د عـوت انجیل
و
تبدیل و اقعـی
بازگردانی انجیل
قدرت و پیغام انجیل
دعوت انجیل و تبدیل واقعی
اطمینان و هشدارهای انجیل

پُل ِ
واش
Paul Washer

أ

THE GOSPEL CALL & TRUE CONVERSION
Reformation Heritage Books
2965 Leonard St. NE
Grand Rapids, MI 49525

دعـوت انجیل و تبدیل واقعی
 شبکه کلیساییAHCN ترجمه شده با اجازه ناش در
.خانگی افغانستان
www.khabarkhush.org

ب

فهرست
مق ّدمۀ مجموعه :بازگردانی انجیل1 .......................................................................
بخش اول :دعوت انجیل
 .1دعوت به توبه6 ....................................................................................
 .2دعوت به ایامن26 .................................................................................
 .3ایامن آور و اعرتاف کن39 ........................................................................
ِ
پذیرش مسیح50 ..................................................................................
.4
 .5مسیح پشت د ِر قلب61 ..........................................................................
بخش دوم :قلبهای تازه و ماهیت تبدیل واقعی
 .6انگیزۀ مهم و پایان نجات74 .....................................................................
 .7نویسندۀ نجات83 .................................................................................
 .8جداسازی و پاکسازی87 .........................................................................
 .9یک قلب تازه100 .................................................................................
 .10روح مؤثر107 ......................................................................................
بخش سوم :قوم جدید و ماهیت تبدیل واقعی
 .11جالل عهد تازه117 ..............................................................................
 .12بنای قوم جدید126 .............................................................................
 .13شناخت قطعی مسیحیان دربارۀ خدا136 .....................................................
 .14قلب و طریق قوم خدا147 ......................................................................
 .15عهد ابدی...................................................................................

166

 .16نیکویی خدا به قومش.....................................................................

177

ت

مقدّ مۀ مجموعه :بازگردانی انجیل
انجیل عیسی مسیح ،بزرگرتین گنجینه ای است که به کلیسا و مسیحیان بخشیده شده استت .ایتن
یک پیغام در میان پیغامهای بسیار نیست ،بلکه پیغامی باالتر از متامی پیغامهاست .این قدرت ختدا
برای نجات و بزرگرتین مکاشفۀ حکمت بیکران خدا به انستان و فرشتتگان استت 1.بته همتین دلیتل،
پولس رسول در موعظۀ خود ،جایگاه ا ّول را به انجیل داده است ،با متامی قدرت سعی کرده کته آنترا
به وضوح اعالم کند و حتی متامی افرادی را که مانع از حقیقت آن می شدند ،لعنت کرده است.
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هر یک از نسلهای مسیحی ،ناظر پیغام انجیل می باشند و خدا با قدرت روح القتد ،،متا را فترا متی
خواند تا از این گنجینه ای که به ما سپرده شده ،محافظت کنیم 3.اگتر متی ختواهیم نتاظران امینتی
باشیم ،باید در مطالعۀ انجیل غرق شده و برای درک حقایق آن ،نهایت سعی خود را بکنیم و ختود را
ملزم به حفاظت از محتویات آن کنتیم 4.بته ایتن ترتیتب ،نجتات ختود و شتنوندگان آنترا تیتمین متی
کنیم.
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ِ
سخت نوشنت دارم ،و
این نظارت باعث می شود که این کتابها را بنویسم .من اشتیاق کمی برای کار
قطعاً با کمبود کتابهای مسیحی مواجه نیستیم ،اما این مجموعۀ موعظات را به هامن دلیتل کته آنهتا
را موعظه می کنم ،به صورت کتبی درآورده ام :برای رهایی از زی ِر بار آنها .متن هتم ماننتد ارمیتا ،اگتر
این پیغام را اعالم نکنم" :آنگاه در دمل همچون آتشی سوزان می گتردد ،محبتو ،در استتخوانهایم ،و
از نگاه داشتنش در درونم خسته شده ،توان خودداریِ بیشرت نخواهم داشت6".چنانکه پولس رستول
اعالم می کند" :وای بر من اگر بشارت ندهم!"
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هامنطور که همه می دانند ،کلمۀ انجیل برگرفته از کلمۀ یونانی  euangélionاست ،کته بته درستتی
به عنوان "خرب خوش" ترجمه شده است .از یک طرف ،هر صفحه از کتاب مقد ،،انجیل را در برمی
گیرد ،اما از طرف دیگر ،انجیل به پیغام خاصی اشاره می کند -نجاتی که برای مردم سقوط کترده ،از
طریق حیات ،مرگ ،رستاخیز و صعود عیسی مسیح ،پرس خدا انجام شده است.
برای خشنودی پدر ،پرس ابدی که با پدر برابتر استت و نشتاندهندۀ ات واقعتی اوستت ،بته خواستت
خود ،جالل آسامن را ترک کرد ،توسط روح القد ،در ِ
رح ِم یک باکره قترار گرفتت و بته عنتوان ختدا-
انسان متولد شد :عیسای نارصی 8.به عنوان انسان ،بر روی زمین بتا اطاعتت کامتل از شیعتت ختدا
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زندگی کرد 9.وقتی زمان به کامل رسید ،انسانها او را طرد و مصلوب کردنتد .او بتر روی صتلیب ،گنتاه
انسان را حمل کرد ،خشتم ختدا را متحمتل شتد و بته جتایِ انستان ُمترد 10.در روز ستوم ،ختدا او را از
مردگان برخیزانید .این رستاخیز ،اعالم الهی این مطلب بود که پدر ،مرگ پرسش را به عنوان قربانی
گناه پذیرفته است .عیسی ،جریمۀ نااطاعتی انستان را پرداختت ،عتدالت را بجتا آورد و خشتم ختدا را
فرونشاند 11.چهل روز بعد از رستاخیز ،پرس خدا به آسامن صعود کرد ،به دست راست پدر نشستت ،و
جاللُ ،حرمت و فرمانروایی بر همه چیز به او عطا شد 12.آنجا در حیور خدا ،منایندۀ قوم خود شده و
از جانب آنها نزد خدا استغاثه می کند.
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خدا همۀ افرادی را که وضعیت گناه آلود و درماندۀ خود را تشخیص داده و به حیور مسیح می روند،
کامالً بخشیده ،عادل شمرده و با خود آشتی می دهد 14.ایتن انجیتل ختدا و پرستش ،عیستی مستیح
است.
نت انجیتل متی
یکی از بزرگرتین جنایاتی که توسط نسل مستیحی حتاا انجتام شتده ،نادیتده گترف ِ
باشد ،و متامی امراض دیگر از آن نشتتت متی گیترد .دنیتای گمشتده ،نستبت بته انجیتل دل ستخت
نشده ،بلکه از آن آگاهی ندارد ،چون بسیاری از افرادی که انجیل را اعالم می کنند ،از اساسی ترین
حقایق آن آگاهی ندارند .اوریرتین موضوعاتی که در مرکز انجیل قرار دارد -عتدالت ختدا ،فستاد و
ِ
ماهیت تبدیلِ حقیقی ،و پایه های اطمینان و اعتامد بر اسا،
تباهی اساسی انسان ،کفاره با خون،
کتاب مقد -،در سکوی موعظۀ بسیاری از افتراد حیتور نتدارد .کلیستاها ،پیغتام انجیتل را بته چنتد
بیانیۀ اصولی تقلیل داده و تعلیم متی دهنتد کته ایتامن آوردن ،رصفتاً یتک تصتمیم انستانی استت ،و
اطمینان از نجات را به هر کسی که دعای گناهکار را می خواند ،اعالم می کنند.
قلب افرادی را که ایتامن نیتاورده انتد،
تقلیل پیغام انجیل ،نتایج بسیاری به همراه داشته است .اوالًِ ،
رص متدرن در مشتارکت کلیستا شکتت متی کننتد و
سخت تر می سازد .تعداد کمی از "ایامنداران" ع ِ
آنانی که شکت می کردند ،غالباً کنار کشیده یا در زندگی خود نشانۀ اعتیتاد بته مستاشل شتهوانی را
دارند .ناگفته مناند که میلیونها نفر از خیابانهای ما عبور کرده و در نیمکتهتای کلیستا متی نشتینند،
درحالیکه با انجیل حقیقی عیسی مسیح تغییتر نکترده انتد ،ولتی بتا اینحتال از نجتات ختود مطمت
هستند ،چون یکبار در زندگیشان ،در یک برنامۀ بشارتی دست ختود را بلنتد کترده یتا یتک دعتایی را
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تکرار کرده اند .این اطمینان کا ب ،متانع بزرگتی ایجتاد متی کنتد کته غالبتاً چنتین اشخاصتی را از
شنیدن انجیل حقیقی بازمی دارد.
دوماً ،چنین انجیلی ،کلیستا را از بتدن روحتانی ایامنتدارانِ تولتد تتازه یافتته بته جمعتی از انستانهای
جسامنی تبدیل می کند که ادعای خداشناسی می کنند ،اما با اعاملشان ،او را انکار می کنند15.بتا
موعظۀ انجیل حقیقی ،انسانها بدون رسگرمی انجیل ،برنامه هتای ختا  ،یتا وعتدۀ منتافعی فراتتر از
آنچه که در انجیل اعالم شده ،به کلیسا می آیند .افرادی که به کلیسا می آیند ،به این دلیل می آیند
که مشتاقِ مسیح و تشنۀ حقیقت کتاب مقد ،،پرستش قلبی و فرصتهایی برای خدمت می باشتند.
وقتی کلیسا ،انجیل تقلیل یافته را اعالم می کند ،با انسانهای جسامنی پُر می شود که عالقتۀ کمتی
به مساشل خدا دارند و نگهداری چنین افرادی ،با ِر سنگینی برای کلیسا می باشتد16.ستپس کلیستا،
احکام اصولی انجیل را در ح ّد اخالقیات مناسب کاهش داده و عبادت حقیقی مسیح به برنامه هتای
برای رفعِ نیازهای احساسی اعیایش تبدیل می شود .کلیسا به جای اینکته مستیح محتور باشتد ،بتر
اسا ،برنامه پیش می رود ،و با دقّت حقیقت را از فیلرت عبور داده یا از نتو بستته بنتدی متی کنتد تتا
ِ
اکرثیت جسامنی را آزرده نکند .کلیسا حقایق عظیم کتاب مقتد ،و مستیحیت ا ُرتدکسردرستتا را
کنار گذاشته و عمل گرایی ربه عبارت دیگر ،هر آنچه کا ِر کلیسا را پیش برده و رشد می دهدا قتانون
روز می شود.
سوماً ،چنین انجیلی ،بشارت و متموریتها را به چیتزی بتیش از التزام بتتی تقلیتل متی دهتد کته بتر
اسا ،تدابیر تبلیغاتی هوشمند بر پایۀ مطالعۀ دقیق آخرین مسیر رویتدادها در فرهنتم متی باشتد.
ِ
ضعف انجیل غیرکتاب مقدسی ،به نظر می رسد که بسیاری از افتراد کلیستای
بعد از سالها مشاهدۀ
انجیلی متقاعد شده اند که انجیل کارایی ندارد و انسان به نوعی موجود بسیار پیچیده ای شده و بتا
ِ
درک فرهنتم ستقوط
چنین پیغام ساده و رسوا کننده ای نجات نیافته و تبدیل منی شود .اکنون بتر
کرده و هوسهای زودگذر آن بسیار تتکید می شود ،تا بر درک و اعالم تنها پیغامی که قدرت نجات آنرا
دارد .در نتیجه ،انجیل دامئاً به شکل تازه ای اراشه می شود تا برای فرهنم معارص مناسب باشتد .متا
فراموش کرده ایم که انجیل حقیقی همیشه برای هر فرهنگی مناسب است ،چتون کتالم ابتدی ختدا
برای همۀ افراد است.
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چهارماً ،چنین انجیلی باعث رسوایی نام خدا می شود .با اعالم انجیل تقلیل یافته ،شخص جسامنی
و غیرایامندار به مشارکت کلیسای می آید ،و با چشم پوشی کامل از انیباط کتاب مقدستی کلیستا،
اجازه دارد که بدون اصالح یا رسزنش در کلیسا مباند.این خلو

