ا مگلهیم صهحیح کلیسها را بپذیریهد.
کسانینه ۀموزههای اصلد ای ن را اننار مدکنند ،نشانههای منفد ا ج ردی را دربارو نجامشان ظهاهر
مدکنند" :کسینه پرس را اننار کند ،پدر را هم ندارد ...انر ۀنچه از اال شنیدید ،در ش اابت مباند،
ش نیها در پرسه ا در پهدر اابهت اواهیهد مانهد" (اال یوحنها  ،24-23:2مرجمهۀ قهدیم) .یوحنها ههم
مدنوید" :هرکه ادا را مدشناسد ما را مدشنود ا ۀننه از اهدا نیسهت مها را مندشهنود" (اال یوحنها
 ،6:4مرجمۀ قدیم) .چون مخالب عهدجدید ،جایداین کنوند رسوطند ماننهد یوحناسهت ،مدمهوانیم
بدوییم هرکه ادا را مدشناسد ،به مخالگه ا لذت بردن از کالم ادا ادامه اواهد داد ا بهه ۀن ایه ن
کامل اواهد داشت .کسانینه ای ن ندارند ا از کهالم اهدا لهذت مندبرنهد ،نشهان مددهنهد کهه "از
ادا" نیستند.
نشانۀ دیدر نجات ااقگد ،مداام رابخۀ کنوند با عیسد مسیح است .عیسد مدنوید" :در من مبانیهد
ا من در ش " ا "انر در من مبانید ا کالم من در ش مبانهد ،ۀنچهه اواهیهد بخلزیهد کهه بهرای شه
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اواهد شد" (یوحنا  ،7 ،4:15مرجمۀ قدیم) .مانهدن در مسهیح ،نههمنها شهامل اعهت د راز بهه راز در
موقگیتهای نونانون اواهد بود ،بلنه قخگاً شامل مشارکت منظم با اا ،در دعا ا پرستش اواهد بود.
این ماندن ،شامل اطاعت از فرامین ادا نیا اواهد بود .یوحنا مدنوید" :انر کسهد بدویهد کهه اا را
مدشناسد الد مخابق احنام اا عمهل مندکنهد ،درالدهو ا از ح ی هت دار اسهت .امها اقتهد کسهد
مخابق کالم ادا زندند مدکند ،محزت ادا در اا بهطور ااقگد بهه که ل رسهیده اسهت .از ایهن راه
مدموانیم مخمنئ باشیم که در ادا زنهدند مهدکنیم :ههر کهه بدویهد کهه در اهدا زنهدند مدکنهد،
زندند اا باید درست مانند زندند عیسد مسیح باشد" (اال یوحنا  .)6-4:2الزته یک زندند کامل،
واری نیست .بلنه یوحنا مدنوید بهطور کلد ،زندنی ن باید با رسمشقنیری از مسهیح ا شهزاهت
به اا در اع ل ا کالم باشد .انر مها ایه ن نجهاتبخش ااقگهد داریهم ،نتهایج ااضهحد از اطاعهت در
زندنی ن اواهد بود (همچنین مراجگه کنید به اال یوحنا 24 ،10-9:3؛ .)18:5

 .3آیا من یک الگوی طوالنی مدت رشد را در زندگی مسیحی خود میبینم؟
دا بخش اال اطمینان ،به ای ن کنوند ا نشانۀ کنوند عمل راحال دد در زندند مها پردااهت .امها
پرتد ۀزمون دیدری را هم اراهه مدکند که مدموانیم بنار بایم ا بپرسیم ۀیا ااقگاً ای ندار هستیم .اا
به ما مدنوید انر در بگضد از ایژنیهای شخصیتد دامئاً رشد کنیم ،اینها مضمین اواهند کهرد کهه
ما "هرنا للاش" نخهواهیم اهورد (دام پهرتد  .)10:1اا بهه اواننهدنان اش مدنویهد بهه ای نشهان
"نینوید [فضیلت] ...شناات ...اویشتنداری ...پایداری ...دینداری ...مهه ِر برادرانهه ...محزهت" را
بدافاایند (دام پرتد  ،7-5:1مرجمۀ هاارو نو) .سپ

مدنوید این چیاهها بایهد در اواننهدنان اش

باشد ا دامئاً در زندنیشان "فااند یابد" (دام پرتد  ،8:1مرجمۀ هاارو نو) .اا مدافااید که باید "ههر
چه بیشرت بنوشید ما فرااوانهدند ا برنایهدند اهویش را مثزیهت مناییهد" ا سهپ

مدنویهد " :انهر

چنین کنید [محتاللفظد "این چیاها" ،اشاره به ایژنیهای شخصهیتد کهه در ۀیهات  7-5ذکهر شهد]
هرنا س وط نخواهید کرد" (دام پرتد  ،10:1مرجمۀ هاارو نو).
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نحوو مثزیت فرااواندند ا برنایدند ما این اسهت کهه بهه رشهد در "ایهن چیاهها" ادامهه دههیم .ایهن
استنزاط مدکند که اطمینان ما از نجات مدمواند به مرار زمان در زندنی ن افاایش یابد .ههر سهال
که به این ایژنیهای شخصهیتد در زنهدنی ن مدافهااییم ،بهه اطمینهان بیشهرتی از نجایهان دسهت
مدیابیم .بنابراین ،انرچه نوای نان مدموانند اطمینان نسزتاً زیادی به نجامشان داشهته باشهند ،امها
قخگاً این اطمینان مدمواند در طول سالهاید که در بلو مسیحد رشد مدکنند ،عمیقمر شود .انهر
ۀنها به افاادن این چیاها ادامه دهند ،فرااواندند ا برنایدند اود را مثزیت اواهنهد کهرد ا "هرنها
س وط نخواهند کرد".
نتیجۀ این سه سؤالد که مدموانیم از اود بپرسیم ،باید به ای نداران ااقگد اطمینان زیاد بدهد .بهه
این مرمیب ،ۀموزو مداام ای ن م ردسین ،ۀموزو فوقالگاده مسلردبخشد اواهد بهود .کسهد کهه چنهین
اطمیناند دارد ،نزاید متگجب باشد که "ۀیا مدموانم ما ۀار ُعمهر پایهداری کهنم ا نجهات یهابم؟" همهۀ
کسانینه از طریق این اودۀزماید مخمنئ مدشوند ،باید فنر کنند" :من ااقگهاً مولهد دابهاره یافتههام؛
بنابراین قخگاً ما ۀار پایداری اواهم کرد ،چون "ادا با قدرت اود" از طریق ای نهم عمهل مدکنهد ا
من محفوظ هستم (اال پرتد  )5:1ا بنابراین هرنها للهاش نخهواهم اهورد .عیسهد در راز ۀاهر مهرا
برمدایااند ا ما ابد اارد ملنوت اا اواهم شد (یوحنا .)40:6
از طرف دیدر ،انر ۀموزو مداام ای ن م ردسین بهدرستد درک شود ،باید باع ندراند ااقگد ا حتهد
مرد در دل کساند شود که "للاش مداورند" یا از مسیح منحرف مدشهوند .بایهد بهاضهوح بهه ایهن
اشخاص هشدار داد که ف

کسانینه ما ۀار پایداری کنند ،ااقگاً مولد داباره یافتهانهد .انهر اعهرتاف

ای ن به مسیح ا زندند در اطاعهت از اا را مهرک کننهد ،شهاید ااقگهاً نجهات نیافتهه بودنهد -در ااقهع،
شواهدی که اراهه مدکنند ،این است که ۀنها نجات نیافتهاند ا هرنا ااقگاً نجات نیافته بودند .اقتهد
از اعت د به مسیح ا اطاعت از اا دست مدکشند ،از اطمینان ااقگد برای نجات براوردار نیسهتند ا
باید اود را نجات نیافته بداننهد ا بها موبهه بهه سهوی مسهیح بازنشهته ا بهرای نناهانشهان از اا طلهب
بخشش کنند.
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در اینجا ،از لحاظ مراقزت شزاند از کسانینه از اعرتاف مسیحدشان نمراه شدهاند ،باید بدانیم کهه
کالوینیستها ا ۀرمیننرایان (کسانینه به مداام ای ن م دسین ای ن دارند ا فنر مدکنند مسیحیان
مدموانند نجامشهان را از دسهت بدهنهد) ،ههر دا بهه یهک طریهق بهه شهخص "للاشاهورده" مشهورت
اواهند داد .بر اساد ۀرمیننرایان ،این شخص یک زماند مسیحد بود ،اما دیدهر مسهیحد نیسهت.
بر اساد کالوینیستها ،این شخص از ابتدا هرنا مسیحد ااقگد نزهود ا اکنهون ههم مسهیحد ااقگهد
نیست .اما در هر دا مورد ،مشورت کتاب م دسد ینساند اراهه اواهد شد" :مهو اکنهون مسهیحد بهه
نظههر مندرسههد -بایههد از نناهانههت موبههه کنههد ا بههرای نجههات اههود بههه مسههیح اعههت د کنههد!" انرچههه
کالوینیستها ا ۀرمیننرایان ،مفسیر متفاامد از ماریخچۀ نذشتۀ اا اواهند داشت ،امها دربهارو عملهد
که اکنون باید انجام شود ،با یندیدر موافق اواهند بود.
اما در اینجا مدبینیم که چرا اصخالح امنیت ابدی اقتد بهطور نادرست بنار مدراد ،مدمواند نسزتاً
نمراهکننده باشد .در بگضد از کلیساهای نهضت انجیلد ،به جای مگلیم کامل ا متگادل ۀموزو مداام
ای ن م ردسین ،نهاهد ااقهات کشیشهان یهک نسهخۀ ۀبنهد را مگلهیم دادهانهد کهه در ااقهع بهه مهردم
مدنوید همۀ کسانینه ینزار ای نشان را اعرتاف کرده ا مگمید یافتهاند" ،ما ابد در امنیهت هسهتند".
نتیجهاش این است که بگضد از کسانینه ااقگاً ای ن نیااردهاند ،مدموانند در پایان موعظۀ بشهارمد
"به جلو براند" ما ای نشان را به مسیح اعرتاف کنند ا کمد بگد از ۀن مگمید بدیرند ،اما بگد مشارکت
کلیسا را مرک کرده ا زندنیشان با زندند قزل از دستیابد به این "امنیت ابدی" هیچ فرقهد نداشهته
باشد .به این مرمیب ،اطمینان کاذبد به این اشخاص داده شده ا بههطور بدرح نهه فریهب اهورده ا
فنر مدکنند به ۀس ن مدراند ،در حالینه اینخور نیست.
 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ۀیا درست است که همۀ کسانینه ااقگاً مولد دابهاره یافتهانهد ،مها پایهان زندنیشهان در ایه ن
مسیحد پایداری اواهند کرد؟ با استفاده از کتاب م دد از پاسخ اود ح یت کنید.
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 .2با موجه به مزاح قزلد ما دربارو برنایدند ،دعوت مأایرنذار ا مولد مازه (فصلهای ،)20-18
ۀیا مداام زندند مسیحد ،نشانۀ واری ای ن ااقگد است؟ موضیح دهید.
 .3چخور ممنن است یک نفر نشانههای ظاهری ای ن را داشته باشد ا بگدا ً ایه ن مسهیحد را
مرک کند؟
 .4بر اساد دیدناه ۀرمیننرا ،ۀیا ای ندار مدمواند ااقگاً از نجات اش مخمنئ باشد؟ موضیح دهید.
 .5سه نشانۀ ای ن ااقگد را که مدمواند به یک ای ندار ااقگد اطمینان بزخشد ،نام باید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا ش مخمئنید که ااقگاً مولد داباره یافتهاید؟ چه نشانهای را در زندنیتان مدبینید که این
اطمینان را به ش مددهد؟ به نظرمان ادا مداواهد ای نهداران ح ی هد ایهن اطمینهان را
داشته باشند؟ (مراجگه کنید به اال یوحنا  .)13:5ۀیا ش بهه مهرار زمهان الدهوی رشهد را در
زندند مسیحیتان دیدهاید؟ ۀیا برای مداام ای ن در مسیح ،به قدرت اودمان اعهت د داریهد
یا به قدرت ادا که ای نتان را فگال ا زنده نده دارد؟
شک دارید که ااقگاً مولد داباره یافتهاید ،چه چیای در زندنیتان باع مدشود ایهن
 .2انر ش
ر
شنرها را داشته باشید؟ کتاب م دد ش را مشویق مدکنهد بهرای رفهع ایهن شهنرها چهه کهار
کنید (مراجگه کنید به دام پرتد 11-5:1؛ همچنین متد 30-28:11؛ یوحنا )37:6؟
 .3ۀیا احت طً کساند را در کلیسایتان مدشناسید که "میوو" ۀنها همیشه برای ادمت کلیسها ا
ای ن دیدران ،ایراندر یا مفرقهاندیا یا ۀسیبزننده باشد؟ به نظرمان ۀیا ارزیابد میهوو زنهدند
شخص ا مأایر اش بر دیدران باید رشای مورد نیا ِز رهای کلیسا باشد؟ ۀیا ممنن است مردم
با هریک از ۀموزههای مسیحد ح ی د مواف ت کنند ا هنوز مولد داباره نداشته باشهند؟ لیهر
از مزگیت ع الند از ۀموزو صحیح ،بگضد دیدر از نشانههای مگتا ای ن ااقگد چیست؟
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 .4اصطالحات خاص
اطمینان از نجات
امنیت ابدی
مداام ای ن م ردسین
برکات م روقت
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
یوحنا 28-27:10

"نوسفندان من صدای مرا مدشنوند ا من ۀنها را مدشناسم ا ۀنها به دنزال من مدۀیند .من بهه ۀنهها
زندند ابدی مدبخشم ا ۀنها هرنا هالک نخواهنهد شهد ا ههیچک مندموانهد ۀنهها را از دسهت مهن
بدیرد".
_______________________
.1

ۀموزو مداام ای ن م درسین ،با حرف  Pدر  TULIPنشان داده شده که لالزاً برای االصه کردن "پنج ننتۀ کالوینیستها" بنار مدراد( .مراجگه کنید به
فهرست کامل در بخش برنایدند ،مورد .)3

.2

قامود یوناند -اندلیسد عهدجدید ا دیدر ادبیات مسیحد االیه .ایرایش ِ
االرت بوهِر .مجدید نظر ا اصالحیافته موس

Wm.Arndt, F. Gingrich,

 F.Danker.شینانو :انتشارات دانشداه شینانو .1979 ،فصل  ،6مثلی  ،ننتۀ  .4صفحۀ 109
.3

برای مزح طوطنیرت این عزارت ،مراجگه کنید به اِین نرا ِدم" ،مداام ای ن م دسین :مخالگۀ موردی از عاانیان  6-4:6ا دیدر عزارات هشدار دهنده در
عاانیان" ،در فید ادا ا اسارت اراده ،ایرایش :موماد رش ِ
ِیرن ا براد اِیر (.182–133 :1 ،)Grand Rapids: Baker, 1995

.4

قامود یوناند -اندلیسد عهدجدید ا دیدر ادبیات مسیحد االیه .ایرایش ِ
االرت بوهِر .مجدید نظر ا اصالحیافته موس

Wm.Arndt, F. Gingrich,

 .F.Dankerشینانو :انتشارات دانشداه شینانو ،III .1979 ،صفحۀ  ،334بخش میاند  echoرا "محنم نده داشنت ،چسزیدن به" مرجمه مدکند ا
عاانیان  9:6را بهعنوان منها منونۀ عهدجدید از این نون کاربرد "مگلق دراند ا مشارکت نادیک" بیان مدکند (م ایسه کنید با قامود یوناند-اندلیسد،
ایرایش نهمِ .هرنی ِ
لیدل ،رابِرت اِسنات ،اِچ .اِد .جونا ،ۀرَ .مک ِکنای .ۀکسفورد :انتشارات کالرِندان ،1940 ،صفحۀ  ،750پ" :محنم نده داشنت،
محنم چسزیدن") .به هرحال ،حتد انر صدای میاند را بهطور ینسان ،بهصورت فگال مرجمه کنیم ،مفهوم این عزارت ،چنین اواهد بود" :همچنین
چیاهاید که از نجات براوردارند" ،ا بر استدطل من در این بخش مأایری مندنذارد.
.5

مرجمۀ  NASBمدنوید" :ا چیاهاید که با نجات همراه است".

.6

ۀنوستود اِچ .اِسرتان  ،الهیات نظاممند ( ،)Valley Forge, Pa.: Judson, 1907صفحۀ  .884به مراسم ظاهری م دی
شده؛ م ایسه کنید با متد .19 ،17:23
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نیا در عاانیان  13:9اشاره

فصل بیستو پنجم
مرگ ،رشایط بینابینی و جالل یافنت

 +هدف مرگ در زندند مسیحد چیست؟
 +اقتد مدمیریم ،برای جسم ا جامنان چه امفاقد مدافتد؟
 +چه زماند بدنهای قیام کرده را دریافت اواهیم کرد؟
 +ۀنها چه شنلد اواهند بود؟

 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .مرگ :چرا مسیحیان میمیرند؟
نحوو رسیدند ما به کاربرد فدیه باید شامل در نظر نرفنت مرگ ا به این سؤال باشهد کهه مسهیحیان
باید چه دیدناهد نسزت به مرگ اود ا دیدران داشته باشند .همچنین باید بپرسیم در فاصهلۀ بهین
زمانینه مدمیریم ا زمان بازنشت مسیح که به ما بدنهای قیام کردو جدید مددهد ،چه امفاقد بهرای
ما مدافتد.

 .1مرگ برای مسیحیان یک مجازات نیست.
پول

بهاضوح به ما مدنوید" :پ

دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برس مدبرند

هیچ محنومیتد اجود ندارد" (رامیان  .)1:8جاای کامل نناهامنان پردااهت شهده اسهت .بنهابراین
انرچه مددانیم مسیحیان مدمیرند ،اما نزاید مرگ مسیحیان را مجازامد از جانهب اهدا یها بههنوعد
نتیجۀ مجازات نناهامنان بدانیم .بهدرستد که جاای نناه مرگ اسهت ،امها ایهن جهاا دیدهر بهرای مها
نیست-نه از لحاظ مرگ جس ند ا نه از لحاظ مرگ راحهاند یها جهداید از اهدا .جهاای همهۀ اینهها
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موس مسیح پرداات شده است .بنابراین ،انر مداواهیم دلیل مرگ مسیحیان را درک کنیم ،بایهد
دلیل دیدری لیر از مجازات نناهامنان باشد.

 .2مرگ ،نتیجۀ نهایی زندگی در یک دنیای سقوط کرده است.
ادا با حنمت عظیم اش مصمیم نرفت ماایای عمل نجاتبخش مسیح را بالفاصله در ما بنار ندیرد.
بلنه مصمیم نرفت ماایای نجات را به مرار زمان در ما بنار نیرد (ه نخهور کهه در فصهلهای 25-19
دیدیم) .همچنین اا مصمیم ندرفت همهۀ بهدیها را بالفاصهله از دنیها بهردارد ،بلنهه مها دااری نههاید ا
برقراری ۀس ن جدید ا زمین جدید صا کند (مراجگه کنید به فصهلهای  33ا  .)34بههطور االصهه،
ما همچنان در یک دنیای س وط کرده زندند مدکنیم ا هنوز مجربهمان از نجات ،ناکامل است.
ۀارین جنزۀ دنیای س وط کرده که باید برداشته شود ،مرگ اواهد بود .پول

مدنوید" :په

از ۀن

پایان کار اواهد رسید ا مسیح یام فرمانراایان ا قوتهها ا قهدرتها را براندااتهه ا پادشهاهد را بهه
ادای پدر اواهد سپرد .زیرا ما ۀن زماند که ادا همۀ دشمنان را زیر پای مسهیح ندهذارد اا بایهد بهه
سلخنت اود ادامه دهد .ۀارین دشمند که براندااته مدشود ،مرگ است" (اال قرنتیهان .)26:15
اقتد مسیح بازمدنردد:
"ۀنداه این کالمد که منتوب است به انجهام اواههد رسهید کهه "مهرگ در ظفهر بلگیهده شهده
است .ای موت نیش مو کجا است ا ای نور ظفر مو کجا؟" (اال قرنتیان  ،55-54:15مرجمهۀ
قدیم).
اما ما ۀن زمان ،حتد در زندند مسیحیان ،مرگ بهعنوان ااقگیت باقد مدماند .انرچه مرگ بهعنوان
مجازات نناهامنان به رسا ما مندۀید (چون بهایش موس مسیح پرداات شده) ،اما بهعنوان نتیجۀ
زندند در دنیای س وط کرده که مأایرات نناه در ۀن ،کامالً از بین نرفته ،به رسا ما مدۀید .در رابخه
با مجربۀ مرگ ،نتایج دیدر س وط را داریم که به بدن جس ندمان ۀسیب رسانده ا حضور مرگ را در
دنیا نشان مددهد-مسیحیان نیا مانند لیرمسیحیان ،پیری ،بی ری ،صدمات ا بالههای طزیگهد (از
جمله :سیلها ،طوفانهای شدید ا زلالهها) را مجربه مدکنند .انرچه ادا لالزهاً مهدمد ،بهه دعها بهرای
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رهاید مسیحیان (ا همچنین لیرمسیحیان) از بگضد از این مأایرات س وط پاسخ مددههد (ا بها ۀن،
ماهیت ملنوت ۀیندهاش را نشان مددهد) ،اما مسیحیان نهایتاً همۀ این چیاها را ما حهدادی مجربهه
مدکنند ا ما زمان بازنشت مسیح ،همۀ ما پیر شده ا مدمیریم" .ۀارین دشهمن" هنهوز نهابود نشهده
است .ا ادا مصمیم نرفته که اجازه بدهد ما پیش از دستیابد بهه همهۀ ماایهای نجهات کهه بهرای مها
بدست ۀمده ،مرگ را مجربه کنیم.

 .3خدا از تجربۀ مرگ برای تکمیل تقدیس ما استفاده میکند.
ما در رسارس زندند مسیحدمان مددانیم که هرنا نزاید جااید برای نناه بپردازیم ،چون این موس
مسیح پرداات شده است (رامیان  .)1:8بنابراین ،اقتد درد ا رنج را در این زندند مجربه مدکنیم،
هرنا نزاید فنر کنیم به ااطر این است کهه اهدا مها را مجهازات مدکنهد (بهرای ۀسهیب زدن بهه مها).
ناهد ااقات رنج ا درد ف

نتیجۀ زندند در دنیای نناهۀلود ا س وط کرده است ا نهاهد ااقهات بهه

ااطر این است که ادا ما را مأدیب مدکند (برای ایریت ما) ،امها در همهۀ مهوارد ،از طریهق رامیهان
 28:8مخمنئ هستیم که "همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارنهد ا بهه حسهب ارادو اا
اواسته شدهاند ،با هم درکارند".
هدف مثزت مأدیب ادا بهاضوح در عاانیان  12دیده مدشود که مداوانیم" :زیرا ادااند هرکهه را
داست دارد مأدیب مدکند ...ادا بهااطر ایریت ما چنهان مدکنهد مها رشیهک قداسهیت اا شهویم.
زماند که منزیه مدشویم نهمنها برای ما اوشۀیند نیست ،بلنه دردناک است ،اما بگدها کسهاند کهه
با چنین منزیهد مأدیب شدهاند ،از مثرات سالمتد [عهدالت] یهک زنهدند پهاک بهرهمنهد مدشهوند"
(عاانیان  .)11 -10 ،6:12همۀ مأدیبها برای اصالحمان در هندام ارمناب نناههان نیسهت؛ شهاید
ادا اجازه مددهد این مأدیب به ما ق روت بخشد ما به مواناید بیشرت برای اعت د به اا ا م ابله با نناه
در مسیر چالشبراندیا اطاعت دست یابیم .ما ۀن را بهاضوح در زندند عیسهد مهدبینیم کهه انرچهه
بدنناه بود ،اما "اطاعت از راه محمل درد ا رنهج ۀمواهت" (عاانیهان  .)8:5اا " از راه درد ا رنهج" بهه
ک ل رسید (عاانیان  .)10:2بنابراین باید همۀ سختیها ا رنجههاید را کهه در زنهدند بهه رساله ن
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مدۀیند ،بهعنوان چیای بدانیم که ادا برای ایریهت مها مهدۀارد ،اعت دمهان بهه اا ا اطاعتمهان را
م ویت کرده ا نهایتاً موامنان را در جالل دادن اا بیشرت کند.
درک ایننه مرگ به هیچ عنوان مجازات نناه نیست ،بلنه ف

چیای است که ادا مها را از ۀن عزهور

مددهد ما ما را بیشرت شزیه مسیح سازد ،باید دلدرمد بارند برای ما باشد .این باید مرد از مرگ را
که فنر ای نداران را مشلول مدکند ،از بهین بهاد (م ایسهه کنیهد بها عاانیهان  .)15:2بهه هرحهال،
انرچه ادا از طریق فرایند مرگ برای ایریت ما عمل اواهد کرد ،اما بایهد همچنهان بهه یهاد داشهته
باشیم که مرگ یک چیا طزیگد نیسهت؛ ایهن درسهت نیسهت؛ ا در دنیهاید کهه اهدا ۀفریهده ،چنهین
چیای نزاید باشد .این یک دشمن است-چیای که نهایتاً مسیح ،ۀن را نابود اواهد کرد (اال قرنتیان
.)26:15

 .4اطاعت ما از خدا ،مهمتر از حفظ زندگیامن است.
انر ادا از مجربۀ مرگ اسهتفاده مدکنهد مها اعت دمهان را بهه اا عمیهقمهر کنهد ا اطاعتمهان از اا را
م ویت کند ،پ

باید به یاد داشته باشیم که هدف دنیا برای حفظ زندند جسه ند بهه ههر بههاید،

باطمرین هدف مسیحد نیست :در هر رشایخد ،اطاعت از ادا ا افاداری به اا از همه مهممهر اسهت.
به همین دلیل پول

موانست بدوید" :من نه ف ه حهاوم زنهداند شهوم ،بلنهه حهاوم در اارشهلیم

بهااطر عیسد ادااند مبیرم" (اع ل 13:21؛ م ایسهه کنیهد بها  .)11:25اا بهه مشهایخ افسسهیان
نفت" :اما ادامه زندند برای من ۀن در ارزش ندارد که از ااطر جان اود پریشان باشهم .منهها ۀرزای
من این است که اظیفۀ اود را انجام دهم ا ادمتد را که عیسد ادااند به مهن سهپرده بهود ،یگنهد
اعالم مژدو فید ادا را به پایان برسانم" (اع ل  .)24:20اقتد پول

در زندان بهود ا منددانسهت

در ۀنجا اواهد ُمرد یا زنده بیران اواهد ۀمد ،همچنان موانست بدوید" :زیرا انتظهار زیهاد ا امیهد مهن

این است که در هیچ چیا اجالت ننشم ،بلنه حاط با دلیری کامل مانند همیشه مسهیح را در اجهود
اود جالل دهم-اواه با مرگ من باشد اواه با زندند من" (فیلیپیان .)20:1
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این اعت اد که ما مدموانیم ادااند را حتد در مرن ن جالل دهیم ا افاداری بهه اا بسهیار مهممهر از
کل ماریخ کلیسا ،جرأت ا اندیاه بخشیده است .اقتد با ناینۀ
حفظ زندنی ن است ،به شهیدان در ر
حفظ زندنیشان ا نناه کردن یا مسلیم زندنیشان ا افاداری مواجهه شهدند ،ۀنهها انتخهاب کردنهد کهه
زندنیشان را مسلیم کنند"-جان اود را عایا نشمردند ،حتد ما بهه مهرگ" (مناشهفه  ،11:12مرجمهۀ
هاارو نو) .حتد اقتد جفاهای کم ا احت ل کمرتی برای شهید شدن اجهود دارد ،اهوب اسهت ایهن
ح ی ت را ینزار برای همیشه در ذهن داشته باشیم ،چون انر مداواهیم حتد زندنی ن را بهااطر
افاداری به ادا مسلیم کنیم ،بسیار راحتمر اواهد بود کهه ههر چیها دیدهری را ههم بههااطر مسهیح
مسلیم کنیم.
ب .ما باید چه تفکری نسبت به مرگ خود و دیگران داشته باشیم؟

 .1مرگ خودمان.
عهدجدید ما را مشویق مدکند که با مرد به مرن ن نداه نننیم ،بلنه با اوشد بهااطر انتظار برای
با مسیح بودن .پول

مدنوید" :مرجیح مددهیم که این اانۀ زمیند را مهرک کهرده ا بها اداانهد در

اانۀ ۀس ند زندند مناهیم" (دام قرنتیان  .)8:5اقتد اا در زندان است ا مندداند ۀیا اعدام اواهد

شد یا ۀزاد ،مدمواند بدوید" :زیرا م صود من از زندند ،مسهیح اسهت ا مهردن نیها بهه نفهع مهن یهام
مدشود .اما انر با زنده ماندن بتوانم کار ارزندهای انجام دهم ،من منهددانم کهدام را انتخهاب کهنم.
بین دا راهد نیر ۀمدهام ،ۀرزا دارم که این زندند را مرک کنم ا با مسیح باشم که ایلد بهرت اسهت"
(فیلیپیان .)23-21:1
ما کالم ادا را از زبان یوحنا در مناشفه مداوانیم" :صداید از ۀس ن شنیدم که مدنفهت" :ایهن را

بنوی  :اوشا به حال کساند که از این پ

در ادااند مدمیرند ا راح اهدا مدنویهد بلهد ،ۀنهها از

زح ت اویش راحت اواهند شد ،زیرا اع ل نیکشان با ۀنها اواهد بود" (مناشفه .)13:14
ای نداران نزاید از مرگ برتسند ،بنابراین چون کتاب م دد به ما اطمینان مددهد که حتد "موت"
مندمواند "ما را از محزتد که ادا در ادااند مها عیسهد مسهیح ۀشهنار منهوده جهدا سهازد" (رامیهان
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38:8-39؛ م ایسه کنید با ماامیر  .)4:23در ااقع ،عیسد ُمرد ما بتواند "ۀن کساند را کهه بهه سهزب
مرد از مرگ یام عمر در بردند به رس بردهاند ،ۀزاد سازد" (عاانیان  .)15:2این ۀیه به مها یهادۀاری
مدکند که شهادت ااضح ما دربارو عدم مرد از مرگ باع مدشود شاهدی قوی برای مسیحیان در
عرصی باشیم که سگد مدکند از صحزت دربارو مرگ اودداری کند ا هیچ پاسخد برای ۀن ندارد.

 .2مرگ دوستان و بستگان مسیحی.
درحالینه مدموانیم با امید شادیبخش برای رفنت به حضور مسیح ،منتظر مرن ن باشیم ،اما اقتهد
مرگ داستان ا بستدان مسیحدمان را مجربه مدکنیم ،ندرش ن بههنوعد متفهاات اواههد بهود .در
این موارد ،لم ا انداه ااقگد را مجربه اواهیم کرد-اما با این اوشد که ۀنها به ناد ادااند رفتهاند.
این اشتزاه نیست که بهااطر از دست دادن مشارکت عایااند که از دنیا رفتهاند ،لم ا انهداه ااقگهد
را ابراز کنید ،ا همچنین لم ا انداه بهااطر رنهج ا سهختد کهه پهیش از مرنشهان متحمهل شهدهاند.
ناهد ااقات مسیحیان فنر مدکنند انر عمی اً بهااطر مرگ بهرادر یها اهواهر مسهیحد نالهه ا مهامم
کنند ،این نشاندهندو بدای ند است .اما کتاب م دد از این دیدناه ح یت مندکند ،چون اقتد

استیفان سندسار شد ،مداوانیم" :نراهد از کسان ادامرد جسد استیفان را بهه اهاک سهپردند ا
مامم بارنهد بهرای اا نرفتنهد" (اعه ل  .)2:8قخگهاً ههیچک

بهدای ن نزهود کهه اسهتیفان اوشهد

عظیمد را در ۀس ن ا در ناد ادااند مجربه مدکرد .با ایهن حهال لهم ا انهداه همراههان اش ،انهداه
ااقگدشان بهااطر از دست دادن مشارکت با کسد را نشان مددهد که داسهتش داشهتند ا اشهتزاه
نزود که این لم ا انداه را ابراز کنند -این درست بود .حتد عیسد در قها ایلگهازر "نریسهت" (یوحنها
 ،)35:11اا بهااطر مرگ ایلگهازر ا ایننهه اهواهران اا ا دیدهران انهداه زیهادی را مجربهه مدکردنهد،
هک ،بهههااطر اجههود مههرگ در دنیهها انههداهدین بههود ،چههون نهایتهاً ایههن
لمدههین شههد ا همچنههین بدشه ر
لیرطزیگد است ا نزاید در دنیاید که ادا ۀفریده اجود داشته باشد.
به هرحال ،لم ا انداهد که بهااطر مهرگ عایاامنهان مجربهه مهدکنیم ،بهاضهوح بها امیهد ا اوشهد
ۀمیخته است .پول

به مسالونینیان مندنوید نزاید اصالً برای عایاان از دست رفته سونواری کنند،
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بلنه مدنویسد" :مزهادا ماننهد دیدهر مهردم کهه ههیچ امیهدی بهه ۀینهده ندارنهد لمدهین باشهید" (اال
مسالونینیان  -)13:4ۀنها نزاید مانند لیرای نداران ا با نومیدی شدید مانند ۀنها سونواری کنند .اما
قخگاً باید سونواری کنند .اا به ۀنها اطمینان مدبخشد که مسیح "برای مها ُمهرد ،مها مها بها اا زنهدند
کنیم اواه در زمان ۀمدنش ُمرده باشیم اواه زنده" (اال مسالونینیان  )10:5ا به این مرمیهب ،ۀنهها را
دلدرم مدکند که ۀناند که ُمردهاند با ادااند هستند .به همین دلیل کتاب م دد مدمواند بدویهد:
"اوشا به حال کساند که از این پ

در ادااند مدمیرند ...ۀنها از زحه ت اهویش راحهت اواهنهد

شد" (مناشفه  .)13:14در ااقع ،کتاب م دد حتد به ما مدنوید" :موت م دسان ادااند در نظهر
ای نرانزهاست" (ماامیر .)15:116
بنابراین ،انرچه در هندام مرگ داستان ا بستدان مسیحد ،لم ا انداه ااقگد را احساد مهدکنیم،
اما مدموانیم با کتاب م دد بدوییم" :ای نور ،پیرازی مو کجاست؟ ا ای مرگ ،نیش مو کجا؟ ...ا رما
شنر ادا را که بهااسخۀ ادااند ما عیسد مسیح به ما پیرازی مدبخشد" (اال قرنتیان ،57-55:15
مرجمۀ هاارو نو) .انرچه مامم ا ناله مدکنیم ،اما نالۀ ما بایهد بها پرسهتش اهدا ا شهنرنااری بههااطر
زندند عایا از دنیا رفته باشد.

 .3مرگ غیرایامنداران.
لم ا انداهد که در مرگ لیرای نداران احساد مدکنیم ،با اوشد حاصل از این اطمینان که ۀنهها
ما ابد در ناد ادااند هستند ،همراه نیسهت .ایهن لهم ا انهداه ،مخصوصهاً در مهورد کسهانینه بهه ۀنهها
نادیک بودیم ،بسیار عمیق ا ااقگد است .پول

با مفنر دربهارو بگضهد از بهرادران یههودی اهود کهه

مسیح را نپذیرفتند ،مدنوید" :در مسیح راست مدنویم ،نهه درا  ،ا اجهدانم بهااسهخۀ راحال هدد
مرا نواه است که در قلب اود دردی جانناه ا انداهد همیشهدد دارم .زیهرا ۀرزا مدداشهتم اهود در
راه برادرانم ،یگند ۀناند که همنژاد َمن اند ،ملگون شهوم ا از مسهیح محهرام نهردم" (رامیهان ،3-1:9
مرجمۀ هاارو نو).
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با این حال باید نفت که ما لالزاً کامالً مخمنئ نیستیم که شخص ما به ح رد مرگ ،در عدم اعت د بهه
ِ
شخص در حا ِل مرگ
مسیح پافشاری کرده است .ۀناهد از مرگ قریبالوقون لالزاً باع مدشود که
ااقگاً قلزش را مفتیش کند ا ناهد ااقات کالم کتاب م دد یا کهالم شههادت مسهیحد را کهه مهدمها
پیش شنیده به یاد ۀارد ا شاید ااقگاً موبه کرده ا ای ن ۀارد .ما قخگاً از اقون ۀن مخمنئ نیستیم ،مدر
ایننه نشانۀ رصیحد از ۀن موجود باشد ،اما اوب است که بدانیم در بسیاری از مهوارد ،ف ه بههطور
احت لد ا نه بهطور قخگد مددانیم که کسانینه بهعنوان لیرای ندار مدشناسیم ،ما زمان مهرگ بهر
بدای ندشان پافشاری کردهاند .اما در بگضد از موارد چیای منددانیم.
به هرحال ،بگد از مرگ یک لیرمسیحد ،قخگاً درست نیسهت کهه بهه دیدهران بدهوییم بهه نظرمهان ۀن
شخص به ۀس ن رفته است .این ف

اطالعات نمراهکننده ا اطمینان کاذب اواههد بهود ا وارت

نیاز زندنان در اعت د به مسیح را مضگیف مدکند .ایلد بهرت است که در این موقگیتها ،اقتد اهدا
فرصتد فراهم مدکند ،زماند را به مفنر دربارو زندند ا رسنوشت اودمان ااتصاص دههیم ا انجیهل
را بههه دیدههران اعههالم کنههیم .در ااقههع ،اقتههد مدمههوانیم بهههعنوان یههک داسههت بهها عایههاان شههخص
لیرای نداری که از دنیا رفته صحزت کنیم ،لالزاً در این زمانها ،ادااند فرصتهاید را فهراهم مدکنهد
ما با کسانینه هنوز زندهاند ،دربارو انجیل صحزت کنیم.
پ .وقتی انسانها میمیرند ،چه اتفاقی میافتد؟

 .1جان ایامنداران بالفاصله به حضور خدا میرود.
مرگ ،موقف م روقت زندند جس ند ا جداید جان از جسهم اسهت .اقتهد ای نهدار مدمیهرد ،انرچهه
جسم اش در زمین مانده ا دفن مدشود ،اما در لحظۀ مرگ ،جان اش (یا راح) بالفاصله با شادی به
حضور ادا مدراد .پول

در مفنر دربارو مرگ مدنوید" :مرجیح مددهیم از بدن لربت جسته ،نهاد

ادااند منال نیریم" (دام قرنتیان  ،8:5مرجمۀ هاارو نو) .مرک جسم یگند در اانه با ادااند بودن.
همچنین اا مدنوید مشتاق است " این زندند را مرک کنم ا با مسیح باشم کهه ایلهد بههرت اسهت"
(فیلیپیان  .)23:1عیسد به دزدی که در کنهارش بهر رای صهلیب مد ُمهرد ،نفهت" :امهراز بها مهن در
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فرداد اواهد بود" (لوقا  .)43:23نویسندو عاانیان مدنوید اقتد مسیحیان برای پرستش با ههم
جمههع مدشههوند ،نهههمنها بههه حضههور اههدا در ۀسه ن مدرانههد ،بلنههه بههه حضههور "راحهههای پارسههایاند
[عادطند] که کامل شهدهاند" ،مدرانهد (عاانیهان  ،23:12مرجمهۀ ههاارو نهو) .امها ه نخهور کهه بها
جاهیات بیشرت در زیر اواهیم دید ،ادا جسد مردو ما را ما ابد بر رای زمین مرک نخواهد کرد ،چهون
اقتد مسیح بازمدنردد ،جان ای نداران بهه جسمشهان مدپیونهدد ،جسمشهان از مردنهان براواههد
ااست ا ما ابد با مسیح زندند اواهند کرد.

الف .کتاب م دد ۀموزو برزخ را مگلیم منددهد.
این ح ی ت که جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مدراد ،به این مگناست کهه چیهای بههعنوان
برزخ اجود ندارد .در مگلیم کامولیک رامد ،برزخ مناند است که جان ای نداران برای طهارت بیشرت
از نناه به ۀنجا مدراد ما زمانینه ۀمادو پذیرش در ۀس ن باشد .مخابق این دیدناه ،رنجهای برزخ ،بهه
جای مجازات نناهاند که ای ندار باید بهموقع دریافهت مدکهرد ،الهد دریافهت ننهرد ،بهه اهدا داده
مدشود.
اما این ۀمهوزه در کتهاب م هدد مگلهیم داده نشهده ا در ااقهع بهراالف ۀیهات ن هل شهده در باطسهت.
کلیسای کامولیک رامد ،این ۀموزه را با صفحات کتب رسمد کتهاب م هدد کهه پرامسهتانها از زمهان
اصالحات پذیرفتهاند ،پشتیزاند مندکند ،بلنه ۀن را در منتوبهات کتهب مشهنوک مدیابهد [چههارده
کتاب از کتب هفتادهی یهود که ازسوی عالَم یهود مرداد ا کاذب شنااته شده (مسیحیان پرامستان
هم این چهارده کتاب را کاذب مددانند ،الد کامولینها ف

چههار کتهاب را قزهول ندارنهد).م] .اال

باید نفت که اقتدار این ادبیات ،برابر با اقتدار کتاب م هدد نیسهت ا نزایهد بههعنوان منزهع م تهدر
ۀموزه در نظر نرفته شود1.بگالاه ،متوند که این ۀموزه از ۀنها مشتق شهده ،بهراالف مأییهدهای ااضهح
عهدجدید ا درنتیجه براالف مگلیم کتاب م دد است .مثالً منت االیۀ بنار رفتهه در ایهن مهورد ،دام
منابی

 ،45-42:12براالف مأیید ااضح کتاب م دد دربارو عایمت ا با مسیح بودن است کهه در

باط ن ل شد .این منت مدنوید:
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"[یهودا ِمنابیود ،رها نیراهای یهودی] نیا از مک مک اشخاص 2000 ،درههم ن هره جمهع
کرد ا ۀن را به اارشلیم فرستاد ما برای هدیۀ نناه م هدیم شهود .بهه ایهن مرمیهب عمهل اهوب ا
محرتمانهای را با در نظر نرفنت رستاایا انجهام داد .چهون انهر انتظهار نداشهت اوابددنهان
داباره برمدایاند ،دعها بهرای مردنهان ،عملهد زاههد ا احم انهه مدبهود .امها انهر بهه پهاداش
باشنوهد نداه مدکرد که در انتظار افتدان دیندار بود ،پ

این مفنر م دد ا زاهدانههای

بود .بنابراین اا برای ُمردنان کفاره داد ما ۀنها از نناهشان رهاید یابند".
در اینجا بهاضوح مدبینیم که دعا برای مردنان مأیید شده ا به ادا هدیه مددهنهد مها مردنهان را از
نناهشان رهاید دهند .اما این براالف مگلیم رصیح عهدجدید است که ف
داد .این عزارت دام منابی

مسیح بهرای مها کفهاره

را بهسختد مدموان با مگلیم کامولیک رامهد مخزیهق داد ،چهون مگلهیم

مددهد که رسبازاند که در نناه ااالقد بُتپرستد (که بر اساد مگلیم کامولیک مندمواند بخشیده
شود) مرده بودند ،باید دعاها ا قربانیهاید برای ۀنها م دیم شود ،با این احت ل که از رنج ا دردشهان
رهاید یابند.
ناهد ااقات عزارات دیدری که بهرای ح یهت از ۀمهوزو بهرزخ بنهار رفتهه ،شهامل متهد  32:12ا اال
قرنتیان  15:3است .در متد  32:12عیسد مدنوید" :برای کسد که به م ابهل راحال هدد سهخن
بدوید هیچ ۀمرزشد نیست -نه در این دنیا ا نه در دنیای ۀینده" .لوداِگ ۀت مدنوید این جمله "ایهن
امنان را ایجاد مدکند که نناهان نهمنها در این دنیا ،بلنه در دنیای ۀینده نیا ۀمرزیهده مدشهوند".
اما این ف

2

یک استدطل اشتزاه است که بدوییم ،انر چیای در عرص ۀینده امفاق نخواهد افتهاد ،بهه

این مگنا نیست که شاید در عرص ۀینده امفاق افتد! ۀنچه برای اازات ۀموزو برزخ طزم است ،این بیانیۀ
منفد نیست ،بلنه یک بیانیۀ مثزت است که مدنوید انسانها بهرای ادامهۀ طههارت ،بگهد از مرنشهان
رنج مدکشند .اما کتاب م دد در هیچ جا چنین چیای را مندنوید.
در اال قرنتیان  15:3پهول

مدنویهد در راز دااری ،اعه ل همدهان دااری اواههد شهد ا بها ۀمهش

ۀزموده اواهد شد ا بگد مدنوید" :اما انر کارهای دست اا سواته شود ،اجر اود را از دست اواهد
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داد ،الد اود اا نجات اواهد یافت .مانند کسد که از میان شگلههای ۀمهش نذشهته ا نجهات یافتهه
باشد" .اما این دربارو کسد که سواته مدشود یا از مجازات رنج مدکشهد ،صهحزت مندکنهد ،بلنهه
ف

دربارو اع لش صحزت مدکند که با ۀمش ۀزموده مدشود -که ۀنچه نینوست مانند طهال ،ن هره ا

سندهای عالد اواهد بود که ما ابد باقد اواهد ماند (ۀیۀ  .)12بگالاه ،ۀت مدپذیرد کهه ایهن نههمنها
در این عرص ،بلنه در زمان "دااری کلرد" 3نیا امفاق مدافتهد ا بیشهرت نشهان مددههد کهه بهسهختد
مدمواند بهعنوان مزاحثۀ قانعکننده برای برزخ بنار راد.
مشنل ج ردیم ِر این ۀموزه ،این مگلیمد است که ما باید چیای به عمل نجاتبخش مسیح بدافااییم ا
عمل نجاتبخش اا برای ما کافد نزود که جاای همۀ نناهامنان را بپهردازد .امها ایهن قخگهاً بهراالف
مگلیم کتاب م دد است 4.بگالاه ،از لحاظ شهزاند ،ۀمهوزو بهرزخ ،مسهلرد عظهیم ای نهداران را از ۀنهها
مدنیرد ،این مسلرد که باید بداننهد مردنهان بالفاصهله بهه حضهور اداانهد رفتهانهد ا ۀنهها ههم اقتهد
مبیرند" ،این زندند را مهرک [کهرده] ا بها مسهیح [اواهنهد بهود] کهه ایلهد بههرت اسهت" (فیلیپیهان
.)23:1

ب .کتاب م دد ۀموزو "افنت جان" را مگلیم منددهد.
ایننه جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مدراد ،به این مگنا نیا مدباشد که ۀموزو افنت جهان،
نادرست است .این ۀموزه مگلیم مددهد که اقتد ای نداران مدمیرنهد ،بهه جایدهاه اجهو ِد نااودۀنهاه
مدراند ا بگد از بازنشت مسیح ا قیامشان در حیات ابدی ،مدموانند بهه ۀنهاهد دسهت یابنهد .ایهن
ۀموزه هرنا بهطور نسرتده در کلیسا مورد پذیرش نزوده است.
بهطور کلد در ح یت از این دیدناه ،از این ح ی ت استفاده شده که کتاب م دد به دفگات دربارو
مرگ بهعنوان "اواب" یا "به اهواب رفهنت" صهحزت مدکنهد (متهد 24:9؛ 52:27؛ یوحنها 11:11؛
اع ل 60:7؛ 36:13؛ اال قرنتیان 51 ،20 ،18 ،6:15؛ اال مسهالونینیان 13:4؛  .)10:5بگهالاه،
ظاهرا ً بگضد از عزارات مگلیم مددهند کهه مردنهان ۀنهاهد ندارنهد (مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر 5:6؛
[ 17:115اما به ۀیۀ  18نیا مراجگه کنید!]؛ جامگه 10:9؛ اشگیا  .)19:38اما اقتد کتاب م هدد،
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مرگ را بهعنوان "اواب" نشان مددهد ،این ف

یک حالت استگاری است که نشان مددههد مهرگ

برای مسیحیان م روقت است ،ه نخور که اواب م روقت است .مثالً این زماند بهاضوح دیهده مدشهود
که عیسد دربارو مرگ ایلگازر با شانردانش صحزت مدکند .اا مدنوید" :داست ما ایلگازر اوابیهده
است اما من مدرام ما اا را بیدار کنم" (یوحنا  .)11:11بگد یوحنا موضیح مددهد" :عیسد از مهرگ
اا سخن مدنفت اما ۀنها مصور کردند م صد اا اواب مگمولد است .ۀنداه عیسد بخور ااضح به ۀنهها
نفت" :ایلگازر ُمهرده اسهت( ".یوحنها  .)13-12:11عزهارات دیدهر دربهارو مردنهان کهه مدنویهد ۀنهها
اوابیدهاند ،باید به همین طریق ،ف

بهعنوان یک حالت استگاری مفسیر شهود کهه مگلهیم مددههد

مرگ ،م روقت است.
عزارامد که مدنوینهد مردنهان اهدا را سهتایش مندکننهد یها اقتهد انسهانها مدمیرنهد ،ۀناهدشهان
متوقف مدشود ،همدد باید از دیدناه زندند در این دنیا در نظر نرفته شوند .از دیدناه ما ،بهه نظهر
مدرسد اقتد انسانها مدمیرند ،دیدر در این اع ل رشکت مندکنند .اما مامور  115دیهدناه کامهل
کتاب م دد را دربارو ۀن بیان مدکند .این مامور مدنویدُ " :مردنان نیستند که اداانهد را سهتایش
مدکنند ا نه ۀناند که راندو دیار ااموشد هستند ".اما بگهد در ۀیهۀ بگهد ادامهه داده ا بها یهک مضهاد

نشان مددهد کسانینه به ادا ای ن دارند ،مها ابهد اداانهد را متزهارک اواهنهد اوانهد " :لهینن مها
ادااند را متزارک مداوانیم ،از حال ما به ابدَ .هلِّلویا ،سپاد به ادااند!" (ماامیر .)18-17:115
نهایتاً عزارات ن ل شده در باط نشان مددهند که جان ای نداران بالفاصله به حضور اهدا رفتهه ا در
ۀنجهها از مشههارکت بهها اا لههذت مدبرنههد (دام قرنتیههان 8:5؛ فیلیپیههان 23:1؛ لوقهها 43:23؛ عاانیههان
 )23:12همۀ اینها نشان مددهند که بالفاصله بگد از مرگ ای ندار ،یک اجهو ِد ۀنهاه ا مشهارکت بها
ادا اجود دارد .عیسد ندفت" :امراز دیدر از امفاقامد که مدافتد ،ۀناهد نخواهد داشهت" ،بلنهه":
امراز با من در فرداد اواهد بود" (لوقا  .)43:23قخگاً مفهوم فرداد در ۀن زمان به مگنهای اجهو ِد
ناۀناه نزود ،بلنه به مگنای برکت ا اوشهد عظهیم در حضهور اهدا بهود 5.پهول

ندفهت" :ۀرزا دارم از

اینجا برام ا برای یک مدت طوطند ناۀناه باشم" ،بلنه نفت" :ۀرزا دارم که این زندند را مرک کهنم ا
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با مسیح باشم" (فیلیپیان  -)23:1قخگاً اا مددانست کهه مسهیح یهک نجاتدهنهدو ناۀنهاه یها افتهه
نزود ،بلنه زنده بود ا در ۀس ن سلخنت مدکرد .با مسیح بودن یگند لذت بهردن از برکهت مشهارکت
در حضور اا ا به همین دلیل مرک کردن ا با اا بودن "ایلد بهرت" بود (فیلیپیان  .)23:1بنهابراین اا
مدنوید" :مرجیح مددهیم از بدن لربت جسته ،ناد ادااند منال نیریم" (دام قرنتیان  ،8:5مرجمۀ
هاارو نو).

پ .ۀیا باید برای مردنان دعا کنیم؟
نهایتاً بهااطر این ح ی ت که جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مدراد ،یگنهد مها نزایهد بهرای
مردنان دعها کنهیم .انرچهه در دام منهابی

 ،45-42:12دعها بهرای مردنهان مگلهیم داده شهده (بهه

مخالب باط مراجگه کنید) ،اما در هیچ جاید از کتاب م هدد ایهن مگلهیم داده نشهده اسهت .بگهالاه،
هیچ نشانهای نیست که مسیحیان در زمان عهدجدید این کار را مدکردند ،ا نزاید هم اینخور باشد.
اقتد ای نداران مدمیرند ،اارد حضور ادا مدشوند ا در جایداه شهادی کامهل بها اا هسهتند .دیدهر
دعا برای ۀنها چه نفگد دارد؟ پاداش ۀس ند نهاید ،مخابق اع ل انجهام شهده در ایهن دنیها اواههد
بود ،چناننهه کتهاب م هدد بارهها شههادت مددههد (اال قرنتیهان 15-12:3؛ دام قرنتیهان  10:5ا
لیره) 6.بگالاه ،جان لیرای نداراند که مدمیرند ،بهه منهان مجهازات ا جهداید ابهدی از حضهور اهدا
مدراد .دعا برای ۀنها هم هیچ فایهدهای نهدارد ،چهون رسنوشهت نهایدشهان بها ننهاه ا رسکشهد ۀنهها
برعلیه ادا در این زندند مگیین شده است .بنابراین دعا برای مردنان ،ف

دعا بهرای چیهای اسهت

که ادا به ما نفته که قزالً در موردش مصمیم نرفته است .بگالاه ،مگلهیم دادنِ ایننهه مها بایهد بهرای
مردنان دعا کنیم یا دیدران را به انجام ایهن کهار مشهویق کنهیم ،بهه مگنهای مشهویق بهه امیهد کهاذبد
اواهد بود که شاید رسنوشت انسانها بگد از مرگ ملییر کند ،چیای که کتاب م دد در هیچ جهاید
ما را مشویق به چنین مفنری مندکند.
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 .2جان غیرایامنداران بالفاصله به مجازات ابدی میرود.
کتاب م دد هرنا این مفنر را مشویق مندکند که مهردم فرصهت دابهاره اواهنهد داشهت کهه بگهد از
مرگ به مسیح ای ن ۀارند .در ااقهع ،م ریزهاً بهرعن

اسهت .داسهتان عیسهد دربهارو مهرد اراینهد ا

ایلگازر ،هیچ امیدی منددهد که مردم مدموانند بگد از مرگ ،از جهنم به ۀس ن برانهد .انرچهه مهرد
ارایند در جهنم فریاد زد" :ای پدر من ابراهیم ،به من رحهم کهن .ایلگهازَر را بفرسهت مها رس اندشهت
اود را به ۀب باند ا زبان مرا مهر کنهد چهون مهن در ایهن ۀمهش عهذاب مدکشهم ".امها ابهراهیم نفهت:
"شناف عمی د میان ما ا ش قرار دارد .هر که از این طرف بخواههد بهه شه برسهد مندموانهد از ۀن
بدذرد ا کسد هم مندمواند از ۀن طرف پیش ما بیاید" (لوقا .)26-24:16
کتاب عاانیان با مرمیب دقی د ،مرگ را با عواقهب دااری مهرمز مدکنهد" :ه نخهور کهه همهه بایهد
ینزار مبیرند ا بگد از ۀن برای دااری در حضهور اهدا قهرار نیرنهد" (عاانیهان  .)27:9بگهالاه ،کتهاب
م دد هرنا دااری نهاید را مربوط به کاری مندداند که بگهد از مهرگ انجهام مهددهیم ،بلنهه ف ه
مربوط به چیای مدداند که در این زندند امفاق افتاده اسهت (متهد 46-31:25؛ رامیهان 2-10:5؛
م ایسه کنید با دام قرنتیان  .)10:5بگضیها بر اساد موعظۀ مسیح به ارااح محزود در اال پهرتد
 18:3-20ا موعظۀ انجیل "به مردنان" در اال پرتد  ،6:4دربارو فرصت داباره برای ای ن ۀاردن به
انجیل صحزت مدکنند ،اما اینها مفسیرهای نادرست از ۀیات مورد نظر هستند ا در بررسد دقیهقمر،
از چنین دیدناهد ح یت مندکنند.

7

همچنین باید بدانیم که ایدو فرصت داباره برای پذیرش مسیح بگد از مرگ ،بر اساد این پیشفرض
است که همۀ انسانها شایستۀ این فرصت هستند که مسهیح را بپذیرنهد ا مجهازات ابهدی ف ه بهرای
کساند است که ۀناهانه مصمیم مدنیرند اا را رد کننهد .امها قخگهاً ایهن ایهده موسه کتهاب م هدد
ح یت مندشود؛ همۀ ما ذاماً ا با انتخاب اودمان ،نناهناریم ا در ااقع هیچک

طیق فهید اهدا

یا فرصتد برای شنیدن انجیل مسیح نیسهت -اینهها ف ه بههااطر لخهف اداسهت کهه مها طیهق اش
نیستیم .محنومیت ،نه ف

بهااطر عدم پذیرش ارادی مسیح ،بلنهه بههااطر نناههاند کهه مرمنهب
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شدهایم ا رسکشد برعلیه اداست کهه ایهن نناههان نشهاندهندو ۀن اسهت (مراجگهه کنیهد بهه یوحنها
.)18:3

8

انرچه لیرای نداران بالفاصله بگد از مرگ به جایداه مجهازات ابهدی مدرانهد ،امها جسمشهان مها راز
دااری نهاید برنخواهد ااست .در ۀن راز ،جسمشان برااسته ا به جانشهان اواههد پیوسهت ا ۀنهها
برای دااری نهاید که در جسم بر ۀنها اعالم مدشود ،در حضور مخت ادا اواهنهد ایسهتاد (مراجگهه
کنید به متد 46-31:25؛ یوحنا 29-28:5؛ اع ل  15:24ا مناشفه  9.)15 ،12:20ایهن مها را بهه
در نظر داشنت رستاایا جسم ای نداران سوق مددهد که قدم نهاید در فدیۀ ای ندار است.
ج .جالل یافنت
ه نخور که قزالً ذکر شد ،ادا جسم ُمردو ما را ما ابد در زمین رها نخواههد کهرد .اقتهد مسهیح مها را
نجات داد ،ف

کل اجودمان را نجات داد ا ایهن شهامل نجهات
راح (یا جان) ما را نجات نداد -بلنه ر

جسم ماست .بنابراین ،کاربرد عمل نجاتبخش مسیح برای ما کامل نخواهد شد ،ما زمانینه جسم ما
کامالً از مأایرات س وط ۀزاد شده ا به جایداه ک لد برسد که ادا ۀفریده است .در ااقع ،فدیۀ جسم
ما ف

زماند امفاق مدافتد که مسیح بازنردد ا جسم ما را از مردنان برایااند .امها در زمهان حهال،

پول

"کل بدن ما را ۀزاد سازد" ا بگد مدافااید" :زیرا با چنهین امیهدی بهود
مدنوید ما منتظریم که ر

که ما نجات یافتیم" (رامیان  .)24-23:8مرحلۀ کاربرد فدیه در زمهان دریافهت بهدنهای قیهام کهرده،
جالل یافنت نامیده مدشود .پول

با اشاره به ۀن راز در ۀینده مدنوید مها "در جهالل اا نیها رشیهک

مدشویم" (رامیان  .)17:8بگالاه ،پول

بها پیدیهری قهدمهای کهاربرد فدیهه ،قهدم ۀاهری را کهه نهام

مدبههرد ،جههالل یههافنت اسههت" :اا کسههاند را کههه قههزالً برنایههده بههود بههه سهوی اههود اوانههده اسههت ،ا
اواندهشدنان را عادل شمرد ا عادطن را نیا جاه ا جالل بخشید" (رامیان .)30:8

ما مدموانیم جالل یافنت را اینخور مگریف کنیم :جالل یافنت قدم نهاید در کاربرد فدیهه اسهت .ایهن
زماند امفاق مدافتد که مسیح بازنردد ا جسم همۀ ای نهداران در یهامد اعصهار را کهه ُمردهانهد ،از
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مردنان برایااند ا ۀن را به جانشان پیوند دهد ا جسم همۀ ای نداران زنده را مزدیل کنهد ،درنتیجهه
همامان به همۀ ای نداران ،رستاایا جس ند کاملد مانند رستاایا اود عخا کند.
 .1شواهد کتاب مقدس برای جالل یافنت.
عزارت االیۀ عهدجدیهد دربهارو جهالل یهافنت یها رسهتاایا جسهم در اال قرنتیهان  58-12:15اسهت.
پول

مدنوید" :در مسیح نیا همه زنده اواهند نشت .لینن ههر که

بهه رمزهه اهود؛ مسهیح نهوبر

است ا بگد ۀناند که در اقت ۀمدن اا از ۀن مسیح مدباشند" (ۀیات  ،23-22مرجمۀ قدیم) .پهول

بها

جاهیات در ۀیات  50-35دربارو ماهیت بدن قیام کرده صحزت مدکند ا بگهد در اایهۀ ایهن عزهارت
مدنوید همۀ مسیحیان نخواهند ُمرد ،بلنه ۀناند کهه در هندهام بازنشهت مسهیح زندهانهد ،بالفاصهله
بدنشان به بدند جدید ،بدند قیام کرده که هرنا مندموانهد پیهر یها ضهگیف شهود ا هرنها مندموانهد

رسی مدنویم که همهه نخهواهیم اوابیهد ،لهینن همهه مزهدیل
مبیرد ،مزدیل مدشود" :ه نا به ش
ر
اواهیم شد .در لحظهای ،در طرفةالگیند ،به مجرد نواانت صور اایر ،زیرا کرنها صهدا اواههد داد ا
مردنان ،بدفساد اواهنهد برااسهت ا مها متزهدل اهواهیم شهد" (اال قرنتیهان  ،52-51:15مرجمهۀ
قدیم).
پول

در اال مسالونینیان بیشرت موضیح مددهد که جان کسانینه ُمرده ا به ناد مسیح رفتهانهد ،در

ۀن راز بازنشته ا به بدنشان اواهد پیوست ،چون مسیح ۀنها را بها اهود اواههد ۀارد" :زیهرا انهر بهاار

مدکنیم که عیسد ُمرد ا برااست ،به همینخور نیها اهدا ۀنهاند را کهه در عیسهد اوابیدهانهد بها ای
اواهد ۀارد" (اال مسالونینیان  ،14:4مرجمۀ قدیم) .اما در اینجا پول

مأیید مدکند که نهمنها ادا

ُمردنان را با مسیح اواهد ۀارد؛ بلنه مأیید مدکند "مردنهان در مسهیح اال اواهنهد برااسهت" (اال
مسالونینیان  ،16:4مرجمۀ قدیم) .پ
مالقات کنند (پول

ای نداراند که با مسیح ُمردهاند نیا برمدایاند ما بها مسهیح

در ۀیۀ  17مدنوید" :ما ...با ایشان در ابرها ربوده اواهیم شد ما اداانهد را در

هوا است زال کنیم" ،مرجمۀ قدیم) .این ف

زماند منخ د است که این جان ای نهداراند باشهد کهه
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به حضور مسیح رفته ا با اا بازمدنردند ا جسمشان از ُمردنان برمدایاد ما بهه جانشهان بپیونهدد ،ا
بگد صگود کند ما با مسیح باشد.

 .2بدنهای قیام کردۀ ما چگونه خواهد بود؟
انر مسیح در هندام بازنشت اش بدنهای ما را از مردنان برمدایااند ا بدنهای ما ماننهد بهدن قیهام
کردو اا اواهد بهود (اال قرنتیهان 49 ،23 ،20:15؛ فیلیپیهان  ،)21:3په

بهدنهای قیهام کهردو مها

چدونه اواهد بود؟
پول

با استفاده از مثال کاشت بذر در زمین ا بگد مشاهدو رشهد ۀن ا مزهدیل اش بهه چیهای بسهیار

شدفتاندیا ،با جاهیات بیشرت موضیح مددهد که بدنهای قیام کردو ما چدونه اواهد بود" :در فساد
کاشته مدشود ا در بدفسادی برمدایاد؛ در ذلت کاشته مدنردد ا در جالل برمدایاد؛ در ضگف
کاشته مدشود ا در قوت برمدایاد؛ جسم نفسهاند کاشهته مدشهود ا جسهم راحهاند برمدایهاد...
چناننه صورت ااکد را نرفتیم ،صهورت ۀسه ند را نیها اهواهیم نرفهت" (اال قرنتیهان ،44-42:15
 ،49مرجمۀ قدیم).
اال پول

مدنوید بدنهای قیام کردو ما "بدفساد" اواهد بود .این یگند فرسوده یا پیر نخواهد شهد

یا هرنا در مگرض بی ری یا مرض نخواهد بود .کامالً سامل ا ما ابهد قهوی اواههد بهود .بگهالاه ،چهون
فرایند مدریجد پیری ،بخشد از فرایندی است کهه موسه ۀن بهدنهای مها اکنهون در مگهرض "فسهاد"
است ،بهدرستد مدموانیم فنر کنیم که بدنهای قیام کردو ما هیچ نشهاند از پیهری نخواههد داشهت،
بلنه ایژنیهای جواند ا در عین حال مرداندد یا زناندد بالغ را ما ابد اواهد داشت .هیچ نشهاند از
بی ری یا زام نخواهد بود ،چون همه چیا کامل اواهد شد 10.بدنهای قیام کردو ما ،مح رق حنمهت
کامل ادا را در ۀفرینش مها بههعنوان انسهاند کهه اا ۀفهرینش ااسهت ا بهدرسهتد حامهل شهزاهت ا
رشیت را ۀنخور که مورد نظهر
مصویر ااست ،نشان اواهد داد .ما در این بدنهای قیام کرده ،بهاضوح ب ر
ادا بود ،اواهیم دید.
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همچنین پول

مدنوید بدنهای ما "در جالل" براواهد ااست .اقتد این اصخالح با "ذلرت" کهه در

اینجا دیده مدشود ،م ایسه مدشهود ،ایهن دربهارو زیزهاید یها جهذرابیت ظهاهر جسه ند مها صهحزت
مدکند .این بدن ،دیدر در "ذلرت" یا لیرجذراب نخواهد بود ،بلنه در زیزاییش "پرجالل" اواهد بود.
شاید حتد دراشش مابناکد را در اطرافشان داشته باشهند (مراجگهه کنیهد بهه دانیهال 3:12؛ متهد
.)43:13
بدنهای ما "در ق روت" براواهند ااست (اال قرنتیان  ،43:15مرجمۀ قهدیم) .ایهن بهراالف "ضهگفد"
است که اکنون در جسم ن مدبینیم .بدنهای قیام کردو ما نهمنها عاری از بهی ری ا پیهری اواههد
بود ،بلنه قوت ا قدرت کامل بخشیده اواهد شد -الزته نه قدرت بینران مانند قدرت ادا ا احهت طً
نه ۀن چیای که ما بهعنوان قدرت "اَبَر انسهان" در نظهر مدنیهریم ،مهثالً نهه از لحهاظ قهدرمد کهه اَبَهر
قهرمانان در کتابهای مخیرلد کودکان امراز دارند ،بلنه قدرت ا قوت انساند یام ا ک ل ،قهومد کهه
ادا در هندام ۀفرینش انسانها در نظر داشت که ۀنهها در جسمشهان داشهته باشهند .بنهابراین قهدرت
کافد برای انجام همۀ کارهاید اواهد بود که مخابق ارادو اداست.
نهایتاً پول

مدنوید جسم قیام کرده" ،جسم راحاند" است (اال قرنتیهان  ،44:15مرجمهۀ قهدیم).

در رساطت پول  ،کلمۀ "راحاند" (یوناند )pneumatikos :هرنا به مگنهای "لیرجسه ند" نیسهت،
بلنه "سازنار با شخصیت ا عمل راحال دد است" (بهعنوان مثال ،مراجگه کنیهد بهه رامیهان 11:1؛
14:7؛ اال قرنتیهههان 15 ،13:2؛ 1:3؛ 37:14؛ لالطیهههان "[ 1:6شههه کهههه راحهههاند هسهههتید"]؛
افسسههیان  .)19:5مرجمههۀ دری امههراز مدنویههد" :بههدن جسه ند بههه اههاک سههپرده مدشههود ا بههدن
راحاند برمدایاد" ،این نمراهکننده است ،ا مگزیر ااضحمر این است" :بدن طزیگد [کهه در مگهرض
ایژنیها ا اواستههای این عرص ا محت حاکمیت ارادو نناهۀلود اش است] کاشته مدشود ،امها یهک
بدن راحاند [یگند کامالً محت ارادو راحال دد ا پاسخدو به هدایت راحال دد] برمدایهاد" .ایهن
بدن اصالً "لیرجس ند" نیست ،بلنه بدند جس ند است که به سخحد از ک ل که اهدا در ابتهدا
در نظر داشت ،دست یافته اسهت .منونهههای منهراری کهه عیسهد بهه شهانردان نشهان داد کهه بهدن
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جس ند قابل مل

داشهت ،نوشهت ا اسهتخوان داشهت (لوقها  )39:24ا مدموانسهت لهذا بخهورد،

نشان مددهد بدن عیسد که منونۀ ماست ،بهاضوح یک بدن جس ند بود که کامل شده بود.
درنتیجه اقتد مسیح بازمدنردد ،به ما بدنهای قیام کردو جدیدی اواههد داد کهه ماننهد بهدن قیهام
کردو اا اواهد بود" .اقتد مسیح ظهور کند ،ما مثل اا اواهیم بود" (اال یوحنا 2:3؛ ایهن بیانیهه نهه
از لحاظ ااالقد ،بلنه از لحاظ بدن جس ند ما نیا مدباشد؛ م ایسه کنید با اال قرنتیهان 49:15؛
همچنین رامیان  .)29:8این اطمینان ،مأیید ااضحد بر نینوید ۀفرینش جس ند اداسهت .مها در
بدنهاید زندند اواهیم کرد که شامل همۀ اصوصیات عالد است که ادا برای ما ۀفریده ا درنتیجه
ما ابد برهان زندهای از حنمت ادا در ۀفرینش مادی اواهیم بود که از ابتهدا "عهالد" بهود (پیهدایش
 .)31:1ما بهعنوان ای نداران قیام کهرده در ایهن بهدنهای جدیهد زنهدند اهواهیم کهرد ا ۀنهها بهرای
سنونت "ۀسآمنهای نو ا زمیند نو اعده داده است کهه در ۀنهها عهدالت برقهرار اواههد بهود" ،مناسهب
اواهند بود (دام پرتد .)13:3

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1انر ماد نناه مرگ است (رامیهان  ،)23:6ۀیها مهرگ ،مجهازات مسهیحیان اسهت ،چهون همهۀ
مسیحیان نناه کردهاند (م ایسه کنید با رامیان )23:3؟ چرا یها چهرا نهه؟ انهر نهه ،په

چهرا

مسیحیان مدمیرند؟
 .2هدف مرگ برای مسیحیان چیست؟
 .3ۀیا مرگ باید بهعنوان چیا اوبد برای یک مسیحد در نظر نرفته شود؟ پاسهختان را موضهیح
دهید.
 .4برای ای نداری که مدمیرد چه امفاقد مدافتد؟ (با اسهتفاده از کتهاب م هدد ،از پاسهختان
ح یت کنید) .ۀن را با مگلیم کامولیک رامد دربارو برزخ م ایسه کنید.
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 .5برای لیرای نداری که مدمیرد چه امفاقد مدافتد؟ ۀیا لیرای نداران فرصت داباره مدیابنهد
ما بگد از مرگ به مسیح ای ن ۀارند؟ با استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا به احت ل مرنتان ،ایلد فنر کردهاید؟ ۀیا این اندیشهها با مرد همراه بهوده اسهت؟ انهر
مدمرسید ،از چه چیای دربارو مرگ مدمرسید ا این مرسها از کجاست؟ چدونه مگالیم کتهاب
م دد ش را مشویق مدکنند که با این مرسها براورد کنید؟
 .2ۀیا این فصل بهنوعد احساسامتان را نسزت به مرنتان ملییر داده است؟ ۀیها اکنهون صهادقانه
مدموانید ۀن را بهعنوان چیای در نظر بدیرید که ش را به مسیح نادینرت کرده ا اعت دمهان
را به ادا ا افاداریتان را نسزت بهه اا افهاایش اواههد داد؟ شه امیهدمان را دربهارو مرنتهان
چدونه ابراز اواهید کرد؟
 .3به نظرمان ۀیا شجاعت نناه ننردن را اواهیهد داشهت ،حتهد انهر بهه ایهن مگنها باشهد کهه در
ارزشداههای رامد در م ابل شهیران اندااتهه شهوید ،یها در داران اصهالحات بهر رای میهرک
سوزانده شوید ،یا سالها به زندان افننده شوید ،مانند بگضد از کشورهای اهارجد امهرازی؟
چه امفاقد برای شهدای مسیحد مهاریخ افتهاد کهه ۀنهها را بهرای ایهن رنجهها مجهها کهرد (اال
قرنتیان  13:10را بخوانید)؟ ۀیا در ذهنتان پذیرفتهاید که اطاعت از مسهیح مهممهر از حفهظ
زندنیتان است؟ چه چیای ش را برای ای ن به این امر یا عمل بر اساد این اعت اد ،مهر ردد
مدسازد؟
 .4انر مرگ بهعنوان بخشد از فرایند م هدی

در نظهر نرفتهه شهود ،په

ندهرش مها نسهزت بهه

فرایند پیری ا مضگیف در این دنیا باید چدونه باشد؟ ۀیا این نحوو ندرش دنیا نسزت به پیری
است؟
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 .5پول

مدنوید انتظار برای رستاایا جس ند ۀینده" ،امیدی" است که در ۀن نجهات یهافتیم

(رامیان  .)24:8ۀیا ِ
امید رستاایا ۀیندو جسمتان ،یند از مهمهرتین چیاههاید اسهت کهه در
ۀینده منتظرش هستید؟ انر نه ،چرا نه؟
 .4اصطالحات خاص
مرگ
جالل یافنت
برزخ
افنت جان
جسم راحاند

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
فیلیپیان 24-20:1

"زیرا انتظار زیاد ا امید من این است که در هیچ چیا اجالت ننشم ،بلنه حاط با دلیری کامل مانند
همیشه مسیح را در اجود اود جالل دهم -اواه با مرگ من باشد اواه با زنهدند مهن .زیهرا م صهود
من از زندند ،مسیح است ا مردن نیا به نفع من یام مدشود .امها انهر بها زنهده مانهدن بتهوانم کهار
ارزندهای انجام دهم ،من منددانم کدام را انتخاب کنم .بین دا راهد نیر ۀمدهام ،ۀرزا دارم کهه ایهن
زندند را مرک کنم ا با مسیح باشم که ایلد بهرت است ،امها بههااطر شه زنهده مانهدن مهن طزممهر
است".
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بخش 6
آموزۀ کلیسا
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فصل بیستو ششم
ماهیت کلیسا

 +ما چدونه مدموانیم یک کلیسای ااقگد را شناساید کنیم؟
 +اهداف کلیسا چیست؟
 +چه چیای یک کلیسا را برای ادا اوشایند یا نااوشایند مدسازد؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .ماهیت کلیسا

 .1تعریف :کلیسا ،اجتامع همۀ ایامنداران حقیقی در همۀ دورانهاست.
این مگریف در نظر دارد که کلیسا از همۀ اشخاصد مشهنیل شهده کهه ااقگهاً نجهات یافتهانهد .پهول
مدنوید" :مسیح کلیسا را داست داشت ا جهان اهود را بهرای ۀن داد" (افسسهیان  .)25:5در اینجها
"کلیسا" همۀ کساند هستند که مسیح برای نجامشهان ُمهرد ،همهۀ کسهانینه بها مهرگ مسهیح نجهات
یافتهاند .اما این باید شامل همۀ ای نداران ح ی د در همۀ دارانها باشد ،هم در عرصه عهدجدیهد ا
هم در عرص عهدعتیق 1.ن شۀ ادا برای کلیسا ۀن در بارگ است که مسیح را بهعنوان ااطمرین اقتدار
کلیسا برافراشته" :همه چیا را زیر پایهای اا نهاد ا اا را رس همه چیا به کلیسها داد ،کهه بهدن ااسهت
یگند پُری اا که همه را در همه پُر مدسازد" (افسسیان  ،23-22:1مرجمۀ قدیم).
عیسد مسیح با فرااواندن قومش به ناد اود ،کلیسا را بنا مدکنهد .اا اعهده داد" :مهن ...کلیسهای
اود را بنا مدکنم" (متد  .)18:16اما فراینهدی کهه مسهیح موسه ۀن ،کلیسها را بنها مدکنهد ،ف ه
ادامۀ الدوید است که ادا در عهدعتیق منظیم کهرده بهود مها از ایهن طریهق انسهانها را بهه نهاد اهود
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فرااواند ما ج عت پرستنده در نهاد اا باشهند .نشهانههای نونهانوند در عههدعتیق هسهت کهه اهدا
قومش را بهعنوان "کلیسا" در نظر نرفت ،قومد که برای پرستش ادا جمع شدند .اقتهد موسهد بهه
قوم مدنوید ادااند به اا نفت " :قوم را ناد من جمع کن ما کله ت اهود را بهه ایشهان بشهنوانم ،مها
بیاموزند که در یامد رازهاید که بر رای زمین زنده باشند از من برتسهند( "...مثنیهه  ،10:4مرجمهۀ
قدیم) ،سپتوا َجنت کلمۀ "جمع کن" (عای  )Qahalرا با اصخالح یوناند  ekklesiazoمرجمه کهرده،
"فرااواندن یک جمع" ،فگلد که با اسم "،ekklesiaکلیسا" در عهدجدید هم ریشه است.
پ

2

عجیب نیست که نویسندنان عهدجدید مدموانند قوم عههدعتیق ارساهیهل را بههعنوان "کلیسها"

( )ekklesiaاخههاب کننههد .مههثالً اسههتیفان دربههارو قههوم ارساهیههل در بیابههان مدنویههد" :ج عههت
[ ،ekklesiaکلیسا] در صحرا" (اع ل  ،38:7مرجمۀ قدیم) .نویسهندو عاانیهان از مسهیح ن هل قهول
مدکند که مدنوید اا در میان ج عت عظیم قوم ادا در ۀس ن ،ادا را سهتایش اواههد کهرد" :در
میان ج عت [ ،ekklesiaکلیسا] مهو را حمهد اهواهم اوانهد" (عاانیهان  ،12:2ن هل قهول از مامهور
.)22:22
بنابراین نویسندو عاانیان درک مدکنهد کهه مسهیحیان زمهان حهال کهه کلیسها را در زمهین مشهنیل
مددهند ،با "ابر شاهدان" عظیم در نردانردشان احاطه شدهاند (عاانیان  ،1:12مرجمۀ قدیم) کهه
به عرص االیۀ عهدعتیق بازمدنردد ا هابیل ،انوخ ،نوح ،ابراهیم ،سهارا ،جهدعون ،بهاراق ،شَ مشهون،
یِفتاح ،داااد ،سموهیل ا انزیها را شهامل مدشهود (عاانیهان  .)32-4:11همهۀ ایهن "شهاهدان" ،قهوم
کنوند ادا را احاطه مدکنند ا بهدرستد با قوم عهدجدید ادا باید بهعنوان "ج عت" یا "کلیسای"
راحاند ا عظیم ادا در نظر نرفته شوند.
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بنابراین انرچه قخگاً امتیازات ا برکات جدیدی به قوم ادا در عهدجدیهد عخها شهده ،امها بنهارنیری
اصخالح کلیسا در کتاب م دد ا این ح ی ت که در رسارس کتهاب م هدد ،اهدا همیشهه قهومش را
فرااوانده که برای پرستش اا جمع شوند ،نشان مددهد که بهدرستد مدموانیم کلیسا را متشنرل از
همۀ قوم ادا در همۀ دارانها بدانیم ،هم ای نداران عهدعتیق ا هم ای نداران عهدجدید.
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 .2کلیسا نادیدنی ،و در عین حال دیدنی است.
کلیسا در ااقگیت راحاند ا ح ی داش در مشارکت همۀ ای نداران ااقگد ،نادیدند است .چهون مها
مندموانیم ضگف راحاند قلب انسانها را بزینیم .ما مدموانیم کساند را که ظاهرا ً به کلیسا مدرانهد،
ا نشانۀ ظهاهری ملییهر راحهاند درانهد را بزینهیم ،امها در ااقهع مندمهوانیم قلهب اشهخاص ا جایدهاه
راحانیشان را بزینیم -ف ه اهدا مدموانهد ۀن را بزینهد .بهه همهین دلیهل پهول

مدنویهد" :اداانهد

متگل ان اود را مدشناسد" (دام میمومهااد  .)19:2حتهد در کلیسهاها ا همسهایددمان ههم ف ه
ادا با قخگیت ا بدان اخا مدداند چه کسهد ای نهدار ح ی هد اسهت .نویسهندو عاانیهان در مهورد
کلیسای نادیدند مدنوید" :کلیسهای نخسهتزادناند کهه در ۀسه ن منتوبنهد" (عاانیهان ،23:12
مرجمۀ قدیم) ا مدنوید مسیحیان امراز ،در پرستش به این اجت ن مدپیوندند.

ما مدموانیم اینخور مگریف کنیم :کلیسای نادیدند ،کلیسا از ِ
دید اداست.
مارمین لومر ا جان کالوین ،مشتاقانه این جنزۀ نادیدند کلیسها را برعلیهه مگلهیم کامولیهک رامهد کهه
مدنفت کلیسا یک سازمان مرهد است کهه از طهرف رسهوطن ،در یهک مهوالد جانشهیند بداقفهه (از
طریق اس فهای کلیسا) منت ل شده ،مأیید کردند .کلیسای کامولیک رامد مدنفت کهه مها ف ه در
سازمان مرهد کلیسای رامد مدموانیم کلیسای ح ی د ،یگند منها کلیسای ح ی د را بیابیم .حتهد
امرازه کلیسای کامولیک رامد به این دیدناه اعت اد دارد 4.لومر ا کالوین با ایهن ایهده مخهالف انهد ا
مأکید مدکنند که کلیسای کامولیک رامد ،شنل ظاهری ا سازماند داشت ،اما این ف

یک پوسته

بود .کالوین استدطل کرد ه نخور که قیافا (کاهن اعظم در زمان مسهیح) از نسهل ههاران بهود ،امها
کههاهن ااقگههد نزههود ،په

اسه فان کامولیههک رامههد نیهها در مسههیر جانشههیند از رسههوطن "رسچشههمه

نرفتهاند" ،اما اس فان ح ی د کلیسای مسیح نزودند .چون موعظۀ ح ی د انجیهل را مهرک کردنهد ا
سازمان مرهد ۀنها ،کلیسای ح ی د نزود.
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از طرف دیدر ،کلیسای ح ی د مسیح قخگاً یهک اجهه مرههد ههم دارد .مها مدمهوانیم از ایهن مگریهف
استفاده کنهیم :کلیسهای مرههد ،کلیسهاید اسهت کهه مسهیحیان در زمهین مدبیننهد .از ایهن لحهاظ،
کلیسای مرهد شامل همۀ کساند است کهه ای نشهان را بهه مسهیح اعهرتاف کهرده ا نشهانههای ایهن
ای ن را در زندنیشان ظاهر مدکنند.
ما در این مگریف مندنوییم کلیسای مرهد ،کلیساید است که ههر کسهد در دنیها (از جملهه شهخص
لیرای ندار یا کسهد کهه بهه مگهالیم بهدعتۀمیا اعت هاد دارد) مدموانهد ۀن را بزینهد ،بلنهه منظورمهان
کلیساید است که موس ای نداران ااقگد درک شده ا فرق بین ای نهداران ا لیرای نهداران را درک
مدکند.
کلیسههای مرهههد در رسارس دنیهها همیشههه شههامل مگههدادی از لیرای نههداران اواهههد بههود ا هریههک از
ج عتها مگموطً شامل بگضد از لیرای نداران اواهند بود ،چون ما مندمهوانیم ماننهد اهدا قلزهها را
بزینیم .پول

دربارو "هیمینااد ا ِفلیخ " مدنوید "از حق برنشته" ا "بگضد را از ای ن منحهرف

مدسازند" (دام میمومااد  ،18-17:2مرجمۀ قهدیم) .امها مخمهنئ اسهت "اداانهد متگل هان اهود را
مدشناسد" (دام میمومااد  .)19:2همچنین پول

به مشایخ افسسیان هشدار مددهد کهه بگهد از

رفنت اش "نرنهای درنده به میان ش اواهند ۀمد کهه بهه نلهه دلسهوزی نخواهنهد کهرد .ا حتهد در
میان اود ش کساند پیدا اواهند شد ،که ح ی ت را ملییر داده ،پیرااند را به دنزال اود اواهنهد
کشید" (اع ل  .)30-29:20عیسد هشدار مددهد" :اما از انزیای کذبه احرتاز کنید ،که به لزهاد
میشها ناد ش مدۀیند الد در باطن ،نرنان درنده مدباشند .ایشان را از میوههای ایشان اواهید
شناات" (متد  ،16-15:7مرجمۀ قدیم) .ۀنوستین با مشخیص فرقِ بین کلیسای نادیدند ا دیدند،
دربههارو کلیسههای دیههدند نفههت" :بسههیاری از نوسههفندان در بیههران هسههتند ا بسههیاری از نرنههان در
دران".
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اقتد ما مشخیص مددهیم لیرای نداران در کلیسای دیهدند هسهتند ،ایهن اخهر هسهت کهه شهاید
شک کنیم .کالوین دربارو این
بیش از اندازه مشنوک شویم ا به نجات بسیاری از ای نداران ح ی د
ر
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اخر هشدار داد ا نفت که باید "قضاات ایراواهانه" داشته باشیم ا به این طریق ،همۀ کسهاند را
که "با اعرتاف ای ن ،با منونۀ زندند ا با رشکت در ۀیینهای کلیسهاید ،بهه همهراه مها بهه یهک اهدا ا
مسیح اقرار مدکنند" ،اعضای کلیسا مددانیم 6.ما نزاید سگد کنیم مردم را از مشارکت کلیسها جهدا
کنیم ،مدر ایننه ۀنها با نناه در مألعام موجب مأدیب اود شوند .از طرف دیدر ،الزته که کلیسا نزاید
"لیرای نداران َعلند" را به عضویت بپذیرد ،کسانینه با اقرار یا زندنیشان ،بهاضهوح اهود را اهار از
کلیسای ح ی د مددانند.

 .3کلیسا ،محلی و جهانی است.
در عهدجدید کلمۀ کلیسا مدمواند برای نراهد از ای نداران در هر سخحد بنهار راد ،از یهک نهراه
بسیار کوچک که در اانۀ شخصد جمع مدشوند ما نراهد از همۀ ای نهداران ح ی هد در کلیسهای

جهاند .یک "کلیسای ااندد" در رامیان " ،5:16کلیسا" اخاب شهده ("بهه کلیسهاهد کهه در اانهۀ
ۀنها مشنیل مدشود ،سالم برسانید") ا اال قرنتیان "( 19:16اکیال ا پریسهنیال بها کلیسهاید کهه در
اانۀ ایشان مشنیل مدشود ،در ادااند سالم نرم به شه مدفرسهتند") .کلیسهاید کهه در رسمهارس
شهر است" ،یک کلیسا" نامیده شد (اال قرنتیان 2:1؛ دام قرنتیان 1:1؛ اال مسالونینیان  .)1:1در

اع ل  31:9کلیسا در یک منخ ه ،بهعنوان "کلیسا" اخاب شده" :ۀنداه کلیسا در یهامد یهودیهه ا
جلیل ا سامره ۀرامد یافتند ا بنا مدشهدند" (مرجمهۀ قهدیم) .نهایتهاً کلیسها در رسارس دنیها مدموانهد
بهعنوان "کلیسا" اخاب شود .پول

مدنوید" :مسیح کلیسا را داست داشت ا جان اود را برای ۀن

داد" (افسسیان  )25:5ا "ادا در کلیسا اشخاص مگیند را به رشح زیر قرار داده است :اال رسوطن،
دام انزیا  ،سوم مگلمین( "...اال قرنتیان  .)28:12در ۀیات اایر ،این مخلب کهه "رسهوطن" بهه یهک
کلیسای مشخص داده نشدهاند ،مضمین مدکند که این مرجگد برای کلیسای جهاند است.
ما مدموانیم نتیجهنیری کنیم که نراه قوم ادا در هر سخحد ،محلد یا جهاند ،مدمواند بهدرستد
"یک کلیسا" اخاب شود .ما نزاید به اشتزاه بدوییم کهه ف ه جلسهۀ کلیسهاید در اانههها ،ماهیهت
ااقگد کلیسا را نشان مددهد ،یا ف

کلیسای شهری مدمواند بهدرستد یک کلیسا اخاب شود ،یا
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کلیسای جهاند مدمواند بهدرستد "کلیسا" نامیده شود .بلنه اجت ن قوم ادا در ههر سهخحد

ف

مدمواند بهدرستد یک کلیسا نامیده شود.

 .4استعارههای کلیسا.
کتاب م دد برای کمک به ما در درک ماهیت کلیسا ،از استگارهها ا مصاایر نسرتده بهرای موصهیف
کلیسا اسهتفاده مدکنهد .مصهاایر اهانوادند متگهددی اجهود دارد -مهثالً پهول  ،کلیسها را بههعنوان
اانواده مدبیند که به میمومااد مدنوید طوری عمل کند که نوید همهۀ اعضهای کلیسها ،اعضهای
یک اانوادو بارنرت هستند" :مردی را که از مو مسنمر است رسزنش ننن بلنهه طهوری نصهیحت کهن
که نوید پدر موست .با جوانان مثل برادران ا با زنان پیر مانند مادران ا با زنان جوان مانند اواهران
اود با ک ل پاکدامند رفتهار کهن" (اال میمومهااد  .)2-1:5اهدا پهدر ۀسه ند ماسهت (افسسهیان
 )14:3ا ما پرسان ا دارتان اا هستیم ،چون ادا به ما مدنویهد" :اداانهد متگهال مدفرمایهد :مهن
پدر ش اواهم بود ا ش پرسان ا دارتان من اواهیهد بهود" (دام قرنتیهان  .)18:6بنهابراین مها در
اانوادو ادا با یندیدر برادر ا اواهر هستیم (متد 50-49:12؛ اال یوحنا  .)18-14:3یک استگارو
متفاات از اانواده در جاید دیهده مدشهود کهه پهول  ،کلیسها را عهراد مسهیح اخهاب مدکنهد .اا
مدنوید رابخۀ زن ا شوهر "به مسیح ا کلیسای اا اشهاره مدکنهد" (افسسهیان  )32:5ا مدنویهد اا
مسیح ا کلیسای قرنت

را ناماد ساات که مانند نامادی عراد ا شوهر ۀیندهاش است" :ش را بهه

یک شوهر ناماد سااتم ما باکرهای عفیفه به مسیح سهپارم" (دام قرنتیهان  ،2:11مرجمهۀ قهدیم)– در
اینجا پول

منتظر زمان بازنشت مسیح است ،زمانینه کلیسا بههعنوان عهراد بهه اا سهپرده اواههد

شد.

در استگارههای دیدر ،کتهاب م هدد ،کلیسها را بهه شهااههای مهاک (یوحنها  ،)5:15دراهت زیتهون
(رامیههان  ،)24-17:11مارعههه (اال قرنتیههان  ،)9-6:3عه رت (اال قرنتیههان  )9:3ا محصههول (متههد
1:13-30؛ یوحنا  )35:4مشزیه مدکند .کلیسا بهعنوان یک مگزد جدید هم در نظر نرفته شهده کهه
با سندهای ااقگد سااته نشده ،بلنه با مسیحیاند سااته شهده کهه "سهندهای زنهده" هسهتند (اال
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پرتد  ،)5:2بر رای "سن

زاایه" که عیسد مسیح است ،بنا شده است (اال پرتد  .)8-4:2با ایهن

حال ،کلیسا نهمنها مگزد جدیدی برای پرستش اداست؛ بلنهه نهراه جدیهدی از کاهنهان" ،کاهنهان
م دد" است که مدموانند "قرباندهای راحاند را کهه در نظهر اهدا پسهندیده اسهت" ،م هدیم کننهد
(اال پرتد  .)5:2ما بهعنوان اانۀ ادا ههم در نظهر نرفتهه شهدیم" :اانهه اا مها هسهتیم" (عاانیهان
 ،6:3مرجمۀ قدیم) ا عیسهد مسهیح بههعنوان "سهازنده" اانهه در نظهر نرفتهه شهده (عاانیهان ،3:3
مرجمۀ قدیم) .کلیسها بههعنوان "سهتون ا پایهه ح ی هت" در نظهر نرفتهه شهده اسهت (اال میمومهااد
.)15:3
نهایتاً ،یک استگارو ۀشنای دیدر ،کلیسا را بهعنوان بدن مسهیح مدبینهد (اال قرنتیهان .)27-12:12
ما باید بدانیم که در ااقع اقتد پول

دربارو کلیسا صهحزت مدکنهد ،از دا اسهتگارو متفهاات دربهارو

کل بدن بهعنوان استگاره بهرای کلیسها بنهار
بدن انسان استفاده مدکند .اینجا در اال قرنتیان  ،12ر
رفته ،چون پول

دربارو "نوش" ا "چشم" ا "ح ر بویهاید" صهحزت مدکنهد (اال قرنتیهان -16:12

رس متصل به بدن در نظر نرفته نشهده ،چهون مهک مهک اعضها
 .)17در این استگاره ،مسیح بهعنوان ِ
بخشهای جدانانۀ این رس هستند .در این استگاره ،مسیح ،ادااندی در "اهار " از ایهن بهدن اسهت
که نشاندهندو کلیساست ا کلیسا ،اا را ادمت ا پرستش مدکند.
اما در افسسیان 23-22:1؛  16-15:4ا در کولسیان  ،19:2پهول
اشاره به کلیسا استفاده مدکند .در این عزارات پول

از اسهتگارو متفهاات بهدن بهرای

مدنوید مسیح ،رس است ا کلیسا مانند ب یهۀ

بدن که مت یا از رس مدباشد" :بلنه در ه ن حالد که ح ی ت را با راح محزهت بیهان مهدکنیم مها
باید در هر مورد ،در مسیح که َرس است رشد کنیم .بهه ارادو اا همهۀ اعضهای مختلهف بهدن بهاسهیلۀ
مفاصلد که برای ۀنها فراهم شده مربوط ا پیوند مدشوند .پ

اقتد هر یک از اعضهای بهدن بههطور

جدانانه منظم کار کند ،یام بدن رشد مدکند ا اود را در محزت بنا مدمنایهد" (افسسهیان -15:4
 .)16ما نزاید این دا استگاره در اال قرنتیان  12ا افسسیان  4را با هم اشتزاه بدیریم ،بلنه باید ۀنها
را از هم مت یا کنیم.
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نسرتو اسیع استگارههای بنار رفته برای کلیسا در عهدجدید ،باید به ما یادۀاری کنند که منحرصا ً بر
ۀنها یرکا نننیم .مأکیدهای نامناسب بر یک استگاره با نادیده نرفنت ب یۀ استگارهها ،احت طً منجهر
به دیدناه نامتگادل دربهارو کلیسها مدشهود .بگهالاه ،هریهک از اسهتگارههای بنهار رفتهه بهرای کلیسها
مدمواند به ما کمک کند که بیشرت سپاسداار لنای امتیازی باشیم کهه اهدا بها پیونهدمان بهه کلیسها
عخا کرده است .این ح ی ت که کلیسها ماننهد یهک اهانواده اسهت ،بایهد محزهت ا مشهارکت ن را بها
یندیدر افاایش دهد .این مفنر که کلیسها ماننهد عهراد مسهیح اسهت ،بایهد مها را براندیهاد مها بهرای
الوص ا ق رداسیت بیشرت ا همچنین برای محزت بیشرت به مسیح ا مسلیم شدن بهه اا مهالش کنهیم.
مصویر کلیسا بهعنوان شااههای ماک باید باع شهود کهه بههطور کامهلمر در اا ۀرامهد یهابیم .اینهها
اندکد از کاربردهای بسیار حاصل از من رون فرااان استگارههای کلیساید در کتاب م دد است.

 .5کلیسا و اتائیل.
در میان پرامستانهای نهضت انجیلد دیدناههای متفهاامد نسهزت بهه سهؤال مربهوط بهه رابخهۀ بهین
ارساهیل ا کلیسا اجود داشته است .یهک دیهدناه ،دیهدناه داراننهراسهت .در ایهن دیهدناه ،اهدا دا
ن شۀ متفاات برای دا نراه متفاات از نجاتیافتدان دارد :اهداف ا اعهدههای اهدا بهرای ارساهیهل،
برای برکات زمیند ا زماند در ۀینده است که بر رای ایهن زمهین انجهام اواههد شهد .از طهرف دیدهر،
اهداف ا اعدههای ادا بهرای کلیسها ،بهرای برکهات ۀسه ند اسهت ا ایهن اعهدهها در ۀسه ن انجهام
اواهند شد .این یایا بین دا نراه متفاامد که ادا نجات مددهد ،بهطور ااص در دارو هاار ساله
دیده اواهد شد ،چون در ۀن زمان ،ارساهیل بهعنوان قهوم اهدا بهر زمهین سهلخنت کهرده ا از مح هق
اعدههای عهدعتیق لذت اواهد برد ،اما کلیسا در زمان بازنشت مخفیانۀ مسیح برای م ردسهین اش
به ۀس ن بُرده شده است ("ربوده شدن") .در این دیدناه ،کلیسا ما زمان پنخیناست ۀلاز نشهده بهود
(اع ل  .)2ا درست نیست که فنر کنیم ای نداران عهدعتیق با ای نداران عهدجدیهد ،یهک کلیسها
مشنیل مددهند.
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مگههدادی از رهههاان در بههین داراننرایههان اای هر ،بسههیاری از ایههن ننههات را بهها مراجگههه بههه چههارچوب
الهیامدشان بهعنوان "داراننراید مهدریجد" اصهالح کردهانهد 8.ۀنهها کلیسها را یهک چیها اضهافد در
ن شۀ ادا مندبینند ،بلنه ۀن را قدم اال در برقراری ملنوت ادا مدبیننهد .بنهابراین ههدف ااحهدی
برای ارساهیل ا کلیسا اجود دارد -برقراری ملنوت ادا -که در ۀن ،ارساهیل ا کلیسا رشیهک اواهنهد

شههد .بگههالاه ،داراننرایههان مههدریجد در جایدههاه ابههدی ۀینههده ،هههیچ یههایای بههین ارساهیههل ا کلیسهها
نخواهند دید ،چون همدد بخشد از یک قوم ادا اواهند بود.
به هرحال ،هنوز بین داراننرایان مدریجد ا ب یهۀ مگت هدین نهضهت انجیلهد ،مفهاامد در یهک ننتهه

اجود دارد :ۀنها مدنویند نز رومهای عهدعتیق دربارو ارساهیل در دارو هاار سهاله ،موسه قهوم یههودی
که به مسیح ای ن اواهند داشت ا در رسزمین ارساهیل بهعنوان "ملت منونه" زندند اواهند کرد ما
همۀ ملتها ۀنها را دیده ا از ۀنها یاد بدیرند ،انجام اواهد شد .بنابراین ۀنها نخواهند نفت کهه کلیسها،
"ارساهیل جدید" است یا همۀ نزومهای عهدعتیق دربارو ارساهیل در کلیسا انجهام اواههد شهد ،چهون
این نزومها باید در قوم ارساهیل انجام شوند.
نظر مخرح شده در این کتاب ،نسزتاً متفاات از دیدناههای سنترد داراننرا دربارو این مسهأله اسهت
ا همچنین بهنوعد متفاات از داراننرایان مدریجد است .به هرحال ،باید در اینجا نفت که طزیگتهاً
بهسختد مدموان دربارو سؤاطت مربوط به نحوو دقیق مح ق نزومهای کتاب م دد دربارو ۀینهده ،بها
قاطگیت مصمیم نرفت ا حنی نه است که در نتیجهنیری از این موضوعات ،مر ردد باشیم .با در نظهر
نرفنت این موضون مدموان مخالب زیر را مخرح کرد.
الهیدانان پرامستان ا کامولیهک ،لیهر از نظریهۀ داراننرایهد نفتهانهد کهه کلیسها شهامل ای نهداران
عهدعتیق ا عهدجدید در یک کلیسا یها بهدن ااحهد مسهیح اسهت .مها بایهد اال بهه بسهیاری از ۀیهات
عهدجدید بپردازیم که کلیسا را "ارساهیل جدید" یا "قوم جدید ادا" در نظهر مدنیهرد .ایهن ح ی هت
که "مسیح کلیسا را داست داشت ا جان اود را برای ۀن داد" (افسسهیان  )25:5چنهین پیشهنهادی
مدکند .بگالاه ،عرص حاو کلیسا که باع نجات میلیونها مسیحد در کلیسا شده ،یک ااهتالل یها
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چیا اضافد در ن شۀ ادا نیست ،بلنه ادامۀ ن شۀ ااست که در رسارس عهدعتیق بیان شده ما قهومد
را به ناد اود فرااوانَد .پول

مدنوید" :زیرا یهودی ح ی د کسد نیست که ظهاهرا ً یههودی باشهد ا

سنت ااقگد منها یک عمل جس ند نیست .بلنه یههود ااقگهد شخصهد اسهت کهه از بهاطن یههودی
باشد ،یگند قلزش سنت شده باشد ا این نیا ،کار راح ادا است ،نه کار رشیگهت منتهوب" (رامیهان
 .)28:2-29پول

متوجه مدشود که انرچه یک ح ر ااقگد یا طزیگهد اجهود دارد کهه کسهانینه از

لحاظ جس ند از نسل ابراهیم هستند باید یهودی نامیده شوند ،اما یک حه ر عمیهقمر یها راحهاند
نیا اجود دارد که در ۀن "یهودی ااقگد" کسد است که در باطن ای ندار است ا ادا قلهزش را پهاک
سااته است.
پول

مدنوید ابراهیم نزاید ف

از لحاظ جسه ند پهدر قهوم یههود در نظهر نرفتهه شهود .اا بههطور

عمیقمر ا ح ی دمر " ،پدر همۀ کساند است که به ادا ایه ن مدۀارنهد ا عهادل شهمرده مدشهوند،
حتد انر سنت نشده باشند ا همچنین پدر کساند اسهت کهه سهنت شهدهاند ،نههمنها بخهاطر ایننهه
سنت شدهاند بلنه بهااطر ایننه از ای ند که ابراهیم در اقت نهامختوند داشهت ،پیهرای مدکننهد"
(رامیان 12-11:4؛ م ایسه کنید با ۀیات  .)18 ،16بنابراین ،پول

مدمواند بدوید" :زیرا همهی که

از ارساهیلاند ،ارساهیلد نیستند ،ا نه نسل ابراهیم یاماً فرزنهد هسهتند ...فرزنهدان جسهم ،فرزنهدان
ادا نیستند ،بلنه فرزندان اعده از نسل محسوب مدشوند" (رامیان  ،8-6:9مرجمۀ قدیم) .در اینجا
پول

استنزاط مدکند فرزندان ح ی د ابراهیم ،کسانینه ح ی تاً "ارساهیلد" هستند ،ملت ارساهیل

از نسل جس ند ابراهیم نیستند ،بلنه کساند هستند که به مسیح ای ن ۀاردهاند.
پول

بدان ایننه کلیسا را بهعنوان نراه مت یای از قوم یهود در نظر بدیرد ،به ای نهداران لیریههود

در افس

مدنویسد ا به ۀنها مدنوید قزالً "از مابگیت ارساهیهل محهرام ا بها عههدهای شهامل اعهده،

بیدانه بودید" (افسسیان  ،12:2مرجمۀ هاارو نو) ،امها اکنهون "بهااسهخۀ اهون مسهیح نادیهک ۀارده"
شدهاند (افسسیان  ،13:2مرجمۀ هاارو نهو) .اقتهد لیریهودیهان بهه کلیسها ۀارده شهدند ،یهودیهان ا
لیریهودیان در یک بدن جدید با هم متحد شدند .پول
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مدنوید ادا " این دا نراه را یند سهااته

است .اا در بدن اود دیوار جداید را که باع دشمند بود فرا ریخته ...بدین قصد که از ۀن دا یک
انسانِ نو ۀفریده ،صلح ا سالمت پدید ۀارد ا هر دا نراه را در یک بدن با ادا ۀشتد دههد ،بهااسهخۀ
صلیب اود" (افسسیان  ،16-14:2مرجمۀ هاارو نو) .بنابراین ،پول

مدمواند بدوید لیریهودیان "با

م دسین ادا هموطن ا اعضای اانوادو ادا هستید .ش بر مهدابد که بهه دسهت رسهوطن ا انزیها
اصهلد ۀن اسهت" (افسسهیان  .)20-19:2پهول

نهاده شد ،بنها شهدهاید ا مسهیح عیسهد سهن

بها

ۀناهد نسرتده از پیشینۀ عهدعتیق ،همچنان مدمواند به کلیسای عهدجدید بدوید "لیریهودیان...
کهل ایهن عزهارت ،بها قهدرت
با یهودیان همارث ا با هم اعضای یک بهدن" هسهتند (افسسهیان  .)6:3ر
دربارو امحاد ای نداران یهود ا لیریهود در یک بدن در مسیح صحزت مدکند ا هیچ نشاند از ن شۀ
مت یا برای یهودیان نیست که بدان رشکت در بدن ااحد مسیح ،یگند کلیسا ،بتوانند نجات یابنهد.
کلیسا ،همۀ قوم ح ی د ادا را به عضویت مدپذیرد ا م ریزاً همۀ عنااین بنار رفته برای قوم ادا در
عهد عتیق ،در یک جاید برای کلیسا در عهدجدید بنار مدراد .این در کنار بسیاری از متهون دیدهر
به ما اطمینان مدبخشد که کلیسا اکنون ارساهیل ح ی د ادا شده ا همۀ برکات موعود ارساهیل در
عهدعتیق را دریافت اواهد کرد.
ب" .نشانههای" کلیسا (خصوصیات متامیز)

 .1کلیساهای حقیقی و کلیساهای دروغین وجود دارد.
چه چیای یک کلیسا را کلیسا مدسازد؟ چه چیای برای داشنت یک کلیسا واری است؟ ۀیا ممنن
است نراهد از کسانینه ادعا مدکنند مسیحد هستند ،براالف یک کلیسهای ااقگهد شهده ا دیدهر
نزاید کلیسا نامیده شوند؟
درحالینه در قران االیۀ کلیسای مسیحد ،مزاحثات کمد دربارو کلیسای ح ی د اجود داشهت ،امها

با اصالحات پرامسهتان ،سهؤال بسهیار مهمهد ظهاهر شهد :مها چدونهه مدمهوانیم کلیسهای ح ی هد را
مشیخص دهیم؟ ۀیا کلیسای کامولیک رامد ،کلیسهای ح ی هد اسهت یها ایهر؟ بهرای پاسهخ بهه ایهن
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سؤال ،مردم باید مصمیم مدنرفتند "نشانههای" کلیسای ح ی د چه بود ،اصوصیات مت یهای کهه
منجر به شناات ۀن بهعنوان یک کلیسای ح ی د مدشود.
قخگاً کتاب م دد دربارو کلیساهای درالین صهحزت مدکنهد .پهول
قرنت

دربهارو مگابهد بُتپرسهتان در

مدنوید" :بتپرستان ۀنچه را قرباند مدکنند به شیاطین م دیم مدمنایند ،نه به اهدا" (اال

قرنتیان  .)20:10اا بهه قرنتیهان مدنویهد" :زمهاند کهه هنهوز اداناشهناد بودیهد ،بهه سهوی بُتههای
بدزبان کشیده مدشدید ا نمهراه مدنشهتید" (اال قرنتیهان  .)2:12ایهن مگابهد بُتپرسهتان ،قخگهاً
کلیساهای درالین یا ج عت مذاهب درالهین بودنهد .بگهالاه ،کتهاب م هدد مدموانهد دربهارو یهک
ج عت مذهزد صحزت کند که ااقگاً "کنیسه شیخان اند" (مناشهفه  ،9:2مرجمهۀ قهدیم؛  .)9:3در
ِ
ادااند قیام کرده به ج عتهای یهودی اشهاره مدکنهد کهه مهردم ادعها مدکننهد
اینجا ظاهرا ً عیسد
یهودی هستند ،اما یهودی ااقگد با ای ن نجاتبخش نزودند .ج عتهای مهذهزد ۀنهها ،ج عتههای
قوم مسیح نزود ،بلنه همچنان به ملنوت ماریند ،یگند ملنوت شیخان مگلق داشتند .این هم قخگهاً
یک کلیسای درالین اواهد بود.
لومر ا کالوین دربارو این سؤال که چه چیای یک کلیسای ح ی د را مشنیل مددهد ،موافهق زیهادی
داشتند .بیانیۀ ای ن لومریها که اعرتاف ۀنابورگ نامیده مدشود ( ،)1530کلیسا را اینخهور مگریهف
مدکنههد" :ج عههت م ردسههیند کههه در ۀن انجیههل بهدرسههتد مگلههیم داده شههده ا ۀیینهههای کلیسههاید
بهدرستد اجرا مدشود" (م الۀ  9.)7همچنین جان کالوین نفت" :در هرجایینه کالم ادا ،االصهانه
شک کرد که در ۀنجا
موعظه ا شنیده مدشود ا ۀیینهای کلیساید به راش مسیح اجرا مدشود ،نزاید
ر
کلیسای ادا هست10".درحالینه مفاامهای انهدکد در ایهن اعرتافهات ظهاهر مدشهوند ،ادراکشهان از
نشههانههای مت یهها کلیسههای ح ی ههد نسههزتاً مشههابه اسههت .بههراالف دیههدناه لههومر ا کههالوین دربههارو

نشانههای کلیسا ،نظر کامولیک رامد این بود که کلیسای مرهد از نسل پهرتد ا رسهوطن ،کلیسهای
ح ی د است.
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ما بهدرستد مدموانیم دیدناه لومر ا کالوین دربارو نشانههای کلیسای ح ی د را برای زمان حال نیا
بدانیم .االین نشانۀ ۀنها ،موعظۀ صحیح کالم بهود .قخگهاً انهر کهالم اهدا موعظهه نشهود ،بلنهه ف ه
ۀموزههای لله یها انسهاند موعظهه شهود ،ایهن کلیسهای ح ی هد نیسهت .در بگضهد از مهوارد ،شهاید
بهسختد بتوانیم مگیین کنهیم کهه چ هدر ۀمهوزو لله را مدمهوان محمهل کهرد مها ایننهه کلیسها دیدهر
کلیسای ح ی د محسوب نشود ،اما موارد ااضح زیادی اجود دارد که مدموانیم بدوییم یک کلیسای
ح ی د اجود ندارد .مثالً کلیسای عیسد مسیح برای م ردسین زمانهای ۀاهر (کلیسهای مورمهون) بهه
هیچیک از ۀموزههای اصلد مسیحد دربارو نجات یا شخصیت ادا یا شخصیت ا کهار مسهیح اعت هاد
ندارد .این بهاضوح یک کلیسای درالین است .همچنین شاهدان یهوه ،نجهات بهاسهیلۀ اعه ل ،نهه
بهاسیلۀ اعت د محد به عیسد مسیح را مگلیم مددهند .این یک انحهراف ۀمهوزهای اساسهد اسهت،
چون انر مردم به مگالیم شاهدان یهوه ای ن داشته باشند ،نجات نخواهند یافت .پ

شاهدان یهوه

هم باید بهعنوان کلیسای درالین در نظر نرفته شوند .اقتد موعظۀ کلیسا ،پیلام نجات انجیل ف
بهاسیلۀ ای ن را از اعضایش مخفد مدکند ،پ

پیلام انجیل بهاضوح اعالم مندشود ا برای مدمد

اعالم نشده ا ۀن جلسۀ نراهد ،در ااقع یک کلیسا نیست.
دامین نشانۀ کلیسا ،اجرای صحیح ۀیینهای کلیساید (مگمید ا شام ادااند) ،احت طً در مخالفت با
دیدناه کامولیک رامد بیان شده که مدنوید فید نجاتبخش از طریق ۀیینههای کلیسهاید حاصهل
مدشود ا درنتیجه ۀیینهای کلیساید به "اع لد" مزدیل شدند که بهاسیلۀ ۀن شایستۀ نجات شدیم.
به این طریق ،کلیسای کامولیک رامد بر پرداات بها مأکیهد مدکهرد ،بهه جهای ایننهه ایه ن را منهها
اسیلۀ دستیابد به نجات مگلیم دهد ا درنتیجه انجیل ح ی د را مزهم مدساات .نیاز بهه محافظهت
از الوص انجیل ،یند از دطیل در نظر داشنت کاربرد صحیح ۀیینهای کلیساید (یا "احنام" ،مخابق
نامدذاری مگمیدیها) ،نشانۀ کلیسای ح ی د است.
اما دلیل دامد برای در نظر نرفنت ۀیینهای کلیساید (یا احنام) بهعنوان نشهانۀ کلیسها اجهود دارد.
اقتد یک سازمان ،برنااری مگمید ا شام ادااند را ۀلهاز مدکنهد ،ایهن یهک سهازمان متهداام اسهت ا
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سگد مدکند بهعنوان کلیسا عمل کند( .در جامگۀ مدرن ۀمریناید ،سازماند که برای پرستش ا دعا
ا مگالیم کتاب م دد در صزح رازهای ینشنزه جمع مدشود نیها بهاضهوح سهگد مدکنهد بههعنوان
کلیسا عمل کند).
سومین دلیل برای در نظر نرفنت بنارنیری صحیح ۀیینهای کلیساید (یا احنام) این است که مگمید
ا شام ادااند برای "کنرتل عضویت" کلیسا نیا مدباشهد .مگمیهد ،اسهیلهای بهرای پهذیرش مهردم در
کلیسا ا شام ادااند ،اسیلهای برای نشان دادن مداام عضویت در کلیساست -کلیسا بهه ۀن اهمیهت
مددهههد ا کسههاند را کههه مگمیههد یافتههه ا در شههام اداانههد رشکههت مدکننههد ،نجههات یافتههه مددانههد.
بنابراین ،این اع ل نشاندهندو مفنر کلیسا دربارو نجات است ا بهدرستد نشانۀ کلیسای امهراز نیها
بیان شدهاند .برعن  ،نراههاید کهه مگمیهد منددهنهد ا شهام اداانهد را برنهاار مندکننهد ،نشهان
مددهند که منداواهند بهعنوان کلیسا عمل کنند .شاید یک نفر در نوشۀ ایابان با جمع کوچند
ایستاده ا موعظۀ ح ی د داشته باشد ا کالم شنیده شود ،اما کسانینه در ۀنجا هسهتند ،یهک کلیسها
نخواهند بود .حتد جلسۀ ااندد مخالگۀ کتاب م دد در همسایدد شه مدموانهد مگلهیم ح ی هد
داشته باشد ا کالم شنیده شود ،بدان ایننه یک کلیسا شوند .اما انر جلسهۀ مخالگهۀ کتهاب م هدد
محلد ،مگمید نوای نانش را ۀلاز کرد ا مرمزاً در شام ادااند رشکت کرد ،اینها نشهاندهندو یایهل بهه
عملنردی مانند عملنرد کلیساست ا بهسختد مدموان نفت که چهرا نزایهد بههعنوان یهک کلیسها در
نظر نرفته شود.

ن امروزی.
 .2کلیساهای حقیقی و دروغی ِ
با در نظر نرفنت سؤال مخرح شده در داران اصالحات پرامسهتان ،دربهارو کلیسهای کامولیهک رامهد
امرازی چه بدوییم؟ ۀیا این یهک کلیسهای ح ی هد اسهت؟ در اینجها بهه نظهر مدرسهد مها مندمهوانیم
بهسادند دربارو کلیسای کامولیک رامد بهطور کلرد مصمیمنیری کنیم ،چون بهیش از انهدازه منه رون
دارد .بگضد از بخشهای کلیسای کامولیک رامد قخگاً هر دا نشانه را ندارنهد -موعظهۀ ح ی هد کهالم
بسیار کم است یا اصالً اجود ندارد ا پیلام نجات انجیل ف
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بهاسیلۀ ای ن به مسیح ،ۀشنا نیست یا

موس مردم در ۀن بخش از کلیسا پذیرفته نشده است .رشکت در ۀیینهای کلیساید بهعنوان "عملد"
در نظر نرفته مدشود که ما را شایستۀ ادا مدسازد .این نراه از افهراد ،کلیسهای مسهیحد ح ی هد
نیستند .از طرف دیدر ،امرازه ،بخشهای بسیاری از کلیسهای کامولیهک رامهد در بخشههای مختلهف
دنیا هست که کشیش محلد ،شناات نجاتبخش ااقگهد از مسهیح دارد ا در دعها ا مخالگهۀ کتهاب
م دد ،رابخۀ حیامد ا شخصد با مسیح دارد .موعظه ا مگلیم شخصد اا از کتاب م دد ،بر ایه ن
شخصد ا نیاز به مخالگۀ شخصهد کتهاب م هدد ا دعها مأکیهد مدکنهد .مگلهیم اش دربهارو ۀیینههای
کلیساید ،بر جوانب یادبودی ا منادین ۀنها مأکید مدکنهد ،مها ایننهه ۀنهها را اع لهد بدانهد کهه مها را
شایستۀ ال ای فید نجاتبخش ادا مدسازد .در این موارد ،انرچه باید بدوییم ما همچنان با مگلیم
کامولیک رامد در بگضد از ۀموزهها مفاامهای عمی د داریهم ،امها بهه نظهر مدرسهد چنهین کلیسهاید
مشابهات کافد با دا نشانۀ کلیسا اواهد داشت که بهسختد مدموان اننار کهرد کهه ایهن ااقگهاً یهک
کلیسای ح ی د است .به نظر مدرسد این ج عت ااقگد ای نداران اسهت کهه در ۀن انجیهل مگلهیم
داده مدشود (انرچه االصانه نیست) ا ۀیینههای کلیسهاید ،بیشهرت بهدرسهتد اجهرا مدشهوند مها بهه
اشتزاه.
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ۀیا در ۀیین پرامستان ،کلیساهای درالین اجود دارد؟ با نداهد بر دا نشانۀ مت یها کلیسها ،بهه نظهر
من ،در ااقع امرازه بسیاری از کلیسهاهای ۀزاد انهدیش پرامسهتان ،کلیسهاهای درالهین هسهتند .ۀیها
انجیل عدالت بهاسیلۀ اعه ل ا عهدم ایه ن بهه کتهاب م هدد کهه ایهن کلیسهاها مگلهیم مددهنهد،
مدمواند مانند مگالیم کامولیک رامد در زمان اصالحات پرامستان ،مردم را نجهات دههد؟ ۀیها اجهرای
ۀیینهای کلیساید بدان مگلیم صحیح به کسانینه از د ِر کلیسا اارد مدشوند ،مانند این نیست که بهه
نناهناران مولهد مهازه نیافتهه ،اطمینهان کهاذب مددههد ،ه نخهور کهه کامولیهک رامهد ،ایننونهه از
ۀیینهههای کلیسههاید در زمههان اصههالحات اسههتفاده کههرد؟ اقتههد جمگههد از کسههانینه مسههیحد نامیههده
مدشوند ،دامئاً به مردم مگلیم مددهند که مندموانند به کتاب م دسشان ای ن داشته باشند -ااقگاً
به کلیساید که کشیش ا ج عت اش بهندرت کتاب م دد شان را مداوانند یا بهطور مگنادار دعا
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مدکنند ا به انجیلِ نجات ف

بهاسیلۀ ای ن به مسیح ای ن ندارند یا حتهد ۀن را درک مندکننهد،

چدونه مدموانیم بدوییم که یک کلیسای ح ی د است؟
پ .خلوص و اتحاد کلیسا

 .1کلیساهایی با خلوص بیشرت و کمرت.
بگد از این سؤال که ۀیا یک کلیسا ح ی د است یا درالین ،یایا دیدری را مدموان بین کلیساهاید
با الوص بیشرت ا کمرت قاهل شد .این یایا ،از م ایسۀ مخترص رساطت پول

منایان مدشهود .مهثالً

اقتد به فیلیپیان یا اال مسالونینیان نداه مدکنیم ،نشانههای اوشد عظیم پول

در این کلیساها

ا ف دان نسزد مشنالت ۀموزهای بارگ یا مشنالت ااالقد را مدبینیم (مراجگهه کنیهد بهه فیلیپیهان
3:1-11؛ 16 -10:4؛ اال مسالونینیان 10-2:1؛  .)10-6:3از طرف دیدر ،انوان مختلهف مشهنالت
ۀموزهای ا ااالقد در کلیساهای لالطیه بهود (لالطیهان 9-6:1؛  )5-1:3ا در قهرنت

(اال قرنتیهان

1:3-4؛ 21-18:4؛ 6 ،2-1:5؛ 8-1:6؛ 22-17:11؛ 23-20:14؛ 12:15؛ دام قرنتیهههههههان -23:1
11:2؛ .)15-12 ،5-3:11

ما مدموانیم الوص کلیسا را اینخور مگریف کنیم :الوص کلیسها ،درجهۀ ۀزادی ۀن از ۀمهوزو اشهتزاه ا
مدیریت اشتزاه ا درجۀ مخهابق اش بها ارادو ۀشهنار اهدا بهرای کلیساسهت .مگهدادی ازعوامهل نشهان
مددهند که یک کلیسا" ،الوص بیشرتی" دارد ا اینها شامل :ۀمهوزو کتهاب م هدد ،کهاربرد صهحیح
ۀیینهای کلیساید (یا احنام) ،کهاربرد صهحیح مأدیهب کلیسهاید ،پرسهتش ااقگهد ،دعهای مأایرنهذار،
شهادت مأایرنذار ،قداسیت شخصد در زندند اعضا ،مراقزت از ف را ا محزت به مسیح است .الزتهه
کلیساها مدموانند در بگضد از قسهمتها از الهوص بیشهرت ا در قسهمتهای دیدهر از الهوص کمهرتی
براوردار باشند -مثالً یک کلیسا مدمواند ۀموزو عالد ا موعظهۀ صهحیح داشهته باشهد ا بها ایهن حهال
شنست لماندیای در شهادت به دیدران یا پرستش مگنادار داشته باشد .اما عهدجدید ما را مشهویق
مدکند برای الوص کلیسا در همۀ قسمتها مالش کنهیم .ههدف مسهیح بهرای کلیسها ایهن اسهت کهه
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"کلیسا را با ۀب ا کالم شسته ا ۀن را پاک ا م دد نرداند ا کلیسا را با یام زیزایداش پاک ا بهدان
عیب ا لنه ا چیناوردند یا هر ن ص دیدهری بهه اهود م هدیم منایهد( .افسسهیان  .)27-26:5ایهن
هدف از طرف ادااندمان باید ما را مشهویق کنهد کهه بهرای الهوص کلیسهای مرههد در همهۀ جوانهب
بسیارش مالش کنیم.

 .2اتحاد کلیسا.
ما نزاید مأکیدهای دیدر عهدجدید ،یگند نیاز به مالش برای امحهاد کلیسها را نادیهده بدیهریم .امحهاد
کلیسا ،درجۀ ۀزادی ۀن از مفرقه در بین مسیحیان ح ی د است .هدف عیسد این است که "یک نله
ا یک چوپان اواهند شد" (یوحنا  )16:10ا برای همۀ ای نداران ۀینهده دعها مدکنهد "مها همهۀ ۀنهها
یند باشند" (یوحنا  .)21:17این امحاد ،شهادمد برای لیرای نداران اواهد بود ،چون عیسهد دعها
مدکند "ما ۀنها بهطور کامل یند باشند ا ما دنیا بداند که مهو مهرا فرسهتادی ا ۀنهها را مثهل اهود مهن
داست داری" (یوحنا  .)23:17پول

به قرنت

مدنویسد" :ای برادران ،بهه نهام اداانهد مها عیسهد

مسیح از ش دراواست مدکنم که همۀ ش در ۀنچه که مدنوهید موافق داشته باشید ا دیدهر بهین
ش ااتالف ا نفاقد نزاشد بلنه با یک فنر ا یک ههدف کهامالً متحهد باشهید" (اال قرنتیهان 10:1؛
م ایسه کنید با ۀیۀ .)13
اا فیلیپیان را هم مشویق مدکند" :بیایید شهادی مهرا بهه که ل رسهانید ا بها ینهدیدر احهدت نظهر ا
محزت مت ابل داشته ،یندل ا ینرأی باشید" (فیلیپیان  ،2:2مرجمۀ هاارو نو) .به افسسیان مدنوید
مسیحیان باید "به سگد یام بنوشید ما ۀن یداندد را کهه از راح اسهت ،بهه مهدد رشهتۀ صهلح حفهظ
کنید" (افسسیان  ،3:4مرجمۀ هاارو نو) ا ادااند به کلیسا هدایا عخا مدکند "ما پیراان مسیح را در

کاری که برای اا انجام مددهند ۀماده سازد ما به این اسیله بدن مسیح را م ویت منایند .مها مها همهه
به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دسهت یهابیم ا مخهابق ۀن میهاان کهاملد کهه در
مسیح یافت مدشود ،به انسانیت کامل برسیم" (افسسیان .)13-12:4
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ایههن ح ی ههت کههه فههرامین مسههت یم بههرای جههداید از دیدههران ،همیشههه فرامینههد بههرای جههداید از
لیرای نداران است ،نه مسیحیاند کهه بها ۀنهها مخهالف ایهم ،بها مأکیهدهای عهدجدیهد دربهارو امحهاد
ای نداران سازنار است .اقتد پول

مدنوید" :از میان ۀنها اار شوید ا اود را از ۀنها جدا سازید"

(دام قرنتیان  ،)17:6این در ح یت از فرمان االش در ۀن بخش بود" :از اابستددهای نامناسهب بها
اشخاص بدای ن داری کنید" (دام قرنتیان  .)14:6الزته یک نون مأدیب کلیسهاید اجهود دارد کهه
نیازمند جداید از کسد است که در کلیسا مشنل ایجاد مدکند (متد 17:18؛ اال قرنتیهان -11:5
 )13ا شاید به دطیل دیدر نیا مسیحیان نتیجهنیری کنند که جداید طزم است ،اما بایهد در اینجها،
در مزح امحاد کلیسها موجهه کنیهد کهه در کتهاب م هدد ههیچ فرمهان مسهت یمد بهرای جهداید از
مسیحیاند که با ۀنها ااتالف ۀموزهای داریم ،اجود ندارد (مدر ایننه این مفاامها شامل ارمهداد جه ردی
باشد که ای ن مسیحد اننار شود ،مانند دام یوحنا .)10

عالاه بر مالش برای الوص کلیسای مرهد ،این عزارات دربارو امحاد کلیسا به ما مدنویند باید بهرای
امحاد کلیسای مرهد نیا مالش کنیم .با این حال باید بدانیم ایهن امحهاد نیازمنهد ۀن نیسهت کهه یهک
سیستم کلیسای جهاند بر همۀ مسیحیان حهاکم باشهد .در ااقهع ،اجهود فرقهههای مختلهف ،هیئهت
مزللین مذهزد ،مؤسسات ۀموزشد مسیحد ،ادمات کالج ا لیره ،وارماً نشانۀ عهدم امحهاد کلیسها
نیست ،چون همناری ا نشانههای مداام امحاد در بین ایهن بهدنهای متنه رون مدموانهد اجهود داشهته
ِ
متفاات بسیار این است که ایهن ف ه نشهانۀ ایجهاد مفرقهه
باشد .راش دیدر در درک اجود فرقههای
نیست ،بلنه در بسیاری از موارد ،مدارک نینوی ادااند بهرای محافظهت از مها در برابهر ناینهۀ دیدهر
است -یگند سیسهتم کلیسهای جههاند کهه ۀن هدر قدرینهد مدشهد کهه بههطور اجتنابناپهذیر فاسهد
مدشد .بسیاری از مسیحیان استدطل مدکنند که نزاید یک سیستم کلیسای جهاند اجهود داشهته
باشد ،چون الدوی عهدجدید از سیستم کلیساید ،هرنها نشهان منددههد کهه مشهایخ بهر اشخاصهد
بیش از ج عت محلد اود اقتهدار دارنهد 12.در ااقهع ،حتهد در عهدجدیهد ،رسهوطن موافهق انهد کهه
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باید بر بشارت در بین لیریهودیان مأکید کنید ،درحالینه پرتد بر کار بشارت در بین یهودیان

پول

مأکید مدکند (لالطیان .)7:2
امحاد در بین مسیحیان لالزاً بههطور نسهزتاً مأایرنهذاری از طریهق همنهاری دااطلزانهه ا رابخهۀ بهین
نراههای مسیحد نشان داده شده اسهت .بگهالاه ،انهوان مختلهف اهدمات ا مأکیهدهای متفهاات بهر
ادمت مدمواند منجر به اجود سازمانهای متفاات شود که همدهد محهت رسپرسهتد جههاند مسهیح
بهعنوان ادااند کلیساست.
ج .اهداف کلیسا
ما مدموانیم اهداف کلیسا را از لحاظ ادمت به ادا ،ادمت به ای نهداران ا اهدمت بهه دنیها درک
کنیم.

 .1خدمت به خدا :پرستش.
در رابخه با ادا ،هدف کلیسا پرستش ااسهت .پهول  ،کلیسهای کولسهد را ههدایت مدکنهد کهه "بها
سپاسدااری در دلهای اود ماامیر ا رسادهای ستایشد ا راحاند بهرای اهدا بخوانیهد" (کولسهیان
 .)16:3ادا در مسیح ،ما را م ردر ا منصهوب کهرده کهه "بارنهد اهدا را سهتایش کنهیم" (افسسهیان
 .)12:1پرستش در کلیسا ،رصفاً ۀمادهسازی برای چیا دیدری نیست؛ بلنهه بههمنهاید ههدف اصهلد
کلیسا را با اشاره به ادااندش به انجام مدرساند .به همین دلیهل پهول

مدموانهد اینخهور نصهیحت

کند که ما باید "از هر فرصتد ...به بهرتین نحو" استفاده کنیم ،بهه همهراه ایهن فرمهان کهه از راح پُهر
شده ا بگد "با یام دل برای ادااند برساهید ا ۀهن

بسازید" (افسسیان .)19-16:5

 .2خدمت به ایامنداران :پرورش دادن.
بر اساد کتاب م دد ،کلیسا ملام شده که ای نداران را پرارش دهد ا به سوی بلهو در ایه ن بنها
کند .پول

نفت هدف اش ف

این نزود که مردم را به سوی ای ن نجاتبخش االیه ههدایت کنهد،

بلنه "ما ۀنها را بهصورت اشخاص بالغ در مسهیح بهه اهدا م هدیم منهاهیم" (کولسهیان  .)28:1ا اا بهه
کلیسای افس

نفت ادا به کلیسا اشخاصد را عخا کهرد کهه عخایها دارنهد "مها پیهراان مسهیح را در
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کاری که برای اا انجام مددهند ۀماده سازد ما به این اسیله بدن مسیح را م ویت منایند .مها مها همهه
به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دسهت یهابیم ا مخهابق ۀن میهاان کهاملد کهه در
مسیح یافت مدشود ،به انسانیت کامل برسیم" (افسسیان  .)13-12:4این مفنر کهه منهها ههدف مها
برای مردم این است که ۀنها را بهه سهوی ایه ن نجهاتبخش االیهه ههدایت کنهیم ،بهاضهوح بهراالف
الدوی عهدجدید است .هدف ما بهعنوان کلیسا باید این باشد که هر مسیحد را "بالغ در مسیح" بهه
ادا م دیم کنیم (کولسیان .)28:1

 .3خدمت به دنیا :بشارت و رحمت.
عیسد به شانردانش نفت کهه بایهد "همهۀ ملتهها را شهانرد مهن سهازید" (متهد  .)19:28ایهن عمهل
بشارمد اعالم انجیل ،ادمت االیۀ کلیسا به دنیاست .اما بشارت با ادمت رحمت نیها همهراه اسهت،
ادمتد که به نام ادااند ،شامل مراقزت از ف را ا نیازمندان است .انرچه مأکید عهدجدید بر کمهک
مادی به کساند است که بخشهد از کلیسها هسهتند (اعه ل 29:11؛ دام قرنتیهان 4:8؛ اال یوحنها
 ،)17:3اما همچنان مأیید شده که کمک به لیرای نداران ،حتد انر با شنرنااری یها پهذیرش پیلهام
انجیل پاسخ ندهند ،درست است .عیسد به ما مدنوید" :اما ش به دشمنان اود محزهت مناییهد ا
نیند کنید ا بدان موقع عوض ،قرض بدهید که اجر بارگ اواهید داشت ا فرزنهدان اهدای متگهال
اواهید بود ،زیرا اا نسزت به ناسپاسان ا اخاکاران مهربان است .پ

ه نخور که پدر شه رحهیم

است ،رحیم باشید" (لوقا  .)36 -35:6ننتۀ این موضیح عیسد این است که مها ههم در مهربهاند بهه
افراد ناسپاد ا اوداواه باید از ادا رسمشق بدیریم.
بگالاه ،ما الدوی عیسد را داریم که سگد ننرد ف

کسهاند را شهفا دههد کهه اا را بههعنوان مسهیحا

پذیرفتند .بلنه اقتد جمگد عظیم به نادش ۀمدند" ،اا دست اود را بر یک یک ۀنها نذاشت ا ۀنها را
شفا داد" (لوقا  .)40:4این باید مشوی

ن کند که اع ل محزتۀمیا انجام دهیم ا برای شفا ا دیدر

نیازهای زندند لیرای نداران ا ای نداران دعا کنیم .ایهن اهدمت رحمهت بهه دنیها مدموانهد شهامل
رشکت در فگالیتهای مدند یا مالش برای مأایرنهذاری در سیاسهتهای دالتهد نیها باشهد مها ۀنهها را بها
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قواعد ااالقد کتاب م دد سازنارمر سازد .در بخشهاید که بدعدالتد سازمان یافتهه در براهورد بها
ف را ا /یا اقلریتهای قومد یا مذهزد دیده مدشود ،کلیسا نیها بایهد دعها کنهد ا– اقتهد فرصهت دارد-
برعلیه این بدعدالتدها صحزت کند .همۀ اینهها راهههاید بهرای منمیهل اهدمت بشهارمد کلیسها بهه
دنیاست ا بهدرستد زینتبخش انجیلد است که اعالم مدکند .اما این ادمات رحمت به دنیا هرنا
نزاید جایداین بشارت ااقگد یا بخشهای دیدر ادمت به ادا ا ای نداران شود که در باط ذکر شد.

 .4متعادل ساخنت این اهداف.
بگد از بیان این سه هدف برای کلیسا ،شاید یک نفر بپرسد" :کهدام مهممهر اسهت؟" یها شهاید کسهد
دیدر بپرسد" :ۀیا ما مدموانیم یند از این سه مورد را بهعنوان موردی کهه نسهزت بهه ب یهه کمارزشهرت
است ،نادیده بدیریم؟"
در پاسخ باید بدوییم هر سه هدف کلیسا ،فرمان ادااند در کتهاب م هدد اسهت؛ بنهابراین ههر سهه
هدف مهم اسهت ا هیچیهک مندموانهد نادیهده نرفتهه شهود .در ااقهع ،یهک کلیسهای قهوی ،اهدمات
مأایرنذاری را در هر سه بخش اواهد داشت .ما باید هشیار باشیم که سگد نننیم اههداف کلیسها را
ف

به یند از این سه هدف محداد کنیم ا بدوییم این باید یرکا االیهۀ مها باشهد .در ااقهع ،مهالش

برای در االویت نذاشنت یند از این اهداف ،همیشه منجر به نادیده نرفنت دا ههدف دیدهر اواههد
شد.
به هرحال ،االویتبندی نسزد این اهداف کلیساید ،برای اشخاص انفرادی ،متفاات از کلیساسهت.
چون ما مانند یک بدن با عخایای راحاند ا مواناییهای نونانون هستیم ،پ

بهدرستد که بر مح رهق

هدفد که با عخایا ا عالیق ادادادی ارمزاط بیشرتی دارد ،مأکید بیشرتی اهواهیم کهرد .کسهد کهه
عخیۀ بشارت دارد ،الزته که باید زماند را به پرستش ا مراقزت از ای نداران دیدر ااتصاص دهد ،اما
شاید نهایتاً بیشرتین زمانش را به کار بشارت ااتصاص دهد .کسهد کهه رهها پرسهتش بااسهتگدادی
است ،شاید نهایتاً  90درصد از زمانش را اقف کلیسا کند ما برای پرستش ۀماده شهده ا ۀن را رههای
کند .این ف

یک ااکنش مناسب نسزت به من رون عخایاید است که ادا به ما عخا کرده است.
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 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ۀیا مگریف "کلیسا" در این فصل ف

شامل ای نداران عهدجدید است؟ موضیح دهید.

 .2اصخالح "کلیسای نادیدند" ا "کلیسای مرههد" را مگریهف کنیهد .مشهابهات ا مفاامههای ۀن را
بیان کنید.
 .3ۀیا ادا دا ن شۀ متفاات برای ارساهیل ا کلیسا دارد ،یا هر دا باید بهعنوان یک قهوم اهدا در
نظر نرفته شوند؟ با استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.
 .4دا نشانۀ االیۀ یک کلیسای ح ی د چیست؟ چرا این نشانهها مهم هستند؟
 .5سه هدف االیۀ کلیسا را نام برده ا موصیف کنید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1اقتد ش کلیسا را بهعنوان مشارکت نادیدند همهۀ ای نهداران ح ی هد در همهۀ دارانهها در
نظر مدنیرید ،این بر نحوو مفنهر شه دربهارو اودمهان بههعنوان یهک شهخص مسهیحد چهه
مأایری مدنذارد؟ ۀیا در اجت عهد کهه در ۀن زنهدند مدکنیهد ،در بهین ای نهداران ااقگهد،
امحاد قابل رؤیت اجود دارد (یگند ۀیا نشانۀ مرهد ماهیت ح ی هد کلیسهای نادیهدند اجهود
دارد)؟ ۀیا عهدجدید دربارو اندازو ایدهۀل یک کلیسا صحزت مدکند؟
 .2ۀیا کلیسای کنوند اود را یک کلیسای ح ی د مددانید؟ ۀیا مابحال عضو کلیساید بودهاید
که به نظرمان کلیسای درالین است؟ با در نظر نرفنت دیدناه دااری نهاید ،عدم بیان
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مفنرمان دربارو ایننه کلیساهای لیرای ندار ،کلیساهای درالین هستند ،چه اوبد ا چه
ۀسیزد را در پد اواهد داشت؟
 .3ۀیا استگارههای کلیسا باع شد برای کلیساید که اکنون در ۀن رشکت مدکنید ،ارزش
مازهای قاهل شوید؟
 .4به نظرمان در کدام هدف کلیسا مدموانید بهطور مأایرنذارمری سهیم شوید؟ ادا برای انجام
چه هدفد ،در دلتان اشتیاق زیادی نذاشته است؟
 .4اصطالحات خاص
بدن مسیح
کلیسا
Ekklesia
کلیسای نادیدند
نشانههای کلیسا
الوص کلیسا
امحاد کلیسا
کلیسای مرهد
 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
افسسیان 13-11:4

"اا عخایای مختلفد به مردم بخشید یگند :بگضد را برای رسالت ،بگضد را برای پیشدوید کردن ا
اعالم کالم ادا ،بگضد را برای بشارت ا بگضد را برای چوپاند ا مگلیم برناید .ما پیراان مسیح را در
کاری که برای اا انجام مددهند ۀماده سازد ما به این اسیله بدن مسیح را م ویت منایند .ما ما همه
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به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دست یابیم ا مخابق ۀن میاان کاملد که در
مسیح یافت مدشود ،به انسانیت کامل برسیم".
________________________
C1

برای مزح دیدناه داراننرا که مدنوید کلیسا ا ارساهیل باید بهعنوان نراههای مت یا در نظر نرفته شوند ،به بخش  5در زیر مراجگه کنید .در این کتاب ،من
از نظر لیر داراننراید برای این سؤال استفاده کردهام ،انرچه باید اشاره کرد که بسیاری از مگت دین به نهضت انجیلد که با اکرث مخالب این کتاب موافق اند،
دربارو این سؤال ااص با من ااتالف ع یده اواهند داشت.

.2

در ااقع ،کلمۀ یوناند  ،ekklesiaاصخالحد که در عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده ،کلمهای است که سپتواجنت بارها برای مرجمۀ اصخالح عهدعتیق  qahalبنار
مدبرد ،کلمهای که برای صحزت دربارو "اجت ن" یا "ج عت" قوم ادا بنار مدراد Ekklesia .در سپتواجنت 69 ،مرمزه بهعنوان  qahalیگند "ج عت" مرجمه
مدشود .مرجمۀ دیدری که بارها بنار رفته synagoge ،است" ،کنیسه" یا "جلسه ،محل جلسات" ( 37مرمزه).

.3

کلمۀ یوناند  ،ekklesiaدر عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده ا ف

.4

برای بیانیۀ اایر دربارو این دیدناه ،به "بیانیۀ شزاند کامولینها دربارو بنیادنراید کتاب م دسد" در ااریجین  ،17ش رو  5( 21نواما 377 -376 :)1987

به مگنای "ج عت" است.

مراجگه کنید.
.5

ن ل قول از جان کالوین ،مؤسسات مذهب مسیحد ،کتابخانۀ کالسینهای مسیحد ،ایرایش :جان مدَ .مک نِیل ،مرجمه :اِف .اِل .بَ ِتلا ،دا جلدیPhiladelphia: ( .
.)4.1.8( 1022 :1 ،)Westminster,1960

.6

مرجع باط.)4.1.8( 23 -1022 :1 ،

.7

نسرتدهمرین الهیات نظاممند که بر اساد دیدناه داراننرا نوشته شده ،الهیات نظاممند لوهی

اِسپِری َچ ِفر است 7 ،جلدی ( Dallas: Dallas Seminary Press,

 .)1947- 48برای براورد اا با ارساهیل ا کلیسا ،مخصوصا ً به  53-45:4مراجگه کنید.
.8

به رابرت اِل ساسد ،منونۀ داراننراید مدریجد ) (Grand Rapids: Zondervan, 1993ا دارِل اِل .باک ا ک ِر اِی .بلیاین  ،ایرایش :داراننراید مدریجد
( )Wheaton, III.: Victor, 1993مراجگه کنید .همچنین به جان اِدِ .ف ِ
ناگ ،ایرایش :پیوستدد ا عدم پیوستدد :دیدناههاید دربارو رابخۀ بین عهدعتیق ا
عهدجدید ( )Wheaton,III.:Crossway,1988مراجگه کنید.

.9

ن ل قول از فیلیپ شَ ف ،اعت ادات مسیحیت 3 ،جلدی ) ، (Grand Rapids: Baker, 1983, reprint of 1931 editionصفحات .12–11

.10

کالوین ،مؤسسات ،صفحۀ .)4.1.9( 1023

.11

به فصل  ،22ش رو  4دربارو "هدیۀ نجات" مراجگه کنید ،یک سند عمومد که رهاان کامولیک رامد متگددی ،در ا ُکتا  ،1997ۀموزو عادلشمردند ف
بهاسیلۀ ای ن را امضا کردند.

.12

حضور رسوطن در شورای اارشلیم در اع ل  15به این مگناست که مشایخد که در ۀنجا حضور داشتند ،الدوید فرامر از سخح محلد برای اقتدار مشایخ مگیین
مندکنند.
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فصل بیستو هفتم
تعمید

 +چه کساند باید مگمید بدیرند؟
 +این چدونه باید انجام شود؟
 +مفهوم ۀن چیست؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
در این فصل ا فصل بگدی ،به مگمید ا شام اداانهد مدپهردازیم ،یگنهد دا مراسهمد کهه عیسهد بهه
کلیسایش فرمان داد که اجرا کنند .اما قزل از رسیدند به هر یک از ۀنهها بایهد موجهه کنهیم کهه بهین
پرامستانها ااتالف نظر اجود دارد ،حتد در مورد اصخالح کلد کهه بایهد بهرای ۀنهها بنهار راد .چهون
کلیسای کامولیک رامد ،ایهن دا مراسهم را "ۀیینههای کلیسهاید" مدنامهد ا مگلهیم مددههد کهه ایهن
ۀیینهای کلیساید بهمنهاید فید را به مردم منت ل مدکنند (بدان نیاز بهه ایه ن رشکتکننهدنان)،
بگضد از پرامستانها (مخصوصاً مگمیدیها) مندپذیرند که مگمید ا شام ادااند را "ۀیینهای کلیساید"
بدانند .در عوض ۀنها کلمۀ احنام را مرجیح مددهند .به نظر مدرسد ایهن اصهخالح مناسهزد اسهت،
چون مگمید ا شام ادااند از طرف مسیح "م ررر" شهدند .از طهرف دیدهر ،ب یهۀ پرامسهتانها ،از جملهه
ان ِدلینَن ،لومریها ا سنترهای اصالحیافته مداواستند از کلمۀ ۀیینهای کلیساید برای اشاره به مگمید
ا شام ادااند استفاده کنند ،بدان ایننه از طریق ۀن ،نظر کامولیک رامد را مأیید کنند.
به نظر مندرسد که در اینجا ،در مورد این سؤال که ۀیا مگمیهد ا شهام اداانهد را "احنهام" بنهامیم یها
"ۀیینهای کلیساید" ،ننتۀ مهمد مورد بح باشد .چون پرامسهتانهاید کهه از ههر دا کلمهه اسهتفاده
مدکنند ،بهاضوح منظورشان را موضیح مددهند ،پ

این مزحه ااقگهاً دربهارو ۀمهوزه نیسهت ،بلنهه

دربارو مفهوم یک کلمۀ اندلیسد است .انر مداواهیم بهاضوح منظورمهان را موضهیح دههیم ،ظهاهرا ً
633

فرقد مندکند که از کلمۀ ۀیینهای کلیساید استفاده کنیم یا نننیم .در این مهنت اقتهد بهه مگمیهد ا
شههام اداانههد در مگلههیم پرامسههتان اشههاره مههدکنیم ،مههن از "احنههام" ا "ۀیینهههای کلیسههاید" بهههطور
مزادلپذیر استفاده اواهم کرد ا مفهومشان را مرتادف با یندیدر در نظر اواهم نرفت.
پیش از ۀلاز مزح مهان دربهارو مگمیهد بایهد بهدانیم کهه امهرازه ا از لحهاظ مهاریخد ،در دیهدناههای
مسیحیان نهضت انجیلد مفاات زیادی دربارو این موضون اجود داشته است .نظهر ح یهت شهده در
این کتاب ،این است کهه مگمیهد ،ۀمهوزو "اصهلد" نیسهت کهه پایهۀ جهداید در بهین مسهیحیان ااقگهد
باشد1،اما به هرحال موضون مهمد در زندند کلیساید عادی است ا شایسته است که کهامالً بهه ۀن
موجه کنیم.

نظری که در این فصل ح یت شده ،نظر "مگمیدی" است -یگند مگمید بهدرستد ف

برای کسهاند

اجرا مدشود که اعرتاف ای ن مگتای به عیسد مسیح داشته باشند .در طهول ایهن مزحه  ،بههطور
ااص به نظریۀ مگمیهد نهوزاد مدپهردازیم ،نظهری کهه موسه لهوهی

بِرکهوف در الهیهات نظاممنهد اا

ح یت شده ،چون این یک سخرناند محتاط ا مسئوطنه دربهارو نظریهۀ مگمیهد نهوزاد اسهت ا بههطور
نسرتده در منت الهیات نظاممند استفاده شده است.
الف .شیوه و مفهوم تعمید
عمل مگمید در عهدجدید به یک راش انجام مدشد :شهخص مگمیهد نیرنهده در ۀب فهرا مدرفهت یها
کامالً در زیر ۀب قرار مدنرفت ا بگد داباره بیران مدۀمد .بنهابراین مگمیهد بهاسهیلۀ فهرارفنت در ۀب،
"شیوه" یا راش مگمید در عهدجدید بود .این به دطیل زیر قابل مشاهده است:
اال :کلمۀ یونهاند  baptizoیگنهد "لوطههار شهدن ،فرابهردن ،فهرارفنت" چیهای در ۀب .ایهن مفههوم
شنااته شدو رایج ا مگیاری برای این اصخالح در ادبیات یونان باسهتان در دااهل ا اهار از کتهاب
م دد است.

2

دام ،حالت "فرارفنت" صحیح است ا احت طً برای این کلمه در عزارات متگدد عهدجدید ،مورد نیهاز
است .در مرق

( 5:1مرجمۀ قدیم) مردم موس یحید "در راد اردن" مگمید مدیافتند (منت یونهاند
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ِ
"نادیک" راد نیست) .مرق
 enدارد که "در" است" ،در کنارِ" یا "کنارِ" یا
عیسد مگمید یافت" ،از ۀب برۀمد" (مرق

هم بهه مها مدنویهد اقتهد

 ،10:1مرجمۀ قدیم) .منت یوناند بهطور ااص مدنوید اا

از ۀب "بیران ۀمد" ( ،)ekنه ایننه از ۀن جدا شد (این با کلمۀ یوناند  apoبیان مدشد) .این ح ی هت
که یحید ا عیسد اارد راد شده ا از ۀن بیران ۀمدند ،شدیدا ً دربارو فرارفنت صهحزت مدکنهد ،چهون
پاشیدنِ ۀب یا ریخنت ۀب مدموانسهت بها ایسهتادن در کنها ِر راد انجهام شهود ،مخصوصهاً چهون جمهع
کثیری برای مگمید مدۀمدند .انجیل یوحنا مخالب بیشرتی را بهه مها مدنویهد ،ایننهه یحیهد مگمیهد
دهنده "در عینون ،نادیک سالیم ،به مگمید دادن مردم مشلول بود[ .چون] در ۀن ناحیهه ۀب فهرااان
بود" (یوحنا  .)23:3داباره "ۀب زیادی" طزم نیست ما با پاشیدن ۀب ،مردم را مگمیهد داد ،بلنهه بهرای
فرارفنت ،ۀب زیاد طزم است (همچنین مراجگه کنید به اع ل .)36:8
سوم ،مناد امحاد با مسیح در مرگ ،مدفین ا رستاایاش ،ظهاهرا ً نیازمنهد مگمیهد بهاسهیلۀ فهرا رفهنت
است .پول

مدنوید" :ۀیا منددانید که اقتد ما در پیوسهتدد بها مسهیح عیسهد مگمیهد یهافتیم ،در

امحاد با مرگ اا مگمید یافتیم؟ پ

با مگمید اود بها اا دفهن شهدیم ا در مهرنش رشیهک نشهتیم مها

ه ن طوری که مسیح بهاسیلۀ قدرت پُرشنوه پدر ،پ
رس بریم" (رامیان  .)4 -3:6همچنین پول

از مرگ زنده شد ،ما نیها در زنهدند نهو بهه

بهه کولسهیان مدنویهد" :اقتهد شه مگمیهد نرفتیهد بها

مسیح دفن شدید ا نیا در مگمید اود بهاسیلۀ ای ن با قدرت ادا کهه مسهیح را په

از مهرگ زنهده

نردانید ،با اا قیام کردید" (کولسیان .)12:2
اکنون این ح ی ت بهاضوح در مگمید بهاسیلۀ فهرارفنت ،بههطور منهادین منایهان شهده اسهت .اقتهد
شخص مگمید نیرنده در ۀب فرا مدراد ،این مصویری از رفنت به دران قا ا دفن شهدن اسهت .په
بیران ۀمدن از ۀب ،مصویری از برااسنت با مسیح است ما در مازند حیات نام بردارد .بنابراین مگمید
بهاضوحُ ،مردن نسزت به راش قدیمد زندند شخص ا برااسنت در زندند جدیهد در مسهیح اسهت.
اما مگمید بهاسیلۀ پاشیدن یا ریخنت ۀب ،بهسادند این حالت منادین را از دست مددهد.
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ناهد ااقات مخالفت شده که ننتۀ واری که بهطور منادین در مگمید بیان شده ،مهرگ ا رسهتاایا
با مسیح نیست ،بلنه طهارت ا پاکسازی از نناهان است .قخگاً درست است که ۀب ،منهاد مشخصهد
از شسنت ا پاکسازی است ا ۀب مگمید ،منادی از شسنت ا طهارت از نناهان است ا منادی از مهرگ
ا رستاایا با مسیح نیا مدباشد (م ایسه کنید با میتود 5:3؛ اع ل .)16:22
اما بیان این مخلب که شسنت نناهان ،منها چیای (یا حتد واریمهرین چیها) اسهت کهه در مگمیهد
نشان داده شده ،به مگلیم عهدجدید افادار نیست .شُ سنت ا مهرگ ا رسهتاایا بها مسهیح ،در مگمیهد
بهههطور منههادین نشههان داده شههده ،امهها رامیههان  1:6-11ا کولسههیان  11:2-12بهاضههوح بههر مههردن ا
برااسنت با مسیح مأکید مدکنند .حتد شُ سنت نیا بهطور مهؤارمری بها فهرارفنت منایهان مدشهود مها
پاشیدن یا ریخنت ۀب ،ا مرگ ا رستاایا با مسیح ،ف

با فرارفنت بهطور منادین منایان مدشود ،نه

پاشیدن یا ریخنت ۀب.
پ

مفهوم مثزت مگمید چیست؟ در همۀ مزاحثهات مربهوط بهه شهیوو مگمیهد ا ااهتالف نظهر دربهارو

مفهههوم اش ،مسههیحیان بهههراحتد مدمواننههد اهمیههت ا زیزههاید مگمیههد را نادیههده بدیرنههد ا بههه برکههت
عظیمد که با این مراسم همراه است ،بدموجهد کنند .ح ی ت شدفتاندیا مرگ ا قیام با مسهیح ا
شسته شدنِ نناهامنهان ،ح هایق بسهیار مههم ا ابهدی هسهتند ا بایهد فرصهتد بهرای جهالل عظهیم ا
ستایش ادا باشد .انر کلیساها با اضوح بیشرتی ایهن ح هایق را مگلهیم مددادنهد ،مگمیهد ،فرصهتد
برای برکات بیشرت در کلیسا مدبود.
ب .موضوعات تعمید
الدوید که در بخشهای متگدد عهدجدید ۀشنار شهد ،ایهن اسهت کهه ف ه کسهانینه اعهرتاف ایه ن
مگتای دارند ،باید مگمید یابند .این دیدناه لالزاً "مگمید ای نداران" نامیده شده ،چون مگت د است
ف

کسانینه به مسیح ای ن دارند (یا دقیقمر بدوییم ،کسانینه نشانۀ منخ هد از ایه ن بهه مسهیح

اراهه کردهاند) باید مگمید یابند .چون مگمید که منادی از ۀلاز زندند مسهیحد اسهت ،ف ه بایهد بهه
کساند عخا شود که در ااقع ،زندند مسیحد را ۀلاز کردهاند.
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 .1مبحث عبارات روایتی عهدجدید دربارۀ تعمید.
منونههای راایتد از کسانینه مگمید یافتند ،پیشنهاد مدکند که مگمید ف

برای کساند انجام شهد

که اعرتاف ای ن مگتای اراهه کردند .بگد از موعظۀ پرتد در پنخیناست مداوانیم" :پ

کسانینه

پیام اا را پذیرفتند مگمید یافتند" (اع ل  .)41:2این منت بهطور ااص مدنوید مگمید برای کساند
انجام شد که "پیام اا را پذیرفتند" ا بنابراین برای نجات بهه مسهیح اعهت د کردنهد .همچنهین اقتهد
فیلیپُ  ،انجیل را در سامره موعظه کرد ،مداوانیم" :اما اقتهد بهه مهژدو فیلیهپُ

دربهارو پادشهاهد

ادا ا نام عیسد مسیح ای ن ۀاردند مردان ا زنان مگمید یافتند" (اع ل  .)12:8همچنهین اقتهد

پرتد به لیریهودیان در اانۀ کُرنلیود موعظه کرد ،اجازه داد کسانینه کالم را شنیده ا راحال هدد
را دریافت کردند ،مگمید یابند -یگند کسانینه نشانۀ قانعکننهدو عمهل درانهد مولهد مهازه را داشهتند.
اقتههد پههرتد موعظههه مدکههرد" :راحال ههدد بههر همههه شههنوندنان نههازل شههد" ا پههرتد ا همراهههانش
"مدشنیدند که [ۀنها] به زبانها صحزت مدکنند ا ادا را یجیهد مدمناینهد" (اعه ل .)46-44:10
پاسخ پرتد این بود که مگمید برای کسانینه عمل مولهد مهازو راحال هدد را دریافهت کردهانهد ،جهایا
است" :ۀیا کسد مدمواند مانع از مگمید این اشخاص در ۀب بشود؟ مدر نه این است ،که ایشهان ههم
مانند ما راحال دد را یافتهاند؟" پ

امر کرد ایشان را به نام عیسد مسیح مگمید دهنهد" (اعه ل

 .)47:10-48ننتۀ این سه عزارت ،این است که مگمید بهدرسهتد بهرای کسهاند انجهام مدشهود کهه
انجیل را پذیرفته ا برای نجات به مسیح اعت د کردهاند.

 .2استدالل دربارۀ مفهوم تعمید.
دامین مفنر در استدطل دربارو مگمید ای نهداران ،بگهد از مفههوم مگمیهد مدۀیهد :منهاد بیرانهد ۀلهاز
زنههدند مسههیحد کههه ف ه بایههد بههه کسههاند داده شههود کههه نشههانۀ ۀلههاز زنههدند مسههیحد را دارنههد.
نویسندنان عهدجدید چنان نوشتهاند که نوید بهاضوح فرض مدکردند هرکه مگمید یافتهه ،شخصهاً
به مسیح اعت د کرده ا نجات را مجربه کرده است .مثالً پول

مدنوید" :زیرا همه ش که در مسیح

مگمید یافتید ،مسیح را در برنرفتید" (لالطیان  ،27:3مرجمۀ قدیم) .در اینجا پهول
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فهرض مدکنهد

که مگمید نشانۀ بیراند مولد مازو دراند است .ایهن رصفهاً مندموانهد بهرای نهوزادان بنهار راد -پهول
مندموانست بدوید" :زیرا همه نوزاداند کهه در مسهیح مگمیهد یافتنهد ،مسهیح را در برنرفتنهد" ،چهون
نوزادان هنوز ای ن نجاتبخش یا نشانۀ مولد مازه را ندارند.
پول

3

به این مرمیب در رامیان  4-3:6مدنوید" :ۀیا منددانید که اقتهد مها در پیوسهتدد بها مسهیح

عیسد مگمید یافتیم ،در امحاد با مرگ اا مگمید یافتیم؟ په
مرنش رشیک نشتیم" .ۀیا پول

بها مگمیهد اهود بها اا دفهن شهدیم ا در

مدموانست این را دربهارو نهوزادان بدویهد؟ ۀیها مدموانسهت بدویهد:

"همۀ نوزاداند که در مسیح عیسد مگمید یافتند ،در مرگ اا مگمید یافتند" ا "بنابراین با مگمید اود
با اا دفن شدند ا در مرنش رشیک نشتند"؟ انر پول
پ

نتوانست این چیاها را دربارو نوزادان بدوید،

کسانینه از مگمید نوزادان ح یت مدکنند ،باید بدویند مفهوم مگمید برای نوزادان ،متفهاات از

مفهومد است که پول

مدنوید" :ما در پیوستدد با مسیح عیسد مگمید یافتیم" .کسهانینه دربهارو

مگمید نوزادان استدطل مدکنند ،در اینجا به چیای مت روسل مدشوند که به نظر مهن ،زبهان مزهمهد
است که مدنوید نوزادان "در عهد" یا "در ج عت عهدی" به فرزنداوانهدند پذیرفتهه شهدهاند ،امها
عهدجدید به این شنل دربارو مگمید صحزت مندکند .بلنه مدنوید همۀ کسانینه مگمید یافتند ،بها
مسیح دفن شدند ،با اا برااستند ا مسیح را در برنرفتند (با کولسیان  12:2نیا م ایسه کنید).

 .3گزینۀ  :1دیدگاه کاتولیک رومی
کلیسای کامولیک رامد مگلیم مددههد کهه مگمیهد بایهد بهرای نهوزادان اجهرا شهود ،عملهد کهه لالزهاً
بهعنوان "مراسم مگمید ا مسیحد کردن نوزاد" به ۀن اشاره مدشود .دلیلش ایهن اسهت کهه کلیسهای
کامولیک مگت د است که مگمید برای نجات واری است ا عمل مگمید بهمنهاید منجر بهه مولهد مهازه
مدشود .بنابراین در این دیدناه ،مگمید اسهیلهای اسهت کهه کلیسها ،فهید نجهاتبخش را بهه مهردم
ارزاند مدکند .ا انر این ،یک نون کانالد برای فید نجاتبخش است ،په
ارزاند شود.
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بایهد بهه همهۀ انسهانها

طدای

ۀت در بنیاد اعت اد کامولیک موضیح مددههد کهه از طریهق ۀیهین کلیسهاید مگمیهد ،شهخص

"مولد راحاند مدیابد" 4.بگالاه متذکر مدشود که مگمید برای نجات واری است ا باید ف

موس

کشیشان انجام شود 5.بگالاه ،انرچه نوزادان مندموانند اودشان ای ن نجهاتبخش داشهته باشهند،
کلیسای کامولیک رامد مگلیم مددهد که مگمید نوزادان مگتا است ،چون "ای ن کلیسها جهایداین
ای ند مدشود که نوزادان فاقد ۀن هستند".

6

اسههاد دیههدناه کامولیههک رامههد دربههارو مگمیههد مگت ههد اسههت کههه ۀیینهههای کلیسههاید ،بههدان ای ه نِ
رشکتکنندنان در این ۀیینها عمل مدکند .انر اینخور است ،پ

ادامه مددهد که مگمید ،حتد بهه

نوزاداند که قادر بهه ایه ن داشهنت نیسهتند ،فهید عخها مدکنهد .مگت دنهد کهه ۀیینههای کلیسهاید
بهعنوان "( 7ex opere operatoبا اع ل") عمل مدکنند -یگند ۀیینهای کلیساید در فضیلت ااقگد
انجههام شههده ،عمههل مدکننههد ا قههدرت ۀیینهههای کلیسههاید اابسههته بههه ندههرش درانههد ایهه ن در
رشکتکنندنانش نیست.
در پاسخ به این مگلیم کامولیک رامد باید به یاد داشته باشیم که اصالحات پرامستان به ایهن مسهأله
مدپرداات .ندراند شدید مارمین لومر این بود که مگلیم دهد نجات ف

به ای ن اابسهته اسهت ،نهه

به ای ن بگالاو اع ل .اما انر مگمید ا رشکت در ۀیینهای کلیساید دیدر برای نجهات واری اسهت،
چون برای دریافت فید نجاتبخش واری است ،په

نجهات ااقگهاً بهر پایهۀ ایه ن بگهالاو اعه ل

است .براالف این ،پیلام ااضح عهدجدید این است که عادلشمردند ف ه بها ایه ن اسهت" .زیهرا
بهسزب فید اداست که ش از راه ایه ن نجهات یافتههایهد ا ایهن کهار شه نیسهت بلنهه بخشهش
اداست .این نجات نتیجۀ اع ل ش نیست ،پ

هیچ دلیلد اجود ندارد کهه کسهد بهه اهود فخهر

مسهیح عیساسهت"
کند" (افسسهیان  .)9-8:2بگهالاه" ،عخهای اهدا حیهات جاایهدان در اداانهد مها
س
(رامیان  ،23:6مرجمۀ هاارو نو).
استدطل کامولیک رامد که مگمید بهرای نجهات واری اسهت ،بسهیار شهزیه بهه اسهتدطل مخالفهان
پول

در لالطیه است که نفتند اتنه برای نجات واری است .پاسخ پول
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این است که کسانینه

اواهان اتنه هستند" ،انجیل دیدری" را موعظه مدکنند (لالطیان  .)6:1اا مدنوید" :همهۀ ۀنهاند
که به اطاعت از رشیگت منیه مدکنند لگنت شدند" (لالطیان  )10:3ا به مندی بها کسهانینه سهگد
مدکنند نوعد اطاعت را به پیش نیاز عادلشمردند بدافاایند ،صحزت مدکنهد" :همهه شه کهه از
رشیگت عادل مدشوید ،از مسیح باطل ا از فید ساق نشهتهاید" (لالطیهان  ،4:5مرجمهۀ قهدیم).
بنابراین باید نتیجهنیری کنیم که هیچ کاری برای نجات واری نیست .بنابراین مگمید برای نجهات
واری نیست.

امهها اال پههرتد  21:3چههه مدشههود ،جایینههه پههرتد مدنویههد" :مگمیههد ...اکنههون شهه را نجههات
مدبخشد"؟ ۀیها ایهن ح یهت ۀشهنار از دیهدناه کامولیهک رامهد نیسهت کهه مگمیهد بههمنهاید فهید
نجاتبخش را به دریافت کنندنانش عخا مدکند؟ 8ایر ،چون اقتد پهرتد از ایهن عزهارت اسهتفاده
مدکند ،در ه ن جمله به موضیحش ادامه داده ا مدنوید دقی اً منظورش از این مخلب چیست .اا
مدنوید مگمید ،ش را نجات مدبخشد" ،منظور مهن شستشهوی کثافهات بهدند نیسهت" (یگنهد نهه
بهعنوان یک عمل بیراند ا جس ند که کثافات جسهم را مدشهوید-ایهن بخشهد نیسهت کهه شه را

نجات مددهد)" ،بلنه ِ
مگهد اجداند پاک است به ادا" (مرجمۀ هاارو نو) (یگند بهعنوان یهک عمهل
دراند ا مزادل راحاند بین ادا ا ۀن شخص ،این مزهادل بها مراسهم بیرانهد مگمیهد ،بههطور منهادین
منایان مدشود) .ما مدموانستیم بیانیۀ پول

را اینخهور بیهان کنهیم" :اکنهون مگمیهد ،شه را نجهات

مددهد -نه مراسم بیراند ا جس ند مگمید ،بلنهه ااقگیهت درانهد ا راحهاند کهه بها مگمیهد منایهان
مدشود" .به این مرمیب ،پرتد با هر دیهدناهد دربهارو مگمیهد کهه قهدرت نجهاتبخش اودکهار را بهه
مراسم جس ند نسزت مددهد ،مخالفت مدکند.
درنتیجه ،مگالیم کامولیک رامد که مدنوید مگمیهد بهرای نجهات واری اسهت ،ایننهه عمهل مگمیهد
بهمنهاید فید نجاتبخش را ارزاند مدکند ا بنابراین بهدرستد مگمید برای نوزادان اجهرا مدشهود،
با موجه به مگالیم عهدجدید ،قانعکننده نیست.
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 .4گزینۀ  :2دیدگاه پروتستان دربارۀ تعمید نوزادان.
براالف نظریۀ مگمیدی که در بخشهای ۀلازین این فصل از ۀن دفان شد ا دیدناه کامولیک رامد که

اکنون مورد بح قرار نرفت ،یک دیدناه مهم دیدر این است که مگمید بهدرستد برای همۀ نهوزادانِ
االدین ای ندار اجرا مدشود .این دیدناه متداال بسهیاری از نراهههای پرامسهتان اسهت (مخصوصهاً
پرزبیرتیها ا کلیساهای اصالحیافته) .ناهد ااقات این دیدناه ،بهعنوان استدطل عههد بهرای مگمیهد
نوزادان شنااته شده است .ۀن را استدطل "عهد" مدنامند ،چون بر این اسهاد اسهت کهه نهوزاداند
که در اانوادو ای ندار متولد مدشوند را بههعنوان بخشهد از "ج عهت عههدی" قهوم اهدا مددانهد.
کلمۀ  paedobaptismیگند عمل مگمید نوزادان (پیشهوند  -paedoیگنهد "بچهه" ا برنرفتهه از کلمهۀ
یوناند " ،paisبچهه" اسهت) .مهن اال از اسهتدطلهای لهوهی

بِرکهوف اسهتفاده مهدکنم ،اا بهاضهوح

موضیح داده ا بهاوبد از نظریۀ مگمید نوزادان دفان مدکند.
این استدطل که نوزاد ای نداران باید مگمید بدیرند ،در ابتدا بر سه ننته منیه مدکند:

الف .نوزادان در عهدعتیق اتنه مدشدند.
اتنه در عهدعتیق نشانۀ ظاهری اراد به ج عت عهدی یا ج عت قوم ادا بهود .اتنهه بهرای همهۀ
مردان ارساهیلد در زمانینه هشت رازه بودند ،اجرا مدشد.

ب .مگمید موازی با اتنه است.
در عهدجدید ،مگمید نشانۀ ظاهری اراد به ج عت عهدی است .بنهابراین مگمیهد همتهای اتنهه در
عهدجدید است .درنتیجه مگمید باید برای همۀ نوزادانِ االدین ای ندار اجرا شود .دریهغ کهردن ایهن

حق به ۀنها مگلرهق دارد -نشهانۀ
مایت از ۀنها به مگنای محرام کردن ۀنها از امتیاز ا منفگتد است که به ر
مگلرق داشنت به ج عت قوم ادا ،یگند "ج عت عههدی" .مهوازی بهین اتنهه ا مگمیهد ،بهاضهوح در
کولسیان  2دیده مدشود" :ش نیا در پیوستدد با اا سنت [اتنهه] شهدهاید ،سهنتد کهه بهه دسهت
انسان صورت ندرفته است بلنه بهاسیلۀ سنت مسیح که قخع طزیگت نفساند است به عمل مدۀیهد.
اقتد ش مگمید نرفتید با مسیح دفن شدید ا نیا در مگمید اود بهاسیلۀ ای ن بها قهدرت اهدا کهه
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مسیح را پ
پول

از مرگ زنده نردانید ،با اا قیام کردید" (کولسیان  .)12-11:2در اینجا نفته شده کهه

ارمزاط ۀشناری بین اتنه ا مگمید ایجاد مدکند.

پ .مگمید اهل اانه.
ح یت دیدر برای عمل مگمید نوزادان در "مگمید اهل اانه" ،در اع ل ا رسهاطت نهاارش شهده کهه
بهطور ااص مگمید اهل اانۀ لیدیه (اع ل  ،)15:16اانوادو زندانزان فیلیپیان (اعه ل  )33:16ا
اهل اانۀ استیفان (اال قرنتیان  )16:1است .همچنهین ادعها کردهانهد کهه اعه ل  39:2کهه اعهالم
برکت موعود انجیل "برای ش ا فرزندان ش " است ،از این عمل ح یت مدکند.
در پاسخ به این استدطلها برای مگمید نوزادان ،ننات زیر را مدموان بیان کرد:
 .1قخگاً بهدرستد مگمید ا اتنه از جههات بسهیار شهزیه هسهتند ،امها نزایهد فرامهوش کنهیم کهه
بهطرز مهمد مناد چیاهای متفاات هستند.
عهد قدیم ،یک راش جس ند ا ظاهری برای اراد به "ج عت عهدی" داشت .کسد کهه از االهدین
یهودی متولد مدشد ،یهک یههودی مدشهد .بنهابراین همهۀ مهردان یههودی اتنهه مدشهدند .اتنهه،

محداد به کساند نزود که ااقگاً زندند راحاند دراند داشتند ،بلنهه بهرای همهۀ کسهاند بهود کهه در
بین قوم ارساهیل زندند مدکردند .ادا نفت" :هر فرزند ذکوری از ش باید اتنهه شهود ...ههر پرسه
هشت رازهای از شه بایهد اتنهه شهود ،ههر فرزنهد ذکهوری در نسهلهای شه  ،اهواه اانههزاد ،اهواه

ِ
زرارید مو ،بایهد
زراریدی که از فرزندان شخص بیدانه باشد ا نه از نسل مو؛ اواه اانهزا ِد مو ا اواه
حت ً اتنه شود" (پیدایش  ،13-10:17مرجمۀ هاارو نو).
نهمنها نسل جس ند قوم ارساهیل ،بلنهه لالمهاند کهه موسه ۀنهها اریهداری شهده ا بها ۀنهها زنهدند
مدکردند نیا باید اتنه مدشدند (مراجگه کنید به پیدایش 23:17؛ م ایسهه کنیهد بها یوشهع .)4:5
حیات راحاند دراند یا ف دان ۀن ،هیچ ملییری در اتنه ایجاد مندکرد.
ما باید بدانیم که اتنه برای همۀ مرداند بود کهه در قهوم ارساهیهل زنهدند مدکردنهد ،انرچهه اتنهۀ
ااقگد یک چیا دراند ا راحاند است" :اتنه ۀننه قلزد باشد ،در راح نه در حهرف" (رامیهان ،29:2
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مرجمۀ قدیم) .بگالاه ،پهول

در عهدجدیهد رصیحهاً اظههار مدکنهد" :زیهرا همهه کهه از ارساهیهلانهد،

ارساهیلد نیستند" (رامیان  ،6:9مرجمۀ قدیم) .اما انرچهه در زمهان عههدعتیق (ا بههطور کامهلمر در
زمان عهدجدید) به ااقگیت راحاند دراند که اتنه نشانۀ ۀن بود ،پد بردنهد ،مهالش منهدکردنهد کهه
اتنه را ف

به کساند محداد کنند که قلزشان از لحاظ راحهاند اتنهه شهده ا ایه ن نجهاتبخش

ااقگد داشتند .حتد در بین مردان بالغ نیا اتنه بهرای همهه بهود ،نهه ف ه کسهانینه نشهانۀ ایه ن
دراند را داشتند.
 .2اما در عهد مازه ،رشای بسیار متفاات است.
عهدجدیههد دربههارو یههک "ج عههت عهههدی" متشههنرل از ای نههداران ا فرزنههدان لیرای ندارشههان ا
اویشااندان ا لالماند که در بین ۀنها زنهدند مدکننهد ،صهحزت مندکنهد .در کلیسهای عهدجدیهد
منها سؤال مهم این است که ۀیا شخص ای ن نجاتبخش دارد ا از لحهاظ راحهاند بهه بهدن مسهیح،
یگند کلیسای ح ی د ملحق شده است .منها "ج عت عهدی" موردنظر ،کلیساست ،یگند مشارکت
نجاتیافتدان.
اما چدونه کسد عضو کلیسا مدشود؟ راشهای اراد به کلیسها ،دااطلزانهه ،راحهاند ا درانهد اسهت.
شخص با مولد داباره ا ای ن نجاتبخش ،عضو کلیسای ح ی د مدشود ،نه با مولهد جسه ند .ایهن
حاصل عمل ظاهری نیست ،بلنه حاصل ای ن دراند در دل شخص است .قخگهاً درسهت اسهت کهه

مگمید نشانۀ اراد به کلیساست ،اما به ایهن مگناسهت کهه ف ه بایهد بهرای کسهاند باشهد کهه نشهانۀ
عضویت در کلیسا را دارند ،ف

کسانینه ای ن به مسیح را اعالم مدکنند.

این ملییر در نحوو اراد ج عت عهدی در عهدعتیق (مولد جس ند در ملهت ارساهیهل) ا عهدجدیهد
(مولد راحاند در کلیسا) موازی با ملییرات متگدد در عهد قدیم ا جدید است .عهد قهدیم یهک مگزهد
ااقگد داشت که ارساهیل برای پرستش به ۀنجا مدرفتند ،اما در عهد جدید ای نداران بهصورت مگزد
راحههاند بنهها مدشههوند (اال پههرتد  .)5:2ای نههداران عهههد قههدیم قربانیهههای جس ه ند حیوانههات ا
محصوطت را بر رای یک مذبح مدنذاشتند ،اما ای نداران عهد جدید "قرباندهای راحاند را که در
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نظر ادا پسندیده است ،بهاسیلۀ عیسد مسیح" م دیم مدکنند (اال پرتد 5:2؛ م ایسه کنید بها
عاانیان .)16-15:13
ما در این م ایسه ا بسیاری از م ایسات دیدر ،ح ی ِ
ت یایا مورد مأکید پول
جدید را مدبینیم .عنارص جس ند ا اع ل عهد قدیم "ف

بین عهد قدیم ا عهد

سایۀ ۀن ااقگیتد اسهت کهه قهرار اسهت

بیاید" ،اما ااقگیت ح ی د ،ۀن "اصهل" ،در رابخهۀ عههد جدیهد کهه در مسهیح داریهم ،یافهت مدشهود
(کولسیان  .)17:2بنابراین با ملییر در نظامد که نوزادان (مذکر) بهطور اودکار در عهد قدیم اتنهه
مدشدند ،سازنار است ،چون نسل جس ند ا حضور جس نیشان در ج عت قوم یهود به این مگنها
بود که عضو ۀن ج عت بودند ،ج عتد که برای اراد به ۀن ای ن طزم نزود .اما در عهد جدید جهایا
است که نوزادان مگمید نیابند ا مگمید ف

برای کساند است که نشانۀ ای ن نجاتبخش ااقگهد را

دارند ،چون عضویت در کلیسا بر اساد یک ااقگیت راحاند دراند است ،نه نسل جس ند.
 .3منونههای مگمید اهل اانه در عهدجدید ،ااقگاً یک امر بنیادین در اراهۀ نظرات نیست.
اقتد با دقت بیشرت به منونههای ااقگد مدپردازیم ،مدبینیم که در مگدادی از ۀنها نشانههای ای ن
نجاتبخش در همۀ مگمید یافتدان دیده مدشود .مثالً بهدرستد که اانوادو زندانزان فیلیپد مگمید
یافتند (اع ل  ،)33:16اما این هم درست است که پول

ا سیالد "پیام اداانهد را بهه اا ا جمیهع

اهل اانهاش رسانیدند" (اع ل  .)32:16انر کالم ادااند به جمیع اهل اانه اعالم شد ،په

ایهن

پیشفرض اجود دارد که همۀ افراد به اندازو کافد بالغ بودند که کهالم را درک کننهد ا ایه ن ۀارنهد.
بگالاه ،ما مداوانیم که بگد از مگمید این اانواده ،زندانزان فیلیپد "ا یام اهل اانهاش از ایننه به
ادا ای ن ۀارده بودند بدنهایت شاد نشتند" (اع ل  .)34:16پ

مها نههمنها مگمیهد اهانوادند را

داریم ،بلنه پذیرش اانوادند کهالم اهدا ا شهادی اهانوادند در ایه ن بهه اهدا را ههم داریهم .ایهن
کل اهل اانه بهطور انفرادی به مسیح ای ن ۀاردند.
ح ایق بهش ردت پیشنهاد مدکنند که ر
با موجه به این ح ی ت که پول
کنیم که پول

"اانوادو اسهتیفان" را مگمیهد داد (اال قرنتیهان  ،)16:1بایهد موجهه

در پایان اال قرنتیان مدنوید" :اانوادو استیفان را مدشناسید ا مددانیهد کهه ۀنهها
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االین ای نداران یونان بودند که اود را اقف اهدمت بهه م دسهین منودنهد" (اال قرنتیهان .)15:16
پ

ۀنها نهمنها مگمید یافتند؛ بلنه ای ن ۀارده ا به ای نداران دیدر ادمت مدکردنهد .دابهاره منونهۀ

مگمید اهل اانه نشاندهندو ای ن اهل اانه است.
از بین همۀ منونههای "مگمید اهل اانه" در عهدجدید ،منها منونهای که نشهانۀ ایه ن اههل اانهه را
ندارد ،در اع ل  15-14:16است که دربارو لیدیه مدنویهد" :اداانهد قلهب اا را بهاز کهرد مها مگلهیم
پولُ

را بپذیرد ا هندامد که اا ا اانوادهاش مگمید نرفتنهد ."...ایهن مهنت رصفهاً شهامل اطالعهامد

نیست که نشان دهد نوزاداند در اانهاش بودند یا ایر .این مزهم است ا قخگاً نشهانۀ مهمهد بهرای
مگمید نوزادان نیست .این باید بهعنوان چیای بدان نتیجۀ قخگد در نظر نرفته شود.
 .4استدطل دیدر در مخالفت با نظریۀ مگمید نوزادان ،زماند مدمواند بیان شود کهه ایهن سهؤال
ساده را بپرسیم" :مگمید چه کار مدکند؟" به عزارت دیدر مدمهوانیم بپرسهیم" :ایهن در ااقهع
چه کار مدکند؟ چه منافگد دارد؟"
کامولینهای رامد پاسخ ااضحد برای این سؤال دارنهد :مگمیهد منجهر بهه اقهون مولهد مهازه مدشهود.
مگمیدیها یک پاسخ ااضح دارند :مگمید ،مناد این ح ی ت است که مولد دابارو دراند ُرخ داده است.
اما مگمید نوزادان مندمواند این پاسخها را بپهذیرد .ۀنهها منداواهنهد بدوینهد مگمیهد منجهر بهه مولهد
داباره مدشود ا مندموانند بدویند (دربارو نهوزادان) ایهن منهاد مولهد دابهارهای اسهت کهه رخ اواههد
داد 9.ظاهرا ً منها راه چاره این است که بدوییم این منادی از مولد داباره است که در ۀینده رخ اواههد
داد ،اقتد نوزاد به اندازو کافد بارگ شهد کهه ایه ن نجهاتبخش داشهته باشهد .امها حتهد ایهن ههم
درست نیست ،چون مخمنئ نیسهتیم کهه ایهن نهوزاد در ۀینهده مولهد دابهاره اواههد یافهت -بگضهد از
نههوزاداند کههه مگمیههد یافتنههد ،هرنهها بگههدا ً ای ه ن نجههاتبخش را مندپذیرنههد .په

بههه نظههر مدرسههد

صحیحمرین موضیح دربارو مناد مگمید برای مگمید نوزادان ،مولد دابارو احت لد در ۀینده است .ایهن
منجر به اقون مولد داباره مندشود ا مناد مولد دابارو ااقگد نیست؛ بنابراین ،باید بهعنوان مناد مولد
دابارو احت لد در یک زماند در ۀینده در نظر نرفته شود.
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اما در اینجا ااضح است که مفهوم مگمید برای مگت دین بهه مگمیهد نهوزدان نسهزتاً متفهاات از مفههوم
عهدجدید است .عهدجدید هرنا مگمید را منهاد مولهد دابهارو احت لهد در ۀینهده در نظهر مندنیهرد.
نویسندنان عهدجدیهد مندنوینهد" :ۀیها کسهد مدموانهد مهانع از مگمیهد ایهن اشهخاص در ۀب شهود،
کسانینه احت طً یک رازی نجات اواهند یافت؟" (م ایسه کنید با اع ل  ،)47:10یا "همه ش که
در مسیح مگمید یافتید ،احت طً یک راز مسیح را در براواهیهد نرفهت" (م ایسهه کنیهد بها لالطیهان
 ،27:3مرجمۀ قدیم) ،یا "ۀیا منددانید که اقتهد مها در پیوسهتدد بها مسهیح عیسهد مگمیهد یهافتیم،
احت طً یک رازی در امحاد با مرگ اا مگمید اواهیم یافت؟" (م ایسه کنیهد بها رامیهان  .)3:6رصفهاً
عهدجدید دربارو مگمید چنین چیای را مندنویهد .مگمیهد در عهدجدیهد نشهانۀ مولهد دابهاره یهافنت،
طهارت از نناه ا ۀلاز زندند مسیحد است .ظاهرا ً مناسب است که این نشهانه را بهرای کسهاند ندهه
داریم که نشان مددهند این ااقگاً در زندنیشان ح ی ت دارد.
 .5نهایتاً کسانینه از مگمید ای نداران طرفهداری مدکننهد ،لالزهاً ندهران عواقهب عملهد مگمیهد
نوزادان هستند.
ۀنها استدطل مدکنند که عمل مگمید نوزادان در زندند ااقگد کلیسا بارها باع شده کهه کسهانینه
در نوزادی مگمید یافتهاند ،فهرض کننهد کهه مولهد دابهاره یافتهانهد ا درنتیجهه وارت نیهاز بهه ایه ن
شخصد به مسیح را احساد مندکنند .پ

از چندین سالها ،احت طً ایهن یایهل منجهر بهه حضهور

اعضای لیرای ندار در "ج عت عهدی" مدشود -اعضاید که ااقگاً اعضای کلیسای مسیح نیسهتند.
الزته این باع مندشود که کلیساهاید که نوزادان را مگمید مددهند ،کلیسهاهای درالهین باشهند،
اما ۀن را کلیساید با الوص کمرت مدسازد کهه بارهها بها یایهل بهه ۀمهوزو ۀزاد انهدیش یها انهوان دیدهر
بدای ند که بخش مولد مازه نیافته اارد عضویت کردهاند ،اواهد جندید.
پ .تأثیر تعمید
ما در باط استدطل کردیم که مگمید ،مناد مولد مازه یا مولد راحاند است .اما ۀیا ایهن ف ه یهک منهاد
است؟ یا به طری د" ،اسیلۀ فید" نیا مدباشد ،یگند طری د که راحال دد بنار مدبرد مها مهردم را
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برکت دهد؟ ظاهرا ً درست است که بدوییم اقتهد مگمیهد بهدرسهتد انجهام مدشهود ،الزتهه کهه بهرای
ای نداران منافع راحاند نیا دارد .یگند برکت لخف ادا که با اطاعهت حاصهل مدشهود ا همچنهین
اوشد حاصل از اعالم عمومد ای ن شخص ا اطمینان از مصهویر جسه ند ااضهح مهرگ ا قیهام بها
مسیح ا شسته شدن نناهان .قخگاً ادااند مگمید را به ما داد ما ای منان را م ویت ا مشهویق کنهد-ا
این باید برای همۀ مگمیدیافتهنان ا ای نداراند باشد که شاهد مگمید هستند.
ج .رضورت تعمید
اقتد متوجه مدشویم عیسد (متد  )19:28ا رسوطن (اع ل  )38:2فرمان مگمیهد را دادنهد ،نزایهد
بدوییم مگمید برای نجات واری است10.در باط ،در پاسخ به دیدناه کامولیک رامد دربهارو مگمیهد،
ما حدادی به این سؤال پردااتیم .بیان ایننه مگمید یا هر عمل دیدری برای نجات واری است ،به
این مگناست که بدوییم ما ف

با ایه ن عهادل شهمرده مندشهویم ،بلنهه بها ایه ن بگهالاو "اعه ل"

ااص ،یگند عمل مگمید ،عادل شمرده مدشویم .پول

رسول با ایهن ایهده کهه مگمیهد بهرای نجهات

واری است ،مخالف بود ،با ه ن شدمد که با ایدو اتنه بهرای نجهات واری اسهت ،مخهالف بهود
(مراجگه کنید به لالطیان .)12-1:5
کسانینه استدطل مدکنند مگمید برای نجات واری است ،لالزاً به مرق

 16:16اشاره مدکنند:

" کسد که ای ن مدۀارد ا مگمیهد مدنیهرد ،نجهات مدیابهد ،امها کسهد کهه ایه ن نیهاارد ،از اا بهاز

بدوییم این ۀیه دربارو کسانینه ایه ن مدۀارنهد

اواست مدشود" .اما پاسخ ۀشنار این است که ف
ا مگمید مندیابند ،چیای مندنوید .این ۀیه ف

دربارو مهوارد کلهد صهحزت مدکنهد ،بهدان ایننهه

بهطور دقیق ا جاهد ،رشای مورد نیاز برای یک مورد لیرعادی دربارو کسد که ایه ن دارد ا مگمیهد
نیافته را بیان کند .اما قخگاً نزاید این ۀیه اجزهارا ً بنهار نرفتهه شهده ا بدهوییم دربهارو چیهای صهحزت
مدکند که هرنا مورد نظرش نزوده است.