و آبتروی کلیستا را لکته دار کترده و

نام خدا را در بین غیرایامنداران بی ُحرمت می کند17.در نهایت،خدا جالل منی یابد؛ کلیسا تهتذیب
منی شود؛عیو کلیسای که ایامن نیاورده،نجات منی یابد؛ کلیسا شاهدین کم یا هیچ شاهدی بترای
دنیای غیرایامندار نخواهد داشت.
آیا این باعث می شود که ما به عنوان خادمین یا افراد دستت گتذاری شتده ،کنتار آنهتا ایستتاده و بتا
مشاهدۀ انجیل کم جاللی که جایگزینِ "انجیل پُرجالل خدای مبارکامن" می شود ،کاری نکنتیم.
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ما به عنوان ناظران این حقیقت وظیفه داریم که تنها انجیل حقیقی را بازگردانده و آنرا بتا شتجاعت و
وضوح به همه اعالم کنیم .خوب است که به کالم چارلز هادون اسپرجِن با دقّت توجه کنیم:
در این روزها ،احسا ،می کنم که باید مک ّررا ً به رساغ حقایق اولیۀ انجیل بروم .شاید در زمان صلح و
آرامش بتوانیم در مناطق جالب حقیقت که در دوردست متی باشتد بته گشتت و گتذار بپتردازیم؛ امتا
اکنون باید در خانه مبانیم و با دفاع از قواعد اولیۀ ایامن از قلتب و خانتۀ کلیستا محافظتت کنتیم .در
این عرص ،مردانی در کلیسا برخاسته اند که مساشل انحرافی را مطرح می کنند .شاید عدۀ زیادی متا
را با فلسفه های خود و تفسیرهای جدید دچار مشکل کنند ،امتا اصتولی را کته ادعتای تعلتیم آنهتا را
دارند ،انکار کرده و ایامنی را که ملزم به نگهداری آنند ،تحلیل می برند .عده ای از ما ،که می دانتیم
به چه ایامن داریم ،و مفاهیم پنهانی برای کالم ختود نتداریم ،بایتد پابرجتا و استتوار بایستتیم ،کتالم
حیات را نگاه داریم ،و به سادگی پایۀ حقایق انجیل عیسی مسیح را اعالم کنیم.
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اگرچه مجموعۀ بازگردانی انجیل ،یک عرضۀ کامالً اصولی انجیتل نیستت ،امتا بته اوریترتین متوارد
اشاره می کند ،مخصوصاً مواردی که بیش از همه در مسیحیت معارص نادیده گرفته شده اند .امیتدم
کالم راهنامیی برای کمک به شام باشد تا انجیل را از نو ،با همۀ زیبایی ،رستوایی و
این است که این ِ
قدرت نجات دهنده اش درک کنید .دعایم این است که این کشف تازه ،زندگیتان را تبدیل کنتد ،بته
اعالمیه تان ق ّوت ببخشد و بیشرتین جالل را به خدا بدهد.
برادر شام
پُل دیوید ِ
واش
4

بخش اول
دعوت انجیل

ِ
ختوش ختدا را اعتالم متی کترد و متی گفتت:
عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت .او خرب
"زمان به کامل رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده استت .توبته کنیتد و بته ایتن خترب ختوش ایتامن
آورید".
 -مرقس 15 – 14 :1

می دانید که از هر آنچه ممکن بود به حال شام سودمند افتد ،چیزی دریغ نداشتته ام ،بلکته پیتام را
به شام موعظه کرده ،چه در جمع و چه در خانه ها تعلیمتان داده ام .نیز به یهودیتان و یونانیتان هتر
دو ،اعالم داشته ام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند و به خداوند ما عیسی مسیح ایامن آورند.
 -اعامل 21 – 20 : 20

ِ
کالم
و در مقابل ،چه می گوید؟ اینکه "این کالم
نزدیک تو ،در دهان تو ،و در دل توست ".این هامن ِ
ایامن است که ما وعظ می کنیم ،که اگر به زبان خود اعرتاف کنی "عیستی خداونتد استت" و در دل
خود ایامن داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید ،نجات خواهی یافت .زیرا در دل است کته
شخص ایامن می آورد و پارسا شمرده می شود ،و با زبان است که اعرتاف می کند و نجات می یابد.
 -رومیان 10 – 8 :10
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فصل اول
دعوت به توبه

ِ
ختوش ختدا را اعتالم متی کترد و متی گفتت:
عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت .او خرب
"زمان به کامل رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده استت .توبته کنیتد و بته ایتن خترب ختوش ایتامن
آورید".
 -مرقس 15 – 14 :1

در گذشته ،خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید .اما اکنون به همۀ مردمان در هتر جتا حکتم متی
کند که توبه کنند.
 اعامل 30 :17طبق نقشۀ ابدی و برای خشنودی خدا ،پرس خدا که با پتدر برابتر بتود و مناینتدۀ کامتل ات او بتود،
مشتاقانه جالل آسامن را ترک کرد ،از جانب روح القد ،در َر ِحم یک بتاکره قترار گرفتت و بته عنتوان
خدا -انسان مت ّولد شد .او در اطاعت کامل از شیعت خدا بر روی زمین زندگی کرد و وقتی زمتان بته
کامل رسید ،انسانها او را طرد و مصلوب کردند .او بر روی صلیب ،گناهان قومش را بر ختود گرفتت و
از جانب خدا واگذاشته شد ،خشم الهی را متح ّمل شد و به عنوان یک محکوم درگذشت .خدا در روز
سوم ،به عنوان اعالمیۀ عمومی پتذیرش مترگش ،پرداختت بهتای گنتاه ،اجترای عتدالت و فرونشتاندن
خشم خود ،او را از مردگان برخیزانید .چهتل روز بعتد از رستتاخیز ،عیستی مستیح ،پرست ختدا و پرست
انسان ،به آسامن صعود کرد و به دست راست خدای پدر نشست و جالل و ُحرمت و سلطنت بر همته
چیز به او سپرده شد .او در آنجا ،در حیور خدا ،منایندۀ قومش می باشد و برای آنها در نتزد ختدا بته
طور خا  ،تقاضا و استغاثه می کند .این خرب خوش خدا و عیسی مسیح ،پرسش می باشد.
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با توجه به کارهای عظیم خدا ،اکنون باید توجه خود را به سوی انسانها بازگردانیم .بر استا ،کتتاب
مبت باید انسانهای ناامید را هدایت کند ،کستانیکه
مقد ،،پاسخ انسان به انجیل چیست؟ چگونه ّ
فریاد می زنند" :چه کنم تا نجات یابم؟" کتاب مقد ،بوضوح می گوید :انسانها باید توبه کنند و بته
انجیل ایامن آورنتد .وقتتی عیستی ختود را بته قتوم ارساشیتل آشتکار کترد ،بته آنهتا التتام ،نکترد کته
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قلبهایشان را بگشایند و او را وارد قلبشان کنند ،همچنین از آنها نخواست که دعای خاصتی را تکترار
کنند .بلکه ،به آنها فرمان داد که از گناهشان بازگردند و به انجیل ایامن آورند.

2

یک دعوت پایدار و تغییرناپذیر
پیش از ادامه دادن به مطالب ،باید بدانیم که فرمان مسیح به توبه و ایامن ،برای ما نیز کتاربرد دارد.
بسیار اشتباه است که فکر کنیم این فرمان محدود به یک دورۀ خا

بود یا فقط مربوط بته یهودیتان

دوران عهدجدید بود".توبه کنید و ایامن آورید!" ،دعوت انجیل برای دیروز ،امروز و تا ابد متی باشتد.
رسوالن این حقیقت را تقویت کرده و شجاعانه بعد از رستاخیز و صعود مسیح ،آنترا اعتالم کردنتد .بته
اعالمیه های پولس رسول توجه کنید:
می دانید که از هر آنچه ممکن بود به حال شام سودمند افتد ،چیزی دریغ نداشتته ام ،بلکته پیتام را
به شام موعظه کرده ،چه در جمع و چه در خانه ها تعلیمتان داده ام .نیز به یهودیتان و یونانیتان هتر
دو ،اعالم داشته ام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند و به خداوند ما عیسی مستیح ایتامن آورنتد.
راعامل  21 – 20 : 20ا
در گذشته ،خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید .اما اکنون به همۀ مردمان در هتر جتا حکتم متی
کند که توبه کنند .راعامل  30 :17ا
این متون و چند منت دیگر ثابت می کنند که جایی برای مباحثه نیست که توبه را بته دوران گذشتته
مح ّول کند یا جایگاه آنرا در موعظۀ انجیل در دنیای متدرن نتابود کنتد" .توبته در نتزد ختدا" ،دعتوت
انبیتتای عهتتدعتیق ،یحیتتی تعمیتتد دهنتتده ،خداونتتد عیستتی مستتیح ،رستتوالن و اعرتافتتات و موعظتتات
پرهیزکارترین و مفیدترین الهیدانان ،واعظان و مسیونرها در رسارس تاریخ کلیسا بوده است.
اعرتافات وِست مینیسرت و نیو َهمپشایِر به ترتیب اظهار می کنند:
توبه ای که منجر به حیات می شود ،یک فیض انجیلی استت؛ ایتن اصتل و تعلتیم بایتد توستط همتۀ
خادمان انجیل موعظه شود ،چنانکه ایامن به مسیح موعظه می شود.ر1 .15ا.
ما معتقدیم که توبه و ایامن ،وظایفی مق ّد ،و دو ِ
فیض جدایی ناپذیر هستند.ر 8 .artا.
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خصوصیات الزم برای توبۀ واقعی
چون دعوت به توبه در اعالم انجیل ،بسیار اوری است ،ما باید درک درستی از ماهیت توبه و نشانۀ
آن در ایامن واقعی داشته باشیم .موارد زیر ،هشت خصوصیت اصلی توبتۀ حقیقتی بتر استا ،کتتاب
مقد ،است:
 تغییر هن
 غم و اندوه به خاطر گناه
 تصدیق و اعرتاف شخصی به گناه
 دوری از گناه
 کناره گیری از اعتقاد به عدالت شخصی یا اعامل نیکو
 بازگشت به سوی خدا
 اطاعت عملی
 عمل پیوسته و عمیق توبه
ما باید بدانیم که این خصوصیات توبۀ واقعی اورتاً در لحظۀ ایامن آوردن ،متام و کامل ظاهر منتی
شوند ،بلکه در طول زندگی ایامندار به رشد خود ادامه داده و عمیقرت می شوند .بسیار گمراه کننتده
و نابود کننده است که بگوییم ایامن حقیقی نیازمند آن است که شخص به عمق توبه و ایامن دستت
یابد ،چیزی که به ندرت در زندگی بالغرتین مسیحیان دیده می شتود .عیستی گفتت کته ایامنتی بته
اندازۀ دانۀ خردل ،اگر واقعی باشد ،برای به حرکت درآوردن کوهها کافیست 3.شاید در لحظتۀ ایتامن
آوردن درک شخص از ماهیت زشت و پلید گناه بسیار ناچیز ،ولی واقعی باشد .شاید عمق شکستگی
شخص نوایامن در مقایسه با ایامندار بالغ بسیار کم باشد ،اما قطعاً واقعی خواهد بود .نشتانۀ نهتایی
اینکه توبه و ایامن شخص باعث نجاتش می شود ،این است که بواسطۀ عمل پایتدار تقتدیس توستط
نت ایتن
خدا ،این دو فیض به رشد خود ادامه داده و در زندگی او عمیقرت می شتوند .بتا در نظتر داشت ِ
وضوح و هشدارها ،اجازه بدهید به طور دقیق به هر یک از این خصوصیات بپردازیم.