11

منونۀ ااضحمر ،بیانیۀ عیسد به دزد در حا ِل مرگ بر رای صلیب بود" :امراز با من در فرداد اواهد
بود" (لوقا  .)43:23این دزد مندموانست قزل از مرگ بر رای صهلیب مگمیهد یابهد ،امها قخگهاً ۀن راز
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نجات یافت .بگالاه ،مندموان با این استدطل که این دزد بهر اسهاد عههد قهدیم (عههدی کهه مگمیهد
برای نجات واری نزود) نجات یافت ،از این ننته اجتناب کهرد ،چهون عههد جدیهد بها مهرگ عیسهد
قابل اجرا شد (مراجگه کنید بهه عاانیهان  )17:9ا عیسهد پهیش از ایهن دا دزدی کهه بها اا مصهلوب
شدندُ ،مرد (مراجگه کنید به یوحنا .)33 -32:19
دلیل دیدر برای عدم وارت مگمیهد بهرای نجهات ،ایهن اسهت کهه عادلشهمردند مها از نناههان ،در
هندام ای ن نجاتبخش ااقع مدشود ،نه در مگمید ۀب کهه مگمهوطً بگهدا ً انجهام مدشهود12.امها انهر
شخص در هندام ای ن نجاتبخش ،عادل شمرده شده ا نناهانش ما ابد ۀمرزیده شده ،په
برای بخشش نناهان ا اعخای حیات راحاند جدید واری نیست.
پ

مگمیهد

13

مگمید برای نجات واری نیست .اما برای اطاعت از مسیح واری اسهت ،چهون اا فرمهان داده

هرکه به اا ای ن مدۀارد ،مگمید یابد.
ن تعمید
چ .س ّ
کسانینه با استدطلهای مگمید ای نداران قانع شدهاند ،باید بپرسند" :کودکان باید در چنهد سهالدد
مگمید یابند؟"
رصیحمرین پاسخ این است که باید به اندازو کافد بهارگ باشهند کهه اعهرتاف ایه ن مگتهای داشهته
سن دقی د را مگیین کرد که برای همۀ کودکان بنار راد ،امها اقتهد
باشند .لیرممنن است که بتوان ر
االدین نشانۀ قانعکنندو حیات راحاند ااقگد ا درجامد از ِ
درک مفهوم اعت د به مسیح را مدبینند،
در این صورت ،مگمید جایا است .الزته این نیازمند مدیریت محتاطانۀ کلیسا ا موضیح اوب االهدین
سن دقیق مگمید ،از یک بچه به بچۀ دیدر متفاات اواهد بود ا رهاان کلیسا
در اانههایشان است .ر
نیا مدموانند راهن ید حنی نه را دربارو ۀنچهه بهه نظرشهان بهرای کلیسایشهان مناسهب اسهت ،اراههه
کنند.
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 .2سؤاالتی برای مرور
 .1در عهدجدید ،مگمید چدونه اجرا مدشد؟ با این سه نشانه از پاسختان ح یت کنید:
 مفهوم کلمهای که در کتاب م دد بهعنوان مگمید دادن مرجمه شده است.
 مراجع کتاب م دسد
 مناد مگمید
 .2چه کساند باید مگمید یابند؟ از شواهد کتاب م دسد ا مفهوم مگمید در پاسختان اسهتفاده
کنید.
 .3کلیسای کامولیک رامد مگلیم مددهد که مگمیهد بهرای نجهات واری اسهت ا عمهل مگمیهد
بهمنهاید منجر به مولد داباره مدشود .این با دیدناه مگمید کهه در ایهن فصهل ح یهت شهد،
چه فرقد دارد؟
 .4براالف دیدناه کامولیک رامهد ،دیهدناه پرامسهتان در مگمیهد نهوزادان مگلهیم منددههد کهه
مگمید در ااقع ،نهوزادان را نجهات مددههد .در ایهن دیهدناه ،ههدف از مگمیهد چیسهت؟ چهه
مفاامهاید بین اتنه در عهد قدیم ا مگمید در عهد جدید مدبینید؟
 .5انر مگمید برای نجات واری نیست ،پ

ۀیا ااقگاً مهم اسهت کهه ای نهداران مگمیهد یابنهد؟

موضیح دهید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا ش مگمید یافتهاید؟ چه زماند؟ انهر بههعنوان ای نهدار مگمیهد یافتهایهد ،ایهن مگمیهد بهر
زندند مسیحیتان چه مأایری نذاشت (انر مأایری نذاشت)؟ انر در نوزادی مگمیهد یافتیهد،
ۀناهد از مگمیدمان چه مأایری بر مفنرمان داشت ،اقتد باطاره متوجه شدید که در نهوزادی
مگمید یافتهاید؟
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 .2درنتیجۀ مخالگۀ این فصل ،کهدام جوانهب مفههوم مگمیهد بهرای شه ارزشهمندمر اسهت (انهر
موردی هست)؟ ش مایل اید کدام جنزه از مفهوم مگمید در کلیسهایتان بها اضهوح بیشهرتی
مگلیم داده شود؟
 .3اقتد در کلیسایتان مگمید اجرا مدشود ،ۀیا این زماند برای شهادی ا سهتایش اداسهت؟ بهه
نظرمان در ۀن لحظه برای مگمید نیرنده چه امفاقد مدافتد (انر چیای امفهاق مدافتهد)؟ بهه
نظرمان باید چه امفاقد بدافتد؟
 .4ۀیا ش درنتیجۀ مخالگۀ این فصل ،دیدناهمان دربارو مگمید نوزاد در م ابل مگمید ای نداران
را اصالح کردید؟ به چه طری د؟
 .5چدونه مگمید مدمواند کمک مؤاری برای بشارت در کلیسایتان باشد؟ ۀیا ش عملنهرد ۀن را
به این طریق دیدهاید؟
 .4اصطالحات خاص
اعالم ای ن مگتا
مگمید ای نداران
ج عت عهدی

Ex opere operato
فرا رفنت
مگمید نوزاد
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
رامیان 4-3:6

"ۀیا منددانید که اقتد ما در پیوستدد با مسیح عیسد مگمیهد یهافتیم ،در امحهاد بها مهرگ اا مگمیهد
با مگمید اود با اا دفن شدیم ا در مرنش رشیک نشتیم ما هه ن طهوری کهه مسهیح

یافتیم؟ پ

بهاسیلۀ قدرت پُرشنوه پدر ،پ

از مرگ زنده شد ،ما نیا در زندند نو به رس بریم".

_______________________
.1

برای مزح ۀموزههای بارگ ا کوچک به فصل  1مراجگه کنید .همۀ مسیحیان با دیدناه من که مدنویم این یک ۀموزو کوچک است ،موافق نیستند.
بسیاری از مسیحیان در نسلهای نذشته جفا دیده ا حتد کشته شدند ،چون با جایداه رسمد کلیسا ا اجرای مگمید نوزدان مخالفت کردند .برای ۀنها،
حق براورداری از کلیسای ای نداران بود ،کلیساید که بهطور اودکار همۀ کساند راکه در یک منخ ۀ جلرافیاید
این مسأله رصفاً یک مراسم نزود؛ بلنه ر
متولد مدشدند ،مندپذیرفت .با در نظر داشنت این موضون ،مجادلۀ مگمید شامل مفاات زیادی در ماهیت کلیساست :ۀیا شخص با مولد در اانوادو
ای ندار ،عضو کلیسا مدشود یا با اعالم دااطلزانۀ ای ن؟

شد

پ

قامود یوناند-اندلیسد ،ایرایش نهمِ .هرنی ِ
لیدل ،رابِرت اِسنات ،اِچ .اِد .جونا ،ۀرَ .مک کِنای .ۀکسفورد :انتشارات کالرِندان ،1940 ،صفحۀ

" :305لوطهار شدن"؛ مجهول" ،لرق شدن" .همچنین قامود یوناند -اندلیسد عهدجدید ا دیدر ادبیات مسیحد االیه .ایرایش ِ
االرت بوهِر .مجدید نظر
ا اصالحیافته موس  .Wm.Arndt, F. Gingrich, F.Dankerشینانو :انتشارات دانشداه شینانو ،1979 ،صفحۀ " :131فرا بردن ،فرا رفنت" ،ا اس ،
"فرا بردن اود ،شسنت (در ادبیات لیرمسیحد نیا "لوطهار شدن ،لرق شدن ،ایساندن ،مستلرق کردن").
.3

به این مگنا نیست که استدطل کنیم هیچ نوزادی مندمواند مولد داباره بیابد (مراجگه کنید به باط ،فصل  ،)13بلنه ف

مدنوییم پول

هیچ پایۀ

الهیامد نداشت که بدوید همۀ نوزادان مگمید یافته ،زندند مسیحد را ۀلاز کردهاند .اا در لالطیان  ،27:3مرجمۀ قدیم ،دربارو "همه ش که در مسیح
مگمید یافتید" ،صحزت مدکند.
ۀت ،بنیاد اعت اد کامولیک ،ایرایش :جیما کانُن بَستیزِل ،مرجمه :پامریک لینک ،ایرایش چهارم ( )St. Louis: Herder, 1955صفحۀ .350

.4

طدای

.5

مرجع باط ،صفحۀ .356

.6

مرجع باط ،صفحۀ .359

.7

مرجع باط ،صفحات .330–329

.8

این پارانراف با اقتزاد از اِین نرا ِدم ،االین رسالۀ پرتد است ( )Leicester: Inter-Varsity and Grand Rapids: Eerdmans, 1988صفحات –163
 165ا با کسب اجازه استفاده شده است.
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.9

به هرحال بگضد از پرامستانها که نوزادان را مگمید مددهند ،فرض اواهند کرد که مولد داباره امفاق افتاده (ا نشانۀ ۀن بگدا ً دیده اواهد شد) .عدهای
دیدر ،از جمله بسیاری از اس فدها ا لومریها مدنویند مولد داباره در مگمید امفاق مدافتد.

 .10در اینجا من نهمنها با مگلیم کامولیک رامد ااتالف نظر دارم ،بلنه با مگلیم فرقههای متگدد پرامستان نیا ااتالف نظر دارم که مگلیم مددهند که بهنوعد،
مگمید برای نجات واری است .انرچه مفاامهای ظریفد در مگلیمشان اجود دارد ،اما این نظریۀ مورد اعت اد بسیاری از اس فدها ،بسیاری از لومریها ا
کلیساهای مسیح است.
 .11بگالاه ،مشنوک است که این ۀیه باید در ح یت از یک نظریۀ الهیامد بنار راد ،چون بسیاری از دستنوشتههای باستاند این ۀیه را ندارند (یا مرق
 )9:16-20ا به احت ل زیاد این ۀیه در انجیلد که مرق

در ابتدا نوشت ،نزود.

 .12به مزح عادلشمردند در فصل  22مراجگه کنید.
 .13برای مزح مولد داباره ،به فصل  20مراجگه کنید.
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فصل بیستو هشتم
شام خداوند
 +مفهوم شام ادااند چیست؟
 +چدونه باید برناار شود؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ادااند عیسد ،دا حنم (یا ۀیین کلیساید) را بنیان نهاد که باید موس کلیسها رعایهت شهود .فصهل
قزلد دربارو مگمید صحزت کرد ،حنمد که هر ک

ف

ینزار به نشانۀ ۀلاز زندند مسهیحیش اجهرا

مدکند .این فصل دربهارو شهام اداانهد صهحزت مدکنهد ،حنمهد کهه بایهد بارهها در رسارس زنهدند
مسیحی ن بهعنوان نشانهای از ادامۀ مشارکت با مسیح رعایت شود.
الف .خوردن در حضور خدا :یک برکت خاص در تات کتاب مقدس
عیسد ،شام ادااند را اینخور بنیان نهاد:
"لذا هنوز یام نشده بود ،که عیسد نان را برداشت ا پ

از شهنرنااری ۀن را پهاره کهرده بهه

شانردان داد ا نفت" :بدیرید ا بخورید ،این است بدن من" .ۀنداه پیاله را برداشت ا په

از

شنرنااری ۀن را به شانردان داد ا نفت" :همۀ ش از این بنوشید زیرا ایهن اسهت اهون مهن
که اجرای عهد ا پی ن نو را مأیید مد کند ا برای ۀمرزش نناهان بسیاری ریخته مدشود.
بدانید که من دیدر از میوو ماک نخواهم نوشید ما رازی که ۀن را بها شه در پادشهاهد پهدرم
مازه بنوشم" (متد .)29-26:26
پول

به سنترد که دریافت کرد (اال قرنتیان  ،)23:11این جمالت را مدافاایهد" :ایهن پیالهه هه ن

عهد ا پی ن نوی است که با اون من بسته مدشود .هرناه ایهن را مدنوشهید بهه یهاد مهن بنوشهید"
(اال قرنتیان .)25:11
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ۀیا پیشینۀ این مراسم در عهدعتیق است؟ اینخور به نظر مدرسد ،چون منونههای اوردن ا نوشیدن
در حضور ادا ،در عهد قدیم نیا موجود بود .مثالً اقتد قوم ارساهیل در م ابل کهوه سهینا اردا زدنهد،
بگد از ایننه ادا ده فرمان را به ۀنها داده بود ،ادا رهاان ارساهیل را فرااواند که به باطی کهوه رفتهه
ا با اا مالقات کنند" :موسد با هاران ،ناداب ،ابیهو ا هفتاد نفر از بارنان بند ارساهیل بهاطی کهوه
رفتند ا ادای بندارساهیل را دیدند ...ادا را دیدند ...اوردند ا نوشیدند" (ارا .)11-9:24
بگالاه ،هر سال قوم ارساهیل باید دهیهک (یهک دههم) همهۀ محصوطمشهان را م هدیم مدکردنهد .بگهد
رشیگت موسد بهطور ااص نفت" :در حضور یهوه اهدایتان ،در ۀن منهان کهه اا برمدناینهد مها نهام

اود را در ۀنجا ساکن سهازد ،ده ِ
یهک للرهه ا رشاب ا رالهن ،ا نخسهت زادهههای رمهه ا نلهۀ اهویش را
بخورید ،ما بیاموزید که در همۀ رازهای زندند از یهوه ادایتان برتسید ...ش ا اههل اانهۀ شه در
ۀنجا به حضور یهوه ادایتان بخورید ا شادی کنید" (مثنیه  ،26 ،23:14مرجمۀ هاارو نو).
اما قزل از ۀن هم ادا ،ۀدم ا حوا را در با عدن نذاشت ا فراااند ۀن را به ۀنها بخشید ما بخورند (لیر
از میوو درات شناات نیک ا بد) .چون هیچ نناهد در ۀن رشای نزود ا ادا ۀنها را بهرای مشهارکت
با اود ا جالل دادن اود ۀفریده بود ،هر لذاید که ۀدم ا حوا اوردنهد ،ضهیافتد در حضهور اداانهد
بود.
اقتد بگدها مشارکت در حضور ادا بهاسیلۀ ننهاه از بهین رفهت ،اهدا همچنهان اجهازه داد مهردم در
حضورش لذا بخورند (از جمله دهیهک میوهههاید کهه در بهاط ذکهر شهد) .ایهن لهذاها احیهای نسهزد
مشارکتد بود که ۀدم ا حوا قزل از س وط در ناد ادا لذت مدبردنهد ،انرچهه بهاسهیلۀ ننهاه مگیهوب
ِ
مشارکت اوردن در حضور ادااند که در شام ادااند از ۀن براوردار مدشهویم ،ایلهد
شده بود .اما
بهرت است .لذاهای قرباند عهدعتیق دامئاً بهه ایهن ح ی هت اشهاره مدکردنهد کهه بههای ننهاه هنهوز
پرداات نشده بود ،چون قربانیها هر ساله منرار مدشدند ا منتظر مسیحاید بودند که بیایهد ا ننهاه
را بردارد (مراجگه کنید به عاانیان  .)4-1:10بهه هرحهال شهام اداانهد بهه مها یهادۀاری مدکنهد کهه
عیسد کامالً بهای نناهامنان را پرداات ،پ

حاط در حضور ادااند با شادی عظیم مداوریم.
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اما حتد شام ادااند نیا منتظر لذای مشارکتد شدفتاندیامر در حضور ادا در ۀینده است ،اقتهد
مشارکت در با عدن احیا مدشود ا حتد اوشد عظیممهری اواههد بهود ،زیهرا کسهانینه در حضهور
ادااند مداورند ،نناهنارانِ ۀمرزیده شده اواهند بود کهه عهدالت شهان مأییهد شهده ا دیدهر هرنها
مندموانند نناه کنند .عیسد با اشاره به این اهوردن در حضهور اهدا کهه در ۀینهده اسهت ،مدنویهد:

"بدانید که من دیدر از میوو ماک نخواهم نوشهید مها رازی کهه ۀن را بها شه در پادشهاهد پهدرم مهازه
بنوشم" (متد  .)29:26در مناشفه دربارو شام عراسد ب رره با رصاحت بیشرتی با ما صحزت مدکند:
"سپ

فرشته به من نفت" :این را بنوی  ،اوشا به حال کساند کهه بهه جشهن عراسهد بهره دعهوت

مدشوند" (مناشفه  .)9:19این زمان اوشد عظیم در حضور اداانهد اواههد بهود ،همچنهین زمهان
ُحرمت ا حیرت در ناد اا.
پ  ،از پیدایش ما مناشفه ،هدف ادا این بوده که قومش را به مشارکت با اود اارد کنهد ا ینهد از
اوشیهای عظیم مجربۀ این مشارکت ،این ح ی ت است که ما مدموانیم در حضور ادااند بخهوریم ا
بنوشیم .اوب است که امرازه کلیسا ح ر زندهمری را از حضور ادا در شام ادااند به یاد ۀارد.
ب .مفهوم شام خداوند
مفهوم شام ادااند پیچیده ،لند ا کامل است .چیاهای متگددی در شهام اداانهد ،بههطور منهادین
نشان داده شده ا مأیید شده است.

1

 .1مرگ مسیح.
اقتد ما در شام ادااند رشکت مدکنیم ،این منادی از مرگ مسیح است ،چون اع ل ما مصویری از
مرگ اا را به ما نشان مددهند .اقتد نان را پاره مدکنیم ،این منادی از پاره شدن بدن مسیح است؛
ا اقتد پیاله ریخته مدشود ،این منادی از ریخنت اون مسیح برای ماست .به همهین دلیهل رشکهت
در شام ادااند نیا یک نون اعالمیه است" :زیرا ما اقت ۀمدن ادااند هرناه این نان را بخورید ا پیاله
را بنوشید ،مرگ اا را اعالم مدکنید" (اال قرنتیان .)26:11
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 .2مشارکت ما در مزایای مرگ مسیح.
عیسد به شانردانش فرمان داد" :بدیرید ا بخورید ،این است بهدن مهن" (متهد  .)26:26درحالینهه
شخصاً به طرف پیاله رفته ا ۀن را برای اود برمدداریم ،هر یک از ما با این عمل اعالم مدکنیم" :من
ماایای مرگ مسیح را برای اهود مدنیهرم" .ایهن کهار ،منهادی از ایهن ح ی هت اسهت کهه در ماایهای
حاصل از مرگ عیسد برای اود ،رشکت کرده یا رشیک مدشویم.

 .3تغذیۀ روحانی.
ه نخور که لذای عادی ،بدن جس ند ما را ملذیه مدکند ،نان ا رشاب در شهام اداانهد نیها مها را
ملذیه مدکند .اما اینها مصویری از ملذیۀ راحاند ا اوراکد اسهت کهه مسهیح بهه جهان مها مددههد-
بهدرستد که مراسمد که عیسد بنیان نهاد ،ذاماً برای مگلیم این موضون بهه مها منظهیم شهده اسهت.
عیسد نفت" :ی هین بدانیهد انهر بهدن پرسه انسهان را نخوریهد ا اهون اا را ننوشهید در اهود زنهدند
ندارید .هر که بدن مرا بخورد ا اهون مهرا بنوشهد ،زنهدند ابهدی دارد ا مهن در راز ۀاهرت اا را زنهده
اواهم ساات .زیرا جسم من اوراک ح ی د ا اون من نوشیدند ح ی د است .هر کهه جسهم مهرا
مداورد ا اون مرا مدنوشد ،در من ساکن است ا من در اا .ه نخوری که پدر زنهده مهرا فرسهتاد ا
من بوسیلۀ پدر زنده هستم ،هر که مرا بخورد بهاسیلۀ من زنده اواهد ماند" (یوحنا .)57-53:6
قخگاً عیسد دربارو اوردن جسهم ا اهون ااقگهد اهود صهحزت مندکنهد .امها انهر دربهارو اهوردن ا
نوشیدن ااقگهد صهحزت مندکنهد ،په

حهت ً مشهارکت راحهاند در ماایهای فدیهه را کهه اا حاصهل

مدکند ،در نظر دارد .ایهن ملذیهۀ راحهاند بهرای جهان مها بسهیار واری اسهت ا بها رشکهت در شهام
ادااند ،بهطور منادین نشان داده شده ا مجربه مدشود.

 .4اتحاد ایامنداران.
اقتد مسیحیان با هم در شام ادااند رشکت مدکنند ،این نشانۀ ااضهحد از امحادشهان بها ینهدیدر
است .در ااقع ،پول

مدنوید" :ه ن طوری که یک نان اجود دارد ،ما نیا انرچه بسیاریم یک بدن

هستیم زیرا همۀ ما در اوردن یک نان رشیک هستیم" (اال قرنتیان .)17:10
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اقتد این چهار چیا را در کنار هم مدنذاریم ،به بگضد از مفاهیم لند شهام اداانهد پهد مدبهریم.
من با رشکت در ۀن ،به حضور مسیح مدرام؛ به یاد مدۀارم که اا برای مهن ُمهرد؛ در ماایهای مهرگ اا
رشکت مدکنم؛ ملذیۀ راحاند دریافت مدکنم؛ ا با همۀ ای نداران دیدری کهه در ایهن شهام رشکهت
مدکنند ،متحد مدشوم .این چه دلیل بارند برای شنرنااری ا اوشد در شام ادااند است!
اما عالاه بر این ح ای د که ۀشنارا در شام ادااند نشان داده مدشود ،این ح ی ت کهه مسهیح ایهن
مراسم را برای ما بنیان نهاده ،به این مگناست که اا بهاسیلۀ ۀن ،چیاهای ااصد را نیا بهه مها اعهده
داده یا مأیید مدکند .اقتد در شام ادااند رشکت مدکنیم ،باید من رررا ً دا مأیید مسیح برای اهود را
به یاد ۀاریم:

 .5مسیح ،محبتش را نسبت به من تأیید میکند.
این ح ی ت که من مدموانم در شام ادااند رشکت کنم -بهدرستد که عیسد از من دعوت مدکنهد-
یادۀاری زنده ا اطمینان قابل رؤیت از این است که عیسد مسیح مرا فردا ً ا شخصاً داست دارد .مهن
با رشکت در شام ادااند ،من رررا ً از محزت شخصد مسیح نسزت به اودم مخمنئ مدشوم.

 .6مسیح تأیید میکند که همۀ برکات نجات برای من کنار گذاشته شده است.
اقتد من با دعوت مسیح در شام ادااند رشکت مدکنم ،این ح ی ت که اا مرا بهه حضهورش دعهوت
کرده ،به من اطمینان مددهد که اا برکات فرااان برای من دارد .در ااقع من در این شام ،پیشاپیش
از ضیافت عظیم پادشاه مداورم ا مدنوشهم .مهن بههعنوان عضهو اهانوادو ابهدی اا در ضهیافت اش
مدنشینم .اقتد ادااند مرا در این ضیافت مدپذیرد ،به من اطمینهان مددههد کهه در همهۀ برکهات
زمیند ا ۀس ند نیا از من است زال اواهد کهرد ،مخصوصهاً در شهام بهارگ عراسهد به رره کهه در ۀنجها
مناند برای من نده داشته است.

 .7من ایامنم را به مسیح تأیید میکنم.
نهایتاً اقتد نان ا پیاله را برای اود مدنیرم ،با این عمل اود اعالم مدکنم" :ادااند عیسد ،من به
مو نیاز دارم ا اعت د دارم که نناهانم را بزخشد ا به جانم ،حیات ا سالمتد بخشهد ،چهون ف ه بها
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بدنِ پاره شده ا اون ریخته شدو مو مدموانم نجات یابم" .در ااقع اقتد با اوردن نان ،در پاره کردن
ۀن رشکت مهدکنم ا بها نوشهیدن از پیالهه ،در ریخهنت ۀن رشکهت مهدکنم ،منه رررا ً اعهالم مهدکنم کهه
نناهانم ،بخشد از دلیل رنج کشهیدنِ عیسهد ا مهرنش بهود .بهه ایهن مرمیهب ،لهم ا انهداه ،اوشهد،
شنرنااری ا محزت عمیق به مسیح ،به فراااند در زیزاید شام ادااند ۀمیخته شده است.
پ .مسیح چگونه در شام خداوند حضور دارد؟

 .1دیدگاه کاتولیک رومی :تبدل جوهر.
بر اساد مگلیم کلیسای کامولیک رامد ،نان ا رشاب در عشا ربرهاند ،ااقگهاً بهه بهدن ا اهون مسهیح
مزدیل مدشود2.این زماند است که کشیش در مراسم عشا ربراند مدنوید" :این بدن من است" .به
محد ایننه کشیش این را مدنوید ،نان باط برده شده (برافراشته شهده) ا سهتایش مدشهود .عمهل
نت نان ا اعالم ایننه این بدن مسیح است ،ف
برافراش ِ

مدمواند موس کشیش انجام شود.

اقتد این امفاق مدافتد ،مخابق مگلیم کامولیک رامد ،فید به افراد حاو در مراسم عخها مدشهود
 ،ex opere operatoیگند "با عملد که اجرا شد" ،3اما میاان فید موزیع شده ،متناسب بها نهرایش
دراند دریافت کنندنان فید است 4.بگالاه ،هر بار که عشا ربرهاند برنهاار مدشهود ،قربهاند مسهیح
(بهنوعد) منرار مدشود ا کلیسای کامولیک مراقب است که مأیید کند این یک قرباند ااقگد اسهت،
انرچه با قرباند مسیح بر رای صلیب یند نیست.
با موجه به قرباند ااقگد مسیح در عشا ربراند ،طدای

ۀت در بنیاد اعت هاد کامولیهک ،ایهن مگلهیم را

مددهد:
عشا ربراند ،یک قرباند ح ی د ا شایسته است( .صفحۀ )402
هدف این قرباند در عشا ربراند ،با هدف ۀن در صلیب یند است؛ ااطً جالل یافنت اداانهد
ا داماً کفراره ،شنرنااری ا دراواست( .صفحۀ )408
بهعنوان یک قرباند که برای از بین بردن اشم ا اشنود ساانت بود ...قرباند عشها ربرهاند
بر بخشش نناهان ا مجازات نناهان مهأایر مدنهذارد؛ بههعنوان قربهاند بهرای دراواسهت...
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اعخای هدایای مافوق طزیگد ا طزیگد را حاصل مدکند .قربهاند عشها ربرهاند کهه بهرای از
بین بردن اشم ا اشنود ساانت بود ،چناننه شورای مرنهت رصیحهاً اظههار کهرده ،نهه رصفهاً
برای زندنان ،بلنه برای جانهای بیچاره در بهرزخ نیها مدموانهد اراههه شهود( .صهفحات –412
.)413
در پاسخ به مگلیم کامولیک رامد دربارو شام ادااند بایهد نفهت کهه ااطً ایهن ایژنهد منهادین بیانیهۀ
عیسد را که اعالم کرد "این بدن من است" یا "این اون من است" ،مشخیص منددهد .عیسد بارها

اقتد دربارو اودش صحزت مدکرد ،بههطور منهادین صهحزت کهرد .مهثالً نفهت" :مهن مهاک ح ی هد
هستم" (یوحنا  )1:15یا "من در هستم ،هرکه بهاسیلۀ من اارد شود نجات مدیابد" (یوحنا  )10:9یا
"من ۀن ناند هستم که از ۀس ن نازل شهده اسهت" (یوحنها  .)41:6بهه همهین مرمیهب اقتهد عیسهد
مدنوید" :این بدن من است" ،منظورش بهطور منادین است ،نه ااقگد ،ح ی د ،جس ند .در ااقهع
اقتد اا با شانردانش نشسته ا نان را نرفته بود ،نان در دسهتانش بهود ،امها مت یها از بهدنش بهود ا
الزته که این برای شانردان یک امهر ۀشهنار بهود .ۀنهها طزیگتهاً بیانیهۀ عیسهد را بههطور منهادین درک
مدکردند .همچنین اقتد عیسد نفت" :این پیاله عهد ا پی ن نو است در اون من کهه بهرای شه
ریخته مدشود" (لوقا  ،)20:22قخگاً منظورش این نزود که این پیاله ااقگاً عهد جدید بود ،بلنه ایهن
پیاله نشاندهندو عهد جدید بود.
بگالاه ،دیدناه کامولیک رامد ،مگلیم ااضح عهدجدید دربهارو قخگیهتا که ل قربهاند مسهیح را کهه
ینزار برای همیشه برای نناهان ما انجام شد ،درک مندکند .کتاب عاانیان بارها بر ۀن مأکید کهرده
ا مدنوید" :نه ۀننه جان اود را بارها قرباند کند ،مانند ۀن رهی

کهنه که هر سال با اهون دیدهری

به منان اقدد داال مدشود؛ زیرا در این صورت مدبایست که اا از بنیاد عامل بارها زحمت کشیده
باشد .لنن اطن یک مرمزه در اااار عامل ظاهر شد ما به قرباند اود ،نناه را محو سهازد ...همچنهین
مسیح نیا چون یک بار قرباند شد ما نناههان بسهیاری را رفهع منایهد" (عاانیهان  ،28-25:9مرجمهۀ
قدیم) .از زمان اصالحات ،بیان ایننه قرباند مسیح ادامه مدیابد یا در عشها ربرهاند منهرار مدشهود،
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یند از مخالفتۀمیامرین ۀموزههای کامولیک رامد از دیدناه پرامستانها بوده است .اقتد درمدیابیم
که قرباند مسیح برای نناهامنان ،یام ا کامل شد ("یهام شهد" ،یوحنها 30:19؛ م ایسهه کنیهد بها
عاانیان  ،)3:1اطمینان زیادی به ما مددهد که جاای همۀ نناهامنان پرداات شد ا نیازی نیسهت
قرباند دیدری داده شود .اما ایدو مداام قرباند مسیح ،این اطمینان را از بین مدبرد که مسهیح ایهن
جاا را پردااته ا ادای پدر ۀن را پذیرفته ا "هیچ محنومیتد" برای ما نیست (رامیان .)1:8

ِ
تحت عنوان".
 .2دیدگاه لوتریها " :در ،با ،و
ِ
عزهارت
مارمین لومر دیدناه کامولیک رامد دربارو شام ادااند را رد کرد ،با این حهال مأکیهد کهرد کهه
"این بدن من است" ،باید بهنوعد بهعنوان یک بیانیۀ ااقگد در نظر نرفته شود .نتیجههنیری اا ایهن
ِ
محهت
نزود که نان ااقگاً به بدن جس ند مسیح مزدیل مدشود ،بلنه بدن جس ند مسیح "در ،با ،ا
عنوان" نان ،در شام ادااند حاو است .این عنارص به بدن ا اون مسهیح مزهدیل مندشهوند ،بلنهه
بدن ا اون مسیح به این عنارص مزدیل مدشوند .ناهد ااقات منونۀ اراهه شده ،این است که بدویید
بدن مسیح در نان حضور دارد ،ه نخور که ۀب در اسفنج حضور دارد -ۀب ،ه ن اسفنج نیست ،امها
ِ
محهت عنهوان" یهک اسهفنج حضهور دارد ا ههر جایینهه ایهن اسهفنج باشهد ،ۀب ههم هسهت.
"در ،با ،ا
منونههای دیدری که اراهه شده ،ااصیت ۀهرنباید در ۀهرنبا یا حضور جان در بدن است .عزارمد که
شاید از این نظریه ح یت کند ،اال قرنتیان  16:10است" :ا ناند را که پاره مهدکنیم ،ۀیها رشاکهت
در بدن مسیح ند؟" (مرجمۀ قدیم).

در پاسخ به دیدناه لومریها مدموان نفت که این هم درک مندکند که عیسد دربارو ااقگیت راحاند
صحزت مدکند ،اما اقتد مدنوید" :این بدن من است" ،از عنارص مادی برای مگلیم به مها اسهتفاده

مدکند .ما نزاید این را ااقگدمر از بیانیۀ مشابه ۀن در نظر بدیهریم کهه مدنویهد" :ایهن پیالهه عههد ا
پی ن نو است در اون من که برای ش ریخته مدشود" (لوقا  .)20:22در ااقع ،لومر ااقگاً به ههیچ
عنوان بهطور ااقگد با کل ت عیسد عادطنه براورد مندکند .بِرکوف بهدرستد در مخالفت مدنوید
لومر ااقگاً کاری مدکند که کل ت عیسد این مفهوم را داشته باشند" :این به همراه بدنم مدۀیهد".5
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در این مورد بهرت است داباره یوحنا  59-27:6را بخوانید که پیشزمینه نشان مددهد عیسد بههطور
ااقگد ا جسه ند دربهارو نهان صهحزت مدکنهد ،امها دامئهاً ۀن را از لحهاظ ااقگیهت راحهاند موضهیح
مددهد.

 .3اعتقا ِد بقیۀ پروتستانها :حضور منادین و روحانی مسیح.
جان کالوین ا دیدر اصالحدرایان در یایا با مارمین لومر استدطل کردهاند کهه نهان ا رشاب در شهام
ادااند به بدن ا اون مسیح مزدیل نشد ا بهنوعد ،بدن ا اهون مسهیح را شهامل نشهد .بلنهه نهان ا
رشاب منادی از بدن ا اون مسیح است ا اینها نشانۀ مرهد از این ح ی هت اسهت کهه مسهیح حضهور
ااقگد داشت 6.کالوین نفت:
با نشان دادن یک مناد ،ۀن چیا نیا نشهان داده مدشهود .چهون مها زمانینهه منظهور شهخص،
فریزنار اواندن اهدا نزاشهد ،هرنها جهرأت مندکنهد کهه بدویهد اا یهک منهاد پهوچ را مگیهین
کرده ...ا شخص دیندار به هر طری د باید این قانون را رعایت کند :ههر اقهت منهادی را کهه
ادااند مگیین کرده ،مدبیند ،باید فنر کند ا قانع شهود کهه ح ی هت ایهن چیهای کهه نشهان
داده شده ،ااقگاً در ۀنجا حاو است .چرا ادااند باید مناد بدنش را در دست شه بدهذارد،
مدر ایننه بخواهد ش را از یک مشارکت ح ی د در ۀن مخمنئ سازد؟

7

با این حال کالوین مراقب بود که متفاات از مگلیم کامولیک رامد (نفت نان بهه بهدن مسهیح مزهدیل
مدشود) ا مگلیم لومریها (نفت نان شامل بدنِ مسیح بود) عمل کند.
اما ما باید این حضور مسیح در شام را طوری اابت کنیم که اا را به عنرص نان متصل نننهد ا
در نان محصور ننند ،ا به هیچ شنلد اا را محداد ننند (همۀ این چیاههاید کهه بهاضهوح از
جالل ۀس ند اا مدکاهد).

8

امرازه اکرث پرامستانها مدنویند عالاه بر این ح ی ت که نان ا رشاب منهادی از بهدن ا اهون مسهیح

است ،اقتد ما در نان ا رشاب رشکت مهدکنیم ،مسهیح ههم از لحهاظ راحهاند بههطور اهاص حضهور
دارد .بهدرستد که عیسد اعده داد در هر زمهان در پرسهتش ای نهداران حضهور داشهته باشهد" :زیهرا
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هرجا که دا یا سه نفر بنام من جمع شوند ،من ۀنجا در میهان ۀنهها هسهتم" (متهد  .)20:18ا انهر اا
مخصوصاً در جمع مسیحیان برای پرستش حضور دارد ،پ

انتظار اواهیم داشت که بههطور اهاص

در شام ادااند نیا حاو باشهد .مها در شهام اا ،بها اا مالقهات مهدکنیم ،شهامد کهه اا در ۀن حهاو
مدشود ما اود را به ما م دیم کند .اقتد نان ا رشاب را در حضهور مسهیح دریافهت مهدکنیم ،در اا ا
همۀ منافع اا رشکت مدکنیم .ما با شنرنااری "در قلز ن از اا ملذیه مدکنیم" .بهدرستد که حتهد
بچهای که مسیح را مدشناسد ،این موضون را بهدان ایننهه کسهد بهه اا بدویهد ،درک اواههد کهرد ا
انتظار اواهد داشت که برکت ااصد را در طول این مراسم از ادااند دریافت کند ،چون مفههوم ۀن
در عمل اوردن ا نوشیدن نهادینه شده ا مفنیکناپذیر است .اما نزاید بدهوییم مسهیح بهدان ایه ن
شخصدمان حضور دارد ،بلنهه اا در ۀنجها مخهابق ای منهان بهه اا بها مها مالقهات کهرده ا مها را برکهت
مددهد.
پ

مسیح چدونه حضور دارد؟ قخگاً حضور منادین مسیح است ،اما یک حضور راحهاند ااقگهد نیها

مدباشد ا یک برکت راحاند ااقگد در این مراسم اجود دارد.
چ .چه کسانی باید در شام خداوند رشکت کنند؟

با اجود مفاامهای موجود در بگضد از جوانب شام ادااند ،اکرث پرامستانها موافهق انهد کهه اال ف ه
ای نداران به مسیح باید در ۀن رشکت کنند ،چون این نشانۀ مسیحد بودن ا مداام زنهدند مسهیحد
است .پول

هشدار مددههد کسهانینه بهدان شایسهتدد مداورنهد ا مدنوشهند ،بها عواقهب جه ردی

ِ
مشخیص بدن بخورد ا بنوشد ،در ااقع محنومیت اود را اورده ا
مواجه مدشوند" :زیرا هر که بدان
نوشیده است .از همین راست که بسهیاری از شه ضهگیف ا بی رنهد ا شه ری ههم افتهانهد" (اال
قرنتیان  ،30-29:11مرجمۀ هاارو نو).
دامین اصوصیت برای رشکت ،اودۀزماید است" :بنابراین انر کسد بخور ناشایست نان را بخهورد ا

پیاله را بنوشد ،نسزت به بهدن ا اهون اداانهد مرمنهب اخها اواههد شهد .بنهابراین ههرک

اهود را

بیازماید ،ۀن اقت از ۀن نان بخورد ا از ۀن پیاله بنوشد ،زیرا کسد کهه مگنهد ا مفههوم بهدن مسهیح را
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درک ننند ا از ۀن بخورد ا بنوشد ،بها اهوردن ا نوشهیدن ۀن اهود را مالمهت مدسهازد" (اال قرنتیهان
 .)29 -27:11در پیشزمینههۀ اال قرنتیههان  ،11پههول

قرنتیههان را بهههااطر عمههل اوداواهانههه ا

بدمالحظهشان در هندام جمهع شهدن بههعنوان یهک کلیسها مهوبیخ مدکنهد" :اقتهد دار ههم جمهع
مدشوید ،برای اوردن شام ادااند نیست ،زیرا در هندام اهوردن ههر کسهد بها عجلهه شهام اهود را
مداورد ا درنتیجه عهدهای نرسهنه مدماننهد در حهالد کهه دیدهران مسهت مدشهوند" (اال قرنتیهان
 .)20:11-21این به ما کمک مدکند که بفهمیم منظور پول

ِ
مشهخیص بهدن"
از کسهانینه "بهدان

مداورند ا مدنوشند ،چیست (اال قرنتیان  ،29:11مرجمۀ هاارو نو) .مشنل قرنت

ایهن نزهود کهه

نههان ا پیالههه را کههه نشههاندهندو بههدن ا اههون اداانههد اسههت ،درک مندکردنههد -ۀنههها قخگ هاً ایههن را
مددانستند .بلنه مشنل ،عمل اوداواهانه ا بدمالحظهشان نسزت به یندیدر ،در زمان رشکهت در
شام ادااند بود .ۀنها ماهیت ح ی هد کلیسها را بههعنوان یهک بهدن درک مندکردنهد یها "مشهخیص"
ِ
مشخیص بدن" ،با ۀنچه که قزل از ایهن ،پهول
منددادند .این مفسی ِر "بدان

دربهارو کلیسها بههعنوان

یک بدن در مسیح ذکر کرد ،ح یت مدشود ،یگند در اال قرنتیان " :17:10ه ن طهوری کهه یهک
نان اجود دارد ،ما نیا انرچه بسهیاریم یهک بهدن هسهتیم زیهرا همهۀ مها در اهوردن یهک نهان رشیهک
هستیم" .پ

ِ
مشخیص بدن" ،یگنهد "عهدم درک امحهاد ا اابسهتدد افهراد کلیسها ،کهه
عزارت "بدان

هه ن بهدن مسهیح اسهت" .ایهن یگنهد اقتهد در شهام اداانهد رشکهت مهدکنیم ،بهه فنهر بههرادران ا
اواهرامنان نزاشیم ،در شامد که باید شخصیت اا را منگن
پ

کنیم.

مفهوم "بخور ناشایست" اوردن ا نوشیدن چیست (اال قرنتیهان )27:11؟ شهاید در ابتهدا فنهر
ِ

کنیم این کل ت ف
اما اقتد پول

محداد ا اابسته به رفتارمان در هندام اوردن ا نوشهیدن نهان ا رشاب اسهت.

ِ
مشهخیص
دربارو رشکت کردن بهطور ناشایست موضیح مددههد ،ایهن شهامل "بهدان

بدن" است ،اا نشان مددهد که باید به همۀ رااب مان در بدن مسیح فنهر کنهیم :ۀیها طهوری عمهل
مدکنیم که رصیحاً امحاد یک نان ا یک بدن را نشان منددهد ،بلنه عدم امحهاد را نشهان مددههد؟
ۀیهها طههوری عمههل مههدکنیم کههه قربههاند فداکارانههۀ اداانههدمان را اعههالم مندکنههد ،بلنههه دشههمند ا
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اوداواهد را اعالم مدکند؟ پ

بهطور نسرتده" ،هر ک

اود را بیازماید" یگنهد بایهد بپرسهیم ۀیها

رااب مان در بدن مسیح ،در ااقع انگناسد از شخصیت اداانهدی اسهت کهه در ۀنجها بها اا مالقهات
مدکنیم ا منایندهاش هستیم.
در این مورد ،مگلیم عیسد دربارو حضور یافنت برای پرستش بهطور کلد نیا باید ذکر شود" :پ

انهر

هدیۀ اود را به قربانداه بای ا در ۀنجا به ااطر بیااری که برادرت از مو شنایتد دارد ،هدیه اهود را
پیش قربانداه بدذار ا اال برا با برادر اود ۀشتد کن ا ۀنداه برنرد ا هدیه اویش را م دیم کن"(متد
 .)23:5-24در اینجا عیسد به ما مدنوید هرناه برای پرستش حاو مدشویم ،باید مخمنئ باشهیم
که رااب مان با دیدران درست است ا انر اینخور نیست ،باید بهرسعت برای اصالحشان اقدام کنیم
ا بگد برای پرستش ادا حاو شویم .این نصیحت باید بهطور ااص در زمانینهه بهرای شهام اداانهد
حاو مدشویم ،بنار راد.
چ .سؤاالت دیگر
چه کسد باید شام ادااند را اجرا کند؟ کتاب م دد برای این سؤال هیچ مگلیم رصیحد منددهد،
پ

اودمان باید مصمیم بدیریم چه عمل حنی نه ا شایستهای به نفع ای نداران کلیساست .برای

جلونیری از سو استفاده در شام ادااند ،یک رها مسئول باید مسئولیت اجرای ۀن را برعهده نیرد،
اما نزاید اینخور به نظر برسد که کتاب م دد مداواهد ف

راحانیون ن شته شهده یها کارمنهدان

برنایدو کلیسا ۀن را انجام دهند .الزته در رشای عهادی ،کشهیش یها رههاان دیدهری کهه مگمهوطً در
جلسهات پرستشههد کلیسهها اههدمت مدکننههد ،بهدرسههتد در عشها ربرههاند نیهها اههدمت اواهنههد کههرد.
همچنین شاید بگضد از کلیساها احساد کنند که عملنهرد رههای کلیسها بهاضهوح بهه موزیهع ایهن
عنارص متصل است ا ۀنها اواهان ادامۀ این محدادیت در عملشان هستند .اما لیر از اینها ،به نظر
مدرسد هیچ دلیلد ندارد که ف

کارمندان یا رههاان یها مهردان ،ایهن عنهارص را موزیهع کننهد .انهر

رص شام ادااند کمک کنند ،ۀیا این بهطور ااضحمر ،امحاد
بهعنوان منونه ،زنان ا مردان در موزیع عنا ِ
ا برابری راحاند ما در مسیح را اعالم مندکند؟
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شام ادااند چند اقت ینزار باید برناار شود؟ کتاب م هدد چیهای بهه مها مندنویهد .عیسهد ف ه
نفت" :هرناه این نهان را بخوریهد ا پیالهه را بنوشهید( "...اال قرنتیهان  .)26:11در اینجها بهدرسهتد
مدموانیم به حنم پول

دربارو جلسات پرستشد نیا موجه کنیم" :باید همه بجههت بنها بشهود" (اال

قرنتیان  ،26:14مرجمۀ قدیم) .در ااقع ،اکرث کلیساها در طول ماریخ کلیسا ،هر هفته که ای نداران
با هم جمع مدشدند ،شام ادااند را برناار مدکردند .اما در بسیاری از نراههای پرامستان ،از زمان
اصالحات ،مگداد دفگات برنااری شام ادااند کاهش یافته است -ناهد ااقات ینزار در ماه یا دا بار
در ماه ،یا در بسیاری از کلیساهای اصالحیافته ،ف

چهار بار در سال است .انر شام ادااند طوری

برنامهریای شده ،موضیح داده شده ا اجرا شود کهه زمهاند بهرای اودۀزمهاید ،اعهرتاف ،شهنرنااری ا
ستایش باشد ،پ

به نظر مندرسد اجرای ینزار در هفته ،بیش از ح رد باشد ا قخگاً اجهرای منه ررر ۀن

مدمواند "برای بنا" باشد.
 .2سؤاالتی برای مرور
 .1چرا مگمید ف

ینزار موس ای ندار انجام مدشود ،درحالینهه شهام اداانهد بارهها در طهول

زندند ای ند اجرا مدشود؟
 .2حداقل چهار چیا را که مناد شام ادااند است ،نام باید.
 .3به ننات زیر دربارو دیدناه کامولیک رامد دربارو مزدل جوهر پاسخ دهید:
 در ااقع نان ا رشاب در شام ادااند به بدن ا اون مسیح مزدیل مدشود.
 عشا ربراند ،بهنوعد منرار مرگ مسیح ا یک قرباند ااقگد است.
 .4در دیدناهد که اکرث پرامستانها ،لیر از لومریها به ۀن اعت اد دارند ،عنارص شهام اداانهد ،بها
بدن ا اون مسیح چه ارمزاطد دارند؟ در این دیدناه ،مسیح چدونه در شام اداانهد حضهور
دارد؟
 .5چه کساند باید در شام ادااند رشکت کنند؟ چرا اودۀزماید بهرای رشکتکننهدنان در شهام
ادااند مهم است؟
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 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1درنتیجۀ مخالگۀ این فصل ،کهدام منادههای شهام اداانهد بههطرز جدیهدی در فنرمهان مهورد
مأکید قرار نرفتند؟ ۀیا اکنون بگد از مخالگۀ این فصل ،بهیش از قزهل مشهتاق هسهتید کهه در
شام ادااند رشکت کنید؟ چرا؟
 .2اکنون به چه شنل متفاامد در شام ادااند رشکت اواهید کرد (انر موردی هست)؟ اکنهون
کدام منا ِد شام ادااند برای زندند مسیحیتان بسیار دلدرمکننده است؟
 .3قزالً در کلیسایتان ،کدام دیدناه ماهیت حضور مسیح در شام ادااند را به شه مگلهیم داده
بودند؟ اکنون دیدناهتان چیست؟
 .4ۀیا رااب شخصد درهمشنستهای هست که باید قزل از حضور در شام ادااند ۀنها را اصالح
کنید؟
 .5ۀیا کلیسایتان باید دربارو ماهیت شام ادااند در بگضد از قسهمتها مگهالیم بیشهرتی بدههد؟
این قسمتها چیست؟
 .4اصطالحات خاص
مشارکت
ۀیین عشا ربراند
ِ
محت عنوانِ "
"در ،با ،ا
شام ادااند
ِ
مشخیص بدن
بدان
حضور راحاند
حضور منادین
مزدل جوهر
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
اال قرنتیان 26-23:11

"مگالیمد را که به ش دادم ،از اود ادااند نهرفتم ا ۀن ایهن بهود کهه عیسهد اداانهد در شهزد کهه
مسلیم دشمنان شد ،نان را نرفت ا بگد از شنرنااری ۀن را پاره کرده نفت" :این است بدن من بهرای
ش  .این را به یاد من بجا ۀارید ".ه ن طور پ

از شهام پیالهه را نیها برداشهته نفهت" :ایهن پیالهه

ه ن عهد ا پی ن نوی است که با اهون مهن بسهته مدشهود .هرنهاه ایهن را مدنوشهید بهه یهاد مهن
بنوشید .زیرا ما اقت ۀمهدن اداانهد هرنهاه ایهن نهان را بخوریهد ا پیالهه را بنوشهید ،مهرگ اا را اعهالم
مدکنید".
________________________
.1

هفت ننتۀ زیر برنرفته از لوهی

بِرکوف ،الهیات نظاممنداسهت ( )Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صهفحات

.651–650
.2

کلمۀ عشا ربراند  Eucharistیگند شام ادااند .این برنرفته از کلمهۀ یونهاند " eucharistiaشهنرنااری کهردن" اسهت .اصهخالح  Eucharistلالزهاً موسه
کامولینهای رامد ا اایرا ً موس اس فیها نیا بنار رفته است .اصخالح عشا ربراند  Communionبهطور متداال در بین بسهیاری از کلیسهاهای پرامسهتان
برای اشاره به شام ادااند بنار رفته است.

.3

به مزح اصخالح  ex opere operatoدر رابخه با مگمید در فصل  27در باط مراجگه کنید.
ۀت ،بنیاد اعت اد کامولیک ،ایرایش :جیما کانُن باستیزِل ،مرجمه :پامریک لینچ ،ایرایش چهارم (St. Louis: Herder, 1955) .صفحۀ .399

.4

طدای

.5

بِرکوف ،الهیات نظاممند ،صفحه .653

.6

مفاامهاید بین کالوین ا یک اصالحدرای سوهیسد دیدر )1531 -1484( Ulrich Zwingli ،دربارو ماهیت حضور مسیح در شام ادااند اجود داشت ،هر
دا موافق بودند که مسیح بهطور منادین حضور داشت ،اما  Zwingliبیشرت دربارو مأیید حضور ااقگاً راحاند مسیح مردرد بود .اما مگلیم ااقگد  Zwingliدر
این رابخه ،با بگضد از ماریخدانان مفاامهاید دارد.

.7

جان کالوین ،مؤسسات مذهب مسیحد ،کتابخانۀ کالسینهای مسیحد ،ایرایش :جان مدَ .مهک نِیهل ،مرجمهه :اِف.اِل .بَ ِتلها ،دا جلهدی ( Philadelphia:
.)4.17.10( 1371 :1 ،)Westminster,1960

.8

مرجع باط.)4.17.19( 1381 :1 ،
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فصل بیستو نهم
عطایای روحالقدس ( :)1سؤاالت کلّی

 +عخایای راحاند چیست؟
 +چند عخیه اجود دارد؟
 +ۀیا بگضد از عخایا متوقف شدهاند؟
 +ما چدونه عخایای راحاند را بخلزیم ا بنار بایم؟

 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
الف .سؤاالت کلّی دربارۀ عطایای روحانی
کتابهای الهیات نظاممند در نسلهای نذشته ،فصلهای مربوط به عخایای راحهاند را نداشهت ،چهون
سؤاطت کمد دربارو ماهیت ا کاربرد عخایای راحاند در کلیسا اجود داشت .اما قرن بیسهتم عمهدماً
بهااطر مأایر جنزش پنخیناسهتد ا کاریامامیهک در کلیسها ،شهاهد عالقهۀ فااینهده ا قابهل موجهه بهه
عخایای راحاند بود 1.ما در این فصل ،اال به بگضد از سؤاطت کلرد دربارو عخایای راحاند اهواهیم
پرداات ،بگد این سؤال ااص را بررسد اواهیم کرد که ۀیها بگضهد از عخایهای (مگجاهۀسها) متوقهف
شدهاند .در فصل بگدی ،مگلیم عهدجدید را دربارو عخایای ااص ،مجایه ا محلیل اواهیم کرد.

اما پیش از ۀلاز این مزح مدموانیم عخایای راحهاند را اینخهور مگریهف کنهیم :عخیهۀ راحهاند ،ههر
مواناید از سوی راحال دد است ا در هر ادمت کلیساید بنار مدراد .این مگریهف نسهرتده شهامل
عخایای مربوط به مواناییهای طزیگد است (از جملهه مگلهیم ،رحمهت یها امهور اداری) ا عخایهاید کهه
بیشرت "مگجاهۀسا" به نظر مدرسند ا کمرت مربوط به مواناییهای طزیگد هستند (از جمله ،نز روت ،شفا
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یهها مشههخیص ارااح) .چههون اقتههد پههول

عخایههای راحههاند را نههام مدبههرد (در رامیههان 8-6:12؛ اال

قرنتیههان 7:7؛  28 ،10-8:12ا افسسههیان  ،)11:4هههر دا نههون عخیههه را ذکههر مدکنههد .امهها همههۀ
مواناییهای طزیگد انسانها در اینجا ذکر نشده ،چون پول

بهاضوح مدنوید همهۀ عخایهای راحهاند

باید موس "کار یک راح ااحد" در ااتیار ما نذاشته شود (اال قرنتیان  ،)11:12عخایاید که بهرای
"ایریت یام مردم" عخا شده (اال قرنتیان  )7:12ا همهۀ ۀنهها بایهد بهرای "م ویهت [مههذیب]" (اال
قرنتیان  )26:14یا بنای کلیسا بنار راند.

 .1عطایای روحانی در تاریخ فدیه.
قخگاً راحال دد در عهدعتیق مشلول کار بود ،مردم را به سوی ای ن هدایت مدکرد ا به طری ههای
قابل موجه در اشخاص کمد ،از جمله موسد یا سموهیل ،داااد یا ایلیا کار مدکرد .امها بههطور کلرهد
راحال دد در زندند اکرث ای نداران با قدرت کمرتی عمل مدکرد .بشارت مأایرنذار کمد در ملتها
بود ،اارا ارااح نزود ،مگجهاات شهفا رایهج نزهود (انرچهه امفهاق افتهاد ،مخصوصهاً در اهدمت ایلیها ا
الیشع) ،نز روت ،محداد به مگداد کمد از انزیا یا نراه کوچند از انزیا بود ا مجربۀ ایلد کمد از ۀنچه
که ای نداران عهدجدید با موجه به رامیهان  14 -1:6ا فیلیپیهان " ،10:3قهدرت رسهتاایا" بهر ننهاه
مدنامند ،اجود داشت.
ناال راحال دد با پُری ا قدرت عهد جدید بر کلیسها ،در پنخیناسهت امفهاق افتهاد .بهه ایهن مرمیهب،
عرص مازهای در ماریخ فدیه ۀلاز شد ا عهد مازو موامنندسازی موس راحال هدد کهه از طهرف انزیهای
عهدعتیق نز روت شده بود (م ایسه کنید با یوهیل  )29-28:2بر قوم ادا ۀمده بود؛ عرصه عههد جدیهد
ۀلاز شده بود .یند از ایژنیهای این عرص جدید ،موزیع نسرتدو عخایای راحاند بر همۀ کساند بهود
که در این عهد جدید سهیم مدشدند-پرسان ا دارتان ،مردان جوان ا مردان پیر ،لالمان ا کنیاان-
همدد قدرت عههد جدیهد راحال هدد را دریافهت کردنهد ا انتظهار داشهتند کهه بنهابراین همهۀ افهراد
عخایای راحاند را هم دریافت مدکنند.
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 .2هدف عطایای روحانی در عرص عهدجدید.
عخایای راحاند برای مجهیا کلیسا عخا شده ما ادمت اش را ما زمهان بازنشهت مسهیح ادامهه دههد.
پول

به قرنتیان مدنوید" :ش در حالد که انتظار ظهور ادااند ما عیسد مسیح را مدکشید ،از

هیچیک از عخایای راحال دد بدنصیب نیستید" (اال قرنتیهان  .)7:1در اینجها اا داشهنت عخایهای
راحاند ا جایداهشان در ماریخ فدیهه (انتظهار بهرای بازنشهت مسهیح) را بهه ینهدیدر مهرمز کهرده ا
پیشنهاد مدکند که عخایا برای دارانِ بین صهگود مسهیح ا بازنشهت اا بهه کلیسها عخها شهده اسهت.
همچنین پول

مشتاقانه منتظر زمان بازنشت مسیح است ا مدنوید" :لنن هندامد که کامل ۀیهد،

جاهد نیست اواهد نردید" (اال قرنتیان  ،10:13مرجمۀ قدیم) ،این نشان مددهد که این عخایای
"جاهد" (در ۀیات  9-8ذکر شده) ما زمان بازنشت مسیح عمل اواهنهد کهرد ا موسه چیها بهارنرتی
برکنار اواهند شد 2.بهدرستد که در پنخیناست ،ناال راحال هدد بها "قهدرت" (اعه ل  )8:1بهرای
مجهیا کلیسا بود ما انجیل را موعظه کند (اع ل  -)8:1چیای که مها بازنشهت مسهیح ادامهه اواههد
یافت .پول

در بنارنیری عخایای راحاند به ای نداران یادۀاری مدکنهد کهه بایهد "بنوشهید کهه در

بنای کلیسا مرقرد کنید" (اال قرنتیان  ،12:14مرجمۀ هاارو نو).
اما عخایای راحاند نهمنها کلیسا را ما زمان بازنشت مسیح مجهیا مدکنند ،بلنه پیشاپیش طگمد از
عرص ۀینده نیا مدباشد .پول

به قرنتیهان یهادۀاری مدکنهد در همهۀ سهخنان ا دانهش اهود "لنهد"

شدهاند ا نتیجۀ این دالتمندی این بود که "از هیچیهک از عخایهای راحال هدد بدنصهیب" نیسهتند
(اال قرنتیههان  .)7 ،5:1ه نخههور کههه راحال ههدد در ایههن عرصه یههک "ضههامن" (دام قرنتیههان 22:1؛
م ایسه کنید با دام قرنتیان 5:5؛ افسسیان  )14:1برای کارهای کاملمر راحال هدد در ماسهت کهه
در عرص ۀینده امفاق اواهد افتهاد ،په

عخایهای راحال هدد نیها پیشهاپیش طگهم کارههای کامهلمر

راحال دد را به ما نشان مددهد که در عرص ۀینده از ۀنِ ما اواهد بود.
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به این مرمیب ،عخایای بینش ا مشخیص ،حاکد از مشخیص بیشهرتی اسهت کهه در هندهام بازنشهت
مسیح اواهیم داشت .عخایای علم ا حنمت ،حهاکد از حنمهت بیشهرتی اسهت کهه اقتهد "اهواهم
شناات ،چناننه نیا شهنااته شهدم" ،از ۀنِ مها اواههد بهود (م ایسهه کنیهد بها اال قرنتیهان ،12:13
مرجمۀ قدیم) .عخایای شفا ،پیشاپیش طگم شفای کاملد را به ما مددهد که اقتهد مسهیح بهدنهای
قیام کرده را به ما مددهد ،این شفا از ۀنِ ما اواهد بود .عزارات مشابه را مدموان برای همۀ عخایای
عهدجدید یافت .حتد من رون عخایا باید در کلیسها منجهر بهه امحهاد ا امنهای بیشهرت بهه ینهدیدر شهود
(مراجگههه کنیههد بههه اال قرنتیههان 24-25 ،13-12:12؛ افسسههیان  )13:4ا ایههن منهه رون در امحههاد،
پیشاپیش طگم امحادی را به ما نشان اواهد داد که ای نداران در ۀس ن اواهند داشت.

 .3چند عطیه وجود دارد؟
رساطت عهدجدید عخایای راحاند ااصد را در شش عزارت متفاات نهام مدبرنهد 3.بهه فهرسهت زیهر
موجه کنید:
اول قرنتیان 28:12
 .1رسول

5

 .2نزد
 .3مگلم
 .4مگجاات
 .5انوان شفاها
 .6مددکاران
 .7مدیریت
 .8زبانها
اول قرنتیان 10-8:12
 .9کالم حنمت
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 .10کالم علم
 .11ای ن
()5عخایای شفا
( )4مگجاات
( )2نز روت
 .12مشخیص ارااح
( )8زبانها
 .13مفسیر زبانها
افسسیان 11:4

4

( )1رسول
( )2نزد
مزرش
 .14ر
 .15شزان-مگلم
رومیان 8-6:12
( )2نز روت
 .16ادمت
( )3مگلیم دادن
 .17مشویق کردن
 .18کمک به نیازمندان
 .19رهای
 .20رحم ا شف ت به دیدران
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اول قرنتیان 7:7
 .21ازداا
 .22مج ررد
اول پطرس 11:4
هر که اعظ مدکند (عخایای متگدد را محت پوشش قرار مددهد)
هر که ادمت مدکند (عخایای متگدد را محت پوشش قرار مددهد)
ۀشنار است که همۀ این فهرستها نسزتاً متفاات اند .هیچ فهرستد همهۀ ایهن عخایها را نهدارد ا ههیچ
عخیهای در همۀ عخایا ذکر نشده است .در ااقع ،اال قرنتیان  7:7دا عخیهه را ذکهر مدکنهد کهه در
فهرستهای دیدهر نیسهت :پهول

در پیشزمینهۀ صهحزت دربهارو ازداا ا مجه ررد مدنویهد" :ههر که

عخاید ااص6از ادا یافته است؛ یند دارای یک عخاسهت ا دیدهری دارای عخهاید دیدهر" (مرجمهۀ
هاارو نو).
این ح ایق نشان مددهند که اقتد پول

ایهن عخایها را بههطور اهاص نهام مدبهرد ،سهگد مندکهرد

فهرست جامگد از عخایا مهیه کند .انرچه ناهد ااقات یک مرمیزد دیده مدشود (اا در اال قرنتیهان
 ،28:12اال رسوطن ،دام انزیا ا سوم مگله ن را قهرار مددههد ،امها زبانهها در ۀاهر اسهت) ،بهه نظهر
مدرسد بهطور کلد ،پول

م ریزاً بهطور مصادفد ،یک مجموعه از منونههای متفاات عخایاید را کهه

به ذهن مدرسید ،ذکر کرده است.
بگالاه ،بگضد از عخایای مذکور در بخشههای نونهانون ،مها حهدادی ،ینهدیدر را محهت پوشهش قهرار
مددهند .شنرد نیست که عخیۀ مدیریت ( ،kybernesisاال قرنتیهان  )28:12شهزیه عخیهۀ رههای
است ( ،ho proistamenosرامیان  )8:12ا احهت طً ههر دا اصهخالح مدموانسهت بهرای بسهیاری از
کسانینه م ام شزان -مگلم دارند ،بنار راد (افسسیان  .)11:4بگالاه ،در بگضد از موارد ،پول
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یهک

عمل ا در موارد دیدر ،اسم مربوطهه را کهه موصهیفکنندو ۀن شهخص اسهت ،ذکهر مدکنهد (از جملهه
"نز ه روت" در رامیههان  6:12ا اال قرنتیههان  ،10:12امهها "نزههد" در اال قرنتیههان  28:12ا افسسههیان
.)11:4
پ

چند عخیۀ مختلف اجود دارد؟ ف

بستدد به این دارد که با چه دقتد مداواهیم عمل کنیم.

ما مدموانیم فهرست بسیار کوماهد را که شامل دا عخیهه اسهت ،مخهرح کنهیم ،ماننهد پهرتد در اال
پرتد " :11:4کسد که اعظ مدکند" ا "ۀننه ادمت مدکند" .در این فهرسهت کهه ف ه شهامل دا
عنرص است ،پرتد همۀ عخایای مذکور در فهرستهای دیدر را در برمدنیرد ،چون همۀ ۀنهها در ینهد
از این دا م وله قرار مدنیرند .م ولههای دید ِر عخایا شامل عخایای علهم (از جملهه مشهخیص ارااح،
کالم حنمت ا کالم علم) ،عخایهای قهدرت (از جملهه ،شهفا ،مگجهاات ا ایه ن) ا عخایهای سهخرناند
(زبانها ،مفسیر ا نز روت) است 7.په

دابهاره مدمهوانیم فهرسهت طهوطنیرتی مشهنیل دههیم ،از جملهه

فهرست بیست ا دا عخیهای که در باط ذکر شد.
ننتۀ همۀ اینها در این است که ف

بدوییم ادا به کلیسا منه رون شهدفتاندیای از عخایهای راحهاند

مددهد ا همدد نشانههای فید نونانون ااست .در ااقع ،پرتد مدنوید" :همچون مزارشانِ امین
بر فید نونانون ادا ،یندیدر را با هر عخاید که یافتهاید ادمت کنید" (اال پهرتد  ،10:4مرجمهۀ
هاارو نو؛ کلمۀ "نونانون" ،در اینجا  poikilosاست ،یگند "داشنت بخشها ا جوانهب بسهیار؛ داشهنت
من رون بسیار").
نتیجۀ عملد این مزح  ،این است که ما بایهد اواههان شناسهاید ا قهدرداند از کسهاند باشهیم کهه
عخایایشان متفاات از عخایای ماست ا کسانینه عخایایشان مدمواند متفاات از انتظارات مها دربهارو
یک عخیۀ ااص باشد .بگالاه یهک کلیسهای سهامل ،عخایهای بسهیار نونهانون اواههد داشهت ا ایهن
نونانوند نزاید منجر به فراپاشد شود ،بلنه باید بهه امحهاد بیشهرت در بهین ای نهداران کلیسها منجهر
کل ننتۀ پول
شود .ر

در قیاد بدن با اعضای بسیار (اال قرنتیان  )26-12:12این است کهه بدویهد

ادا ما را با این مفاامها در بدن نذاشته ما بتوانیم بهه ینهدیدر منیهه کنهیم".پ
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چشهم مندموانهد بهه

دست بدوید" :محتا مو نیسهتم ".یها رس مندموانهد بهه پها بدویهد" :بهه مهو احتیها نهدارم ".بهرعن ،
اعضاید که بهظاهر ضهگیفانهد اجودشهان بهیش از همهه واری اسهت" (اال قرنتیهان 22-21:12؛
م ایسه کنید با ۀیات .)6-4

 .4قدرت عطایا میتواند متفاوت باشد.
پول

مدنوید انر عخیۀ نز روت داریم ،باید ۀن را "به فرااور ای نهد کهه داریهم" بنهار بهایم (رامیهان

 ،)6:12نشاندهندو این است که عخیه مدمواند با قدرت بیشرت یا کمهرت در اشهخاص مختلهف یها در
ه ن شخص ،به مرار زمان شنل بدیرد .به همین دلیل پول

مدمواند به میمومااد یهادۀاری کنهد:

"نسزت به عخیۀ راحاند اود بدموجه نزاش" (اال میمومااد  )14:4ا مدمواند بدویهد" :مداهواهم
این عخیه را بیاد مو بیهاارم مها ۀن را همیشهه شهگلهار ندهاه داری" (دام میمومهااد  .)6:1ممنهن بهود
میمومااد اجازه بدهد که عخیهاش ضگیف شود ،ظاهرا ً از طریق عدم بنارنیری من ررر ،ا پول

بهه اا

یادۀاری مدکند که با بنارنیری این عخیه ،ۀن را محریک کند ا به این مرمیب ،ۀن را م ویت کند .ایهن
نزاید مگجبۀار باشد ،چون متوجه مدشویم که قدرت ا مأایرنذاری بسهیاری از عخایها ،بها بنهارنیری
ۀنها بیشرت مدشود ،اواه بشارت باشد یا مگلیم ،مشویق ،مدیریت یا ای ن.
این متون نشان مددهند که عخایای راحاند مدموانند قدرت مختلفد داشته باشند .انر به ینهد از
عخایا فنر کنیم ،اواه مگلیم یا بشارت ،نز روت یا شفا باشد ،باید بدانیم کهه در ههر ج عتهد ،احهت طً
کساند اواهند بود که در بنارنیری ایهن عخیهه بسهیار مأایرنهذار اواهنهد بهود ،شهاید بها بنهارنیری
طوطند مدت ا مجربه باشد ،ا عهدهای دیدهر در ایهن عخیهه ،قهدرت متگهادلد دارنهد ا عهدهای دیدهر
احت طً این عخیه را دارنهد ،امها ف ه در حها ِل بنهارنیری ۀن هسهتند .ایهن منه رون در قهدرت عخایهای
راحاند ،اابسته به مرکیب مأایر الهد ا انساند اسهت .ایهن مهأایر الههد ،عمهل م تدرانهۀ راحال هدد
است که "اا ۀنها را مخابق ارادو اود به هر ک

عخا مدفرماید" (اال قرنتیان  .)11:12مأایر انساند

برنرفته از مجربه ،مگلیم ،حنمت ا مواناید طزیگد در بنارنیری ۀن عخیه است .مگموطً ممنن نیسهت
که بدانید هر بار ما چه ح رد مأایرات الهد ا انساند با هم مرکیب مدشوند ،ا ااقگاً طزم نیست که ۀن را
675

بدانید ،چون حتد مواناییهاید که به نظرمان "طزیگد" است ،از طرف اداست (اال قرنتیهان  )7:4ا
در کنرتل حاکمیت ااست.
اما این ما را به سوی سؤال جالزد هدایت مدکند :یک مواناید باید چ در قدریند باشهد مها بتهوانیم
ۀن را عخیۀ راحاند بنامیم؟ مثالً یک نفهر بایهد مها چهه انهدازه موانهاید مگلهیم دادن داشهته باشهد کهه
بدوییم که اا عخیۀ مگلیم دارد؟ یا یک نفر ما چه اندازه باید در بشارت مأایرنذار باشد ما عخیۀ بشارت
را در اا مشخیص دهیم؟ یا یک نفر چند بار باید پاسخ به دعا بهرای شهفا را بزینهد مها بتهوانیم بدهوییم
عخیۀ شفا دارد؟
کتاب م دد مست ی ً به این سؤال پاسخ منددهد ،اما این ح ی هت کهه پهول

مگمهوطً دربهارو ایهن

عخایا ،برای بنای کلیسا صحزت مدکند (اال قرنتیان  )12:14ا این ح ی ت که پرتد هم مدنوید
هر که عخیهای را دریافت کرده باید به یاد داشته باشهد کهه بهرای "دیدهران" بنهار نیهرد (اال پهرتد
 ،)10:4پیشنهاد مدکند که پول

ا پرتد ،عخایا را بهعنوان مواناییهاید مددانستند که ۀن در قهوی

بود که برای ایریت کلیسا بنار راد ،اواه برای ج عتد کهه بها ههم جمهع شهدهاند (ماننهد نزه روت یها
مگلیم) ،یا برای افراد مجاا در زمانهای نونانون در ج عت (مانند کمک یا مشویق) .احهت طً در ایهن
مورد مندموان با قخگیت سخن نفت ،اما پول

به ما یادۀاری مدکند که همه از همۀ عخایها یها یهک

عخیۀ ااص براوردار نیستند .اا در اینجا نسزتاً بهاضوح بها یهک مجموعهه از سهؤاطمد کهه پاسهخش
"ایر" است ،صحزت مدکند" :ۀیا همه رسول یا نزد یا مگلم هستند؟ ۀیها همهه مگجهاه مدکننهد؟ یها
قدرت شفا دادن دارند؟ ۀیا همه به زبآنها سخن مدنویند؟ یا همه زبآنها را مرجمه مدکننهد؟" (اال
قرنتیان .)30-29:12
منت یوناند (با حرف اضافۀ  meقزل از هر سؤال) بهاضوح منتظر پاسخ "ایر" برای هر سؤال اسهت.
بنابراین ،مثالً همه مگلم نیستند ،همه عخیۀ شفا ندارند ،همه به زبانها سخن مندنویند.
اما انرچه همه عخیۀ مگلیم ندارند ،اما همه بهنوعد با موجه به کلمۀ مگلیم دادن" ،مگلهیم مددهنهد".
حتد کسانینه هرنا رایای مگلیم در کالسهای کانون شادی را نداشتند ،داستانهای کتاب م هدد را
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برای فرزندانشان اوانده ا مفههوم اش را موضهیح اواهنهد داد -بهدرسهتد کهه موسهد بهه ارساهیلیهها
فرمان داد این کار را با فرزندانشان انجام دهند (مثنیه  ،)7:6کالم ادا را در حینِ نشسهنت در اانهه
یا رفنت در راه به ۀنها موضیح دهند .پ

از یک طرف باید بدهوییم همهه ،عخیهۀ مگلهیم ندارنهد .امها از

طرف دیدر باید بدوییم یک مواناید کلرد در مورد عخیهۀ مگلهیم اجهود دارد کهه همهۀ مسهیحیان از ۀن
براوردارند .راش دیدر در بیان این مخلب این است که بدوییم ای نداران ،همۀ عخایهای راحهاند را
ندارند ،اما مواناییهای کلرد دارند که شزیه به هر یک از عخایاست ا همۀ مسیحیان ۀن را دارند.
مهها مدمههوانیم ۀن را در مگ هدادی از عخایهها بزینههیم .همههۀ مسههیحیان عخیههۀ بشههارت ندارنههد ،امهها همههۀ
مسیحیان این مواناید را دارند که انجیل را به همسایدانشان اعالم کنند .همۀ مسیحیان عخیهۀ شهفا
ندارند ،اما به هرحال همۀ مسهیحیان مدمواننهد در نهاد اهدا بهرای شهفای داسهتان یها اویشهااندان
بی رشان دعا کنند ا این کار را مدکنند.
ما حتد مدموانیم بدوییم عخایای دیدر ،از جمله نز روت ،نهمنها در بین دارندنان اش قدرت متفهاامد
دارد ،بلنه در بگضد از مواناییهای کلرد در زندند هر مسیحد ،مانند یندیدرند .مثالً انهر نزه روت (بهر
ِ
مگریف فصل " ، 8)30ناارش چیای که ادا به ذهن مدۀارد" باشد ،پ
اساد

بهدرستد ،همه ۀن را

بهعنوان عخیه مجربه مندکنند ،چون همه این مجربه را ندارنهد کهه اهدا فدالزدیههه چیاههاید را بها
اضوح ا قدرت بسیار به ذهن شان ۀارد ما بتواننهد بههراحتد در اجهت ن مسهیحیان اعهالم کننهد .امها
احت طً هر ای نداری ،یک زماند احساد کرده که ادا نیاز به دعا برای داستد در داردسهتها را بهه
ذهناش ۀارده ،یا ایننه کالم مشویقۀمیای را به کسد در فاصلۀ دار بنویسد یها بها اا یهاد بدیهرد ا
بگد متوجه شده که این دقی اً ه ن چیا مورد نیاز در ۀن لحظه بود .عهدو کمهد مننهر مدشهوند کهه
ادا با حاکمیهت اش ،ۀن نیهاز را فدالزدیههه بهه ذههن شهان ۀارد ا انرچهه ایهن عخیهۀ نزه روت نامیهده
مندشود ،اما مواناید کلرد برای دریافت هدایت یا راهن ید ااص از طرف اداست که شزیه امفاقد
است که در عخیۀ نز روت رخ مددهد ،اما در سخح ضگیفمر عمل مدکند.
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ننتۀ همۀ مخالب این مزح  ،ف ه ایهن اسهت کهه بدهوییم عخایهای راحهاند ،ۀنخهور کهه مهردم فنهر
مدکننههد ،مرمههوز ا از "عههالَم دیدههر" نیسههت .بسههیاری از ۀنههها ف ه منونههههای شههدید یهها پیرشههفته از
پدیدههای اارقالگاده است کهه بسهیاری از مسهیحیان در زندندشهان مجربهه مدکننهد .ننتهۀ مههم
دیدری که مدموان از این مزح بدست ۀارد ،این است که انرچه ادا عخایا را به ما عخها کهرده ،امها
ما همچنان مسئول استفادو مؤار از ۀنها هستیم ا باید در پد رشد در بنارنیری ۀنها باشیم مها کلیسها
بتواند از ماایای بیشرت این عخایاید که ادا اجازه داده که ما ناظرشان باشیم ،بهرهمند شود.

 .5کشف و طلبیدن عطایای روحانی.
ظاهرا ً پول

فرض مدکرد ای نداران اواهند دانست که عخایای راحاندشان چیست .اا بهسهادند

به کسانینه در کلیسای رام هستند ،مدنوید از عخایایشان بهه طری ههای نونهانون اسهتفاده کننهد:
"انر عخای کسد نز روت است ،ۀن را متناسب با ای ن اش بهه کهار نیهرد ...انهر کمهک بهه نیازمنهدان
است ،با سخاات چنین کند .انر رهای است ،این کار را با جدیرت انجام دهد .ا انر رحهم ا شهف ت
به دیدران است ،شادمانه به این کار مشلول باشد" (رامیهان  ،8-6:12مرجمهۀ ههاارو نهو) .همچنهین
پرتد بهسادند به اوانندنان اش مدنوید چدونه از عخایایشان اسهتفاده کننهد ،امها دربهارو کشهف
این عخایا چیای مندنوید" :همچون مزارشانِ امین بر فید نونانون ادا ،یندیدر را با ههر عخهاید
که یافتهاید ادمت کنید" (اال پرتد  ،10:4مرجمۀ هاارو نو).
اما انر بسیاری از اعضای کلیسا ندانند که ادا چه عخیه یا عخایای راحاند به ۀنها بخشیده ،چه کار
کنیم؟ در این موارد ،رهاان کلیسا باید بپرسند ۀیا فرصتهای کافد برای بنارنیری عخایای نونهانون
فراهم مدکنند .انرچه فهرست عخایای مخهرح شهده در عهدجدیهد ،جهامع نیسهت ،امها قخگهاً ن خهۀ
رشان اوبد برای کلیساهاست که بپرسند ۀیا حداقل فرصتد برای بنارنیری این عخایها اجهود دارد.
انر ادا کساند را با عخایای ااص در کلیسا نذاشته ،اقتد این عخایا مشویق نشده یا شهاید اجهازو
بنارنیری نداشته باشند ،این افراد در ادمت مسیحد شان کالفهه ا ناکهام اواهنهد شهد ا شهاید بهه
کلیسای دیدری براند که عخایایشان به نفع کلیسا بنار راد.
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بگد از سؤال کشف عخایای شخص ،این سؤال مخرح مدشود که عخایای راحاند بیشهرت را بخلزیهد.
پول

به مسهیحیان فرمهان مددههد" :بها شهوق زیهاد اواههان بههرتین عخایها باشهید" (اال قرنتیهان

 )31:12ا بگدا ً مدنوید" :پ

همیشه در پد محزت باشید ا در عین حال مشتاق دریافت عخایهای

راحال ههدد ا مخصوصههاً عخیههۀ پیشههدوید [نزهه روت] باشههید" (اال قرنتیههان  .)1:14پههول

در ایههن

پیشزمینه ،منظورش را از "بهرتین عخایا" یا "عخایهای برمهر" مگریهف مدکنهد ،چهون در اال قرنتیهان
 5:14کلمهههای را کههه در  31:12بههرای "بهههرتین" بنههار بههرده (یونههاند  ،(meizonمنههرار مدکنههد ا
مدنوید" :زیرا اهمیت کسد که پیشدوید [نزوت] مدکند ،از کسهد کهه بهه زبآنهها سهخن مدنویهد
بیشرت است ،مدر ایننه کسهد بتوانهد سهخن اا را مرجمهه منایهد مها کلیسها م ویهت [بنها] شهود" (اال
قرنتیان  )5:14در اینجا عخایای "برمر" ،عخایاید هستند که کلیسا را بیشرت مههذیب ا بنها مدکننهد.
این با بیانیۀ پول

در چنهد ۀیهۀ بگهد سهازنار اسهت کهه مدنویهد" :از ۀنجها کهه مشهتاق مجلیهات راح

هستید ،بنوشید که در بنای کلیسا مرقرهد کنیهد" (اال قرنتیهان  ،12:14مرجمهۀ ههاارو نهو) .بههرتین
عخایا ،عخایاید هستند که کلیسا را بیشرت بنا مدکنند ا نفع بیشرتی برای دیدران دارند.
اما ما چدونه عخایای راحهاند بیشهرت را بخلزهیم؟ اال بایهد ۀنهها را از اهدا بخلزهیم .پهول

مسهت ی ً

مدنوید" :ۀن کسد که به زبآنها سخن مدنوید ،باید دعا کند که قهادر بهه مرجمهۀ پیهام اهود باشهد"
(اال قرنتیان 13:14؛ م ایسه کنید با یگ وب  ،5:1جایینهه یگ هوب بهه مهردم مدنویهد بایهد از اهدا
حنمت بخلزند) .بگد ،کسانینه اواهان عخایهای راحهاند بیشهرت هسهتند ،بایهد اندیاهههای درسهت
داشته باشند .انر عخایای راحاند ف

برای این طلزیده شوند که شخص بتوانهد مشههورمر شهود یها

نفوذ ا قدرت بیشرتی داشته باشد ،این قخگاً در نظر ادا اشتزاه است .این اندیهاو شهمگون جهادانر
در اع ل  19:8بود که نفت" :ه ن قدرت را به مهن ههم لخهف کنیهد مها بهر ههر کهه دسهت بدهذارم
راحال دد را بیابهد" (مراجگهه کنیهد بهه مهوبیخ پهرتد در ۀیهات  .)22-21بسهیار مرسهناک اسهت کهه
بخواهیم عخایای راحاند یا شهرت در کلیسا ف

برای جالل اودمان باشد ،نه جالل اهدا ا کمهک

به دیدران .بنابراین کسانینه اواهان عخایای راحاند هستند ،باید اال بپرسند ۀیا بهااطر محزت به

679

دیدران ا با موجه به ادمت به نیازهایشان ۀن را مدطلزند ،چون کسهانینه عخایهای راحهاند بارنهد
دارند ،اما "محزت ندارند" ،در نظر ادا "هیچ" هستند (م ایسه کنید با اال قرنتیان .)3-1:13
پ

از ۀن ،شایسته است که به دنزال فرصتهاید برای ۀزمودن ۀن عخیه باشید ،مانند کسد که سهگد

مدکند عخیهاش را کشف کند ،مانند موضیح باط .نهایتاً ،کسانینه اواهان عخایهای راحهاند بیشهرت
هستند ،باید به بنارنیری عخایای کنوند اود ادامه دهند ا انر ادا منداواهد عخایای بیشرتی به
ۀنها بدهد ،باید قانع باشند .اهادمد کهه قنخارههایش "ده برابهر" شهده بهود ،مهورد مأییهد اربهاب قهرار
نرفت ،اما اادمد که قنخارش را در یک کیسه پنهان کرد ا کاری ننرد ،محنهوم شهد (لوقها -16:19
 -)20-23 ،17ایههن قخگ هاً ب هه مهها نشههان مددهههد کههه مهها مسههئول بنههارنیری ا مههالش بههرای افههاایش
استگدادها یا مواناییهاید هستیم که ادا بهعنوان ناظران یا مزارشانش به ما عخا کرده است .ما بایهد
با یادۀاری ایننه عخایای راحاند به هر کسد "مخابق ارادو" راحال دد م سیم شده ،این موضهون را
به مگادل برسانیم (اال قرنتیان  )11:12ا ایننه "ادا جای مناسزد را به همه اعضهای بهدن مخهابق
ارادو اود بخشیده است" (اال قرنتیان  .)18:12به این مرمیب پول

به قرنتیان یادۀاری مدکند که

نهایتاً موزیع عخایا محت ارادو حاکم اداست ا این برای ایریت کلیسها ا ماسهت کهه هیچیهک از مها
همۀ عخایا را نداریم ا نیاز اواهیم داشهت کهه دامئهاً بهه کسهانینه عخایهای متفهاامد دارنهد ،اابسهته
باشیم .انر ادا منداواهد عخایای دیدری را که مدطلزیم به ما عخا کند ،این مالحظات باید مها را
قانع کنند.
ب .آیا بعضی از عطایا متوقف شدهاند؟
امرازه در دنیای مگت دین به نهضت انجیلهد ،نظهرات متفهاامد دربهارو ایهن سهؤال هسهت" :ۀیها همهۀ
عخایای مهذکور در عهدجدیهد بهرای بنهارنیری در کلیسهای امهراز مگتانهد؟" بگضهیها پاسهخ مثزهت
مددهنههد .بگضههد دیدههر پاسههخ منفههد مددهنههد ا اسههتدطل مدکننههد کههه بگضههد از عخایههاید کههه
مگجاهۀسامر هستند (از جمله نزوت ،زبانها بگالاو مفسیر زبانها ا شاید شهفا ا ااهرا ارااح) ،ف ه در
زمان رسوطن بهعنوان "نشهانههاید" بهرای مصهدیق موعظهۀ االیهۀ انجیهل عخها شهدند .ۀنهها در ابتهدا
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مدنویند امرازه این عخایا ،دیدر بهعنوان نشانهها مورد نیاز نیستند ا در پایان عرص رسهولد متوقهف
شدند ،احت طً در پایان قرن ینم یا ۀلاز قرن دام میالدی.

9

همچنین باید بدانیم در رابخه با این سؤال ،یک نراه "متوس " بارند اجود دارد ،نراه "مگت دین به
نهضت انجیلد که نظرامشان م زولمر است" ،کسهانینه از یهک طهرف ،کاریامامیهک یها پنخیناسهتد
نیستند ا از طرف دیدر "موقفنرا"10نیستند ،بلنه ف
اساد کتاب م دد دربارو این سؤال مصمیم نرفت.

مص رمم ا مخمنئ نیستند کهه ۀیها مدمهوان بهر
11

اکرث این مناظرات بر محور مفهوم اال قرنتیان  13-8:13است ،جایینه پول

مدنوید:

"محزت هرنا ساق مندشود ا اما انر نزومها باشد ،نیست اواهد شد ا انر زبانها ،انتها اواههد
پذیرفت ا انر علم ،زایل اواهد نردید .زیراجاهد علمهد داریهم ا جاههد نزهوت مدمنهاییم ،لنهن
هندامد که کامل ۀید ،جاهد نیسهت اواههد نردیهد .زمهاند کهه طفهل بهودم ،چهون طفهل حهرف
مدزدم ا چون طفل فنر مدکردم ا مانند طفل مگ هل مدمنهودم .امها چهون مهرد شهدم ،کارههای
طفالنه را مرک کردم .زیرا که الحال در ۀینه بخور مگ مدبینم ،لنن ۀن اقهت رابهرا؛ اطن جاههد
مگرفتد دارم ،لنن ۀن اقت اواهم شناات ،چناننه نیها شهنااته شهدم .ا الحهال ایهن سهه چیها
باقد است :یگند ای ن ا امید ا محزت .اما بارنرت از اینها محزهت اسهت( ".اال قرنتیهان -8:13
 ،13مرجمۀ قدیم).

 .1آیا اول قرنتیان  13-8:13به ما میگوید چه زمانی عطایای معجزهآسا متوقف خواهنود
شد؟
ِ
هدف این عزارت این است که نشان دهد محزت برمهر از عخایهاید همچهون نزه روت اسهت ،چهون ایهن
عخایا از بین مدراند ،اما محزت از بین نخواهد رفت .ما باید بدانیم "جاهد" در ۀیۀ  ،10نهمنها شامل
نز روت است ،بلنه عخایای دیدر ،همچون "زبانها" ا "علم" را نیا در برمدنیرد ،چون ۀنها هم در ۀیهۀ 8
بهعنوان چیاهاید کهه "زایهل اواههد نردیهد" ذکهر شهدهاند .مسهألۀ کلیهدی ،مفههوم زمهان در کلمهۀ
هندامد که در ۀیۀ  10است" :هندامد که کامل ۀید ،جاهد نیست اواهد نردید".
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کسانینه مگت د اند این عخایا متوقف شدهاند ،مگت هد انهد کهه ایهن عزهارت بهه زمهاند پهیش از زمهان
بازنشت ادااند اشاره مدکند ،از جمله "زمانینه کلیسا بالغ است" یا "زمانینه کتاب م دد منمیهل
مدشود" .اما به نظر مدرسد مفهوم ۀیۀ  12نیازمند ۀن اسهت کهه ایهن عزهارت دربهارو زمهان بازنشهت
ادااند صحزت کند .عزارت "رابرا" اواهیم دید ،بارها در عهدعتیق برای اشاره به دیدن ادا بهطور
شخصد بنار رفته–12نه بهطور کامل یا جامع ،چون هیچ موجود فاند مندمواند این کار را بننهد ،امها
به هرحال ،شخصاً ا ح ی تاً اواهیم دید .پ

اقتد پول

مدنوید" :لنن ۀن اقت رابهرا" ،بهاضهوح

منظورش این است" :اما در ۀن زمان ما ادا را رابرا اواهیم دید" .بهدرستد که این بهارنرتین برکهت
ۀس ن ا اوشد ابدی ما اواهد بود (مناشفه " 4:22چهره اا را اواهند دید" (مرجمهۀ قهدیم)) .ایهن
رایداد ف

در هندام بازنشت ادااند مدمواند امفاق بد افتد .بگالاه ،بخش دام ۀیهۀ  12مدنویهد:

"اطن جاهد مگرفتد دارم ،لنن ۀن اقت اواهم شناات ،چناننه نیها شهنااته شهدم" .پهول

انتظهار

ندارد که دانش بینران داشته باشد ،بلنه در هندام بازنشت ادااند ،انتظهار دارد از سهو مفاه ت ا
نامواند در درک ا فهم ۀزاد شود (مخصوصاً درک ادا ا کار اا) ،از ۀنچه که بخشهد از زنهدند کنهوند
است .دانش اا مانند دانش کنوند ادا دربارو اا اواهد بود ،چون شامل مأایرات لل نخواهد بود ا
با چیاهای قابل درک در این عرصه محهداد نخواههد شهد .امها ایهن دانهش ف ه در هندهام بازنشهت
ادااند اواهد بود.
این زماند است که ۀیۀ  10با بیان این مخلب به ۀن اشاره مدکنهد" :هندهامد کهه کامهل ۀیهد ،جاههد
نیست اواهد نردید" .اقتد مسیح بازمدنردد" ،جاهد" یا طری های نسزد دستیابد به شناات ادا
از بین مدراد ،چون دانشد که در پایان همه چیا اواهیم داشت ،عخایای ناکامل را منسوخ اواههد
کرد .به هرحال به این مگناست که ما زمان بازنشت مسیح ،در رسارس عرص کلیساید ،از جملهه زمهان
حال ا ما راز بازنشت مسیح ،این عخایا همچنان اجود اواهند داشت ا برای کلیسا مفید اواهند بود.

بگالاه ،به نظر مدرسد این مفسیر با هدف کلرد این عزارت متناسبمر است .پول

مالش مدکند بهر

برمری محزت مأکید ا اابت کند که "محزت هرنا از میان نخواهد رفت" (اال قرنتیان  .)8:13اا برای
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اازات این ننته استدطل مدکند که براالف عخایای راحاند حاو ،این بگد از بازنشت ادااند نیا
باقد اواهد ماند .ایهن یهک اسهتدطل قانعکننهده را مدسهازد :محزهت ،بهرای ن شهههای اهدا بهرای
جهان ،بسیار اساسد است که ما بگد از انت ال از این عرص به عرص ۀینده در هندهام بازنشهت مسهیح
نیا باقد اواهد ماند -این ما ابد ادامه اواهد یافت.
نهایتاً ،بیانیۀ کلردمر پول
مدکند .پول

دربارو هدف عخایای راحاند در عرصه عهدجدیهد از ایهن مفسهیر ح یهت

در اال قرنتیان  ،7:1داشنت عخایای راحاند (یوناند  )charismataرا به انتظار برای

بازنشت ادااند مهرمز مدکنهد" :شه در حهالد کهه انتظهار ظههور اداانهد مها عیسهد مسهیح را
مدکشید ،از هیچیک از عخایای راحال دد بدنصیب نیستید" .این پیشنهاد مدکند پول

عخایا را

بهعنوان مدارک م روقت مددید که برای مجهیا ای نداران برای ادمت ما زمان بازنشت اداانهد بهود.
پ

شهک
این ۀیه شزاهت زیادی بها افنهار اال قرنتیهان  13-8:13دارد ،جایینهه نزه روت ا علهم (ا بد
ر

زبانها) دیده مدشوند ا همچنین ما زمان بازنشهت مسهیح مفیهد هسهتند ،امها بگهد از ۀن لیهرواری
هستند.
بنابراین اال قرنتیان  10:13به زمان بازنشت مسیح اشاره کرده ا مدنوید این عخایهای راحهاند مها
ۀن زمان در بین ای نداران باقد اواهند ماند .این یگند ما یک بیانیۀ ااضح از کتهاب م هدد داریهم
که پول

کل داران عرص کلیساید ادامه یابند ا ما زمان بازنشت ادااند
انتظار داشت این عخایا در ر

به نفع کلیسا عمل کنند.

 .2آیا امروزه تداوم نب ّوت ،کفایت کتاب مقدس را به چالش میکشد؟
کسانینه از دیدناه "موقفنراید" استفاده مدکنند ،استدطل مدکننهد کهه در ااقهع اجهازه دادن بهه
"کالمد از ادا" ،در ادامۀ کالم نز رومد ،یگند چیای به کتاب م دد افااده یا با کتاب م دد رقابهت
کنیم .در هر دا مورد ،کفایت کتاب م دد به چالش کشیده مدشود ا عمهالً ،از اقتهدار منحرصه بهه
فردش در زندند مان کاسته مدشهود .بهه هرحهال ،مهن در جهای دیدهری بههطور نسهرتده اسهتدطل
کههردهام ک هه نز ه روت رازمههره در ج عههت کلیسههاهای عهدجدیههد از اقتههدار کتههاب م دسههد براههوردار
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نیست13.این با کالم ادا اعالم مندشد ،بلنهه رصفهاً بها کهالم انسهاند اعهالم مدشهد .ا چهون اقتهدار
کمرتی دارد ،دلیلد ندارد که فنر کنیم ما زمان بازنشت مسیح در کلیسا ادامهه نخواههد یافهت .ایهن
اقتدار کتاب م دد را مهدید مندکند یا با ۀن رقابت مندکند ،بلنه مخیهع کتهاب م هدد ا قضهاات
اردمندانۀ ج عت نیا مدباشد.
ناهد ااقات مخالفت دیدری در این زمان ایجاد مدشود .بگضیها اسهتدطل اواهنهد کهرد کهه حتهد
انر کسانینه امرازه از عخیهۀ نزه روت اسهتفاده مدکننهد ،مدنوینهد اقتهدار ۀن بها کتهاب م هدد برابهر
نیست ،در ااقع در زندندشان برای راهن ید دربارو ارادو ادا ،ۀن را برای رقابت با کتاب م هدد یها
جایداینِ کتاب م دد بنار مدبرند .بنابراین مدنوینهد امهرازه نزه روت ،ۀمهوزو کفایهت کتهاب م هدد
برای راهن ید در زندندمان را به چالش مدکشد.
در اینجا باید پذیرفت که اخاهای بسیاری در ماریخ کلیسا ُرخ داده است .اما در این مزح باید این
سؤال را پرسید که ۀیا سو استفادهها برای عملنرد عخیۀ نز روت واری است؟ انر باید استدطل کنیم
که اخا ا سو استفاده از یک عخیه ،ۀن عخیه را بداعتزار مدسهازد ،په

بایهد مگلهیم کتهاب م هدد

(چون بسیاری از مگل ن کتاب م دد مگلهیم اشهتزاه داده ا ۀیینههاید را ۀلهاز کردهانهد) ا همچنهین
مههدیریت کلیسهها (چههون بسههیاری از رهههاان کلیسهها مههردم را نمههراه کردهانههد) ا لیههره را رد کنههیم.
سو استفاده از یک عخیه به این مگنا نیست که باید از بنارنیری صهحیح ۀن عخیهه جلهونیری کنهیم،
مدر ایننه منایان شود که مندموان بهدرستد از ۀن استفاده کرد -یگند هر نون استفاده از ۀن عخیهه،
یک سو استفاده است.

 .3آیا عطایای معجزهآسا ،فقط با ارائۀ کتُب مقدس جدید همراه بود؟
مخالفت دیدر این است که مدنویند عخایای مگجاهۀسا با اراهۀ کتُب م دد همراه بود ا چون امرازه
کتُب م دد جدیدی اراهه مندشود ،نزاید انتظار مگجاات جدید را داشته باشیم.
اما در پاسخ به ۀن باید نفت که این منها هدف یا هدف اصلد عخایای مگجاهۀسها نیسهت .مگجهاات،
اهداف متگدد دیدری در کتهاب م هدد دارنهد )1( :ۀنهها پیلهام انجیهل را در رسارس عرصه کلیسهاید
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اازات مدکنند؛ ( )2به نیازمندان کمک مدکنند ا درنتیجه رحمت ا محزت ادا را نشهان مددهنهد؛
( )3مردم را برای ادمت مجهیا مدکنند؛ ا ( )4ادا را جالل مددهند.
ما باید موجه کنیم که همۀ مگجاات با اراهۀ کتُب م دد دیدر همراه مندشود .مهثالً اهدمات ایلیها ا
الیشع با مگجاات متگدد در عهدعتیق نشان داده شده ،امها ۀنهها ههیچ کتهاب یها بخشهد را در کتهاب
م دد ننوشهتند .در عهدجدیهد ،مگجهاات بسهیاری رخ داد کهه بها اراههۀ کتُهب م هدد همهراه نزهود.
استیفان ا فیلیپُ

در کتاب اع ل مگجاه کردند ،امها ههیچ کتُهب م دسهد را ننوشهتند .انزیهاید در

قیرصیه بودند که کتُب م دد ننوشتند (اع ل  )4:21ا در صور (اعه ل  )11-9:21ا رام (رامیهان
 )6:12ا مسالونیند (اال مسالونینیان  )21-20:5ا افس

(افسسهیان  )11:4ا ج عتهد کهه اال

یوحنا برای ۀنها نوشته شد (اال یوحنا  .)6-1:4ظاهرا ً مگجاات بسیاری در کلیساهای لالطیه رخ داد
(لالطیان  .)5:3ا یگ وب انتظار دارد که شفا بهه دسهت مشهایخ در همهۀ کلیسهاهاید کهه بهرای ۀنهها
مدنویسد ،جاری شود (مراجگه کنید به یگ وب .)16-14:5

 .4آیا خطرناک است که امروز کلیسا اجازه بدهد عطایای معجزهآسا وجود داشته باشند؟
مخالفت ۀار با نظریۀ موقفنرایان این است که کلیساید که بر بنارنیری عخایهای مگجاهۀسها مأکیهد
مدکند ،در اخر عدم مگادل است ا احهت طً چیاههای مههم دیدهری ماننهد بشهارت ،ۀمهوزو صهحیح ا
الوص ااالقد زندند را نادیده اواهند نرفت.
بیان ایننه بنارنیری عخایای مگجاهۀسها" ،اخرنهاک" اسهت ،بههمنهاید انت هاد اهوبد نیسهت ،چهون
حداقل ما حدادی ،بگضد از چیاهای درست ،اخرناک است .کارههای میسهیونری اخرنهاک اسهت.
رانندند با ماشین اخرناک است .انر ما اخرناک را بهه ایهن مگنها مگریهف کنهیم کهه "ممنهن اسهت
چیای بهدرستد پیش نراد" ،پ

مدموانیم از هر کاری که هر کسد انجام مددههد ،بههعنوان عمهل

"اخرناک" انت اد کنیم ا اقتد هیچ سو استفادو ااصد نیست که به ۀن اشاره کنیم ،این یک انت اد
چند منظوره مدشود .راش بهرت برای عخایای راحاند این است که بپرسیم" :ۀیها ۀنهها مخهابق کتهاب
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م ههدد بنههار مدرانههد؟" ا "ۀیهها بههرای جلههونیری از اخههرات سو اسههتفاده ،قههدمهای کههافد برداشههته
مدشود؟"
الزته بهدرستد که کلیساها مدموانند نامتگادل شهوند ا در ااقهع بگضهیها اینخهور شهدهاند .امها همهه
اینخور نخواهند شد ا نزاید هم اینخور شوند .بگالاه ،چون این استدطل بهر اسهاد نتهایج ااقگهد در
زندند کلیساید است ،شایسته است کهه بپرسهید" :کهدام کلیسهاها در دنیهای امهراز مأایرنهذارمرین
بشارت را دارند؟ کدامیک در بین اعضایشان بیشرتین هدایای فدارکارانهه را دارنهد؟ در ااقهع کهدام
یک بیشرت بر الوص زندند مأکید مدکننهد؟ کهدام یهک عمیهقمرین محزهت را نسهزت بهه اداانهد ا
کالمش دارند؟" درحالینه پاسخ ااضح به این سؤاطت دشهوار اسهت ،مهن فنهر منهدکنم کهه بتهوانیم
منصفانه بدوییم این کلیساها بهطور کلد در جنزشهای کاریامامیک ا پنخیناستد ،در ایهن قسهمتها
ضگیفرت از کلیساهای انجیلد دیدر هستند .در ااقع ،در بگضهد از مهوارد مدمواننهد در ایهن قسهمتها
قویرت باشند .ننته این است که هر اسهتدطلد کهه مدنویهد کلیسهاهاید کهه بهر عخایهای مگجاهۀسها
مأکید مدکنند ،نامتگادل اواهند شد ،در عمل اابت نشدهاند.

 .5نکتۀ نهایی :توقفگرایان و کاریزماتیکها به یکدیگر نیاز دارند.
نهایتاً مدموان استدطل کرد کسانینه در ارداناه کاریامامیک ا پنخیناسهتد هسهتند ،ا کسهانینه در
ارداناه موقفنراید هستند (اساساً مسیحیان اصالحیافته ا داراننرا) ااقگاً به ینهدیدر نیهاز دارنهد ا
انر بیشرت قدر یندیدر را بدانند ،عملنرد بهرتی اواهند داشهت .کاریامامیهک ا پنخیناسهتد مجربهۀ
عملد بیشرتی در بنهارنیری عخایهای راحهاند ا رسزنهدند در پرسهتش دارنهد کهه انهر موقفنرایهان
اواهان یادنیری بودند ،مدموانستند از ۀن بهرهمند شهوند .از طهرف دیدهر ،نراهههای اصهالحیافته ا
داراننرا ،بهطور س رنتد در درک ۀموزو مسیحد ا درک عمیق ا صهحیح مگهالیم کتهاب م هدد بسهیار
قوی بودهاند .نراههای کاریامامیک ا پنخیناستد در صورت یایل مدموانستند چیاههای زیهادی از
کل ا برای هر دا طرف مفید نیست کهه فنهر کننهد مندمواننهد
ۀنها بیاموزند .اما قخگاً برای کلیسا در ر
چیای از دیدری بیاموزند یا از مشارکت با یندیدر بهرهمند شوند.
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 .2سؤاالتی برای مرور
 .1هدف عخایای راحاند در عرص عهدجدید چیسهت؟ عخایهای راحهاند بها عرصه ۀینهده بگهد از
بازنشت مسیح چه ارمزاطد دارد؟
 .2به فهرست عخایای راحاند مراجگه کنید:
 چه مفاامهاید را بین این فهرستها مدبینید؟
 کدام عخایا در بیش از یک فهرست منرار شده است؟
 نتیجهنیری ش از این مشاهدات چیست؟
 .3چه شواهدی نشان مددهند که قدرت عخایای راحاند ،از شخصد به شخص دیدر متفهاات
است؟
 .4ۀیا ما ُحنم راحاند داریم که مشتاق ا اواهان عخایای راحاند باشیم؟ (با استفاده از کتهاب
م دد از پاسختان ح یت کنید) .چهار موصیه را بیان کنید که چدونه یک شخص باید این
کار را انجام دهد.
 .5ۀیا بگضد از عخایای راحاند بگد از زمان رسوطن متوقف شدند؟ با استفاده از کتهاب م هدد
از پاسختان ح یت کنید.
 .6ۀیا هدف مگجاات ف

با اراهۀ کتُب م دد همراه بود؟ مگجاات چه اهداف دیدری دارند؟

 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1پیش از مخالگۀ این فصل ،به نظرمان چهه عخیهه یها عخایهای راحهاند را داشهتید؟ ۀیها بگهد از
مخالگۀ این فصل ،درک مان نسزت به عخیهه (عخایها) راحهاند اودمهان ملییهر کهرد؟ بهه چهه
طری د؟
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 .2چه کاری مدموانید انجام دهید ما عخایای راحانیتان را که نیازمند م ویت است ،محریهک یها
م ویت کنید؟ ۀیا بگضد از عخایا به ش عخا شده که ۀنها را نادیده نرفتهاید؟ به نظرمان چهرا
ۀنها را نادیده نرفتهاید؟
 .3اقتد به کلیسایتان فنر مدکنید ،به نظرمان اکنون کدام عخایای راحاند به مؤارمرین شهنل
عمل مدکنند؟ کدام عخیه در کلیسایتان بیشرت مورد نیاز اسهت؟ ۀیها بهرای رفهع ایهن نیازهها
مدموانید کاری بننید؟
 .4به نظرمان چدونه به کلیسهاها کمهک کنهیم مها از مزاحثهات ا جهداید دربهارو سهؤال عخایهای
راحاند جلونیری شهود؟ ۀیها در کلیسهایتان در مهورد سهؤاطت امهراز ،کشهمنش داریهد؟ انهر
اینخور است ،در کمک به فرانشاندن این کشمنشها چه کاری مدموانید انجام دهید؟
 .5ۀیا به نظرمان بگضد از عخایای راحاند که در عهدجدید ذکهر شهده ،در ااایهل مهاریخ کلیسها
متوقف شد ا دیدر در زمان حال مگتا نیست؟ ۀیا درنتیجۀ مخالگۀ این فصل ،نظرمان دربهارو
این سؤال ملییر کرد؟
 .4اصطالحات خاص
به فهرست انتهای فصل بگدی مراجگه کنید.

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
اال پرتد 11-10:4

"بهعنوان کسد که برکات نونانون ادا را یافته اسهت ،اسهتگدادها ا عخایهای اهود را بهرای ایریهت
دیدران به کار باید .مثالً کسد که اعظ مدکند ،طوری سخن بدوید که نوید از طرف اهدا پیهامد
دارد ا ۀننه ادمت مدکند با قدرمد که ادا به اا عخا مدفرماید ،ادمت کنهد مها از ایهن راه اهدا در
همه چیا بهاسیلۀ عیسد مسیح جالل یابد .بلد ،جالل ا قدرت ما به ابد از ۀن اا باد ،ۀمین".
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_______________________
.1

من از اصخالح پنخیناستد ا کاریامامیک اینخور استفاده مدکنم :پنخیناستد در اشاره به هر فرقه یا نراهد که مزدأ ماریخد ۀن به بیداری پنخیناستد
که در ایاطت متحده در  1901ۀلاز شد ،مدرسد ا به این نظریات ۀموزهای اعت اد دارد( ،الف) مگمید راحال دد مگموطً رایدادی است که بگد از ای ن
ۀاردن رخ مددهد ا (ب) مگمید راحال دد با نشانۀ صحزت به زبانها منایان مدشود ،ا (پ) همۀ عخایای راحاند مذکور در عهدجدید باید امراز هم
طلزیده شوند ا بنار راند.
نراههای پنخیناستد ،مگموطً سااتارهای فرقهای مت یا اود را دارند ،مگرافرتین ۀنها ،ج عت ربراند است.
کاریامامیک ،اشاره به هر نراه (یا افرادی) است که مزدأ ماریخیشان به جنزش مجدید کاریامامیک در دهۀ  1960ا  1970مدرسد که مداواهند همۀ
عخایای راحاند مذکور در عهدجدید (ازجمله نز روت ،شفا ،مگجاات ،زبانها ،مفسیر زبانها ا مشخیص ارااح) را بنار نیرند ا اجازه مددهند دربارو ایننه
مگمید راحال دد بگد از ای ن ۀاردن امفاق مدافتد ا زبانها نشانۀ مگمید راحال دد است ،دیدناههای مختلفد اجود داشته باشد .کاریامامینها لالزاً از
مشنیل فرقۀ اود جلونیری مدکنند ،اما اود را بهعنوان نیراید برای احیا در کلیساهای پرامستان ا کامولیک رامد موجود مددانند.
اکنون مرجع مگتا این جنزشها ،اِستَنلد اِم .بِرنِ

ا نَری بدَ .مک ند است ،ایرایش :للتنامۀ جنزش پنخیناستد ا کاریامامیک (Grand Rapids:

).Zondervan, 1988
.2

این مفسیر اال قرنتیان  10:13بهطور طوطنیرت در بخش ب در زیر پشتیزاند شده است.

.3

بگضد از فهرستها شامل م امها ا عخایاست .مثالً انر دقی رت بدوییم ،رسولد یک م ام است ،نه عخیه .در افسسیان 11:4این فهرست چهار نون
شخصیت را در رابخه با م ام یا عملنرد اراهه مدکند ،انر نخواهیم بهطور دقیق بدوییم ،اینها چهار عخیه هستند .برای سه مورد از این عملنردها در
افسسیان  ،11:4عخایای مت ابلشان ،نز روت ،بشارت ا مگلیم اواهد بود.

.4

این فهرست ،چهار نون شخصیت را در رابخه با م ام یا عملنرد بیان مدکند ،انر بهطور دقیق صحزت نننیم ،چهار عخیه است .برای سه مورد از
عملنردهای موجود در فهرست ،عخایای مت ابل ۀنها ،نز روت ،بشارت ا مگلیم اواهد بود.

.5

به بیان دقی رت ،رسولد یک م ام است ،نه عخیه.

.6

در اینجا اصخالح یوناند برای "عخیه"  charismaاست ،اصخالحد که پول

.7

این دستهبندی با اقتزاد از ِدنی

.8

برای مگریف عخیۀ نز روت در کلیسا به فصل  30مراجگه کنید.

.9

برای مزح نسرتده که با چهار دیدناه متفاات دربارو این سؤال اراهه شده ،به اِین نرا ِدم ،ایرایش :ۀیا عخایای مگجاهۀسا برای امراز است :چهار دیدناه،

در اال قرنتیان  14-12برای صحزت دربارو عخایای راحاند بنار مدبرد.

ا ریتا ِب ِنت است ،راحال دد ا ش ) (Plainfield,NJ: Logos International, 1971صفحۀ .83

مراجگه کنید ( .)Grand Rapids: Zondervan, 1996چهار نفری که در این کار کمک کردهاند :ریچارد نافین (موقفنرا) ،رابرت ساسد (راشنفنر اما
محتاط)َ ،سم ا ُستورما (مو سوم) ا داگ ۀد (پنخیناستد /کاریامامیک) .برای مخالگۀ بیشرت دربارو دیدناه موقفنرا ،به جان َمک ۀرمور کوچک مراجگه

کنید ،ۀشفتدد کاریامامیک ( )Grand Rapids: Zondervan, 1992ا ریچارد نافین ،دیدناههاید دربارو پنخیناست :درسهاید از مگلیم عهدجدید دربارو
عخایای راحال دد ( .)Philipsburg,NJ: Presbyterian and Reformed, 1979از دیدناه لیرموقفنرا ،مراجگه کنید به َجک دیِری ،متگجب از قدرت
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راح :استاد سابق دانشندو مذهزد داطد درمدیابد که ادا امراز هم صحزت مدکند ا شفا مددهد ()Grand Rapids: Zondervan, 1993؛ َجک

ِ
مگجاات بگد از کتاب
دیِری ،متگجب از صدای ادا )(Grand Rapids: Zondervan, 1996؛ جان راموِن ،دربارو موقف عخیه :مجادلۀ پرامستان دربارو
م دد ()Sheffield: Sheffield University Academic Press, 1993؛ ا نَری ن ِر ا ِکوین اِسپرین ِدر ،ایرایش :ملنوت ا قدرت (Ventura,
کل این سؤال به دی .اِی.کارسون نیا مراجگه کنید ،نشان دادن راح :رشح مفصل الهیامد اال قرنتیان (Grand 14-12
) .Calif.:Regal, 1993دربارو ر
).Rapids: Baker, 1987
 .10کلمۀ موقفنرا یگند کسد که فنر مدکند بگضد از عخایای راحاند مگجاهۀسا مدمها پیش اقتد رسوطن ُمردند ا کتاب م دد منمیل شد ،متوقف شدند.
 .11مزح مربوط به ب یۀ این بخش دربارو مناظرو موقفنراید ،با اقتزاد از اِین نرا ِدم ،عخیۀ نز روت در عهدجدید ا امراز است ( Eastbourne, UK:
 )Kingsway, and Westchester,III.: Crossway,1988صفحات  252–227ا با کسب اجازه استفاده شده است.
 .12مثالً به پیدایش  30:32ا دااران  22:6مراجگه کنید (دقی اً کل ت ینسان یوناند که در اال قرنتیان  12:13بنار رفته)؛ مثنیه 4:5؛ 10:34؛ حاقیال
35:20؛ ارا .11:33
 .13برای مزح دیدر دربارو اقتدار عخیۀ نز روت به فصل  30مراجگه کنید.
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فصل سیام
عطایای روحالقدس ( :)2عطایای خاص

 +ما چدونه باید عخایای راحاند ااص را درک کرده ا بنار بایم؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
ما در این فصل به مزح کلرد عخایای راحاند در فصل قزهل ادامهه داده ا چنهد عخیهۀ اهاص را بها
دقرت بیشرت بررسد اواهیم کرد .ما به همۀ عخایای مذکور در عهدجدیهد نخهواهیم پردااهت ،امها بهر
عخایای متگددی یرکا اواهیم کرد که بهاوبد درک نشده یا امرازه کاربردشهان بحه براندیا شهده
است .بنابراین ،عخایاید را بررسد نخواهیم کرد که مگند ا کاربردشان مخهابق اصهخالح بنهار رفتهه،
مشخص ا منایان است (همچون ادمت کردن ،مشویق ،کمک به نیازمندان ،رهای یا رحیم بهودن)،
بلنه مرجیحاً بر عخایای زیر یرکا اواهیم کرد:
( )1نز روت )2( ،مگلیم )3( ،شفا ا ( )4زبانها ا مفسیر زبانها.
الف .نب ّوت
انرچه مگاریف متگ رددی برای عخیۀ نز روت بیان شده ،یک بررسد مازه از مگلیم عهدجدیهد دربهارو ایهن
عخیه نشان اواهد داد که ایهن نزایهد بههعنوان "پیشهدوید ۀینهده" یها "اعهالم کالمهد از اداانهد" یها
"موعظۀ قدریند" مگریف شود -بلنه "بیان چیای که ادا فدالزدیهه به ذههن مهدۀارد" .چههار ننتهۀ
اال در مخالب زیر از این نتیجهنیری ح یت مدکنند؛ ننات باقی نده به مالحظهات دیدهر در مهورد
این عخیه مدپردازند.

1
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 .1رسوالن عهدجدید ،همتای انبیای عهدعتیق هستند.
انزیای عهدعتیق مسئولیت شدفتاندیای داشتند -ۀنها مدموانستند کالمد را که اقتدار مخلق الهد
داشت ،اعالم کرده ا بنویسند .مدموانستند بدویند" :از ایهرنا اداانهد مدفرمایهد" ،ا کالمهد کهه بهه
دنزالش مدۀمد ،کالم ادا بود .انزیای عهدعتیق ،کالمشان را بهعنوان کالم ادا بهرای همهۀ دارانهها
در کتاب م دد نوشتند (مراجگه کنیهد بهه اعهداد 38:22؛ مثنیهه 20-18:18؛ ارمیها 9:1؛ حاقیهال
 7:2ا لیره) .بنابراین بدای ند یا نااطاعتد از کالم نزد به مگنای بدای ند یا نااطاعتد از ادا بود
(مراجگه کنیهد بهه مثنیهه 19:18؛ اال سهموهیل 7:8؛ اال پادشهاهان 36:20؛ ا بسهیاری از عزهارات
دیدر).
در عهدجدید نیا کساند بودند که کالم ادا را اعالم کرده ا نوشتند ا ۀنهها را در کتهاب م هدد ازهت
ِ
جدید "رسوطن"
کردند ،اما شاید متگجب شویم که عیسد ،ۀنها را "انزیا" منداواند ،بلنه از اصخالح
استفاده مدکند .رسوطن عهدجدید همتای انزیای عهدعتیق هستند (مراجگه کنیهد بهه اال قرنتیهان
13:2؛ دام قرنتیههههان 3:13؛ لالطیههههان 12-11 ،9-8:1؛ اال مسههههالونینیان 13:2؛ 15 ،8:4؛ دام
پرتد  .)2:3رسوطن اقتدار دارند که کل ت کتُب م دد عهدجدید را بنویسند ،نه انزیا.
اقتد رسوطن مداواهند اقتدار بدنظیرشان را اابت کنند ،هرنا به ل ب "نزهد" مت روسهل مندشهوند،
بلنههه اههود را "رسههوطن" مداواننههد (رامیههان 1:1؛ اال قرنتیههان 1:1؛ 2-1:9؛ دام قرنتیههان 1:1؛
12:11-13؛ 12-11:12؛ لالطیههان 1:1؛ افسسههیان 1:1؛ اال پههرتد 1:1؛ دام پههرتد 1:1؛  2:3ا
لیره) .این پیشنهاد مدکند که کلمۀ نزد ا نز روت برای موصیف نویسندنان کتب م هدد عهدجدیهد
مناسب نزود ا شاید این کل ت بارها بهطور اسیگرت در ۀن زمان بنار رفتهاند.

 .2مفهوم کلمۀ نبی در زمان عهدجدید.
ِ
جدید رسول را برای مگیهین کسهاند برنایهد کهه اقتهدار نوشهنت کتهب م هدد را
چرا عیسد اصخالح
داشتند؟ احت طً چون کلمۀ یوناند "( prophetesنزد") در زمان عهدجدید مگاند بسهیار اسهیگرتی
داشت .این بهطور کلرد ح ِّ "کسد که کالم ادا را اعالم مدکند" را به همراه نداشت ،بلنه مرجیحاً
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"کسد که با مأایر بیراند صحزت مدکند" (لالزاً یک نون مأایر راحهاند) .میتهود  12:1در جایینهه
پول

از شاعر یوناند بُتپرست ،یگند اِپی ِم ِ
نیدد ن ل قهول مدکنهد ،اینخهور از ایهن کلمهه اسهتفاده

مدکند" :یند از انزیای کریتد که یک نفر از اود ۀنهاست نفت" :اههالد کریهت همیشهه درالدهو ا
حیوۀنهای پلید ،پُر اور ا منزلد هستند" .رسبازاند که عیسد را مسخره مدکنند نیا ظاهرا ً از کلمۀ
نز روت کن به این شنل استفاده مدکنند ،اقتد چشه ن عیسهد را بسهته ا بیرح نهه فرمهان دادنهد:
"نزوت کن که مو را زده است؟" (لوقا  ،64:22مرجمۀ قدیم) .منظورشان این نیست که "کالمد را که
از اقتدار مخلق الهد براوردار است ،اعالم کن" ،بلنه "چیای را به ما بدهو کهه بهرای مهو ۀشهنار شهده
است" (م ایسه کنید با یوحنا .)19:4
بسیاری از منتوبات لیر کتاب م دسد ،از کلمۀ نزد (یوناند  )prophetesاینخور استفاده مدکنند،
بدان دطلت بر اقتدار الهد کالمد که ۀن "نزد" اعالم مدکند .در ااقع ما زمان عهدجدیهد ،اصهخالح
نزد در کاربرد رازانه لالزاً ف

به مگنای "کسد که دانش مافوق طزیگد دارد" یا "کسد که ۀینهده را

پیشدوید مدکند" بود -یا حتد ف

"سخرنان" (بدان مفهوم ضمند اقتهدار الههد)ِ .هلمهوت کرا ِمهر

منونههاید از کاربرد این کلمه را در زماند نادیک بهه زمهان عهدجدیهد ،در م الههاش دربهارو للتنامهۀ
الهیامد عهدجدید بررسد کرده ا نتیجهنیری مدکند کهه کلمهۀ یونهاند "نزهد" (" )prophetesف ه
عملنرد رسمد بیان کردن ،اعالم کردن ،شناسانیدن" را ابراز مدکنهد .بها ایهن حهال چهون "ههر نزهد
چیای را اعالم مدکند که کالم اودش نیست" ،کلمهۀ یونهاند بهرای " ُمنهادی" (" )keryxنهادینرتین
مرتادف است".

2

الزته کل ت نزد ا نز روت ،ناهد ااقات برای رسوطن در پیشزمینۀ مأکید بر مأایر راحاند بیرانهد (از
طرف راحال دد) بنار رفته که محت مأایر ۀن صحزت مدکردنهد (افسسهیان 20:2؛ 5:3؛ ا مناشهفه
3:1؛  ،)7:22اما این اا و مگمولد بنار رفته برای رسوطن نزود ،اصخالح نزد ا نز روت نیا بهمنهاید به
مگنای اقتدار الهد برای سخرناند یا نوشتههایشان نزود .بهطور متهداالرت ،کلمهۀ نزهد ا نزه روت بهرای
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مسیحیان عادی بنار مدرفت که نه با اقتدار مخلق الهد ،بلنه ف

برای ناارش چیای کهه اهدا در

قلزشان نذاشته یا به ذهنشان ۀارده بود ،صحزت مدکردند.

 .3عطیۀ نب ّوت ،به انواع مسیحیان در هر جامعتی عطا میشود.
با اعخای راحال دد در پُری عهد مازه در پنخیناست ،یند از نتایج موزیهع نسهرتدو عخیهۀ نزه روت در
بین هااران نفر از قوم ادا در هااران ج عت مسیحد در رسارس کلیسای االیه بود .پرتد نفت این
امفاق اواهد افتاد:
" ...بلنه این ه ن چیای است که یوهیل نزد در نظر داشت اقتد نفت" :ادا مدفرماید در

زمان ۀار چنین اواهم کرد :از راح اود بر یام انسهانها مدبهارانم ا پرسهان ا داهرتان شه
نز روت اواهند کرد ا جوانان ش رؤیاهها ا پیهران شه اوابهها اواهنهد دیهد .بلهد ،حتهد بهر
لالمان ا کنیاان اود در ۀن ایام از راح اهود اهواهم بارانیهد ا ایشهان نزه روت اواهنهد کهرد".
(اع ل )18 -16:2
چناننه م ام کاهن در عهدعتیق محداد به مگداد بسیار کمد بود ،اما در عهدجدید ،همهۀ قهوم اهدا
کاهنان شدند (یا "کهانت ملوکانه" ،اال پرتد  ،9:2مرجمۀ قدیم) ،په

م هام نزهد نیها ملییهر کهرد:

عخیۀ نز روت بهطور اسیع در قوم ادا موزیع شد ،اما اقتدار نزه روت ،اقتهدار کمهرتی اسهت ،ایهن دیدهر
اقتدار کالم اهدا نیسهت .مها حهداقل در اارشهلیم (اعه ل  ،)27:11انخاکیهه (اعه ل  ،)1:13صهور
(اع ه ل  ،)4:21قیرصههیه (اع ه ل  ،)9-8:21رام (رامیههان  ،)6:12قههرنت

(اال قرنتیههان ،)29:14

مسالونیند (اال مسالونینیان  )21-20:5ا کلیساهاید که یوحنا به ۀنها نوشت (اال یوحنها ،)2-1:4
نشانۀ ااص انزیا را داریم .اقتد این شواهد را در کنار اعدو موزیهع ایهن عخیهه در اعه ل 18-16:2
(در باط) مدنذاریم ،احت طً مسیحیاند در هر یک از هااران ج عت مسیحد دنیای باستان بودنهد
که عخیۀ نز روت داشتند .پول

انتظار داشت ۀنها در ههر جلسهۀ کلیسهاید نزهوت کننهد (اال قرنتیهان

.)29-33 ،26 ،5 ،1:14
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ۀیا همۀ این هااران نفر که عخیۀ نز روت داشتند ،کالم ادا را اعالم مدکردند که باید در کتب م هدد
نوشته مدشد ،یگند در "کتاب عهد" ادا ،ما برای یامد قوم ادا در همۀ زمانها حفهظ شهود؟ قخگهاً
ایر .در ااقع ،هیچیک از کتابهای عهدجدید موس یند از این انزیای مسهیحد االیهه نوشهته نشهد.
ه نخور که در فصل  2دیدیم ،کتابهای عهدجدید موس رسوطن یا کساند نوشته شد که مسهت ی ً
موس ۀنها مأیید شده بودند .پ

چه نون اقتداری در کالم نز رومد است که در ج عتههای عهدجدیهد

اعالم مدشود؟ این باید از اقتدار کمرتی براهوردار باشهد .در ااقهع ،ایهن چیهای اسهت کهه در ۀیهات
متگددی که عخیۀ نز روت را موصیف مدکند ،مدیابیم.

 .4نشانههایی که اقتدار کالم "انبیا" با اقتدار کالم کتاب مقدس برابر نبود.
الف .اع ل .4:21
در اع ل  4:21دربارو شانردان در صور مداوانیم" :ۀنها با الهام راح اهدا بهه پهولُ
که به اارشلیم نراد" .ظاهرا ً این نز روت برای پول

بود ،اما پول

کالم ادا بود ا اقتداراش با اقتدار کتاب م دد برابر بود ،پ

ارصار کردنهد،

از ۀن اطاعت ننرد! انهر ایهن نزه روت،
اا هرنا این کار را مندکرد.

ب .اع ل .11-10:21
بگد در اع ل  ،11-10:21ۀلابود نز روت کرد که یهودیان اارشلیم ،پهول

را بسهته ا"اا را بهه دسهت

امتها اواهند سپرد"( ،مرجمۀ قدیم) ،یک پیشدوید که م ریزهاً درسهت بهود ،امها کهامالً درسهت نزهود:
رامیها ،نه یهودیهان ،پهول

را بسهتند (ۀیهۀ 33؛ همچنهین 3)29:22ا یهودیهان بهه جهای ایننهه اا را

دااطلزانه محویل دهند ،سگد کردنهد اا را بنُشهند ا اا بایهد بههزار نجهات مدیافهت (ۀیهۀ  .4)32ایهن
پیشدوید نامربوط نزود ،اما جاهیات نادرستد داشت که اعتزار نزد عهدعتیق را زیر سؤال مدبُرد .از
طرف دیدر ،انر فرض کنهیم ۀلهابود ،رایهاید را دربهارو پهول

بههعنوان زنهداند رامیهها در اارشهلیم

داشت که با جمگیت عصزاند یهودیان احاطه شده بود ،این منت مدموانست کامالً بههاوبد موضهیح
داده شود .مفسیر اا از این "رایا" یا "مناشفۀ" راحال دد این مدبود که یهودیهان ،پهول

را بسهته ا

به رامیها سپردند ا این چیای است که ۀلابود (ما حدادی به اشتزاه) نز روت کرد .ایهن دقی هاً هه ن
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نز روت اخاپذیری است که برای مگریف نز روت ج عت عهدجدید در مخالب باط مناسب است -ناارش
چیای که ادا فدالزدیهه به ذهن شخص ۀارده ،با کل ت او ِد شخص.

5

پ .اال مسالونینیان .21-19:5
پول

به مسالونینیان مدنوید" :نز رومها را اوار مش رید .همه چیا را بیازماییهد؛ بهه ۀنچهه نینوسهت،

محنم بچسزید" (اال مسالونینیان  ،21 -20:5مرجمۀ ههاارو نهو) .انهر مسهالونینیان فنهر مدکردنهد
اقتدار نز روت با اقتدار کالم ادا برابر است ،اا هرنا نزاید بهه ۀنهها مدنفهت ۀن را اهوار نشهمرند -ۀنهها
کههالم اههدا را "بهها ۀن شههادی کههه راحال ههدد مدبخشههد"" ،دریافههت کههرده" ا "مدپذیرفتنههد" (اال
مسالونینیان  ،6:1مرجمۀ هاارو نو؛ 13:2؛ م ایسه کنید با  .)15:4اما اقتد پول

بهه ۀنهها مدنویهد

"همه چیا را بیازمایید" ،باید حداقل شامل نز رومهاید باشد که در عزارت قزلد ذکر کرد .اقتد مشویق
شان مدکند "به ۀنچهه نینوسهت ،محنهم بچسهزید" ،اسهتنزاط مدکنهد کهه نز رومهها شهامل چیاههاید
هستند که نینوست ا چیاهاید که نینو نیست .این موضون را هرنا مندموانستیم دربهارو کهالم نزهد
عهدعتیق یا مگالیم م تدارانۀ رسول عهدجدید بدوییم.
 .اال قرنتیان .38-29:14
نشانۀ نسرتدهمر نز روت عهدجدید در اال قرنتیان  14یافت مدشود .اقتد پول

مدنویهد" :از انزیها،

دا یا سه من نز روت کنند ا دیدران نفتار ۀنها را بسنجند" (اال قرنتیان  ،29:14مرجمهۀ ههاارو نهو) ،اا
پیشنهاد مدکند که ۀنها باید با دقت نوش کنند ا اوب را از بد جدا کنند ،بگضیها را پذیرفته ا ب یهه
را رد کنند (چون این مفهوم کلمۀ یوناند  diakrinoاست ،در اینجا "نفتهار ۀنهها را بسهنجند" مرجمهه
شده است) .ما مندموانیم مصور کنیم که یک نزد عهدعتیق ماننهد اشهگیا بدویهد" :بهه حهرفم نهوش
کنید ا نفتارم را بسهنجید -اهوب را از بهد جهدا کنیهد ،ۀنچهه را کهه بایهد بپذیریهد ،از ۀنچهه کهه نزایهد
بپذیرید ،جدا کنید!" انر نز روت از اقتدار الهد مخلق براوردار بود ،انجام این کار نناه مدبود .اما در
اینجا پول

فرمان مددهد که این کار را بننند ،پیشنهاد مدکند که نز روت عهدجدیهد ،اقتهدار کهالم

ادا را ندارد.

6
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در اال قرنتیان  30:14پول

اجازه مددهد که نزد حرف دیدری را قخع کند" :انر فردی دیدهر کهه

در ۀنجا نشسته مناشفهای دریافت کند ،فرد نخست سنوت ااتیار منایهد .زیهرا همهه مهد موانیهد بهه
نوبت نز روت کنید" (مرجمۀ هاارو نو) .داباره ،انر انزیها کهالم اهدا را اعهالم مدکردنهد کهه ارزش ۀن بها
کتاب م دد برابر بود ،بهسختد مدموان مصور کرد که پول
اجازه نداد پیلامشان را یام کنند .اما این چیای است که پول
پول

نشان مددهد هیچک

بدویهد بایهد حرفشهان را قخهع کهرد ا
فرمان مددهد.

در قرنت  ،یگند کلیساید که نز رومههای زیهادی داشهت ،مندموانسهت

کالم ادا را اعالم کند .اا در اال قرنتیان  36:14مدنوید " :ۀیا کالم ادا از ش رسچشمه نرفته یها
منها به ش رسیده است؟" (مرجمۀ هاارو نو) .پول
انزیای قرنت
بگد پول

رسچشمه ندرفته است.

بهاضوح اسهتنزاط مدکنهد "کالمهد از اهدا" ،از

7

در ۀیات  37ا  38م ردعد اقتداری بیش از اقتدار انزیای قرنت

است" :انر کسهد اهود را

نزد یا فردی راحاند مدداند ،مصدیق کند که ۀنچه به ش مدنویسم فرماند است از جانب ادااند.
انر کسد این را نپذیرد ،اودش نیا پذیرفته نخواهد شد" (مرجمۀ هاارو نو).
همۀ این عزارات نشان مددهند که نظر رایجد که مدنوید انزیا" ،کالم ادا" را در لیاب رسهوطن در
کلیساهای االیه اعالم مدکردند ،رصفاً نادرست است.

 .5ما امروزه چگونه باید دربارۀ اقتدار نب ّوت صحبت کنیم؟
امرازه نز رومها در کلیسا باید رصفاً کالم انساند ،نه کالم ادا در نظر نرفته شود ا نزاید اقتدارش برابهر
با کالم ادا در نظر نرفته شود.
اکرث رهاان پنخیناستد ا کاریامامیک موافق اند که اقتدار نز روت مگارص با اقتدار کتاب م دد برابر
نیست .اما باید نفت عمالً ،درنتیجۀ ۀلاز نزومهها بها عزهارت رایهج عههدعتیق ،یگنهد "از ایهرنا اداانهد
مدفرماید" (عزارمد که در عهدجدید موس انزیای کلیساهای عهدجدیهد اعهالم نشهده) ،رسدرنمهد
های زیادی ایجاد شده است .بنهارنیری ایهن عزهارت ،نااوشهایند اسهت ،چهون ایهن مصه رور را ایجهاد
مدکند که کل ت پ

کالم اداست ،درحالینه عهدجدید از این نظریه دفان مندکند ا اکهرث
از ۀنِ ،
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سخرنانان مسئولیتپذیر کاریامامیک اقتد محت فشهار قهرار مدنیرنهد ،منداواهنهد ۀن را بهرای ههر
بخش از نز رومهای شان اعالم کنند .پ

به نفع ماست ،نه به زیان ما ،که این عزارت در م ردمه حهذف

شود.
درست است که ۀلابود در اع ل  11:21از عزهارت مشهابهد اسهتفاده مدکنهد ("ۀنچهه راحال هدد
مدنوید") ،اما این کلمه (یوناند  )tade legeiموسه نویسهندنان مسهیحد بگهد از زمهان عهدجدیهد
برای مگرفد مگزیرهای بسیار کلرد یها مفسهیرهای بسهیار نسهرتدو ناارشهات بنهار رفتهه اسهت (ماننهد
ایدنامیود ،رساله به فیالدلفیا [ 2-1:7در حداد 108مهیالدی] ا رسهاله بهه برنابها 8:6؛ [ 5 ،2:9در
حداد 100-70میالدی]) .ظهاهرا ً ایهن عزهارت مدموانهد بهه ایهن مگنها باشهد" :ایهن بههطور کلهد (یها
م ریزد) چیای است که راحال دد به ما مدنوید".
انر کسد ااقگاً فنر مدکند ادا چیای را به ذهناش مدۀارد که باید در ج عهت اعهالم شهود ،ههیچ
اشنالد ندارد که بدوید " :فنر مدکنم ادااند در ذهنم مدنذارد که "...یا " به نظرم ادااند بهه مها
نشان مددهد که "...یا عزارات مشابه .الزته این به انهدازو "از ایهرنا اداانهد مدفرمایهد"" ،نیرامنهد"
نیست ،اما انر این پیلام ااقگاً از طرف ادا باشد ،راحال دد کاری مدکند که با قدرت زیاد با قلهب
کسانینه باید بشنوند ،صحزت کند.

 .6یک "مکاشفۀ" فیالبدیهه ،نب ّوت را از عطایای دیگر متفاوت ساخته است.
انر نز روت شامل کالم ادا نیست ،پ
پول

این چیست؟ از چه لحاظ از طرف اداست؟

نشان مددهد که ادا مدموانست چیای را فدالزدیههه بهه ذههن ۀارد مها نز روتکننهده ۀن را بها

کل ت اودش اعالم کنهد .پهول

ۀن را "مناشهفه" مدنامهد" :انهر فهردی دیدهر کهه در ۀنجها نشسهته

مناشفهای دریافت کند ،فرد نخست سنوت ااتیار مناید .زیرا همه مدموانید به نوبت نز روت کنید مها
همه مگلیم یابند ا همه مشویق شوند" (اال قرنتیان  ،31-30:14مرجمۀ هاارو نو) .در اینجها از کلمهۀ
مخصصد بنار رفته موس الهیدانان در صحزت از کهالم کتهاب
مناشفه ،در حالت نسرتدهمر از راش
ر
م دد استفاده مدکند-امها عهدجدیهد در یهک جهای دیدهر از اصهخالح ۀشهنار کهردن ا مناشهفه در
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حالت نسرتدو ارمزاط با ادا استفاده مدکند که نتیجههاش کهالم منتهوب کتهاب م هدد نیسهت یها
اقتدارش با کالم منتوب کتاب م دد برابر نیست (مراجگهه کنیهد بهه متهد 27:11؛ رامیهان 18:1؛
افسسیان 17:1؛ فیلیپیان .)15:3
پول

ف

به چیای اشاره مدکند که ادا مدمواند یندفگه به ذهن کسد بیاارد ،یا چیای کهه اهدا

مدمواند اجدان کسد را با ۀن محت مأایر قرار دهد ،به طورینه ۀن شخص احساد کند این از طهرف
اداست .شاید فنری که به ذهن رسیده ،بهطرز عجیزد مت یا از رشتۀ افنار او ِد شخص باشهد ،یها
با ح ر وارت یا پافشاری همراه باشد ،یا بهنوعد دیدر ،ۀن شخص بهاضوح بداند کهه ایهن از طهرف
ادااند است.
مصویر  1 .30ایدو مناشفه از طرف اهدا را کهه بها کله ت نزهد (رصفهاً انسهاند) اعهالم شهده ،نشهان
مددهد.
مناشفه

نزوت (= ناارش مناشفه)
نزوت زماند است که یک مناشفه از طرف ادا با کالم نزد (رصفاً انساند) اعالم شود.

مصویر 1 .30

بنابراین ،انر یک لریزه اارد شود ا همه نز روت کنند" ،رازهای دلش ۀشنار اواهد شد .ۀندهاه رای بهر
زمین نهاده ،ادا را پرستش اواهد کرد ا مصدیق اواهد منود که" :براستد ادا در میهان ش سهت"
(اال قرنتیان  ،25:14مرجمۀ هاارو نو) .من ناارش این امفاق را در ۀمرینا در کلیسهاید کهه بهاضهوح
مگمیدی لیرکاریامامیک بود ،شنیدم .یک سخرنان میسیونر در اس پیلام اش منه کهرد ا اینخهور
نفت" :من برنامهریای ننردم که این را بدویم ،اما به نظر مدرسد که ادااند نشان مددهد کهه یهک
نفر در این کلیسا از زن ا اانوادهاش جدا شده است .انر اینخور است ،اجازه بهده بهه مهو بدهویم کهه
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ادا مداواهد به نادشان بازنردی ا یاد بدیری که از الدوی ادا در زندند اانوادند پیرای کند".
این میسیونر اا نداشت که در بالنن ماریک ،مردی نشسته بود که چند لحظه قزل برای االهین بهار
در زندند اش اارد کلیسا شده بود .این دقی اً رشح حا ِل اا بود ا اا اودش را مگرفد کرد ا نناه اش
را مصدیق کرد ا به جستجوی ادا پرداات.
به این مرمیب ،نز روت "نشانهای" برای ای نداران است (اال قرنتیان  -)22:14ایهن نشهانۀ ااضهحد از
کار قخگد ادا در میانشان است ،یک "نشانه" از دست مزارک ادا بر ج عت است .چون این برای
ای ن ۀاردن لیرای نداران هم بنار مدراد ،پول
ناۀناه یا بدای ن به مجل

مشویق مدکند که این عخیه در زمانینه "اشخاص

درۀیند" ،استفاده شود (اال قرنتیان  ،23:14مرجمۀ هاارو نو).

بسیاری از مسیحیان در یام دارانهای کلیسا ،اقایع مشابه را مجربه کرده یها شهنیدهاند -مهثالً شهاید
دراواست دعای برنامهریای نشده ،امها واری بهرای میسهیونرهای ااصهد در نیجریهه بهه ۀنهها داده
شده است .بگدها ،کسانینه دعا کردهانهد ،دریافتنهد کهه دقی هاً در هه ن لحظهه ایهن میسهیونرها بها
ماشین مصادف کردند یا در جن

راحاند شدیدی بودند ا به ایهن دعاهها نیهاز داشهتند .پهول

ایهن

ح ر یا احساد دراند نسزت به این چیاها را "مناشفه" مدنامد ا اعالم ۀن به ج عت کلیساید که
با محریک ادا اعالم مدشود" ،نز روت" نامیده مدشود .شاید عنارص ادراک یا مفسیر سخندو را داشته
باشد ا قخگاً نیازمند ارزیابد ا ۀزمایش است ،با این حال کاربرد ارزشمندی در کلیسا دارد.

8

 .7فرق بین نب ّوت و تعلیم.
درحالینه همۀ "نز روت"های عهدجدید بر اساد این نون محریک فدالزدیهه از طرف راحال دد بهود
(م ایسه کنید با اع ل 28:11؛ 11 -10 ،4:21؛ ا به ایهدههای نزه روت کهه در لوقها 39:7؛ -63:22
64؛ یوحنا 19:4؛  51:11اراهه شده ،موجه کنید) ،اما هیچیک از سخنان انساند که "مگلیم" اوانده
شده یا موس "مگلم" انجام شده یا با فگل مگلیم دادن موصیف شده ،هرنا نفته نشده که بهر اسهاد
یک "مناشفه" در عهدجدید است .بلنه "مگلیم" لالزاً ف

موضیح یها کهاربرد کتهاب م هدد (اعه ل

35:15؛ 28-24 ،11:18؛ رامیههان 21:2؛ 4:15؛ کولسههیان 16:3؛ عاانیههان  )12:5یهها منههرار ا
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موضیح مگالیم رسولد است (رامیان 17:16؛ دام میمومااد 2:2؛  10:3ا لیره) .ایهن چیهای اسهت
که امرازه "مگلیم کتاب م دد" یا "موعظه" مدنامیم.
پ

اقتدار نز روت ،کمرت از "مگلیم" است ا نز رومهای کلیساید همیشه باید محت مگلیم م تدرانۀ کتهاب

م دد باشند .به میمومااد نفته نشد مگهالیم پهول

را در کلیسها نزه روت کنهد؛ اا بایهد ۀنهها را مگلهیم

مدداد (اال میمومااد 11:4؛  .)2:6به مسالونینیان نفته نشد بهه سه رنتهاید کهه بهرای ۀنهها "نزه روت
شههده" بچسههزند ،بلنههه بههه س ه رنتهاید کههه موس ه پههول

بههه ۀنههها "مگلههیم" داده شههده بچسههزند (دام

مسالونینیان  .)15:2براالف بگضد از دیدناهها ،مگل ن ا نهه انزیها ،رههای ا ههدایت کلیسهاهای
االیه را فراهم کردند.
بنابراین در بین مشایخ کساند بودند که "در اعظ ا مگلیم زحمت مدکشند" (اال میمومهااد )17:5
ا شیخ باید "مگلمهد موانها" باشهد (اال میمومهااد 2:3؛ م ایسهه کنیهد بها میتهود  -)9:1امها دربهارو
مشایخد که کارشان نز روت بود ،چیای نفته نشده ا هرنا نفته نشده که شیخ باید "نزد موانا" باشهد
یا مشایخ باید "به نز رومهای صحیح محنم بچسزند" .میمومااد در عملنرد رهای ،باید بهه اهودش ا
"مگالیم اش" موجه مدکرد (اال میمومااد  ،)16:4اما هرنها نفتهه نشهده بهه نز رومههایش موجهه کنهد.
یگ وب هشدار داد که مگلیم دهندنان ،نه نز روت کنندنان ،با سهختدیری بیشهرت دااری اواهنهد شهد
(یگ وب .)1:3
پ

در عهدجدید ،منلیف مفسیر ا بنارنیری کتاب م دد" ،مگلیم" نامیده مدشود .فرق بین مگلهیم

ا نز روت ،نسزتاً ااضح است :انر یک پیلام نتیجۀ مفنر ۀناهانه از مهنت کتهاب م هدد اسهت ا شهامل
مفسیر منت ا کاربرد ۀن برای زندند است ،پ

(در اصخالحات عهدجدید) یک مگلیم است .امها انهر

یک پیلام ،ناارش چیای است که ادا یندفگه به ذهن مدۀارد ،این یک نز روت است .حتد مگهالیمد
که از قزل ۀماده شده ،مدمواند با مخالب اضافد برنامهریای نشده کهه مگلهم کتهاب م هدد یندفگهه
احساد مدکند ادا به ذهنش مدۀارد ،مختل شود -در این حالت ،ایهن یهک "مگلهیم" اسهت کهه بها
عنرص نز روت مرکیب شده است.
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ب .تعلیم
عخیۀ مگلیم در عهدجدید ،مواناید موضیح کتاب م دد ا بنارنیری ۀن در زندند افراد است .این در
مگدادی از عزارات دیده مدشهود .در اعه ل  ،35:15پهول

ا برنابها ا "بسهیاری دیدهر" در انخاکیهه

هستند" ،به مگلیم ا بشارت کالم ادااند مشلول شدند" (مرجمۀ هاارو نو) .پول
قرنت

یک سال ا نهیم در

ماند" ،کالم ادا را به ایشان مگلیم مدداد" (اع ل  .)11:18اوانندنان رساله بهه عاانیهان،

انرچه باید مگل ن مدبودند ،اما به کسد نیاز داشتند که داباره به ۀنها "اصول ابتداید کالم ادا را"
مگلیم دهد (عاانیان  ،12:5مرجمۀ هاارو نو) .پول

دربارو کالم کتُب م دد عههدعتیق بهه رامیهان

مدنوید" :هرچه در نذشته نوشته شد ،برای مگلیم [یوناند  ]didaskaliaما بهود" (رامیهان  )4:15ا
بههه میمومههااد مدنویسههد" :یههام کتههاب م ههدد" بههرای "مگلههیم [ ...]didaskaliaمفیههد اسههت" (دام
میمومااد .)16:3
الزته انر اکرث ااقات" ،مگلیم" در کلیسای االیه بر اساد کتُب م دد عهدعتیق بود ،عجیهب نیسهت
که مدموانست بر اساد چیای برابر با اقتدار کتاب م دد باشد ،یگند بر اساد منت اصلد مگهالیم
رسولد پذیرفته شده .پ

میمومااد باید مگلیمد را که از پول

دریافت کرده بهود بهه مهردان امینهد

مدسپرد که "قادر به مگلیم دیدران باشند" (دام میمومااد  .)2:2ا مسهالونینیان بایهد در سه رنتهاید
که پول

مگلیم داده بود" ،استوار" باشند (دام مسالونینیان  .)15:2بگید اسهت کهه ایهن بهر اسهاد

مناشفۀ فدالزدیهه در طول جلسۀ پرستش کلیساید باشد (ماننهد نزه روت) ،بلنهه ایهن نهون "مگلهیم"،
منرار ا موضیح مگلیم رسولد ااقگد بود .مگلیم دادن براالف مگهالیم پهول  ،بهه مگنهای مگلهیم ۀمهوزو
متفاات یا ارمدادۀمیا ( )heterodidaskaloا عدم موجه به "کالم صحیح ادااند ما عیسد مسیح ا ۀن
مگلیمد را که به طریق دینداری اسهت" ،بهود (اال میمومهااد  ،3:6مرجمهۀ قهدیم) .در ااقهع ،پهول
نفت میمومااد باید طری های پهول

را کهه "در همهه جها در کلیسهاها مگلهیم مهددهم" بهه قرنتیهان
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یادۀاری مدکرد (اال قرنتیان  .)17:4همچنین میمومااد باید مگالیم پول

به کلیسای افسسیان را

"امر ا مگلیم" دهد (اال میمومهااد  )11:4ا "مگلهیم [دههد] ا ارصار [کنهد]" (اال میمومهااد .)2:6
بنابراین ،این نز روت نزود ،بلنه مگلیم بود کهه در اصهل (از طهرف رسهوطن) ،در ابتهدا مگیهار ۀمهوزهای ا
ااالقد را فراهم مدکرد که کلیسا با ۀن کنرتل مدشد .اقتد کسانینه از رسوطن مگلهیم مدنرفتنهد،
به دیدران مگلیم مددادند ،مگلیمشان ،کلیساهای محلد را راهن ید ا هدایت مدکرد.
پ

مگلیم از لحاظ رسهاطت عهدجدیهد متشهنل از منهرار ا موضهیح کهالم کتهاب م هدد (یها مگهالیم

م تدرانه که با مگالیم عیسد ا رسوطن برابر است) ا بنارنیری ۀن برای شنوندنان اسهت .در رسهاطت
عهدجدید" ،مگلیم" مانند چیای است که امرازه با عزارت "مگلیم کتاب م دد" موصیف مدشود.
پ .شفا

 .1مقدّمه :بیامری و سالمتی در تاریخ فدیه.
ما باید در ابتدا بدانیم که بی ری جس ند نتیجۀ س وط ۀدم بود ا بهی ری ا مهرض ف ه بخشهد از
عملنرد لگنت بگد از س وط است ا نهایتاً منجر به مرگ جس ند اواههد شهد .امها اقتهد مسهیح بهر

رای صلیب ُمرد ،ما را از این لگنت نجات داد" :اا لمهای ما را به جان اود نرفت ا دردهای مها را بهر
داش اههود حمههل کههرد… از زامهههای اا مهها شههفا یههافتیم" (اشههگیا  .)5-4:53ایههن عزههارت بههه شهفای
جس ند ا راحاند اشاره مدکند که مسیح برای ما اریداری کرد ،چون پرتد در اشاره به نجات مها
ۀن را ن ل کرد" :مسیح شخصاً بار نناهان ما را بر داش نرفته ۀنها را بر صلیب بُرد ما ما هم نسهزت بهه
نناه مبیریم ا برای عدالت زیست کنیم ،زیرا به سهزب زامههای ااسهت کهه مها شهفا یافتههایهم" (اال
پرتد  .)24:2اما متد این عزارت از اشگیا را با اشاره به شفای جس ند که مسهیح انجهام داد ،ن هل
مدکند" :اا با کالم اود ارااح را از ۀنان به در کرد ا همۀ بی ران را شفا داد ،ما بدینسان ،پیشدوید
اِشگیای نزد به ح ی ت پیوندد که " :اا ضگفهای ما را برنرفت ا بی ریههای مها را حمهل کهرد" (متهد
 ،16:8-17مرجمۀ هاارو نو).
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احت طً همۀ مسیحیان موافق اند که مسیح در کفاره ،نهمنها ۀزادی کامل از نناه ،بلنهه ۀزادی کامهل
از ضگف ا بی ری را نیا در عمل فدیۀ اود برای ما اریداری کرد (به فصل  25دربهارو جهالل یهافنت
مراجگه کنید) .احت طً همۀ مسیحیان موافق اند که براورداری از ماایای کاملد که مسیح بهرای مها
بدست ۀارد ،ما زمهان بازنشهت مسهیح حاصهل نخواههد شهد :ف ه "در اقهت ۀمهدن اا" (اال قرنتیهان
 ،)23:15ما بدنهای قیام کردو کامل مان را دریافت مدکنیم .پ

در مورد شفای جس ند ا نجهات

از بی ری جس ند که نتیجۀ لگنت در پیدایش  3بود ،به همین صورت است .فدیۀ کامل از بهی ری
جس ند ،ما زمان بازنشت مسیح ا دریافت بدنهای قیام کرده ،از ۀنِ ما نخواهد بود.

9

اما سؤالد که دربارو عخیۀ شفا با ۀن مواجه مدشویم ،این است کهه ۀیها اهدا مدموانهد نهاهد ااقهات
منونه ا ادیگهای از شفای جس ند را که در ۀینده بهطور کامل به ما اواهد داد ،عخا کند .مگجهاات
شفای عیسد قخگاً نشان مددهند که ناهد ااقات ادا مداواهد منونۀ نسهزد از شهفای کهاملد را
که ما ابد از ۀنِ ما اواهد بود ،به ما بدهد .ادمت شفا که در زنهدند رسهوطن ا دیدهران در کلیسهای
االیه دیده مدشود نیا نشاندهندو این است که این بخشد از ادمت در داران عهد مازه بود .این در
طرح بارنرتِ برکات در عهد مازه قرار مدنیرد ،برکامد که بسیاری از ۀنها یا همهۀ ۀنهها ،منونهۀ جاههد از
برکامد است که در هندام بازنشت مسیح از ۀنِ ما اواهد بود .ما بگضد از این برکات ملنهوت را "در
حال حاو" داریم ،اما این برکات "هنوز" کامالً از ۀنِ ما نیستند.

 .2اهداف شفا.
شفا هم مانند ب یۀ عخایای راحاند اهداف متگ رددی دارد .قخگهاً بههعنوان یهک "نشهانه" بهرای اازهات
پیلام انجیل است ما نشان دهد که ملنوت ادا ۀمده است .شفا باع مسلرد ا سهالمتد بهی ران نیها
مدشود ا درنتیجه صفت رحمت ادا را نسزت به رنجدیدنان نشان مددهد .سوم ،شفا مردم را برای
ادمت مجهیا مدکند ،اقتد موانع جس ند برای ادمت از بین مدراند .چهارم ،شفا فرصتد بهرای
ادا فراهم مدکند ما جالل یابهد ،چهون مهردم نشهانۀ جسه ند نینهوید ،محزهت ،قهدرت ،حنمهت ا
حضور اا را مدبینند.
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 .3استفاده از دارو چه میشود؟
چه رابخهای بین دعا برای شفا ا استفاده از دارا ا مهارت یک دکرت اجود دارد؟ قخگاً انر دارایهد در
دسرتد است ،باید از ۀن استفاده کنیم ،چون ادا موادی را در زمین الق کرده که مدمواند بهه دارا
کهل ال تهد در نظهر
مزدیل شود ا ااصیت شفادهندند داشته باشد .بنابراین داراها باید بخشد از ر
نرفته شوند که ادا از هر جهت "عالد" یافت (پیدایش  .)31:1مها بایهد مشهتاقانه بها شهنرنااری از
ادااند ،از دارا استفاده کنیم ،چهون "زمهین ا همهه چیهای کهه در ۀن اسهت بهه اداانهد مگلهق دارد"
(ماامیر  .)1:24در ااقع اقتد دارا در دسرتد است ا ما منداواهیم از ۀن استفاده کنهیم (مهواردی
که برای ما یا دیدران اخرناک اواهد بود) ،به نظهر مدرسهد کهه بهه اشهتزاه اداانهد اهدای اهود را
"مدۀزماییم" (م ایسه کنید با لوقا  :)12:4این شزیه به موردی است کهه شهیخان ،عیسهد را اسوسهه
مدکند که از باطی مگزد بپرد ،به جای ایننه از پلهها پهایین بهراد .اقتهد اسهیلۀ عهادی بهرای پهایین
رفنت از مگزد (پلهها) موجود است ،پریدن به مگنای "ۀزمودن" اداست ا درنتیجه م روقع دارد که اا در
ۀن لحظه مگجاه کند .عدم استفاده از دارای مؤار ا پافشاری بر ایننهه اهدا بهه جهای شهفا از طریهق
دارا ،مگجاو شفا را انجام دهد ،بسیار شزیه به این مورد است.
الزته اشتزاه است که به جای منیه بر ادااند ،به دکرتها یا دارا منیه کنیم ،اشهتزاهد کهه متأسهفانه
ۀسای پادشاه مرمنب شد" :در سال سد ا نهم سلخنت اش به مرض پادردی مزتال شهد ا مرضهد اش
رازبراز اایممر مدنردید .اا با اجودینه به ۀنچنان مرض سخت نرفتهار بهود ،بهازهم از اداانهد مهدد
نخواست ا دست کمک به سوی طزیزان دراز کرد .رسانجام در سال چهل ا ینم سلخنت اهود فهوت
کرد ا با پدران اود پیوست" (دام مواریخ  .)13-12:16اما انر دارا به همهراه دعها بنهار راد ،در ایهن
صورت باید انتظار داشته باشیم که ادا برکت دهد ا لالزاً مأایر دارا را بیشرت کند (م ایسه کنیهد بها
اال میمومااد  .)23:5حتد اقتد اشگیا از ادااند اعهدو شهفای حاقیهای نزهد را دریافهت کهرد ،بهه
اادمان حاقیا نفت که َمرهمد از انجیر بیاارند ا بر رای ُدملد کهه باعه رنهج ا درد حاقیها مدشهد،
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بدذارند (برای درمان داراید)" :ۀنداه اشگیا نفت" :کمد انجیر بیاارید ا بر دانۀ ُد َمهل اا بدذاریهد مها
شفا یابد" (دام پادشاهان .)7:20
اما ناهد ااقات هیچ دارای مناسزد موجود نیست یا دارا عمل مندکند .قخگهاً بایهد بهه یهاد داشهته
باشیم که اقتد دکرتها ا دارا مندموانند شفا دهند ،ادا مدمواند شفا دهد (ا شهاید اقتهد دریهابیم
که در بسیاری از موارد ،دکرتها مندموانند شفا دهند ،حتد در کشورهاید که از لحاظ پاشند بسیار
پیرشفتهاند ،شدفتزده شویم) .بگالاه ،شاید بسیاری از ااقات یک بی ری برای مها یها دیدهران اخهر
فوری نداشته باشد ا مصمیم بدیریم از ادا بخهواهیم کهه بی ریمهان را بهدان اسهتفاده از دارا شهفا
دهد ،ف

بهااطر ایننه فرصت دیدری را برای بنهارنیری ای منهان ا جهالل دادن اا مداهواهیم ا

شاید بهااطر ایننه مداهواهیم از رصف زمهان یها پهول بهرای اسهتفاده از اسهایل دارایهد یها عهوارض
جانزد بگضد از داراها جلونیری کنیم .در همۀ این موارد ،این ف

یک انتخاب شخصد است ا بهه

نظر مندرسد که ادا را "بیازماید"( .اما در این موارد ،مصمیمنیری بهرای عهدم اسهتفاده از دارا بایهد
یک مصمیم شخصد باشد ا بر دیدران محمیل نشود).

 .4آیا عهدجدید روشهای رایجی را که برای شفا بکار رفته ،نشان میدهد؟
راشهای بنار رفته موس عیسد ا شانردان برای شفا دادن ،در هر مورد متفاات اسهت ،امها در اکهرث
شهک ،عیسهد مدموانسهت یهک فرمهان قدرینهد بدههد ا
مواقع شهامل دسهت نذاشهنت بهود .بهدان
ر

بالفاصله همۀ افراد را در یک جمع عظیم شفا دهد ،اما در عوض" ،اا دست اود را بهر یهک یهک ۀنهها
نذاشت ا ۀنها را شفا داد" (لوقا  .)40:4بهه نظهر مدرسهد کهه دسهت نذاشهنت ،اساسهدمرین اسهیلۀ
عیسد برای شفا بود ،چون اقتد مردم ۀمده ا از اا شفا اواستند ،ۀنها ف

اواهان دعا نزودند ،بلنه

بهعنوان مثال نفتند" :انر مو بیاید ا بر اا دست بدذاری اا زنده اواهد شد" (متد .)18:9
یک نشانۀ جس ند دیدر از قهدرت راحال هدد کهه بهرای شهفا جهاری مدشهد ،مسهح بها رالهن بهود.
شانردان عیسد "بی ران بسیاری را با رالن مسح کهرده شهفا دادنهد" (مهرق

 .)13:6ا یگ هوب بهه

مشایخ کلیسا مدنوید در هندام دعا ،بی ران را با رالن مسح کنند" :انر کسد از ش بی ر اسهت،
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از رهاان کلیسا بخواهد ما برای اا دعا کننهد ا بهه نهام اداانهد بهدن اا را بها رالهن مهدهین مناینهد.
دعاید که از رای ای ن باشهد ،بهی ر را نجهات اواههد بخشهید .اداانهد اا را از بسهرت بهی ری بلنهد
اواهد کرد ا انر مرمنب نناهد شده باشد ،بخشیده اواهد شد" (یگ وب .)15-14:5
لالزاً عهدجدید بر ن ش ای ن در فرایند شفا مأکید مدکند -ناهد ااقات ای ن شهخص بهی ر (لوقها
48:8؛  ،)19:17ا ناهد ااقات ای ن دیدران کهه شهخص بهی ر را بهرای شهفا مدۀارنهد .در یگ هوب
 15:5مشایخ دعا مدکنند ا یگ وب مدنوید" :دعاید که از رای ای ن باشد" ،شخص بی ر را نجات
اواهد بخشید -پ

این باید ای ن مشایخد باشد که دعا مدکنند ،نه ای ن کسد که بهی ر اسهت.

اقتد چهار مرد ،مفلوجد را از شناف س ف اانهای که عیسد در ۀنجا موعظه مدکرد ،پایین ۀاردنهد،
مداوانیم" :عیسد اقتد ای ن ایشان را دید( "...مرق

 .)5:2در یهک زمهان دیدهر ،عیسهد دربهارو

ای ن زن کنگاند در رابخهه بها شهفای داهرتش صهحزت مدکنهد (متهد  ،)28:15یها ایه ن صهاحب
منصب رامد برای شفای اادمش (متد .)13 ،10:8

 .5پس ما چگونه باید برای شفا دعا کنیم؟
پ

ما چدونه باید برای بی ری جس ند دعا کنیم؟ قخگاً درست است که از ادا شفا بخلزیم ،چون

عیسد به ما مدنوید کهه دعها کنهیم :مها را "از رشیهر رههاید ده" (متهد  )13:6ا یوحنهای رسهول بهه
لایود نوشت" :دعایم این است که از هر جههت کامیهاب باشهد ا در مندرسهتد بهه رس بَهری" (سهوم
یوحنا  ،2مرجمۀ هاارو نو) .بگالاه ،عیسد بارها همۀ کساند را که به نادش ۀاردند ،شفا داد ا هرنا با
نفنت ایننه بهرت است برای مدت طوطند بی ر مبانند ،مردم را از اود دار ننهرد! عیسهد شخصهیت
ادای پدر را برای ما ۀشنار مدکند ا منونۀ شفای شف تۀمیاش ،بهاضوح ارادو اهدا را در بهی ری ا
ب کمهک دارایهد
شفا نشان مددهد .بگالاه ،هرناه ما هر نون دارایهد را مرصهف مهدکنیم یها در طله ِ

برای یک بی ری هستیم ،با انجام این اع ل مدپذیریم که به نظرمهان ارادو اهدا ایهن اسهت کهه در
طلبِ بهزودی باشیم .انر فنر مدکردیم ادا از ما مداواهد به بی ریمان ادامه دههیم ،په
به دنزال اسایل داراید برای شفا نزودیم! پ

هرنها

اقتد دعها مهدکنیم ،ظهاهرا ً درسهت اسهت کهه االهین
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پیشفرض مان باید این باشد که ادا اشنود مدشود کهه کسهد را کهه بهرای اا دعها مهدکنیم ،شهفا
دهد ،مدر ایننه دلیل ااصد برای یک پیشفرض مخالف داشته باشیم -ما جایینه بهر اسهاد کتهاب
م دد مدموانیم بدوییم ،این ارادو منشوف اداست.
پ

10

ما باید چدونه دعا کنیم؟ قخگاً درست است که از ادا شفا بخلزیم ا باید با دراواست سهاده بهه

نادش برایم که اا در زمهان نیهاز شهفای جسه ند را عخها کنهد .یگ هوب بهه مها هشهدار مددههد کهه
بدای نههد سههاده مدموانههد منجههر بههه دعهها ننههردن ا پاسههخ ندههرفنت از اههدا شههود" :شه ۀنچههه را کههه
مداواهید ندارید چون ۀن را از ادا نخواستهاید" (یگ وب  .)2:4اما اقتد برای شهفا دعها مهدکنیم،
باید به یاد داشته باشیم که باید دعا کنیم ادا در این رشای جالل یابهد ،اهواه اا انتخهاب کنهد کهه
شفا دهد یا ندهد .همچنین باید با دلد مملو از رحم ا شف ت دعها کنهیم ،هه ن چیهای کهه عیسهد
نسزت به کسانینه شفایشان مدداد ،احساد مدکهرد .اقتهد اینخهور دعها مهدکنیم ،نهاهد ااقهات
ادا -ا شاید اللب ااقات -به دعاهای ن پاسخ دهد.
شاید یک نفر در این قسمت مخالفت کنهد کهه از دیهدناه شهزاند ،اقتهد مهردم را بهه ایه ن مشهویق
مدکنیم که مگجاو شفا امفاق اواهد افتاد ا بگد هیچ امفاقد مندافتد ،ۀسیزهای زیادی اارد شده -ا
منجر به نومیدی نسزت به کلیسا ا اشم نسزت به ادا مدشود .امرازه کسانینه بهرای شهفای مهردم
دعا مدکنند ،باید این مخالفت را شنیده ا با حنمت کالم با بی ران صحزت کنند.
اما باید بدانیم که مدموانیم بیش از یک نون اخا داشته باشیم )1( :انر اصالً برای شفا دعا نننهیم،

حل صحیحد نیست ،چون نااطاعتد از یگ وب  5است )2( .انر به مردم بدوییم اهدا امهرازه
این راه ر
حهل صهحیحد
بهندرت شفا مددهد ا باید انتظار داشته باشند که هیچ امفاقد ند افتد ،این ههم راه ر
نیست ،چون فضاید را که منجر به ای ن داشنت مدشود ،فراهم مندکند ا با الدوی ادمت عیسهد
ا کلیسای االیه در عهدجدید ناسازنار است )3( .به مردم بدوییم که امرازه انر ایه ن کهافد داشهته
باشیم ،ادا همیشه شفا مددهد ،این یهک مگلهیم بیرح نهه اسهت کهه کتهاب م هدد از ۀن ح یهت
مندکند (به بخش  6در زیر مراجگه کنید).
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حل حنی نهه ،بهین مهوارد ( )2ا ( )3در باطسهت .مها مدمهوانیم بهه مهردم
ظاهرا ً از لحاظ شزاند ،راه ر
بدوییم ادا امرازه لالزاً شفا مددهد (انر ای ن داشته باشیم که این ح ی هت اسهت) ا بهه احهت ل
زیاد ۀنها شفا اواهند یافت ،اما همچنان در عرصی زندند مدکنیم که ملنوت ادا "در حال حاو"
در اینجاست ،اما "هنوز" کامالً در اینجا نیست .بنابراین ،مسیحیان در زندند کنهوند شهفا را مجربهه
اواهند کرد (ا بسیاری از پاسخهای دیدر به دعا) ،اما بهی ری پیوسهته ا نهایتهاً مهرگ را ههم مجربهه
اواهند کرد .در هر مورد ،حنمت حاک نۀ ادا دربارو نتیجه مصمیم مدنیرد ا ن ش ما این است که
ف

از اا بخلزیم ا منتظر پاسخش باشیم ("بله" یا "نه" یا "به دعا ادامه بده ا صا کن").

کسههانینه "عخایههای شههفا" دارنههد (مرجمههۀ محههتاللفظد از حالههت جمههع در اال قرنتیههان ،28 ،9:12
مرجمۀ هاارو نو) کسهاند اواهنهد بهود کهه متوجهه مدشهوند دعاهایشهان بهرای شهفا ،بههطور منه ررر ا
کاملمر از دیدران پاسخ داده مدشود .اقتد اینخور است ،عمل حنی نه این است که کلیسا ۀنهها را
در این ادمت مشویق کند ا فرصتهای بیشرتی را در دعا برای بی ران به ۀنها بدهد .مها بایهد ایهن را
هم بدانیم که عخایای شفا مدمواند نهمنها شامل شفای جسه ند ،بلنهه شهامل شهفای عهاطفد نیها
باشد .ناهد ااقات مدمواند مواناید در ۀزادسازی مردم از حملۀ دیوهها باشهد ،چهون ایهن ههم نهاهد
ااقات در کتاب م دد" ،شفا" اوانده شهده اسهت (مراجگهه کنیهد بهه لوقها 18:6؛ اعه ل .)38:10
شاید عخایای دعای مؤار در رشای مختلف ا برای نیازهای مختلف ،چیای است که پول

در هندام

استفاده از حالت جمع "عخایای شفا" به ۀن اشاره مدکند.

 .6اما اگر خدا شفا ندهد ،چه میشود؟
به هرحال باید بدانیم که در عرص حاو ،همهۀ دعاهها بهرای شهفا پاسهخ داده نخواهنهد شهد .نهاهد
ااقات ادا این "ای ن" ااص را عخا نخواهد کرد (یگ وب  )15:5که شفا ااقع شود ،ا نهاهد ااقهات
ادا بهااطر اهداف حاک نهاش انتخاب مدکند که شهفا ندههد .در ایهن مهوارد بایهد بهه یهاد داشهته
باشیم که رامیان  28:8همچنان ح ی ت دارد :انرچه "دردهای زمان حاو" را مجربه مدکنیم ا "در
اهود ۀه مدکشهیم در انتظهار ...االصهد جسهم اههود" (رامیهان  ،23 ،18:8مرجمهۀ قهدیم) ،امها "مهها
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مددانیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا به حسب ارادو اا اواسته شدهاند ،با
هم درکارند" (رامیان  .)28:8این شامل کار کردن در رشای رنج ا بی ریمان نیا مدباشد .در ایهن
هندام مدموانیم با منونههای پول

ا دیدران مشویق شویم ،کسانینه لالزاً با اجود مجربهۀ مگجهاات

شدرف ،متحمل بی ری ا رنج شدند (م ایسهه کنیهد بها دام قرنتیهان 18-16:4؛ 9-7:12؛ فیلیپیهان
25:2-27؛ اال میمومااد 23:5؛ دام میمومااد .)20:4
اقتد با اجود ایننه از ادا شفا مدطلزیم ،اا مصمیم مدنیرد که شفا ندهد ،در ایهن صهورت درسهت
است که "در هر امری شاکر باشید" (اال مسالونینیان  ،18:5مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد بها یگ هوب
 )2:1-4ا بدانید که ادا مدمواند از بی ری استفاده کند ا ما را به اودش نادینرت کند ا اطاعهت از
ارادهاش را در ما بیشرت کند .پ

مامورنوی

مدمواند بدوید" :مرا نینوست که مصیزت را دیهدم ،مها

فراید مو را بیاموزم" (ماامیر  )71:119ا "قزل از ایننه مصیزت را بزیهنم ،نمهراه شهده بهودم ،لهینن
حاط کالم مو را بجا مدۀارم" (ماامیر .)67:119
بنابراین ادا مدمواند از طریق بی ری ا رنهج ،م هدی
طریههق شههفای مگجاهۀسهها ،م ههدی

مها را بیشهرت کنهد -ه نخهور کهه مدموانهد از

ا رشههد در ایه ن را ایجههاد کنههد .امهها بههه نظههر مدرسههد کههه مأکیههد

عهدجدید در ادمت عیسهد ا شهانردان در اعه ل ،بهر ایهن اسهت کهه در اکهرث مهوارد مها را مشهویق
مدکند که مشتاقانه ا صادقانه از ادا شفا بخلزیم ا بگد به اا اعت د کنیم که این رشای به ایریت
یام مدشود ،اواه اا شفای جس ند عخا کند یا ننند .ننته این است کهه اهدا بایهد در همهه چیها
جالل یابد ا اوشد ا اعت دمان در اا افاایش یابد.
چ .زبانها و تفسیر زبانها
در ابتدا باید نفت کلمۀ یوناند  glossaکه به "زبان" مرجمه شده ،نهمنها به مگنای زبان جس ند در
دهان شخص است ،بلنه "زبان نفتاری" نیا مدباشد .در عزارات عهدجدید که به صحزت بهه زبانهها
مدپردازد ،قخگاً مفهوم "زبانهای [نفتاری]" مورد نظر است .بنابراین متأسفانه ،مرجمههای اندلیسد
به استفاده از عزارت "صحزت به زبانها" ادامه داده که این اصخالح در اندلیسد رازمره بنار منهدراد
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ا مفنر یک مجربۀ عجیب را ایجاد مدکند ،چیای که برای زندند عادی انسهان کهامالً بیدانهه اسهت.
اما انر مرجمههای اندلیسد از اصخالح "صحزت به زبانهای نفتاری" استفاده مدکردند ،ما این حه رد
عجیب نزود ا به اواننده احساسد را مدداد که نادینرت به احساد اوانندنان یوناند قهرن ینهم در
هندام اواندن این عزارت در اعه ل یها اال قرنتیهان بهود .بهه هرحهال ،چهون کهاربرد کنهوند عزهارت
"صحزت به زبانها" بهطور نسرتده بنیان نهاده شده ،ما در این مزح به استفاده از ۀن ادامه اواهیم
داد.

 .1زبانها در تاریخ فدیه.
حاداۀ صحزت به زبانها برای عرص عهد مازه منحرص به فرد است .پیش از نناه ۀدم ا حوا ،طزم نزود به
زبانهای دیدر صحزت کنند ،چون ۀنها به یک زبان صحزت کرده ا در ادمت به ادا ا مشارکت بها اا

متحد بودند .بگد از س وط ،انسانها به یک زبان صهحزت مدکردنهد ،امها نهایتهاً در مخالفهت بها اهدا
متحد شده ا "رشارت انسان در زمین بسیار" بود ا "هر مصور از ایالهای دل ای داهم محد رشارت"
بود (پیدایش  ،5:6مرجمۀ قدیم) .این زبان ااحد برای رسکشد از ادا بنار رفت ا در بنای بر بابِهل
به اا رسید ،زمانینه "مردم رسارس جهان ف

یک زبان داشتند ا کل ت ۀنهها ینهد بهود" (پیهدایش

 .)1:11برای جلونیری از این رسکشد متحد از ادا ،اا در بابِل "للت یامد اههل جههان رامشهوش
ساات" ا مردم را در رسارس زمین پراکنده کرد (پیدایش  ،9:11مرجمۀ قدیم).
اقتد ادا ابراهیم را به ناد اود فرااواند (پیهدایش  ،)1:12اعهده داد کهه از ابهراهیم "قهوم بارنهد"
بسههازد (پیههدایش  )2:12ا ملههت ارساهیههل کههه نتیجههۀ ایههن دعههوت بههود ،یههک زبههان داشههتند کههه اههدا
مداواست برای ادمت به اا استفاده کنند .با این حال ب یۀ ملتههای جههان بهه ایهن زبهان صهحزت
مندکردند ا اار از ن شۀ فدیۀ ادا ماندند .پ

بهنوعد این رشای بهزود یافت ،چون یک زبهان از

بین همۀ زبانهای جهان در ادمت به اهدا بنهار مدرفهت ،چهون در پیهدایش  11اهدا بها ههر زبهاند
ستایش مندشد.
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اکنون انر به عرص کلیسای عهدجدید برایم ا به اب ردیت نداه کنیم ،مدبینیم که داباره زبانهها متحهد
اواهند شد ،اما این بار همۀ افراد داباره به یک زبان در ادمت به ادا ا ستایش اا صحزت اواهند
کرد (مناشفه 12-9:7؛ م ایسه کنید با صفنیا 9:3؛ اال قرنتیان 8:13؛ شاید اشگیا .)19:18
در کلیسای عهدجدید ،منونهای از امحاد زبانهای موجود در ۀس ن را داریم ،اما ف ه نهاهد ااقهات
عخا مدشود ا ف

بهطور نسزد است .در پنخیناست که انجیل ااقگاً به همۀ ملتها رسید ،شانردان

بهدرستد در اارشلیم جمع شدند ا "بهطوری که راح به ایشان قدرت منلم بخشید بهه زبآنههای دیدهر
رشان به صحزت کردند" (اع ل  11.)4:2نتیجه این بود که بازدید کنندنان یهودی در اارشلیم که از
ملتهای نونانون ۀمده بودند ،همدد اعالمیۀ "کارهای بارگ ادا" را بهه زبهان اهود شهنیدند (اعه ل
 .)11:2این نشانۀ شدرفد از این ح ی ت بود که پیلام انجیل به همۀ ملتهای جهان مدرفت ا مهردم
را در هر جا به سوی مسیح ا نجات دعوت مدکرد.
بگالاه ،در پیشزمینۀ جلسۀ پرستشد کلیسا ،صحزت به زبانها به همراه مفسیراش ،نشهانۀ دیدهری از
این اعده است که یک راز بر مفاات زبانها که در بابِل ۀلاز شد ،للزه اواهیم کرد .انر ایهن عخیهه در
کلیسا عمل مدکند ،مهم نیست که به چه زباند دعا یا پرستش مدشود ،اقتد مفسهیر زبانهها باشهد،
همه مدموانند ۀن را درک کنند .الزته این یک فرایند دا مرحلهای است که مانند همهۀ عخایهای ایهن
عرص "جاهد ا نایام است" (اال قرنتیان  ،)9:13اما همچنان پیرشفتد از رشای بابِل ما پنخیناست
اسههت کههه در ۀن زمههان هههیچ مههدارکد بههرای موامنندسههازی افههراد در درک یههک پیلههام بههه زبههاند کههه
منددانستند ،موجود نزود.
نهایتاً دعا به زبانها در یک محی اصوصد ،شنل دیدری از دعا در نهاد اداسهت .پهول

مدنویهد:

"زیرا انر من به زبآنها دعا کنم ،راح مهن مشهلول دعاسهت الهد ع هل مهن در ۀن ن شهد نهدارد" (اال
قرنتیان  .)14:14این در پیشزمینۀ کلرد مهاریخ فدیهه مدموانهد راه حهل جاههد دیدهری بهرای نتهایج
س وط باشد که با ۀن از مشارکت با ادا جدا شدیم .الزته به این مگنا نیست که در هندام صحزت به

زبانها ،ف

راح انسانها مدمواند با ادا مشارکت داشته باشد -چون پول
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مأیید مدکنهد کهه اا ههم

به زبانها ا هم به زبان اودش دعا کرده ا رساد مداواند (اال قرنتیان  .)15:14به هرحهال ،پهول
دعا به زبانها را اسیلۀ دیدری برای دعا ا پرسهتش در مشهارکت مسهت یم بها اهدا مددانهد .دابهاره مها
جایینه ما مددانیم ،قزل از عرص عهد مازه ،این جنزه از عخیۀ صحزت به زبانها مورد استفاده نزود.