8

تغییر ذهن
در عهدجدید ،کلمۀ توبه بارها از فعل یونانی ترجمه شده که از یک فعل دیگری که بته معنتای "درک
کردن یا فهمیدن" است و یک حرف اضافه که نشاندهندۀ تغییر است ،ساخته شده است 4.بنتابراین،
توبه شامل تغییر کامل ادراک شخص دربارۀ مساشل یا دیدگاه او نسبت بته واقعیتت استت .در کتتاب
مقد ،این تغییر هن هرگز محدود به عقل و ِخ َرد نیست ،بلکه به طور مساوی بر احساستات و اراده
تتثیر اساسی می گذارد .به طور خالصه ،توبۀ واقعی با عمل روح القد ،در زندگی گناهکار آغاز متی
شود ،در نتیجه او قلب را احیا می کند ،هن را روشن می سازد و با مکاشفۀ حقیقت الهی ،خطاها را
منایان می سازد .به خاطر این عمل الهی ،هن گناهکار تبدیل شده و دیدگاهش نسبت به واقعیت،
کامالً تغییر می کند -مخصوصاً در رابطه با خدا ،خود ،گناه و را ِه نجات.
کتاب مقد ،تعلیم می دهد که عقل انسان پیش از ایامن آوردن تاریک است و در بطالت هن خود
رفتار می کند5.بعالوه ،هنش با خدا دشمنی می ورزد ،حقیقت خدا را رسکوب می کند و منی تواند
در برابر شیعت ختدا تستلیم شتود 6.در نتیجته ،شتخص غیرایامنتدار دیتدگاه کتامالً منحرفتی دربتارۀ
واقعیت دارد و مبالغه نیست که بگوییم که او دربارۀ همتۀ چیزهتای واقعتاً مهتم ،طترز فکتر اشتتباهی
دارد.
او چیزهای دربارۀ خدای یکتا ،حقیقی و شکوه او می داند ،اما فکر منی کند که بایتد او را بته عنتوان
خدا جالل داده و شکرگزاری کند7.او به خودش اهمیت داده و پیتتفت ختود را مهمترت از چیزهتای
دیگر می داند .شیعت خدا بر قلبش نوشته شده ،اما فکر منی کند که پیروی از اوامتر آن اوری یتا
مفید باشد .بلکه ،با وجدانش در جنم است و سعی می کند که حقتایقی را کته متی دانتد ،رسکتوب
کند 8.او می داند که همۀ کسانیکه مرتکب اعامل بد می شوند ،سزاوا ِر مرگند ،اما فکر منی کنتد کته
باید برتسد .او نه تنها مرتکب این اعامل می شود ،بلکه کستانی را کته مرتکتب آنهتا متی شتوند ،قلبتاً
تتیید می کند9.درحالیکه مرگ ،اطرافیانش را می بلعد ،با فناپذیری ختود مواجته متی شتود امتا فکتر
منی کند که این بال دامنگیر او نیز خواهد شد .به عبتارت ستاده تتر ،شتخص غیرایامنتدار در اشتتباه
تکرب به انجام کاری که به نظرش درست است ،ادامه متی دهتد10.او در مستیری حرکتت
است ولی با ّ
می کند که به نظرش درست است ،اما در نهایت به مرگ می انجامد.

9

11

اما در لحظۀ ایامن آوردن ،روح خدا قلب شخص را احیا می کنتد و حقیقتت هتن تتاریکش را روشتن
می سازد .سپس مانند شخص نابینایی که بینا شده یا شتخص خفتته ای کته از ختواب بیتدار شتده،
کل زندگیش تحت حاکمیت فریبهتای ختودش بتوده و دربتارۀ همته چیتز دیتدگاه
متوجه می شود که ّ
اشتباهی داشته است .برای اولین بار در زندگی ،حقیقت را دیده و تصدیق می کند .افکتار اشتتباه و
حتی کفرآمیز او دربارۀ خدا ،جای خود را به درک ناچیز ،اما صحیح دربارۀ تنهتا ختدای حقیقتی متی
دهند .نظرات باطلش دربارۀ فیایل و شایستتگی ختود ،جتای ختود را بته آگتاهی از شارت اتتش و
تکرب ،اعتامد به نفس و استقاللش با فروتنی واقعتی ،بتی اعتتامدی بته
اعامل افتیاحش می دهندّ .
خود ،شکستگی به خاطر گناه و وابستگی به خدایی که برای بخشش به او ت ّوکل می کند ،جتایگزین
می شود .سپس او خود را در شخص و عملِ عیسی مسیح ،به رحمتهای خدا می سپارد و برای انجام
ارادۀ خدا متعهد می شود .بنابراین ،هنش تغییر کترده و زنتدگیش تبتدیل متی شتود .او توبته کترده
است.
سولُس طرسوسی منونۀ عالی توبه بر اسا ،کتاب مقد ،است .او در جهالت و بی ایامنتی ،عیستی
نارصی را چیزی بیش از یک شیّاد و کافر منی دانستت و فکتر متی کترد کته همتۀ پیتروان او شایستتۀ
زندان و مرگ هستند12.بنابراین ،درحالیکه "به َدمیدن تهدید و قتل بر شتاگردان خداونتد ادامته متی
داد" به نزد کاهن اعظم رفت و از او درخواست نامه های را کرد که "چنانچه کسی را از اهتل طریقتت
بیابد ،از زن و مرد ،در بند نهاده ،بته اورشتلیم بیتاورد".راعامل  3 – 2 :9ا امتا در را ِه دمشتق ،مستیح
جالل یافته با او مالقات کرد 13.در آن لحظه ،دیدگاه سولُس دربتارۀ واقعیتت کتامالً متالشتی شتد .او
متوجه شد که دربارۀ همه چیز اشتباه می کرد .او فکر می کرد کته عیستی نتارصی یتک کتافر استت،
ولی دریافت که او پرس خدا ،مسیحای موعود و نجات دهندۀ جهان است .او فکر می کرد که عتدالت
با اطاعت از شیعت بدست می آید ،اما دریافت که هتیچ چیتز ختوبی در او نیستت و نجتات بواستطۀ
فیض و از طریق ایامن است و این از خودمان نیستت بلکته عطتای خداستت 14.او فکتر متی کترد کته
شتتاگردان ،دشتتمنان ارساشیتتل بودنتتد و شایستتتگی زنتتده مانتتدن را نداشتتتند ،امتتا دریافتتت کتته بتته
ارساشیلیهای حقیقی جفا می رساند و پرسان و دخرتان خدای زنده را به قتل متی رستاند15.بنتابراین،
ستته روز تنهتتا مانتتد" ،او نابینتتا بتتود و چیتتزی منتتی ختتورد و منتتی آشتتامید ".راعتتامل 9 :9ا  .ستتولُس
طرسوسی ،انسان مغرور و متکّی به عدالت خود که فریسی تر از همۀ فریسیان بود ،بواستطۀ مالقتات
با حقیقت که هامن مسیح عیسی است ،شکسته شده و چند میلیتون تکّته شتد .امتا بتا عمتل روشتن
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کننده و احیا کنندۀ روح القد ،،قلب و هنش تبدیل شد و زندگیش به طتور کامتل و تتا ابتد تغییتر
کرد .او توبه کرد ،بلند شد و تعمید یافت؛ غذا خورد و ق ّوت یافت .سپس بالفاصله بته موعظتۀ عیستی
در کنیسه ها مشغول شده و می گفت" :او پرس خداستت" راعتامل 22 – 18 :9ا .خترب آن در رسارس
کلیساهای یهودیه پخش شد که "آن مردی که پیشرت آزار بر ما روا می داشت ،اکنون به هامن ایتامن
بشارت می دهد که در گذشته به نابودی آن کمر بسته بود" رغالطیان 23 – 22 :1ا.
پولس دگرگونی اساسی زندگیش را که در جادۀ دمشق آغاز شد ،با کلامت زیر توصیف می کند.
در این کلامت ما به قدرت هن تغییر یافته و قلب تازه شده بوسیلۀ عمل تولتد تتازۀ روح القتد ،پتی
می بریم:
اما آنچه مرا سود بود ،آن را به خاطر مسیح زیان شتمردم .بلکته همته چیتز را در قیتا ،بتا ارزش برتت ِر
شناخت خداوندم مسیح عیسی ،زیان می دانتم ،کته بته ختاطر او همته چیتز را از کتف داده ام .آری،
اینها همه را فیله می شامرم تا مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم ،نه با پارسایی خویشنت کته
از شیعت است ،بلکه با آن پارسایی که از راه ایامن به مسیح بته دستت متی آیتد ،آن پارستایی کته از
خداست و بر پایۀ ایامن .رفیلیپیان 9 – 7 :3ا
غم و اندوه به خاطر گناه
یک اصطالح عربی که درک بیشرتی از توبه به متا متی دهتد ،فعتل  nachamاستت .ایتن برگرفتته از
ریشه ای است که نشاندهندۀ "تنفّس عمیق ،ابراز احساستات بته صتورت جستامنی ،از جملته :غتم و
اندوه ،تتسف یا نِدامت"است 16.بنابراین ،توبه بر اسا ،کتاب مقد ،،نه تنها شامل تغییر هن بلکه
شامل غم و اندوه واقعی به خاطر گناه است.
کمرتین ادراک حقیقی دربارۀ گناهکار بودن و احسا ،گناه ،ما را به سوی غم و اندوه واقعتی ،شم و
حتی نفرت سامل یا بیزاری از گناه و بیزاری از خود سوق می دهتدِ .عتزرای کاتتب اعتالم کترد کته بته
خاطر گناهان ارساشیل"شمسارم و از بلند کردن رس خود در حیور تو شم دارم" ر6 – 5 :9ا .ارمیای
نبی فریاد برآورد" :بیایید تا به شمساری خود اِ عان کنیم ،بیایید تا رسوایی مان را در بربگیریم ،زیرا
هم ما و هم پدران ما ،از جوانی تا به امروز ،به یهوه ختدای ختویش گنتاه ورزیتده ،و آواز یهتوه ختدای
خود را نشنیده ایم ".رارمیتا 5 :3ا .حزقیتال نبتی بتا شتجاعت بیشترت اعتالم کترد کته وقتتی ارساشیتل
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بربد ،به خاطر همۀ بدیهایی که مرتکب شتده،
نافرمان نهایتاً به ات پلید گناهش برعلیه خداوند پی َ َ
از خود کراهت خواهد داشت17.نهایتاً ،پولس رسول در نامه به ایامنداران روم نوشت که آنها هنتوز بته
خاطر کارهای که پیش از ایامن انجام داده اند ،شمسارند.