 .2صحبت به زبانها چیست؟
ما مدموانیم این عخیه را اینخور مگریف کنیم :صحزت به زبانها ،دعا یا ستایش با ِهجاهاید است کهه
برای سخندو قابل درک نیست.
الف .کالم دعا یا ستایش که در ناد ادا اعالم مدشود.
این مگریف نشان مددهد که صحزت به زبانها اساسهاً نفتدهو بها اداسهت (یگنهد دعها یها سهتایش).
بنابراین ،براالف عخیۀ نز روت است که اللب شامل پیلامهاید از سوی اهدا بهرای افهراد کلیساسهت.
پول

مدنوید" :زیرا کسد که به زبآنها سخن مدنوید ،رای سخن اا با اداسهت نهه بها مهردم" (اال

قرنتیان  )2:14ا انر در جلسۀ کلیساید هیچ مرتجمد برای زبانها نیست ،پول

مدنوید کسد کهه

عخیۀ زبانها دارد باید "در کلیسا ااموش باشد ا با اود ا با ادا سخن نوید" (اال قرنتیهان ،28:14
مرجمۀ قدیم).
این چه نون نفتدوید است که به سوی ادا مدباشد؟ پول

مدنوید" :زیرا انهر مهن بهه زبآنهها دعها

کنم ،راح من مشلول دعاست الد ع ل من در ۀن ن شد ندارد" (اال قرنتیان 14:14؛ م ایسه کنیهد
با ۀیات  ،17-14جایینه پول

صحزت به زبانها را بهعنوان دعا ا شهنرنااری دسهتهبندی مدکنهد ،ا

ۀیۀ  .)28بنابراین ،صحزت به زبانها ظاهرا ً دعا یها سهتایش در نهاد اداسهت ا از طهرف "راح" شهخص
سخندو است .این با راایت اع ل  2ناسازنار نیسهت ،چهون جمگیهت نفتنهد" :رشح کارههای بهارگ
ادا را بابان اود ما مدشنویم" (اع ل  ،)11:2موصیفد که قخگاً مدموانهد بهه ایهن مگنها باشهد کهه
شانردان همدد ادا را جالل داده ا کارهای عظیمش را در پرستش اعهالم مدکردنهد ا جمگیهت بهه
چیاهاید که به زبانهای نونانون بیان مدشد ،نوش دادند .در ااقع ،ما اع ل  14:2هیچ نشهاند از
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صحزت شانردان با جمگیت نیست ،ا بگد پرتد ایسهتاده ا مسهت ی ً بها جمگیهت صهحزت مدکنهد،
احت طً به زبان یوناند.

ب .سخندو ۀن را درک مندکند.
پول

مدنوید" :زیرا کسد که به زبآنها سخن مدنوید ،رای سخن اا با اداست نه بها مهردم ،چهون

دیدران ۀنچه را که اا مدنوید مندفهمند .زیرا اا با قدرت راحال دد ارسار ادا را به زبهان مهدۀارد"
(اال قرنتیان  .)2:14همچنین اا مدنوید انر صحزت به زبانها بدان مرجمۀ زبانها باشد ،مفهوم اش
منت ل نخواهد شد" :نسزت به نویندو ۀن بیدانه اواهم بود ا اا نیا نسزت به من بیدانه اسهت" (اال
کل مزح اال قرنتیان  19-13:14فرض مدکند که صحزت بهه زبانهها در
قرنتیان  .)11:14بگالاه ،ر
ج عت ،اقتد با مرجمۀ زبانها همراه نیست ،موس شنوندنان درک مندشود.
صحزت به زبانها در راز پنخیناست ،به زبانهای شنااته شده بود که شنوندنان درک مدکردند" :هر
یک از ایشان مدشنید که ۀنان به زبان اودش سخن مدنویند" (اع ل  ،6:2مرجمۀ هاارو نهو) .امها
داباره مدبینیم که سخندویانش این سخنان را درک مندکردند ،چون ۀنچه باعه حیهرت ا شهدفتد
شد ،این بود که جلیلیها به این زبانهای نونانون سخن مدنفتند (ۀیۀ  .)7بنابراین بهه نظهر مدرسهد
که ناهد ااقات صحزت به زبانها مدمواند شامل صهحزت بهه زبانههای ااقگهد انسهانها باشهد ،نهاهد
ااقات حتد زبانهاید که موس شنوندنانش درک مدشود .اما ناهد ااقات -ا پول

فهرض مدکنهد

مگموطً اینخور اواهد بود -این سهخنان بهه زبهاند اواههد بهود کهه "دیدهران ۀنچهه را کهه اا مدنویهد
مندفهمند" (اال قرنتیان .)2:14

پ .در السه نیست ،بلنه با اویشتنداری است.
کتاب م دد اندلیسهد جدیهد ،عزهارت "صهحزت بهه زبانهها" را "نفتدهو در السهه" مرجمهه مدکنهد،
بنابراین بیشرت از این ایده ح یت مدکند که کسانینه به زبانها صحزت مدکنند ،ۀنهاهد از محهی
اطراف یا اویشتنداری اود را از دست مددهند یا مجزور مدشوند براالف ارادهشان صحزت کنند.
بگالاه ،بگضد از این عنارص افراطد در جنزش پنخیناستد اجازه داده که رفتهار جنهونۀمیا ا ۀشهفته
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در جلسات پرستشد رخ دهد ا این در ذهن بگضیها بهه ایهن ع یهده مهداام بخشهیده کهه صهحزت بهه
زبانها ،نوعد نفتدو در السه است.
اما این مصویر اراهه شده در عهدجدید نیسهت .حتهد اقتهد راحال هدد بها قهدرت عظهیم اش در راز
پنخیناست ۀمد ،شانردان موانستند صحزت به زبانها را متوقف کنند ما پرتد بتوانهد بهرای جمگیتهد
که نرد ۀمده بود ،موعظه کند .پول

با رصاحت بیشرت مدنویهد" :انهر مداواهیهد بهه زبآنهها سهخن

نوهید ،دا یا سه نفر بیشرت نزاشد ا یند بگد از دیدری سخن بدویهد ا ۀن ههم بها مرجمهه باشهد .انهر
مرجمه کنندهای در ۀنجا حاو نزاشد ،هیچک

نزاید در مجل

کلیسا به زبآنها صهحزت کنهد ،مدهر

ایننه صحزت اا بین اا ا ادا باشد" (اال قرنتیان  .)28-27:14در اینجا پول

مداواهد کسهانینه

به زبانها صحزت مدکنند ،به نوبت صحزت کنند ا اا مگداد را به سه نفر محداد مدکند که بهاضهوح
نشان مددهد کسانینه به زبانها صحزت مدکردند ،از امفاقات اطرافشهان ۀنهاه بهوده ا مدموانسهتند
اودشان را کنرتل کنند ما ف

اقتینه نوبتشان بود ا ک ِ دیدری صحزت مندکرد ،صهحزت کننهد.

انر کسد برای مرجمۀ زبانها نزود ،بهراحتد مدموانستند ساکت باشهند ا صهحزت ننننهد .همهۀ ایهن
عوامل نشاندهندو سخح باطی اویشتنداری است ا از این ایده که پول

زبانهها را نهوعد نفتدهو در

السه مددانست ،ح یت مندکند.

 .زبانها بدان مرجمۀ زبانها.
انر کسد در ج عت عخیۀ مرجمهۀ زبانهها نهدارد ،ایهن عزهارمد کهه اکنهون ن هل قهول کهردیم ،نشهان
مددهد که صحزت به زبانها باید بهطور اصوصد انجام شود .صحزت به زبانها بدان مرجمۀ ۀن نزاید
در جلسۀ کلیساید انجام شود.
پول

دربارو دعا به زبانها ا رساد اواندن به زبانها صحزت کرده ا مدنویهد" :مهن بها راح اهود دعها

مدکنم ا در عین حال با ع ل ا فهم اود نیا دعا اواهم کرد ا به همهین طریهق رساد حمهد اهواهم
اواند ،یگند با راح اود ا با فنر اود نیا" (اال قرنتیان  .)15:14ایهن مأییهد بیشهرتی بهرای مگریهف
اراهه شده در باطست که زبانها را بهعنوان چیهای در نظهر نهرفتیم کهه اساسهاً دعها ا سهتایش در نهاد
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اداست .همچنین عملِ رساد اواندن به زبانها را اواه در مألعام یا در الهوت مرشهان مددانهد .بها
این حال ،قوانین رساد اواندن برای صحزت کردن نیا بنار مدراند :انهر کسهد نیسهت کهه مرجمهه
کند ،ف

باید در الوت انجام شود.

به هرحال ،با اجهود ایننهه پهول

دربهارو اسهتفاده از زبانهها بهدان مفسهیر در کلیسها هشهدار زیهادی

مددهد ،اما قخگاً ۀن را یک چیا مثزت مدبیند ا انجامش را در الوت مشویق مدکنهد .اا مدنویهد:
"ۀن که به زبانِ لیر سخن مدنوید اود را بنا مدکند ،ا رما ۀن کهه نزه روت مدکنهد باعه بنهای کلیسها
مدشود" (اال قرنتیان  ،4:14مرجمهۀ ههاارو نهو) .نتیجههنیری اا چیسهت؟ ایهن نیسهت کهه (مخهابق
استدطل بگضیها) مسیحیان باید مصمیم بدیرند از ایهن عخیهه اسهتفاده ننننهد یها اقتهد ایهن بههطور
اصوصد بنار مدراد ،هیچ ارزشد ندارد .بلنه مدنوید" :پ

چه کنم؟ من با راح اود دعا مدکنم

ا در عین حال با ع ل ا فهم اود نیا دعا اواهم کرد" (ۀیۀ  .)15ا مدنویهد" :اهدا را شهنر کهه مهن

بیش از همۀ ش به زبآنها سخن مدنویم" (ۀیۀ  )18ا " ۀرزای من این است که همۀ ش به زبانهای
لیر سخن بدویید ،ا رما بیشرت مداواهم که نز روت کنید" (ۀیۀ  ،5مرجمۀ هاارو نهو) ا "بها اشهتیاق یهام
در پد نز روت کردن باشید ا سخن نفنت به زبانهای لیر را منع مننید" (ۀیۀ  ،39مرجمۀ هاارو نو) .انر
ادراک سابق ما از زبانها بهعنوان دعا یا ستایش ادا صحیح باشد ،پ

قخگاً انتظار داریم که مهذیب

یا بنا را به دنزال داشته باشد ،انرچه ذهن سخندو درک مندکند که چه چیای بیان شده ،چون راح
انساند اا مست ی ً با ادا در ارمزاط است .ه نخور که در هندام دعا ا پرستش ،ایهن چیاهها بههطور
کلد ما را مهذیب مدکنند ،پ

طزق کالم پول  ،این نون دعا ا پرستش نیا ما را مهذیب مدکند.

چ .زبانها با مرجمۀ زبانها :برای مهذیب ا بنای کلیسا.
پول

مدنوید" :ۀن که نز روت مدکند ،بارنرت است از ۀن که بهه زبانههای لیهر سهخن مدنویهد ،مدهر

ایننه مرجمه کند ما باع بنای کلیسا شود" (اال قرنتیان  ،5:14مرجمۀ هاارو نو) .اقتهد یهک پیلهام
به زبانها مرجمه مدشود ،همه مدمواننهد درک کننهد .در ایهن حالهت پهول

مدنویهد ایهن پیلهام بهه

زبانها ،به اندازو نز روت برای کلیسا ارزشمند اسهت .بایهد موجهه کنهیم کهه اا مندنویهد اینهها عملنهرد
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ینساند دارند (چون عزارات دیدر نشان مددهند که نز روت ،نفتدوی ادا با انسانهاسهت ،درحالینهه
زبانها بهطور کلرد نفتدوی انسان با اداست) .اما پول

بهاضهوح مدنویهد ۀنهها در مههذیب کلیسها،

ارزش ینساند دارند .ما مدموانیم عخیۀ مرجمۀ زبانها را اینخور مگریف کنیم که مفههوم کلرهد ۀنچهه را
که به زبانها بیان شده به کلیسا ناارش مدکند.

ح .همه به زبانها صحزت مندکنند.
ه نخور که همۀ مسیحیان ،رسول نیستند ا همه نزد یا مگلم نیستند ا همهه عخایهای شهفا ندارنهد،
پ

همه به زبانها صحزت مندکنند .پهول

بهاضهوح بها بیهان مجموعهۀ سهؤاطمد کهه انتظهار پاسهخ

"منفههد" دارد ،ایههن مفهههوم را بیههان مدکنههد ا ایههن سههؤال را مدپرسههد" :ۀیهها همههه بههه زبآنههها سههخن
مدنویند؟" (اال قرنتیان  .)30:12پاسخ ضمند ،ایر است .بگضیها استدطل کردهاند که در اینجها
منظور پول

ف

این است که همه در مألعام به زبانها صحزت مندکنند ،اما شاید پذیرفته که همه

مدموانند در الوت به زبانها صحزت کنند .امها ایهن اجهه یهایا در ایهن پیشزمینهه ،بیدانهه اسهت ا
قانعکننده نیست .اا بهطور مشخص مندنوید همه در مألعام یا کلیسا به زبانها صهحزت مندکننهد،
بلنه ف

مدنوید همه به زبانها صحزت مندکنند .سؤال بگدی اا این است" :همه زبآنهها را مرجمهه

مدکنند؟" (ۀیۀ  .)30دا سؤال قزلد اا این بود" :ۀیها همهه مگجهاه مدکننهد؟ یها قهدرت شهفا دادن
دارند؟" (ۀیات  .)30-29ۀیا ما ۀرزامندیم که ای کاش مدموانستیم اسهتدطل ینسهاند از ایهن عخایها

داشته باشیم -ایننه همه در مألعام زبانهها را مرجمهه مندکننهد ،بلنهه همهۀ مسهیحیان مدمواننهد در
الوت این کار را انجام دهند؟ یها همهه در مألعهام مگجهاه مندکننهد ،امها همهه مدمواننهد در الهوت
مگجاه کنند؟ این یایا در هریک از موارد با پیشزمینه ،لیرموجه به نظر مدرسد.
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 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ۀیا انزیای عهدجدید با اقتداری مانند اقتدار کتاب م دد صحزت مدکردند؟ بها اسهتفاده از
کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.
 .2انر اقتدار نز روت با اقتدار کتاب م دد برابر نیست ،از چه لحاظ مدموانیم بدوییم که ایهن از
طرف اداست؟ فرق بین "مناشفه" (مخابق مگریف این فصل) ا نز روت را بیان کنید.
 .3عخیۀ مگلیم با نز روت چه فرقد دارد؟ کدام یک در کلیسا اقتدار بیشرتی دارد؟
 .4عخیۀ شفا در عرص کلیساید ،با بدنهای قیام کرده که مسیحیان با بازنشهت مسهیح دریافهت
اواهند کرد ،چه رابخهای دارد؟
 .5حداقل چهار هدف را برای شفا نام باید.
" .6صحزت به زبانها" را مگریف کنید .در صحزت به زبانها با چه کسد صحزت مدکنیم؟
 .7در محی عمومد کلیسا چه عخیۀ راحاند دیدهری بایهد بها عخیهۀ صهحزت بهه زبانهها همهراه
شود؟ ۀیا کسد مدمواند در الوت بهه زبانهها صهحزت کنهد؟ بها اسهتفاده از کتهاب م هدد از
پاسختان ح یت کنید.
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1ۀیا مابحال عخیۀ نز روت را مخابق مگریف این فصل مجربهه کردهایهد؟ ۀن را چهه نامیدهایهد؟ ۀیها
ِ
مانند ۀن) در کلیسای ش عمل کرده است؟ انر پاسختان مثزت اسهت،
این عخیه (یا چیای
چه ماایا -ا چه اخرامهد داشهته اسهت؟ انهر پاسهخ منفهد اسهت ،ۀیها بهه نظرمهان ایهن عخیهه
مدمواند به کلیسایتان کمک کند؟ چرا یا چرا نه؟
 .2ۀیا عخیۀ مگلیم بهطور مؤار در کلیسایتان عمهل مدکنهد؟ عهالاه بهر کشهیش یها مشهایخ ،چهه
کسد از این عخیه استفاده مدکند؟ ۀیا به نظرمهان کلیسهای شه بهه انهدازو کهافد از مگلهیم
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صحیح کتاب م دد قدرداند مدکند؟ به نظرمهان در چهه قسهمتهاید (انهر مهوردی هسهت)
کلیسایتان باید در شناات ا عشق به مگالیم کتاب م دد رشد کند؟
 .3ۀیا ش از عخایای دیدری که در این فصل مورد بح ا نفتدو قرار نرفت ،استفاده کردهاید؟
ۀیا عخیهای هست که به نظرمان کلیسای ش به ۀن نیاز دارد ،اما در حال حاو ۀن را ندارد؟
به نظرمان بهرتین کاری که مدموانید در پاسخ به این نیاز انجام دهید ،چیست؟
 .4اصطالحات خاص
(این فهرست مربوط به فصل  29ا  30است).
رسول
موقفنرا
عخایای راحال دد
شفا
مرجمۀ زبانها
م ام
نز روت
صحزت به زبانها
مگلیم
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 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
اال قرنتیان ( 11-7:12مرجمۀ هاارو نو)

"ظهور راح ،به هر ک

ِ
منفگت همدان داده مدشود .به یند به اسیلۀ راح ،کالم حنمهت داده
برای

مدشود ،به دیدری بهااسخۀ ه ن راح ،کالم مگرفت ،ا به شخصد دیدر بهاسیلۀ هه ن راح ،ایه ن
ا به دیدری باز موس ه ن راح ،عخایای شفا دادن .به شخصهد دیدهر قهدرت انجهام مگجهاات داده
مدشود ،به دیدری نز روت ،ا به دیدری مشخیص ارااح .ا باز به شخصد دیدهر سهخن نفهنت بهه انهوان
زبانهای لیر بخشیده مدشود ا به دیدری مرجمۀ زبانهای لیر .ا رمها همهۀ اینهها را هه ن یهک راح بهه
عمل مدۀارد ا ۀنها را به ارادو اود م سیم کرده ،به هر ک

مدبخشد".

_______________________
.1

برای نسرتش بیشرت همۀ ننات زیر دربارو عخیۀ نز روت ،به ِاین نرا ِدم ،عخیۀ نز روت در اال قرنتیان مراجگهه کنیهد ( Lanham, Md.: University Press of
 )America, 1982ا اِین نرا ِدم ،عخیۀ نز روت در عهدجدید ا امراز (( .)Eastbourne, U.K.: Kingsway,and Westchester,III.: Crossway,1988کتهاب
مخصصدمر است ا ادبیات مح انۀ بیشرتی دارد) .اکرث مخالب زیر دربارو نز روت برنرفته از م الۀ من" ،چرا مسیحیان هنوز مدمواننهد نزه روت کننهد" در
اال
ر
مسیحیت امراز است (16سپتاما  ،)1988صفحات  35-29ا با کسب اجازه استفاده شده است.

.2

للتنامۀ الهیامد عهدجدید  .6صفحات  .795-794للتنامۀ  10جلدی ،ایرایش :جد.کی ِتل ا جد .فرِدریک .مرجمه :جد.دبلیو.ب ُرمیلدGrand Rapids: .
Wm.B.Eerdmans Publishing co. 1964 – 1976.

.3

در هر دا ۀیه ،لوقا از فگل یوناند ینساند استفاده مدکند ) (deoکه ۀلابود برای پیشبیند ایننه یهودیان پول

.4

فگلد که ۀلابود استفاده کرد (" ،paradidomiمحویل دادن ،به دست دیدران سپردن") اواهان یک عمل دااطلزانه ،ۀناهانه ،محویهل َعمهدی یها سهپردن

را اواهند بست ،استفاده کرده بود.

حسد است که در همۀ  119منونۀ دید ِر این کلمه در عهدجدید اجهود دارد .امها ایهن حه ر در مهورد رفتهار یهودیهان بها
چیای به دیدری است .این ه ن ر
پول
.5

ص رحت ندارد؛ ۀنها دااطلزانه پول

را به دست رامیان نسپردند!

کل این راایت در اع ل  19-17:28به انت هال پهول
نزاید مخالفت کرد که اع ل  17:28دربارو مح رق نز روت ۀلابود صحزت مدکند ،چون ر
به قیرصیه اشاره مدکند (در اع ل  )35 -12:23ا به یهودیان در رام موضیح مددهد که چرا پول
پول

از اارشهلیم

موس رامیان موقیف شده اسهت .در اعه ل ،17:28

به انت الش از ) (exاارشلیم ،بهعنوان زنداند (یوناند  )desmiosاشاره مدکند( .نسخۀ دری امراز "در اارشلیم دستدیر ا مسلیم رامیان شدم" ،یهک
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مگزیر نادرست است ا کامالً این ایده را که از ] [exاارشلیم محویل داده شد ،نادیده مدنیرد ا این ایهده را کهه بههعنوان زنهداند محویهل داده شهد ،از بهین
مدبرد ،ا این ایده را مدافااید که در اارشلیم زنداند شد ،رایدادی که در منت یوناند ذکر نشده است ).در منت یوناند ،این زبان بهاضوح به انت ال پول
از سیستم دادناهد یهودی (یهودیان مداواستند داباره اا را بازنردانند که موس سنهدرین مورد بررسد قرار نیهرد ،در اعه ل  )20 ،15:23بهه سیسهتم
دادناهد رامد در قیرصیه (اع ل  )35 -23:23اشاره مدکند .بنابراین ،پول

بهدرسهتد در اعه ل  18:28مدنویهد رامیهاند کهه بههعنوان زنهداند بهه

دست ۀنها سپرده شد (ۀیۀ  ،)17ه ن کساند بودند که ( ،hoitinesۀیۀ " ،)18از من مح ی ات منودند ا مداواستند مرا ۀزاد سازند ،زیرا پد بردند کهه مهن
هیچ کاری ننردهام که مستوجب مرگ باشم" (اع ل .)18:28
.6

مگالیم پول

متفاات از مگالیمد است که در اسناد مسیحد االیه بهعنوان  Didacheشنااته شده ،که به مردم مدنوید" :انزیهاید را کهه در یهک راح (یها:

در راح) صحزت مدکنند ،ۀزمایش یا بررسد نننید" (فصل  .)11اما  Didacheچیاهای متگدردی مدنوید که براالف ۀموزو عهدجدید است (مراجگه کنیهد
به اِین نرا ِدم ،الهیات نظاممند [ ،]Grand Rapids: Zondervan, 1994صفحۀ  ،67ش رو  )32ا ما نزاید ۀن را بهعنوان راهن ی مگت ِ
ا ماهیهت نزه روت در
زمان عهدجدید در نظر بدیریم( .مثالً مدنوید رسوطن نزاید بیش از دا راز در یک شهر مباننهد [ -]5:11امها موجهه کنیهد کهه پهول
قرنت
.7

یهک سهال ا نهیم در

ماند ا سه سال در افس !) کتاب م دد ،اقتدار ماست ،نه .Didache

مرجمههای جدید متگددی از اال قرنتیان  ،36:14این ایده را مدافااید که کالم ادا ،اال از همه یا در ابتدا از قرنت
اواستار این ادراک نیست .بیانیۀ پول

رشان شد ،اما منت یوناند بهاضهوح

بسیار سهاده اسهت ا ف ه مدنویهد" :ۀیها نه ن مدکنیهد کهه پیهام اهدا از شه رشان شهده اسهت؟ [ aorist of

" ،exerchomaiبیران ۀمد"]" مرجمۀ قدیم اینخور مرجمه مدکند" :ۀیا کالم ادا از ش صادر شد یا به ش بهمنهاید رسید؟"
.8

امرازه بگضد از مسیحیان ،ناارش مناشفات ادا را "کالم حنمت" یا "کالم علم" مددانند .اما ظاهرا ً اصخالحد که پهول
مددهد ،م ولۀ نسرتدهمر "نز روت" است .نتیجهنیری ما از منظور پول

بهه جهای ایهن عزهارات مهرجیح

از "کالم حنمت" ا "کالم علم" باید بهنوعد احت لد باشد ،چون منها جاید کهه در

کتاب م دد ذکر شده (یا در هر ادبیات االیۀ مسیحد) در اال قرنتیان  8:12است.
.9

اقتد مردم مدنویند شفای کامل "در کفاره" است ،این بیانیه در حالت نهاید صحیح است ،اما ااقگاً به ما مندنوید چه زماند "شفای کامل" (یها بخشهد
از ۀن) را دریافت اواهیم کرد.

 .10به مزح فصل  5دربارو ارادو مخفد ا منشوف ادا مراجگه کنید.
 .11این ۀیه نشان مددهد که مگجاه برای کسد بود که صحزت مدکرد ،نه کسد که مدشنید .شانردان "به زبآنهای دیدر رشان به صحزت کردند".
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بخش 7
آموزۀ آینده
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فصل سیو یکم
بازگشت مسیح :چه زمانی و چگونه؟

 +چه زماند ا چدونه مسیح بازاواهد نشت؟
 +ۀیا اا مدمواند در هر زماند بازنردد؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
درحالینه بخش ۀار این کتهاب را ۀلهاز مهدکنیم ،بهه اقهایگد اهواهیم پردااهت کهه در ۀینهده امفهاق
اواهند افتاد .مخالگۀ اقایع ۀینده ،لالزاً "ۀارتشناسد" نامیده مدشود که برنرفتهه از کلمهۀ یونهاند
 eschatosاست که به مگنای "ۀار" است .پ

مخالگۀ ۀارتشناسد ،مخالگۀ "چیاهای ۀار" است.

لیرای نداران مدموانند مخابق الدوی امفاقات نذشته ،یهک پیشهدوید منخ هد دربهارو اقهایع ۀینهده
داشههته باشههند ،امهها بهها موجههه بههه مجربههۀ ماهیههت انسههاند ،بهاضههوح مههددانیم کههه انسههانها بهههمنهاید
مندموانند از ۀینده ۀناه باشند .پ

لیرای نداران مندموانند دانش قخگد دربارو اقایع ۀینده داشته

باشند .اما مسیحیاند کهه بهه کتهاب م هدد ایه ن دارنهد ،در رشایه متفهاامد هسهتند .انرچهه مها
مندموانیم همه چیا را دربارو ۀینده بدانیم ،امها اهدا همهه چیها را دربهارو ۀینهده مددانهد ا در کتهاب
م دد دربارو اقایع بارند که در ماریخ جههان امفهاق اواههد افتهاد ،بها مها صهحزت کهرده اسهت .مها
مدموانیم کامالً از اقون این اقایع مخمنئ باشیم ،چون ادا هرنا اشتزاه مندکند ا درا مندنوید.
در مورد ۀیندو شخصی ن ،در فصل  25دربهارو مگلهیم کتهاب م هدد صهحزت کهردیم (دربهارو مهرگ،
رشای بینابیند ا جالل یافنت) .مخالگۀ اقایع ۀیندهای که برای افراد رخ اواههد داد ،نهاهد ااقهات
"ۀارتشناسد شخصد" نامیده مدشود .اما کتاب م دد دربارو اقهایع بهارگ ااصهد ههم صهحزت
کل جهان مأایر اواهد نذاشت .مخصوصهاً دربهارو بازنشهت اهانوی مسهیح ،دارو ههاار
مدکند که بر ر
ساله ،دااری نهاید ،مجهازات ابهدی لیرای نهداران ا پهاداش ابهدی ای نهداران ا زنهدند بها اهدا در
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ۀس ن جدید ا زمین جدید صحزت مدکند .ناهد ااقات مخالگهۀ ایهن اقهایع" ،ۀارتشناسهد عهام"
نامیده مدشود .ما در این فصل ،سؤال بازنشت مسیح یا "بازنشت اانوی" اا را مخالگه اواهیم کرد.
فصلهای بگد به ب یۀ موضوعات در مخالگۀ چیاهای ۀار اواهند پرداات.
در ماریخ کلیسا ،مناظرات بسیار– لالزاً مناظرات دا  -دربارو سؤاطت مربوط به ۀینده بهوده اسهت .مها
در این فصل با جوانب بازنشت اانوی مسیح ۀلاز اواهیم کرد که همۀ مگت دین نهضت انجیلد با ۀن
موافق اند ا بگد در پایان به یند از موضوعات مورد مخالفت اواهیم پرداات :ۀیا مسیح مدمواند هر
لحظه بازنردد .ما در فصل بگد ،دربارو سؤال دارو هاار ساله صحزت اواهیم کهرد ،موضهوعد کهه بهه
مدت طوطند منزع مخالفت در بین مسیحیان بوده است.
الف .مسیح ،یک بازگشت ناگهانی ،شخصی ،قابل رؤیت ،جسامنی خواهد داشت
عیسد لالزاً دربارو بازنشتش صحزت مدکرد" .پ

ش نیا ۀماده باشید ،زیرا پرس انسان در ساعتد

که انتظار ندارید اواهد ۀمد" (متد  .)44:24اا نفت " :داباره مدۀیم ا ش را پیش اود مدبهرم مها
جاید که من هستم ش نیا باشید" (یوحنها  .)3:14بالفاصهله بگهد از صهگود عیسهد بهه ۀسه ن ،دا
فرشته به شانردان نفتند" :همین عیسد که از پیش ش به ۀس ن باط برده شهد ،ه نخورینهه بهاط
رفت ا ش دیدید ،داباره به همین طریق باز اواهد نشهت" (اعه ل  .)11:1پهول
ه ن موقع که فریاد فرمهان اهدا ا صهدای رههی

مگلهیم داد" :در

فرشهتدان ا بانه شهیپور شهنیده مدشهود ،اهود

ادااند از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد" (اال مسالونینیان  .)16:4نویسندو عاانیان نوشت که مسیح "
بار دام که ظاهر شود برای کفارو نناهان نخواهد ۀمهد ،بلنهه بهرای نجهات ۀنهاند کهه چشهم بهه راه اا
هستند مدۀید" (عاانیان  .)28:9یگ وب نوشت" :ۀمدن ادااند نادیک است" (یگ وب  .)8:5پهرتد
نفت" :راز ادااند مانند یک دزد اواهد ۀمد" (دام پرتد  .)10:3یوحنا نوشت" :اقتد مسیح ظههور
کند ،ما مثل اا اهواهیم بهود ،زیهرا اا را ۀنچنهان کهه هسهت اهواهیم دیهد" (اال یوحنها  .)2:3کتهاب

مناشفه مراجع بسیاری برای بازنشت مسیح دارد ا بها اعهدو عیسهد بهه پایهان مدرسهد" :بلهد ،مهن
بهزادی مدۀیم!" ا پاسخ یوحنا" :ۀمین ،بیا ،ای عیسد ،ای ادااند!" (مناشفه )20:22
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پ

این موضون بارها در رسارس عهدجدید ذکر شده است .این امید کلیسای عهدجدید اسهت .ایهن

ۀیات ،بازنشت نانهاند مسیح را پیشدوید مدکنند که شدرف ا قابل رؤیهت اواههد بهود ("اینهک بها
ابرها مدۀید ا هر چشمد اا را اواهد دید" ،مناشفه  ،7:1مرجمۀ قهدیم) .ایهن عزهارات ۀن هدر رصیهح
هستند که مندموانند این ایده را بپذیرند (قزالً در جمع پرامستان ۀزاد اندیش محزوبیت داشهت) کهه
مسیح اودش بازنخواهد نشت ،بلنه ف

راح مسیح ،یگند پذیرش مگلیم اا ا م لید از سزک زندند

محزتۀمیاش بهطور فااینده به زمین بازاواهد نشت .مگالیم یا سزک رفتارش از ۀس ن نازل نخواهد
شد ،بلنه "اود ادااند"از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد (اال مسهالونینیان  .)16:4اهو ِد عیسهد "کهه از
پیش ش به ۀس ن باط برده شد ،ه نخورینه باط رفت ا شه دیدیهد ،دابهاره بهه همهین طریهق بهاز
اواهد نشت" (اع ل  .)11:1ظهور اا رصفاً یک چیا راحاند برای سنونت در دلهای مردم نخواههد
بود ،بلنه بازنشت شخصد ا جس ند "ه نخورینه باط رفت ا ش دیدید" اواهد بود.
ب .ما باید مشتاقانه خواهان بازگشت مسیح باشیم
پاسخ یوحنا در پایان مناشفه باید ایژند قلهب مسهیحیان در یهامد اعصهار باشهد" :ۀمهین ،بیها ،ای
عیسد ،ای ادااند!" (مناشفه  .)20:22مسیحیت ااقگد به ما مدۀموزد "با ارداندیشد ا عهدالت ا

دینداری در این جهان زیست کنیم .ا ۀن امید مزهارک ا مجلهد جهالل اهدای عظهیم ا نجاتدهنهده
اود ما عیسد مسیح را انتظار کشیم" (میتود  ،13-12:2مرجمۀ قدیم) .پول

مدنوید" :اما اطهن

ما در ۀس ن است کهه از ۀنجها نیها نجهاتدهنهده یگنهد عیسهد مسهیح اداانهد را انتظهارمدکشهیم"
(فیلیپیههان  ،20:3مرجمههۀ قههدیم) .همچنههین اصههخالح مارانامهها  Maranathaدر اال قرنتیههان 22:16
یگند "ای ادااند ما ،بیا!" (اال قرنتیان .)22:16
ۀیا ااقگاً مسیحیان مشتاقانه اواهان بازنشهت مسهیح هسهتند؟ هرچهه بیشهرت مسهیحیان در لهذت از
چیاهای اوب این زندند نرفتار شوند ا مشارکت ااقگد مسیحد ا رابخۀ شخصد با مسیح را نادیده
بدیرند ،کمرت مشتاق بازنشت اا اواهند بود .از طرف دیدر ،بسیاری از مسیحیاند که رنج یها جفها را
مجربه مدکنند ،یا کسانینه سالخوردهمر هستند ا از سالمت کمرتی براوردارند ،ا کسهانینه زنهدند
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رازانۀ عمیق ا حیامد با مسیح دارنهد ،اشهتیاق بیشهرتی بهرای بازنشهت اا اواهنهد داشهت .په

مها

حدادی ،سخح اشتیاق ن برای بازنشت مسهیح ،مگیهار اضهگیت راحهاند زنهدنی ن در ایهن لحظهه
است .این مگیاری است برای میاان ندرش ن نسزت به دنیای ااقگد ا ۀنخور که ادا ۀن را مدبینهد،
یگند در اسارت نناه ا رسکشد از ادا ا محت قدرت رشیر (اال یوحنا .)19:5
اما ۀیا به این مگناست که نزاید پرا ههای طوطند مدت را برعهده بدیریم؟ ۀیا یک دانشمند مسهیحد
که مشتاقانه اواهان بازنشت مسیح است ،باید یک پرا و مح ی امد ده ساله را ۀلاز کند؟ یا ۀیها یهک
مسیحد باید یک دارو سه ساله را در دانشندو مذهزد الهیامد یا کالج کتاب م دد ۀلاز کند؟ انهر
مسههیح یههک راز قزههل از فار التحصههیلد از ۀن مؤسسههه بههازنردد ،یگنههد پههیش از ۀننههه فرصههتد بههرای
ااتصاص دادن زمان ارزشمند شخص در ادمت ااقگد اجود داشته باشد ،چه مدشود؟
قخگاً ما باید اود را اقف فگالیتهای طوطند مدت کنیم .دقی اً به همهین دلیهل عیسهد بهه مها اجهازه
منددهد که از زمان ااقگد بازنشت اش ۀناه باشیم (به مخالب زیر مراجگه کنیهد) :اا مداواههد مها
بدان موجه به شلل یا جایداه زندنی ن ،ما لحظۀ بازنشهت اش از اا اطاعهت کنهیم" .ۀمهادند" بهرای
بازنشت مسیح (متد  ،)44:24یگند در زمان حال ،افادارانه از اا اطاعت کنیم ،فگاطنه در هر کاری
کههه اا مهها را فرااوانههده رشکههت کنههیم .بهههااطر ماهیههت ایههن رشایه  ،چههون منههددانیم اا چههه زمههاند
شک در ۀن راز میسیونرهاید در حا ِل رفنت به زمهین مأموریهت شهان اواهنهد
بازاواهد نشت ،بدان
ر
بود ،کسانینه هرنا به م صد نخواهند رسید .مرداند در سال ۀار محصیالت الهیامد اواهند بود که
هرنا از مگلیم شان برای شزاند کلیسا استفاده نخواهند کرد .مح اند که پایان نامۀ دکرتای اود را
در ۀن راز محویل اواهند داد ،مثرو سالها مح یق شان ،هرنا منترش نخواههد شهد ا بهر دنیها مهأایری
نخواهد نذاشت .اما عیسد به همۀ مسیحیان اواهد نفت" :ۀفرین ،ای لالم اوب ا امین! مو در امر
کوچند امانت ا درستد اود را نشان دادی ،من حاط کارهای بارگ را به مو اهواهم سهپرد .بیها ا در
اوشد ارباب اود رشیک باش" (متد .)21:25
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پ .ما منیدانیم مسیح چه زمانی بازخواهند گشت
عزارات متگددی نشان مددهند که ما منددانیم ا مندموانیم بدانیم که مسیح چه زمهاند بازاواههد
نشت" .پرس انسان در ساعتد که انتظار ندارید اواهد ۀمد" (متد " .)44:24پ

بیدار باشهید زیهرا

ش از راز ا ساعت این ااقگه اها نداریهد" (متهد  .)13:25بگهالاه ،عیسهد نفهت" :امها از ۀن راز ا

ساعت هیچک

اا ندارد ،نه فرشتدان ۀس ن ا نه پرس ،ف

باشید ،ش منددانید ۀن زمان چه اقتد مدۀید" (مرق

پدر از ۀن ۀناه اسهت .هوشهیار ا ۀنهاه

.)33-32:13

همچنین انر بدوییم که مندموانیم از ۀن راز یا ساعت ۀناه باشهیم ،امها مدمهوانیم مهاه یها سها ِل ۀن را
بدانیم ،این ف

طفره رفنت از این عزارات است .این ح ی ت باقد مدماند کهه عیسهد "در سهاعتد

که انتظار ندارید" (متد  )44:24ا "در سهاعتد کهه نه ن مندبریهد" (لوقها  ،40:12مرجمهۀ قهدیم)
مدۀید( .در این ۀیات ،کلمۀ "ساعت" [ ]horaبهرت است بهطور کلردمر در نظر نرفته شود که اشاره به
زماند است که امفاقد اواهد افتاد ،نه وارماً یک زمان شصت دقی های) 1.ننتهۀ ایهن عزهارات ،ایهن
است که عیسد به مها مدنویهد کهه مندمهوانیم بهدانیم اا چهه زمهاند بهازمدنردد .چهون اا در زمهان
لیرمنتظره اواهد ۀمد ،باید در همه اقت ۀمادو بازنشت اش باشیم.
نتیجۀ عملد این است که هر که ادعا مدکند بهطور ااص از زمان بازنشت مسیح ۀنهاه اسهت ،بایهد
اود به اود اا را در اشتزاه بدانیم .شاهدان یهوه ،دربارو ماریخ بازنشت مسیح پیشهدوییهای زیهادی
کردند ا همۀ ۀنها اشتزاه بود .اما دیدران هم در ماریخ کلیسا این پیشدوییها را کردنهد ،نهاهد ااقهات
مدعد بصیرت جدیدی در نز رومهای کتاب م هدد بودنهد ا نهاهد ااقهات ادعها کردنهد کهه از عیسهد
مناشفۀ شخصد دریافت کردهاند که زمان بازنشت اش را نشان مددههد .متأسهفانه عهدو زیهادی بها
این ادعاها فریب اوردند ،چون انر مردم قانع شوند که مسهیح (مهثالً) در عهرض یهک مهاه بازاواههد
نشت ،از همۀ مگ رهدات طوطند مدت کنارهنیری اواهند کرد .فرزندانشان را از مدرسه اهار کهرده،
اانهشان را فرااته ،از شللشان دست کشهیده ا از کهار بهر رای پرا هههای طهوطند مهدت ،اهواه در
کلیسا یا در جای دیدر دست اواهند کشید .شاید در ابتدا لیرت زیادی برای بشهارت ا دعها داشهته
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باشند ،اما ماهیت لیرمنخ د رفتارشان ،مأایرات بشارمد ممنن را از بین مدبرد .بگالاه ،ۀنها ف ه از
مگلیم کتاب م دد که مندموان از ماریخ بازنشت مسیح اادار شد ،نااطاعتد مدکنند ،یگند ایهن
حتد در دعا ا مشارکتشان با ادا نیا مانع ایجهاد مدکنهد .ههر کهه ادعها مدکنهد از مهاریخ بازنشهت
مسیح ۀناه است -از هر منزگد -باید بهعنوان یک چیا نادرست رد شود.
ج .همۀ معتقدین به نهضت انجیلی دربارۀ نتایج نهایی بازگشت مسیح توافق دارند
همۀ مسیحیاند که کتاب م دد را اقتهدار نههاید اهود مدداننهد ،بدموجهه بهه مفهاات در جاهیهات،
موافق اند که نتیجۀ نهاید ا لاید بازنشت مسیح ،دااری لیرای نهداران ا پهاداش ابهدی ای نهداران
اواهد بود ا ای نداران ما ابد در ۀس ن جدید ا زمین جدید با مسهیح زنهدند اواهنهد کهرد .اهدای
پدر ،پرس ا راحال دد سلخنت اواهد کرد ا در یک ملنهوت بدپایهان پرسهتش اواههد شهد ا دیدهر
نناه ،لم یا رنجد نخواهد بود .ما در فصلهای بگد بهطور کامل مر به این جاهیات اواهیم پرداات.
چ .دربارۀ جزئیات وقایع آینده مخالفتهایی وجود دارد
ِ
اهاص مربهوط بهه بازنشهت مسهیح ا بالفاصهله بگهد از بازنشهت
به هرحال ،مسیحیان دربارو جاهیات
مسیح نظرات متفاامد دارند .مخصوصاً دربارو ماهیت دارو هاار ساله ا رابخۀ بازنشت مسیح بها دارو
هاار ساله ،مرمیب بازنشت مسیح ا داران مصیزت شدیدی که بر زمین اواهد ۀمد ،ا سؤال مربوط به
نجات قوم یهود (ا رابخۀ بین یهودیان نجات یافته ا کلیسا) ،مفاامهاید اجود دارد.
پیش از بررسد دقیق مر بگضد از این سؤاطت ،باید جایدهاه نهضهت انجیلهد ا ااقگهد کسهاند را کهه
نظرات متفاامد دربارو این سؤاطت دارند ،مأیید کنیم .مگت دین به نهضت انجیلد که به ایهن نظهرات
نونانون اعت اد دارند ،همدد موافق اند که کتاب م دد اخاناپذیر اسهت ا متگههد هسهتند کهه بهه
همۀ مگالیم کتاب م دد ای ن داشته باشند .یایاشان در مفسیر عزارات نونانون این اقایع است،
اما این یایاات باید بهعنوان مساهلد بها ارزش اانویهه در نظهر نرفتهه شهوند ،نهه یهایاات مربهوط بهه
موضوعات اساسد ۀموزهای.
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به هرحال ،مخالگۀ دقیق مهر ایهن سهؤاطت ،ارزش اقهت نذاشهنت را دارد ،چهون مدمهوانیم بهه بیهنش
بیشرت دربارو ماهیت اقایگد که ادا برای ما برنامهریای کرده ا اعده داده ،دسهت یهابیم ا همچنهان
امیدااریم که اقتد مدپذیریم این مساهل را داباره بهطور دقیق مر بررسد کنهیم ا در مزحه مربهوط
به ۀنها رشکت کنیم ،امحاد بیشرت در کلیسا ایجاد اواهد شد.
ح .آیا مسیح میتواند هر لحظه بازگردد؟
یند از مهمرتین بخشهای مخالفت ،دربارو این سؤال است که ۀیا مسیح مدمواند هر لحظه بازنردد.
از یک طرف ،بسیاری از عزارات ما را مشویق مدکنند که ۀماده باشهیم ،چهون مسهیح در سهاعتد کهه
ن ن مندبریم ،بازاواهد نشت .از طرف دیدر ،عزارات متگ ردد دربارو اقایع ااصد صحزت مدکنند
که قزل از بازنشت مسیح امفاق اواهد افتاد .طری های متفاامد برای رفع کشمنش ۀشنار بین ایهن
دا مجموعۀ عزارات اجود داشهته ا بگضهد از مسهیحیان نتیجههنیری کردهانهد کهه هنهوز ههم مسهیح
مدمواند در هر لحظه بازنردد ا عدهای دیدر نتیجههنیری کردهانهد کهه اا مندموانهد حهداقل مها یهک
نسههل بههازنردد ،چههون این ههدر طههول مدکشههد مهها بگضههد از اقههایع پیشههدوید شههده کههه بایههد پههیش از
بازنشتش امفاق افتد ،به مح رق برسد.

 .1آیاتی که بازگشت ناگهانی و غیرمنتظرۀ مسیح را پیشگویی میکنند.
مگدادی از ۀیات کتاب م دد پیشدوید مدکنند که مسیح مدمواند ایلد زاد بیاید .مثالً عیسد بهه

شانردانش نفت" :پ

بیدار باشهید ،زیهرا منددانیهد در چهه رازی اداانهد شه مدۀیهد .بهه اهاطر

داشته باشید :انر صاحب اانه مددانست که دزد در چه ساعت از شهب مدۀیهد ،بیهدار مدمانهد ا
مندنذاشت دزد داال اانهاش بشود .پ

ش نیا ۀمهاده باشهید ،زیهرا پرسه انسهان در سهاعتد کهه

انتظههار نداریههد اواهههد ۀمههد" (متههد 44-42:24؛ م ایسههه کنیههد بهها ۀیههات 39-36؛ 13:25؛ م هرق
32:13-33؛ لوقا 40:12؛ اال قرنتیان 22:16؛ اال مسالونینیان  2:5ا لیره).
پ

دربارو عزارات بسیاری مانند این عزارت چه بدوییم؟ انر در عهدجدید عزارمد دربارو نشهانههای

قزل از بازنشت مسیح نزود ،احت طً از عزارمد که اطن ن ل قول کردیم به این نتیجه مدرسیدیم کهه
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هر لحظه ممنن است عیسد بیاید .از این لحاظ مدموانیم بدوییم که بازنشهت عیسهد قریهبالوقون
است 2.ظاهرا ً انر دلیلد داشتیم که فنر کنیم مسیح بهزادی بازمندنردد ،این از قدرت فرامین برای
ۀمادند ا هشیاری مدکاست.
پیش از ۀننه به عزارات مربوط به نشانههای پیش از بازنشت مسیح بپردازیم ،مشنل دیدری بایهد در
اینجا مورد موجه قرار نیرد .ۀیا عیسد ا نویسندنان عهدجدید در انتظارشان برای بازنشهت رسیهع اا
در اخا بودند؟ ۀیا ۀنها فنر مندکردند ا حتد مگلیم منددادند که بازنشت اانوی مسیح در این چند
سال اایر اواهد بود؟ در ااقع ،دیدناه بسیار بارز در بین مح ان ۀزاد اندیش عهدجدید این بود که
عیسد به اشتزاه مگلیم داد که بهزادی بازمدنردد.
اما هیچیک از متون بازنو شده ،اواستار این مفسهیر نیسهتند .متهوند کهه مدنوینهد ۀمهاده باشهید ا
همچنین متوند که مدنویند عیسد در یک زمان لیرمنتظره بهازمدنردد ،مندنوینهد کهه مها چ هدر
باید صا کنیم .دربارو متوند که مدنویند عیسد "بهزادی" مدۀید ،بایهد بهدانیم کهه انزیهای کتهاب
م دد لالزاً از لحاظ "کوچکمناید نز رومد" صحزت مدکنند که اقایع ۀینده را مدبینهد ،امها فاصهلۀ
زماند قزل از اقون این رایدادها را مندبیند.

 .2نشانههای قبل از بازگشت مسیح.
مجموعۀ دیدر از متوند که باید مورد موجه قرار نیرند ،دربهارو نشهانههای متگهددی اسهت کهه کتهاب
م دد مدنوید قزل از بازنشت مسیح امفهاق اواهنهد افتهاد .در اینجها مفیهد اسهت کهه مگهدادی از
عزارامد را که مست ی ً به نشانههای پیش از بازنشت مسیح اشاره مدکنند ،بیان کنیم.

الف .موعظۀ انجیل به همۀ ملرتها.
"اال باید انجیل به یام ملتها برسد" (مرق

10:13؛ م ایسه کنید با متد .)14:24

ب .مصیزت شدید.
"زیرا در ۀن رازها چنان مصیزتد رای اواهد منود ،که از زماند که ادا دنیا را ۀفرید مها بحهال ،مثهل
ۀن دیده نشده ا دیدر هم دیده نخواهد شد .انر ادااند ۀن رازها را کومهاه مندکهرد ،ههیچ جانهداری
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[انساند] جان سامل بدر مندبرد ،اما بخاطر برنایدنان اود ۀن رازها را کومهاه کهرده اسهت" (مهرق
.)19:13-20

پ .انزیای درالین ۀیات ا مگجاات نشان اواهند داد.
"مسیحها ا انزیای درالین ظهور اواهند کرد ا چنهان عالمهات ا مگجاامهد اواهنهد منهود ،کهه انهر
ممنن باشد برنایدنان ادا را نمراه کنند" (مرق

22:13؛ م ایسه کنید با متد .)24-23:24

 .نشانهها در ۀس ن.
"اما در ۀن رازها بگد از ۀن مصیزتها ،ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نخواهد دراشید .ستارهها
از ۀس ن فرا اواهند ریخت ا نیراهای ۀس ن متالال اواهند شد .ۀناقهت پرسه انسهان را اواهنهد
دید که با قدرت عظیم ا جاه ا جالل ،بر ابر ها مدۀید" (مرق

26 -24:13؛ م ایسه کنید با متهد

29:24-30؛ لوقا .)27-25:21
چ .ۀمدن مرد رشیر ا شورشد.
پول

به مسالونینیان مدنویسد که مسیح نخواهد ۀمد ،مدر ایننه اال مهرد رشیهر ظهاهر شهود ا بگهد

ادااند عیسد با ۀمدنش اا را نابود اواهد کرد .این "مرد رشیر یها فرزنهد هالکهت" ،نهاهد ااقهات در
مناشفه  13بهعنوان احش شنااته شده ا ناهد ااقات ض رد مسیح نامیهده شهده ،ۀاهرین ا بهدمرین
مجموعۀ "ض رد مسیحها" در اال یوحنا  18:2ذکر شده است .پول

مدنویسد:

"ای برادران ،دربارو ۀمدن ادااند ما عیسد مسیح ...ما نخسهت ۀن ِعصهیان ااقهع نشهود ا ۀن
مرد بددین که فرزند هالکت است به ظهور نرسد ،ۀن راز فرا نخواهد رسید .اا با هرۀنچه ادا
اوانده مدشود ا مورد پرستش قرار مدنیرد ،مخالفت مدارزد ا اود را باطمر قهرار مددههد،
ما ۀنجا که در مگزد ادا جلود مدکند ا اود را ادا مگرفد مدمنایهد ...شه مددانیهد کهه
اکنون چه چیای مانع است ا سزب مدشود که اا منها در زمان مناسب اود ظهور کند .زیهرا
رس بددیند هماکنون نیا عمل مدکند ،ا رما ف
ِر

ما اقتد که ۀن که ما به حهال مهانع اسهت از

میان برداشته شود .ۀنداه ۀن بددین ظاهر اواهد شد ،که اداان سد عیسد با نَ َف
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دهان اود

اا را هالک اواهد کرد ا با دراشندندِ ظههور اهویش اا را نهابود اواههد سهاات .ظههور ۀن

بددین به نیرای شیخان ا همراه با همه نونه مگجاات ا ۀیات ا عجایبِ نمراهکننهده اواههد
بود ،ا نیا همراه با همه نونه رشارت که راهیان طریق هالکت را فریفتهه مدسهازد .ایشهان از
ۀن را هههالک مدشههوند کههه نخواسههتند ح ی ههت را داسههت بدارنههد مهها نجههات یابنههد" (دام
مسالونینیان  ،10-1:2مرجمۀ هاارو نو).

ح .نجات ارساهیل.
پول

دربارو این ح ی هت صهحزت مدکنهد کهه بسهیاری از یهودیهان بهه مسهیح اعهت د ننردنهد ،امها

مدنوید یک زماند در ۀینده ،مگداد زیادی نجات اواهند یافت" :ای برادران ،منداهواهم از ایهن راز
لافل باشید -مزادا اود را دانا بپندارید -که سختدلد بر بخشد از ارساهیل حنمفرما شهده اسهت ،مها
اقتد که ش ر کامل لیریهودیان داال نردنهد .ا اینچنهین یهامد ارساهیهل نجهات اواههد یافهت"
(رامیان  ،26-25:11مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ۀیۀ .)12

خ .نتیجهنیری از این نشانههای قزل از بازنشت مسیح.
به نظهر مدرسهد مهأایر ایهن عزهارات ،ه نخهور کهه در بهاط ذکهر شهد ،بهاضهوح مدنویهد بسهیاری از
مسیحیان احساد کردهاند که مسهیح مندموانهد ههر لحظهه بهازنردد .اقتهد بهه فهرسهت نشهانههای
مذکور در باط نداه مدکنیم ،مزاحثۀ زیادی طزم نیست ما نشان دهیم که اکرث این اقایع یا شاید همۀ
ۀنها هنوز امفاق نیفتادهاند .یا حداقل با مخالگۀ اال این عزارات ،چنین به نظر مدرسد.

 .3راه حلّهای ممکن.
ما چدونه مدموانیم عزارامد را که ظاهرا ً به ما هشدار مددهند که ۀماده باشیم چهون مسهیح یندفگهه
بازمدنردد ،با عزارامد که نشان مددهنهد اقهایع متگه ردد مههم ا قابهل رؤیتهد بایهد قزهل از بازنشهت
مسیح رخ دهد ،مخزیق دهیم؟ راه حلرهای متگ رددی اراهه شده است.
حل این است که بدوییم مسیح مندمواند هر لحظه بازنردد .ایننه چه مدت طول مدکشد ما
یک راه ر
مسیح بازنردد ،به برۀارد افراد دربارو مدت زماند که طول مدکشد ما این اقایع انجام شوند ،بستدد
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دارد .اقایگد همچون موعظۀ انجیل بهه همهۀ ملتهها ،اقهون مصهیزت شهدید ا نهردۀاری مگهداد کامهل
یهودیاند که نجات اواهند یافت.
مشنل این دیدناه ،دانانه است .ااطً ،ااقگاً به نظر مدرسد که قدرت هشدارهای عیسهد را کهه بایهد
هشیار ا ۀماده باشیم ا اا در ساعتد که ن ن مندبریم ،بازمدنردد ،باطهل مدکنهد .چهه قهدرمد در
هشدا ِر ۀمادند برای بازنشت مسیح در زمان لیرمنتظهره اجهود دارد ،اقتهد مهددانیم ایهن بازنشهت
مندمواند ما سالهای بسیار امفهاق افتهد؟ حه ر انتظهار فهوری بهرای بازنشهت مسهیح ،در ایهن نظریهه
بهش ردت از بین رفته یا کامالً اننار مدشود ،ا این نتیجه نسزتاً براالف قصهد ا نیرهت عیسهد در اراههۀ
این هشدارهاست.
داماً ،به نظر مدرسد که این نظریهه ،ایهن نشهانهها را نسهزتاً مخهالف طریهق مهورد نظهر عیسهد بنهار
مدبرد .این نشانهها اراهه شده ما با دیدن ۀنها ،انتظارمان برای بازنشت مسیح مشهدید شهود .عیسهد

نفت" :اقتد این چیا ها رشان شود ش راست بایسهتید ا رسهایمهان را راسهت ندهه داریهد چهون
رستداری ش نادیک اسهت"(لوقها  .)28:21هشهدارها داده شهده مها مهانع از نمراههد ای نهداران ا
پیرای از مسیحهای درالین شود" :عیسد در جواب ۀنهها فرمهود" :متوجهه باشهید کهه کسهد شه را
نمراه ننند .بسیاری به نام من ۀمده اواهند نفت" :من اا هستم" ا مهردم زیهادی را نمهراه اواهنهد
ساات ...پ

انر کسد به ش بدوید" :بزین مسیح این جها ا یها ۀن جاسهت" بهاار نننیهد" (مهرق

 .)21 ،5:13-6پ

نشانهها داده شده ما مانع از مگجب مسیحیان از این اقایع قابل موجهه شهود ،مها

به ۀنها اطمینان دهد که ادا همۀ اینها را از پیش مدداند ا مانع از پیهرای ۀنهها از کسهاند شهود کهه
ادعای مسیح بودن مدکنند ا به طریق شدرف ،قابل رؤیت ا با للزه بر دنیا مندۀیند ،یگنهد طری هد

که عیسد اواهد ۀمد .اما نشانهها هرنا به این دلیل اراهه نشده که مها فنهر کنهیم" :عیسهد مها چنهد
سالد بازمندنردد" .هیچ نشاند نیست که عیسد این نشانهها را داد ما دلیلهد بهه مسهیحیان بدههد
که برای بازنشت اش ۀماده نزاشند یا مشویق شان کنهد کهه انتظهار نداشهته باشهند کهه اا ههر لحظهه
مدمواند بیاید!
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حل اصلد دیدر برای این مشنل ،این است که بدوییم مسیح ااقگاً مدمواند هر لحظه بیاید ا این
راه ر
دا مجموعۀ عزارات را به طری های نونانون با یندیدر مخزیق دهیم )1( .یک راه برای مخزیق شهان،
این است که بدوییم عهدجدید دربهارو دا بازنشهت مت یها مسهیح صهحزت مدکنهد ،یها دا بازنشهت
اانوی مسیح ،یگند ۀمدنِ مخفیانه کهه مسهیح ،مسهیحیان را از دنیها مدبهرد (ۀمهدن "بهرای م ردسهین
اود") ا سپ  ،بگد از اقون هفت سهال مصهیزت شهدید در زمهین ،ۀمهدنِ قابهل رؤیهت ا در مألعهام ا
پیرازمندانه (ۀمدن "با م ردسین اود") که مسیح مدۀید ما بر زمین سلخنت کند .در طول ایهن هفهت
سال ،همۀ نشانههاید که هنوز انجام نشده (مصیزت شدید ،انزیای درالهین بها نشهانهها ا عجایهب،
ض رد مسیح ،نجات ارساهیل ا نشانههاید در ۀس ن) انجام اواهد شد ،پ

بین انتظار برای ۀمهدن اا

که مدمواند "هر لحظه" امفاق افتد ا مشخیص ۀمدن اا که بگدا ً با نشانههای بسیار همراه اواهد بود،
هیچ کشمنشد نیست.

3

حل این است که بهسختد مدموان دا ۀمدنِ جدانانۀ مسیح را از عزارامد که بازنشت
مشنل این راه ر
اش را پیشدوید مدکنند ،استنزاط کرد .به هرحال ،در اینجا دربارو ایهن موضهون صهحزت نخهواهیم
کرد ،اما در فصل بگدی اقتد به دیدناه پیش هاارهنراید پیش از مصیزت شدید در بازنشت مسهیح
حهل از لحهاظ
مدپردازیم ،ۀن را مجایه ا محلیل اواهیم کرد 4.همچنین بایهد موجهه کهرد کهه ایهن راه ر
ماریخد نسزتاً جدید است ،چون در ماریخ کلیسا شنااته شده نزود ،ما ایننه در قرن نذشهته موسه
جان نِلسون داربد ( )1882-1800پیشنهاد شد .این باید دربارو این ح ی ت به ما هشدار دهد کهه
حل ممنن برای کشمنش اراهه شده در عزارامد نیست که در باط ن ل شد.
حل ،منها راه ر
این راه ر

حل دیدر این است که بدوییم همۀ نشانهها انجام شده ا بنابراین مسهیح ااقگهاً مدموانهد ههر
( )2راه ر
لحظه بازنردد .در این دیدناه ،شخص مدموانست به دنزال مح رق احت لهد ایهن نشهانهها در اقهایع
کلیسای االیه باشد ،حتد در قرن ینم .بهنوعد ،شاید بتهوان نفهت کهه انجیهل ااقگهاً بهه همهۀ ملتهها
موعظه شد ،انزیای درالین برااسته ا با انجیل مخالفت کردند ،مصیزت شدید در جفای کلیسها بهه
دست بگضد از امپراطوران رامد بهود ،در ااقهع مهرد بهددین ،امپراطهور نهران بهود ا در طهول مهاریخ
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کلیسا ،بهمدریج ش ِر کامل یهودیاند که باید نجات مدیافتند ،ۀمدند ،چون پول

حتهد اهودش را

منونهای از ۀلاز نردۀاری قوم یهود اراهه مدکند (رامیان  .)1:11در بخش بگدی ،بهطور دقیق مهر بهه
دیدناهد اواهیم پرداات که مدنوید احت طً نشانههای قزل از بازنشهت مسهیح در نذشهته ااقهع
شده ،اما در اینجا ف

مدموانیم موجه کنیم که عدو زیادی ،هیچیک از دیدناههاید را که مدنویهد

این چیاها امفاق افتاده ،قانعکننده منددانند ،چون به نظرشهان ایهن نشهانهها بهه اقهایگد بهارنرت از
اقایع قرن ینم اشاره مدکنند.

( )3یک راه حل احت لد دیدر برای این دا مجموعۀ عزارات اجود دارد .ایننهه بدهوییم لیرمحتمهل،
اما ممنن است که این نشانهها انجام شده باشند ،ا بنابراین با قخگیت مندموانیم بدانیم که در یک
زماند از ماریخ ،همۀ نشانهها انجام شده است .این نظر ،یک نظهر جهذراب اسهت ،چهون ههدف االیهۀ
نشانهها را ج ردی مدنیرد ،یگند هدف االیۀ هشدارها ا این ح ی ت که ما نزاید بدانیم که مسیح چه
زماند بازاواهد نشت .هدف االیۀ نشانهها این است که انتظارمان را بهرای بازنشهت مسهیح مشهدید
کند .بنابراین هرناه نشهانۀ چیاههاید را مهدبینیم کهه شهزیه بهه ایهن نشانههاسهت ،انتظارمهان بهرای
بازنشت مسیح محریک شده ا ش ردت اواهد یافت .در مورد هشدارها بهرای ۀمهادند ،طرفهداران ایهن
نظر اواهند نفت که مسیح مدمواند در هر لحظه بازنردد (چون مها مندمهوانیم مخمهنئ باشهیم کهه
این نشانهها انجام نشده) ،پ

باید ۀمهاده باشهیم ،انرچهه بگیهد اسهت کهه مسهیح بالفاصهله بهازنردد

(چون به نظر مدرسد هنوز نشانههای متگ رددی باید انجام شوند) .نهایتاً این نظر موافق است کهه مها
مندموانیم بدانیم مسیح چه زماند بازاواهد نشت ا در ساعتد که انتظار نداریم ،مدۀید.

اما ۀیا ممنن است که این نشانهها انجام شده باشند؟ در هر مورد ،نتیجهنیری ما از ایننه ایهن بگیهد
است ،اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد ،بسیار منخ د به نظر مدرسد.
الف .موعظۀ انجیل به همۀ ملرتها.
درحالینه بگید است این نشانه انجام شده باشد ،اما پول

در کولسیان دربارو انتشار جهاند انجیهل

صحزت مدکند .اا مدنوید" :پیشرت دربارهاش از پیام ح ی ت یگند انجیل شنیدهاید ،انجیلد که به
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ش رسیده است ا در رسمارس جهان مثر مددهد ا رشد مدکنهد" (کولسهیان  ،6 -5:1مرجمهۀ ههاارو
نو) .همچنین مدنوید" :ه ن انجیل که شنیدید ا به یامد ال ِت زیر ۀس ن موعظه شده است ،ا
من ،پول  ،اادم ۀن نشتهام" (کولسیان  ،23:1مرجمۀ هاارو نو) .در این ۀیات ،قخگاً منظهورش ایهن
نیست که همۀ موجودات زنده ،اعالمیۀ انجیل را شنیدهاند ،بلنه این اعالمیه بهه همهۀ دنیها رسهیده ا
حداقل بهعنوان منونه ،انجیل به رسارس دنیا یا همۀ ملتها موعظه شهده اسهت .بنهابراین لیرمحتمهل،
اما ممنن است که اال این نشانه در قرن ینم انجام شده ا بگد از ۀن ،بارها بهطور اسیعمرانجام شده
باشد.

ب .مصیزت شدید.
داباره محتمل به نظر مدرسد که زبان کتاب م دد ،یک دارو مصیزت در زمین را پیشدوید مدکند
کههه ایلههد شههدیدمر از چیههای اسههت کههه مابحههال مجربههه شههده اسههت .امهها بایههد بههدانیم عههدو زیههادی
هشدارهای عیسد دربارو مصیزت شدید را در اشاره بهه محهارصو اارشهلیم در جنه
میالدی از سوی رامیها دانستهاند .مصیزتد که در ۀن جن

یههودی 70-66

متحمل شهدند ،ااقگهاً احشهتناک بهود ا

مدموانست ه ن چیای باشد که عیسد در پیشدوید این مصهیزت موصهیف کهرد .در ااقهع ،از قهرن
ینم به بگد ،دارههای زیادی از جفاهای اشونتۀمیا ا شدید برای مسیحیان اجود داشت که ما قرن
ما هم ادامه مدیابد .بنابراین ،به نظر مدرسد که بهدرستد مدموان نتیجهنیری کرد که لیرمحتمهل،
اما ممنن است که پیشدوید مصیزت شدید انجام شده باشد.

پ .مسیحهای درالین ا انزیای درالین.
درحالینه مگجاات شیخاند ا نشانههای درالین در طول قرنها امفاق افتاده ،اما احت طً کالم عیسد
ظهور بسیار شدیدمر این نون فگالیتهها را در زمهاند نادیهک بهه بازنشهت اش پیشهدوید مدکنهد .بهه
هرحال ما داباره باید بدهوییم بهسهختد مدمهوان مخمهنئ بهود کهه اینخهور اواههد شهد .بههرت اسهت
نتیجهنیری کنیم که لیرمحتمل ،اما همچنان ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.

 .نشانههای قدریند در ۀس نها.
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اقون نشانههای قدریند در ۀس نها ،نشانهای است که قخگاً هنوز رخ نداده است .الزته از ۀلاز دنیا،
اورشید نرفتدد ا ماه نرفتدد اجود داشته ا ستارههای دنزالهدار ظاهر شدهاند .اما عیسهد دربهارو

چیا بسیار بارنرتی صحزت مدکند" :ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نور نخواهد داد ،سهتارنان
از ۀس ن فرا اواهنهد ریخهت ا قهدرتهای ۀسه ند متالهال اواهنهد شهد" (متهد  .)29:24انرچهه
بگضیها مالش مدکنند ۀن را یک زبان منادین بدانند که به نابودی اارشلیم ا دااری ادا بر ۀن اشاره
مدکند 5،اما به احت ل زیاد این ۀیه ،در کنار اشگیا ( 10:13که ظاهرا ً کالم عیسد در متهد 29:24
برنرفته از ۀن است) ،دربارو فرا ریخنت ااقگد ستارنان در ۀینده ا ماریک شدن ۀفتهاب ا مهاه صهحزت
مدکند که م دمۀ مناسزد برای مالهال زمهین ا ۀسه ن ا نهابودی کیههان اسهت کهه بگهد از بازنشهت
مسهیح رخ اواهههد داد (مراجگههه کنیههد بهه عاانیههان 12-10:1؛ 27:12؛ دام پههرتد  .)11-10:3بههه
هرحال ،اینها مدموانند بهرسعت امفاق بیفتند -در طول چند دقی ه یا حداکرث در یک یا دا ساعت -ا
بالفاصله بگد از ۀن مسهیح بهازنردد .ایهن نشهانههای اهاص ،نشهانههاید نیسهتند کهه مها را بهه اننهار
بازنشت مسیح در هر لحظه هدایت کنند.

چ .ظهور مرد بددین.
در طول ماریخ ،مالشهای زیادی شده ما مرد بهددین ("ضه رد مسهیح") را بها شخصهیتهای مهاریخد کهه
اقتدار زیادی داشته ا باع ایراند ا انهدام انسانهای رای زمین شدند ،شناساید کننهد .درحالینهه
این رشیران را مدموان بهاوبد "ض رد مسیح" دانست ،از ایهن لحهاظ کهه ۀنهها پیشهدامان ضه رد مسهیح
نهاید هستند (م ایسه کنید با اال یوحنا  ،)18:2اما اابت شده که همۀ شناساییهای ض رد مسهیح در
نذشته ،اشتزاه بوده ا احت طً "مرد بددین" بدمری در صحنۀ جهان براواهد ااست ا رنهج ا جفهای
بدساب های را اواهد ۀارد ا ف

موس عیسد در هندام بازنشت مجه رددش نهابود اواههد شهد .امها

رشارت انجام شده موس بسیاری از این فرمانراایان ،ۀن در زیاد بهوده کهه حهداقل اقتهد قهدرت را در
دست داشتند ،بهسختد مدشد مخمنئ شد که "مرد بهددین" مهذکور در دام مسهالونینیان  2هنهوز
ظاهر نشده است .داباره لیرمحتمل ،اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.
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ح .نجات ارساهیل.
در مورد نجات همۀ ارساهیل ،دابهاره بایهد نفهت کهه ظهاهرا ً رامیهان  11-9نشهان مددههد کهه هنهوز
نردۀاری عظیم قوم یهود در ۀینده رخ اواهد داد که ۀنها عیسد را بهعنوان مسیحای اود مدپذیرند.
اما مخمنئ نیستیم که رامیان  11-9این را پیشدوید مدکند ،ا بسیاری استدطل کردهاند که لیر از
این نردۀاری که در طول ماریخ کلیسا دیدهایم ،یگند از زماند که پول  ،اود را بهعنوان منونۀ االیهۀ
این نردۀاری اراهه کرده ،نهردۀاری دیدهری بهرای قهوم یههود نخواههد بهود (رامیهان  .)2-1:11دابهاره
لیرمحتمل ،اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.

خ .نتیجهنیری.
لیر از نشانههای چشمدیر در ۀس نها ،این لیرمحتمل ،اما ممنن است که این نشانهها انجهام شهده
باشند .بگالاه ،منها نشانهای که قخگاً به نظر مدرسد هنوز امفاق نیفتاده ،ماریک شدن اورشید ا ماه
ا فرا ریخنت ستارنان است که مدمواند در عرض چند دقی ه امفاق افتد ا بنابراین درسهت اسهت کهه
بدوییم مسیح اکنون مدمواند در هر ساعتد از راز یا شهب بهازنردد .بنهابراین لیرمحتمهل ،امها قخگهاً
ممنن است که مسیح هر لحظه بازنردد.
اما ۀیا این نظر ،به این هشدارها که باید ۀماده باشیم ا مسهیح در یهک زمهان لیرمنتظهره بهازمدنردد،
بهطور عادطنه رسیدند مدکند؟ ۀیا ممنن است برای چیای که به نظرمان بگیهد اسهت کهه در ۀینهدو
نادیک امفاق افتد ،ۀماده باشیم؟ قخگاً ممنن است .همۀ کسانینه در هندام رانندند کمربند ایمند
مدبندند یا بیمۀ ماشین مدارند ،برای رایهدادی کهه بهه نظرشهان بگیهد اسهت ،ۀمهاده مدشهوند .بهه
همین مرمیب ،به نظر مدرسد که ممنن است این هشدارها را که عیسد مدمواند در زمان لیرمنتظره
بیاید ،ج ردی بدیریم ا به هرحال بدوییم نشانههای قزل از بازنشتش ،احهت طً در ۀینهده رخ اواهنهد
داد.
این نظر ،ماایهای راحهاند مثزتهد دارد ،چهون مها در طلهب زنهدند مسهیحد در دنیهاید هسهتیم کهه

بهرسعت ملییر مدکند .ما ناهد ااقات در جار ا م رد ماریخ دنیا ،اقایگد را مدبینیم کهه مدموانسهت
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مح رق نهاید بگضد از این نشانهها باشد .ۀنها امفاق مدافتند ا بگد محو مدشوند .با هر مو متوالد
اقایع ،منددانیم کدامیک ۀارین مو اواهد بود .این اهوب اسهت ،چهون اهدا منداواههد کهه مها
بدانیم .اا ف

مداواهد که ما دامئاً مشتاق بازنشت مسیح باشیم ا انتظار داشهته باشهیم کهه ایهن

مدمواند در هر لحظه امفاق افتد .از لحاظ راحاند ،برای ما اوب نیست که بدوییم ما مددانیم ایهن
نشانهها امفاق ند افتاده ا ظاهرا ً بیان ایننه ما مددانیم این نشانهها امفاق افتهاده ،محهدادو مفسهیر
مواق را محریف مدکند .اما به نظر مدرسهد کهامالً درسهت اسهت کهه در راش عهدجدیهد نسهزت بهه
بازنشت مسیح بدوییم که ما بها قخگیهت منهددانیم کهه ایهن رایهدادها امفهاق افتهاده اسهت .مفسهیر
مسئوطنه ،انتظار برای بازنشت نانهاند مسیح ،ا میااند از فرامند در ادراک ن ،هر سه در این نظهر
رعایت شدهاند.
پ

انر مسیح نانهان بازنردد ،ما اسوسه مندشویم کهه مخالفهت کنهیم ا بدهوییم ینهد از نشهانهها

هنوز امفاق ند افتاده است .بلنه ف

ۀماده اواهیم بود که در هندام ظهور مسهیح ،اا را بپهذیریم .ا

انر هنوز مصیزت شدیدی باید رخ دهد ،ا انر مخالفهت شهدید بها انجیهل را مهدبینیم ،یهک بیهداری
عظیم در بین قوم یهود ،پیرشهفت قابهل موجهه در موعظهۀ انجیهل در رسارس دنیها ا حتهد نشهانههای
چشمدیر در ۀس نها ،در این صهورت ندهران یها دلرسهد نخهواهیم شهد ،چهون کهالم عیسهد را بهه یهاد
اواهیم ۀارد" :اقتد این چیا ها رشان شود ش راست بایستید ا رسهایمهان را راسهت ندهه داریهد
چون رستداری ش نادیک است" (لوقا .)28:21

 .2سؤاالتی برای مرور
 .1ۀیات کتاب م دد را که حامد هر یک از ایژنیهای زیر دربهارو بازنشهت مسهیح اسهت ،ذکهر
کنید:
 نانهاند
 شخصد
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 قابل رؤیت
 جس ند
 .2ندرش مسیحد نسزت به بازنشت مسیح بایهد چدونهه باشهد؟ چدونهه انتظهار بهرای بازنشهت
مسیح بر ن شههای ما در زندند مأایر مدنذارد؟
 .3ما باید چه مفنری نسزت به پیشدوییهای مربوط به زمان بازنشت مسهیح داشهته باشهیم؟ بها
استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.
 .4پنج نشانهای که مخابق کتاب م دد قزل از بازنشت مسیح رخ اواههد داد ،نهام بایهد .بهه
نظرمان کدامیک از اینها امفاق افتاده است؟
 .5نویسنده چدونهه ۀیهات کتهاب م هدد دربهارو ایهن مگلهیم کهه مسهیح مدموانهد در ههر لحظهه
بازنردد ،با ۀیامد که به نشانههای پیش از بازنشت مسیح اشاره مدکنند ،مخزیق مددهد؟
 .3سؤاالتی برای کاربرد شخصی
 .1قزل از مخالگۀ این فصل ،ۀیا فنر مدکردید مسیح مدمواند در هر سهاعتد بهازنردد؟ ایهن بهر
زندند مسیحیتان چه مأایری نذاشت؟ انر دیدناه مان ملییر کرده ،به نظرمان این بر زندند
ش چه مأایری اواهد نذاشت؟
 .2به نظرمان چرا عیسد مصمیم نرفت دنیا را برای مهدمد مهرک کنهد ا بگهد بهازنردد ،بهه جهای
ایننه بگد از رستاایاش در زمین مباند ا اودش انجیل را در رسارس دنیا موعظه کند؟
 .3ۀیا اکنون مشتاقانه اواهان بازنشت مسیح هستید؟ ۀیها در نذشهته مشهتاق مهر بودیهد؟ انهر
شدیدا ً اواستار بازنشت مسیح نیستید ،به نظرمان چه عواملد در زنهدند مهان در ایهن عهدم
اشتیاق سهم دارد؟
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 .4ۀیا ما به حال مصمیم نرفتهاید یک پرا و طوطند مدت را برعهده ندیرید ،چون فنر مدکردید
بازنشت مسیح نادیک است؟ انر اینخور است ،ۀیها بهه نظرمهان ایهن مردیهد ،پیامهد منفهد در
زندنیتان دارد؟
 .5ۀیا ش امراز برای بازنشت مسیح ۀمادهاید؟ انر مددانستید اا ما بیست ا چهار ساعت ۀینده
بازمدنردد ،چه رشای یا راابخد را مداواهید قزل از بازنشت اا درست کنیهد؟ بهه نظرمهان
فرمان "ۀماده باشید" یگند باید سگد کنید که اطن این چیاها را درست کنید ،حتد انر فنهر
مدکنید که بگید است اا امراز بازنردد؟
 .4اصطالحات خاص
ۀارتشناسد
ۀارتشناسد عام
قریبالوقون
ماراناما
ۀارتشناسد شخصد
بازنشت اانوی مسیح

 .5عبارت حفظی از کتاب مقدس
اال مسالونینیان 18-15:4

"ما این را به حنم ادا به ش مدنوهیم :ۀن کساند از ما که ما راز ۀمدن ادااند زنده مدمانند زادمر
از مردنان صگود نخواهند کرد .در ه ن موقع که فریاد فرمان ادا ا صدای رهی

فرشتدان ا بانه

شیپور شنیده مدشود ،اود ادااند از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد ا اال کساند که در ای ن به مسهیح
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مردهاند اواهند برااست ا سپ

ۀن کساند که از میان ما زنده مدمانند همراه بها ۀنهها در ابهر هها

باط برده اواهند شد ما در فضا با ادااند مالقات منایند ا به این مرمیب ما همیشه با ادااند اواهیم
بود .پ

یندیدر را با این کل ت مشویق کنید".

_________________________
.1

ِ
االهرت بهوهِر .مجدیهد نظهر ا اصهالحیافته موسه
قامود یوناند -اندلیسد عهدجدید ا دیدهر ادبیهات مسهیحد االیهه .ایهرایش

Wm.Arndt, F. Gingrich,

 .F.Dankerشینانو :انتشارات دانشداه شینانو ،1979 ،صفحۀ .896،3
.2

در این فصل ،من از اصخالح قریبالوقون با این مفهوم استفاده مندکنم که مسیح قخگاً بهزادی اواهد ۀمد (چون در ایهن صهورت ۀیهامد کهه قریهبالوقون

بودن را مگلیم مددهند ،در هندام نوشته شدن ،نادرست مدبودند) .بلنه من از کلمۀ قریبالوقون به این مگنا استفاده مدکنم که مسیح مدمواند ا ممنن
است هر لحظه بیاید ا ما باید برای ۀمدن اا در هر رازی ۀماده باشیم.
.3

این دیدنا ِه قزل از مصیزت شدید است که لالزاً بهعنوان دیدناه ربوده شدن قزل از مصیزت شدید به ۀن اشاره مدشود کهه در فصهل  32مهورد بحه قهرار
نرفته است.

.4

برای مجایه ا محلیل دیدناه پیشهاارهنراید پیش از مصیزت شدید دربارو بازنشت مسیح ،به فصل  32مراجگه کنید.

.5

ۀر .مد .ف َرن  ،انجیل بر اساد متد )Leicester: Inter-Varsity Press, and Grand Rapids: Eerdmans, 1985( TNTC ،صفحات .344 -343
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فصل سیو دوم
دورۀ هزار ساله

 +دارو هاار ساله چیست؟
 +چه زماند امفاق مدافتد؟
 +ۀیا مسیحیان از داران مصیزت شدید عزور اواهند کرد؟
 .1توضیح و پایۀ کتاب مقدسی
کلمۀ دارو هاار ساله یگند "هاار سال" (برنرفته از طمین" ،millennium :هاار سال") .این اصهخالح

برنرفته از مناشفه  5-4:20است ،کهه مدنویهد افهراد ااصهد "زنهده شهدند ا بها مسهیح ههاار سهال
سلخنت کردند .ا سایر مردنان زنده نشدند ما هاار سال به ایام رسید" (مرجمۀ قدیم) .دقی اً قزل از
این بیانیه مداوانیم که فرشتهای از ۀس ن به زیر ۀمد ا ابلی

را در بند نهاد "ا اا را برای مدت هاار

سال در بند نهاده ،به چاه بدانتها انهداات ا د ِر ۀن را بهه رایهش بسهتهُ ،مههر ا طک کهرد مها اا دیدهر
نتواند ملتها را ما پایان ۀن هاار سال نمراه سازد" (مناشفه .)3-2:20
در طول ماریخ کلیساید ،سه دیدناه اصلد دربارو زمان ا ماهیت این "دارو هاار ساله" اجهود داشهته
است.
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الف .ناهزارهگرایی
االین دیدناه که در اینجا باید موضیح داده شهود ،نهاهاارهنراید اسهت کهه ااقگهاً سهادهمرین دیهدناه
است .ۀن را مدموان مانند مصویر  1 . 32نشان داد:
مسیح

جایگاه ابدی

عصر کلیسایی

ناهزارهگرایی

عدم اجود دارو هاار
ساله در ۀینده
مناشفه  6-1:20اکنون است
رستاایا ای نداران
رستاایا لیرای نداران
دااری
ۀس ن جدید ،زمین جدید
ناهاارهنراید

تصویر 1 .32
مخابق این نظریه ،مناشفه  ،10-1:20عرص کلیساید حاو را موصیف مدکند .این عرصی است که
کل جهان موعظه شود .کسهانینه ههاار
مأایر شیخان بر ملتها شدیدا ً کاهش یافته ما انجیل بتواند به ر
سال با مسیح سلخنت اواهند کرد ،مسیحیاند هسهتند کهه ُمردهانهد ا اکنهون در ۀسه ن بها مسهیح
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سلخنت مدکنند .مخابق این دیدناه ،سلخنت مسیح در دارو هاار ساله ،سلخنت جس ند در زمین
نیست ،بلنه سلخنت ۀس ند است که دربارو ۀن نفهت" :یهام قهدرت [اقتهدار] در ۀسه ن ا بهر رای
زمین به من داده شده است" (متد .)18:28
این دیدناه "ناهاارهنرا" نامیده شده ،چون مگت د است که هیچ دارو هاار سالهای در ۀینهده نخواههد
ۀمد .چون ناهاارهنرایان مگت د اند که مناشفه  20اکنون در عرص کلیسهاید بهه مح هق رسهیده ،ۀنهها
مگت د اند "دارو هاار ساله" که در ۀنجا موصیف شده ،اکنون در حال اقون اسهت .مهدت زمهان دقیهق
عرص کلیساید نامگلوم است ا اصخالح "هاار ساله" ف

یک صهنگت ادبهد بهرای یهک دارو طهوطند

است که اهداف کامل ادا انجام اواهد شد.
از دیدنا ِه ناهاارهنرا ،عرص حاو کلیساید ما زمان بازنشت مسیح ادامه اواهد یافت (به مصویر .32
 1مراجگه کنید) .اقتد مسیح بازمدنردد ،یک رستاایا برای ای نداران ا لیرای نداران اواهد بود.
جسههم ای نههداران برمدایههاد مهها بههه راحشههان بپیونههدد ا مهها ابههد اارد اوشههد کامههل ۀس ه ن شههود.
لیرای نداران براواهند ااست ما با دااری ا محنومیت نهاید مواجه شوند .ای نداران هم در م ابل
مخت دااری مسیح اواهند ایستاد (دام قرنتیان  ،)10:5اما ایهن دااری ف ه درجهات پهاداش را در
ۀس ن مگیین اواهد کرد ،چون ف

لیرای نداران ما ابد محنوم اواهند شد .در این زمهان ،ۀسه ن

جدید ا زمین جدید نیا ۀلاز اواهد شد .بالفاصله بگد از دااری نهاید ،جایداه ابدی ۀلاز اواهد شد
ا ما ابد ادامه اواهد یافت.
این ن شه نسزتاً ساده است ،چون همۀ اقایع ۀار زمان یندفگه رخ مددهد ،بالفاصله بگد از بازنشت
مسیح .بگضد از ناهاارهنرایان مدنویند مسیح مدمواند در هر لحظه بازنردد ،درحالینه دیدهران (از
جمله بِرکوف) استدطل مدکنند نشانههای ااصد هنوز باید انجام شوند.
مزاحثات زیر به نفع دیدناه ناهاارهنرا اراهه شده:
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کل کتاب م دد نداه مدکنیم ،ظهاهرا ً ف ه یهک
اقتد به ر

.1

عزارت (مناشفه  )6-1:20فرمانرااید هاار سالۀ زمینهد مسهیح در ۀینهده را مگلهیم مددههد ا
این عزارت نیا مزهم است .حنی نه نیست که این ۀموزو مهم را بر پایۀ یک عزهارت از مفسهیر
نامخمئند قرار دهیم که شدیدا ً مورد مردید قرار نرفته است.

اما ناهاارهنرایان چه ادراکد از مناشفه  6-1:20دارند؟ مفسهی ِر نهاهاارهنرا ،ایهن عزهارت را اشهاره بهه
عرص حاو کلیساید مدداند .این عزارت این است:
سپ

فرشتهای را دیدم که از ۀس ن به زیر مدۀمد ا کلیهد چهاه بدانتهها ا زنجیهر بارنهد در

دست داشت .اا ا دها ا ۀن مار قدیم را که ه ن ابلی

ا یا شیخان است نرفت ا اا را بهرای

مدت هاار سال در بند نهاده ،به چاه بدانتها انداات ا در ۀن را به رایش بسهتهُ ،مههر ا طک
کرد ما اا دیدر نتواند ملتها را ما پایان ۀن هاار سال نمراه سازد .بگد از ۀن بهرای زمهاند کومهاه
ۀزاد نذاشته اواهد شد.
ۀنداه مختهاید را دیدم که بر رای ۀنها کساند نشسته بودند کهه کهار دااری بهه ۀنهها اانهذار
نردیده بود .همچنین کساند را دیدم که بهااطر شهادت عیسد ا کالم ادا رسهایشهان از
من جدا شده بود -کساند که ۀن حیوان احشد ا پینرهاش را پرستش ننرده ا نشان ۀن را بهر

پیشاند ا دستهای اود نداشتند -ۀنها داباره زنهده شهده ا ههاار سهال بها مسهیح حنمرانهد
کردند .اما ب یهۀ مردنهان مها پایهان ۀن ههاار سهال زنهده نشهدند .ایهن االهین رسهتاایا اسهت.
اجسته ا م دد است کسد که در رستاایا اال حصه دارد .مرگ دام بر ۀنها قهدرت نهدارد،
بلنه ۀنها کاهنان ادا ا مسیح اواهند بود ا ما یک هاار سال با اا حنومت اواهند کرد.
مخابق مفسیر ناهاارهنرا ،1در بند نهادن شیخان در ۀیات  ،2-1در طول ادمت زمیند عیسهد امفهاق
افتاد .اا دربارو در بند نهادن مرد زارمند صحزت کرد ما بتواند اانهاش را مارا کند (متد  )29:12ا
نفت راح ادا در ۀن زمان با قدرت حضور داشت ما بر نیراهای شیخاند پیراز شود" :لینن هرناه من
به راح ادا دیوها را اارا مدکنم ،هرۀینه ملنوت ادا بر ش رسیده اسهت" (متهد  ،28:12مرجمهۀ
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قدیم) .همچنین عیسد در طول ادمت اش ،دربارو شنسنت قدرت شیخان نفت" :من دیدم چخهور
شیخان مانند برق از ۀس ن س وط کرد" (لوقا .)18:10
ناهاارهنرا استدطل مد کند که در بند نهادنِ شیخان در مناشفه  3-1:20برای هدف ااصد است:
"ما اا دیدر نتواند ملتها را ...نمراه سازد"(ۀیۀ  .)3په
عیسد رخ داد ا انجیل اعالم شد ،نه ف

ایهن هه ن امفهاقد اسهت کهه در زمهان ۀمهدن

به یهودیان ،بلنه بگد از پنخیناست به همۀ ملتهای جهان

اعالم شد .در ااقع ،فگالیت میسیونری جهاند کلیسا ا حضور کلیسا در اکرث ملتهها یها همهۀ ملتههای
جهان نشان مددههد قهدرت شهیخان در عههدعتیق بهرای ایننهه "ملتهها را نمهراه سهازد" ا ۀنهها را در
ماریند نده دارد ،شنسته شده است.
دیدناه ناهاارهنرا استدطل مدکند که چون در ۀیۀ ( 4مرجمۀ قهدیم) یوحنها "نفهود" را مدبینهد ،نهه
بدنهای جس ند ،این صحنه باید در ۀس ن رخ دههد .اقتهد ایهن مهنت مدنویهد "ۀنهها دابهاره زنهده
[شدند]" ،به این مگنا نیسهت کهه رسهتاایا جسه ند داشهتند .احهت طً بهه ایهن مگناسهت کهه ف ه
"زندند کردند" ،چون فگل ماضد  ezesanمدمواند به ۀسهاند بههعنوان یهک بیانیهه دربهارو رایهدادی
مفرسهان نهاهاارهنرا،
مفسیر شود که در طول یک دارو طوطند امفاق افتاد .از طرف دیدهر ،بگضهد از ر
فگل  ezesanرا به مگنای "ۀنها زنده شدند" بنار اواهند برد ،از این لحاظ که در حضور مسیح ،اجود
ۀس ند یافتند ا از ۀس ن ،سلخنت با اا را ۀلاز کردند.
مخابق این دیدناه ،عزارت "االین رستاایا" (ۀیهۀ  )5بهه رفهنت بهه ۀسه ن ا بها اداانهد بهودن اشهاره
مدکند .این رستاایا جس ند نیست ،بلنه رفنت به حضور ادا در ۀس ن است .بهه همهین مرمیهب،
اقتد ۀیۀ  5مدنوید" :اما ب یۀ مردنان ما پایان ۀن هاار سال زنده نشدند" ،به ایهن مگناسهت کهه ۀنهها
برای دااری ما پایان هاار سال اارد حضور ادا نشدند .پ

در هر دا ۀیۀ  4ا  ،5عزارت "زنده شهدن"

یگند "اراد به حضور ادا"( .دیدناه دیدر ناهاارهنرا دربارو "االین رسهتاایا" ایهن اسهت کهه ایهن بهه
رستاایا مسیح ا به مشارکت ای نداران در رستاایا مسیح ،از طریق امحاد با مسیح اشاره مدکند).