18

چنین کالمی در جهان و جامعت انجیلی که مورد هجوم روانشناسی ع ّزت نفس قرار گرفته ،نامناسب
به نظر می رسد ،درحالیکه غم و اندوه ،شم و نفرت از خود ،حقایق کتاب مقد ،و بخش اوری در
توبۀ واقعی در عهدعتیق و عهدجدید می باشند .تعالیم خداوند عیسی مسیح و پولس رسول ،بوضوح
این حقایق را مطرح می کنند:
خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشامن خود را به سوی آسامن بلند کند ،بلکه بر ستینۀ
اما آن َ
خود می کوفت و می گفت" :خدایا ،بر منِ گناهکار رحم کن ".به شام می گویم که این مرد ،و نته آن
دیگر ،پارسا شمرده شده به خانه رفت .زیرا هر که خود را برافرازد ،خوار خواهد شد ،و هر کته ختود را
خوار سازد ،رسافراز خواهد گردید .رلوقا 14 – 13 :18ا
اما اکنون شادمانم ،نه از آن رو که اندوهگین شدید ،بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید .زیرا انتدوه
شام برای خدا بود ،تا هیچ زیانی از ما به شام نرسد .چون اندوه که برای خدا باشد ،موجب توبه متی
شود ،که به نجات می انجامد و پشیامنی ندارد .اما اندوه که بترای دنیاستت ،مترگ بته بتار متی آورد.
ردوم قرنتیان 10 – 9 :7ا.
خراجگیر در برخورد با واقعیتت ختود و کتاری کته انجتام داده بتود بتا شکستتگی ،پشتیامنی عمیتق و
َ
فروتنی اعرتاف کرد .در رابطه با شهوانیّت و غرور کلیسای قرنتیان ،غم و اندوه نته تنهتا مناستب بتود،
بلکه "بر اسا ،ارادۀ خدا بود" .به هرحال ،در هر دو مورد باید بدانید کته هتدف ،انتدوه و شم نبتود،
خراجگیر ،او را به سوی عادل شتمردگی
بلکه اینها وسیله ای برای یک نتیجۀ بزرگرت بود .فروتنی این َ
رهنمون کرد و اندوه ایامنداران قرنتس ،آنها را بته توبتۀ بتدون پشتیامنی رهنمتون کترد کته نتیجتۀ آن
نجات بود.
اگرچه"اندوه برای دنیا"وجود دارد که بدون ایامن است و بته ستوی مترگ رهنمتون متی شتود ،ماننتد
منونۀ یهودا اسخریوطی ،ما هرگز نباید نسبت به اندوه الهی که با توبۀ واقعی همراه است و به حیتات
رهنمون می شود ،نگرش منفی داشته باشیم ردوم قرنتیان 10 :7ا .کتاب مقد ،شهادت متی دهتد
که خدا برای این اندوه ،احرتام زیادی قاشل است .او"دل شکسته و توبه کتار"را ختوار نخواهتد شتمرد
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ح توبته کتار دارد ،و از کتالم متن متی
رمزامیر17 : 51ا ،و به کسی نظر می کند که "فروتن است و رو ِ
لرزد"راشعیا 2 :66ا.
اگرچه او در مکانی رفیع و مق ّد ،ساکن است ،اما با کسی می باشد که روح توبته کتار و افتتاده دارد
تا آنها را احیا کند19.طبق تعلیم عیسی در خوشا به حالها" ،خوشا به حال مامتیان ،زیترا آنتان تستلی
خواهند یافت" رمتی 4 :5ا.
تصدیق و اعرتاف شخصی به گناه
توبه نه تنها شامل اندوه درونی قلب است ،بلکه شامل تصدیق شخصی و اعرتاف آشکار به این استت
که نظر خدا دربارۀ ما راست و رأی او عادالنه است :ما گناهکاریم ،ما گناه کرده ایم و الیقِ محکومیت
الهی هستیم .توبه بر اسا ،کتاب مقد ،همیشه شامل پذیرش آنچه که هستیم و عملی که مرتکب
شده ایم ،می باشد .این حقیقت برخالف اعتقادات فرهنم معارص ماستت .متا ختود را تربشته کترده و
عادل می شامریم و طبق تفکترات معتروف ،هرگتز خطتا منتی کنتیم بلکته همیشته قربتانی امتراض و
قدرتهای بینامی هستیم که خارج از کنرتل ماست .برای نسبت دادنِ گناهان خود بته هتر چیتزی یتا
هر کسی غیر از خود ،هوشمندانه ترین چیزها را پیدا کرده یا اخرتاع می کنیم .ما با تکیه بتر عتدالت
شخصی ،انگشت اشارۀ خود را به سوی جامعه ،تحصیالت ،نحوۀ تربیتامن یتا شایتط و موقعیتت دراز
کرده و از کوچکرتین احسا ،گناه ،وحشت کرده و حتی عصبانی متی شتویم .امتا وقتتی ایتامن متی
آوریم ،ادراکی کامالً تغییریافته نسبت به نظریۀ این عرص خواهیم داشت .برای اولین بتار در زنتدگی،
انگشت اشارۀ خود را به سوی خود برمی گردانیم و صادقانه گناهامن را می پتذیریم .دهامنتان بستته
شده و خود را در برابر خدا پاسخگو می دانیم20.بهانه جویی منی کنیم و به دنبال راه فرار نیستیم.
پذیرش احسا ،گناه -برعهده گرفنت مسئولیت کامل اعامملان -را با شفافیّت صادقانه در نزد ختدا و
اعرتاف قلبی به گناه همراه می سازیم .کلمۀ اعرتاف برگرفته از یک کلمتۀ یونتانی استت کته بته طتور
"اعالم یک چیز یکسان" است21.خدا در عمل الهی تبدیل ،قلتب گناهکتار را
تحت اللفظی به معنای
ِ
باز کرده و دربارۀ گناهش با او صحبت می کند .کالم خدا ،زنده ،مؤثر و ب ّرنده تر از هر شمشیر دو دم
است که به اعامق قلب نفو می کند و عمیقرتین افکار و نیّتها را منایان می سازد22.سپس ،گناهکار
برای اولین بار در زندگی با گناهش رویارو شده و به ماهیت پلید آن پی می برد .گناهش همیشته در
نظرش است و با وجو ِد اینکه سخت تالش می کند ،اما منی تواند تصویر وحشتناکی را که نستبت بته
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خود دارد ،دور کند 23.او دیگر منی تواند خود را پنهان کند ،بلکه باید در نزد خدا به گناهش اعرتاف
کرده و ِعصیان ختویش را در نتزد خداونتد اعترتاف کنتد24.او نیتز ماننتد داوود ملتزم متی شتود کته بتا
شناسایی کاملِ گناهش و اعرتاف مشتاقانه فریاد برآورد:
به تو ،آری تنها به تو ،گناه ورزیده ام،
و آنچه را که در نظرت بد است به عمل آورده ام.
از این رو چون سخن می گویی ،بر حقی،
و چون داوری می کنی ،بی عیبیرمزامیر 4 : 51ا.
هوشع نبی ،شفّافیت جدید ایامندار در نزد خدا را اینطور توصیف می کند که او با خدا توافق کرده و
آشکارا اعرتاف می کند که متامی حرفهای خدا دربارۀ او راست است:
کلامت مناسب برگرفته ،به سوی خداوند بازگشت منا؛
او را بگو" :شارت را به متامی بیامرز،
و آنچه را نیکوست قبول فرما،
تا مثرۀ لبهایامن را تقدیمت کنیم ".ر2 :14ا
حساسیت نسبت به گناه و اعرتاف آن ،نشتانۀ ایامنتدار حقیقتی استت ،امتا
باید توجه کنید که چنین ّ
عدم وجود آن نشتان متی دهتد کته شتاید ایتن شتخص هنتوز غیرایامنتدار استت.یوحنای رستول متی
نویسد":اگر بگوییم بَری از گناهیم،خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست.ولی اگتر بته گناهتان
خود اعرتاف کنیم ،او که امین و عادل است ،گناهان ما را می آمترزد و از هتر نادرستتی پتاکامن متی
سازد .اگر بگوییم گناه نکرده ایم،او را دروغگو جلوه می دهیم و کالم او در ما جایی ندارد[.به عبتارت
دیگر ،مسیحی نیستیم]" راول یوحنا10 – 8 :1ا
یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن حقیقی ،بیگناهی کامل نیست ،چنانکه عتده ای اشتتباهاً چنتین
حساسیت نسبت به گناه ،شتفّاف ّیت نستبت بته گنتاه در حیتور ختدا و اعترتاف
تص ّوری را دارند .بلکه ّ
آشکار گناه می باشد.
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دوری از گناه
در عهدعتیق ،کلمۀ توبه کردن اساساً از یک کلمۀ عربی ترجمه شده که به معنای "بازگشنت یتا روی
گرداندن" است25.این نه تنها بر دوری از بدی داللت می کند ،بلکه بازگشت به سوی عدالت نیز می
باشد 26.بنابراین ،یکی از نشانه های مشخص توبۀ واقعی ،ترک یا دوری کردنِ صادقانه و خالصتانه از
گناه می باشد .شاید اشکهای فراوان یک نفر یا خلو

ظاهری اعترتافش ،بته تنهتایی نشتانۀ قطعتی

توبۀ کتاب مقدسی نباشد .همۀ اینها باید به همراه دوری از چیزی باشد که خدا از آن متنفر استت و
با آن مخالفت می کند .این حقیقت بوضوح در کتاب مقد ،بیان شده که نیاز به تفسیر کمتی دارد،
چنانکه در این سه آیه از حزقیال نبی می بینیم:
خداوندگار یهوه چنین می فرماید":توبه کنید و از بتهای خود دست برکشید و از همۀ اعامل کراهتت
آور خود روی بگردانید ".ر6 :14ا
توبه کنید و از متام نافرمانیهای ختود بازگشتت مناییتد ،تتا شارت موجتب ستقوط شتام نشتود .همتۀ
نافرمانیهایی را که مرتکب شده اید ،از خود به دور افکنید ر31 – 30 :18ا.
خداوندگار یهوه چنین می گوید":به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شیر خوش نیستتم ،بلکته
از اینکه شیتر از راه ختود بتازگردد و زنتده مبانتد .ای خانتدان ارساشیتل ،بازگشتت کنیتد! از راههتای
شیرانۀ خود بازگشت کنید ،زیرا چرا مبیرید؟" ر11 :33ا
این یک حقیقیت کتاب مقدسی و انکارناپذیر است که توبۀ واقعی در دوری از گناه ظاهر متی شتود.
اما ،این حقیقت دربارۀ توبه ،حتی در بین پرهیزگارترین ایامنتداران ،باعتث رسدرگمتی و تتر ،شتده
است .غالباً این رسدرگمی در سؤاالت زیر ظاهر می شود :اگر دوباره مرتکب گناهی شتوم کته آنترا رد
کرده و از آن متنفر شده ام ،آیا توبۀ من واقعی است؟ آیا شکستهای مک ّرر من نشاندهندۀ آن است که
حسا ،نیازمند تعادل است .از یک طرف ،شتاید بازگشتت مکت ّرر بته
توبه نکرده ام؟ این سؤال بسیار ّ
گناه و عدم پیروزی پایدار بر گناه ،نشانۀ توبۀ سطحی و غیرکتتاب مقدستی باشتد .بته همتین دلیتل،
یحیی تعمید دهنده به فریسیان نصیحت کرد که "مثری شایستۀ توبه بیاورنتد" و عیستی اعتالم کترد:
"این قوم با لبهای خود مرا حرمت می دارند ،اما دلشان از من دور است" رمتی 8 :3؛ 8 – 7 :15ا.
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از طترف دیگتر ،رصفنظتر از پیتتتفت ایامنتدار در تقتدیس،حتی بتترای بتالغرتین ایامنتداران ،زنتتدگی
مسیحی یک چالش بزرگ برعلیه گناه است کته بتا جنگهتای مکت ّرر ،پیروزیهتای بتزرگ و شکستتهای
دلرسد کننده همراه است .در این سوی آسامن ،هیچ ایامنداری هرگز بته طتور کامتل از گنتاه رهتایی
منی یابد تا از فریب آن در امان باشد و از همۀ شکستتهای اخالقتی رهتایی یابتد .اگرچته ایامنتداران
حقیقی در ترک گناه رشد خواهند کرد ،اما گناه همچنان یک بیامری تکراری در زندگیشتان خواهتد
بود .اگرچه شاید گناه کمرت تکرار شود یا آشکار نباشد ،اما تا زمان جالل نهایی ایامنتدار در آستامن،
هرگز به طور کامل نابود منی شود .اگرچته ختدا وعتده داده کته متا را "از همتۀ ناپاکیهتا و بُتهتایامن"
طاهر سازد ،اما گاهی اوقات حتی بالغرتین ایامنداران در بین ما در هامن گناهی گرفتار متی شتوند
که آنرا تکذیب کترده انتد رحزقیتال 25 :36ا .اگرچته متا بتا گنتاه در کشمکشتیم و در پتیِ ق ّدوستیت
هستیم ،مانند کسیکه برای بدست آوردن جایزه می َد َود؛ اگرچه تن به انیباط سخت می دهیم و آنرا
به اسارت خود درمی آوریم؛ اگرچه در این جهان با توجه و حکمت بسیار زیاد زندگی متی کنتیم ،امتا
متوجه می شویم که هنوز کامل نیستیم و به توبه و فیض نیاز داریم27.بته همتین دلیتل ،ایامنتدارانی
که با گناه در کشمکشند ،نبایتد بته ختاطر ایتن جنتم یتا نیتاز مکت ّرر بته توبته متتیو ،شتوند .چنتین
چالشی ،نشانۀ ایامنِ حقیقی است .ایامندار دروغین -ریاکار -از وجود این جنم آگاه نیست .باید به
یاد آورید که خدا وعدۀ حیورش را بته شتخص کامتل منتی دهتد ،بلکته بته کستیکه زنتدگیش بتا روح
شکسته و توبه کار شناخته شده و از کالم او می لرزد.
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پس نیازمند یک تعادل بزرگ هستیم.این سکّه دو روی دارد و بدون وجتو ِد دیگتری ،شتخص منحترف
منی شود .از یک طرف ،مسیحیان واقعی پیتفت تدریجی در تقدیس و پیروزیهای مکت ّرر بتر گنتاه را
تجربه خواهند کرد.
کسیکه کار نیکوی توبه را در آنها آغاز کرده ،به کارش ادامه می دهتد تتا رشتد کترده و عمیتق شتود و
واقعیت بزرگ زندگیشان شود 29.اما مسیحیان هرگز به طور کامل از گناه رهایی منی یابند یتا نستبت
به عطیۀ الهی توبه ،بی نیاز نخواهند شد .از طرف دیگر ،مسیحیان ُمعرتفتی کته پیتتفت واقعتی در
تقدیس ندارند و به ندرت مثری شایستۀ توبه به بار می آورند ،باید نگتران جانهتای ختود باشتند .آنهتا
باید خود را بیازمایند و َم َحک بزنند تا ببینند که آیا در ایامن هستند.
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30

کناره گیری از اعامل
شاید در نگاه اول ،این ویژگی نامناسبی برای توبۀ واقعی باشد .به هرحال ما معتقدیم که"در مستیح
عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم،کارهای که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنهتا گتام
برداریم".رافسسیان10 :2ا بعالوه ،یحیی تعمید دهنده می گوید که مثر بیاوریم یتا اعتامل شایستتۀ
توبه را بجا آوریم و یعقوب می گوید که ایامن بدون اعامل ُمرده استت31.پتس چگونته توبتۀ واقعتی بتا
کناره گیری از اعامل ظاهر می شود؟ پاسخ آن در عربانیان 1 :6استت":پس بیاییتد تعتالیم ابتتدایی
دربارۀ مسیح را پشت رس نهاده ،به سوی کامل پیش برویم ،و دیگر بار توبه از اعامل منتهی به مرگ،
ِ
ننهیم".عبارت"توبه از اعامل منتهی به مرگ" ،به کناره گیری یتا دوری از هتر
و ایامن به خدا را بنیان
نوع امید به پرهیزگاری شخصی به عنوان وسیله ای برای عادل شمردگی یا رسیدن به جایگاه درست
در مقابل خدا اشاره می کند.هر عملی که به جتای شتخص و عمتل مستیح بتر آن تکیته کنیم،عملتی
ُمرده است و منی تواند نجات بخشد.
کتاب مقد ،تعلیم می دهد که نجات فقط بواسطۀ فیض و از طریق ایامن است؛ از اعامل نیست تا
هیچ کس نتواند به خود ببالد 32.بته همتین دلیتل ،کتتاب مقتد ،،فتیض و اعتامل را کتامالً مختالف
یکدیگر می داند و منی توانید هر دو را داشته باشید .پولس رسول ایتن حقیقتت را در نامتۀ ختود بته
کلیسای روم به طور برجسته مطرح می کند" :اما اگر [نجات] از راه فیض باشد ،دیگر بر پایۀ اعتامل
نیست؛ وگرنه فیض دیگر فیض نیست" ررومیان 6 : 11ا.
در منطق قدیم ،قاعده ای وجود دارد که قانون غیرمتیّ اد نامیده می شود و می گوید که بیانیه هتای
متیّ اد منی توانند به طور همزمان و در زمینۀ یکسان ،صحیح باشند .ایتن دربتارۀ اعتامل و فتیض در
نجات نیز صحیح می باشد .اگر نجات بواسطۀ فیض است ،پس منی تواند بواسطۀ اعامل باشد؛ اگتر
بواسطۀ اعامل است ،پس منی تواند بواسطۀ فیض باشد .بنابراین ،پیش از آنکه شخص ایامن نجتات
بخش حقیقی به مسیح را بکار برد ،باید در ابتدا امیدش را برای دستیابی به نجات از طریتق وستایل
دیگر کنار بگذارد.
کناره گیری از عدالت شخصی برای تکیه بر عدالت مستیح ،یکتی از بتزرگرتین کارهتای روح ختدا در
تولد تازه است .توبه کا ِر حقیقی ،از طریق روح به عدالت دست نیافتنی خدا و اعتامق جستتجوناپذیر
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ایوب پاتریارک و پولس رسول
شارت خود پی برده است .او با گناه خود رویارو شده و ملزم شده که با ِ
فریاد برآورد:
آری ،محکوم خواهم بود؛ پس تقالیِ بیهوده چرا؟
حتی اگر خویشنت را به برف بشویم،
و دستان خویش به قلیاب طاهر سازم،
مرا در َمنجالب فرو خواهی برد،
و حتی جامه ام از من بیزار خواهد بود .رایوب 31 – 29 :9ا
آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیک ِر مرگ رهایی بخشد؟ ررومیان 24 :7ا.
این مکاشفۀ تازه دربارۀ خود و گناه ،حتی کسانی را که بیش از همه به عدالت شخصتی ختود متکّتی
هستند ،با هامن نیرویی که شم آورترین و زشت ترین گناهشان را رد کرده اند ،آنها را به ستوی عتدم
اعتامد به فییلت و شایستگیشان هدایت می کند .آنها دیگتر بتا اعتامل ختود در جستتجوی تثبیتت
عدالت شان در حیور خدا نیستند ،بلکه "فخرمان به مسیح عیسی است و به افتخارات انسانی خود
اتکا نداریم" رفیلیپیان 3 :3ا .این به شکل قدرمتندی در تبدیل پولس رسول منایان شده است:
هر چند من خود دالیل خوبی برای اتکا به آنها دارم .آری ،اگتر کستی متی پنتدارد کته دالیتل ختوبی
برای اتکا به این گونه افتخارات انسانی دارد ،من دالیلی محکمرت دارم :ختنه شتده در روز هشتتم ،از
قوم ارساشیل ،از قبیلۀ بِنیامین ،فرزند عربانی از والدین عربانی؛ به لحاظ اجرای شیعت ،فَریسی؛ بته
لحاظ غیرت ،آزاردهندۀ کلیسا؛ به لحاظ پارساییِ شیعتی ،بی عیب .اما آنچه مرا ستود بتود ،آن را بته
خاطر مسیح زیان شمردم .بلکه همه چیز را در قیا ،با ارزش برت ِر شناخت خداوندم مستیح عیستی،
زیان می دانم ،که به خاطر او همه چیتز را از کتف داده ام .آری ،اینهتا همته را فیتله متی شتامرم تتا
مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم ،نه با پارستایی خویشتنت کته از شیعتت استت ،بلکته بتا آن
پارسایی که از راه ایامن به مسیح به دستت متی آیتد ،آن پارستایی کته از خداستت و بتر پایتۀ ایتامن.
رفیلیپیان 9 – 4 :3ا.
در رابطه با فیض و اعامل ،توبۀ واقعی و اتکتا بته عتدالت شخصتی کتامالً بترخالف یکدیگرنتد و منتی
توانند در یک شخص به طتور همزمتان در کنتار هتم باشتند .شتخص ناتوبته کتار،خود را "نیازمنتد بته
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چیزی" منی داند .اما وقتی روح خدا قلبش را احیا کرده و هنش را روشن می سازد ،او خود را "تیره
بخت ،اسف انگیز ،مستمند و کور و عریان" می بیند رمکاشتفه17 :3ا .او وضتعیت آن خراجگیتری را
دارد که "نخواست حتی چشامن خود را به سوی آسامن بلند کند ،بلکه بتر ستینۀ ختود متی کوفتت و
می گفت" :خدایا ،بر متنِ گناهکتار رحتم کتن!" رلوقتا 13 :18ا .او بتا رفتتاری کته رساینتدۀ قتدیمی
توصیف می کند ،به حیور خدا می رود:
اعامل دست من
منی تواند احکام شیعت تو را بجا آورد.
اگر غیرت من آرامی نیابد؛
اگر اشکهایم تا ابد جاری شود؛
اینها منی توانند گناه مرا کفا ّره کنند؛
تو باید نجات بدهی و فقط تو.
با دستهای خالی می آیم؛
فقط به صلیب تو می چسبم.
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قطعاً گناهکار توبه کار ،همۀ پاداشهای فریبندۀ مذهبی را که بر پایۀ اعتامل استت ،رد متی کنتد .در
نتیجه ،قلبش با کالم مزمورنویس لربیز می شود" :نه ما را ،خداوندا ،نه ما را! بلکه نتام ختود را جتالل
ده ،به خاطر محبت و وفاداریت ".رمزامیر1 :115ا هر آنچه که می گویتد او بتا فیتایل شخصتیت یتا
اعاملش در نزد خدا عادل است ،باعث تر ،و وحشتتش متی شتود .ایتن اعالمیتۀ ایتامن از دهتان او
جاری می شود" :اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح"
رغالطیان 14 :6ا.
پس اعامل چه جایگاهی در نجات ما دارند؟ آیا مسیحی باید به گناه کردن ادامه دهد تا فیض افزون
شود؟ 34آیا باید بدون میوه و عدالت شخصی باشد؟ قطعاً اینطور نیست! کسانیکه حقیقتاً توبته کترده
و ایامن آورده و نجات یافته اند ،توسط روح القد ،ت ّولد تازه یافته و از نتو بته شتباهت مستیح آفریتده
شده اند .اگر کسی در مسیح است ،خلقت تازه با یک ماهیت تتازه شتده استت 35.او نستبت بته گنتاه