747

مزاحثۀ دام که لالزاً به نفع ناهاارهنراید بوده ،این ح ی ت

.2
است که کتاب م دد ف

یک رسهتاایا را مگلهیم مددههد کهه ای نهداران ا لیرای نهداران

براواهند ااست ،نه دا رستاایا (رستاایا ای نداران قزل از ۀلاز دارو هاار ساله ا رستاایا
لیرای نداران برای دااری بگد از پایان دارو هاار ساله) .این یهک مزاحثهۀ مههم اسهت ،چهون
دیدناه پیشهاارهنراید نیازمند دا رستاایا جدانانه است که با یک دارو ههاار سهاله از ههم
جدا شدهاند.
شواهد برای ح یت از یک رستاایا ،در ۀیامد همچون یوحنها  29-28:5یافهت مدشهود کهه عیسهد

مدنوید" :زماند فرا مدرسد که همۀ ۀنان که در قا اند ،صدای اا را اواهند شنید ا بیران اواهنهد
ۀمد .ۀنان که نیند کرده باشند ،برای قیامتد که به حیات مدانجامد ،ا ۀنان کهه بهدی کهرده باشهند،
برای قیامتد که منافات در پد دارد" (مرجمۀ هاارو نو) .در اینجا عیسد دربارو یک "ساعت" صحزت
مدکند ،اقتد ای نداران ا لیرای نداراند که ُمردهاند ،از قاشان بیران مدۀیند (همچنهین م ایسهه
کنید با دانیال 2:12؛ اع ل .)15:24
.3

بهسختد مدموان پذیرفت کهه در زمهین ،ای نهدارانِ جهالل
یافته ا نناهناران با هم زندند مدکنند .بِرکوف مدنوید" :لیرممنن اسهت کهه درک کنهیم
رشهیت ننهاهۀلود مدموانهد در کنهار بخشهد از زمهین جدیهد ا
چدونه بخشد از زمین قدیم ا ب ر
رشهیت جههالل یافتهه باشههد .چدونهه م ردسههین کامهل در بههدنهای جهالل یافتههه مدمواننهد بهها
ب ر
نناهناران در جسم مشارکت داشته باشهند؟ چدونهه نناهنهاران جهالل یافتهه مدمواننهد در
فضاید که زی ِر بار نناه است ا در این صحنههای مرگ ا مزاهد زندند کنند؟"

.4

2

انر مسیح با جالل مدۀید که بر زمهین سهلخنت کنهد ،په
چدونه انسانها همچنان مدموانند در نناه پافشاری کنند؟ اقتد عیسد ااقگاً در جسهم قیهام
کرده حاو است ا بهعنوان پادشاه بر زمین سلخنت مدکند ،ۀیا ایلهد لیرمحتمهل بهه نظهر
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مندرسد که انسانها همچنان اا را رد کنند ا رشارت ا رسکشد در زمین افاایش یابد ما نهایتاً
شیخان بتواند ملتها را برای جن

با مسیح جمع کند؟
درنتیجههه ،ناهاارهنرایههان مدنوینههد ظههاهرا ً کتههاب م ههدد

.5

نشان مددهد همۀ اقایع بارنهد کهه بایهد قزهل از جایدهاه ابهدی رخ دههد ،بالفاصهله امفهاق
اواهند افتاد .مسیح بازاواهد نشت ،یک رستاایا برای ای نداران ا لیرای نداران اواههد
بود ،دااری نهاید انجام اواهد شد ا یک ۀس ن جدید ا زمین جدید برپا اواهد شد .بگد ما
بالفاصله اارد جایداه ابدی اواهیم شد ،بدان دارو هاار ساله در ۀینده.
ب .مابعد هزارهگرایی
پیشوند "پ " یگند "مابگد" .مخابق ایهن دیهدناه ،مسهیح بگهد از دارو ههاار سهاله بازاواههد نشهت.
دیدناه مابگد هاارهنراید را مدموان در مصویر  2 .32نشان داد.
مخابق این دیدناه ،پیرشفت انجیل ا رشد کلیسا بهمدریج افاایش اواهد یافت ما بخهش بهارنرتی از
جمگیت دنیا مسیحد شوند .درنتیجه مأایرات مسیحد مهمد در جامگه اواهد بود ،جامگهه بیشهرت ا
بیشرت مخابق مگیارهای ادا عمل اواهد کرد ا بهمدریج یک "عرص هاار ساله" از ۀرامش ا عدالت در
زمین اواهد بود .این "دارو هاار ساله" برای یک دارو طوطند بهاقد اواههد مانهد (نهه وارمهاً بهرای
هاار سال) ا نهایتاً در پایان این داره ،مسیح به زمهین بازاواههد نشهت ،ای نهداران ا لیرای نهداران
براواهند ااست ،دااری نهاید انجام اواهد شد ا یهک ۀسه ن جدیهد ا زمهین جدیهد اواههد بهود.
سپ

ما اارد جایداه ابدی اواهیم شد.
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مسیح

مابعد هزارهگرایی

جایگاه ابدی

دورۀ هزار ساله<< عصر کلیسایی

مسیح بگد از دارو هاار ساله مدۀید

رستاایا ای نداران
رستاایا لیرای نداران
دااری
ۀس ن جدید ،زمین جدید
مابگد هاارهنراید

تصویر 2 .32

ایژند االیۀ مابگد هاارهنراید این است که نسهزت بهه قهدرت انجیهل بهرای ملییهر زنهدند ا حصهول
نینویدهای بسیار در جهان ،بسیار اوشبین است .اعت اد ،در مابگهد هاارهنرایهد مگمهوطً بهه مهرار
زمان افاایش مدیابد ،اقتد کلیسا بیداری عظیمد را مجربه کند ،جنه

ا کشمنشههای بیناملللهد

نزاشد ا ظاهرا ً پیرشفت عظیمد در للزه بر رشارت ا رنج در دنیا حاصل شود .امها مابگهد هاارهنرایهد
در مسئولیت پذیرمرین حالت ،ف

بر اساد مشاهدو اقایع دنیای اطراف ن نیست ،بلنه بهر اسهاد

استدطلهاید از عزارات نونانون کتاب م دد است.
استدطلهای زیر به نفع مابگد هاارهنراید است:
.1

مأموریت بارگ هدایت ن مدکند که انتظار داشته باشیم انجیل
با قدرت پیش راد ا نهایتاً یک دنیای مسیحد بارگ را ایجاد کند .عیسد رصیحاً نفت:
"یام قدرت [اقتدار] در ۀس ن ا بر رای زمین به من داده شده است .پ

براید ا همۀ

ملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راحال دد مگمید دهید ا به ۀنها
مگلیم دهید که همۀ چیاهاید را که به ش نفتهام انجام دهند ا بدانید که من هر رازه
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ما ۀار با ش هستم" (متد  .)20-18:28چون مسیح یامد اقتدار را در ۀس ن ا
زمین در دست دارد ا اعده داده در مح ق این مأموریت با ما باشد ،ما انتظار داریم این
کار بدان مانع انجام شود ا نهایتاً بر یام دنیا للزه کند.
َمثَلهای رشد مدریجد ملنوت نشان مددهند که ایهن نهایتهاً در زمهین

.2

نفوذ اواهد کرد .در اینجا مابگد هاارهنرایان به این اشاره مدکنند" :عیسد یهک َمثَهل دیدهر
نیا برای ۀنها ۀارده نفت" :پادشاهد ۀس ند مانند دانه ا َاری [اردل] است که شخصد ۀن را
مدنیرد ا در مارعه اود مدکارد .دانه ا َاری که کوچنرتین دانههاست ،په

از ۀننهه رشهد ا

منو کند از بومههای دیدر بارنرت شده به اندازو یک درات مدشود ا ۀن هدر بهارگ اسهت کهه
پرندنان مدۀیند ا در میان شااههایش ۀشیانه مدسازند" (متد  .)32-31:13مخهابق کهالم
مابگد هاارهنرایان ،این َمثَلها نشان مددهند که مأایر ملنوت بیشرت مدشود ما نفهوذ کهرده ا
کل جهان را مزدیل کند.
ما حدادی ر
مابگد هاارهنرایان استدطل اواهند کرد که دنیا مسهیحدمر مدشهود.

.3

کلیسا رشد کرده ا در رسارس جهان نسرتش مدیابد ،ا حتهد اقتهد محهت جفها ا سهتم قهرار
مدنیرد ،بهطور قابل مالحظه با قدرت ادا رشد مدکند.
به هرحال در اینجا باید یایا بسیار مهمد قاهل شویم" .دارو هاار ساله" که مابگد هاارهنرایان به ۀن
مگت د اند ،بسیار متفاات از "دارو هاار سهاله" در پیشهاارهنرایهد اسهت .از یهک لحهاظ ،ۀنهها حتهد
دربارو یهک موضهون صهحزت مندکننهد .اقتهد پهیشهاارهنرایهان دربهارو زمهین احیها شهده صهحزت
مدکنند که عیسد مسیح از لحاظ جس ند در ۀن حضور دارد ا بهعنوان پادشاه با ای نداران جالل
یافته در بدنهای قیام کرده سلخنت مدکند ،مابگد هاارهنرایان ف

دربارو زمیند صهحزت مدکننهد

که مسیحیان بسیار زیاد بر جامگه مأایر مدنذارند .ۀنها یک دارو هاار سهاله بها زمهین احیها شهده یها
م دسین جالل یافته یا حضور جس ند مسیح برای سلخنت را مصهور مندکننهد (چهون بهه نظرشهان
این چیاها ف

کهل مزحه
بگد از بازنشت مسیح برای ۀلاز جایداه ابدی رخ اواهد داد) .بنابراین ،ر
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دارو هاار ساله ،بیش از مزحثد دربارو مرمیب اقایع مربوط به ۀن است .این شهامل مفهاات مهمهد در
ماهیت این داره است.
پ .پیشهزارهگرایی

.1

پیشهزارهگرایی کالسیک یا تاریخی.

پیشوند "پیش" یگند "قزل از" ا نظریۀ "پیشهاارهنراید" مدنویهد مسهیح پهیش از دارو ههاار سهاله
بازاواهد نشت .این دیدناه ،از قران االیهه بهه بگهد ،یهک ماریخچهۀ طهوطند دارد .مدمهوان ۀن را در
مصویر  3 .32نشان داد.
مخابق این دیدناه ،عرص حاو کلیساید ما اقتینه به انتها نادیک شود ا یک داره مصیزت شدید بر

زمین ۀید ،3ادامه اواهد یافت .بگد از این مصیزت شدید در پایان عرصه کلیسهاید ،مسهیح بهه زمهین
بازاواهد نشت ما یک ملنوت هاار ساله برپا کند .اقتد اا بازمدنردد ،ای نهداراند کهه ُمردهانهد ،از

مردنان براواهند ااست ،جسمشان به راحشان اواهد پیوست ا این ای نداران به مدت هاار سهال
با مسیح در زمین سلخنت اواهند کرد( .بگضد از پیشهاارهنرایان ،ۀن را دقی اً هاار سال مدداننهد
ا دیدران ۀن را حالت منادین برای یک دارو طوطند مددانند) .در طول این مهدت ،مسهیح از لحهاظ
کهل زمهین سهلخنت
جس ند در بدن قیام کردو اود در زمین حاو اواهد بود ا بهعنوان پادشاه بر ر
اواهد کرد .ای نداراند که از مردنان برااسهتهاند ا کسهانینه در هندهام بازنشهت مسهیح در زمهین
بودند ،بدنهای قیام کردو جالل یافتههای را دریافهت اواهنهد کهرد کهه هرنها نخواههد ُمهرد ،ا بها ایهن
بدنهای قیام کرده در زمین زندند کرده ا با مسیح سلخنت اواهند کرد .از بهین لیرای نهداراند کهه
در زمین مدمانند ،بسیاری (اما نه همهه) بهه مسهیح ایه ن ۀارده ا نجهات اواهنهد یافهت .عیسهد بها
عدالت کامل سلخنت اواهد کرد ا در رسارس زمین صلح ا ۀرامش اواهد بهود .در طهول ایهن مهدت،
شیخان در بند نهاده شده ا به چاه بدانتها اندااته مدشود ما در طول دارو هاار ساله ،هیچ نفهوذی
در زمین نداشته باشد (مناشفه .)3-1:20
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مسیح

"مالقات" ای نداران با مسیح ما با اا باشند
پیشهزارهگرایی کالسیک

مسیح قزل از دارو هاار ساله مدۀید

فوری
مسیح

ایماندار

ایماندار

جایگاه ابدی

ایماندار

عصر کلیسایی مصیبت شدید

دورۀ هزار ساله

رستاایا ای نداران

رستاایا لیرای نداران

(زمین احیا شده)

دااری
(زمین احیا شده)

*

*

*پیشهاارهنراید کالسیک دربارو ایننه زمین احیا شده در دارو هاار سالۀ جایداه بیراند ۀلاز مدشود ،نظر متفاامد دارد.

پیشهاارهنراید کالسیک یا ماریخد

تصویر 3 .32
مخابق دیدناه پیشهاارهنراید ،شیخان در پایان ههاار سهال ،از چهاه بدانتهها ۀزاد اواههد شهد ا بها
بسیاری از لیرای نداراند که ظاهرا ً مسلیم سلخنت مسیح شدهاند ،الهد از دران برعلیهه اا رسکشهد
مدکردند ،یک قواید را مشنیل اواهد داد .شیخان این افراد رسکش را برای جن
هم جمع مدکند ،اما ۀنها قخگاً شنست اواهنهد اهورد .سهپ

با مسیح در کنار

مسهیح همهۀ لیرای نهداران ُمهرده در

رسارس ماریخ را برمدایااند ا ۀنها بهرای دااری نههاید در م ابهل اش اواهنهد ایسهتاد .بگهد از اقهون
دااری نهاید ،ای نداران اارد جایداه ابدی اواهند شد.
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بههه نظههر مدرسههد کههه چههون کلیسهها جفهها را مجربههه کههرده ا رنههج ا رشارت در زمههین افههاایش یافتههه،
پیشهاارهنراید مگموطً محزوبمر شده است .اما ماننهد مابگهد هاارهنرایهد ،اسهتدطلها بهرای نظریهۀ
پیشهاارهنراید بر اساد مشاهدو اقایع کنهوند نیسهت ،بلنهه بهر اسهاد عزهارات ااصهد از کتهاب
م دد است ،مخصوصاً (اما نه منحرصا ً) مناشفه .10-1:20
استدطلهای االیه دربارو نظریۀ پیشهاارهنراید در زیر بیان شده است:
 .1ظاهرا ً عزارات متگددی از عهدعتیق ،در عرص حاو یا جایدهاه ابهدی جهای مندنیرنهد .ایهن
عزارات نشاندهندو مراحل ۀیندو ماریخ فدیه است که بسیار بارنرت از عرصه حهاو کلیسهاید
است ،اما همچنان برکناری همۀ نناهان ا رسکشد ا مرگ را از زمین مندبیند.
اشگیا دربارو اارشلیم ،در زماند در ۀینده مدنوید:
"ا بار دیدر طفل کم راز از ۀنجا نخواهد بود ا نه مرد پیر که عمهر اهود را بهه ایهام نرسهانیده
باشد زیرا که طفل در سن صد سالدد اواهد مرد لینن نناهنهار صهد سهاله ملگهون اواههد
بود" (اشگیا  ،20:65مرجمۀ قدیم).
در اینجا مداوانیم که دیدر نوزادان نخواهند ُمرد ا پیرمردان قزل از پایهان ُعمرشهان نخواهنهد ُمهرد،
چیای که بسیار متفاات از عرص حاو است .اما مرگ ا نناه همچنهان اجهود اواههد داشهت ،چهون
بچۀ صد ساله اواهد ُمرد ا نناهنار صد ساله "ملگون اواهد شد" .پیشزمینۀ نسرتدهمر این عزهارت
مدمواند عنارص دارو هاار ساله ا جایداه ابدی را درهم ۀمیاد (م ایسهه کنیهد بها ۀیهات  ،)25 ،17امها
ماهیت نز روت عهدعتیق این است که بین اقایع ۀینده مفاامد قاهل مندشود ،ه نخور که این نز رومهها
بین ۀمدنِ اال ا دام مسیح مفاامد قاهل مندشوند .بنابراین ،شاید در پیشزمینۀ نسهرتدهمر ،عنهارص
مختلخد اجود داشته باشد ،اما این ننته باقد مدماند که این یک عنرص (نهوزادان ا پیرمردانهد کهه
ُعمههر طههوطند مدکننههد ،بچهههای کههه در صههد سههالدد مدمیههرد ا نناهنههاری کههه ملگههون مدشههود)
نشاندهندو زمان ااصهد در ۀینهده اسهت کهه متفهاات از عرصه حهاو اسهت .عزهارات متگهدد دیدهر،
مخصوصاً در عهدعتیق ،بهطور مشابه دربارو دارهای در ۀینده صحزت مدکنند کهه ایلهد عهالدمر از
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عرص حاو است ،اما همچنان پایینمر از جایداه ابدی اسهت (مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر 14 -8:72؛
اشگیا 9-2:11؛ زکریا 21-6:14؛ اال قرنتیان 24:15؛ مناشفه 27:2؛ 5:12؛ .)15:19
 .2عزارات دیدر ،لیر از مناشهفه  20در عهدجدیهد ،یهک دارو ههاار سهاله در ۀینهده را پیشهنهاد

مدکنند .ادااند عیسای قیام کرده در صحزت با کلیسای طیامیرا مدنویهد" :بهه کسهد کهه
پیراز شود ا در انجام ارادو من ما به ۀار است امت نشان دهد ،قدرت اهواهم داد مها بهر یهام
ملتها حنمراند کند .اا با عصای ۀهنین بهر ۀنهها فرمهان اواههد رانهد ا ۀنهها را مثهل ظهراف
سفالین اواهد شنست .اا یام این کارها را با قدرمد که من از پدر دریافت کهردهام ،انجهام
اهرد کهردن
اواهد داد" (مناشفه  .)27-26:2مصویر بنار رفته (فرمانرااید با عصای ۀهنین؛ ُ
کوزههای سفالین) نشاندهندو فرمانرااید بر افراد رسکش است .امها چهه زمهاند ای نهداراند
که بر بدی للزه مدکننهد ،در ایهن فرمهانرااید رشکهت اواهنهد کهرد؟ ایهن ایهده بههاوبد در
ملنوت ههاار سهالۀ ۀینهده جهای مدنیهرد ،اقتهد م ردسهین جهالل یافتهه در زمهین بها مسهیح
فرمانرااید اواهند کرد ،اما در هیچ دارهای در عرص حاو یها جایدهاه ابهدی بههاوبد جهای
مندنیرد( .ایدو فرمانرااید بر ملتها "با عصهای ۀهنهین" ،در مناشهفه  6-5:12ا  15:19نیها
یافت مدشود).
پول

دربارو رستاایا مدنوید هرک

به نوبۀ اود یک بدن قیام کرده اواهد نرفت" :نخست مسیح

که نوبر بود؛ ا بگد [یوناند  ،]epeitaبه هندام ۀمدن اا ،ۀنان که متگلق به اا هستند .سهپ
 ]eitaپایههان فههرا اواهههد رسههید ،یگنههد ۀندههاه کههه په

[یونهاند

از برانههداانت هههر ریاسههت ا قههدرت ا نیرایههد،

پادشاهد را به ادای پدر سپارد .زیرا اا باید ما زماند که پا بر همۀ دشهمنانش بدهذارد ،حنهم برانهد"
(اال قرنتیان  ،25-23:15مرجمۀ هاارو نو) .دا کلمه که در این عزارت" ،بگهد ،سهپ " مرجمهه شهده
( epeitaا  ،)eitaهر دا به مگنای "بگد از ۀن" است ،نه "همامان" .بنهابراین ،ایهن عزهارت حهامد ایهن
ایده است که ه نخور که بین رستاایا مسیح ا بازنشت اا که ما بدن قیام کرده را دریافت مدکنیم
(ۀیۀ  ،)23یک فاصلۀ زماند اجود دارد ،بین بازنشت مسیح ا"پایان" نیها یهک فاصهلۀ زمهاند اواههد
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بود (ۀیۀ  ،)24اقتد مسیح پ

از مدمد سلخنت ا زیر پا نذاشنت یام دشمنان اش ،ملنوت ادا را

محویل مددهد.
 .3با اجود پیشزمینۀ عزارات دیدری که به زماند عالدمر از عرص حاو ،الد پایینمر از جایداه
ابدی در ۀینده اشاره کرده یا بهاضوح ۀن را پیشنهاد مدکنند ،بهرت اسهت دابهاره بهه مناشهفه
 20مراجگه کنیم .بیانیههای متگددی در اینجاست که بهرت است بهعنوان اشاره به سهلخنت
زمیند مسیح در ۀینده ا قزل از دااری ۀینده در نظر نرفته شوند.
الف .در بنهد نههادن ا محزهود کهردن شهیخان در چهاه بدانتهها (ۀیهات  )3-2اسهتنزاط مدکنهد کهه
فگالیتهای اا بسیار محدادمر از چیای اواهد بود که ما در عرص حاو مدشناسیم (مراجگه کنید بهه
مزح باط دربارو ناهاارهنراید).
ب .بیانیۀ کسانینه افادار بودند" ،زنده شدند" (ۀیۀ  ،)4بهرت است برای اشاره بهه رسهتاایا جسه ند
در نظر نرفته شود ،چون ۀیۀ بگدی مدنوید" :این االین رستاایا است" .فگل " ،ezesanزنهده شهد"،
ه ن فگل ا ه ن حالتد از فگل است کهه در مناشهفه  8:2بنهار رفتهه ،جایینهه عیسهد اهودش را
بهعنوان کسد مگرفد مدکند که " ُمرد ا زنده شد" ،در اینجا بهاضوح به رستاایااش اشاره مدکند.
پ .در مفسیر پیشهاارهنرایهد ،سهلخنت بها مسهیح (در مناشهفه  ،)4:20همچنهان در ۀینهده امفهاق
مدافتد ،نه اکنون (مخابق ادعای ناهاارهنرایان) .این با ب یۀ عهدجدید سازنار است ،جایینهه بارهها
به ما نفته شده ای نداران با مسیح سلخنت اواهند کرد ا از جانب اا اقتدار مدیابنهد کهه بهر زمهین
سلخنت کنند (مراجگه کنید به لوقا 19 ،17:19؛ اال قرنتیان 3:6؛ مناشفه 27-26:2؛  .)21:3اما
در هیچ جاید از کتاب م دد مندنوید که ای نداران در رشای بینابیند (بین مرنشان ا بازنشهت
مسیح) با مسیح سلخنت مدکنند یا در فرمانرااید با اا رشیک هستند.

کسانینه در مناشهفه  20زنهده شهده ا بها مسهیح سهلخنت مدکننهد ،کسهاند هسهتند کهه "احهش ا
صورمش را پرستش ننردند ا نشان اا را بر پیشاند ا دست اود نپذیرفتنهد"(مناشهفه  ،4:20مرجمهۀ
قدیم) .این اشاره به کساند است که در برابر جفاهای احش که در مناشفه  18 -1:13بیهان شهده،
756

مسلیم نشدند .اما انر ش ردت جفاهای موصیف شده در مناشفه  13منجر به این نتیجهنیری شود که
احش هنوز در صحنۀ جهان حاو نشده ا این مربوط به ۀینده است ،پ

جفاههای ایهن احهش نیها

همچنان در ۀینده اواهد بود .انر این جفا همچنان در ۀینده است ،پ

صحنۀ مناشفه " :20ۀنهاند

را که احش  ...را پرستش ننردند ا نشان اا را بر پیشاند ا دست اهود نپذیرفتنهد" (مناشهفه ،4:20
مرجمۀ قدیم) ،همچنهان مربهوط بهه ۀینهده اسهت .یگنهد مناشهفه  6-1:20عرصه حهاو کلیسهاید را
موصیف مندکند ،اما بهرت است برای اشاره به سلخنت هاار سالۀ مسیح در ۀینده در نظر نرفته شود.

 .2پیشهزارهگرایی پیش از مصیبت شدید (یا پیشهزارهگرایی دورانگرا).
نون دیدر پیشهاارهنراید که بهطور نسرتده در قرن نوزدهم ا بیستم ،مخصوصاً در اندلی

ا ایاطت

متحدو ۀمرینا به محزوبیت دسهت یافهت .مخهابق ایهن نظهر ،مسهیح نههمنها پهیش از دارو ههاار سهاله
بازاواهد نشت (بازنشت مسهیح پهیشهاارهنراسهت) ،بلنهه پهیش از مصهیزت شهدید نیها بازاواههد
نشت (بازنشهت مسهیح پهیش از مصهیزت شهدید اسهت) .ایهن نظهر شهزیه بهه نظهر پیشهاارهنرایهد
کالسیک است که در باط ذکر شد ،اما یک مفاات مهمد دارد :این یک بازنشت دیدری را به پیش از
بازنشت مسیح برای سلخنت بر زمین در دارو هاار ساله مدافااید .ایهن بازنشهت بههعنوان بازنشهت
مخفیانۀ مسیح در نظر نرفته شده که ای نداران را از دنیا مدبرد 4.دیدناه پیشهاارهنرایهد پهیش از
مصیزت شدید را مدموان در مصویر  4 .32نشان داد.

مخابق این دیدناه ،عرص کلیساید ما اقتد مسیح بهطور نانهاند ،لیرمنتظره ا مخفیانه ،مها نیمهۀ راه
به زمین بازنردد ا ای نداران را به نادش فرااواند ،ادامه مدیابد" :اال کساند که در ای ن به مسیح
مردهاند اواهند برااست ا سپ

ۀن کساند که از میان ما زنده مدمانند همراه بها ۀنهها در ابهر هها

باط برده اواهند شد مها در فضها بها اداانهد مالقهات مناینهد" (اال مسهالونینیان  .)17-16:4سهپ
مسیح با ای نداراند که از زمین برداشته شدهاند ،بهه ۀسه ن بازاواههد نشهت .په
هفت سال ،مصیزت شدید در زمین اواهد بود.
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از ایهن امفهاق،

در طول دارو هفت سالۀ مصیزت شدید ،بسیاری از نشانههای پیشبیند شده برای قزل از بازنشهت
مسیح انجام اواهد شد 5.نرده یهد بهارگ بسهیاری از یهودیهان ،بها ای نشهان بهه مسهیح بههعنوان
مسیحا امفاق اواهد افتهاد .در میهان مصهیزت شهدید ،بشهارت بسهیار مهؤارمری نیها اواههد بهود کهه

مخصوصاً موس مسیحیان یههودی جدیهد انجهام اواههد شهد .در پایهان مصهیزت شهدید ،مسهیح بها
م دسین اش بازاواهد نشت ما در زمین به مهدت ههاار سهال سهلخنت کنهد .بگهد از ایهن دارو ههاار
ساله ،یک شورش اواهد بود که نتیجهاش شنسهت نههاید شهیخان ا نیراههایش اواههد بهود ا بگهد
رستاایا لیرای نداران ،دااری نهاید ا ۀلاز جایداه ابدی اواهد بود.
در مصویر زیر T ،نشاندهندو مصیزت شدید است.
یند دیدر از اصوصیات پیشهاارهنراید ،پیش از مصیزت شدید که باید ذکر شهود ،ایهن اسهت کهه
این دیدناه م ریزاً منحرصا ً در بین داراننرایاند یافت مدشهود کهه ۀرزامندنهد مفهاات ااضهحد بهین
کلیسا ا ارساهیل قاهل شوند .این دیدنا ِه پیش از مصیزت شدید اجازه مددهد این یایا باقد مباند،
چون کلیسا پیش از نسرتش ای ن قوم یههود از دنیها برداشهته شهده اسهت .بنهابراین ایهن قهوم یههود
بهعنوان نراهد مت یا از کلیسا باقد مدمانند .ایژند دیدر پیشهاارهنرایهد پهیش از رنهج اعهذاب
شدید ،پافشهاری ۀن در مفسهیر نز رومههای کتهاب م هدد "بههطور محهتاللفظد در ههر جهای ممنهن"
مدباشد .این مخصوصاً برای نزومهای عههدعتیق در مهورد ارساهیهل بنهار مهدراد .مگت هدین بهه ایهن
دیدناه استدطل مدکنند که این نزومها دربارو برکت ۀیندو ادا برای ارساهیل ،هنوز باید در بین قهوم
یهود به مح ق برسند؛ نزاید با در نظر نرفنت مح شهان در کلیسها ،ۀنهها را "بههطور راحهاند" در نظهر
نرفت .نهایتاً یک ایژند جذراب پیشهاارهنراید پیش از مصهیزت شهدید ایهن اسهت کهه بهه انسهانها
اجازه مددهد که مأکید کنند بازنشت مسیح مدمواند "در هر لحظه" امفاق افتد ا بنابراین بها قهدرت
کامل عزارامد که ما را مشویق مدکند برای بازنشت مسیح ۀمهاده باشهیم ،عادطنهه براهورد مدکنهد،
درحالینه همچنان اجازه مددهد نشانههای قزل از بازنشت مسیح بهطور ااقگد انجام شهوند ،چهون
مدنوید ۀنها در مصیزت شدید امفاق اواهند افتاد.
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ج .موردی به نفع پیشهزارهگرایی کالسیک
باید بدانید که مفسیر جاهیات عزارات نز رومد دربارو اقایع ۀینده ،لالزاً یک منلیف پیچیده ا دشوار
است که شامل عوامل بسیار نونانون است .بنابراین ،میاان قخگیت نتیجهنیریهای ما در این
قسمت ،کمرت از بسیاری از ۀموزههای دیدر اواهد بود .انرچه مهم است که مسیحیان دادههای
کتاب م دد را بیازمایند ا سگد کنند قانع شوند که کتاب م دد دربارو دارو هاار ساله چه
مدۀموزد ،اما به نظر من باید بدانیم که این قسمت از مخالگه ،پیچیده است ا نسزت به کسانینه
دربارو دارو هاار ساله ا داران مصیزت شدید دیدناه متفاامد دارند ،بسیار فیاض است.
به نظر من ،مزاحثد که از پیشهاارهنراید کالسیک ح یت مدکنند ،قانعکنندهمرین مزاح
هستند .درحالینه مزاح

االیه دربارو این نظریه در باط بیان شده ،اما مالحظات بیشرت دربارو

نظرات دیدر را اکنون مدموان بیان کرد.
.1

در پاسخ به این مخالفت که ف

یک عزارت ،دارو هاار سالۀ زمیند در ۀینده را مگلیم

مددهد ،باید نفت که کتاب م دد ف

باید یک بار یک چیا را بدوید ما ۀن چیا ح ی ت

باشد ا ما به ۀن ای ن داشته باشیم .بگالاه ،عجیب نیست که این ۀموزه باید بهاضوح در
کتاب مناشفه مگلیم داده شود .چون مناشفه ،کتابد در عهدجدید است که با رصاحت
بسیار دربارو مساهل ۀینده مگلیم مددهد ،بهدرستد این مناشفۀ رصیحرت دارو هاار سالۀ
ۀینده در این قسمت از کتاب م دد قرار مدنیرد.
.2

مفسیر ناهاارهنرا از مناشفه  ،6-1:20مشنالت مهمد دارد .ااطً ،به نظر مدرسد در بند
نهادن شیخان که در مناشفه  20موصیف شده ،چیای بیش از در بند نهادن محد یا
محدادیت عمل مخابق ع یدو ناهاارهنراهاست .مصوی ِر انداانت شیخان در چاه ا بسنت ا
ُمهر کردن ۀن ،مصویری از برداشنت کامل مأایر ۀن از زمین است که به نظر مدرسد بسیار
متفاات از رشای

دنیای کنوند در عرص کلیساید است که فگالیت شیخان هنوز بسیار
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شدید است ا اا "چون شیری لُران به هر سو مدنردد ا در جستجوی کسد است که اا را
بزلگد" (اال پرتد .)8:5

بگالاه ،مفسیرهای ناهاارهنراها از عزارت "االین رستاایا" قانعکننده نیست .کلمۀ رستاایا
(یوناند  )Anastasisهرنا در جای دیدر به مگنای "رفنت به ۀس ن" یا "رفنت به حضور ادا"
نیست ،بلنه نشاندهندو رستاایا جس ند است .اقتد درمدیابیم که مناشفه  20رصیحاً
دربارو "االین رستاایا" صحزت مدکند ،بهسختد مدموان این استدطل را پذیرفت که کتاب
م دد ف

دربارو یک رستاایا مگلیم مددهد ،درنتیجه استنزاط مدکند که یک رستاایا

دام هم اواهد بود .این عزارت ،کساند را که در االین رستاایا رشکت کرده ا برکت
یافتهاند ،از کسانینه در ۀن رشکت ننردهاند ،جدا مدکند .ۀنها "ب یۀ مردنان" هستند ا
مفهوم اش این است که "مرگ دام" (یگند مواجهه با دااری نهاید ا محنوم شدن به
مجازات ابدی داری از حضور ادا) بر ۀنها قدرت دارد ا ۀن را مجربه اواهند کرد.
.3

در پاسخ به نظریۀ مابگد هاارهنراید که مدنوید مأموریت بارگ ما را به سوی این انتظار
سوق مددهد که قدرت انجیل نهایتاً منجر به ایجاد دنیای مسیحد بسیار بارگ اواهد شد،
مدموانیم بپذیریم که مأموریت بارگ ااقگاً دربارو اقتدار عظیمد صحزت مدکند که به دست
مسیح سپرده شده است .اما وارماً به این مگنا نیست که مسیح از این اقتدار استفاده
اواهد کرد ما اکرث جمگیت دنیا را ای ندار سازد .این پیشفرض که اا از ۀن برای مسیحد
کردن دنیا استفاده اواهد کرد ،بر اساد شواهد ااص در مأموریت بارگ یا متون دیدر
دربارو اقتدار ا قدرت مسیح در عرص حاو نیست .به همین طریقَ ،مثَل دانۀ اردل (ااری)
ا َمثَلهای مشابه به ما مدنویند ملنوت ادا بهمدریج از یک چیا کوچک به چیای بسیار
بارگ رشد اواهد کرد ،اما مندنویند این ملنوت چ در رشد اواهد کرد.

.4

به نظر مدرسد عزارات متگددی در عهدجدید ،رصیحاً نظریۀ مابگد هاارهنراید را اننار
مدکنند .عیسد نفت" :از دراازو من

داال شوید ،زیرا دراازهای که بارگ ا راهد که
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اسیع است به هالکت منتهد مدشود ا کساند که این راه را مدپی یند ،بسیارند .اما
دراازهای که به زندند منتهد مدشود من

ا راه اش مشنل است ا یابندنان ۀن هم ،کم

هستند" (متد  .)14-13:7عیسد به جای این مگلیم که اکرث دنیا مسیحد اواهند شد ،در
اینجا ظاهرا ً مدنوید مگداد نجات یافتدان در م ایسه با مگداد زیادی که به سوی نابودی
ابدی مدراند ،اندک اواهد بود .براالف این دیدناه که با افاایش مأایر کلیسا ،دنیا بهرت
اواهد شد ،پول

به میمومااد دربارو رازهای ۀار مدنویسد" :این را ی ین بدان که در ایام

ۀار رازنار سختد اواهد بود زیرا ۀدمیان ،اوداواه ا پولپرست ا طفزن ا ملرار ا
مهمتزن ا نسزت به االدین نافرمان ،ناسپاد ،ناپاک ،بدعاطفه ،بدرحم ،لیزتدر،
ناپرهیاکار ،درندهاو ،دشمنان نیند ،ایانتنار ،ظامل ا اودپسند اواهند بود ا عیاشد را
بیش از ادا داست اواهند داشت .ظاهرا ً ادا پرستند ،الد قدرت ۀن را اننار مدمنایند"

(دام میمومااد  .)5-1:3اا مدافااید" :ا همه کساند که مداواهند در مسیح عیسد به
دینداری زیست کنند ،زحمت اواهند کشید .لینن مردمان رشیر ا دلاباز در بدی مرقد
اواهند کرد که فریزنده ا فریب اورده مدباشند ...زیرا ایامد مدۀید که مگلیم صحیح را
متحمل نخواهند شد ،بلنه برحسب شهوات اود اارش نوشها داشته ،مگل ن را براود
فراهم اواهند ۀارد ،ا نوشهای اود را از راستد برنردانیده ،به سوی افسانهها اواهند
نرایید" (دام میمومااد 13-12:3؛ 4-3:4؛ مرجمۀ قدیم).
نهایتاً ا شاید قاطگانهمرین مورد ،متد  31-15:24دربارو مصیزت شدیدی صحزت مدکند که پیش
از بازنشت مسیح رای اواهد داد:

"زیرا در ۀن اقت مردم به چنان مصیزت سختد نرفتار اواهند شد که از ابتهدای عهامل مها ۀن
اقت هرنا نزوده ا بگد از ۀن هم دیدر نخواهد بود .انر ادا ۀن رازها را کوماه مندکهرد ،ههیچ
جانداری جان سامل به در مندبرد .اما ادا بهااطر برنایدنان اود ۀن رازها را کوماه اواههد
ساات...
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به محد ۀننه مصیزت ۀن رازها به پایان برسد ،ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نور نخواههد داد،
ستارنان از ۀس ن فرا اواهند ریخت ا قدرتهای ۀس ند متالال اواهند شهد .په

از ۀن ،عالمهت

پرس انسان ظاهر مدشود ا همۀ ملل عامل سونواری اواهند کرد ا پرس انسان را اواهند دید ،که بها
قدرت ا جالل عظیم بر ابر های ۀس ن مدۀید" (متد )30-21:24
این عزارت ،یک دنیای مسیحد شده را نشان منددهد ،بلنهه دنیهای عهذاب ا رشارت زیهاد را نشهان
مددهد ،مصیزت شدیدی که بیش از مصیزت دارانهای نذشته در زمین است .این مندنوید اقتهد
مسیح مدۀید ،اکرث افراد دنیا از اا است زال اواهند کرد ،بلنهه اقتهد نشهانۀ پرسه انسهان در ۀسه ن
ظاهر شود" ،همۀ طوایف جهان بر سینۀ اود اواهند زد" (متد  ،30:24مرجمۀ هاارو نو).
.5

نهایتاً ،همۀ عزارامد که نشان مددهند مسیح مدموانهد بههزادی بهازنردد ا مها بایهد بهرای
بازنشتش در هر زمان ۀماده باشیم ،6باید بهعنوان استدطل مهمد برعلیه مابگهد هاارهنرایهد
نیا در نظر نرفته شود .چون انر مسیح بتواند در هر زماند بازنردد ا ما باید برای بازنشهتش
ۀماده باشهیم ،په

داران طهوطند مهورد نیهاز بهرای برپهاید دارو ههاار سهالۀ زمینهد پهیش از

بازنشت مسیح مندمواند بهعنوان یک نظریۀ قانعکننده در نظر نرفته شود.
این مالحظات مرکیب شدهاند ما مدارکد را به نفع پیشهاارهنراید فراهم کنند .انرچه ما مندموانیم
اضوح بیشرتی دربارو همۀ جاهیات ماهیت دارو هاار ساله داشته باشیم ،اما مدموانیم بهطور منخ د
مخمنئ باشیم که سلخنت زمیند مسیح در ۀینده اواهد ۀمد که بهطور قابل مالحظه ،متفاات از این
عرص حاو اواهد بود.
چ .زمان مصیبت شدید
کسانینه با مزاح ِ حامد پیشهاارهنراید قانع شدهاند ،باید دربارو یک سؤال دیدر مصمیم بدیرند:
ۀیا مسیح قزل از "مصیزت شدید" بازمدنردد یا بگد از ۀن؟
اصخالح "مصیزت شدید" ،برنرفته از متد ( 21:24ا عزارات مشابه) است که عیسد مدنوید" :زیهرا
در ۀن اقت مردم به چنان مصیزت سختد نرفتار اواهند شهد کهه از ابتهدای عهامل مها ۀن اقهت هرنها
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نزوده ا بگد از ۀن هم دیدر نخواهد بهود" .پیشهاارهنرایهد مهاریخد مگت هد اسهت کهه مسهیح بگهد از
مصیزت شدید بازاواهد نشت ،چون این عزارت ادامه مددهد" :به محد ۀننه مصیزت ۀن رازها بهه
پایان برسد ،ۀفتاب ماریک اواهد شد ...پ

از ۀن ،عالمهت پرسه انسهان ظهاهر مدشهود ا همهۀ ملهل

[طوایف] عامل سونواری اواهند کرد ا پرس انسان را اواهند دیهد ،کهه بها قهدرت ا جهالل عظهیم بهر
ابر های ۀس ن مدۀید" (متد  .)30-29:24اما ه نخور که در باط موضیح داده شد ،در قرن نوزده
ا بیست ،پیشهاارهنراییهای نونانون که به ۀمدن مسیح پیش از مصیزت شدید مگت دند ،محزوبیت
یافت .لالزاً ۀن را دیدناه "ربوده شدن پیش از مصیزت شدید" مدنامنهد ،چهون مگت هد اسهت کهه در
بازنشت االیۀ مسیح ،کلیسا "ربوده" اواهد شد یا قاپیده مدشود ا بهه ۀسه ن مهدراد مها بها مسهیح
باشد.
استدطلها دربارو ربوده شدن پیش از مصیزت شدید ،شامل موارد زیر است:
.1

7

کل داران مصیزت شدید ،زمان نهاال اشهم اهدا بهر یهامد زمهین اواههد بهود .بنهابراین
ر
شایسته نیست که مسیحیان در ۀن زمان در زمین باشند.

.2

عیسد در مناشفه  10:3اعده مددهد" :من نیا مو را از ۀزمایش سختد که قهرار اسهت بهر
یامد دنیها ااقهع شهود ا سهاکنان اش را بیازمایهد ،حفهظ اهواهم کهرد" .ایهن عزهارت نشهان
مددهد که کلیسا قزل از فرارسیدن سختیها از دنیا برداشته اواهد شد.

.3

انههر مسههیح پ ه

از مصههیزت شههدید بههازنردد ا همههۀ دشههمنانش را شنسههت دهههد ،پ ه

لیرای نداران از کجا اواهند ۀمد ،کسهانینه وارمهاً جاههد از جمگیهت پادشهاهد دارو ههاار
ساله هستند؟ به هرحال ،نظریۀ پهیش از مصهیزت شهدید ،ههااران ای نهدار یههودی را مصه رور
مدکند که در طول مصیزت شدید مسیحد شده ا بها بهدنهای جهالل نیافتهه اارد پادشهاهد
دارو هاار ساله اواهند شد.
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.4

این دیدناه ،باع ایجاد این اعت هاد مدشهود کهه مسهیح مدموانهد در ههر لحظهه بهازنردد
(ۀمدنِ اا پیش از مصیزت شدید) ا بها ایهن حهال بسهیاری از نشهانهها بایهد پهیش از ۀمهدنِ اا
انجام شوند (ۀمدنِ اا پ

از مصیزت شدید ،اقتد نشانهها انجام اواهد شد).

انرچه این بهطور ااص ،یک استدطل به نفع نظریۀ پیش از مصهیزت شهدید نیسهت ،امها بایهد موجهه
هیم مصههیزت شههدید در متههد  24ا هشههدارها ا
کههرد کههه مگت ههدین بههه پههیش از مصههیزت شههدید ،مگله ِ
مشویقهای اراهه شده به ای نداران در این رشای را مربوط به ای نهداران یههودی در طهول مصهیزت
شدید مددانند ،نه برای کلیسا بهطور کلرد.
در پاسخ به این استدطلها ،ننات زیر را مدموان بیان کرد:
.1

بیان ایننه همۀ رنجهاید که در این زمان رخ مددهد ،بهطور ااص نتیجۀ اشم اداست،
با موصیفات عهدجدید دربارو مصیزت شهدید سهازنار نیسهت .اکهرث رنجهها بههااطر "افاانهد
رشارت" (متد  ،12:24مرجمۀ هاارو نو) ا ایهن ح ی هت اسهت کهه جفهای کلیسها ا مخالفهت
شیخان بهشدت در این داران افاایش مدیابد .الزته همۀ مسیحیان (ای نهداران لیریههودی
یا یهودی) در همه اقت از اشم ادا داری اواهند کرد ،اما به ایهن مگنها نیسهت کهه ۀنهها از
همۀ رنجها داری اواهند کرد ،حتد در زمان سختیهای بسیار شدید.

.2

این ح ی ت که عیسد به ای نداران افادار کلیسای فیالدلفیها (مناشهفه  )10:3مدنویهد
کل دنیا مدۀید ،حفظ اواهد کرد ،یک مدرک قدریند بهرای
ۀنها را از ساعت ۀزمایشد که بر ر
کل کلیسا پیش از مصهیزت شهدید از دنیها برداشهته اواههد شهد.
بیان این مخلب نیست که ر
کهل کلیسهاها در
ااطً ،این بیانیه برای یهک کلیسهای اهاص اسهت (فیالدلفیها) ا نزایهد بهرای ر
زماند در ۀینده بنار راد .بگالاه" ،ۀزمایش سختد که قرار است بهر یهامد دنیها ااقهع شهود"،
الااماً در اشاره به زمان مصیزت شدید نیست ،بلنهه بهه احهت ل زیهاد بهه زمهان رنهج ا جفهای
کل جههان مسهنون ااقهع اواههد شهد.
کل امپراطوری رامد یا ر
شدیدی اشاره مدکند که بر ر
نهایتاً این اعده که کلیسای فیالدلفیا محافظت اواهد شد ،بهه ایهن مگنها نیسهت کهه ۀنهها از
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دنیا برداشته اواهند شد ،بلنه ف ه بهه ایهن مگناسهت کهه ۀنهها در رنهج ا ۀزمهایش ۀن داران
افادار مانده ا از ۀسیزها در امان اواهند بود.
.3

دلیلد ندارد که دیدناه پیش از مصیزت شدید بدوید بگضیها با بدنهای جهالل نیافتهه اارد
دارو هاار ساله اواهند شد ،چون (در دیدناه پ

از مصیزت شدید) اقتهد مسهیح در پایهان

مصیزت شدید مدۀید ،همۀ نیراهاید را که برعلیه اا صف کشهیدهاند ،شنسهت اواههد داد،
اما به این مگنا نیست که همۀ ۀنها را کُشته یا نابود اواهد کرد .بسیاری ف

بدان اعت د به

مسیح مسلیم اواهند شد ا بنابراین بهعنوان لیرای ندار اارد دارو ههاار سهاله اواهنهد شهد.
در طول داران هاار ساله ،شنرد نیست که بسیاری به مسیح ایه ن اواهنهد ۀارد ا ای نهدار
اواهند شد.
.4

دیدناه پیش از مصیزت شدید ،منها دیدناه سازنار با ایدو بازنشت مسیح در لحظۀ اقهون
نشانههای پیش از بازنشت اا نیست .نظر اراهه شده در فصل قزلهد -یگنهد لیرمحتمهل ،امها
ممنن است که نشانهها انجام شده باشند -با این ایدهها نیا سازنار اسهت 8.امها در زیربنهای
استدطل مگت دین به پیش از مصیزت شدید ،احت طً یهک ندرانهد اساسهدمری اجهود دارد:
اشتیاق به حفظ مفاات بین کلیسا (که به نظرشان به ۀس ن برده مدشود ما با مسیح باشهد)
ا ارساهیل (که به نظرشان شامل قهوم اهدا در زمهین ا در طهول مصهیزت شهدید ا سهپ

در

پادشاهد هاار ساله اواهد بود) .اما ،ه نخور که در فصل قزلد موجه کردیم 9،عهدجدید از
این نون یایا بین ارساهیل ا کلیسا ح یت مندکند .درنتیجه ،طزم نیست این نراههها را در
زمان مصیزت شدید ا دارو هاار ساله مت یا بدانیم.
نهایتاً ،بگضد از مخالفتها با نظر ربوده شدن پیش از مصیزت شدید مدمواند با استدطلهاید بهه نفهع

دیدناه ربوده شدن پ

از مصیزت شدید بیان شود (دیدناه پیشهاارهنراید ماریخد که مسیح بگهد

از یک داره مصیزت شدید در زمین بازاواهد نشت):
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.1

در هیچ جاید ،عهدجدید بهاضوح مندنوید کلیسا پیش از مصیزت شدید از دنیا برداشته
اواهد شد .مهثالً بهسهختد مدمهوان اال مسهالونینیان  17:4را کهه منهها عزهارمد اسهت کهه
رصاحتهاً دربههارو ایههن ح ی ههت صههحزت مدکنههد کههه کلیسهها "بههاط بههرده مدشههود" (یهها "ربههوده
مدشود") ،دربارو ایدو ۀمدنِ مخفیانۀ مسیح قزل از مصیزت شدید بهرای بهردن ای نهداران از

جهان در نظر نرفهت .ایهن مدنویهد" :زیهرا اداانهد ،اهود بها فرمهاند بلنهدۀااز ا ۀاای رههی
فرشتدان ا نفیر شیپور ادا ،از ۀس ن فهراد اواههد ۀمهد" (اال مسهالونینیان  ،16:4مرجمهۀ
مفرس برجسته ،بهدرستد دربارو این کل ت مدنوید" :بهسختد مدموان دیهد
هاارو نو) .یک ر
که اا چدونه مدموانست بهطور سادهمر چیای را موصیف کند که ۀشنار ا َعلَند است".
.2

10

مصیزت شدید ،بهطور نسهزتاً ااضهحد بهه بازنشهت اداانهد در بگضهد از عزهارات مربهوط
است .اال ،نفیر شیپور برای جمع کردن برنایدنان در متد  ،31:24صدای شهیپور اهدا در
اال مسالونینیان  16:4ا شیپور ۀار در اال قرنتیان  52-51:15که جسم ما ملییر مدیابد ا
به نظر مدرسد همۀ ۀنها یک شیپور است -ۀارین شیپور کهه قزهل از دارو ههاار سهاله نوااتهه
مدشود .انر این ااقگاً "شیپور ۀار" (اال قرنتیان  )52:15است ،پ

بهسختد مدموان دید

که چدونه نفیر شیپور بلند دیدری (متد  )31:24مدمواند بگد از هفت سال نوااته شود.
بگالاه ،بهسختد مدموان متهد  24را نهه در اشهاره بهه کلیسها ،بلنهه در اشهاره بهه قهوم یههود
دانست که در طول مصیزت شدید نجات اواهند یافت .عیسد با اشاره به شانردانش (متهد
 ،)1:24-4دربارو جفا ا رنج ۀینده هشدار مددهد .احت طً به نظر مندرسد ههدف عیسهد از
بیان همۀ این چیاها به شانردانش ،این بود که کالمش برای کلیسا نزاشد ،بلنه ف ه بهرای
پادشاهد زمیند قوم یهود در ۀینده باشد که در طول مصیزت شهدید نجهات اواهنهد یافهت.
همچنههین بههه نظههر مندرسههد شههانردان ،مناینههدنان پادشههاهد یهههودی در ۀینههده باشههند ،نههه
مناینههدنان کلیسهها کههه اساس هاً بهها مأسههی

ۀن در ارمزههاط بودنههد ا پایههۀ ایههن کلیسهها بودنههد

(افسسیان .)20:2
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.3

نهایتاً ،به نظر مندرسد عهدجدید ایدو دا بازنشت جدانانۀ مسهیح را موجیهه کنهد (ینزهار
بههرای کلیسههایش پههیش از مصههیزت شههدید ا هفههت سههال بگههد بهها کلیسههایش بههرای دااری
لیرای نههداران) .چنههین دیههدناهد رصیح هاً در هههیچ عزههارمد مگلههیم داده نشههده ،بلنههه ف ه
استنزاطد برنرفته از مفاامهای موجهود در عزهارات نونهانون اسهت کهه بازنشهت مسهیح را از
دیدناههای مختلف موصیف مدکنند .اما به هیچ عنوان دشوار نیست کهه ایهن عزهارات را در
اشاره به اقون یک رایداد در یک زمان بزینیم.

ظاهرا ً بهرت است بهه همهراه اکهرث کلیسهاها در طهول مهاریخ نتیجههنیری کنهیم کهه کلیسها اارد داران
مصیزت شدیدی اواهد شد که عیسد پیشدوید کرده است .احت طً ما این مسیر را بهرای اودمهان
انتخاب مندکردیم ،اما مصمیمنیرنده ما نیستیم .انر ادا مداواهد هریک از ما که اکنون زندهایم،
ما زمان مصیزت شدید در زمین مبانیم ،پ

باید به کالم پرتد نوش فرا دهیم" :اوشا به حال شه

انر بهااطر نام مسیح به ش دشنام دهنهد ،زیهرا در ۀن صهورت راح پُهر جهالل اهدا در شه سهاکن
است" (اال پرتد  )14:4ا "اود مسیح با رنجهاهد که بهااطر ش کشید ،برای ش منونهه شهد مها
به ه ن راهد که اا رفت ،ش نیا برایهد" (اال پهرتد  .)21:2ایهن ایهده کهه مسهیحیان بایهد بهرای
محمل مصیزت ۀماده باشند ،در کالم پول

هم دیده مدشود که ما با مسیح همارث هستیم" ،انر مها

در رنج مسیح رشیک هستیم ،در جالل اا نیا رشیک مدشویم" (رامیان  .)17:8نجاتدهندهای کهه
اود ،بیش از فرزندانش رنج کشید ،اینخهور نصهحیت مدکنهد" :از رنجهد کهه بهه شه رای مهدۀارد،
نرتسید ...ما َدم مرگ افادار مبانید ا من به ش ما زندند را اواهم بخشید" (مناشفه .)210:2
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.2

سؤاالتی برای مرور

.1

مرمیب اقایع مربوط به بازنشت مسیح ا دارو هاار ساله را برای هر یک از دیدناههای زیهر
االصه کنید:
 ناهاارهنراید
 مابگد هاارهنراید
 پیشهاارهنراید کالسیک
 پیشهاارهنراید پیش از مصیزت شدید

.2

طرفدار ناهاارهنرا چدونه به سؤاطت زیر دربارو مفسیر مناشفه  6-1:20پاسخ مددهد؟
 در بند نهادن شیخان در ۀیات  2-1در چه زماند رای داد (یا رای اواهد داد)؟
 صحنۀ موصیف شده در ۀیۀ  4در کجا امفاق مدافتد؟
 عزارت "زنده شدند" در ۀیۀ  4به چه چیای اشاره مدکند؟
 ۀیۀ  4مدنوید ای نداران با مسیح به مدت هاار سال سلخنت کردند .این سلخنت در کجا
امفاق مدافتد؟ در چه زماند؟
 این "هاار سال" به چه چیای اشاره مدکند؟

.3

سؤاطت قزلد را از دیدناه پیشهاارهنراید کالسیک پاسخ دهید.

.4

"دارو هاار ساله" را از دیدناه مابگد هاارهنراید موصیف کنید.

.5

مفاامهههای اساسههد بههین دیههدناه پیشهاارهنرایههد کالسههیک ا پیشهاارهنرایههد داراننههرا
چیست؟

.6

چهار دلیل را در ح یت از ایهن دیهدناه کهه بازنشهت مسهیح په
شدید اواهد بود ،بیان کنید (دیدناه ربوده شدن پ
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از یهک داران مصهیزت

از مصیزت شدید).

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

پیش از مخالگۀ این فصل ،ۀیا مگت د بودید که بازنشت مسیح ،ناهاارهنرا ،مابگهد هاارهنهرا
یا پیشهاارهنرا اواهد بود؟ یا پ

از مصیزت شدید یا پیش از مصیزت شدید اواههد بهود؟

انر اینخور است ،اکنون دیدناهتان چه ملییری کرده ،انر ملییری کرده است؟
.2

موضیح دهید که چدونه دیدناه کنوند ش دربارو دارو هاار ساله بر زندند مسیحیتان در
زمان حال مأایر مدنهذارد .همچنهین چدونهه دیهدناهتان دربهارو مصهیزت شهدید بهر زنهدند
مسیحیتان مأایر مدنذارد.

.3

به نظرمان چه احساسد نسزت به زندند در زمین ،بها یهک بهدن جهالل یافتهه ا بها عیسهد
کل جهان اواهید داشت؟ ۀیا مدموانید با جاهیات ،بگضد از ندرشهها
مسیح بهعنوان پادشاه ر
ا ااکنشهای عاطفد مان را نسزت به رشای نونانون در ایهن پادشهاهد موصهیف کنیهد؟ (بها
موجه به انتظارمان برای دریافت بدن جالل یافته در دارو هاار ساله یا انتظار ما زمهان جایدهاه
ابدی ،پاسخهای متفاامد اواهید داشت).

.4

نتایج مثزت ا منفد نظریۀ ربوده شدن پیش از مصیزت شدید ،در زنهدند رازانهه ا ندهرش
مسیحیان چه مدموانهد باشهد؟ همچنهین نتهایج مثزهت ا منفهد نظریهۀ ربهوده شهدن په
مصیزت شدید چه مدمواند باشد؟

.4

اصطالحات خاص

ناهاارهنراید
پیشهاارهنراید داراننرا
مصیزت شدید
پیشهاارهنراید ماریخد
دارو هاار ساله
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از

مابگد هاارهنراید
ربوده شدن مابگد هاارهنراید
پیشهاارهنراید پ

از مصیزت شدید

پیشهاارهنراید
ربوده شدن پیشهاارهنراید
پیشهاارهنراید پیش از مصیزت شدید
ربوده شدن

.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

مناشفه 6-4:20

"ۀنداه مختهاید را دیدم که بر رای ۀنها کساند نشسته بودند که کار دااری بهه ۀنهها اانهذار نردیهده
بود .همچنین کساند را دیدم که به ااطر شهادت عیسد ا کالم ادا رسهایشان از مهن جهدا شهده
بود  -کساند که ۀن حیوان احشد ا پینرهاش را پرستش ننرده ا نشان ۀن را بر پیشاند ا دسهتهای
اود نداشتند– ۀنها داباره زنده شده ا هاار سال با مسیح حنمراند کردند .اما ب یۀ مردنان مها پایهان
ۀن هاار سال زنده نشدند .این االین رستاایا است .اجسته ا م دد است کسهد کهه در رسهتاایا
اال حصه دارد .مرگ دام بر ۀنها قدرت ندارد ،بلنه ۀنها کاهنان ادا ا مسهیح اواهنهد بهود ا مها یهک
هاار سال با اا حنومت اواهند کرد".
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_______________________
در اینجا بهطور نسرتده از مزح عالد ۀنتوند اِی .هوکِ پیرای مدکنم" :ناهاارهنراید" در مفههوم دارو ههاار سهاله :چههار دیهدناه ،ایهرایش :رابِهرت

.1

جد .کالز ( )Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1977صفحات .187–155
بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ) (Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .715

.2

لوهی

.3

نون دیدری از پیشهاارهنراید مگت د است که مسیح پیش از ۀلاز داران مصیزت شدید در زمین بازاواهد نشهت .مها ایهن نهون پیشهاارهنرایهد را در
زیر بررسد اواهیم کرد.
ناهد ااقات این بازنشت مخفیانۀ مسیح برای ای نداران" ،ربوده شدن" نامیده شده که برنرفته از کلمهۀ طمهین  rapioیگنهد "در ربهودن ،قاپیهدن ،بها

.4

اود بُردن" است.
.5

برای مزح نشانههاید که پیش از بازنشت مسیح انجام اواهد شد ،به فصل  31مراجگه کنید.

.6

برای عزارامد که بازنشت قریبالوقون مسیح را مگلیم مددهد ،به فصل  31مراجگه کنید.

.7

اکرث استدطلها برای نظریۀ ربوده شدن پیش از مصیزت شدید ،برنرفته از م الۀ بسیار کاملد از پُهل دیِ .ف ِ
نهاگ اسهت" ،مهدارکد بهرای نظریهۀ ربهوده
شدن پیش از مصیزت شدید" ،ایراستاران .Gleason Archer, Paul Feinberg, Douglas Moo, and Richard Reiter :ربوده شدن :پهیش از ،در میهان،
یا پ

از مصیزت شدید؟ ( ،)Grand Rapids: Zondervan, 1984صفحات .86–45

.8

مراجگه کنید به فصل .31

.9

برای سؤا ِل فرق ارساهیل با کلیسا ،به فصل  26مراجگه کنید.

.10

لئون موری  ،رسالۀ اال ا دام به مسالونینیان ،مفسیر بیناملللد جدید دربارو عهدجدید ( > ،)Grand Rapids: Eerdmans, 1959صفحۀ .145
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فصل سیو سوم
داوری نهایی و مجازات ابدی

 +چه کساند دااری اواهند شد؟
 +جهنم چیست؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

الف .واقعیت داوری نهایی
کتاب م دد بارها این ااقگیت را مأییهد مدکنهد کهه یهک دااری نههاید عظیمهد بهرای ای نهداران ا
لیرای نداران اواهد بود .ۀنها با بدنهای قیام کرده در برابر مخت دااری مسیح ایسهتاده ا اعالمیهۀ اا
را برای رسنوشت ابدیشان اواهند شنید.
دااری نهاید بهطور زنده ا ۀشنار در رایای یوحنا در مناشفه نشان داده شده است:
"ۀنداه مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود .ۀسه ن ا زمهین از حضهور اا

نریخت ا دیدر ااری از ۀنها نزود .ا مردنهان را دیهدم کهه همهه از بهارگ ا کوچهک در م ابهل
مخت ایستاده بودند ا کتابها باز مدشد .در این اقت کتاب دیدری که هه ن کتهاب زنهدند

است باز شد .مردنان مخابق ۀنچه در کتابها نوشته شده بود یگند مخابق اع ل اود دااری
شدند .بحر ،مردنان اود را محویل ا مرگ ا عهامل امهوات نیها مردنهاند را کهه در اهود ندهاه
داشته بودند ،پ

دادند .ۀنها از رای اع لشان دااری شدند .ۀنداه مهرگ ا دنیهای مردنهان

به بحیرو ۀمش افدنده شد .این بحیرو ۀمهش مهرگ دام اسهت .ا ههرک

کهه نهامش در کتهاب

زندند نوشته نشده بود ،به دران ۀن افدنده شد" (مناشفه .)15-11:20
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عزارات بسیاری دربارو دااری نهاید مگلیم مددهند .پول

به فیلسهوفان یونهاند ۀمهن مدنویهد اهدا

"اکنون در همه جا برش را امر به موبه مدفرماید ،زیرا رازی را مگهین فرمهود کهه جههان را بها راسهتد ا
درستد بوسیلۀ شخصد که برنایده اود ااست دااری فرماید ا برای اازات این ح ی هت اا را په
مرگ زنده کرد" (اع ل  .)31-30:17همچنین پول

از

دربارو "راز ظهور لضب ادا ا دااری عادطنهۀ

اا" صههحزت مدکنههد (رامیههان  .)5:2عزههارات دیدههر بهاضههوح دربههارو دااری ۀینههده صههحزت مدکننههد
(مراجگههه کنیههد بههه متههد 15:10؛ 24 ،22:11؛ 36:12؛ 46-31:25؛ اال قرنتیههان 5:4؛ عاانیههان
2:6؛ دام پرتد 4:2؛ یهودا  6ا لیره).
این دااری نهاید ن خۀ اا بسیاری از طلیگههاید است که اهدا در طهول مهاریخ بهه عهدالت پهاداش
داده یا بیگدالتد را مجازات کرده است .درحالینه اا برکت ا رهاید از اخر را برای افادارانش فهراهم
کرد ،از جمله :هابیل ،نوح ،ابراهیم ،اسحاق ،یگ وب ،موسد ،داااد ا افهراد افهادار در قهوم ارساهیهل،
همچنین ناهد ااقات کساند را کهه بهه نااطهاعتد ا بدای نهد ادامهه دادنهد ،دااری کهرد :دااری اا
شامل سیل ،پراکندند انسانها از بر بابِل ،دااری بر سدام ا عموره ا ادامهۀ دااری در رسارس مهاریخ
بود ،بر افراد (رامیان  )32-18:1ا بر ملرتها (اشگیا 23-13؛ ا لیره) ،کسانینه به نناه ادامهه دادنهد.
بگالاه ،اا در عالَم راحهاند نادیهدند ،فرشهتداند را کهه ننهاه کردنهد ،دااری کهرد (دام پهرتد .)4:2
پرتد به ما یادۀاری مدکند که دااریهای ادا هر چند اقت ینزار ا با قخگیت انجام شده ا این به ما
یادۀاری مدکند که یک دااری نهاید اواهد ۀمد ،چون "ادااند مدداند چدونه پارسهایان [عهادطن]
ِ
منافهات راز دااری ندهاه دارد ،بخصهوص ۀنهان را کهه در پهد
را از ۀزمایشها برهاند ا ننهناران را برای
ِ
ِ
فاسد نَ سف
یایالت

اویشند ا اقتدار ادااند را اوار مدش رند" (دام پرتد  ،10-9:2مرجمۀ هاارو

نو).
ب .زمان داوری نهایی
دااری نهاید بگد از دارو ههاار سهاله اواههد بهود ا یهک شهورش در پایهان ۀن رخ اواههد داد .یوحنها
سلخنت هاار ساله ا از بین رفنت مأایرات شیخان بر زمین را در مناشفه  6-1:20به مصهویر مدکشهد
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(مراجگه کنید به مزح فصل  )32ا بگد مدنوید "همین که این هاار سال به پایان برسهد ،شهیخان
از زندان اود ۀزاد اواهد شد ا بهرای فریهب دادن ملتههاید کهه در چههار نوشهۀ زمهین انهد ،بیهران
اواهد رفت[ .ۀنها را]  ...برای جن

جمع مدکند" (مناشفه  .)8-7:20بگهد از ایننهه اهدا قاطگانهه

این شورش ۀار را شنست داد (مناشفه  ،)10 -9:20یوحنا به ما مدنوید دااری اواهد ۀمد" :ۀندهاه
مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود" (ۀیۀ .)11
پ .ماهیت داوری نهایی

.1
پول

عیسی مسیح ،داور خواهد بود.
دربارو "مسیح عیسد که بهر زنهدنان ا مردنهان دااری اواههد کهرد" ،صهحزت مدکنهد (دام

میمومااد  .)1:4پرتد مدنوید عیسد مسیح را "اهدا  ...داار زنهدنان ا مردنهان قهرار داده اسهت"
کل جهان را پدر بهه
حق دااری بر ر
(اع ل 42:10؛ م ایسه کنید با 31:17؛ متد  .)33-31:25این ر
پرس عخا کرده" :پدر ...به اا ااتیار داده است که دااری مناید ،زیرا پرس انسان است" (یوحنا -26:5
.)27

.2

غیرایامنداران داوری خواهند شد.

بهاضوح دیده مدشود که همۀ لیرای نداران برای دااری در م ابل مسیح اواهند ایستاد ،چون این
دااری شههامل "مردنههان ...از بههارگ ا کوچههک" اسههت (مناشههفه  )12:20ا پههول
لضب ا ظهور دااری عادله ادا"" ،به هر ک

مدنویههد" :در راز

برحسب اع ل اش جاااواهد داد ...بهه اههل مگصهب

که اطاعت راستد مندکنند بلنه مخیع ناراستد مدباشند ،اشم ا لضب" اواهد بود (رامیان -5:2
 ،7مرجمۀ قدیم).
دااری لیرای نداران ،درجامد از مجازات را به همراه اواههد داشهت ،چهون مداهوانیم کهه مردنهان
"مخابق اع ل اود دااری شدند" (مناشفه  )13 ،12:20ا بنهابراین دااری مخهابق اعه ل انسهانها
باید شامل ارزیابد اع ل انسانها باشد1.همچنین عیسد مدنوید" :لالمد کهه اواسهتههای اربهاب
اود را مدداند ا با اجود این برای اجرای ۀنها ههیچ اقهدامد مندکنهد بها قمچهین وبهههای بسهیار
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اواهد اورد .اما کسد که از اواستههای اربابش بداا است ا مرمنب عملهد مدشهود کهه سهااار
منزیههه مدباشههد وبههههای کمههرتی اواهههد اههورد" (لوقهها  .)48-47:12اقتههد عیسههد بههه شهههرهای
اورزین ا بیت صیدا مدنوید" :در راز دااری ،محمل مجازات بهرای صهور ا صهیدان ۀسهانرت اواههد
بود ،ما برای ش " (متد  ،22:11مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ۀیهۀ  ،)24یها اقتهد مدنویهد ُعله
"شدیدمرین جااها را اواهند دید" (لوقا  ،)47:20اینخور استنزاط مدکند که در راز ۀاهر ،درجهامد
از مجازات اجود اواهد داشت.
در ااقع ،هر عمل اخاید که انجهام شهده ،در مجهازات م ه ررر شهده در ۀن راز ،یهادۀاری ا بازاواسهت
اواهد شد ،چون "در راز دااری همۀ مردم باید جواب هر سخن بیهودهای را که نفته انهد بدهنهد"
(متد  .)36:12هر کالمد که نفته شده ،هر عملد که انجام شده ،در زیهر نهور قهرار نرفتهه ا دااری
اواهد شد" :زیرا ادا از هر عمل اوب ا بد انسان ،حتهد انهر در افها ههم اجهرا شهود ،بازاواسهت
مدکند" (جامگه .)14:12
مخابق این ۀیهات ،در راز دااری ارسار دل انسهانها ۀشهنار ا َعلَنهد اواههد شهد .پهول

دربهارو رازی

صحزت مدکند کهه "اهدا بهاسهیلۀ عیسهد مسهیح همهۀ افنهار پنههاند دلههای ۀدمیهان را دااری
مدکند" (رامیان 16:2؛ م ایسه کنید با لوقا " .)17:8هرچهه پوشهیده اسهت عاقزهت پهرده از رایهش
برداشته اواهد شد ا هرچه پنهان است ۀشنار اواهد شد .بنابراین ۀنچه را کهه در مهاریند نفتهایهد،
در راشناید راز شنیده اواهد شد ا ۀنچه را که پشت درهای بسهته نجهوا کردهایهد ،رای بامهها اعهالم
اواهد شد" (لوقا .)3-2:12

.3
پول

ایامنداران داوری خواهند شد.
در نامههایش به مسیحیان نفت" :همۀ ما پیش کرسد قضهاات اهدا اهواهیم ایسهتاد ...په

همه ما فردا ً فرد باید حساب اود را به ادا پ

بدهیم" (رامیهان  .)12-10:14اا بهه قرنتیهان ههم

مدنوید" :زیرا طزم است که همه ما پیش مسند مسیح حاو شویم ما ههرک

اعه ل بهدند اهود را

بیابد ،بحسب ۀنچه کرده باشد ،چه نیک چه بد" (دام قرنتیان  ،10:5مرجمۀ قدیم؛ م ایسهه کنیهد بها
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رامیان 11-6:2؛ مناشفه  .)15 ،12:20بگالاه ،مصویر دااری نهاید در متد  46-31:25شامل این
است که مسیح ،نوسفندان را از بُاهها جهدا مدکنهد ا بهه کسهانینه برکهت اش را دریافهت مدکننهد،
پاداش مددهد.
باید بدانید که این دااری ای نداران ،دااری برای ارزیابد ا اعخای درجات نونانون پهاداش اواههد
بود (به مخالب زیر مراجگه کنید) ،اما این ح ی ت که ۀنها بها ایهن دااری مواجهه اواهنهد شهد ،هرنها
نزاید باع این مرد در ای نداران شود که ما ابد محنوم مدشوند .عیسد مدنوید" :هرکه کالم مهرا
بشنود ا به فرستنده من ای ن ۀارد ،حیهات جهااداند دارد ا در دااری مندۀیهد ،بلنهه از مهوت مها بهه
حیات منت ل نشته است" (یوحنا  ،24:5مرجمهۀ قهدیم) .در اینجها دااری بایهد از لحهاظ محنومیهت
ابدی ا مرگ در نظر نرفته شود ،چون براالف انت ال از مرگ به حیهات اسهت .در راز دااری نههاید
بیش از هر زمان دیدری بسیار مهم است کهه "په

دیدهر بهرای کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح

عیسد برس مدبرند هیچ محنومیتد اجود ندارد" (رامیان  .)1:8پ

راز دااری مدمواند رازی باشد

که ای نداران پاداش مدنیرند ا لیرای ندارن مجازات مدشوند" :ملتهها اشهمدین شهدند ،اینهک

راز اشم مو رسیده است ،زمان ۀن رسیده است که مردنهان دااری شهوند ،اکنهون زمهان اجهر نهرفنت
اادمان مو یگند انزیا مدباشد ،ا هم م دسان ا هم مرسندنان نام مو ،چه کوچک ا چه بارگ .زمان
ۀن رسیده است ما مزاهکنندنان زمین را از بین بای" (مناشفه .)18:11
ۀیا همۀ حرفها ا اع ل مخفد ای نداران ا همۀ نناهانشان در راز دااری ۀشنار اواههد شهد؟ شهاید
در ابتدا اینخور فنر کنیم ،چون پول

در نامههایش به ای نداران ،دربارو راز دااری مدنویهد اقتهد

ادااند مدۀید ،اا "ۀنچه را که در ماریند پنههان اسهت ،در برابهر نهور ۀشهنار اواههد سهاات ا نیهات
پنهاند ۀدمیان را فاش اواهد کرد .در ۀن اقت هر ک

ۀن طور کهه شایسهتۀ ااسهت از جانهب اهدا

محسههین اواهههد شههد" (اال قرنتیههان 5:4؛ م ایسههه کنیههد بهها کولسههیان  .)25:3از طههرف دیدههر ،ایههن
پیشزمینه دربارو "محسین" یا ستایش صحزت مدکند (یوناند  )epainosکه از طرف اداست ،په
مندمواند به نناهان اشاره کند .ۀیات دیدر پیشهنهاد مدکننهد کهه اهدا هرنها نناههان مها را بهه یهاد
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نخواهد ۀارد" :مو جمیع نناهان ایشان را به عمقهای دریا اواهد انهداات" (مینهاه  ،19:7مرجمهۀ
قههدیم)؛ "بههه انههدازهای کههه مرشههق از ملههرب دار اسههت ،نناهههان مهها را از مهها دار مدکنههد" (ماامیههر

)12:103؛ "مههن ۀن اههداهد هسههتم کههه بخههاطر اههودم اخاهههای مههرا مدبخشههم ا نناهانههت را بیههاد
مندۀارم" (اشگیا )25:43؛ "در م ابل اخایای ۀنها بخشنده اواهم بود ا دیدر نناههان ۀنهها را هرنها
به یاد نخواهم ۀارد" (عاانیان 12:8؛ م ایسه کنید با .)17:10

2

به هرحال ،این ااقگیت که ما برای ارزیابد زندنی ن در ناد ادا ظاهر مدشویم ،باید اندیاهای برای
زندند در دینداری باشد ا پول

در دام قرنتیان  10-9:5اینخهور ۀن را بنهار مدبهرد" :ایهن را ههدف

قرار دادهایم که اا را اشنود سازیم .زیرا همهۀ مها بایهد در برابهر مسهند دااری مسهیح حهاو شهویم"
(مرجمۀ هاارو نو) .اما این دیدناه نزاید هرنها باعه احشهت ا ههراد ای نهداران شهود ،چهون حتهد
نناهاند که در ۀن راز برمال مدشود ،بهعنوان نناهان بخشیده شده است ا درنتیجه مهوقگیتد بهرای
جالل دادن ادا بهااطر لنای فیضش اواهد بود.
کتاب م دد این مگلیم را هم مددهد که درجامد از پهاداش بهرای ای نهداران اواههد بهود .پهول ،
قرنتیان را مشویق مدکند که مراقب باشند چدونه کلیسا را بر پایهای بنا مدکنند که قزالً برپا شهده-
یگند بر پایۀ عیسد مسیح.
"بگضدها اقتد رای ۀن مهداب ،ۀباد مدکنند ،طال ا ن ره ا سن های عالد به کار مدبرند
ا اشخاص دیدر از چوب ا نیاه ا کاه استفاده مدکنند .الد چدهوندد کهار ههر که

ۀشهنار

اواهد شد ،زیرا راز دااری ۀن را ظاهر اواهد ساات .چون ۀن راز با ۀمش همراه اواهد بهود

ا ۀمش کیفیت کار همه را مدۀزماید ا ماهیت اش را نشان مددهد .انر ۀنچه را کهه ۀدمهد بهر
رای ۀن مهداب سااته است ،از ۀمش سامل بیران ۀید ،ۀن شخص اجهر اهود را اواههد یافهت.
اما انر کارهای دست اا سواته شود ،اجر اود را از دسهت اواههد داد ،الهد اهود اا نجهات
اواهد یافت .مانند کسهد کهه از میهان شهگلههای ۀمهش نذشهته ا نجهات یافتهه باشهد" (اال
قرنتیان .)15-12:3
778

همچنین پول

دربارو مسیحیان مدنوید" :زیرا همهۀ مها بایهد در برابهر مسهند دااری مسهیح حهاو

شویم ،ما هر ک

بنا بر اع ل اوب یا بدی که در ایام سنونت در بدن اود کهرده اسهت ،سهاا یابهد"

(دام قرنتیان  ،10:5مرجمۀ هاارو نو) ،داباره اسهتنزاطد از درجهات پهاداش بهرای اع ملهان در ایهن
زندند است .همچنین در َمثَل قنخارهها (سهنههای طهال) ،بهه کسهد کهه قنخهارش را ده برابهر کهرد،
نفتند" :حاکم ده شهر شو" ،ا به کسد که قنخارهایش پنج برابر شد ،نفتند" :مو هم حاکم پنج شهر
باش" (لوقا  .)19 ،17:19بسیاری از عزارات دیدر نیا به همین شنل درجات پهاداش ای نهداران در
دااری نهاید را به ما مگلیم داده یا استنزاط مدکنند.

3

اما در اینجا باید از سو مفاه ت جلهونیری کنهیم :انرچهه در ۀسه ن درجهامد از پهاداش را اهواهیم
داشت ،اما اوشد هر یک از اشخاص ما ابد کامل اواهد بود .انر بپرسیم با اجهو ِد درجهات مختلهف
پاداش ،چخور چنین چیای ممنن است ،این رصفاً نشان مددهد که ادراک ن از شادی ،بهر اسهاد
این پیشفرض است که اوشحالد اابسته به داراید یا م هام یها قهدرت ماسهت .امها در ااقهع ،شهادی
ح ی د ما شامل لذت بردن از ادا ا شادی در م ام ا شنااتد است که اا بهه مها عخها کهرده اسهت.
ح قت این مفنر که ف

کسانینه پاداش بسهیار یافتهه ا م هام عهالد دریافهت کردهانهد ،در ۀسه ن

کامالً شاد اواهند بود ،زماند دیده مدشود که ما متوجه مدشویم بدان موجه به پهاداش بارنهد کهه
به ما عخا شده ،همیشه کساند اواهند بود که پاداشهای بارنرتی اواهند نرفهت یها م هام ا اقتهدار
باطمری اواهند داشت ،از جمله رسوطن ،موجودات ۀس ند ا عیسد مسهیح ا اهو ِد اهدا .بنهابراین،
انر باطمرین م ام برای شادی کامل انسانها واری بود ،پ

در ۀس ن ،هیچک

لیر از ادا کهامالً

اوشحال نزود ،چیای که قخگاً یک ایدو نادرست است .بگالاه کسانینه در ۀس ن ،پاداش ا احهرتام
بیشرتی دارند ،کسانینه به مخت اهدا نادینرتنهد ،از م هام شهان لهذت مندبرنهد ،بلنهه از ایهن امتیهاز لهذت
مدبرند که در برابر مخت ادا ،برای پرستش اا رس فراد مدۀارند (مراجگه کنید به مناشفه .)11-10:4

از لحاظ ااالقد ا راحاند به نفع ماست که از ایهن مگلهیم ۀشهنار عهدجدیهد دربهارو درجهات پهاداش
ۀس ند ۀناهد بیشرتی داشته باشیم .به جای ایننه ما را به رقابت اادارد ،باع مدشود به ینهدیدر
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کمک کرده ا همدیدر را مشویق کنیم ما همدد بتوانیم پاداش ۀس ندمان را بیشرت کنیم ،چون ادا
ظرفیت بینراند برای برکت دادن به همۀ ما دارد ا همۀ ما اعضای ینهدیدریم (م ایسهه کنیهد بها اال

قرنتیان  .)27 -26:12ما با اشتیاق بیشرتی به نصیحت نویسهندو عاانیهان نهوش مهدکنیم" :بهرای
پیشد جسنت در محزت ا اع ل نینو یندیدر را مشویق کنیم .از جمع شدن بها بهرادران در مجهال
کلیساید لفلت ا لیر حاوی نننیم ،چناننه بگضدها به این عادت کردهاند؛ بلنه یندیدر را بیشهرت
مشههویق منههاهیم ،مخصوصهاً در ایههن ایههام کههه راز اداانههد نادیههک مدشههود" (عاانیههان .)25-24:10
بگالاه ،در زندند اودمان ،جستجوی قلزد برای پاداش ۀس ند در ۀینده به ما اندیاه مددهد که بها
یامد دل ،هر منلیفد را که ادااند ما را برای ۀن فرامداواند ،انجهام دههیم ،اهواه بهارگ باشهد یها
کوچک ،با ح وق یا بدان ح وق .همچنین باع مدشود که مشهتاقِ مأییهد اا باشهیم ،نهه در پهد اهرات یها
موف یت .به ما اندیاه مددهد که در بنای کلیسها بهر رای یهک پایهه ،یگنهد عیسهد مسهیح ،کهار کنهیم (اال
قرنتیان .)15-10:3

.4

فرشتگان داوری خواهند شد.

پرتد مدنوید فرشتدان رسکش به نودالهای ماریک دازخ فرستاده شهدند "مها در ۀنجها بهرای دااری
ندهداری شوند" (دام پرتد  )4:2ا یهودا مدنوید ادا ،فرشهتدان رسکهش را "بهرای محاکمهه در ۀن
راز عظیم" نده داشته است (یهودا  ،6مرجمۀ هاارو نو) .این یگند باطاره ،فرشتدان رسکش یا دیوهها
نیا در راز ۀار دااری اواهند شد.
کتاب م دد بهاضوح مندنوید فرشتدان عادل هم بهااطر ادمت شان ،ایندونهه ارزیهابد اواهنهد
شد ،اما ممنن است ۀنها هم در بیانیۀ پول

مورد نظر باشند" ،ۀیا منددانید که مها دربهارو فرشهتدان

قضاات اواهیم کرد؟"(اال قرنتیان  .)3:6احت طً ایهن فرشهتدان عهادل را نیها در برمدنیهرد ،چهون
هیچ نشانهای در این پیشزمینه نیست که پول

دربارو دیوها یا فرشتدان س وط کرده صهحزت کنهد

ا کلمۀ فرشتدان ،بدان پیشنیاز دیدری در عهدجدید ،طزیگتاً در اشاره بهه فرشهتدان عهادل در نظهر
نرفته مدشود .اما این منت ۀن در رصیح نیست که ما را مخمنئ سازد.
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ج .رضورت داوری نهایی
چون بالفاصله بگد از مرگ ،ای نداران به حضور ادا مدراند ا لیرای نهداران بهه جایدهاه جهداید از
ادا ا محمل مجازات ،4شاید فنر کنیم که چهرا اصهالً اهدا زمهاند را بهرای دااری نههاید م ه ررر کهرده
است .بِرکوف ،حنی نه اشاره مدکند که دااری نهاید بهرای ایهن نیسهت کهه اجهازه بهدهیم اهدا بهه
اضگیت دل یا الدوی اع ملان در زندند پد باد ،چون اا همۀ اینها را بها جاهیهات کامهل مددانهد.
بلنه برکوف دربارو دااری نهاید صحزت مدکند:
این برای بیان جالل ادا ،بهطور رسمد ا دادناهد در برابر موجودات ع النهد اسهت ،کهه از
یک طرف بارنن ید ق رداسیت ا عدالت ااست ا از طرف دیدر ،بارنن ید فید ا رحمت اا.
بگالاه باید در نظر داشت که دااری در راز ۀار ،در بیش از یک اجه ،با مرگ فهردی متفهاات
اواهد بود .این مخفد نخواهد بود ،بلنه در مألعام اواهد بود؛ ف

مربوط به جان نخواههد

بود ،بلنه مربوط به جسم نیا اواهد بود؛ به یک نفر اشاره نخواهد کرد ،بلنه به همۀ انسهانها
اشاره اواهد کرد.

5

چ .عدالت خدا در داوری نهایی
کتاب م دد بهاضوح مأیید مدکند که دااری ادا کامالً عادطنه اواهد بود ا هیچک

مندمواند در

ۀن راز از اا شنایت کند .ادا "بدان هیچدونه مزگیضد همهه را فهردا ً فهرد مخهابق اع لشهان دااری
مدکنههد" (اال پههرتد  )17:1ا "اههدا مزگههید قاهههل مندشههود" (رامیههان 11:2؛ م ایسههه کنیههد بهها
کل دنیا "اود را نسزت به ادا
کولسیان  .)25:3به همین دلیل در راز ۀار "هر دهاند بسته شود" ا ر
ملام ا مسئول [پاسخدو]" اواهند دانست (رامیان  ،)19:3هیچک

مندمواند شنایت کند که ادا

نسزت به اا بدانصافد کرده است .در ااقع ،یند از بارنرتین برکات دااری نهاید این اواهد بود که
م دسین ا فرشتدان ،منایش عدالت محد ادا را اواهند دید ا این منزگد بهرای سهتایش ابهدی اا
اواهد بود .در زمان دااری ،ستایش عظیمد در ۀس ن اواهد بود ،چهون یوحنها مدنویهد" :په
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از

این اقایع صداید شنیدم که مانند فریاد نراهد زیهاد در ۀسه ن طنهین افدنهد ا مدنفهت" :اهدا را
شههنر! [هللویهها] رسههتداری ا جههالل ا قههدرت از اههدای ماسههت .زیههرا دااریهههای اا راسههت ا عادطنههه
است!( "...مناشفه .)2-1:19
ح .کاربرد اخالقی داوری نهایی
ۀموزو دااری نهاید ،مأایرات ااالقد مثزت ا متگ رددی در زندند ما دارد.

.1

حس درونی ما برای نیاز به عدالت در دنیا را ارضاء میکند.
آموزۀ داوری نهاییّ ،

این ح ی ت که یک دااری نهاید اواهد بود ،ما را مخمنئ مدکنهد کهه نهایتهاً جههان اهدا منصهفانه
است ،چون ادا ۀن را کنرتل مدکنهد ا ناارشههای صهحیحد ندهه داشهته ا عادطنهه دااری مدکنهد.
مدنوید بردنان مخیع اربابانشان باشند ،به ۀنها اطمینهان مددههد کهه "شهخص بهدکار

اقتد پول

جاای بدی اود را اواهد دید ا ناد ادا طرفداری نیسهت" (کولسهیان  .)25:3اقتهد مصهویر دااری
نهاید ،این ح ی ت را ذکر مدکند که "کتابها باز مدشد" (مناشفه 12:20؛ م ایسه کنید با مالکهد
 ،)16:3این به ما یادۀاری مدکند (اواه این کتابها ،ااقگد باشند یا منادین) که ادا ناارش دامئهد
ا صحیح همۀ اع ملان را نده داشته ا نهایتاً به همۀ حسابها رسیدند اواهد شد ا همه چیا درست
اواهد شد.

.2

آموزۀ داوری نهایی ،ما را قادر میسازد که آزادانه دیگران را ببخشیم.

ِ
قصد انت هام ،کهار مها نیسهت ،چهون
ما درمدیابیم که انت ام از کسانینه به ما اخا ارزیدهاند یا حتد
حق را برای اودش حفظ کرده است" .ای عایاان ،انت ام مدیرید ،بلنه ۀن را به لضب اهدا
ادا این ر

اانذارید .زیرا نوشته شده که "ادااند مدنوید” :انت ام از ۀن من است؛ من هستم کهه سهاا اهواهم
داد" (رامیان  ،19:12مرجمۀ هاارو نو) .به این مرمیب ،هرناه دیدران به ما اخها ارزیدنهد ،مدمهوانیم
هر اندیاهای را برای ۀسیب رساندن یا مالفد کردن از کسد که به ما اخا ارزیده ،به اهدا بسهپاریم ا
بدانیم که نهایتاً بهای هر اخا در جهان پرداات اواهد شهد -اهواه بههایش موسه مسهیح پردااهت
شود که رای صلیب ُمرد (انر اخاکار مسیحد شود) ،یا در دااری نهاید پرداات اواهد شهد (بهرای
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کسانینه برای نجات به مسیح اعت د مندکنند) .اما به هر حهال ،مدمهوانیم ایهن رشایه را بهه اهدا
بسپاریم ا بگد دعا کنیم که اخاکار برای نجات به مسیح اعت د کند ا درنتیجه بخشش نناهان اش
را دریافت کند .این مفنر باید مانع از ۀن شهود کهه ملخهد یها رنجهش را بههااطر ناعهدالتد کهه بهر مها
محمیل شده ا جاان نشده در دل نده داریم :ادا عهادل اسهت ا مها مدمهوانیم ایهن رشایه را بهه اا
بسپاریم ا بدانیم که یک راز اا همۀ اخاها را درست اواهد کرد ا پاداش ا مجازات کهامالً منصهفانه
اواهد داد .به این مرمیب ،از الدوی مسهیح پیهرای مهدکنیم کهه "اقتهد بهه اا دشهنام مددادنهد ،بها

دشنام جواب نداد .اقتد عذاب مدکشید ،مهدید مندکرد ،بلنه اود را به دست ۀن کسد سهپرد کهه
همیشه با عدالت ا انصاف دااری مدکنهد" (اال پهرتد  .)23-22:2همچنهین دعها کهرد" :ای پهدر،
اینها را بزخش زیرا منددانند چه مدکنند" (لوقها 34:23؛ م ایسهه کنیهد بها اعه ل  ،60:7جایینهه
استیفان در دعا برای کسانینه اا را به مرگ مسلیم کردند ،از الدوی عیسد پیرای کرد).

کن

آموزۀ داوری نهایی ،انگیزهای برای زندگی عادالنه ایجاد میکند.

دااری نهاید برای ای نداران ،اندیاهای برای افاداری ا اع ل نینوست ،نه اسیلهای برای دستیابد
به بخشش نناهان ،بلنه اسیلهای برای رسیدن به پاداش ابدی بیشرت .این یک اندیاو سهامل ا نینهو
برای ماست -عیسد به ما مدنوید" :ننجها به جهت اود در ۀس ن بیندازید" (متهد  ،20:6مرجمهۀ
قدیم) -انرچه این براالف دیدناه مردمد فرهن

دنیوی ماست ،یگند فرهندد که ااقگاً به ۀس ن یا

پاداش ابدی ای ن ندارد.
ۀموزو دااری نهاید در زندند لیرای نهداران نیها محهدادیتهاید ایجهاد مدکنهد .انهر در یهک جامگهه
بهطور کلرد ا نسرتده مصدیق شده باشد که همه یک راز برای زندند شان به اهالق جههان حسهاب
پ

مددهند ،ما حهدادی" ،مهرد اهدا" مشخصهۀ زنهدند ایلیهها اواههد بهود .بهرعن  ،کسهانینه

ۀناهد عمی د از دااری نهاید ندارند ،اود را مسلیم رشارت بیشرت کرده ا نشان مددهند کهه "اهدا
مرسههد بنظههر ایشههان مندرسههد" (رامیههان  .)18:3پههرتد مدنویههد کسههانینه دااری نهههاید را اننههار

مدکنند" ،مستهاهین" اواهند بود که "در ایام ۀار مستهاهین با استهاا ظاهر اواهند شد که بر افق
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شهوات اود رفتهار منهوده ،اواهنهد نفهت" :کجاسهت اعهده ۀمهدن اا؟" (دام پهرتد  ،4-3:3مرجمهۀ
قدیم) .ۀناهد از دااری نهاید ،مسلرد برای ای نداران ا هشداری بهرای لیرای نهداران اسهت کهه بهه
راههای بدشان ادامه ندهند.