19

ُمرده و قیام کرده تا در زندگی نوینی گام بردارد36.ایامندار با قدرت تولد تازه و روح القتد ،کته در او
ساکن است و مشیت الهی خدا که به طور پیوسته عمل می کند ،میوه آورده و اعامل نیکویی را برای
جالل خدا انجام خواهد داد .اما ،این اعامل نیکو باعث نجات منی شوند؛ بلکته از نجتات رسچشتمه
می گیرند .اعام ِل مسیحی که خدا از پتیش تعیتین کترده تتا بتر استا ،آن رفتتار کنتد ،باعتث عتادل
شمردگی او منی شوند ،بلکه نشانه ای از عادل شمردگی او هستند.
تسلیم مطیعانه
بازگشت به سوی خدا با
ِ
ترک گناه ،پایان کار نیست ،بلکه وسیله ای به سوی پایتانی بتزرگرت استت :بازگشتت بته ستوی ختدا.
اخالقیات با مسیحیت یکی نیست .مسیحیت نیز فقط به ختاطر حفتظ اخالقیتات ،آنهتا را اجترا منتی
کند ،بلکه به خاطر خدا و جالل و خشنودی او این کار را انجام می دهد 37.اگرچه مسیحی متامیز یا
اخالقیات کتاب مقدسی وجود دارد ،اما مسیحیت اساساً دربتارۀ ختدا و رابطتۀ نزدیتک و عاشتقانه بتا
اوست .عیسی آنرا اینطور توصتیف متی کنتد":و ایتن استت حیتات جاویتدان ،کته تتو را ،تنهتا ختدای
حقیقی ،و عیسی مسیح را که فرستاده ای ،بشناسند ".ریوحنا 3 :17ا
عیسی با استفادۀ از کلمۀ شناخت ،زندگی مسیحی را به یک تالش عقالنی محدود منتی کنتد؛ بلکته
شناختی که او دربارۀ آن صحبت می کند ،مربوط به رابطه و شناخت نزدیک و صمیمی است .هتدف
زندگی مسیحی ،دستیابی به شناخت نزدیک و صمیامنۀ خداست که به ارزیتابی بیشترتِ ارزش ختدا،
خوشی و رضایت بیشرت در او و وقف خود برای جالل او رهنمون می شود .چنانکه پرسشنامۀ قتدیمی
بیان می کند" :مقصد نهتایی انستان ،جتالل دادن ختدا و لتذت ابتدی در اوستت 38".بنتابراین ،توبتۀ
واقعی در دوری از گناه متوقف منی شود ،بلکه هنوز ناکامل است تا زمانیکه به عنوان "مقصد نهایی"
متامی خواسته ها ،کامالً به سوی خدا بازگردد .این حقیقت به طور خا

در دو آیۀ کتاب مقتد ،از

عهدعتیق و عهدجدید دیده می شود .اولین آیه از اشعیای نبی است که خدا از طریق او فرمود:
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خداوند را حینی که یافت می شود بجویید،
و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید.
شیر راههای خود را ترک گوید،
و شخص بدکار افکار خویش را؛
به سوی خداوند بازگردد،
که بر وی رحم خواهد کرد؛
و به سوی خدایامن بیاید،
که او را به فراوانی خواهد آمرزید .راشعیا 7 – 6 :55ا.
باید توجه کنید که این منت بوضوح بر بازگشت به سوی خداونتد تتکیتد متی ورزد .دوری از گنتاه ،بته
تنهایی پایان کار نیست،بلکه قدم اول به سوی پایانِ بزرگرت است که بازگشت به سوی خداستت .متا
از گناه دوری می کنیم تا بتوانیم به سوی او بازگردیم .این دو مورد اوری است ،چتون ختدا و گنتاه
منی توانند در کنار یکدیگر باشند .ما منی توانیم به طتور همزمتان ایتن دو را داشتته باشتیم و آنهتا را
گرامی بداریم.
منت دوم در اولین رسالۀ پولس به کلیسای تسالونیکیه است .او ایامن آنها را بتا کلتامت زیتر توصتیف
می کند":زیرا آنان خود از استقبال گرم شام از ما سخن می گویند ،و از اینکه چگونته از بتهتا دستت
کشیده ،به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید و در انتظتار آمتدن پرست او از
آسامن باشید ،که از مردگان برخیزانیدش ،یعنی عیسی ،که ما را از غیب آینده رهایی متی بخشتد".
راول تسالونیکیان10 –9 :1ا .دوباره ،معلوم است که دوری از گناه ،در مقایسه با هدف اولیۀ شخص
در بازگشتتت بتته ستتوی ختتدا ،در جایگتتاه دوم قتترار متتی گیتترد .نشتتانۀ ایتتامن واقعتتی در ایامنتتداران
تسالونیکیه این است که نه تنها از بُت پرستی گذشتۀ خود دوری کرده اند ،بلکه در خدمت مطیعانته
به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشته اند .بعالوه ،آنها آنقدر مشتاق او بودنتد کته صتبورانه بتا وجتود
دردهای بسیار منتظ ِر مکاشفۀ نهایی و کامل او در بازگشت نهایی پرس عزیزش بودند .مانند هر توبتۀ
واقعی ،یک "دوری از" و یک "بازگشت به سوی" وجود داشت .یک عدم پذیرش و دوری از گناه و یک
متایل و اشتیاق عاشقانه برای خدا وجود داشت.

39

21

اطاعت عملی
شاید یک زندگی که با اطاعت ساده و قلبی احکام خدا شناخته می شود ،آشکارترین و قطعتی تترین
نشانۀ توبۀ واقعی باشد .شاید یک نفر به اشتیاق درونی برای خدا و احساستات صتادقانۀ پرهیزگتاری
خود فخر کند ،اما چنین ادعاهایی فقط تا اندازه ای معترب است کته زنتدگی شتخص مطتابق احکتام
کتاب مقد ،باشد .کالم قدرمتند یحیی تعمید دهنده جایی برای سوء تفاهم منی گذارد .یک نفر تا
ح ّدی می تواند م ّدعی توبه باشد که "مثری شایستۀ توبه" بیاورد رمتی8 :3ا .یتک زنتدگی بتی مثتر،
جعلی و احساساتی بودنِ توبه را ثابت می کند .این هشداری برای همۀ ماست ،چون ترب داوری خدا
بر ریشۀ درختان فرود آمده است .هر درختی کته میتوۀ ختوب بته بتار نیتاورد ،بُریتده شتده و در آتتش
افکنده می شود.چنانکه ایامن بدون اعاملُ ،مرده و بیفایده است ،توبۀ بی مثر نیز یک عمل جعلی و
ضعیف است که منی تواند نجات بخشد 40.امتا اگتر قلتب شتخص واقعتاً بته ستوی ختدا بازگشتته ،بتا
اطاعت عملی تازه نسبت به ارادۀ خدا ،شاهد آن خواهد بود .اگرچه توبه شامل فکر و احساسات متی
شود ،اما نهایتاً درست یا غلط بودنِ آن بوسیلۀ تسلیم مشتاقانۀ شخص در برابر احکام خدا ثابت متی
شود.
مبادا سعی کنیم که هشدار یحیی تعمید دهنده را به عنوان یک پیغام نب ّوتی قدیمی و منسوخ شتده
که متعلّق به عرص دیگری می باشد ،کنار بگذاریم ،بلکه باید بته یتاد داشتته باشتیم کته تعتالیم او در
تعالیم عیسی و پولس رسول نیز به ترتیب زیر یافت می شوند:
هر درختی که میوۀ خوب ندهد ،بریده و در آتش افکنده می شود .بنابراین ،آنتان را از میتوه هایشتان
خواهید شناخت .نه هر که مرا "رسورم ،رسورم"خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد،بلکه تنهتا آن
که ارادۀ پدر مرا که در آسامن است ،به جا آ َو َرد.رمتی21–19 :7ا.
ِ
آگریپتا ،پادشتاه ،از رایتای آستامنی رسپیچتی نکتردم .بلکته نخستت در میتان
پس در آن وقت ،ای
دمشقیان ،سپس در اورشلیم و متامی رسزمین یهودیه ،و نیز در میان غیریهودیان به اعالم ایتن پیتام
پرداختم که باید توبه کنند و به سوی خدا بازگردند و کرداری شایستتۀ توبته داشتته باشتند .راعتامل
 ،20 – 19 :26تتکیدها افزوده شده استا.
کتاب مقد ،شدیدا ً هر تالشی برای دستیابی به جایگاه درست در نزد خدا ،از طریتق شایستتگی یتا
اعامل انسانی را محکوم می کند؛ اما توبه و ایامن نتیجۀ عمل متاوراء الطبیعتۀ خلقتت دوبتاره توستط
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روح خداست41.این عملِ فیض همیشه در تبدیل زندگی ایامندار و مثردهی دیده می شتود .چنانکته
خداوند عیسی مسیح در موعظۀ باالی کوه اعالم کرد ،کسانیکه واقعاً توبه کرده و ایتامن آورده انتد"از
میوه هایشان" شناخته خواهند شدرمتی20 –16 :7ا .به این معنا نیست کته توبته کننتدگان واقعتی
ِ
نقتص حاصتل از نااطتاعتی ،زنتدگی خواهنتد کترد.
همیشه کامالً مطتابق ارادۀ ختدا و بتدون عیتب و
همچنین به این معنا نیست که او همیشه مانند مردی که در مزمور  3 :1می باشتد ،میتوۀ فتراوان بته
بار خواهد آورد:
او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار،
که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار،
و برگش نیز پژمرده نشود،
و در هر آنچه کند کام یابد.
بلکه به این معناست که او به احکتام ختدا متایتل داشتته و اطاعتت ستاده و عملتی ،نشتانۀ زنتدگیش
خواهد بود.کسانیکه ادعا می کنند که توبه کرده اند ولی مثرات قطعتی حاصتل از آنترا ندارنتد ،بایتد
اطمینان کمی به اعتبار ادعای خود و جایگاه درستشان در نزد خدا داشته باشند.
عمل پیوسته و عمیق توبه
خصوصیت و آزمون نهایی توبۀ واقعی ،پیوستگی و رشد آن در رسارس زندگی ایامنتدار استت .ختدایی
که عملِ توبه را در ما آغاز کرده ،بوسیلۀ عمل تقدیس کنندۀ روح القد ،،آنرا به کامل خواهد رساند؛
او مراقب است که این کار در رسارس زندگیامن به کامل رسیده و عمیق شود42.این حقیقتت در آغتاز
تعالیم عیسی در انجیل مرقس آشکار شده است":عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت .او
ِ
خوش خدا را اعالم می کرد و می گفت" :زمان به کتامل رستیده و پادشتاهی ختدا نزدیتک شتده
خرب
است .توبه کنید و به این خرب خوش ایامن آورید ".ر15 – 14 :1ا .در منت اصلی یونانی ،فرمان توبه
و ایامن ،با فعل زمان حال نوشته شده اند ،کته نشتاندهندۀ پیوستتگی آن استت .بترای بیتان مفهتوم
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صحیح آن ،نصیحت مسیح باید به این شکل ترجمه شود" :زمان به کتامل رستیده ،و پادشتاهی ختدا
نزدیک شده است؛ بنابراین ،با توبه و ایامن به انجیلرخرب خوشا زندگی کنید".
نشانۀ توبۀ واقعی که منجر به نجات می شود ،این استت کته شتخص در طتول زنتدگی ختود بته توبته
کردن ادامه می دهد .اگرچه باید با جسم ،فریبندگی گناه و سختدلی بجنگد ،امتا زنتدگیش بتا توبته
شناخته می شود .به همین دلیتل ،در بعیتی از قستمتهای دنیتا ،مستیحیان واقعتی بته شتکل رستوا
کننده ای" ،توبه کنندگان" نامیده می شوند ،چون دامئاً در حا ِل رشد ،عمیقرت شدن ،بالغ شتدن در
توبه هستند که مشخصۀ زندگیشان می باشد.
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این حقیقت در خوشا به حالها نیز اعالم شده ،جاییکه مسیح اعالم می کند":خوشا به حال مامتیان،
زیرا آنان تسلی خواهند یافت ".رمتی 4 :5ا .در این منت ،عبارت "مامتیان" از صتفت مفعتولی زمتان
حال ترجمه شده که نشاندهندۀ پیوستگی است .مسیح ،کسانی را که برای یک لحظته یتا گهگتاهی
ماتم می کنند ،خوشا به حال منی خواند ،بلکه کسانی را که زندگیشان بتا متاتم شتناخته متی شتود.
اگرچه کلامت مسیح به تتیید بیشرت نیاز ندارند ،اما در رسارس کتاب مقد ،به فراوانی متورد حامیتت
قرار گرفته اند.خداوند حقیقت یکسانی را از طریق اشعیای نبی تتیید می کند" :اما این است آن کته
ح توبه کار دارد ،و از کالم من می لرزد ".ر2 :66ا
بر وی نظر خواهم کرد :آن که فروتن است و رو ِ
غالباً در مسیحیت معارص ،توبه به عنوان آمپولی برای آنفوالنزا یا واکستنی بترای فلتج اطفتال در نظتر
گرفته می شود -چیزی که کسی در لحظۀ ایامن انجام می دهد و بعد یکبار برای همیشته متتام متی
شود .اما این برخالف دیدگاه کتاب مقد ،دربارۀ توبه است .در حقیقت ،نشانۀ اینکه یک نفتر واقعتاً
توبه کرده و نجات یافته ،این است که او امروز هم توبته متی کنتد و توبتۀ او از روزی کته ایتامن آورده،
افزایش یافته و عمیقرت شده است.
به سختی کسی می تواند با این حقیقت مخالفت کند که ما در عرص سطحی نگری زندگی می کنیم
که در آن شخص دنیوی و مذهبی دست به دست یکدیگر به سوی یک هدف پیش می روند :رسیدن
به شادی در زندگی کنونی .در نتیجه ،موضوع بزرگی که در فرهنم و مسیحیت معارص ممنوع است،
کر مساشلی است که باعث ضایع شتدن اشتخا

شتود ،بته احساساتشتان آستیب برستاند ،یتا عت ّزت

نفسشان را کاهش دهد .مردم نته تنهتا نبایتد در پتیِ فتیض مستیحی بترای توبته ،شکستتگی و متاتم
باشند ،بلکه باید به هر بهایی از آنهتا اجتنتاب کننتد .بته همتین دلیتل ،بستیاری از فرزنتدان ختدا در
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زندگی مسیحی با مانع بزرگی مواجه شده انتد .آنهتا درک منتی کننتد کته توبته نته تنهتا اولتین قتدم
اوری برای نجات است ،بلکه عامل خوشی حقیقی است.
وقتی یک نفر ایامن می آورد ،هرگز مانند گذشته ،بتر ختدا و ختودش نگتاه یکستانی نتدارد .مکاشتفۀ
بیشرت دربارۀ ق ّدوسیت و عدالت خدا باعث مکاشفۀ بیشترت دربتارۀ خودمتان متی شتود کته در مقابتل
باعث توبه یا شکستگی در برابر گناه می شود .به هرحال ،شخص ایامندار متیو ،منتی مانتد ،چتون
در مسیح به مکاشفۀ بزرگرتی از فیض خدا دست یافته ،که او را به سوی خوشی وصف ناپذیر هدایت
می کند .این چرخه بسادگی در طول زندگی مسیحی تکرار می شتود .بتا گذشتت ستالها ،مستیحی،
خدا و خودش را واضحرت می بیند و نتیجتۀ آن شکستتگی بیشترت و عمیقترت استت .امتا در متتام ایتن
مدت ،خوشی مسیحی به هامن میزان افزایش می یابد ،چون او به مکاشفۀ بزرگرتی از محبت ،فیض
و رحمت خدا در شخص و عمل مسیح پی می برد .نه فقط این ،بلکه مبادلۀ عظیمی اتفاق می افتتد
که در آن شخص مسیحی می آموزد که کمرت به اعامل خود و بیشرت به عمل کامل مسیح تکیه کنتد.
بنابراین ،خوشی او نه تنها افزایش می یابد ،بلکه استوارتر و پایدارتر می شود .او دیگر به جسم ختود
اعتامد ندارد ،چیزی که بُت پرستی محسوب می شود ،بلکه به فیتایل و شایستتگیهای مستیح تکیته
می کند ،که تقوای حقیقی مسیحی می باشد.
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فصل دوم
دعوت به ایامن
ِ
ختوش ختدا را اعتالم متی کترد و متی گفتت:
عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت .او خرب
"زمان به کامل رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده استت .توبته کنیتد و بته ایتن خترب ختوش ایتامن
آورید".
 -مرقس 15 – 14 :1

امتتا اکنتتون جتتدا از شیعتتت ،آن پارستتایی کتته از خداستتت بتته ظهتتور رستتیده استتت،چنانکه شیعتتت و
پیامربان بر آن گواهی می دهند .این پارسایی که از خداست از راه ایامن بته عیستی مستیح استت و
نصیب همۀ کسانی می شود که ایامن می آورند .در این باره هیچ تفاوتی نیست.
 -رومیان 22 – 21 :3

ایامن ،ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز منی بینیم.
 عربانیان 1 :11دعوت به ایامن یا باور،عنرص اوریِ دعوت واقعی به سوی انجیل ،به همترا ِه دعتوت بته توبته استت.
بنابراین ،باید درک صحیحی از ماهیت و ظهور آن در ایامن واقعی داشته باشیم.
اصطالحات کتاب مقدسی
در عهتتدعتیق ،کلمتتۀ ایتتامن آوردن ،برگرفتتته از یتتک کلمتتۀ عتتربی استتت کتته بتته معنتتای "محکتتم
ایستادن،اعتامد کردن،مطم

بودن یتا اطمینتان از چیتزی استت" 1.پیتدایش 6 :15متی گویتد کته

ابراهیم "به خداوند ایامن آورد ،و او ایتن را بترای وی پارستایی بته شتامر آورد ".یعنتی ابتراهیم محکتم
ایستاد و به وعدۀ خدا اعتامد کرد .این عقیده در اعالمیۀ معروف حبقوق دیتده متی شتود" :پارستا بته
ایامن خود زیست خواهد کرد"،جاییکه کلمۀ ایامن از کلمۀ عربی ترجمه شده کته نشتاندهندۀ ثابتت
قدمی یا ث ُبات است ر4 :2ا 2.در عهدعتیق ،ایامن به خدا ،اطمینان بته وعتدۀ او بتود ،اعتتام ِد بتدون
تزلزل ،و محکم ایستادن با تکیه بر کالم او.
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نت
در عهدجدید ،کلمۀ ایامن داشنت از یک کلمۀ یونانی ترجمه شتده کته بته معنتای "حقیقتی دانست ِ
یک چیز ،آنقدر نسبت به آن متقاعد شوید که به آن اعتامد کنید" 3.نویسندگان عهدجدید ایتن کلمتۀ
یونانی را به عنوان صحیحرتین کلمه برای بیان کامل عقیدۀ عربی دربارۀ ایامن انتخاب کردند که در
تطابق با شخصیت و وعده های خداست.
تعریف کتاب مقدسی
این یک برکت عالی و برهان حکمت الهی است که کتاب مقد ،،ایامن را به عنوان یک معام مطترح
منی کند یا ما را به حال خود رها منی کند تا با استتفاده از تخت ّیالت ختود بته معنتای آن پتی بتربیم.
برعکس ،خدا در کتاب مقد ،تعاریف رصیحی از ایامن ،به همتراه منونته هتا و تصتاویر زیتادی اراشته
داده تا معنای آنرا به طور واضحرتی نشان دهد .نویسندۀ عربانیان ،دقیقرتین معنی را نوشتته استت:
"ایامن ،ضامن چیزهای است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز منی بینیم ".ر1 :11ا
کلمۀ اطمینان ،برگرفته از یک کلمۀ یونانی است که به چیزی اشاره می کند که در زیر چیتز دیگتری
حتل قطعتی،
قرار گرفته ،مانند زیرساخت یا پایه و اسا 4.،به عنوان نشانه ای برای ث ُبات فکتری ،راه ّ
اعتامد یا اطمینان بود .کلمۀ الزام برگرفته از یک کلمۀ یونانی است که نشاندهندۀ قطعیتت یتا التزام
دربارۀ وجود یا حقّانیت چیزی است 5.با توجه به معنتای ایتن اصتطالحات ،متی تتوانیم ایتامن کتتاب
مقدسی را به عنوان اطمینان یا اعتامد مسیحی تعریف کنیم ،چیزی که شخص به آن امیدوار استت،
یک واقعیت است یا به واقعیت می پیوندد و در واقع آن الزام یا قطعیتی که او ندیده ،وجود دارد.
این تعریف ایامن که با هدایت روح القد ،نوشته شد 6،دو سؤال بسیار مهم برای ما ایجاد می کنتد:
ما چگونه می توانیم به چیزی که به آن امیدواریم ،مطمت