.4

آموزۀ داوری نهایی ،انگیزۀ زیادی برای بشارت ایجاد میکند.

مصمی ت انسانها در این زندند ما ابد بر رسنوشت شان مهأایر اواههد نذاشهت ا بهدرسهتد قلهز ن
احساد کرده ا دهامنان اواستۀ ادا را از طریق حاقیهال مهنگن

مدکنهد" :ای اانهدان ارساهیهل

بازنشت منایید! از طریقهای بد اویش بازنشت منایید زیرا چرا مبیرید؟"(حاقیال  ،11:33مرجمهۀ
قدیم) .در ااقع ،پرتد نشان مددهد که مأایر در بازنشت ادااند بهااطر ایهن اسهت کهه اهدا "بها
صا ،ش را محمل مدمناید ،زیرا منداواهد کسد نابود شود بلنه مداواهد همه از نناههان اهود
موبه کنند" (دام پرتد .)9:3
خ .جهنم
بهدرستد مدموان دربارو ۀموزو جهنم ،در ارمزهاط بها ۀمهوزو دااری نههاید صهحزت کهرد .مها مدمهوانیم
جهنم را اینخور مگریف کنیم :جهنم منان مجازات ۀناهانۀ ابدی برای رشیهران اسهت .کتهاب م هدد
در عزارات متگدد مگلیم مددهد که چنین مناند اجود دارد .در پایان َمثَل قنخارها (سنههای طال)،
ارباب مدنوید" :این لالم بدفایده را به ماریند بیندازید ،جاید که نریه ا دندان بر دندان سهاییدن
اجود دارد" (متد  .)30:25ایهن ینهد از چنهد نشهانۀ مجهازات ۀناهانهه بگهد از دااری نههاید اسهت.

همچنین در دااری ،پادشاه به بگضیها اواهد نفت" :ای لگنتشدنان ،از مهن دار شهوید ا بهه ۀمهش
ابدی که بهرای شهیخان ا فرشهتدان اا ۀمهاده شهده اسهت برایهد" (متهد  )41:25ا عیسهد مدنویهد
محنومشدنان "به جاای ابدی اواهند رسید ،الد عادطن به زندند ابدی داال اواهند شد" (متد
 .)46:25در این منت ،موازی بین "زندند ابدی" ا "جاای ابدی" نشان مددهد کهه ههر دا جایدهاه،
بدانتها اواهند بود.
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عیسد به جهنم بهعنوان "ۀمشهد کهه ااموشهد مندپهذیرد" (مهرق
جهنم جاید است که "کِرم ایشان منیرد ا ۀمش ااموش نشود" (مرق

 )43:9اشهاره کهرده ا مدنویهد
 .)48:9داستان مرد اراینهد

ا ایلگازر نیا یک مجازات احشهتناک ا ۀناهانهه را نشهان مددههد" :ۀن اراینهد ههم ُمهرد ا بهه اهاک
سپرده شد .اا که در دنیای مردنان در عذاب بود ،به بهاط دیهد ا از دار ،ابهراهیم را بها ایلگهازَر کهه در
کنار اا بود دید .فریاد زد" :ای پدر من ابراهیم ،به من رحم کن .ایلگازَر را بفرست ما رس اندشت اود
را به ۀب باند ا زبان مرا مر کند چون من در این ۀمهش عهذاب مدکشهم" (لوقها  .)24-22:16بگهد بهه
ابراهیم الت د کرد که ایلگازر را به اانۀ پدرش بفرستد" :که در ۀن پنج برادر دارم ...ما ۀنها را با اا
کند مزادا ۀنها هم به این محل عذاب بیایند" (لوقا .)28:16
اقتد به مناشفه مراجگه مدکنیم ،موصیف این مجازات ابدی نیا بهاضوح بیان شده است:
"هر ۀن ک

که حیوان احشد ا پینرو اا را پرستش مناید ا نشانۀ اا را بر پیشاند ا یا دسهت

اود بدیرد ،رشاب لضب ادا را اواهد نوشید .یگند رشابد که رقیق ندشته در جام اشم اا
ریخته مدشود ،ۀنها در برابر فرشتدان م دد ا در برابر بره در شگلههای ۀمش ا نونرد عذاب

اواهند دید .داد ۀمشد که ۀنها را عذاب مددهد ما به ابد بلند اواهد بهود ا بهرای ۀنهاند کهه
حیوان احشد ا پینرهاش را پرستش مدکنند ،ا یا نشان اا را دریافهت مهددارنهد ،نهه در راز
سالمتد است ا نه در شب"(مناشفه .)11-9:14
این عزارت بهاضوح ایدو مجازات ابدی ا ۀناهانۀ لیرای نداران را مأیید مدکند.

در مههورد دااری شهههر رشیههر با ِبههل ،جمگیههت عظیمهد در ۀسه ن فریههاد مدزننههد" :هللویههاه ،ا دادش
ماابداطباد باط میراد" (مناشفه  ،3:19مرجمۀ قدیم) .پ
مداوانیم" :ابلی

از شنست اوردن ۀارین رسکشد شیخان

که ۀنها را فریب مدداد ،اود بهه دااهل بحیهرو ۀمهش ا سهن

نهونرد ،جهاید کهه

حیههوان ا نزههد درالههین بودنههد ،افدنههده شههد .ۀنههها شههب ا راز ا مهها ابههد عههذاب ا شههننجه اواهنههد
دید"(مناشفه  .)10:20این عزارت در ارمزاط با متد  41:25نیا مهم است ،که در ۀن لیرای نهداران
"به ۀمش ابدی که برای شیخان ا فرشتدان اا ۀماده شده است" افننده مدشوند .این ۀیات باید باع
785

شوند که بهشدت رشارمد که در نناه ا رسکشد از ادا یافت مدشهود ا عظمهت قداسهیت ا عهدالت
ادا که این نون مجازات را اجرا مدکند ،پد بایم.
ایدو مجازات ابدی ۀناهانه بهرای لیرای نهداران ،اایهرا ً حتهد موسه بگضهد از الههد دانهان نهضهت
انجیلد اننار شده است .قزالً موس کلیسای راز هفتم ا َداِنتیست [فرقهای که مگت د است بازنشهت
مسیح بسیار نادیک است] ا موس افراد نونانون در رسارس ماریخ کلیسا اننار شهده بهود .کسهانینه
مجازات ۀناهانۀ ابدی را اننار مدکنند ،لالزاً از "عدمبااری" طرفداری مدکنند ،مگلیمد که مدنوید
بگد از ایننه رشیران جاای لضب ادا را برای مدمد محمل کردند ،ادا ۀنها را "نابود مدکند" ما دیدر
اجود نداشته باشهند .بسهیاری از کسهانینه بهه "نهابودی" اعت هاد دارنهد ،بهه ااقگیهت دااری نههاید ا
مجازات نناه نیها اعت هاد دارنهد ،امها اسهتدطل مدکننهد بگهد از ایننهه نناهنهاران بهرای مهدمد رنهج
کشیدند ا لضب ادا را برعلیه نناهشان متحمل شدند ،نهایتاً نابود مدشوند .بنابراین ،این مجازات
"ۀناهانه" اواهد بود ،اما "ابدی" نخواهد بود.

استدطلهاید که به نفع عدمبااری نسرتش یافته ،شاملِ  )1( :مراجهع کتهاب م هدد دربهارو نهابودی
رشیران که به بیان بگضهیها بهه ایهن مگناسهت کهه ۀنهها دیدهر بگهد از نهابودی اجهود نخواهنهد داشهت
(فیلیپیههان 19:3؛ اال مسههالونینیان 3:5؛ دام مسههالونینیان 9:1؛ دام پههرتد 7:3؛ ا لیههره)؛ ()2
مناقد ۀشهنار مجهازات ۀناهانهۀ ابهدی بها محزهت اهدا؛ ( )3بیگهدالتد ۀشهنار در عهدم مناسهب بهین
نناهاند که در زمان انجام شده ا مجازامد که ابهدی اسهت؛ ا ( )4ایهن ح ی هت کهه حضهور پیوسهتۀ
موجودات رشیر در جهان ادا ،ما ابد به ک ل جهاند که ادا ۀفریده ما انگناسد از جالل اش باشد،
صدمه مدزند.
در پاسخ )1( ،باید نفت عزارامد که دربارو نابودی صحزت مدکننهد (از جملهه فیلیپیهان 19:3؛ اال
مسالونینیان 3:5؛ دام مسالونینیان 9:1؛ دام پرتد  )7:3وارماً به مگنهای موقهف هسهتد نیسهت،
چون در این عزارات ،اصخالحامد که برای "هالکت" بنار رفته ،وارماً به مگنای موقف هستد یا یک
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نون نابودی نیست ،بلنه ف

مدموانهد راهههاید بهرای اشهاره بهه مهأایرات ۀسهیبزننده ا نابودکننهدو

دااری نهاید لیرای نداران باشد.

6

( )2در مورد استدطل محزت ادا ،ظاهرا ً ه نخور که سازناری محزت ادا با مجهازات ابهدی دشهوار
است ،سازناری محزت ادا با ایدو مجازات الهد نیا دشهوار اسهت ،ا بهرعن  ،انهر (چناننهه کتهاب
م دد بهافور شهادت مددهد) متناقد نیست که ادا بگد از دااری نهاید ،رشیهران را بهرای مهدت
ااصد مجازات کند ،پ

ظاهرا ً هیچ دلیل واری نداریم که بدهوییم محمیهل ایهن مجهازات موسه

ادا ،برای دارو بدپایاند از زمان متناقد است.
این نون استدطل مدمواند بگضیها را به پذیرش نون دیدری از عدمبااری هدایت کنهد ،نهوعد کهه در
ۀن رنج ۀناهانه نیست ،حتد برای مدمد کوماه ،ا منها مجازات این است که اجو ِد لیرای نهداران بگهد
از مرگ متوقف مدشود .اما در پاسخ شاید مگجب کنید که این نون نابودی فوری مدمواند ااقگاً یهک
مجازات نامیده شود ،چون هیچ نون ۀناهد از درد اجود ندارد .در ااقع ،مضمین موقف هسهتد ۀنهها،
برای بسیاری ،مخصوصاً کسانینه رنج مدکشند ا در این زندند در سختد هستند ،بهنوعد یهک راه
چارو اوشایند اواهد بود .انر هیچ مجازامد بهرای لیرای نهداران نیسهت ،په

حتهد بهرای کسهاند

مانند هیتلر ا اِستالین نیا امفاقد نخواهد افتاد ا ههیچ عهدالت نههاید در جههان نخواههد بهود .په
مردم اندیاو زیادی اواهند داشت که ما ح رد ممنن در این زندند ،رشارت ارزند.
( )3این استدطل که مجازات ابدی لیرمنصفانه اسهت (چهون یهک عهدم مناسهب بهین ننهاه موقهت ا
مجازات ابدی اجود دارد) ،به اشتزاه فرض مدکند که اقتد نناهناران از ادا رسکشد مدکنند ،مها
از نسرتو رشارت انجام شده ۀناهیم .دیوید کینددان مشاهده مدکند که "نناه برعلیه اهالق ،ۀن هدر
فجیع است که کامالً فرامر از [قوو] درک مصو ررات نناهۀلود ماست ...چه کسد مدمواند جسارت کند
ا به ادا بدوید که باید چه مجازامد ...اجرا شود؟" 7اا با این پیشنهاد نیا به این نون مخالفت پاسهخ
مددهد که لیرای نداران در جهنم مدموانند به ننهاه ادامهه دهنهد ا مجهازات نناهشهان را دریافهت
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کنند ،اما هرنا موبه نننند ،ا مشاهده مدکند که مناشفه  11:22به این مسیر اشاره مدکند" :په
بدذار رشیر ،به رشارت اود ادامه دهد ا مفسد ،همچنان به فساد بپردازد".

8

( )4در مورد استدطل چهارم ،انرچه رشارت بدان مجازات ،جالل ادا را در جهان کهاهش مددههد،
اما باید این را هم بدانیم که اقتد ادا بدی را مجازات کرده ا بر ۀن پیهراز مدشهود ،جهال ِل انصهاف،
عدالت ا قدرت پیرازی اا بر همۀ مخالفت ها دیده اواهد شد (مراجگه کنید به رامیهان -22 ،17:9
 .)24عمق لنای رحمت ادا نیا در این هندام ۀشنار مدشود ،چهون همهۀ نناهنهاران نجهات یافتهه
متوجه اواهند شد که ۀنها هم طیق مجازات ادا هستند ا ف

با فید ادا از طریق عیسد مسهیح

از ۀن اجتناب کردهاند (م ایسه کنید با رامیان .)24 -23:9
حل نهاید برای اع ق این سؤال ،فرامهر
با این حال بگد از بیان همۀ این مخالب باید بپذیریم که راه ر
از قوو درک ماست ا در مدابیر ادا مخفد مدماند .ۀیا عزارات کتاب م دد کهه در بهاط بهازنو شهد ا
بهاضوح مجازات ۀناهانۀ ابدی را مأیید مدکنند ،باع مندشود که عدمبااری ناینۀ جذابد برای ما
باشد .انرچه عدمبااری مدمواند با مخالفت اسهتدطلهای الهیهامد مواجهه شهود ،امها نهایتهاً اضهوح ا
نیرای این عزارات ما را قانع مدکنند که عهدمبااری نادرسهت اسهت ا کتهاب م هدد ااقگهاً مجهازات
ۀناهانۀ ابدی رشیران را مگلیم مددهد.
ما باید نسزت به این ۀموزه چه مفنری داشته باشیم؟ این دشوار است-باید دشوار باشد -که اکنون بهه
این ۀموزه فنهر کنهیم .انهر بگهد از مفنهر دربهارو ایهن ۀمهوزه عمی هاً لمدهین نشهویم ،ن صهد جه ردی در
احساسات راحاند ا عاطفد ما هست .پول

با مفنر دربارو نمشده بودن اویشااندان یهودی اهود

مدنوید" :در دل اود ،بار لمد سندین ا دلتندد بدپایان دارم" (رامیان  .)2:9ایهن بها ۀنچهه اهدا
دربارو لم اود از مرگ رشیران به ما مدنوید ،سازنار است" :ۀنچنان که من ادای زنهده هسهتم ،بهه
حیات اودم قسم که من از مرگ شخص رشیر اوشنود مندشوم ،بلنه مداهواهم کهه اا از راه بهدی
که در پیش نرفته است بازنردد ا زنده مباند .ای قوم ارساهیل ،از راه اخا بازنشهت کنیهد ا از رفهنت
بسوی نناه رصف نظر کنید .چرا باید مبیرید؟" (حاقیال  .)11:33درد جانناه عیسد در این فریاد
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منایان است" :ای اارشلیم ،ای اارشلیم ،ای شهری که پیاماان را ب تل رسانیدی ا رسوطند را که به
ناد مو فرستاده شدند سندسار کردی! چه بسیار ااقامد که ۀرزا کردم مانند مرلد که چوچههای اود
را بایر پر ا بال اود جمع مدکند ،فرزندان مو را به دار اود جمع کنم؛ اما مو نخواستد .اکنون اانۀ
ش االد به ش اانذار اواهد شد!" (متد 38-37:23؛ م ایسه کنید با لوقا .)42 -41:19
دلیل ایننه بهسختد مدموانیم به ۀموزو جهنم فنر کنیم ،این است که اهدا بخشهد از محزهت اش را
نسزت به انسانهاید که بهه شهزاهت اهود ۀفریهده ،در دل مها نذاشهته ،حتهد محزهت اش نسهزت بهه
نناهناراند که از اا رسکشد مدکنند .ما زمانینه ما در این دنیا هسهتیم ا دیدهران را مهدبینیم ا بهه
کساند فنر مدکنیم که نیازمند شنیدن انجیل ا اعت د به مسهیح بهرای نجهات هسهتند ،بایهد مفنهر
دربارو مجازات ابدی باع مشویش بسیار ا درد جانناه در راح ن شود .با این حال باید ایهن را ههم
بدانیم که هر ۀنچه اهدا در حنمهت اش م ه ررر کهرده ا در کتهاب م هدد مگلهیم داده ،درسهت اسهت.
بنابراین ،باید مراقب باشیم از این ۀموزه متنفر نزاشیم یا از ۀن رسکشد نننیم ،بلنه ما حه رد ممنهن در
پد مصدیق اوبد ا درستد مجازات ابدی باشیم ،چون در ادا هیچ بیگدالتد نیست.
اوب است که بدانیم انر ادا مجهازات ابهدی را اجهرا مندکهرد ،ظهاهرا ً عهدالت اش اجهرا مندشهد ا
جالل اش مخابق حنمهت اش افهاایش مندیافهت .شهاید مفیهد باشهد کهه بهدانیم از دیهدناه دنیهوی
دستیابد به چنین چیای ،ۀناهد بیشهرت از وارت ا ح رانیهت مجهازات ابهدی اسهت .یوحنها صهدای
ای نداران شهید را در ۀس ن شنید که فریاد مدزدند" :ای ادااند قداد ا راسهتین ،مها بهه کهد بهر
ساکنان زمین دااری مندکند ا انت ام اون ما را از ۀنهها مندنیهری؟" (مناشهفه  .)10:6بگهالاه ،در
نابودی نهاید بابِل ،صدای بلند جمگیت عظیم را در ۀس ن شنید کهه اقتهد نهایتهاً ماهیهت فجیهع ا
ااقگد رشارت را مدبینند ،در اصهف سهتایش اهدا بهرای ح رانیهت دااری اا فریهاد مدزننهد" :اهدا را
شنر! [هللویا] رستداری ا جالل ا قدرت از ادای ماست .زیرا دااریهای اا راست ا عادطنه اسهت!
اا فاحشۀ بارگ را که با زنای اود زمین را ۀلوده ساات ،محنوم کرده ا انت ام اون بندنان اود را از
اا نرفته است""...ادا را شنر! [هللویا] داد ۀن در یام زمانهها ا قهران بلنهد اواههد بهود" (مناشهفه
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 .)1:19-3به محد ایننه این امفاق افتاد" :ۀن بیست ا چهار پیر ا چهار حیوان در برابر اهداید کهه
بر مخت نشسته بود ،به رای اود افتادند ا اا را عزادت منوده نفتند" :ۀمین! ادا را شنر! [هللویها]"
(مناشفه  .)4:19ما مندموانیم بدوییم این جمگیت عظیم مخلوقات فدیه شده ا زنده در ۀسه ن کهه
ادا را بهااطر اجرای عدالت بر رشارت ستایش مدکردند ،دااری ااالقد اشهتزاهد داشهتند ،چهون
همۀ ۀنها عاری از نناه هستند ا دااری ااالقیشهان بهرای اهدا اوشهایند اسهت .ۀنهها ااضهحرت از مها
مدبینند که چ در نناه احشتناک است.
به هرحال در عرص حاو ،اقتد بر مجهازات ابهدی شهیخان ا دیوههایش مگ رمهق مهدکنیم ،بایهد ف ه
بهااطر مجازات بدی جشن بدیریم .در مفنر دربارو ۀنها ،بهطور لریای ۀنها را داست نهداریم ،انرچهه
ۀنها هم موس ادا الق شدهاند .اما اکنون کامالً اود را اقهف رشارت کردهانهد ا ممنهن نیسهت کهه
نجات یابند .پ

مندموانیم مشتاق نجامشان باشیم ،چناننه مشتاق فدیۀ همۀ انسهانها هسهتیم .مها

باید ای ن داشته باشیم که مجازات ابدی ،ح ی د ا عادطنه است ا در عین حال باید مشتاق باشیم
که حتد کسانینه شدیدا ً به کلیسا جفا مدرسانند ،بهه مسهیح ایه ن ۀارنهد ا درنتیجهه از محنومیهت
ابدی بدریاند.
.2

سؤاالتی برای مرور

.1

سه نواه کتاب م دسد را برای دااری نهاید بیان کنید.

.2

چه زماند دااری نهاید امفاق اواهد افتاد؟

.3

دااری ای نداران با دااری لیرای نداران چه فرقد اواهد داشت؟ ۀیا دااری ای نداران بر
جایداه قانوند شان در ناد ادا مأایر اواهد نذاشت؟ موضیح دهید.

.4

چهار مأایر ااالقد ۀموزو دااری نهاید بر زندنی ن را نام باید.

.5

جهنم را مگریف کنید ا اجو ِد ۀن را با استفاده از کتاب م دد ح یت کنید.
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.6

"عدمبااری" چیست؟ ۀیا این مگلیم مخابق کتاب م دد است؟ ش چهه پاسهخد بهه ایهن
مگلیم مددهید؟

.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا قزالً فنر مدکردید یک دااری نهاید برای ای نداران اواهد بود؟ اکنون دربهارو ۀن چهه
فنری مدکنید؟ ۀناهد از ایننه همهۀ مها در برابهر مخهت دااری مسهیح اهواهیم ایسهتاد ،بهر
زندند کنوند ش چه مأایری مدنهذارد؟ بهه نظرمهان چهه حسهد اواهیهد داشهت کهه همهۀ
کل ه ت ا اع لتههان در راز ۀاههر َعلنههد شههود؟ ۀیهها مفنههر دربههارو ۀن راز باع ه مههرد در ش ه
مدشود؟ انر اینخور است ،در اال یوحنا  18-16:4مگمق کنید.

.2

ۀیا قزالً دربارو انداانت ننجها در ۀس ن یا دستیابد به پاداش ۀس ند بیشرت مفنر زیادی
مدکردید؟ انر ااقگاً به این ۀموزه اعت اد دارید ،به نظرمان این باید بهر زنهدنیتان چهه مهأایری
بدذارد؟

.3

به بگضد از داستان مسیحد اود در کلیسهایتان فنهر کنیهد .بهه نظرمهان اقتهد در دااری
نهاید ،ۀنها را در م ابل مسیح بزینید ،چه احساسد اواهیهد داشهت؟ در ۀن زمهان ،ۀنهها چهه
احساسد نسزت به شه اواهنهد داشهت؟ ۀیها اکنهون ،مفنهر دربهارو دااری ۀینهده ،بهر نحهوو
مفنرمان دربارو مشارکت با یندیدر بهعنوان برادر ا اواهر در مسیح مأایر مدنذارد؟ ۀیا ۀموزو
دااری نهاید به ش کمک مدکند که بیشرت بتوانید مردم را بزخشید؟

.4

ۀیا اوشحال هستید که یک دااری نهاید برای ای نداران ا لیرای نداران اواهد بود؟ ۀیها
این باع مدشود عدالت ادا را احساد کنید ،یها نهوعد بدانصهافد ا بیگهدالتد را در ایهن
ایده احساد مدکنید؟
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ۀیا قانع شدهاید که کتهاب م هدد مگلهیم مددههد مجهازات ۀناهانهۀ ابهدی بهرای رشیهران

.5

اواههد بهود؟ اقتهد ایههن ایهده را در مهورد شهیخان ا دیوههها در نظهر مدنیریهد ،ۀیها احسههاد
مدکنید که این درست است؟

.4

اصطالحات خاص

عدمبااری
مجازات ۀناهانۀ ابدی
دااری نهاید
جهنم

.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

مناشفه 13-11:20

"ۀنداه مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود .ۀس ن ا زمین از حضور اا نریخت ا
دیدر ااری از ۀنها نزود .ا مردنان را دیدم که همه از بارگ ا کوچک در م ابل مخت ایسهتاده بودنهد ا
کتابها باز مدشد .در این اقت کتاب دیدری که ه ن کتاب زندند است بهاز شهد .مردنهان مخهابق
ۀنچه در کتابها نوشته شده بود یگند مخابق اع ل اود دااری شدند .بحر ،مردنان اود را محویهل ا
مرگ ا عامل اموات نیا مردناند را که در اود نداه داشته بودند ،پ
دااری شدند".
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دادند .ۀنهها از رای اع لشهان

_______________________
.1

این ح ی ت که درجات مجازات لیرای نداران مخابق اع لشان اواهد بود ،به این مگنا نیست که لیرای نداران مدموانند به اندازو کافد اع ل نینو
انجام دهند ما شایستۀ مأیید ادا باشند یا نجات یابند ،چون نجات ف

بهعنوان هدیۀ رایدان به کساند عخا مدشود که به مسیح ای ن دارند" :هر ک

به اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مند شود اما کسد که به اا ای ن نیاارد زیر حنم باقد مدماند ،زیرا به اسم پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است"
(یوحنا  .)18:3در مورد این مزح که مردم "فرصت داباره" نخواهند داشت که مسیح را بگد از مرگ بپذیرند ،به فصل  25مراجگه کنید.
.2

من در الهیات نظاممند اود از این مأکیدهای کتاب م دد بر فراموش شدن نناه مان موس ادا چشمپوشد کرده بودم (صفحه  ،)1144اما
دانشجویانم در مدرسۀ  Trinity Evangelical Divinityموجهم را به ۀن جلب کردند .بنابراین این پارانراف ،بازبیند نظر قزلد من است.

.3

مگلیم کتاب م دد دربارو درجات پاداش در ۀس ن ،بسیار نسرتدهمر از ۀن چیای است که مگموطً مسیحیان در نظر مدنیرند :همچنین مراجگه کنید
به دانیال 2:12؛ متد 21-20:6؛ 21:19؛ لوقا 23 -22:6؛ 42-48 ،32 ،21-18:12؛ 14-13:14؛ اال قرنتیان 8:3؛ 18:9؛ 3:13؛ ،32-29 ،19:15
58؛ لالطیان 10-9:6؛ افسسیان 6-8:7؛ کولسیان 23:3-24؛ اال میمومااد 18:6؛ عاانیان 35 ،34:10؛ 10:11؛ 16-14؛ 35 ،26؛ اال پرتد
4:1؛ دام یوحنا 8؛ مناشفه 18:11؛ 12:22؛ م ایسه کنید با متد 46:5؛ 24 ،16-18 ،6-2:6؛ لوقا .35:6

.4

برای مدارکد در ح یت از این ایده که ای نداران بالفاصله بگد از مرگ به حضور ادا مدراند ا لیرای نداران بالفاصله به منان مجازات ا جداید از
ادا مدراند ،به فصل  25مراجگه کنید( .همچنین مراجگه کنید به لوقا 26-24:16؛ عاانیان .)27:9
بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ( )Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .731

.5

لوهی

.6

در فیلیپیان  19:3ا دام پرتد  ،7:3اصخالح "هالکت" apoleia ،است ،ه ن کلمهای که موس شانردان در متد  8:26بنار رفت ما دربارو "ارساف"
(به نظر ۀنها) عخری صحزت کنند که بر رس عیسد ریخته شد .حاط هستد این عخر متوقف نشد؛ این بهاضوح بر رس عیسد دیده مدشد .اما از این لحاظ
که دیدر مندموانست برای ک ِ دیدری بنار راد یا فرااته شود" ،نابود" شده بود .در اال مسالونینیان  3:5ا دام مسالونینیان  ،9:1یک کلمۀ دیدر،
 olethrosبرای نابودی رشیران بنار رفته ،اما داباره این کلمه به این مگنا نیست که اجود چیای متوقف اواهد شد ،چون در اال قرنتیان  5:5برای مسلیم
شخص به شیخان بنار رفته (ااراجش از کلیسا) برای نابودی نَف  -اما قخگاً بگد از اارا از کلیسا ،نَفسش از هستد بازنایستاد ،انرچه شاید در جسمش
رنج کشید (اواه "نَف " را به مگنای بدن جس ند اا بنار بایم یا ماهیت نناهۀلودش ،این امر مدمواند ص رحت داشته باشد).

.7

دیوید کینددان" ،عدمبااری :سود یا زیان؟" (مارچ 1992؛ یادداشتهای منترش نشدو نویسنده) ،صفحۀ .9

.8

مرجع باط ،صفحات .10-9
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فصل سیو چهارم
آسامنهای جدید و زمین جدید

 +ۀس ن چیست؟
 +ۀیا یک منان است؟
 +چدونه زمین مازه اواهد شد؟
 +زندند در ۀس نهای جدید ا زمین جدید چدونه اواهد بود؟

.1

توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

الف .ما تا ابد در آسامن جدید و زمین جدید با خدا زندگی خواهیم کرد.
ای نداران بگد از دااری نهاید ما ابد اارد اوشد کامل زندند در حضور ادا اواهند شد .عیسد به
ما اواهد نفت" :ای کساند که از جانب پدر من برکت یافتهاید! بیایید ا اارث سلخنتد شوید کهه از
ابتدای ۀفرینش عامل برای ش ۀماده شده است" (متهد  .)34:25مها اارد ملنهومد اهواهیم شهد کهه
"دیدر چیای که لگنت شده باشد در ۀن یافت نخواهد شد .مخت سلخنت ادا ا بهره در ۀنجها اواههد
بود ا بندنانش اا را پرستش اواهند کرد" (مناشفه .)3:22
مسیحیان در اشاره به این منان ،لالزاً دربارو زندند ابدی با ادا "در ۀس ن" صحزت مدکنند .ایهن
اشتزاه نیست ،اما در ااقع مگلیم کتاب م دد لندمهر از ایهن اسهت :کتهاب م هدد بهه مها مدنویهد
ۀس ن جدید ا زمین جدید اواهد بود -یک ال ت کامالً مازه -ا ما در ۀنجها بها اهدا زنهدند اهواهیم
کرد.
ادااند بهااسخۀ اشگیا اعده مددهد" :من ۀس ن ا زمین جدیهدی بوجهود مهدۀارم ا همهه چیاههای
نذشههته از ااطرهههها فرامههوش مدشههوند" (اشههگیا  )17:65ا دربههارو "ۀس ه ن ا زمههین جدیههدی کههه
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مدسازم" صحزت مدکند (اشگیا  .)22:66پرتد مدنوید" :اما ادا ۀسآمنهای نو ا زمیند نهو اعهده
داده است که در ۀنها عدالت برقهرار اواههد بهود ا مها در انتظهار اینهها هسهتیم" (دام پهرتد .)13:3
یوحنا در رایایش از اقایع بگد از دااری نهاید مدنوید" :ۀنداه ۀسه ند نهو ا زمهین نهو را دیهدم .زیهرا
ۀس ن ا زمینِ اال ناپدیهد شهدند" (مناشهفه  .)1:21در ادامهه بهه مها مدنویهد کهه نهوعد احهدت ا
ینپارچدد جدید بین ۀس ن ا زمین اواهد بود ،چهون اا شههر م هدد را مدبینهد ،یگنهد "اارشهلیم
جدید" که "از ۀس ن از جانب ادا ...به زیر مدۀمد" (مناشفه  )2:21ا صداید را مدشنود که اعالم
مدکند" :اینک ایمه ادا با ۀدمیان است ا با ایشان ساکن اواهد بود ا ایشان قومههای اا اواهنهد
بود ا اود ادا با ایشان ادای ایشان اواهد بود" (ۀیۀ  ،3مرجمۀ قدیم) .پ

در این ال هت جدیهد،

ۀس ن ا زمین به هم اواهند پیوست ا در ۀنجا در حضور ادا ساکن اواهیم شد.

.1

آسامن چیست؟

بارها در عرص حاو ،محل سهنونت اهدا در کتهاب م هدد" ،ۀسه ن" نامیهده شهده اسهت .اداانهد
مدنوید" :ۀس ن مخت ...من است" (اشگیا  )1:66ا عیسد به ما مگلیم مددهد که دعا کنهیم" :ای
پدر ما که در ۀس ند" (متد  ،9:6مرجمۀ قدیم) .حاط عیسد "به ۀس ن رفهت ا بدسهت راسهت اهدا

است" (اال پرتد  ،22:3مرجمهۀ قهدیم) .در ااقهع ،ۀسه ن را مدمهوان اینخهور مگریهف کهرد :ۀسه ن
مناند است که ادا به کاملرتین شنل حضورش را ۀشنار مدسازد ما برکت دهد.
قزالً نفتیم که چخور ادا در همه جا حاو اسهت1،امها اا چدونهه بههطور اهاص حضهورش را ۀشهنار
مدسازد ما در منانهای ااص برکت دهد .بارنرتین ظهور حضور ادا بهرای برکهت دادن ،در ۀسه ن
دیده مدشود ،جایینه جالل اش را ۀشنار مدسازد ا فرشتدان ،موجودات ۀس ند دیدهر ا م دسهین
نجات یافته ،همدد اا را پرستش مدکنند.
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.2

آسامن یک مکان است ،نه فقط یک تفکر ذهنی.

شاید مگجب کنید که چدونه ۀس ن مدمواند به زمین بپیوندد .ۀشنارا زمین ،مناند در یهک موقگیهت
ااص در جهانِ فضا -زمان ماست ،اما ۀیا ۀس ن مدمواند بهعنوان مناند که به زمین مدپیونهدد ،در
نظر نرفته شود؟
لالزاً در اار از دنیای نهضت انجیلد ،ایدو ۀس ن بهعنوان یک منان اننار مدشود ،عمدماً بر ایهن
اساد که اجودش ف ه بها شههادت کتهاب م هدد مدموانهد شهنااته شهود .اایهرا ً حتهد بگضهد از
مح ان نهضت انجیلد برای مأیید ایننه ۀس ن یک منان است ،م رردد بودهاند .ۀیا ایهن ح ی هت کهه

شناات ما از ۀس ن ف

بر اسهاد کتهاب م هدد اسهت ا مندمهوانیم شهواهد مجربهد اراههه کنهیم،

مدمواند دلیلد باشد که ۀس ن را بهعنوان یک منان ااقگد ندانیم؟
عهدجدید به طرق متفاات ا نسزتاً ااضح دربارو ۀسه ن بههعنوان یهک منهان مگلهیم مددههد .اقتهد
عیسد به ۀس ن صگود کرد ،ظاهرا ً کل ننتۀ این راایت این ح ی ت است که اا به یک منهان رفهت ا
عیسد مداواست شانردانش این ننته را از طریق نحوو صگود مدریجد اا ا حتد درحالینهه بها ۀنهها
صحزت مدکرد ،درک کنند" :در حالینه همهه مددیدنهد ،بهاط بهرده شهد ا ابهری اا را از نظهر ایشهان
ناپدید ساات" (اع ل 9:1؛ م ایسه کنید با لوقا " ،51:24در حالد که ۀنها را برکت مهدداد از ۀنهها
جدا ا به عامل باط برده شد") .فرشتدان بان

زدند" :همین عیسد کهه از پهیش شه بهه ۀسه ن بهاط

برده شد ،ه نخورینه باط رفت ا ش دیدیهد ،دابهاره بهه همهین طریهق بهاز اواههد نشهت" (اعه ل
 .)11:1مصورش سخت است که چدونه مدموان صگود عیسهد بهه یهک منهان را بها اضهوح بیشهرتی
مگلیم داد.
در ااقع ما اکنون مندموانیم بزینیم که عیسد کجاست ،امها نهه بههااطر ایننهه اا بهه یهک "جایدهاه"
س ای ا فرازمیند رفته که اصالً در جهان فضا-زمان جاید ندارد ،بلنهه چشه ن مها مندموانهد عهامل
راحاند نادیدند اطراف ن را بزیند .فرشتدان در اطراف مها هسهتند ،امها مندمهوانیم ۀنهها را بزینهیم،
چون چش منان قادر به دیدن ۀنها نیست :الیشع با ارمشهد از فرشهتدان ا ا ررابهههای ۀمشهین احاطهه
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شده بود کهه در برابهر سهوریها در دامهان از اا محافظهت مدکردنهد ،امها اهادم الیشهع نتوانسهت ایهن
فرشتدان را بزیند ،ما ایننه ادا چش ن اش را باز کرد ما بتوانهد چیاههای موجهود در بُگهد راحهاند را
بزیند (دام پادشاهان .)17:6
از داستان مرگ استیفان نیا مدموان بهه یهک نتیجههنیری مشهابه دسهت یافهت .اا قزهل از سندسهار
شدن" ،پُر از راحال دد ،به ۀس ن چشم داات ا جالل ادا ا عیسهد را کهه در دسهت راسهت اهدا
ایستاده بود دید ا نفت" :بزینید من هم اکنون ۀس ن را باز شهده ا پرسه انسهان را در دسهت راسهت
ادا ایستاده مدبینم" (اع ل  .)56-55:7اا منادهای محد یک حالت اجودی را منددیهد کهه در
یک منان مندباشد! بلنه ظاهرا ً چش ن اش باز شد ما بُگهد راحهاند ااقگیتهد را بزینهد کهه اهدا در
عرص حاو از ما مخفد کرده ،بُگدی که به هرحال در جهان فضا-منان ما ااقگهاً اجهود دارد ا اکنهون
عیسد در بدن قیام کردو جس ند اش در ۀن زندند مدکند ،حتد اطن منتظر زمهاند اسهت کهه بهه
زمین بازنردد 2.بگالاه ،این ح ی ت که ما بدنهای قیام کردهای مانند بدن قیام کردو مسهیح اهواهیم
داشت ،نشان مددهد که ۀس ن یک منان اواهد بود ،چون در این بهدنهای جسه ند (کامهل ،کهه
دیدر هرنا ضگیف مندشود یا مندمیرد) ،3ما در یک زمان ااص ،در یک منان ااص ساکن اواهیم
شد ،ه نخور که اکنون عیسد در بدن قیام کردهاش ساکن است.

ایدو ۀس ن بهعنوان یک منان ،ۀسانرتین حالت برای درک اعدو عیسد است" :من مدرام ما مناند
برای ش ۀماده سازم" (یوحنا  .)2:14اا نسزتاً ااضح مدنوید که از این جهان به ناد پدر بازمدنردد
ا بگد داباره به ناد ما مدۀید" :پ

از ایننه رفتم ا مناند برای شه ۀمهاده سهااتم ،دابهاره مهدۀیم ا

ش را پیش اود مدبرم ما جاید که من هستم ش نیا باشید" (یوحنا .)3:14
ما دقی اً مندموانیم بدوییم ۀس ن کجاسهت .کتهاب م هدد لالزهاً کسهاند را نشهان مددههد کهه بهه
ۀس ن صگود کردند (مانند عیسد ا ایلیا) یا از ۀس ن نازل شدند (مانند فرشتدان در اواب یگ وب،
پیدایش  ،)12:28پ

ما دلیل اوبد داریم که ۀس ن را مناند در "باطی" زمهین بهدانیم .در ااقهع،

زمین نرد است ا مدچراد ،په

مها بهسهادند مندمهوانیم بدهوییم ۀسه ن دقی هاً کجاسهت -کتهاب
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م دد چیای به ما مندنوید .اما مأکیدهای من ررر بهر ایهن ح ی هت کهه عیسهد بهه یهک منهان رفهت
(مانند ایلیا ،دام پادشاهان  )11:2ا این ح ی ت که اارشلیم جدید از ۀس ن ،از طرف ادا به پایین
اواهد ۀمد (مناشفه  ،)2:21همدد نشان مددهند که بهاضوح مناند برای ۀس ن در جههان فضها-
زمان اجود دارد .کسانینه به کتاب م دد ای ن ندارند ،شاید این ایده را مسخره کرده ا نداننهد کهه
چدونه چنین چیای ممنن است ،مانند االین فضانورد راسد که از فضا بازنشت ا اعالم کرد که ادا
یا ۀس ن را در هیچ جا ندید .اما این ف

به نابیناید ۀنهها نسهزت بهه عهالَم راحهاند نادیهدند اشهاره

مدکند؛ این نشان منددهد که ۀس ن در یک منان ااص نیست.
این متون کتاب م دد ،ما را به سوی این نتیجهنیری سوق مددهند که حتد اکنهون ،ۀسه ن یهک
منان است ،انرچه موقگیت مناند ۀن اکنون برای ما ناشنااته است ا اجودش با ح رواد طزیگد مها
قابل درک نیست .این محل سنونت اداست که بههنوعد در زمهان دااری نههاید مهازه مدشهود ا بهه
زمین مازه اواهد پیوست.

.3

آفرینش مادی تازه خواهد شد و ما به هستی و کارمان در آن ادامه خواهیم داد.

عالاه بر ۀسه ن جدیهد ،اهدا یهک "زمهین جدیهد" نیها اواههد سهاات (دام پهرتد 13:3؛ مناشهفه
 .)1:21عزارات متگ ردد نشان مددهند که ۀفرینش مادی بهطرز ارزشمندی مازه اواهد شد" .یهامد
ال ت با اشتیاق فرااان در انتظار ظهور فرزندان ادا به رس مدبرد .زیرا ال ت نه به ارادو اهود بلنهه

به اواست ادا دچار بیهودند شد ،ما این امید باقد مباند که رازی اود ۀفرینش از قیهد فسهاد ۀزاد
نردد ا در ۀزادی پُر شنوه فرزندان ادا حصه بدیرد" (رامیان .)21-19:8
اما ۀیا زمین بهسادند مازه اواهد شد یا کامالً نهابود شهده ا بها زمهین دیدهری کهه از نهو موسه اهدا
ۀفریده شده ،جهایداین اواههد شهد؟ ظهاهرا ً بگضهد از عزهارات دربهارو ال هت کهامالً جدیهد صهحزت
مدکنند .مثالً نویسندو عاانیان (با ن ل قول از مامور  )102دربارو ۀس ن ا زمهین بهه مها مدنویهد:
"ۀنها از میان اواهند رفت ،اما مو باقد اواهد ماند .همۀ ۀنها مثل لزاد کهنه اواهند شد .مو ۀنها را
مانند ردای به هم اواهد پیچید .بلد ،چهون ۀنهها مثهل ههر لزاسهد ملییهر اواهنهد کهرد" (عاانیهان
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 .)11:1-12سپ

به ما مدنوید ادا اعده داده" :یک بار دیدر نههمنها زمهین ،بلنهه ۀسهآمنها را نیها

اواهد لرزانید" ،چنان لرزش شدیدی که "مخلوقامد که لهرزان ا فناپذیرنهد ،از بهین اواهنهد رفهت ا
ۀنچه اابت است ،باقد اواهد ماند" (عاانیان  .)27-26:12پرتد مدنوید" :راز ادااند مانند یهک
دزد اواهد ۀمد .در ۀن راز ۀسآمنها با صدای باد شدید ناپدید اواهند شد ا عنهارص سهواته شهده ،از
بین اواهند رفت ا زمین با هرچه در ۀن است ،ذاب اواهد نشت" (دام پهرتد  .)10:3یهک مصهویر
مشابه در مناشفه است که یوحنا مدنوید" :ۀس ن ا زمین از حضور اا نریخت ا دیدهر ااهری از ۀنهها
نزود" (مناشفه  .)11:20بگالاه ،یوحنا مدنوید" :ۀنداه ۀس ند نو ا زمین نو را دیهدم .زیهرا ۀسه ن ا
زمینِ اال ناپدید شدند ا دیدر بحری اجود نداشت" (مناشفه .)1:21
در دنیای پرامستان مخالفت کردهاند که ۀیا زمین کامالً نابود ا جایداین مدشود یا ف

ملییهر کهرده

ا مازه مدشود .بِرکوف مدنوید مح ان لومری بر این ح ی ت مأکید کردهاند که ایهن ۀفهرینش کهامالً
جدیدی اواههد بهود ،درحالینهه مح هان اصهالحیافته مگمهوطً مأکیهد مدکننهد کهه ایهن ۀیهات ف ه
مدنویند ۀفرینش کنوند مازه اواهد شد 4.در اینجها ظهاهرا ً نظهر اصهالحیافته مهرجیح داده مدشهود،
چون بهسختد مدموان مصور کرد که ادا ۀفرینش االیه را کامالً نهابود کنهد ،درنتیجهه ظهاهرا ً ابلهی
برنده مدشود ا ۀفرینشد که در ابتدا "عالد" بود ،کنار نذاشهته مدشهود (پیهدایش  .)31:1عزهارات
باط که دربارو لرزیدن ا از بین رفنت زمین ا نابودی زمین اال صحزت مدکنند ،مدمواند ف ه اشهاره
به اجود ۀن در حالت کنوند باشد ،نهه اجهود کلرهد ۀن ،ا حتهد دام پهرتد  10:3کهه دربهارو عنهارص
سواته شده صحزت مدکند ا زمین ا هرچه در ۀن است سواته مدشود ،شاید دربارو زمین بهعنوان
س ریاره صحزت مندکند ،بلنه دربارو چیاهای رای زمین صحزت مدکنهد (یگنهد بخشههای زیهادی از
سخح زمین ا چیاهای رای سخح زمین).

.4

بدنهای قیام کردۀ ما بخشی از خلقت تازه خواهد بود.

در ۀس نهای جدید ا زمین جدید ،یک منان ا فگالیتهاید برای بدنهای قیهام کهردو مها اواههد بهود،
بدنهاید که هرنا پیهر ،ضهگیف یها بهی ر نخواهنهد شهد .یهک بررسهد قانعکننهده در ح یهت از ایهن
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دیدناه ،این ح ی ت است که ادا ۀفرینش مادی االیه را "عالد" ۀفرید (پیدایش  .)31:1بنابراین در
ۀفرینش عامل مادی موس ادا یا در مخلوقهامد کهه در ۀن قهرار داد ،یها در بهدنهای جسه ند کهه در
ۀفرینش به ما داد ،ذاماً چیای نناهۀلود یا بد یا "لیر راحاند" نیست .انرچه همۀ اینها بهاسهیلۀ ننهاه
مگیوب شده ا جلوهاش را از دست داده ،اما ادا عامل مادی را کامالً نابود نخواهد کرد (این مصهدیق
کهل ۀفهرینش را بهه که ل اواههد
اواهد کرد که نناه ،اهداف ادا را ناکام ا مللوب سهااته) ،بلنهه ر
رساند ا با اهداف االیۀ مورد نظر برای ۀفرینش ۀن ه هن

اواهد کرد .بنهابراین ،مدمهوانیم انتظهار

داشته باشیم که در ۀس نهای جدید ا زمین جدید ،یک زمین بسهیار کهاملد اواههد بهود کهه دابهاره
"عالد" اواهد بود .مدموانیم انتظار داشته باشیم که ما بدنهای جس ند اواهیم داشت کهه دابهاره
از نظر ادا "عالد" اواهد بود ا برای مح رق اهدافد اواهد بود که ادا در ابتدا بهااطر ۀن انسهانها
را در زمین نذاشت.
به همین دلیل ،نزاید متحیرر شویم که بگضد از موصیفات زندند در ۀس ن شهامل ایژنیههاید اسهت
که ما ح رد زیادی ،بخشد از ۀفرینش جس ند یا مادی ماسهت کهه اهدا ۀفریهده اسهت .مها در "جشهن
عراسد ب رره" مداوریم ا مدنوشیم (مناشفه  .)9:19عیسد داباره با شانردانش در ملنوت ۀسه ند

رشاب مدنوشد (لوقا " .)18:22نهر ۀب حیات ...از مخت ادا ا بره" جاری مدشود" ،از اس میدان
شهر" (مناشفه  ،1:22مرجمۀ هاارو نو) .درات حیات "داازده با سر میوه مدداد ،یگند هر ماه یک بار"
(مناشفه  ،2:22مرجمۀ هاارو نو) .الزته درحالینه موصیفات منادیند در کتهاب مناشهفه اجهود دارد،
اما هیچ دلیل قاطگد نداریم که بدوییم این موصیفات رصفاً منادین هسهتند ا مرجهع ااقگهد ندارنهد.
ۀیا ضیافت منادین ا رشاب منادین ا راداانهها ا دراتان منادین ،بهنوعد برمهر از ضهیافت ااقگهد ا
رشاب ااقگد ا راداانهها ا دراتان ااقگد در ن شۀ ابدی ادا هسهتند؟ ایهن چیاهها ف ه بگضهد از
ایژنیهای عالد ک ل ا نینوید نهاید ۀفرینش مادی هستند که ادا ۀفریده است.
بنابراین ،درحالینه ممنن است دربارو مفهوم بگضد از جاهیات مخمنئ نزاشیم ،امها ظهاهرا ً متنهاقد
با این مصویر نیست که بدوییم ما در ۀس نهای جدید ا زمین جدید اواهیم اورد ا اواهیم نوشید ا
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به ب یهۀ اعه ل جسه ند نیها ادامهه اهواهیم داد .قخگهاً موسهی د در موصهیف ۀسه ن در مناشهفه،
چشمدیر است ا مدموانیم مصور کنهیم کهه فگالیتههای موسهی اید ا ههرنی بهرای جهالل اهدا انجهام
اواهد شد .لیرمحتمل نیست که انسانها به کار در همۀ درجات بررسد ا پیرشفت ۀفرینش بهاسهیلۀ
فنااری ،االقیت ا ابتنار ادامه اواهند داد ،درنتیجه نسرتو کامل ۀفرینش عالد اود بهصورت اهدا
را نشان اواهند داد.
بگالاه ،چون ادا بینران است ا ما هرنا مندموانیم عظمت اش را مفتهیش کنهیم (ماامیهر  )3:145ا
چون ما مخلوقات فاند هستیم که هرنا به سخح دانش ادا یا علم مخلق اا دسهت نخهواهیم یافهت،
مدموانیم انتظار داشته باشیم که ما ابد به یهادنیری بیشهرت دربهارو اهدا ا رابخهۀ اا بها ال هت ادامهه
اواهیم داد .به این مرمیهب ،بهه فراینهد یهادنیری کهه در ایهن زنهدند ۀلهاز شهد ،ادامهه اهواهیم داد،
فرایندی که در ۀن یک زندند که "کامالً اا را اشنود" سازد ،ه ن است کهه دامئهاً "در مگرفهت اهدا
رشد ا منو کنید" (کولسیان .)10:1
ب .آموزۀ خلقت جدید ،یک انگیزۀ عالی برای ذخیرۀ گنجها در آسامن ،به جوای ذخیورۀ آنهوا
بر زمین فراهم میکند.
اقتد در نظر مدنیریم که ال ت کنوند ،یک ال ت م روقت است ا زندند مها در ال هت مهازه ،ابهدی
اواهد بود ،اندیاو شدیدی برای زندند الهد ا ذایرو ننجها در ۀس ن داریم .پرتد دربارو نهابودی

ۀس ن ا زمین مدنوید" :حال که همۀ این چیاها به این صورت نابود اواهند شد ،زندند ش بایهد
چ در پاک ا اداپسندانه باشد! در انتظهار راز اداانهد باشهید ا طهوری کهار کنیهد کهه ۀن راز زادمهر
برسد ،ۀن رازی که ۀسآمنها اواهند سوات ا نابود اواهند شد ا عنهارص از حهرارت ۀن ذاب اواهنهد
نردید .اما ادا ۀسآمنهای نو ا زمیند نو اعده داده است که در ۀنها عدالت برقرار اواهد بهود ا مها در
انتظار اینها هستیم" (دام پرتد  .)13-11:3عیسد رصاحتاً بهه مها مدنویهد" :ننجههای اهود را بهر
رای زمین ،جاید که کُویه ا زن

به ۀن زیهان مدرسهاند ا دزدان ن هب زده ۀن را مددزدنهد ،ذایهره

نننید .بلنه ننجهای اود را در عامل باط ،یگند در جاید که کُویه ا زن
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به ۀن ۀسیزد مندرسهانند ا

دزدان ن ب مندزنند ا ۀن را منددزدند ،ذایره کنید .زیرا هرجها نهنج مهو اسهت ،دل مهو نیها در ۀنجها
اواهد بود" (متد .)21-19:6
پ .خلقت تازه محل زیبایی و فراوانی و خوشی عظیم در حضور خدا خواهد بود.
در بین همۀ سؤاطت طزیگد ما دربارو ۀس نهای جدید ا زمین جدیهد ،نزایهد ایهن ح ی هت را نادیهده
بدیریم که کتهاب م هدد دامئهاً ایهن ال هت مهازه را بههعنوان منهان زیزهاید ا اوشهد عظهیم نشهان
مددهد .در موصیف ۀس ن در مناشفه  21ا  ،22این موضون بارها مأیید شده است .این یک "شههر
م دد" است ( ،)2:21مناند که "مانند عراسد که بهرای شهوهر اهود ۀراسهته ا ۀمهاده شهده باشهد"
( .)2:21در این منان "دیدر از مرگ ا لم ا نریه ا درد ا رنهج ااهری نخواههد بهود" ( .)4:21در ۀنجها
مدموانیم "از ۀب چشهمۀ زنهدند ،رایدهان" بنوشهیم ( .)6:21شههری کهه "بها شهنوه اهداید ا ماننهد
جواهری نرانزها مددراشید ،ۀن مانند یشم بود ا به راشند بلور" ( .)11:21این شهر بسیار بارنهد
است ،اواه اندازهها بههطور ااقگهد در نظهر نرفتهه شهوند یها بههطور منهادین .طهول ۀن " 12000میهر
پرماب" ( ،16:21مرجمۀ قدیم) یا در حداد  1400مایل است ا "درازا ا پهنا ا بلندی اش برابهر بهود"
( ،)6:21بخشهههاید از شهههر از جههواهرات بسههیار ارزشههمند بههه رندهههای مختلههف سههااته شههده اسههت
( .)18:21-21این عاری از هر بدی اواهد بود ،چون "هیچ ناپاکد اارد ۀن نخواهد شهد ا نهه کسهد
که نفتارش ناراست ا کارهایش زشت ا پلید است ،بلنه منها ۀن کساند که نامشان در کتاب زنهدند
کهل
بره نوشته شده اسهت بهه ۀن اارد مدشهوند" ( .)27:21مها در ایهن شههر از م هام فرمهانرااید بهر ر
ۀفرینش ادا براوردار اواهیم شد ،چون "ۀنها ما به ابد فرمانرااید اواهند کرد" (.)5:22
اما مهمرت از همۀ زیزاییهای مادی شهر ۀس ند ،مهمرت از لذت مشارکت ابدی با یامد قهوم اهدا از
همۀ ملتها ا دارانهای ماریخ ،مهمرت از ۀزادی ن از درد ا لم ا رنج جس ند ،ا مهمرت از فرمانرااید بر
ملنوت ادا -مهمرت از هر یک از اینها ،ایهن ح ی هت اسهت کهه مها در حضهور اهدا اهواهیم بهود ا از
مشارکت بالمانع با اا لذت اواهیم برد" .اکنون ایمۀ حضور ادا در میان ۀدمیان اسهت ا اا در بهین
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ۀنها ساکن اواهد شد ا ۀنها قوم برنایدو اا ا اا ادای ۀنها اواهد بود .اا هر اشند را از چش ن ۀنها
پاک اواهد کرد" (مناشفه .)4 -3:21
اقتد در عهدعتیق جالل اهدا مگزهد را پُهر کهرد ،کاهنهان نتوانسهتند بایسهتند ا اهدمت کننهد (دام
مواریخ  .)14:5اقتد در عهدجدید جالل ادا شهزانان را در زمهینِ اهار از بیهت لحهم احاطهه کهرد،
"ایشان بسیار مرسیدند" (لوقا  .)9:2اما در شهر ۀس ند مدموانیم قهدرت ا قداسهیت حضهور جهالل
ادا را محمل کنیم ،چون دامئاً در فضای جالل اهدا زنهدند اهواهیم کهرد" .شههراحتیا نهدارد کهه
ۀفتاب یا مهاه ۀن را راشهناید دههد زیهرا کهه جهالل اهدا ۀن را منهور مدسهازد ا چهرا اش بهره اسهت"
(مناشفه  ،23:21مرجمۀ قدیم) .این مح رق هدف ادا برای فرااواندن ما "در جالل ا فضهیلت اش"
اواهد بود (دام پرتد  ،3:1مرجمۀ قدیم) :سپ

مها دامئهاً "شهادمان در پیشهداه جهالل" اا سهاکن

اواهیم شد (یهودا 24:1؛ م ایسه کنید با رامیهان 23:3؛ 18:8؛ 23:9؛ اال قرنتیهان 43:15؛ دام
قرنتیان 18:3؛ 17:4؛ کولسیان 4:3؛ اال مسالونینیان 12:2؛ عاانیان 10:2؛ اال پهرتد ،4 ،1:5
.)10
در این شهر ،در حضور ادا اواهیم زیست ،چون "مخهت سهلخنت اهدا ا بهره در ۀنجها اواههد بهود ا
بندنان اش اا را پرستش اواهند کرد" (مناشفه  .)3:22ما ناهد ااقات در زمین ،اوشهد پرسهتش
ااقگد ادا را مجربه مدکنیم ا درمدیابیم که لایت اوشد ما در این است که اا را جالل دهیم .امها
در ۀن شهر ،این اوشد چند برابر اواهد شد ا ما از مح رق چیای کهه بهه اهاطرش ۀفریهده شهدهایم،
ۀناه اواهیم شد .ک ل اوشد ما در دیدنِ ادااند اواههد بهود ا ایننهه مها ابهد بها اا باشهیم .اقتهد
یوحنا دربهارو برکهات شههر ۀسه ند صهحزت مدکنهد ،اا ایهن برکهات در یهک بیانیهۀ کومهاه االصهه
مدشود" :همه اا را رابرا اواهند دید"( .)4:22اقتد به چهرو ادااندمان مدندریم ،در ۀنجا مح رهق
همۀ چیاهاید را اواهیم دید که مددانیم در جهان ،نینو ا درست ا اوشایند است .مح هق یهامد
اشتیاقد را که بهرای شهناات محزهت ،ۀرامهش ا اوشهد کامهل ا بهرای شهناات ح ی هت ا عهدالت،
قداسیت ا حنمت ،نینوید ا قدرت ،جالل ا زیزاید داشتیم ،در چهرو ادا اهواهیم دیهد .اقتهد بهه
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چهرو ادااندمان چشم مددازیم ،کاملرت از قزل اواهیم دانسهت کهه "در حضهور مهو که ل اوشهد
رسار ابدی"(ماامیر  .)11:16بگد اشتیاق دملان مح ق اواهد یافهت ،کهه
است ا در دست راست مو ُ ُ
در نذشته با ۀن فریاد زدیم:
"یک چیا از ادااند مداواهم ا ۀنرا مدطلزم ،که یام ایام عمرم در اانۀ ادااند ساکن باشم ما از
دیدار ج ل اا همیشه براوردار باشم ا در عزادمداه اا مفنر منایم" (ماامیر .)4:27

اقتد باطاره ادااند را رابرا مدبینیم ،دملان چیا دیدری را نخواهد اواست" .کیست برای مهن در
ۀس ن؟لیر از مو هیچ چیای را در زمین نیا منداهواهم ...اهدا صهخرو دمل ا مها ابهد همهه چیها مهن
است" (ماامیر  .)26-25:73بگد با اوشد ،قلب ا صدای ن به نجات یافتدان یامد اعصار اواههد
پیوست ا با ارمش قدریند ۀس ن مدرساییم" :قداد ،قداد ،قداد ،ادااند ،ادای قهادر مخلهق
که بود ا هست ا ۀمدند است!" (مناشفه .)8:4

.2

سؤاالتی برای مرور

.1

ای نداران بگد از دااری نهاید در کجا اواهند بود؟

.2

ۀس ن چیست؟ ۀیا این یک منان ااقگد است؟

.3

ۀیا زمیند که ما مدشناسیم نابود اواهد شد؟ بها اسهتفاده از کتهاب م هدد از پاسهخ مهان
ح یت کنید.

.4

ۀیا ای نداران بگد از دااری ،یک اجود جس ند اواهند داشت؟ موضیح دهید.

.5

مهمرتین ایژند ال ت مازه چه اواهد بود؟
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.3

سؤاالتی برای کاربرد شخصی

.1

ۀیا زمان زیادی را بهه مفنهر دربهارو زنهدند در ۀسه نهای جدیهد ا زمهین جدیهد ااتصهاص
دادهاید؟ ۀیا به نظرمان ،در دلتان اشتیاق بسیار شهدیدی بهرای ۀن داریهد؟ انهر ایهن اشهتیاق
شدید نزوده ،به نظرمان چرا اینخور است؟

.2

این فصل به چه طری هاید ش را برای اراد به شهر ۀس ند هیجانزدهمر کرده اسهت؟ بهه
نظرمان اشتیاق شدید برای زندند ۀینده ،چه مأایرات مثزتهد بهر زنهدند مسهیحیتان اواههد
داشت؟

.3

ۀیا قانع شدهاید که ال ت مازه مناند است که با بدنهای جسه ند که ل یافتهه اهواهیم
زیست؟ انر اینخور است ،ۀیا این ایده ش را دلدرم کرده یا دلرسد؟ بهه نظرمهان چهرا واری
است که حتد در این زمان مأکید کنیم که ۀس ن یک منان ااقگد است؟

.4

ش به چه طری هاید ،ننجتان را به جای زمهین در ۀسه ن ذایهره کردهایهد؟ ۀیها راهههای
دیدری هست که مدموانستید این کار را اکنون در زندند مان انجام دهید؟ ۀیها بهه نظرمهان،
این کار را اواهید کرد؟

.5

ناهد ااقات مردم فنر کردهاند که در زندند ۀینده کسل اواهند شد .ۀیا ش ههم چنهین
احساسد را دارید؟ یک پاسخ اوب در مخالفت با کسلکننده بودن جایداه ابدی چیست؟

.4

اصطالحات خاص

ۀس ن
ۀس نهای جدید ا زمین جدید
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.5

عبارت حفظی از کتاب مقدس

مناشفه 4-3:21

"از مخت صدای بلندی شنیدم که مدنفت« :اکنون ایمۀ حضور ادا در میان ۀدمیهان اسهت ا اا در
بین ۀنها سهاکن اواههد شهد ا ۀنهها قهوم برنایهدو اا ا اا اهدای ۀنهها اواههد بهود .اا ههر اشهند را از
چش ن ۀنها پاک اواهد کرد .دیدر از مرگ ا لم ا نریه ا درد ا رنج ااری نخواهد بود ،زیرا چیاههای
کهنه درنذشته است".
_________________________
.1

به فصل  4دربارو حضور مخلق ادا مراجگه کنید.

.2

به مزح بدن قیام کردو مسیح ا صگودش در فصل  16مراجگه کنید.

.3

دربارو ماهیت بدنهای قیام کردو ما به فصل  25مراجگه کنید.

.4

لوهی

بِرکوف ،مگرفد الهیات نظاممند ( ،)Grand Rapids: Eerdmans, 1932; reprint, Grand Rapids: Baker, 1979صفحۀ .737
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ضمیمۀ 1
اعرتافات تاریخی ایامن
این ضمیمه ،چاپ مجدد سه اعرتاف مهم ای ن کلیسای کُهن است :اعت ادنامۀ رسوطن (قرن سهوم-
چهارم میالدی) ،اعت ادنامۀ نی یه ( 381/325میالدی) ا اعت ادنامۀ کلسدان ( 451مهیالدی) .مهن
بیانیۀ شینانو را هم دربارو اخاناپذیری کتاب م دد ضمیمه کهردهام ( ،)1978چهون ایهن حاصهل
کنفرانسد به منایندند سنترهای نسرتدو نهضت انجیلد بهود ا بهه پهذیرش نسهرتده بههعنوان مگیهار
ۀموزهای ارزشمند مسألۀ مزاحثات اایر ا کنوند کلیسا دست یافته است.
اعتقادنامۀ رسوالن (قرن سوم -چهارم میالدی)
من ای ن دارم به ادای پدر قادر مخلق؛ االق ۀس ن ا زمین.
ا به پرس یدانه اا ،ادااند ما عیسد مسیح؛ که بهااسخۀ راحال هدد1در رحهم قهرار نرفهت ا از مهریم
باکره متولد شد؛ در حنومت پنخیود پیالط

رنج کشید ا مصهلوب شهدُ ،مهرد ا دفهن شهد؛ 2در راز

سوم از مردنان برااست؛ به ۀس ن صگود منود؛ ا به دست راسهت اهدای پهدر قهادر مخلهق نشسهته
است؛ ا از ۀن جا برای دااری زندنان ا مردنان بازاواهد نشت.
من ای ن دارم به راحال دد؛ به کلیسای م دد کامولیک [کلیسای جامع] ا به رشاکهت م دسهین؛
به ۀمرزش نناهان؛ به رستاایا جسم؛ ا به حیات جاادان .ۀمین.
اعتقادنامۀ نیقیه ( 325میالدی؛ در  381میالدی در قسطنطنیه اصالح شد)
من ای ن دارم به یدانه ادای پدر قادر مخلق؛ ۀفریدنار ۀس ن ا زمین ،ا هر ۀنچه پیدا ا ناپیداست.
ا به ادااند ینتا عیسای مسیح ،پرس یدانۀ ادا ،مولهود ازلهد پهدر ،اا اداسهت از اهدا ،نهور از نهور،
ادای راستین از ادای راستین ،که زاده شده ،ۀفریده نشهده اسهت ،ههمذات بها پهدر؛ ا از طریهق اا
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همه چیا هستد یافت؛ برای ما ۀدمیان ا برای نجات ما ،از ۀس ن فراد ۀمد ،ا به قدرت راحال دد از
مریم عذرا من نرفت ا انسان نردید؛ ا در زمان پنخیود پیالط

برای ما مصلوب شد ،رنهج کشهید ا

مدفون نشت؛ ا بر حسب کتاب م دد ،راز سوم رستاایا منود ،ا به ۀس ن صگود کرد ،ا بهه دسهت
راست پدر نشسته اسهت؛ ا بهار دیدهر در جهالل اواههد ۀمهد ،مها زنهدنان ا مردنهان را دااری کنهد؛ ا
سلخنتش را پایان نخواهد بود.
من ای ن دارم به راحال دد ،که ادااند ا بخشندو حیات است؛ که از پدر ا پرس صادر مدنهردد؛3ا
اا را با پدر ا پرس یک پرستش ا یک جالل است؛ اا از طریق پیاماان سخن نفته است .ا من ای ن
دارم به یک کلیسای کامولیک [جامع] م هدد ا رسهولد .اعت هاد دارم بهه یهک مگمیهد بهرای ۀمهرزش
نناهان؛ ا در انتظار رستاایا مردنان ،ا زندند جهان ۀینده هستم .ۀمین.
اعتقادنامۀ کلسدون ( 451میالدی)
ما به پیرای از پدران م دد ،یک صدا به انسانها مگلیم مددهیم که اعرتاف کنند پرس ااحد ا یدانه،
ادااند ما عیسای مسیح ،در الوهیت ا انسانیت کامل اسهت؛ ح ی تهاً اهدا ا ح ی تهاً انسهان اسهت،
دارای جسم ا جان ااقگد است؛ در الوهیت با پدر همذات است ،ا در انسانیت با ما ههمذات اسهت؛
در همه چیا مانند ما انسانهاست ،اما بدنناه؛ اا که مولود ازلد اهدای پهدر اسهت ،در ایهن رازههای
ۀار ،برای ما ا نجهات مها از مهریم بهاکره ،مهادر اهدا ،در انسهانیت متولهد شهد؛ همهین مسهیح ،پرسه،
ادااند ،فرزند یدانۀ ادا دا طزیگت دارد که ااتالط ا ۀمیاشناپذیرند .ملییر مندکنند ا از هم جهدا
مندشوند .یایا دا طزیگت به هیچاجه با امحادشان مخداش مندشود ،بلنه ایژنیههای مت یها ههر
دا طزیگت محفوظ مدماند ا در یک شخصیت ا یک اقنهوم [موجودیهت] متحدنهد ،بهه دا شخصهیت
من ش ا م سیم مندشوند .بلنه یک پرس ینسان ،یدانه مولود ،ادا که کالم است ا ادااند عیسهای
مسیح را مشنیل مددهند .انزیای قدیم نیا به همینسان در مورد اا سخن نفتنهد ا عیسهای مسهیح
ادااند نیا به همینسان ما را مگلیم داد ا اعت ادنامۀ پدران م دد به ما رسیده است.

808

بیانیۀ شیکاگو دربارۀ خطاناپذیری کتاب مقدس ()1978

مقدّمه
اقتدار کتاب م دد یک امر کلیهدی بهرای کلیسهای مسهیحد در ایهن عرصه ا یهامد اعصهار اسهت.
کسانینه ای نشان را به عیسد مسهیح بههعنوان اداانهد ا نجاتدهنهده اعهالم مدکننهد ،فرااوانهده
شدهاند که ااقگیت شانردی اود را با اطاعت فرامنانه ا افادارانه از کالم منتوب اهدا نشهان دهنهد.
انحراف از کتاب م دد در ای ن یا عمهل ،بدافهاید بهه اربامبهان اسهت .شهناات ح ی هت کامهل ا
اعتزار کُتب م دد برای درک کامل ا اعرتاف کافد به اقتدارش واری است.
بیانیۀ زیر ،این اخاناپهذیری کتهاب م هدد را از نهو مأییهد مدکنهد .ادراکه ن را از کتهاب م هدد ا
هشدار برعلیه اننار ۀن را بهاضوح بیان مدکند .ما بایهد قهانع شهویم کهه اننهار ۀن یگنهد ر ِد شههادت
عیسد مسیح ا راحال دد ا عهدم مسهلیم در برابهر ادعاههای کهالم اهدا کهه نشهانۀ ایه ن مسهیحد
ح ی د است .ما اظیفۀ شایستۀ اود مددانیم که این مأییدیهه را در مواجههه بها للاشههای کنهوند از
حی ِ
ت اخاناپذیری در بین همتایان مسیحی ن ا سو مفاهم دربارو این ۀموزه در دنیهای کلرهد بیهان
کنیم.
این بیانیه سه بخش دارد :یک بیانیۀ مخترص ،اصول مأییهد ا اننهار ،بهه همهراه یهک موضهیح .ایهن در
جریهان مشهاارو سههه رازه در شهینانو مهیههه شهده اسهت .کسههانینه بیانیهۀ مخترصه ا اصهول را امضهها
کردهاند ،مداواستند اعت اد راسخ شان به اخاناپذیری کتاب م دد را مأیید کنند ا یندیدر ا همۀ
مسیحیان را برای قدرداند ا درک بیشرت این ۀموزه مشویق کرده ا به چالش بنشند .ما محدادیتهای
سندی را که در کنفرانسد کوماه ا فرشده مهیه شده ،مصدیق مدکنیم ا پیشنهاد منهدکنیم کهه ایهن
بیانیه به اندازو یک اعت ادنامه ارزشمند اسهت .امها شهادمانیم کهه اعت ادایهان از طریهق مزاحثهه بها
یندیدر عمی رت مدشود ا دعها مهدکنیم بیانیههای کهه امضها کهردهایم ،بهرای جهالل اداانهدمان در
اصالح جدید کلیسا در ای ن ،حیات ا مأموریت اش بنار راد.
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ما این بیانیه را با راح مشاجره اراهه مندکنیم ،بلنه با راح فرامند ا محزت ،ا هدف ن این اسهت کهه
ۀن را با فید ادا در همۀ مناملات ۀینهده کهه برنرفتهه از کهالم ماسهت ،حفهظ کنهیم .بها اوشهحالد
مصدیق مدکنیم که بسیاری از کسانینه اخاناپهذیری کتهاب م هدد را اننهار مدکننهد ،پیامهد ایهن
اننار را در ب یۀ اعت اد ا رفتارشان نشان منددهند ،ا ما که به این ۀموزه اعرتاف مهدکنیم ،مهددانیم
که لالزاً در زندنی ن ،ۀن را با مخیع نساانت افنار ا اع ل ،س رنتها ا عادایان با کهالم الههد اننهار
مدکنیم.
ما ااکنش کساند را مدپذیریم که با ۀناهد از کتاب م دد ،دلیلد برای اصالح مأییدات این بیانیهه
دربارو کتاب م دد دارند ،یگنهد کتهاب م دسهد کهه در نفتدوههای ن محهت اقتهدار اخاناپهذیر ۀن
هستیم .ما برای شهادایان م ردعد اخاناپذیری شخصد نیستیم ا سپاسداار کمنهاید هسهتیم کهه
به ما مواناید مدبخشد این شهادت را دربارو کالم ادا م ویت کنیم.

یک بیانیۀ مخترص
.1

ادا که اود ح ی ت است ا ف

ح ی ت را اعالم مدکند ،کتاب م دد را الهام بخشیده

رشیت نمشده از طریق عیسد مسیح بهعنوان االق ا ادااند،
ما درنتیجۀ ۀن ،اودش را به ب ر
نجاتدهنده ا داار ۀشنار کند .کُتب م دد ،شهادت ادا دربارو اودش است.
.2

کالم اداست ا موس انسانهاید نوشته شده که بهاسیلۀ راح اا ۀماده شهده
کُتب م ددِ ،
ا محت نظارت بودند ،در همۀ موضوعات مذکور ،از اقتدار اخاناپذیر الهد براوردارنهد :بایهد
به همۀ مساهل مورد مأییدش ،بهعنوان رهنمودهای ادا ای ن داشت؛ همۀ دراواستهایش را
بهعنوان فرمان ادا اطاعت کرد؛ همۀ اعدههایش را بهعنوان عهد ا پی ن ادا پذیرفت.

.3

راحال دد ،نویسندو الهد کتاب م دد ،با شهادت دراند ،ۀن را برای ما مصدیق کهرده ا
ذهن ن را مدنشاید ما مفهوم اش را درک کنیم.
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.4

کتاب م دد ،کامالً ا شهفاهاً از طهرف اداسهت ا در همهۀ مگهالیم اش مصهون از اخها یها
اشتزاه است ،اظهارات اش دربارو اع ل ادا در ۀفرینش ،اقایع ماریخ جهان ا منشأ ادبد ۀن
از سوی ادا ،کمرت از شهادت اش دربارو فید نجاتبخش ادا در زندند اشخاص نیست.

.5

انر این اخاناپذیری کامل الهد ،بهنوعد محداد شود یا مورد بدموجهد قرار نیهرد ،یها بها
دیدناه ح ی تد براالف دیدناه کتهاب م هدد مهرمز شهود ،اقتهدار کتهاب م هدد بههطور
نریاناپذیری مگیوب مدشود .این للاشها زیان ج ردی به اشخاص ا کلیسا اارد مدکنند.
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اصول تأیید و انکار
اصل 1
ما مأیید مدکنیم که کتاب م دد باید بهعنوان کالم م تدر ادا پذیرفته شود.
ما اننار مدکنیم که کتاب م دد ،اقتدارش را از کلیسا ،سه رنت یها ههر منزهع انسهاند دیدهر دریافهت
مدکند.
اصل 2
ما مأیید مدکنیم که کتاب م دد مگیار منتوب برمر است که موس ۀن ،ادا اجدان را م ید مدکند
ا اقتدار کلیسا مابع اقتدار کتاب م دد است.
ما اننار مدکنیم که اقتدار اعت ادنامههای کلیسا ،شوراها یا اعالمیهها ،برمر یا برابر بها اقتهدار کتهاب
م دد دارند.
اصل 3
ما مأیید مدکنیم که کالم منتوب یاماً مناشفهای از طرف اداست.
ما اننار مدکنیم که کتاب م دد رصفاً شاهدی برای مناشفه است یا ف

در مجربیات بهه مناشهفه

مزدیل مدشود ،یا اعتزارش اابسته به پاسخ انسانهاست.
اصل 4
ما مأیید مدکنیم کهه اهداید کهه انسهان را بهصهورت اهود ۀفریهد ،از زبهان بههعنوان اسهیلهای بهرای
مناشفه استفاده کرده است.
ما اننار مدکنیم که زبان انساند بهااطر مخلوق بودن ما بسهیار محهداد شهده ا بههعنوان اسهیلهای
برای مناشفۀ الهد ناکافد است .بگالاه ،ما اننار مدکنیم که فساد فرهنه
نناه ،مانع از عمل ادا در الهامبخشد شده است.
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ا زبهان انسهان بهاسهیلۀ

اصل 5
ما مأیید مدکنیم که مناشفۀ ادا در کتاب م دد بهطور مدریجد بود.
ما اننار مدکنیم که مناشهفۀ بگهدی کهه مدموانهد مناشهفۀ قزلهد را بهه مح رهق رسهاند ،ۀن را اصهالح
مدکند یا با ۀن در مناقد است .بگهالاه ،مها اننهار مهدکنیم کهه مناشهفهای اصهولد بگهد از منمیهل
منتوبات عهدجدید عخا شده است.
اصل 6
کل کتاب م هدد ا همهۀ بخشههای ۀن ،حتهد همهۀ کله ت اصهلد ۀن ،همدهد
ما مأیید مدکنیم که ر
بهاسیلۀ الهام الهد عخا شده است.
کل ۀن ا بهدان بخشههاید از ۀن ،یها
ما اننار مدکنیم که الهام کتاب م دد بهدرستد مدمواند برای ر
کل ۀن مأیید شود.
بگضد از بخشها ا نه ر
اصل 7
ما مأیید مدکنیم که الهامبخشد کاری بود که ادا بهاسیلۀ راحال دد ،موس نویسندنان انسهاند،
کالمش را به ما داد .اصل ا منشأ کتاب م دد ،الهد است .شیوو الهامبخشد الههد مها حه رد زیهادی
برای ما بهعنوان یک راز مدماند.
ما اننار مدکنیم که الهام مدمواند ما ح رد بینش ا بصیرت انساند کهاهش یابهد یها از ههر نهون سهخح
ۀناهد فرامر راد.
اصل 8
ما مأیید مدکنیم که ادا در عمل الهامبخشد ،شخصیت ا سزنهای ادبد مت یا نویسندناند را کهه
برنایده ا ۀماده کرده بود ،بنار برد.
ما اننار مدکنیم که ادا کاری کرد که این نویسندنان کله ت منتخهب اا را بنهار برنهد ا شخصهیت
شان را زیر پا نذاشت.
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اصل 9
ما مأیید مدکنیم که انرچه الهام ،علم مخلق عخا مندکند ،اما ض نتد برای کهالم ح ی هد ا مگته ِ
ا
همههۀ موضههوعامد اسههت کههه نویسههندنان کتههاب م ههدد را براندیخههت مهها دربههارو ۀن صههحزت کههرده ا
بنویسند.
ما اننار مدکنیم که محدادیت یا جایداه س وط کردو ایهن نویسهندنان ،وارمهاً یها از جههات دیدهر،
محریف یا کذب را در کالم ادا عرضه کرد.
اصل 10
ما مأیید مدکنیم که الهام بهطور ج ردی در منت اصلد ا دستنوشتۀ کتاب م دد بنار رفتهه ،کهه در
مشیت الهد ادا مدمواند از طریق دستنوشتههای موجود با ص رحت زیادی اازات شهود .بگهالاه ،مها
مأیید مدکنیم که نسخهها ا مرجمههای کتاب م دد مها زمانینهه بها امانتهداری مهنت اصهلد را اراههه
کنند ،کالم ادا هستند.
ما اننار مهدکنیم کهه عنهارص واری ایه ن مسهیحد محهت مهأایر عهدم حضهور دستنوشتههاسهت.
بگالاه ،ما اننار مدکنیم کهه ایهن عهدم حضهور ،اعالمیهۀ اخاناپهذیری کتهاب م هدد را بداعتزهار یها
نامربوط مدسازد.
اصل 11
ما مأیید مدکنیم که کتاب م دد که با الهام الهد عخا شده ،مصون از اخاست ا بگید است که مها
را نمراه کند .همۀ موضوعات مذکور در ۀن ،راست ا قابل اعت د است.
ما اننار مدکنیم که ممنن است کتاب م دد همامان مصون از اخا ا ادعاهایش اخاپهذیر باشهد.
مصون از اخا بودن ا اخاناپذیری را مدموان مت یا ساات ،اما مندموان از هم جدا کرد.
اصل 12
ما مأیید مدکنیم که کتاب م دد کامالً اخاناپذیر ،عاری از هر درا  ،م لرب یا فریب است.
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ما اننار مدکنیم که مصون از اخا بودن کتاب م دد ا اخاناپذیری ،محداد به موضوعات راحاند،
مذهزد یا فدیه است ا ادعاهای مربوط به زمینۀ ماریخد ا علمد را در برمندنیرد .بگهالاه ،مها اننهار
مدکنیم که فرضیههای علمد دربهارو مهاریخ زمهین مدموانهد بهدرسهتد بهرای اا نهوند مگلهیم کتهاب
م دد دربارو ۀفرینش ا سیل بنار راد.
اصل 13
ما مأیید مدکنیم که بنارنیری اخاناپذیری بهعنوان اصهخالح الهیهامد در اشهاره بهه ح انیهت کامهل
کتاب م دد ،مناسب است.
ما اننار مدکنیم که بهدرستد مدموان کتاب م دد را مخابق مگیارهای ح ی ت ا اخا که نسزت به
استگ ل یا هدف ۀن بیدانه است ،ارزیابد کهرد .بگهالاه ،اننهار مهدکنیم کهه اخاناپهذیری بها پدیهدو
فوقالگادو کتاب م دد نفد مدشود ،پدیدههاید همچون عدم دقت مخصصد امهرازی ،لیرطزیگهد
بودنِ دستور زبان یا دینتۀ کل ت ،موصیفات شهودی طزیگت ،ناارش درالهها ،اسهتفاده از الهراق ا
اعداد نرد شده ،منظیم مخالب بر اساد موضون ،من رون در نهاینش مخالهب در ناارشههای مشهابه یها
استفاده از ن ل قولهای ۀزاد.
اصل 14
ما امحاد ا عدم مناقد دراند کتاب م دد را مأیید مدکنیم.
ما اننار مدکنیم که اخاها ا مناقضات ادعها شهده کهه هنهوز برطهرف نشهده ،ح ی هت ادعهای کتهاب
م دد را بداعتزار مدسازد.
اصل 15
ما مأیید مدکنیم که ۀموزو اخاناپذیری بر پایۀ مگلیم کتاب م دد دربارو الهام است.
ما اننار مدکنیم که مگلیم عیسد دربارو کتهاب م هدد مدموانهد بها اسهتناد بهه ههر نهون محهدادیت
طزیگد انسانیت اا یا مخابق اا با انسانیت رد شود.
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اصل 16
ما مأیید مدکنیم که ۀموزو اخاناپهذیری بهرای ایه ن کلیسها در رسارس مهاریخش یهک امهر اساسهد ا
بنیادی بوده است.
ما اننار مدکنیم که اخاناپذیری ،ۀموزهای است که موس ُعل ی پرامستان اارتان شده یا یک نظهر
ااکنشد بدیهد در پاسخ به انت اد منفد بارنرت است.
اصل 17
ما مأیید مدکنیم که راحال دد شاهد کتاب م دد اسهت ا ای نهداران را از ح انیهت کهالم منتهوب
ادا مخمنئ مدسازد.
ما اننار مدکنیم که این شهادت راحال دد ،بدان کتاب م دد یا برعلیه ۀن عمل مدکند.
اصل 18
ما مأیید مدکنیم که منت کتهاب م هدد بایهد بها مفسهیر دسهتور زبهان-مهاریخ مفسهیر شهود ،قالزهها ا
شیوههای ابدی ۀن در نظر نرفته شود ا ایننه کتاب م دد باید کتاب م دد را مفسیر کنید.
ما مرشاعیت هر براوردی با منت یا جستجوی منابگد را که زیربنای ۀن است ا به نسهزد پنداشهنت،
لیرماریخد دانسنت ،یا بدارزش شمردن مگلیم یا رد ادعاهای ۀن دربهارو نویسهندنان منجهر مدشهود،
اننار مدکنیم.
اصل 19
ما مأیید مدکنیم که اعرتاف به اقتدار ،مصون از اخا بودن ا اخاناپذیری کامل کتاب م دد ،برای
کل ای ن مسیحد یک امر حیامد است .بگالاه ،مأیید مدکنیم که این اعرتاف بایهد بهه
درک صحیح ر
شزاهت بیشرت به مسیح منجر شود.
ما اننار مدکنیم که این اعرتاف برای نجات واری است .بگهالاه ،اننهار مهدکنیم کهه اخاناپهذیری
مدمواند بدان عواقب اایم برای اشخاص ا کلیسا رد شود.
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_____________________
ا
.2

من در اعت ادنامههای باستاند ،از مرجمۀ امرازی "راحال دد" به جای نام باستاند "راح م دد" استفاده کردهام.
من عزارت "اا به جهنم ناال کرد" را ذکر ننردهام ،چون در نسخههای االیۀ اعت ادنامۀ رسوطن مصدیق نشده ا همچنین بههااطر دشهواریهای ۀمهوزهای
مربوطه ،ۀن را ذکر ننردهام (به مزاحثات بیشرت در فصل  15مراجگه کنید).

.3

عزارت "ا پرس" ،بگد از شورای قسخنخنیه در  381افهااده شهد ،امها مگمهوطً در مهنت اعت ادنامهۀ نی یهه ذکهر شهده ،چناننهه امهرازه موسه کلیسهاهای
پرامستان ا کامولیک رامد بنار مدراد .این عزارت در منت بنار رفته موس کلیساهای ارمداک
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ذکر نشده است.

ضمیمۀ 2
فهرست واژهها

اعداد داال پرانتا ،به فصل ا بخش مربوط به مزح این اصخالح اشاره مدکنند.
"الف"
اتحاد کلیسا :درجۀ ۀزادی کلیسا از جداید ا مفرقه در بین مسیحیان ح ی د26( .پ)2.
احکام خدا :ن شههای ابدی ادا که پهیش از ۀفهرینش جههان م ه ررر کهرد کهه همهۀ ایهن امفاقهات رخ
دهند.12. 5( .ب؛)1. 6
اخالقیات مسیحی :رشتههاید که به این سؤال پاسخ مددهند که در این رشای " ،امرازه ادا از ما
مداواهد چه احساد ا مفنری داشته باشیم ا چه کار کنیم؟" (1الف)1.
اخالقیات :به "ااالقیات مسیحد" مراجگه کنید.
اراده :صفت ادا که با ۀن مصویب ا م ررر مدکند که اعه ل واری بهرای اجهود ا کهار اهود ا همهۀ
ال ت را حاصل کند)12. 5( .
ارادۀ آزاد :مواناید انجام انتخابهای ارادی که از مأایرات ااقگد براوردارند (به هرحال ،دیدهران ۀن را
به طرق دیدری مگریف مدکنند ،از جمله مواناید انجهام انتخابههاید کهه از طهرف اهدا مگیهین نشهده
است) 8( .ب)9.
ارادۀ مخفی :حنم مخفد ادا که با ۀن بهر جههان حنومهت کهرده ا همهۀ امفاقهات را م ه ررر مدکنهد.
(.12. 5ب)
ارادۀ مکشوف :ارادو اعالم شدو ادا دربارو چیاهاید که اا را اشنود مدکند یا دربهارو فرمهان اا بهه
ما .ارادو منشوف ادا در کتاب م دد یافت مدشود.12. 5( .ب)
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از پیشبرگزیدگی :ناهد ااقات بهعنوان اصخالح دیدری برای "برنایدند" بنار رفته اسهت .امها در
الهیات اصالحیافته بهطور کلرهد ،از پهیشبرنایهدند اصهخالح نسهرتدهمری اسهت کهه نههمنها شهامل
برنایدند (ای نداران) بلنه شامل مردادیت (لیرای نداران) است)18( .
استقالل :صفت ادا که برای هیچ چیا به ما یا ب یۀ ال ت نیاز ندارد ،اما ما ا ب یۀ ال ت مدموانیم
اا را جالل دهیم ا مایۀ اوشد اا شویم)1. 4( .
اصالحیافته :اصخالح دیدری برای س رنت الهیامد شنااته شده بهعنوان کالوینیسم)8( .
اطاعت فعال :اطاعت کامل مسیح از ادا در طول زندند زمینداش که عدالتد را حاصهل کهرد کهه
ادا به کسانینه به مسیح ای ن مدۀارند ،نسزت مددهد15( .پ)1.
اطاعت منفعل یا غیرفعال :به رنجهای مسیح برای ما اشاره مدکنهد کهه جهاای نناههان مهان را بهر
اود نرفت ا درنتیجه برای نناهان ما ُمرد15( .پ)2.
اطمینان از نجات :اطمیناند که بر اساد شهواهد ااصهد در زنهدنی ن مدمهوانیم داشهته باشهیم،
ایننه ما ااقگاً مولد داباره یافته ا ما پایان ُعمر بهعنوان مسیحد پایداری اواهیم کرد) 24( .
اعرتاف ایامن معتو ::بخش اصلد دیدناه "مگمیدیها" دربارو مگمید که مگت د است ف ه کسهانینه
شواهد منخ د ای ن به مسیح را اراهه کردهاند ،باید مگمید یابند27( .ب)
اعتقاد :در فرهن

مگارص ،این اصهخالح مگمهوطً بهه پهذیرش ح ی هت چیهای اشهاره مدکنهد ،ماننهد

ح ای د دربارو مسیح ،بدان عنرص واری اعت د به مسیح بهعنوان یک شخص .در عهدجدید ،این
اصخالح لالزاً شامل ح

اعت د یا اطمینان شخصد به مسیح است (یا در ۀیهات دیدهر ،اعهت د بهه

ادای پدر یا اطمینان به ااست) (به یوحنا 16:3؛ ا همچنین "ای ن" مراجگه کنید)21( .الف)3.
اعتامد :اجهد از ای ن یا اعت هاد کتهاب م دسهد کهه نههمنها ح های د را دربهارو عیسهد مهددانیم ا
مواف یم ،بلنه شخصاً به اا بهعنوان یک شخص زنده اعت د مدکنیم21( .الف)3.
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اقتدار کتاب مقدس :این ایده که همۀ کالم کتهاب م هدد ،کهالم اداسهت ،چناننهه بدای نهد یها
نااطاعتد از هر کالم کتاب م دد به مگنای بدای ند یا نااطاعتد از اداست)2( .
اقتدار مطلق :برمرین اقتدار در زندند شخص؛ اقتداری که مندمواند با استناد به هر اقتهدار برمهری
رد شود2( .الف)
اکلِسیا :اصخالح یوناند که در عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده است .این کلمه بههطور محهتاللفظد
یگند "ج عت" ا در کتاب م دد نشاندهندو ج عت یا اجت ن قوم اداست26( .الف)1.
الهام :به این ح ی ت اشاره مدکند که کالم کتاب م هدد موسه اهدا اعهالم شهده اسهت .بههااطر
ضگف این کالم در کاربرد رازانه ،این منت مرجیح مددهد از اصخالح "بهازدم اهدا" اسهتفاده کنهد مها
نشان دهد که کالم کتاب م دد موس ادا اعالم شده است2( .الف)1.
الهیات تاریخی :مخالگۀ ماریخد نحوو درک موضوعات الهیامد نونانون موس مسیحیان دارانهای
مختلف ،از زمان عهدجدید1( .الف)1.
الهیات عهدجدید :مخالگۀ مگلیم هریک از نویسندنان ا بخشهای عهدجدید ا جایداه هر مگلیم در
پیرشفت ماریخد عهدجدید1( .الف)1.
الهیات عهدعتیق :مخالگۀ مگلیم مک مک نویسندنان ا بخشهای عهدعتیق ا جایداه ههر مگلهیم در
پیرشفت ماریخد عهدعتیق1( .الف)1.
الهیات فلسفی :مخالگۀ موضوعات الهیامد که در اصل ،اباارها ا سزنهای استدطل فلسفد را بنهار
مدبرند ا از اطالعامد استفاده مدکنند که با مشاهدو جههان مدمهوان بهه ۀن اطالعهات دربهارو اهدا
دست یافت ،اما نه با اطالعامد از کتاب م دد1( .الف)1.
الهیات کتاب مقدسی :مخالگۀ مگلیم هریک از نویسندنان ا بخشهای کتاب م دد ا منان هریک
از مگالیم در منظیم ماریخد کتاب م دد (1الف)1.
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الهیات نظاممند :مخالگامد که به این سؤال پاسخ مددهند :در همۀ موضوعات اراهه شده" ،امهرازه
کل کتاب م دد چه مگلیمد به ما مددهد؟" (1الف)
ر
امنیت ابدی :اصخالح دیدری برای "مداام ای ن م ردسین" .اما این اصخالح مدموانهد بهاشهتزاه بهه
این مگنا در نظر نرفته شهود کهه همهۀ کسهانینه ینزهار ای نشهان را اعهرتاف کردنهد ،در نجامشهان از
"امنیت ابدی" براوردارند ،الد شاید ااقگاً ای ن نیااردهاند)3. 24( .
انتخابهای ارادی :انتخابهاید که بر اساد اواستههای ما ا بدان ۀناهد ارادهمان از موانهع اسهت.
( 8ب)9.
انتخابهای آزاد :انتخابهاید که بر اساد ارادو ۀزاد ماست (مراجگه کنید به "ارادو ۀزاد").
انحراف :اصخالح دیدری برای "فساد اراد"13( .پ)2.
ایامن آوردن :پاسخ ارادی ما به دعوت انجیل کهه صهادقانه از نناههان موبهه کهرده ا بهرای نجهات بهه
مسیح اعت د مدکنیم)21( .
ایامن نجاتبخش :اعت د به عیسد مسیح بهعنوان یک شخص زنده ،برای بخشش نناهان ا حیات
ابدی با ادا21( .الف)3.
ایامن و عمل :کسانینه اخاناپذیری کتاب م دد را اننار مدکنند ،ادعها مدکننهد کهه منهها ههدف
کتاب م دد این است که دربارو این دا موضون با ما صحزت کند.2. 2( .الف)
ایامن :اعت د یا اابستدد به ادا بر اساد این ح ی ت که ما کالم اش را مدپذیریم ا به حرفههایش
ای ن مدۀاریم (همچنین مراجگه کنید به "ای ن نجاتبخش")9( .پ2.؛ 21الف)3.
آپولیناریانیسم :بدعت قرن چهارم که مگت د بود مسیح یک بدن انسهاند داشهت ،امها ذههن یها راح
انساند نداشت ا ذهن ا راح مسیح از ماهیت الهد پرس ادا براوردار بود14( .پ.1.الف)
آخرتشناسی :مخالگۀ "چیاهای ۀار" یا اقایع ۀینده (برنرفته از یوناند " ،eschatosۀار"))31( .
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آخرتشناسی شخصی :مخالگۀ اقایع ۀینده که برای مک مک اشخاص امفاق اواهد افتاد ،از جمله
مرگ ،رشای بینابیند ا جالل یافنت)31( .
کل جهان مهأایر اواههد نذاشهت ،از جملهه بازنشهت
آخرتشناسی عام :مخالگۀ اقایع ۀینده که بر ر
اانوی مسیح ،دارو هاار ساله ا دااری نهاید)31( .
آرمینگرایی :یک س رنت الهیامد که در پد حفظ انتخهاب ۀزاد انسهانها ا اننهار کنهرتل مشهیرت الههد
ادا در جاهیات همۀ اقایع است8( .چ)
آریانیسم :ۀموزو اشتزاهد که الوهیت کامل عیسد مسیح ا راحال دد را اننار مدکند6( .پ)2.
آزادی :صفت ادا که هر کاری که بخواهد ،انجام مددهد.12. 5( .ب)
آسامن :مناند که ادا به کاملرتین شنل حضهورش را بهرای برکهت دادن ۀشهنار مدسهازد .اهدا در
ۀس ن به کاملرتین شنل جالل اش را ۀشنار مدکند ا در ۀنجا فرشتدان ،دیدر موجهودات ۀسه ند ا
م ردسین نجات یافته ،همدد اا را پرستش مدکنند34( .الف)1.
آسامنهای جدید و زمین جدید :موصهیف ۀفهرینش کهامالً احیها شهده کهه ای نهداران بگهد از دااری
نهاید در ۀن ساکن اواهند شد34( .الف)
کل جهان را از هیچ ۀفرید؛ در ابتدا بسیار عالد بود؛ ا ۀن را بهرای جهالل
آفرینش :این ۀموزه که ادا ر
اود ۀفرید)7( .
شک یا سؤال است .چون ف
آگاهی قطعی :دانشد که بر پایۀ چیای فرامر از
ر

ادا از همهۀ ح هایق

جهان ۀناه است ا هرنا درا مندنوید ،منهها ۀنهاهد قخگهد کهه مدمهوانیم در عرصه حهاو داشهته
باشیم ،در کالم ادا در کتاب م دد یافت مدشود3( .ب)3.
آلودگی اولیه :اصخالح دیدری برای ماهیهت ننهاهۀلود اراهد مها (مراجگهه کنیهد بهه "فسهاد اراهد" ).
(13پ)2.
کل کتاب م دد دربارو بگضد از موضوعات ااص به ما مدۀموزد1( .الف)4.
آموزه :ۀنچه امرازه ر
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آموزۀ بزرگ :ۀموزهای که بر مفنرمان از ۀموزههای دیدر یها نحهوو زنهدند مسهیحد مهان مهأایر مهمهد
مدنذارد1( .الف)5.
آموزۀ کوچوک :ۀموزهای که بر مفنرمان از ۀموزههای دیدر ا نحهوو زنهدند مسهیحد مهان مهأایر کمهد
مدنذارد1( .الف)5.
آیووین عشوواء ربّووانی :اصههخالح دیدههری بههرای شههام اداانههد (برنرفتههه از یونههاند،eucharistia :
"شنرنااری")28( .پ)1.
کل جهان اداست یا بخشد از اداست7( .ب)
آیین وحدت وجود :این ایده که ر

"ب"
بازدم خدا :مرجمۀ کلمۀ یوناند ( theopneustosناهد ااقات بهعنوان "با الهام ادا" مرجمهه شهده)
که کتاب م دد (دام میمومااد  )16:3بهطور استگاری برای موصیف کالم کتهاب م هدد بههعنوان
کالمد که موس ادا اعالم شده ،بنار مدبرد 2( .الف)1.
بازگشت ثانوی مسیح :بازنشت نانهاند ،شخصد ،قابل رؤیت ،جس ند مسیح از ۀس ن به زمین.
()32
بدن مسیح :استگارو کتاب م دد برای کلیسا .این مصویر برای دا اسهتگارو متفهاات در عهدجدیهد
بنار رفته ،یند در مأکید بر اابستدد اعضای بدن به یندیدر ا دیدری در مأکید بهر ایننهه مسهیح َرس
کلیساست26( .الف)4.
ِ
تشخیص بدن :عزارمد که در اال قرنتیان  29:11برای سو استفادو قرنتیان از شهام اداانهد
بدون
بنار رفته است .ۀنها در شام ادااند با عمل اوداوانه ا بدمالحظهشان نسزت بهه ینهدیدر ،امحهاد ا
اابستدد افراد کلیسا را که بدن مسیح است ،درک مندکردند) 28( .
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برابری در انسان ّیت :این ایده که زنان ا مردان ،هر دا به صورت ادا ۀفریده شدهاند ،بنابراین به یک
اندازه برای ادا مهم هستند ا به یک اندازه برای اا ارزشمند هستند12( .ب)
برابر در وجود :عزهارمد کهه اعضهای مثلیه را از ازل ،در اجهود یها هسهتد ،برابهر موصهیف مدکنهد.
()2. 6
برزخ :در ۀموزو کامولیک رامد ،جایینه جان ای نداران به ۀنجا مدراد ما بیشرت از نناه پاک شهود مها
برای اراد به ۀس ن ۀماده شوند25( .پ.1.الف)
برکات م ّوقت :مأایرات راحال دد ا کلیسا که باع مدشود لیرای نداران مانند ای نهداران ااقگهد
به نظر برسند ،درحالینه در ااقع ای ندار ااقگد نیستند24( .پ)
برگزیدگی :عمل اهدا قزهل از ۀفهرینش کهه بگضهیها را انتخهاب کهرد مها نجهات یابنهد ،نهه بهر اسهاد
شایستدد که از قزل در ۀنها مددید ،بلنه ف

بهااطر میل ا اواستۀ حاکم ا نینوی اود)18( .

بشارت :اعالم انجیل به لیرای نداران (برنرفته از یوناند" ،Euangelizo :اعالم اا اوش"))19( .
به نام عیسی :به دعاید اشاره مدکند که با اقتدار عیسد انجام مدشهود ا بها شخصهیت اا سهازنار
است9( .ب)3.
بیعیب و نقص :ک ل ااالقد در نظر ادا ،ایژند کسهانینه کهامالً از کهالم اهدا پیهرای مدکننهد
(ماامیر  3( .)1:119پ)
بیگناهی کامل :جایداهد که کامالً عاری از نناه باشید .بگضیها به اشهتزاه مگت هد انهد کهه چنهین
جایداهد در زندند کنوند امنانپذیر است (همچنین مراجگه کنید به "ک لنراید")23( .ب)4.
بیکران :اقتد برای ادا بنار مدراد ،به این ح ی ت اشاره مدکند که اا محت محدادیتهای انساند
یا بهطور کلرد محت محدادیتهای ۀفرینش نیست.) .2. 4( .
بیکرانی در رابطه با زمان :اصخالح دیدری برای جااداندد ادا)3. 4( .
بیکرانی در رابطه با فضا :اصخالح دیدری برای حضور مخلق ادا)4. 4( .
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"پ"
پاسبانان :نام دیدری برای فرشتدان (دانیال 10( .)23 ،17 ،13:4الف)2.
پرس انسان :اصهخالحد کهه اکهرث ااقهات ،عیسهد بهرای اشهاره بهه اهودش بنهار بهرد کهه از پیشهینۀ
عهدعتیق براوردار بود ،مخصوصاً در انسان ۀس ند در رایای دانیال  13:7که حنمرانهد جهااداند
بر جهان به اا سپرده شد14( .ب.1.پ)
پرس خدا :ل زد که لالزاً برای عیسد بنار رفته ما اا را بهعنوان پرس ۀس ند ا جهااداند کهه در ذات
با ادا برابر است ،در نظر نیرد14( .ب.1.پ)
ِپالگیوس :یک راهب قرن پنجم که مگلیم داد هر کسهد قهادر اسهت از فهرامین اهدا اطاعهت کنهد ا
اودش ،االین ا مهمرتین قدمها را به سوی نجات بردارد)2. 13( .
پنطیکاستی :هر فرقه یا نراههد کهه مزهدأ مهاریخد اهود را بهه بیهداری پنخیناسهتد کهه در ایهاطت
متحدو ۀمرینا در  1901ۀلاز شد ،نسزت مددهد ا به این نظریات ۀموزهای مگت هد اسهت ( )1مگمیهد
راحال دد ،مگموطً رایدادی اسهت کهه بگهد از ایه ن ۀاردن رخ مددههد )2( ،مگمیهد راحال هدد بها
نشانۀ صحزت به زبانها ۀشنار مدشود ا ( )3همۀ عخایای راحاند مذکور در عهدجدید باید در زمهان
حال طلزیده شده ا بنار راد)29( .
پیشفرض :فرضیهای که ن خۀ ۀلاز هر مخالگه را شنل مددهد1( .ب)
پیشهزارهگرایووی پووس از مصوویبت شوودید :اصههخالح دیدههری بههرای پیشهاارهنرایههد م هاریخد (یهها
"پیشهاارهنراید کالسیک") .این نظریه ،با ایدو بازنشت مسیح پ
دیدناههای دیدر پیشهاارهنراید است)32( .
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از مصهیزت شهدید ،متفهاات از

پیشهزارهگرایی پیش از مصیبت شدید :این دیهدناه کهه مسهیح پهیش از مصهیزت شهدید بههطور
مخفیانههه بههازمدنردد مهها ای نههداران را بههه ن هاد اههود فرااوانههد ا بگههد دابههاره بگههد از مصههیزت شههدید
بازمدنردد ما هاار سال بر زمین سلخنت کند32( .پ)2.
پیشهزارهگرایی تاریخی :این دیدناه که مسیح بگهد از داران مصهیزت شهدید بهه زمهین بازاواههد
نشت ا یک سلخنت هاار ساله برپا اواهد کرد .در این زمهان ،ای نهداراند کهه ُمردهانهد ،از مردنهان
برمدایاند ا ای نداراند که زندهاند ،بدنهای قیام کردو جالل یافته دریافت اواهند کرد ا ههر دا بها
مسیح به مدت هاار سال در زمین سلخنت اواهند کرد32( .پ1.؛ 32چ)
پیشهزارهگرایووی دورانگوورا :اصههخالح دیدههری بههرای "پیشهاارهنرایههد پههیش از مصههیزت شههدید".
اصخالح داراننرا بنار رفته ،چون اکرث طرفداران این دیدناه ،اواهان این هستند که یایا ااضحد
بین کلیسا ا ارساهیل قاهل شوند ،کسانینه ادا با مرمیزات متفاات یها بهه صهورت "داراننهرا" بها ۀنهها
براورد مدکند 32( .پ.)2.
پیشهزارهگرایی :شامل دیدناههای متن روعد که بهطور مشرتک مگت د اند مسیح پیش از دارو هاار
ساله به زمین بازاواهد نشت32( .پ)
پیشدانی :مربوط به ۀموزو برنایدند است ،شناات شخصهد ا ارمزهاطد کهه اهدا پهیش از ۀفهرینش
بگضیها را در رابخۀ نجاتبخش با اودش در نظر نرفت .این باید مت یا از ۀناهد محهد از ح هایق
دربارو یک شخص باشد18( .پ.2.الف)

"ت"
تابعگرایی :مگلیم ارمدادۀمیای که پرس در اجودش ،از ادای پدر کمرت یا "مابع" بهود .ۀن را "مابگیهت
اجود" نیا مدنامند ،اما متفاات از مابگیت اقتصادی است که دیدناه ماریخد کلیسا بود6( .پ)2.
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تابعیت اقتصادی :این مگلیم که بگضد از اعضای مثلیه  ،ن شهها یها عملنردههاید دارنهد کهه محهت
اقتدار اعضای دیدر است؛ مخصوصاً ایننه پرس از ازل محت فرمان پدر بود ا راحال دد از ازل محهت
فرمان پدر ا پرس بود( .برای مت یا ساانت ۀن از مابگیت اجهود اهدا یها مهابعنراید بهود ،یهک مگلهیم
اشتزاه که کلیسا رد کرده است))2. 6( .
تأثرناپذیری :ۀموزهای که لالزاً بر اساد سو مفاهم از اع ل  15:14است کهه اهدا شهور ا شهوق یها
احساد ندارد .در عوض ،کتاب م دد مگلیم مددهد که ادا احساسات ا عواطف دارد ،امها شهور ا
شوق یا احساسات نناهۀلود ندارد.2. 4( .پ)
تبدل جوهر :این مگلیم کامولیک رامد که نان ا رشاب در شام ادااند (لالزهاً بههعنوان ۀیهین عشها
ربراند به ۀن اشاره مدشود) ،در ااقع به بدن ا اون مسیح مزدیل مدشود28( .پ)1.
تثلیث :این ۀموزه که ادا از ازل در سه شخصیت ،پدر ،پرس ا راحال دد بود ا هر شخصهیت کهامالً
اداست ا یک ادا اجود دارد)6( .
تجسم :عمل ادای پرس که بهاسیلۀ ۀن ماهیت انساند را بر اود نرفت14( .ب)
تجلّی خودا" :ظهور ادا" که در ۀن شنل مرهد به اود مدنیهرد مها اهود را بهه انسهانها نشهان دههد.
(5الف)2.
تحریف نقشها :این ایهده کهه اهدا در مجهازات ۀدم ا حهوا بگهد از نناهشهان ،ن شهها ا عملنردههای
جدیدی را مگرفد ننرد ،بلنه ف

درد ا محریف عملنردهای قزلد را مگرفد کرد12( .پ.2.خ)

تداوم ایامن مقدّ سین :این ۀموزه که همۀ کسانینه ح ی اً مولد داباره یافتهاند ،با قدرت اهدا حفهظ
شده ا بهعنوان مسیحد ما ۀار ُعمر پایدار اواهند بود ا ف

کسانینه ما ۀاهر پایهداری کننهد ،ااقگهاً

مولد داباره یافتهاند)24( .
ترتیب نجات :فهرست اقایگد که ادا نجات را برای ما حاصهل مدکنهد ا بهه مرمیهب ااصهد کهه در
زندند مان رخ مددهد ،منظیم شده است)18( .
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تشخیص ارواح :اصخالح دیدری برای مت یا ساانت ارااح29( .الف)3.
تعریف کلسدانیان :بیانیهای که موس شورای کلسدان در  451میالدی مهیه شهده ا موسه اکهرث
شااههای مسیحیت بهعنوان مگریف درست مگلیم کتاب م دد دربارو شخص مسیح در نظهر نرفتهه
مدشود14( .پ2.؛ ضمیمه)
تعلیم :در عهدجدید ،مواناید موضیح کتاب م دد ا بنارنیری ۀن در زندند انسانها30( .ب)
تعمید ایامنداران :دیدناهد که مگمید بهدرستد ف

برای کساند اجرا مدشود که اعهرتاف ایه ن

مگتا به عیسد مسیح را اراهه مدکنند 27( .ب)
تعمید نوزاد :مراجگه کنید به "."paedobaptism
تغییرناپذیری :اصخالح دیدری برای لیر قابل ملییر بودن ادا)2. 4( .
تغییرناپذیری :این ۀموزه که ادا در اجود ،ک ل ،اههداف ا اعهدههایش ملییرناپهذیر اسهت ،بها ایهن
حال ادا احساد دارد ا با احساد عمل مدکند ا در پاسهخ بهه رشایه متفهاات ،احسهاد ا عمهل
متفاامد دارد)2. 4( .
تفاوت در نقش :این ایده که ادا در اانواده ا کلیسا ،به مردان ا زنان عملنردههای االیهۀ متفهاامد
داده است12( .پ)
تفسیر زبانها :عخیۀ راحال دد که بهاسیلۀ ۀن مفهوم کلرد چیای که به زبانها اعالم شده به کلیسها
ناارش مدشود.2. 30( .چ)
تقدیس :عمل مدریجد ادا ا انسان که ما را بیشرت ا بیشرت از نناه ۀزاد سهااته ا در زنهدند ااقگهد
مانند مسیح مدسازد)23( .
تقصیر ارثی :این ایده که ادا همۀ انسانها را بهااطر ننهاه ۀدم ،نناهنهار مددانهد (لالزهاً بههعنوان
"م صیر االیه" به ۀن اشاره مدشود)13( .پ)1.
تقصیر اولیه :اصخالح دیدری برای "م صیر اراد"13( .پ)1.
828

تکامل بزرگ" :نظریۀ کلرد منامل" یا این دیدناه کهه اجسهام بیجهان ،االهین مهواد زنهده را بهه اجهود
ۀاردند ،که بگدا ً منثیر شد ا منون یافت ما همۀ چیاهای زندهای را که اکنون اجود دارند یا در نذشته
اجود داشتند ،مولید کند7( .چ.2.پ)]1[.
تکامل داروینی :نظریۀ کلرد منامل (همچنین مراجگه کنیهد بهه "منامهل بهارگ") کهه بهه نهام چهارلا

داراین ،طزیگتنرای بریتانیاید نامدهذاری شهد ،کسهینه ایهن نظریهه را در سهال  ،1859در اصهل ا
منشأ نونهها بهاسیلۀ ناینش طزیگد رشح داد7( .چ.2.پ)1.
تکامل کوچک :این دیدناه که پیرشفتهای کوچند در هریهک از نونههها رخ مددههد ،بهدان ایننهه
نونههای جدید به اجود ۀارند7( .چ.2.پ)]1[.
تکاملگرایی خداباورانه :این نظریه که ادا از فرایند منامل استفاده کرد ما یامد ا َشنال حیات را
بر زمین ۀارد7( .چ.2.ب)
متییووز ارواح :موانههاید اههاص در مشههخیص مههأایر راحال ههدد یهها ارااح شههیخاند در یههک شههخص.
(29الف)3.
تناقض :مجموعهای از دا بیانیه که یند مننر دیدری است)3 . 1( .
توبه :لم ا انداه قلزد نسزت به نناه ،منذیب ۀن ا مگ رههد االصهانه بهرای رهها کهردن ۀن ا اطاعهت از
مسیح21( .ب)
توقفگرایی :کسد که فنر مدکنهد بگضهد از عخایهای راحهاند مگجاهۀسها (از جملهه :شهفا ،نزه روت،
زبانها ا مفسیر زبانها) با مرگ رسوطن ا منمیل کتاب م دد متوقف شد29( .ب)
تولد از آب :عزارمد که عیسد در یوحنا  5:3بنار برد که به طهارت راحاند از نناه اشهاره مدکنهد ا
با عمل مولد مازو ادا همراه است (م ایسه کنید با حاقیال  20( .)26-25:36پ)
تولد از باکره :این مگلهیم کتهاب م هدد کهه عیسهد بها عمهل مگجاهۀسهای راحال هدد ا بهدان پهدر
انساند در َر ِحم مادرش مریم قرار نرفت14( .الف)1.
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تولود از روح :اصخالح دیدری برای مولد مازه کهه نشهاندهندو ن هش اهاص راحال هدد در نذاشهنت
حیات راحاند جدید در ماست20( .پ)
رسی ادا که حیات راحاند جدیدی را در ما مدنذارد؛ نهاهد ااقهات "مولهد دابهاره
تولد تازه :عمل ر
یافنت" نامیده مدشود)20( .
تولد دوباره :اصخالح کتاب م دسد (یوحنا  )8-3:3به عمل مولد مازو ادا اشاره مدکند کهه موسه
ۀن حیات راحاند جدیدی را در ما مدنذارد20( .الف)

"ج"
جان خفته :این ۀموزو اشتزاه که ای نداران بگد از مرگ به جایداه ناۀنهاهد مدرانهد ا اقتهد مسهیح
بازمدنردد ا ۀنها را برای حیات ابدی برمدایااند ،ۀناهد شان را بازمدیابند25( .پ.1.ب)
جان :بخش لیرمادی انسان؛ بهطور مزادلپذیر با "راح" بنار مدراد)1. 11( .
جاودانگی :اقتد در مورد ادا بنار مدراد ،ۀموزهای که ادا در اجودش هیچ ۀلاز ،پایان یا لحظهات
متوالد ندارد ا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مدبیند ،با این حال اقایع را در زمان دیهده ا در زمهان
عمل مدکند)3. 4( .
ج:گرایووی :ایههن ایههده کههه اع ه ل ،اقههایع ا مصههمی ت ،نتههایج اجتنابناپههذیر بگضههد از رشای ه یهها
مصمی ت پیش از ۀنهاست که مست ل از ارادو انسان است18( .پ) .2.
جسم روحانی :جسمد که در رسهتاایا ۀینهدهمان دریافهت اهواهیم کهرد ،جسهمد کهه "لیرمهادی"
نخواهد بود ،بلنه نسزت به هدایت راحال دد ،مناسب ا پاسخدو اواهد بود16( .الف)2.
جالل یافنت :قدم نهاید در کاربرد فدیه .این در زمان بازنشت مسیح امفاق اواهد افتهاد ا زمانینهه
اا جسم ُمردو همۀ ای نداران از یامد دارانها را از مردنان برمدایااند ا به جانشان پیوند مددههد
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ا جسم همۀ ای نداران زنده را مزدیل مدکند ا به این طریق ،همامان بهه همهۀ ای نهداران ،بهدنهای
قیام کردو کاملد را مانند بدن اود عخا مدکند) 25( .
جلوس" :نشسنت" مسیح بر دست راست ادا بگد از صگودش که نشان مددهد عمل فدیۀ اا کامهل
ُ
شد ا اا بر جهان اقتدار یافت16( .ب)3.
جامعت عهودی :اجهت ن قهوم اهدا .طرفهداران پرامسهتاند مگمیهد نهوزاد ،مگمیهد را نشهانۀ اراد بهه
"ج عت عهدی" قوم ادا مددانند 27( .ب)4.
جهش تصادفی :بر اساد نظریۀ منامل ،منانیسم کامالً مصادفد که اقتد سلولها منثیر مدشهوند،
مفاامهاید ایجاد مدشود ،با این نتیجه که همۀ نونههای حیات ،از سادهمرین نونه ،بدان هدایت یها
طرح هوشمندانه شنل نرفتهاند7( .چ.2.ب)
جهنم :منان مجازات ۀناهانۀ ابدی برای رشیران33( .خ)

"چ"
چرخۀ باطل استدالل :استدطل برای اازات نتیجهنیری اود ،با استناد به ادعهاید کهه بهه ح ی هت
این نتیجهنیری اابسته است2( .الف)5.

"ح"
حارض در همه جا :اجود داشنت یا باقد ماندن؛ در الهیات برای صحزت دربارو دایل بودنِ ادا در
ۀفرینش بنار رفته است7( .ب)
حاکمیت :اِع ل قدرت ادا بر ال ت اش)13. 5( .
حس درونی نسبت به خدا :یک ۀناهد لریهای از اجهود اهدا کهه همهۀ انسهانها از ۀن براوردارنهد.
ّ
(4الف)
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حضور روحوانی :عزارمد که دیهدناه اصهالحیافتۀ شهام اداانهد را موصهیف مدکنهد ،کهه مسهیح را از
لحاظ راحاند ا بهطور ااص در هندام رشکت در نان ا رشاب حاو مدداند28( .پ)3.
حضور مطلق :این صفت ادا که اندازه یا ابگاد فضاید ندارد ا با همۀ اجودش در هر جهاید از فضها
حاو است ،با این حال ادا در منانهای متفاات بهطور متفاات عمل مدکند)4. 4( .
حضور منادین :این دیدناه رایج پرامستان که نان ا رشاب در شام اداانهد ،منهادی از بهدن ا اهون
مسیح است ،به جای ایننه مزدیل شود یا بهنوعد حاای بدن ا اون مسیح باشد28( .پ.)3.
حفووظ و نگهووداری :جنزهههای از مش هیرت الهههد اههدا کههه اجههود همههۀ مخلوقههات را حفههظ کههرده ا از
اصوصیامد که با ۀنها ۀفریده شدهاند ،ندهداری مدکند 8( .الف)
حکمت :صفت ادا که بها ۀن همیشهه بههرتین اههداف ا طری هها بهرای دسهتیابد بهه ایهن اههداف را
انتخاب مدکند 5( .ب)4.
حکومت :یک جنزه از مشیرت الهد ادا که نشان مددهد اا برای همۀ کارههایش در جههان ههدفد
دارد ا با مشیرت الهد حنومت مدکند یا همه چیا را در جهت مح ق اهداف اش هدایت مدکند8( .
پ)

"خ"
خدا :در عهدجدید ،مرجمۀ کلمۀ یوناند  theosاست که مگموطً ا نه همیشهه بهرای اشهاره بهه اهدای
پدر بنار رفته است14( .ب.1.الف)
خداباوری عقالنی :این دیدناه که ادا جهان را ۀفریده ،اما اکنون مست ی ً در ۀن داالت مندکند.
(7ب)
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خداوند :در عهدجدید ،مرجمۀ کلمۀ یوناند  kyriosاسهت کهه مگمهوطً ا نهه همیشهه بهرای اشهاره بهه
مسیح بنار رفته است .در مرجمۀ یوناند عهدعتیق ،این کلمه برای مرجمهۀ کلمهۀ عهای  yhwhبنهار
رفته ،نام شخصد ادای قادر مخلق14( .ب.1.ب)
خشم :صفت ادا که با ۀن شدیدا ً از همۀ نناهان متنفر است5( .پ)11.
خطاناپذیری :این ایده که کتاب م دد در دستنوشتههای اصهلد ،چیهای را کهه بهراالف ااقگیهت
باشد ،مأیید مندکند)1. 2( .
خلوص کلیسا :درجۀ ۀزادی کلیسا از ۀموزه ا عمل اخا ،ا درجۀ مخابق ۀن با ارادو منشوف ادا برای
کلیسا26( .پ)1.

"د"
دانش :این صفت ادا که اا کامالً اودش را مدشناسد ا همهۀ چیاههای ااقگهد ا ممنهن را در یهک
عمل ساده ا جاادانه مدشناسد 5( .ب)3.
داوری نهایی :ۀارین ا اساسدمرین اعالمیۀ عیسد مسیح دربارو رسنوشهت ابهدی همهۀ انسهانها کهه
بگد از دارو هاار ساله ا شورشد که در پایان ۀن امفاق اواهد افتاد ،رخ مددهد33( .الف)
داوری :به "دااری نهاید" مراجگه کنید.
در جالل برخاست :عزارمد که بهدنهای قیهام کهردو مها را در ۀینهده موصهیف مدکنهد ،کهه زیزهاید ا
دراششد را نشان اواهد داد که شایستۀ جایداه متگال ا فرمانرااید بر ال تد اواهد بود کهه اهدا
به ما اواهد بخشید ،شزیه بدن جالل یافتۀ مسیح اواهد بود16( .الف.4.پ؛ )2. 25
در قدرت برخاست :عزارمد که بدنهای قیام کردو ما را در ۀینده موصیف مدکند ،کهه قهدرت ا قه روت
کههاملد را نشههان اواهههد داد کههه اههدا در هندههام ۀفههرینش انسههان بههرای جسههم مهها در نظههر داشههت.
(16الف2.؛ )2. 25
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ِ
تحت عنوان :عزارمد که دیدناه لومریها دربارو شام ادااند را موصیف مدکند که مگت د اند
در ،با و
ِ
محهت
این نان ااقگاً به بدن جس ند مسیح مزدیل مندشود ،بلنه بهدن جسه ند مسهیح "در ،بها ،ا
عنوان" نان در شام ادااند حاو است28( .پ)2.
دعا :ارمزاط شخصد ما با ادا)9( .
دعوت انجیل :دعوت کلرد انجیل از همۀ انسانها که از طریق اعالمیۀ انجیهل موسه انسهانها انجهام
مدشود .بهعنوان "دعوت بیراند" نیا به ۀن اشاره شده است19( .الف)
دعوت بیرونی :دعوت کلرد انجیل از همۀ انسانها که بهاسیلۀ اعالمیۀ انساند انجیل اراهه مدشهود.
همچنین بهعنوان "دعوت عام" یا "دعوت انجیل" به ۀن اشاره شده ا مردم مدموانند این دعهوت را رد
کنند19( .الف)
دعوت تأثیرگذار :عمل ادای پدر که از طریق اعالمیۀ انساند انجیل صحزت مدکند ا بهاسیلۀ ۀن
مردم را طوری به طرف اود فرامداواند که ۀنها با ای ن نجاتبخش پاسخ مددهند19( .الف)
دعوت درونی :اصخالح دیدری برای "دعوت مأایرنذار"19( .الف)
دفاعیووات :رشههتهای کههه در پههد فههراهم کههردن دفاعیهههای بههرای ح انیههت ای ه ن مسههیحد اسههت مهها
لیرای نداران را قانع کند1( .الف)1.
دورانگرایی :یک نظام الهیامد که در قرن نوزدهم با مخالب جد.اِن .داربهد ( )1882–1800ۀلهاز
شد .در بین ۀموزههای کلد این نظام ،فرق بهین ارساهیهل ا کلیسها بههعنوان دا نهراه در ن شهۀ کلرهد
ادا ،ربوده شدن کلیسا پیش از مصیزت شدید ،مح ق ااقگد نزومهای عهدعتیق دربهارو ارساهیهل در
ۀینده ا م سیم ماریخ کتاب م دد به هفت داره یا "داراننرا" به طری های ادا در ارمزاط با قوم اش
موجود است 32( .پ)2.
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دورۀ هزار سواله :یهک دارو ههاار سهاله (در مناشهفه  5-4:20ذکهر شهده) ،اقتهد مسهیح بهه صهورت
جس ند حاو شده ا در ۀرامش ا عدالت کامهل بهر زمهین سهلخنت اواههد کهرد (برنرفتهه از طمهین
"،millenniumهاار سال"))32( .
ِ
دوستیسوم :این مگلیم ارمدادۀمیا که عیسد ااقگاً انسان نزود ،بلنه ف

به نظر مدرسید کهه انسهان

است (برنرفته از فگل یوناند " ،dekeoبه نظر رسیدن ،اینخور پدیدار شدن")14( .الف)5.
دوگانگی :این ایده که ادا ا دنیای مادی (یا بگضهد از نیراههای رشیهر) ،بههعنوان دا نیهرای لهاید
جهان ،از ازل در کنار هم بودند7( .ب؛ همچنین مراجگه کنید به 13ب)
دو بُنباوری :این دیدناه که انسان از دا بخش مشنیل شده -جسم ا جان /راح)1. 11( .
دیکته کردن :این ایده که ادا رصیحاً هر کلمۀ کتاب م دد را به نویسندنان انسهاند اعهالم کهرد.
(2الف)6.
دیوزدگی :یک عزارت نمراهکننده که در بگضد از مرجمههای اندلیسد کتاب م دد یافت مدشود
ا ظههاهرا ً پیشههنهاد مدکنههد کههه ارادو شهخص کههامالً محههت مسهلر یههک دیههو اسههت .اصههخالح یونههاند
 daimonizomaiبهرت است "محت مأایر دیو" مرجمه شود که مدمواند از مأایر مالیم به مأایر شدید یا
حمله اسگت یابد10( .ح)3.
دیوزده :محت مأایر دیو بودن (یونهاند)daimonizomai :؛ ایهن اصهخالح در عهدجدیهد لالزهاً مهوارد
شدیدمر مأایر دیوها را نشان مددهد10( .ح)3.
دیوها :فرشتدان رشیری که برعلیه ادا نناه کرده ا اکنون دامئاً در دنیا بدی مدکنند) 10( .

"ر"
راستی :این ۀموزه که ادا ،ادای ح ی د است ا یهامد دانهش ا کهالم اا ،ح ی هد ا مگیهار نههاید
ح ی ت است5( .ب)5.
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ربوده شدن پس از مصیبت شدید :ربوده شدنِ ای نداران بگد از مصیزت شدید ما با مسیح در هوا
مالقات کنند ،دقی اً چند لحظه قزل از ایننه مسیح با ۀنها به زمین بازنردد ما در سلخنت ههاار سهاله
سلخنت کنند ،رخ مددهد (یا از دیدناه مگت دین به ناهاارهنراید در جایداه ابدی امفهاق مدافتهد).
(32چ)
ربوده شدن پیش از مصیبت شودید :ربهوده شهدن ای نهداران بهه ۀسه ن ،اقتهد (بهر اسهاد ایهن
دیدناه) مسیح مخفیانه پیش از مصیزت شدید بازمدنردد32( .چ)
ربوده شدن :باط بردن یا قاپیهدن (برنرفتهه از طمهین" ،rapio :در ربهودن ،قاپیهدن ،بها اهود بهردن")
ای نداران که اقتد مسیح به زمین بازمدنردد ،با اا باشند32( .چ)
رحمت :نینوید ادا نسزت به کسانینه در مصیزت ا پریشاند هستند 5( .پ)6.
رستاخیز :برااسنت از مردنان در یهک حیهات جدیهد کهه در مگهرض بهی ری ،پیهری ،زاال یها مهرگ
نیست16( .الف)2.
رسول :یک م ام مصدیق شده در کلیسای االیه .رسوطن عهدجدید ،همتای انزیای عهدعتیق بودند
ا اقتدار داشتند که کالم کتاب م دد را بنویسند30( .الف)1.
روحالقدس :یند از سه شخصیت مثلی که کارش ۀشنار کردن حضور فگهال اهدا در جههان اسهت،
مخصوصاً در کلیسا)17( .
روح :بخش لیرمادی انسان؛ بهطور مزادلپذیر با "جان" بنار مدراد)1. 11( .
روحان ّیت :این ۀموزه که ادا بهعنوان موجودی است که از هیچ مادهای سااته نشده ،هیچ بخش یها
ابگادی ندارد ،مندموانیم با ح رواد جس ندمان درکش کنیم ،ا از هر نون اجود دیدهری برمهر اسهت.
(5الف)1.
ریاضت :راشد از زندند که بسیاری از راحتیهای دنیای مادی را رد کرده ا اننار نف
بنار مدنیرد) 7( .
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رسسختانه را

رئیس فرشتگان :فرشتهای که بر فرشتدان دیدر اقتدار داشت10( .الف)4.

"ز"
زیبایی :صفت ادا که همۀ اصوصیات اوشایند را در اود دارد 5( .چ)16.

"س"
سازگاری :اصخالح دیدری بهرای دیهدناه اصهالحدرایان دربهارو مشه ریت الههد .ایهن اصهخالح نشهان
مددهد که حاکمیت الهد مخلق با ارزش انساند ا انتخابهای ااقگد انسان سازنار است 8( .الف)
تافین :دستهای از مخلوقات راحاند که نفته شده دامئاً ادا را پرستش مدکنند10( .الف.3.ب)
تنوشتگرایی :نظامد که در ۀن انتخابها ا مصمی ت انساند ،ااقگاً هیچ مفاامد ایجاد مندکننهد،
چون مساهل به جاید اتم مدشوند که از قزل م ررر شده است .این با ۀموزههای کتاب م دد دربارو
مش ریت الهد ا برنایدند در مضر اد است ،ۀموزههاید که در ۀن انسانها ااقگاً انتخاب مدکنند ا عواقب
ااقگد دارد ا بهااطر ۀن پاسخدو اواهند بود18( .پ)1.
سه بنباوری :این دیدناه که انسان از سه بخش مشنیل شده :جسم ،جان ا راح)1. 11( .
سه خداباوری :این اعت اد که سه ادا هست6( .پ)3.

"ش"
شام خداوند :یند از دا فرماند که عیسد به کلیسایش داد که اجرا کند .این فرمهان بایهد مرمزهاً در
رسارس زندند مسیحی ن بهعنوان نشانهای از ادامۀ مشارکت با مسیح اجرا شود)28( .
شباهت :به چیای اشاره مدکند که شزیه ۀن چیای است که ۀن را نشان مددههد ،امها ینهد نیسهت
(عای demut :در پیدایش  ،26:1انسان "به صورت ا شزیه به" ادا ۀفریده شد)11( .پ)1.
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رشایط بینوابینی :جایدهاهد کهه شهخص در زمهان بهینِ مهرگ اش ا بازنشهت مسهیح بهرای اعخهای
بدنهای قیام کردو جدید به ای نداران ،در ۀنجها مدمانهد .در رشایه بینهابیند ،ای نهداران بههعنوان
راحهاید بدان بدن جس ند هستند)25( .
شفا :عخیۀ راحال دد که برای احیای سالمتد عمل مدکنهد ،بههعنوان منونههای از ۀزادی کامهل از
ضگف ا نامواند جس ند که مسیح با مرگ ا رستاایاش برای ما اریداری کرد30( .پ)
شوناختپذیری :به این ح ی ت اشاره مدکند که ما مدموانیم چیاهای ح ی د را دربارو ادا بدانیم
ا ادا را بشناسیم ،نه ف

شناات ح ای د دربارو اا4( .ب)

رس دیوها10( .چ)
شیطان :نام شخصد ِ

"ص"
صحبت به زبانها :دعا یها ستایشهد کهه بها سهیالبهاید بیهان مدشهود کهه بهرای سهخندو قابهل درک
نیست)2. 30( .
صداقت و راستگویی :اصخالح دیدری برای راستد ادا 5( .ب5.؛  5ب)4.
صعود :برااسنت عیسد از زمین به ۀس ن ،چهل راز بگد از رستاایاش16( .ب)1.
کهل اجهودش مأکیهد مدکنهد ،ازجملهه:
صفات اختصاری :اصوصیات شخصیت ادا که بهر برمهری ر
ک ل (اا همۀ اصوصیات اوشایند را دارد) ،متزارک (اا از یامد اصوصهیات اش لهذت مدبهرد) ا
زیزاید (اا جمیع چیاهای اوشایند است)5( .چ)
صفات اخالقی :جوانزد از شخصیت ادا که ااالقیهات یها ماهیهت ااالقهد اا را موصهیف مدکنهد.
(5پ)
صفات انتقالپذیر :جوانزد از شخصیت ادا که بیشرت با ما قسمت کرده یا به ما "منت ل مدکنهد".
( 4پ)
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صفات انتقالناپذیر :جوانزد از شخصیت ادا که کمرت با ما قسمت مدکند4( .پ)
صفات عقالنی :جوانزد از شخصیت ادا که ماهیت دانش ا استدطل اا را موصیف مدکند 5( .ب)
صفات مربوط به هدف :جوانزد از شخصیت ادا که مربهوط بهه مصهمیمنیری ا اجهرای مصهمی ت
است) 5( .
صفاتی که وجود خدا را توصیف میکنند :جوانزد از شخصیت ادا که حالت اساسد اجهودش را
موصیف مدکنند5( .الف)
صورت خدا :ماهیت انسان ،چناننه اا مانند اداست ا نشاندهندو اداست11( .پ)
صورتگرایی :مگلیم ارمدادۀمیای که مگت د است ادا ااقگاً سه شخصیت مت یا نیسهت ،بلنهه ف ه
یک شخصیت است که در زمانهای مختلف در "حالتهای" مختلهف بهر انسهانها ظهاهر مدشهود .ۀن را
سا ِبلیانیسم هم مدنامند6( .پ)1.

"ض"
ضدّ مسیح" :مرد بددین" که پیش از بازنشت اانوی مسیح ظاهر اواهد شد ا باعه رنهج ا جفهای
شدیدی شده ا موس عیسد نابود مدشود .این اصخالح برای موصیف افراد دیدری بنار رفته کهه بها
مسیح مخالفت زیادی مدکنند ا پیشدامان ض رد مسیح نهاید هستند31( .ح .3.چ)
رضورت کتاب مقدس :این ایده که کتهاب م هدد بهرای شهناات انجیهل ،حفهظ حیهات راحهاند ا
ۀناهد از ارادو ادا واری است ،اما برای ۀناهد از ایننه ادا اجود دارد یا ۀناهد از چیای دربهارو
شخصیت ا رشیگت ااالقد اا واری نیست3( .ب)
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"ط"
طرح هوشمندانه :این دیدناه که ادا مست ی ً جهان ا بسهیاری از نونهههای حیهات را ۀفریهد ،کهه
براالف این دیدناه است که نونههای جدید از طریق فرایند مناملد جهش امفاقد به اجهود ۀمدنهد.
(7چ.2.ب)
"ع"
عادلشمردگی :عمل قانوند ا فوری ادا که با ۀن ( )1نناهان ما را ۀمرزیده شده ا عدالت مسیح را
از ۀنِ ما مدداند ا ( )2ما را در نظر اود عادل اعالم مدکند)22( .
عدالت القا شده :در ااقع عدالتد که ادا در ما مدنذارد ا ما را از دران مزدیل مدکنهد .کلیسهای
کامولیک رامد ،عادلشمردند را بر اساد این ال ا درک مدکنهد کهه متفهاات از دیهدناه پرامسهتان
است که عادلشمردند را اعالمیۀ قانوند ادا بر اساد عدالتد مدداند که به ما نسهزت داده شهده
است22( .پ)
عدالت یا پارسایی :اصخالح دیدری برای عدالت ادا5( .پ)9.
حهق اسهت.
حق عمل مدکند ا اهودش مگیهار نههاید ر
عدالت :این صفت ادا که اا همیشه مخابق ر
(5پ)9.
عدمباوری :این مگلیم که لیرای نداران بگد از مرگ ما مدمد کیفر اشم ادا را متحمهل مدشهوند ا
بگد "نابود مدشوند" یا از بین مدراند ا دیدر اجود ندارنهد .بگضهد از منونهههای ایهن مگلهیم مگت هد
است که نابودی بالفاصله بگد از مرگ امفاق مدافتد33( .خ)
عشاء ر ّبانی :اصخالحد که مگموطً در اشاره به شام ادااند بنار مدراد28( .پ)1.
عطایای روحالقدس :همۀ مواناییهاید که از راحال دد قدرت یافته ا در هر ادمت کلیسهاید بنهار
مدراد29( .الف)
علّت اولیه :علت الهد ،نادیدند ا هادی همۀ امفاقات8( .ب)4.
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علت ثانویه :اصوصیات ا اع ل مخلوقات که اقایگد را در جهان حاصل مدکند8( .ب)4.
علم تأویل :فرایند مفسیر یک منت از کتاب م دد3( .الف)4.
علم تفسیر :مخالگۀ سزنهای صحیح مفسیر متون3( .الف)4.
علم مطلق :این صفت ادا که کامالً اودش را مدشناسد ا از همۀ چیاهای ااقگد ا ممنن بها یهک
عمل ساده ا جاادانه ۀناه است 5( .ب)3.
"غ"
غیرت :این ۀموزه که ادا دامئاً در پد محافظت از ح ُرمت اود مدباشد5( .پ)10.
غیرقابل درک :مندموان کامالً درک کرد .در مورد ادا ،به ایهن مگناسهت کهه ههیچ چیهای را دربهارو
ادا مندموان بهطور کامهل یها جهامع درک کهرد ،انرچهه مدمهوانیم چیاههای ح ی هد را دربهارو اهدا
بدانیم4( .ب)1.
"ف"
فدیووه :عمههل بازاریههد نناهنههاران از اسههارت شههان در ننههاه ا شههیخان ،بهاسههیلۀ پردااههت فدیههه.
(15پ.2.پ)]4[.
فرزند خواندگی :عمل ادا که با ۀن ما را اعضای اانوادهاش مدسازد22( .ح)
فرشته :یک موجود راحاند مخلوق ،با قضاات ااالقد ا اسهتگداد زیهاد ،امها بهدان بهدن جسه ند.
(10الف)
فرو رفنت :شیوو مگمید در عهدجدید که شخص کامالً در زیر ۀب قهرار مدنرفهت ا بگهد دابهاره از ۀب
اار مدشد27( .الف)
فساد ارثی :ماهیت نناهۀلود یا یایل به نناه که همۀ انسانها بهااطر نناه ۀدم به ارث بردهاند (لالزاً
بهعنوان "ۀلودند االیۀ" به ۀن اشاره شده است) .این ایده مستلام ۀن است که ( )1ما در ماهیت مان
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کامالً عاری از نینوید راحاند در ناد ادا هسهتیم ا ( )2مها در اعه ل مهان ،کهامالً نهاموان از انجهام
اع ل نینوی راحاند در ناد ادا هستیم13( .پ)2.
فساد کامل :اصخالح س رنتد برای ۀموزهای که در این منت بهعنوان "نامواند کامل" به ۀن اشاره شهده
است13( .پ.2.الف)
فسادناپذیر :ماهیت بدنهای قیام کهردو ۀینهدو مها کهه ماننهد بهدن قیهام کهردو مسهیح اواههد بهود ا
بنابراین استه نخواهد شد ،پیر نخواهد شد یا در مگهرض ههیچ نهون بهی ری یها مهرض قهرار نخواههد
نرفت16( .الف.4.پ)
فیض مشرتک :فید ادا که بهاسیلۀ ۀن به انسانها برکهات بدشه ر مددههد کهه بخشهد از نجهات
نیست17( .الف)
فیض مقاومتناپذیر :عمل ادا که بهاسیلۀ ۀن بهطور مؤاری مردم را فرامداواند ا به ۀنها مولد مهازه
مدبخشد که هر دا مضمین مدکنند که ما با ایه ن نجهاتبخش پاسهخ اهواهیم داد .ایهن اصهخالح
مورد سو مفاهم قرار مدنیرد ،چون ظاهرا ً استنزاط مدکند که انسانها بههطور دااطلزانهه ا ارادی بهه
انجیل پاسخ منددهند20( .الف)
فیض نجاتبخش :فید ادا که انسانها را به سوی نجات هدایت مدکند؛ بههعنوان "فهید اهاص"
هم شنااته شده است17( .الف)
فیض :نینوید ادا نسزت به کسانینه ف

طیق مجازات هستند5( .پ)6.
"ق"

قائم به ذات :نام دیدری برای صفت است الل یا اجود ازلد ادا)1 . 4( .
کهل ارادو م ه ردد اش را اجهرا کنهد (برنرفتهه از طمهین:
قدرت مطلق :این صفت اهدا کهه مدموانهد ر
" ،omniهمه ،مخلق" ا " potensقدریند"))13. 5( .
قدرت :اصخالح دیدری برای قدرت مخلق ادا)13. 5( .
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قدرتها و ریاستها :اسامد دیدری برای قدرمهای شیخاند (ا شاید قدرمهای فرشتدان) در بگضهد از
ۀیات کتاب م دد10( .خ)2.
قدّ وسیت :این صفت ادا که اا از نناه جدا شده ا در پد جالل ا ُحرمت اود مدباشد 5( .پ)8.
قربانی که خشم خدا را برمیگرداند (کفواره) :یهک قربهاند کهه اشهم اهدا را مها بهه ۀاهر متح رمهل
مدشود ا با این کار ،اشم ادا را نسزت به ما به لخف مزدیل مدکند15( .پ.2.ب)]4[.
قربانی :مرگ مسیح بر رای صلیب ،بر اساد این دیهدناه کهه اا جاایهد را کهه مها طیهق اش بهودیم،
پرداات15( .پ.2.پ)]1[.
قریبالوقوع :به این ح ی ت اشاره مدکند که مسیح مدمواند ا ممنن است هر لحظه بازنردد ا مها
باید برای بازنشت اش در هر رازی ۀماده باشیم31( .ح)1.
قضایی :مربهوط بهه رشح مهذاکرات قهانوند اسهت؛ عادلشهمردند را بههعنوان اعالمیهۀ قهانوند اهدا
موصیف مدکرد که بهمنهاید ماهیت دراند یا شخصیت ما را مزدیل مندکند22( .الف)

"ک"
کاریزماتیک :اصخالحد در اشاره به نراهها یا اشخاصد که مزدأ ماریخد شان را به جنهزش مجدیهد
کاریامامیک در دهۀ  1960ا  1970نسهزت مددهنهد ا اواههان بنهارنیری همهۀ عخایهای راحهاند
مذکور در عهدجدید هستند ا اجازه مددهند دیدناههای متفاامد دربارو مگمیهد راحال هدد بگهد از
ای ن ۀاردن ا زبانها بهعنوان نشانهای از مگمید راحال دد اجود داشته باشد)29( .
کالوینیسووم :یههک سه رنت الهیههامد کههه بههه نههام اصههالحدرای فرانسههوی قههرن شههانادهم ،جههان کههالوین
نامدذاری شد ( )1564–1509که بر حاکمیت ادا بر همه چیها ا نهامواند انسهان در انجهام اعه ل
نینوی راحاند در ناد ادا مأکید مدکند)8( .
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ک ُتب مقدس :نوشتههای (یوناند  )Grapheعههدعتیق ا عهدجدیهد کهه از لحهاظ مهاریخد بههعنوان
کالم منتوب ادا شنااته شده است .اصخالح دیدری برای کتاب م دد است2( .الف)
کروبیان :یک دسته از مخلوقات راحاند که قزالً از د ِر ارادی با عدن پاسزاند مدکردند ا اهدا بهر
ۀنها سوار شده است10( .الف .3 .الف)
کفّاره :کاری که مسیح با زندند ا مرگ اش انجام داد ما نجات ما را بدست ۀارد)15( .
کفّارۀ نیابتی :کاری که مسیح در زندند ا مرگ اش انجام داد ما با ایستادن در جایداه مها بههعنوان
"جانشین" ما یا مناینده ،نجات ما را بدست ۀارد15( .پ.2.ب)]4[.
کفایت کتاب مقدس :این ایده که کتاب م هدد شهامل یهامد کهالم اداسهت کهه اا مداواسهت
قوماش در هر مرحله از ماریخ فدیه ا بازارید ،ۀن را داشته باشهند ا اکنهون ایهن شهامل یهامد کهالم
اداست که برای نجات ،اعت د کامل به اا ا اطاعت کامل از اا به ۀن نیازمندیم3( .پ)
کل ای نداران ح ی د در همۀ اعصار26( .الف)1.
کلیسا :ج عت ر
کلیسای مرئی :کلیساید که مسیحیان بر رای زمین مدبینند .چون ف
پ

ادا قلهب مها را مدبینهد،

کلیسای مرهد همیشه شامل مگدادی از لیرای نداران اواهد بود26( .الف)2.

کلیسای نادیدنی :کلیسا از ِ
دید ادا26( .الف)2.
کاملگرایی :این دیدناه کهه بدننهاهد کامهل یها ۀزادی از ننهاه ۀناهانهه بهرای مسهیحد در زنهدند
کنوند امنانپذیر است23( .ب)4.
کامل :این صفت اهدا کهه اا کهامالً همهۀ اصوصهیات برمهر را در ااتیهار دارد ا از همهۀ اصوصهیات
اوشایند براوردار است5( .چ)14.
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"گ"
گزینش طبیعی :این ایدو فرضد در نظریۀ مناملد که اندامهای زنده کهه بهرای محهی شهان بسهیار
مناسب هستند ،زنده مدمانند ا منثیر مدشوند ،درحالینهه ب یهه نهابود مدشهوند (همچنهین "ب های
مناسبمرین موجودات" نامیده مدشود) (7چ.2.پ)]1[ .
گناه ارثی :نناه ا یایل به نناه که همۀ انسانها بههااطر ننهاه ۀدم بهه ارث مدبرنهد (لالزهاً بههعنوان
"نناه االیه" به ۀن اشاره مدشود") .نناه اراد شامل م صیر اراد ا فساد اراد است13( .پ)
گناه اولیه :اصخالح س رنتد برای ۀموزهای که در ایهن مهنت بههعنوان "ننهاه اراهد" بهه ۀن اشهاره شهده
است .نناه االیه شامل م صیر االیه ا ۀلودند االیه است13( .پ)
گناه غیرقابل بخشوش :بداواهد لیرعادی ا عدم پهذیرش ارادی ا افهرتا بهر کهار راحال هدد بهرای
نواهد دادن دربارو مسیح ا نسزت دادن ۀن به شیخان)5. 13( .
گناهناپذیری :این ۀموزه که مسیح مندموانست مرمنب نناه شود14( .الف)4.
گناه :هر کوماهد در مخابق با رشیگت ااالقد ادا در عمل ،ندرش یا ماهیت13( .الف)
گواه شخصی :ماهیت اازات شخصد کتاب م دد که بهاسیلۀ ۀن ،ما را قانع مدکند که کهالم اش،
کالم اداست2( .الف)4.
گونوواگونی موونت :کلهه ت متفههاات از یههک ۀیههۀ کتههاب م ههدد در نسههخههای باسههتاند متفههاات.
(.2. 2پ)
گونههای انتقالی :در نظریۀ مناملد ،فسیلها بگضد از ایژنیهای یک حیوان ا بگضهد از ایژنیههای
نونۀ پیرشفتۀ بگدی را نشان مددهند کهه انهر یافهت شهود ،مهدارکد را بهرای نظریهۀ منهاملد فهراهم
مدکند ا شنافهای موجود بین انوان مختلف حیوانات را پُر مدکند7( .چ.2.پ)]1[.
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"م"
مابعد هزارهگرایی :این دیدناه که مسیح بگد از دارو هاار ساله بهه زمهین بازاواههد نشهت .در ایهن
دیدناه ،دارو هاار ساله ،عرص ۀرامش ا عدالت بر زمهین اسهت کهه بها پیرشهای انجیهل ا رشهد کلیسها
حاصل مدشود ،اما نه با حضور جس ند مسیح در زمین32( .ب)
ما ّدهگرایی :این دیدناه که جهان مادی منها جهان موجود است7( .ب)
ماراناتا :اصخالح ا َرامد که در اال قرنتیان  22:16بنار رفته ،یگند "ادااند ما ،بیا" ا اشتیاق شدید
به بازنشت مسیح را ابراز مدکند31( .ب)
مأموریت بزرگ :ۀارین فهرامین عیسهد بهه شهانردانش کهه در متهد  20-18:28ازهت شهده اسهت.
(1پ)1.
متبارک بودن :صفت ادا که با ۀن کامالً از اودش ا همۀ چیاهاید کهه انگناسهد از شخصهیت اش
مدباشد ،لذت مدبرد5( .چ)15.
متعال :اصخالحد برای موصیف ادا که عظیمرت از ال ت ا مست ل از ال ت است7( .ب)
متناقضمنا :بیانیهای که ظاهرا ً متناقد است ،اما مدمواند ح ی ت باشد؛ یک منهاقد ظهاهری امها
لیرااقگد)3. 1( .
مجازات آگاهانۀ ابدی :موصیف ماهیت مجازات در جهنم ،که بدپایهان اواههد بهود ا رشیهران ۀنهاه
اواهند بود33( .خ)
مجازات نیابتی :دیدناهد دربارو کفراره که مگت د است مسهیح بها مهرگ اش جهاای عادطنهۀ اهدا را
برای نناهان ما متحمل شد ا بهعنوان جایدایند برای ما ،این کار را کرد15( .پ.2.ب)]4[.
محبت :اقتد برای ادا بنار مدراد ،ۀموزهای که ادا بهطور جاادانه اود را فدای دیدهران مدکنهد.
(5پ)7.
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مردو ّدیت :مصمیم حاک نۀ ادا پیش از ۀفهرینش کهه از بگضهیها رصفنظهر کنهد ا متأسهفانه مصهمیم
بدیرد ۀنها را نجات ندهد ا بهااطر نناهانشان مجهازات کنهد ا درنتیجهه عهدالت اش را ۀشهنار کنهد.
(18چ)
مرگ :پایان زندند جس ند ما که نتیجۀ اراد نناه به جهان بود( .برای مسیحد ،بهااطر بهاید که
مسیح برای نناهامنان پرداات ،مرگ ما را به حضور ادا مدبرد25( ).الف)
مساواتطلبی :این دیدناه که همۀ عملنردها ا ن شهای اانواده ا کلیسا بهطور ینسهان در ااتیهار
مردان ا زنان است (لیر از مواردی که بهر اسهاد مفاامههای جسه ند اسهت ،ماننهد بچههدار شهدن).
مساااتطلزد بهطور ااص مگت د است که شوهر در ازداا ن ش رهای منحرصه بهه فهردی نهدارد ا
ن ش اداره یا مگلیم کلیسا ف

مختص به مردان نیست12( .پ.2.ذ)

مش ّیت الهی :این ۀموزه که ادا دامئاً طوری در زندند همۀ مخلوقات حضور دارد که ( )1اجودشان
را حفظ مدکند ا اصوصهیامد را کهه بها ۀن ۀفریهده شهدهاند ،حفهظ مدکنهد؛ ( )2در همهۀ کارهها بها
مخلوقات همناری مدکند ،اصوصیات مت یاشان را هدایت مدکند ما کاری کند که به ایهن شهنل
عمل کنند؛ ا ( )3ۀنها را هدایت مدکند که اهداف اش را به مح رق رسانند)8( .
مصالحه یا آشتی :رفع اصومت ا احیای مشارکت بین دا طهرف؛ مها در کفرهاره بها اهدا مصهالحه یها
ۀشتد کردیم15( .پ.2.پ)]3[.
مصون از خطا :این ایده که کتاب م هدد مندموانهد مها را در موضهوعات مربهوط بهه ایه ن ا عمهل
نمراه کند.2. 2( .الف)
مصیبت شدید :اصخالحد از متد  21:24که به داران سختد ا مصیزت شهدید پهیش از بازنشهت
مسیح اشاره مدکند 32( .چ)
حق ا مسئولیت را دارد که اع ل ااصد را به نفع
مقوام :جایداه شنااته شده ا َعلَند کسد که این ر
کل کلیسا انجام دهد29( .الف)3.
ر
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مکاشفۀ خاص :کالم ادا در اشاره به افراد ااص که شامل کالم کتاب م دد هم مدشود .مت یها
از مناشفۀ عام که بهطور کلد به همۀ انسانها داده مدشود3( .ب)4.
مکاشفۀ عام :شناات اجود ،شخصیت ا رشیگت ااالقد ادا که همۀ انسانها از طریق ۀفهرینش بهه
ۀن دست مدیابند3( .ب)4.
مک ّملگرایان :این دیدناه که زنان ا مردان در ناد ادا ارزش ینسان ،اما در ازداا ا کلیسا ن شهای
متفاات دارند؛ مخصوصاً ایننه در ازداا  ،ن ش رهای منحرصه بهه فهردی بهه شهوهر ااتصهاص داده
شده ا بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم در کلیسا به مردان ااتصاص داده شده است12( .پ.2.ذ)
موجودات زنده :یک دسته از مخلوقات راحاند که ظاهرشان مانند شیر ،ناا ،انسان ا ع اب بود که
نفته شده در اطراف مخت ادا پرستش مدکنند10( .الف.3.پ)
میکائیل :رهی

فرشتدان که بهعنوان رها ارمش فرشتدان ظاهر مدشود10( .الف)4.

"ن"
ناتوانی کامل :ف دان کامل نینوید راحاند در انسان ا نامواند در انجام کارهای نینهو در نهاد اهدا
(لالزاً بهعنوان "فساد کامل" به ۀن اشاره شده است)13( .پ.2.الف)
کل اجود راحهاند اا هرنها موسه مها قابهل
نادیدنی بودن :صفت ادا که بهاسیلۀ ۀن ذات کامل ا ر
رؤیت نخواهد بود ،با این حال ادا همچنان اود را از طریق چیاهای مرهد ا مخلوقات بهه مها نشهان
مددهد5( .الف)2.
ناهزارهگرایی :این دیدناه که پیش از دااری نهاید ا جایداه ابهدی ،سهلخنت ههاار سهالۀ مسهیح بهر
زمین ،بهطور جس ند ا ااقگد اجود نخواهد داشت .در این دیدناه ،مرجگهای کتهاب م هدد بهرای
دارو هههاار سههاله در مناشههفه  20بههرای موصههیف عرصهه حههاو کلیسههاید در نظههر نرفتههه مدشههود.
(32الف)1.
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نب ّوت :عخیۀ راحال دد در عهدجدید ،برای بیان چیای که اهدا فدالزدیههه بهه ذههن ۀارده اسهت.
(30الف)
نتیجۀ رضورت مطلق :این دیدناه که کفراره کامالً واری نزود ،اما بههعنوان "نتیجهۀ" مصهمیم اهدا
برای نجات بگضد از انسانها کامالً واری بود ،چون هیچ راه دیدهری لیهر از مهرگ ا رسهتاایا پرسه
ادا نزود ما ادا بتواند نناهناران را نجات دهد15( .ب)
نخستزادگی :عملهد در عههدعتیق کهه در ۀن االهین فرزنهد ههر نسهل از اهانوادو انسهاند ،رههای
اانواده را در ۀن نسل برعهده داشت12( .پ.2.الف)
نسبت دادن :ۀن را متگلرق به کسد بدانید ا درنتیجه کهاری کنیهد کهه ۀن چیها بهه ۀن شهخص مگلرهق
یابههد .اههدا ننههاه ۀدم را متگلرههق بههه مهها "مددانههد" ا بنههابراین ایههن ننههاه بههه مهها مگلرههق دارد .اههدا در
عادلشمردند ،عدالت مسیح را متگلرق به ما مدداند ا بر این اسهاد اعهالم مدکنهد کهه ایهن بهه مها
مگلرق دارد ا درنتیجه این عدالت به ما مگلرق دارد13( .پ1.؛ 22پ).
نستوریگری :بدعت قرن پنجم که مگلیم داد دا شخصیت جدانانهه در مسهیح بهود ،یهک شخصهیت
انساند ا یک شخصیت الهد14( .پ.1.ب)
نشانههای کلیسا :ایژنیهای مت یا کلیسای ح ی هد .در سه رنت پرامسهتان ،اینهها مگمهوطً بههعنوان
موعظۀ صحیح کالم ادا ا ادارو صهحیح ۀیینههای کلیسهاید (مگمیهد ا شهام اداانهد) شهنااته شهده
است26( .ب)1.
نظریۀ تأثیر اخالقی :این نظریه که مرگ مسیح جریمۀ نناهان نزود ،بلنه ف

نشاندهندو این بهود

که چ در ادا عاشق انسانهاست ،چون نشان داد که چ در ادا با رنجهایشان همدردی کهرد ،حتهد
ما ح رد مرگ .پ

کفراره بهعنوان منونهای بهرای دریافهت پاسهخ شهنرناارانۀ مها طراحهد شهده اسهت.

(15پ)]2[ . .2.
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نظریۀ حکمرانی :این نظریه که مرگ مسیح جریمۀ نناهان ما نزود ،بلنه ادا این ح ی هت را نشهان
داد که چون اا حاکم ااالقد جهان است ،اقتد رشیگت اش زیر پها نذاشهته مدشهود ،بایهد جاایهد
پرداات شود15( .پ)]4[. .2.
نظریۀ زمین پیر :نظریۀ ۀفرینش که زمین را بسیار پیر مددانهد ،شهاید  4.5میلیهارد سهاله مددانهد.
(7چ)3.
نظریۀ زمین جوان :نظریۀ ۀفرینش که زمین را نسزتاً جوان مدداند ،شاید م ریزهاً ده ههاار یها بیسهت
هاار ساله7( .چ)3.
نظریۀ فدیه به شیطان :این دیدناه اشتزاه که در کفراره ،مسیح فدیهای را به شیخان پرداات مها مها
را از پادشاهد اا رهاید دهد15( .پ)]1[ . .2.
نظریۀ خود را خالی ساخنت :این نظریۀ اشتزاه کهه اقتهد مسهیح بههعنوان انسهان رای زمهین بهود،
بگضد از صفات الهد اود را مسلیم کرد (برنرفته از فگل یوناند  ،kenooکه یگنهد "اهالد کهردن").
(14ب)3.
نظریۀ منونه :این دیدناه که مسیح در کفراره جاای عادطنۀ اهدا بهرای نناهامنهان را متح رمهل نشهد،
بلنه ف

منونهای برای ما فراهم کرد که بدانیم چدونه باید بهطور کامهل بهه اهدا اعهت د ا اطاعهت

کنیم ،حتد انر به مرگ منتهد شود15( .پ)]3[. .2.
نوووبر (اولووین محصووول) :االههین بخههش از محصههول رسههیده (یونههاند .)Aparche :کتههاب م ههدد در
موصیف مسیح در رستاایاش بهعنوان "نوبر" (اال قرنتیان  )20:15نشان مددهد که بهدنهای قیهام
کردو ما بگد از ایننه ادا ما را از مردنان برمدایااند ،مانند بدن مسیح اواهد بود16( .الف .4.پ)
کل کیستد اا ا کارهایش ،سهاااار مأییهد
نیکویی :این صفت ادا که اا مگیار نهاید نینوید است ا ر
است5( .پ)6.
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نئواُرتدکس :جنزش الهیامد قرن بیسهتم کهه بها مگهالیم کهارل بهارت اراههه شهد .بهارت بهه جهای نظهر
ارمدک

که همۀ کالم کتاب م دد موس ادا اعهالم شهده ،مگلهیم داد کهه کهالم کتهاب م هدد در

رایاراید با ۀنها ،برای ما به کالم ادا مزدیل مدشود2( .الف)2.

"و"
واسطه :ن شد که عیسد اجرا مدکند ا بین ما ا ادا قرار مدنیرد ا به ما مواناید مدبخشهد کهه بهه
حضور ادا برایم9( .ب)2.
وجود ازلی :اصخالح دیدری برای است الل ادا)1. 4( .
وحدت :این ۀموزه که ادا به بخشهای مختلف م سیم نشده ،با این حال ما مدبینیم که در زمانههای
متفاات بر صفات متفاات ادا مأکید مدشود)5. 4( .
وضوح کتاب مقدس :این ایده که کتاب م دد طوری نوشته شده که همۀ کسهانینه ۀنهرا بها کمهک
ادا اوانده ا در پد پیرای از ۀن هستند ،مگالیم اش را درک اواهند کرد3( .الف)3.
وفواداری :این صفت ادا که همیشه به حرفش عمهل اواههد کهرد ا اعهدهاش را انجهام اواههد داد.
(5ب)5.

"ه"
همزمانی :یند از جوانب مش ریت الهد ادا که بها ۀن در همهۀ اعه ل بها مخلوقهات همنهاری کهرده ا
اصوصیات مت یاشان را هدایت مدکند که بهطور ااص عمل کنند8( .ب)
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"ی"
یک بنباوری :این دیدناه که انسان ف

از یک عنرص ،یگند بدن جس ند سااته شده ا بدنش

ه ن شخص است)1. 11( .
یک ذاتپنداری :بدعت قرن پنجم که مگت د بود مسیح ف

یک ماهیت داشت که مرکیزد از

ماهیت الهد ا انساند بود (برنرفته از یوناند " monosیک" ا " physisماهیت")14( .پ.1.پ)
یگانه مولود :مرجمۀ اشتزاه کلمۀ یوناند ( monogenesیوحنا  16:3ا لیره) ،که در ااقع یگند
"بدنظیر" یا "منحرص به فرد" .ۀریانها از این کلمه برای اننار الوهیت مسیح استفاده کردند ،اما ب یۀ
کلیسا اینخور درک کردند که پرس از ازل بهعنوان پرس با پدر در ارمزاط بود6( .پ)2.
یوتِکیانیسم :اصخالح دیدری برای یک ذاتپنداری ،به نام راهب قرن پنجم ،یگند یومی ِن
) (Eutychesنامدذاری شده است 14( .پ.1.پ)
 :Ex nihiloعزارت طمین به مگنای "از هیچ" .به ۀفرینش جهان موس ادا اشاره مدکند که "از
هیچ" یا بدان استفاده از مواد موجود قزلد ۀفرید7( .الف)1.
 :Ex opere operatoعزارت طمین به مگنای "با کا ِر انجام شده" .این عزارت در مگلیم کامولیک
رامد بنار رفته ما نشان دهد که ۀیینهای کلیساید (از جمله مگمید یا عشا ربراند) بهااطر عمل
انجام شده ،مأایرنذارند ا این مأایرنذاری به ندرش دراند ای ن رشکتکنندنان اابسته نیست.
(28پ)1.
 :Homoiousiosکلمۀ یوناند به مگنای "از ذات مشابه" که موس ۀریود در قرن چهارم بنار رفت ما
مأیید کند که مسیح یک موجود ۀس ند مافوقطزیگد بود ،اما با ادای پدر ،ذات ینساند نداشت.
(6پ)2.
 :Homoousiosیک کلمۀ یوناند به مگنای "از ذات ینسان" ،که در اعت ادنامۀ نی یه ذکر شد ما
مگلیم دهد که مسیح از ذات کامالً ینساند با ادای پدر براوردار بود ا بنابراین کامالً ادا ا کامالً
انسان بود6( .پ)2.
 :Paedobaptismیا مگمید نوزادان :عمل مگمید نوزادان (پیشوند  paidoبرنرفته از یوناند pais
"بچه" است)27( .ب)4.

852

فهرست راهنمای عبارات کتاب مقدسی مورد بحث

عزارات کتاب م دد که بدان مفسیر در منت بازنو شدهاند ،در این فهرست ذکر نشده است.
پیدایش
پیدایش 1:1
پیدایش 3-1:1
پیدایش 2:1
پیدایش 5:1
پیدایش 24:1
پیدایش 25:1
پیدایش 26:1
پیدایش 27:1
پیدایش 31:1
پیدایش 7:2
پیدایش 37-15:2
پیدایش 17:2
پیدایش 18:2
پیدایش 23-18:2
پیدایش 20-19:2
پیدایش 21:2
پیدایش 22-21:2
پیدایش 23:2
پیدایش 24:2
پیدایش 19-1:3
پیدایش 4:3
پیدایش 5:3
پیدایش 9:3
853

پیدایش 16:3
پیدایش 19-18:3
پیدایش 20:3
پیدایش 22:3
پیدایش 2-1:5
پیدایش 2:5
پیدایش 6:9
پیدایش 7:11
پیدایش 13:16
پیدایش 14:18
پیدایش 5:39
پیدایش 5:45
پیدایش 20:50
خروج
ارا 6-2:3
ارا 21:4
ارا 3:7
ارا 15:8
ارا 12:9
ارا 16:9
ارا 20:10
ارا 6-4:19
ارا 4:20
ارا 16:20
ارا 17:20
ارا 22-20:23
854

ارا 33:26
ارا 14-9:32
اعداد
اعداد 35:22
اعداد 19:23
تثنیه
مثنیه 7-6:6
مثنیه 14:10
مثنیه 29:29
داوران
دااران 2-1:2
دااران 4
دااران 11:6
اول سموئیل
اال سموهیل 4:4
دوم سموئیل
دام سموهیل 23:12
اول پادشاهان
اال پادشاهان 27:8
دوم پادشاهان
دام پادشاهان 17:6
855

دام پادشاهان 7:20
اول تواریخ
اال مواریخ 1:21
دوم تواریخ
دام مواریخ 14:7
دام مواریخ 13-12:16
نحمیا
نحمیا 6:9
ایوب
ایوب 6:1
ایوب 22-21:1
ایوب 4:33
ایوب 26:36
ایوب 16:37
ایوب 32-31:38
ایوب 2:40
ایوب 9-8:40
مزامیر
مامور 4-3:10
مامور 6:12
مامور 1:14
مامور 11:16
856

مامور 1:19
مامور 2-1:19
مامور 7:19
مامور 10:22
مامور 6:33
مامور 11:33
مامور 7-6:45
مامور 5:51
مامور 1:53
مامور 2:90
مامور 4:90
مامور 27-25:102
مامور 1:110
مامور 18-17:115
مامور 1:119
مامور 130:119
مامور 160:119
مامور 8-7:139
مامور 10-7:139
امثال
امثال 29:15
امثال 2:16
جامعه
جامگه 5:1

857

اشعیا
اشگیا 8:6
اشگیا 15-12:14
اشگیا 6-1:38
اشگیا 7:43
اشگیا 10-9:46
اشگیا 5-4:53
اشگیا 7-6:55
اشگیا 2:59
اشگیا 10:61
اشگیا 10:63
اشگیا 17:65
اشگیا 20:65
اشگیا 22:66
ارمیا
ارمیا 24-23:9
ارمیا 9:17
ارمیا 24-23:23
ارمیا 27:32
حزقیال
حاقیال 14-5:1
حاقیال 11:33
حاقیال 27-26:36

858

دانیال
دانیال 14-13:7
یوئیل
یوهیل 29-28:2
عاموس
عامود 4-1:9
یونس
یون

1:3

یون

4:3

صفنیا
صفنیا 18-17:3
زکریا
زکریا 1:3
مالکی
مالکد 6:3
متی
متد 25-18:1
متد 3:3
متد 17-16:3
متد 11-1:4
859

متد 4:4
متد 11:4
متد 24:4
متد 8:5
متد 19:5
متد 22:5
متد 24-23:5
متد 44:5
متد 45-44:5
متد 48:5
متد 9:6
متد 10:6
متد 11:6
متد 12-11:6
متد 12:6
متد 14-13:7
متد 23-21:7
متد 23-22:7
متد 17-16:8
متد 4-2:10
متد 22:10
متد 28:10
متد 19:11
متد 22:11
متد 26-25:11
متد 28:11
متد29-28:11
860

متد 32-31:12
متد 18:16
متد 23:16
متد 7:18
متد 10:18
متد 20:18
متد 37:22
متد 46-41:22
متد 23:23
متد 4-1:24
متد 12:24
متد 31-15:24
متد 29:24
متد 44:24
متد 13:25
متد 30:25
متد 36:25
متد 41:25
متد 29-26:26
متد 29:26
متد 38:26
متد 39:26
متد 46:27
متد 18:28
متد 19:28

861

مرقس
مرق

5:1

مرق

10:1

مرق

7-5:2

مرق

8:2

مرق

21:3

مرق

30-29:3

مرق

6-5:4

مرق

17-16:4

مرق

20-1:5

مرق

48:9

مرق

45:10

مرق

24:11

مرق

30:12

مرق

6-5:13

مرق

32:13

مرق

33-32:13

مرق

24:15

مرق

16:16

لوقا
لوقا 3-1:1
لوقا 15:1
لوقا 35-34:1
لوقا 47-46:1
لوقا 11:2
لوقا 13-1:4
862

لوقا 14:4
لوقا 40:4
لوقا 36-35:6
لوقا 29:7
لوقا 35:7
لوقا 23:9
لوقا 29-28:10
لوقا 10-9:11
لوقا 10:12
لوقا 40:12
لوقا 48-47:12
لوقا 10:15
لوقا 15:16
لوقا 26-24:16
لوقا 17-16:19
لوقا 17:19
لوقا 23-20:19
لوقا 47:20
لوقا 28:21
لوقا 20:22
لوقا 22:22
لوقا 64:22
لوقا 43:23
لوقا 46:23
لوقا 32-13:24
لوقا 25:24
لوقا 26-25:24
863

لوقا 39:24
لوقا 47-46:24
لوقا 51-50:24
یوحنا
یوحنا 2-1:1
یوحنا 4-1:1
یوحنا 3:1
یوحنا 6:1
یوحنا 9:1
یوحنا 18-9:1
یوحنا 12-11:1
یوحنا 12:1
یوحنا 13:1
یوحنا 14:1
یوحنا 18:1
یوحنا 2:3
یوحنا 8-3:3
یوحنا 5:3
یوحنا 7-5:3
یوحنا 8:3
یوحنا 16:3
یوحنا 17-16:3
یوحنا 18:3
یوحنا 36:3
یوحنا 21:4
یوحنا 24:4
864

یوحنا 24:5
یوحنا 29-28:5
یوحنا 59-27:6
یوحنا 37:6
یوحنا 40-38:6
یوحنا 44:6
یوحنا 57-53:6
یوحنا 70:6
یوحنا 37:7
یوحنا 12:8
یوحنا 29:8
یوحنا 32-31:8
یوحنا 44:8
یوحنا 56:8
یوحنا 58:8
یوحنا 27:10
یوحنا 29-27:10
یوحنا 30:10
یوحنا 16:12
یوحنا 27:12
یوحنا 7:13
یوحنا 21:13
یوحنا 3-2:14
یوحنا 3:14
یوحنا 6:14
یوحنا 6:14
یوحنا 9:14
865

یوحنا 14-13:14
یوحنا 16:14
یوحنا 26:14
یوحنا 31:14
یوحنا 7-1:15
یوحنا 4:15
یوحنا 5:15
یوحنا 16:15
یوحنا 20:15
یوحنا 26:15
یوحنا 7:16
یوحنا 13:16
یوحنا 14-13:16
یوحنا 24-23:16
یوحنا 3:17
یوحنا 5:17
یوحنا 17:17
یوحنا 24:17
یوحنا 11:19
یوحنا 30:19
یوحنا 33-31:19
یوحنا 16-14:20
یوحنا 19:20
یوحنا 26:20
یوحنا 27:20
یوحنا 28:20

866

اعامل
اع ل 1:1
اع ل 8:1
اع ل 11-9:1
اع ل 11:1
اع ل 24:1
اع ل 4:2
اع ل 6:2
اع ل 11:2
اع ل 18-16:2
اع ل 23:2
اع ل 41:2
اع ل 6:3
اع ل 7:4
اع ل 27:4
اع ل 28-27:4
اع ل 4-3:5
اع ل 38:7
اع ل 56-55:7
اع ل 56:7
اع ل 2:8
اع ل 7:8
اع ل 12:8
اع ل 19:8
اع ل 16-10:9
اع ل 38:10
اع ل 44:10
867

اع ل 48-44:10
اع ل 15:12
اع ل 48:13
اع ل 17-16:14
اع ل 17:14
اع ل 14:16
اع ل 15-14:16
اع ل 18:16
اع ل 34-32:16
اع ل 23-22:17
اع ل 25-24:17
اع ل 31-30:17
اع ل 11-9:18
اع ل 26:18
اع ل 21:20
اع ل 32:20
اع ل 4:21
اع ل 11-10:21
اع ل 11:21
اع ل 14:24
اع ل 27:26
اع ل 19-17:28
رومیان
رامیان 21-19:1
رامیان 20:1
رامیان 21:1
868

رامیان 25:1
رامیان 32:1
رامیان 5:2
رامیان 6:2
رامیان 11-6:2
رامیان 15-14:2
رامیان 15:2
رامیان 19-17:2
رامیان 29-28:2
رامیان 4:3
رامیان 12:3
رامیان 22-21:3
رامیان 24-23:3
رامیان 25:3
رامیان 26-25:3
رامیان 26:3
رامیان 28:3
رامیان 3:4
رامیان 5:4
رامیان 6:4
رامیان 12-11:4
رامیان 16:4
رامیان 25:4
رامیان 8:5
رامیان 12:5
رامیان 21-12:5
رامیان 15:5
869

رامیان 16:5
رامیان 19-18:5
رامیان 19:5
رامیان 11-1:6
رامیان 4-3:6
رامیان 11:6
رامیان 13-11:6
رامیان 18-11:6
رامیان 13-12:6
رامیان 14:6
رامیان 16:6
رامیان 23:6
رامیان 18:7
رامیان 1:8
رامیان 8:8
رامیان 10:8
رامیان 13:8
رامیان 16:8
رامیان 21-19:8
رامیان 23:8
رامیان 28:8
رامیان 30-28:8
رامیان 29:8
رامیان 30-29:8
رامیان 30:8
رامیان 34-33:8
رامیان 8-7:9
870

رامیان 13-11:9
رامیان 24-14:9
رامیان 17:9
رامیان 22-17:9
رامیان 20-19:9
رامیان 24-19:9
رامیان 23-22:9
رامیان 17-13:10
رامیان 14:10
رامیان 2-1:11
رامیان 6-5:11
رامیان 26-25:11
رامیان 8-6:12
رامیان 1:13
رامیان 17:14
رامیان 4:15
رامیان 7:16
اول قرنتیان
اال قرنتیان 7:1
اال قرنتیان 9:1
اال قرنتیان 16:1
اال قرنتیان 30:1
اال قرنتیان 11-10:2
اال قرنتیان 12-10:2
اال قرنتیان 11:2
اال قرنتیان 14:2
871

اال قرنتیان 12:3
اال قرنتیان 15-12:3
اال قرنتیان 15:3
اال قرنتیان 16:3
اال قرنتیان 5:4
اال قرنتیان 4:5
اال قرنتیان 5:5
اال قرنتیان 3:6
اال قرنتیان 11:6
اال قرنتیان 7:7
اال قرنتیان 15-10:7
اال قرنتیان 25:7
اال قرنتیان 34:7
اال قرنتیان 3:8
اال قرنتیان 6:8
اال قرنتیان 16:10
اال قرنتیان 17:10
اال قرنتیان 16-2:11
اال قرنتیان 3:11
اال قرنتیان 9-8:11
اال قرنتیان 9:11
اال قرنتیان 10:11
اال قرنتیان 12-11:11
اال قرنتیان 29-27:11
اال قرنتیان 6-4:12
اال قرنتیان 7:12
اال قرنتیان 10-8:12
872

اال قرنتیان 9:12
اال قرنتیان 11:12
اال قرنتیان 12:12
اال قرنتیان 27-12:12
اال قرنتیان 18:12
اال قرنتیان 28:12
اال قرنتیان 30-29:12
اال قرنتیان 30:12
اال قرنتیان 31:12
اال قرنتیان 13-8:13
اال قرنتیان 9:13
اال قرنتیان 10:13
اال قرنتیان 13:13
اال قرنتیان 1:14
اال قرنتیان 2:14
اال قرنتیان 5:14
اال قرنتیان 19-13:14
اال قرنتیان 14:14
اال قرنتیان 15:14
اال قرنتیان 23-22:14
اال قرنتیان 25:14
اال قرنتیان 28-27:14
اال قرنتیان 38-29:14
اال قرنتیان 30:14
اال قرنتیان 31-30:14
اال قرنتیان 35-33:14
اال قرنتیان 38-36:14
873

اال قرنتیان 37:14
اال قرنتیان 38:14
اال قرنتیان 3:15
اال قرنتیان 58-12:15
اال قرنتیان 19-17:15
اال قرنتیان 20:15
اال قرنتیان 22:15
اال قرنتیان 25-23:15
اال قرنتیان 25:15
اال قرنتیان 44-42:15
اال قرنتیان 45:15
اال قرنتیان 47:15
اال قرنتیان 49:15
اال قرنتیان 53:15
اال قرنتیان 58:15
دوم قرنتیان
دام قرنتیان 18:3
دام قرنتیان 8:5
دام قرنتیان 10-9:5
دام قرنتیان 10:5
دام قرنتیان 1:7
دام قرنتیان 10-9:7
دام قرنتیان 9:8
دام قرنتیان 4:10
دام قرنتیان 2:11
دام قرنتیان 3:11
874

دام قرنتیان 15:11
دام قرنتیان 4:12
دام قرنتیان 14:13
غالطیان
لالطیان 16:2
لالطیان 27:3
لالطیان 28-27:3
لالطیان 28:3
لالطیان 5-4:4
لالطیان 9:4
لالطیان 18-16:5
لالطیان 22:5
لالطیان 23-22:5
افسسیان
افسسیان 4-3:1
افسسیان 4:1
افسسیان 6-4:1
افسسیان 5:1
افسسیان 6-5:1
افسسیان 11:1
افسسیان 12:1
افسسیان 14-13:1
افسسیان 20-19:1
افسسیان 1:2
افسسیان 3:2
875

افسسیان 6-5:2
افسسیان 6:2
افسسیان 9-8:2
افسسیان 16-12:2
افسسیان 6:3
افسسیان 10:3
افسسیان 15-14:3
افسسیان 6-4:4
افسسیان 11:4
افسسیان 16-15:4
افسسیان 26:4
افسسیان 30:4
افسسیان 25:5
افسسیان 27-26:5
افسسیان 12:6
فیلیپیان
فیلیپیان 23:1
فیلیپیان 8-4:2
فیلیپیان 9-8:2
فیلیپیان 13-12:2
فیلیپیان 13:2
فیلیپیان 9:3
فیلیپیان 10:3
فیلیپیان 14-13:3
فیلیپیان 19:3
فیلیپیان 19:4
876

کولسیان
کولسیان 6-5:1
کولسیان 15:1
کولسیان 16:1
کولسیان 17:1
کولسیان 23-22:1
کولسیان 23:1
کولسیان 9:2
کولسیان 12-11:2
کولسیان 17:2
کولسیان 4-1:3
کولسیان 10:3
کولسیان 19-18:3
کولسیان 25:3
اول تسالونیکیان
اال مسالونینیان 4-2:1
اال مسالونینیان 5-4:1
اال مسالونینیان 9:1
اال مسالونینیان 13:4
اال مسالونینیان 17-14:4
اال مسالونینیان 17-16:4
اال مسالونینیان 3:5
اال مسالونینیان 21-19:5
اال مسالونینیان 23:5

877

دوم تسالونیکیان
دام مسالونینیان 10-1:2
دام مسالونینیان 13:2
دام مسالونینیان 14:2
اول تیموتاوس
اال میمومااد 11:1
اال میمومااد 4:2
اال میمومااد 15-11:2
اال میمومااد 13:2
اال میمومااد 2:3
اال میمومااد 5:3
اال میمومااد 5-4:4
اال میمومااد 10:4
اال میمومااد 14:4
اال میمومااد 2-1:5
اال میمومااد 18:5
اال میمومااد 15:6
اال میمومااد 17:6
دوم تیموتاوس
دام میمومااد 6:1
دام میمومااد 10:2
دام میمومااد 19:2
دام میمومااد 5-1:3
دام میمومااد 13-12:3
دام میمومااد 15:3
دام میمومااد 16:3
878

دام میمومااد 4-3:4
تیتوس
میتود 2:1
میتود 6:1
میتود 12:1
میتود 15:1
میتود 5:3
ع:انیان
عاانیان 3:1
عاانیان 8:1
عاانیان 10:1
عاانیان 12-11:1
عاانیان 12:2
عاانیان 15:2
عاانیان 17:2
عاانیان 18:2
عاانیان 14:3
عاانیان 16-15:4
عاانیان 8:5
عاانیان 9-8:5
عاانیان 14:5
عاانیان 6-4:6
عاانیان 8-4:6
عاانیان 18:6
عاانیان 28-25:9
879

عاانیان 19:10
عاانیان 27-26:10
عاانیان 31-26:10
عاانیان 3:11
عاانیان 13:11
عاانیان 17:11
عاانیان 1:12
عاانیان 2-1:12
عاانیان 6:12
عاانیان 10-9:12
عاانیان 16:12
عاانیان 23:12
عاانیان 2:13
عاانیان 8:13
یعقوب
یگ وب 13:1
یگ وب 14-13:1
یگ وب 18-17:1
یگ وب 18:2
یگ وب 19:2
یگ وب 24:2
یگ وب 26:2
یگ وب 1:3
یگ وب 2:4
یگ وب 7:4
یگ وب 15:4
یگ وب 15:5

880

اول پرتس
اال پرتد 2:1
اال پرتد 3:1
اال پرتد 5:1
اال پرتد 8:1
اال پرتد 19:1
اال پرتد 21:2
اال پرتد 24:2
اال پرتد 7:3
اال پرتد 12:3
اال پرتد 20-18:3
اال پرتد 19:3
اال پرتد 21:3
اال پرتد 6:4
اال پرتد 10:4
اال پرتد 11:4
دوم پرتس
دام پرتد 10-5:1
دام پرتد 21-19:1
دام پرتد 4:2
دام پرتد 10-9:2
دام پرتد 2:3
دام پرتد 7:3
دام پرتد 8:3
دام پرتد 9:3
دام پرتد 10-9:3
881

دام پرتد 10:3
دام پرتد 13:3
دام پرتد 16-15:3
اول یوحنا
اال یوحنا 5:1
اال یوحنا 8:1
اال یوحنا 9:1
اال یوحنا 2:2
اال یوحنا 6-4:2
اال یوحنا 13:2
اال یوحنا 18:2
اال یوحنا 2:3
اال یوحنا 4:3
اال یوحنا 6:3
اال یوحنا 8:3
اال یوحنا 9:3
اال یوحنا 10:3
اال یوحنا 22-21:3
اال یوحنا 3-2:4
اال یوحنا 4:4
اال یوحنا 6:4
اال یوحنا 8:4
اال یوحنا 9:4
اال یوحنا 10:4
اال یوحنا 1:5
اال یوحنا 15-14:5
882

اال یوحنا 18:5
اال یوحنا 19:5
اال یوحنا 20:5
یهودا
یهودا 4
یهودا 6
یهودا 21-20
یهودا 25
مکاشفه
مناشفه 8:1
مناشفه 1:2
مناشفه 7:2
مناشفه 8:2
مناشفه 9:2
مناشفه 12:2
مناشفه 27-26:2
مناشفه 9:3
مناشفه 10:3
مناشفه 19:3
مناشفه 8-6:4
مناشفه 9:6
مناشفه 11-9:14
مناشفه 4-1:19
مناشفه 9:19
مناشفه 10-1:20
883

مناشفه 4:20
مناشفه 10:20
مناشفه 15-11:20
مناشفه 12:20
مناشفه 13-12:20
مناشفه 1:21
مناشفه 2-1:22
مناشفه 4:22
مناشفه 11:22
مناشفه 13:22
مناشفه 17:22

884