باشتیم؟ چگونته دربتارۀ چیتزی کته هرگتز

ندیده ایم ،الزام یا قطعیت داریم؟
اگر این دو سؤال بدون پاسخ مبانند ،باعث می شوند که ایامندار واقعتی بته ستوی فرضتیات بترود یتا
مهامت جنگی را برای شخص شکّاکی فراهم می کند کته ایتامن را چیتزی بتیش از تفکتر آرزومندانته
ّ
منی داند .به هر حال ،شاید یک دیوانه کامالً مطم

ِ
لورنس عربی است ،یا شتاید مطمت
باشد که

باشد که قا ّرۀ گمشدۀ آتالنتیک ،دقیقاً در زیر خانه اش قرار گرفته است .اما اطمینان شخصی و الزام
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لغزش ناپذیر او ،چنین چیزی را ممکن منتی ستازد .پتس یتک مستیحی چگونته از نجتاتی کته بته آن
امیدوار است ،مطم

می شود ،و چگونته بته واقعیتهتای روحتانی کته هرگتز ندیتده ،اطمینتان دارد؟

پاسخ این دو سؤال بسیار مهم در نامۀ پولس رسول به کلیستای روم یافتت متی شتود .او در رابطته بتا
واکنش ابراهیم سالخورده به وعدۀ تولد یک پرس ،می نویسد که این پاتریارک"یقین داشتت کته ختدا
قادر است به وعدۀ خود وفا کند" ررومیان 21 :4ا.
ما در این منت ،دو عنرص اوری را می بینیم که ایامن کتتاب مقدستی را چیتزی بتیش از فرضتیه یتا
تفکر آرزومندانه می سازد .ابراهیم کامالً مطم

بود که فقط بته ختاطر اینکته متی دانستت کته ختدا

صتاحب پرستی خواهتد
وعده داده و ایامن داشت که خدا امین است و قادر به انجام این کار استت،
ِ
شد .وقتی ابتراهیم بتدن ختود را در نظتر گرفتت ،درحالیکته تقریبتاً صتد ستال داشتت ،ختود را ُمترده
انگاشت .وقتی بدن زنش ،سارا را در نظر گرفت ،می دانست که بارداری و ت ّولد فرزند به طور طبیعتی
غیرممکن بود7.به هرحال ،خدا به ابراهیم وعدۀ یک پرس را داد و ابراهیم "به وعدۀ خدا از بی ایامنتی
شک نکرد ،بلکه در ایامن استوار شده ،خدا را تجلیل منود ".ررومیان 20 :4ا .از این الگوی ابراهیم،
ّ
پنج حقیقت مهم را دربارۀ ماهیت ایامن کتاب مقدسی می آموزیم:
 .1اگتر ختتدا در کالمتتش چنتین وعتتده ای را داده ،متتی تتوانیم بتته چیتتزی کته بتته آن امیتتدواریم،
اطمینان داشته باشیم.
 .2ما ملزم می شویم که چیزهایی که ندیده ایم ،واقعی اند،چون خدا آنهتا را آشتکار کترده یتا در
کالمش به ما شناسانیده است.
 .3عدم اطمینان به چیزی که خدا وعده داده یا در کالمش آشکار کرده ،بی ایامنی است.
 .4اطمینان از چیزی که خدا وعده نداده ،یک فرضیه و احتامل است.
 .5ایامن کتاب مقدسی واقعی بر اسا ،احساسات ،عواطف یا حکمت انسانی نیست ،بلکته بتر
اسا ،چیزی است که خدا آشکار کرده یا در کالمش به ما شناسانیده است.
پیش از ادامۀ مطالب ،باید به طور خالصه به شکاکان اشاره کنیم که این بحث را ایجاد می کنند کته
استدالل ما ،یک نقص کُشنده دارد :ما فرض می کنیم که کتاب مقدسامن ،کتالم خداستت .از کجتا
تیت استت،
بدانیم که این کتاب که آنرا کتاب مق ّد ،می دانیم ،مکاشفۀ مصون از خطای خدا به ب ّ
چگونه می توانیم مطم

باشیم که وعده های آن به طور خا
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برای ماست؟ پاسخ این ستؤاالت ،دو

جنبه دارد .اوالً ،ما به جالل اثبات کنندۀ کتاب مقد ،اشتاره متی کنتیم .زیبتایی و حکمتت آن غیتر
قابل مقایسه است .هدف گسرتده و اتحاد کامل آن بینظیر است .نب ّوتهای بستیار آن و تحقّتق دقیتق
آنها بدون مداخلۀ الهی ،توصیف ناپذیر است .بعالوه ،تنهتا توضتیح منطقتی بترای وضتعیت نامستاعد
تیت و حیور شیر است .تاریخ ثابت می کند که هر چه که این کتتاب دربتارۀ انستان متی گویتد،
ب ّ
حقیقت دارد.
دوماً ،ما باید به کار روح القد ،اشاره کنیم ،که بدون آن ،ایامن ما غیرممکن است .اکترث مستیحیان
بدون کمک دفاعیات به مسیح ایامن می آورند .بعالوه ،اکرث کسانیکه به خاطر ایامنشان شهید شتده
اند ،منی توانستند با استفاده از مباحثات کالسیک و دفاعیاتی ،برای ایامنتی کته در درونشتان بتود،
دلیلی اراشه دهند .پس اسا ،ایامنشان به کتاب مقد ،و انجیل چه بود؟ پاسخ آن ،عمل تولتد تتازه
و روشن کنندۀ روح القد ،است .مسیحی ایامن دارد کته کتتاب مقتد ،کتالم خداستت ،چتون روح
القد ،آنرا برای او آشکار کرده است .مانند منونۀ لیدیه از شهر تیاتیرا ،خداوند قلب مسیحیان را بتاز
کرد تا با ایامن به کالم پاسخ دهند.

8

به همین دلیل ،اگر عیو قبیلۀ روستایی در دوردست ترین نقاط دنیا ،کتتاب مقتد ،را انکتار نکنتد،
شهید می شود .او می داند که این آیات حقیقت است و ارزش ُمردن را دارند ،چون خدا آنرا برایشتان
آشکار کرده است .این عیو قبیلۀ بی سواد و بی دفاع از نجاتی که به آن امیدوار است و الزام قطعتی
واقعیتهای روحانی که هرگز آنها را ندیده ،مطم
روح القد ،،به او تعلیم داده است.

است ،چون خدا با عمل تولد تتازه و روشتن کننتدۀ

9

زیبایی و رسوایی مسیحیت کتاب مقدسی در این حقیقت یافت می شود .اگرچه دفاعیات در بشارت
دادن و تقویت ایامن ایامندار بسیار مفید است ،اما ایامن ما وابسته به توانایی متا در پاستخ بته متتام
سؤاالت یا تکذیب شکاکان نیست .ما به کتاب مقد ،و انجیل ایامن داریم ،چون خدایی کته گفتت:
"نور از میان تاریکی بتابد"،هامن خدایی است که در قلبهای ما تابیده تا نور شتناخت جتالل ختدا را
در چهرۀ مسیح به ما عطا کند10.این حقیقت ،یک هدایت قطعی برای واعظ استت ،واعظتی کته متی
تواند از بزرگرتین مباحثات برای دفاع از انجیتل استتفاده کنتد ،امتا درک متی کنتد کته ختو ِد انجیتل
قدرت خدا برای نجات است.
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ایامن به مسیح
برای دریافت نجات عظیم خدا ،نه تنها باید از گناهامنان توبه کنیم ،بلکه باید بته کتاری کته ختدا از
طریق پرسش ،عیسی مسیح برای ما انجام داده ،ایامن آوریم یا اعتامد کنیم .باید چیزهای دیگری را
که به آنها اعتامد داشتیم ،ترک کنیم و فقط به شخص و عمل عیسی مسیح ،مرگ او بتر روی صتلیب
برای گناهان ما و رستاخیز او از ُمردگان اعتامد داشته باشتیم .بایتد ایتامن داشتته باشتیم کته کتار او
برای ما بود و ما با خدا آشتی کرده و در او از حیات ابدی برخورداریم.
باید بدانیم هامنطور که خدا فرمان می دهد که همۀ انسانها در همه جا از گناهانشان توبه کنند،این
فرمان را هم می دهد که همۀ انسانها در همه جا به پرسش ایامن آورنتد12.یوحنتای رستول در رستالۀ
اول خود نوشت":و این است حکتم او کته بته نتام پرستش عیستی مستیح ایتامن بیتاوریم و یکتدیگر را
محبت کنیم ،چنانکه به ما امر فرمود".ر23 :3ا .وقتی جمعیت از عیسی پرستیدند کته چته کنتیم تتا
"کارهتای پستندیدۀ ختدا را انجتام داده باشتیم" ،او پاستخ داد":کتار پستندیدۀ ختدا آن استت کته بتته
فرستادۀ او ایامن آورید".ریوحنا29 –28 :6ا.همچنین باید بدانید که مردم فقط زمانی می تواننتد از
فرمان ایامن آوردن به عیسی مسیح اطاعت کنند که ایامن به چیزهای دیگر را ترک کنند .ایتامن بته
اینکه عیسی نجات دهندۀ جهان است ،به معنتای عتدم ایتامن بته همتۀ چیزهتایی استت کته ادعتای
مشابهی دارند .احتامالً این رسواکننده ترین تقاضتا بترای ایتامن مستیحی استت .کستی منتی توانتد
بدون طر ِد کامل چیزهای دیگر ،م ّدعی ایامن نجات بخش به مسیح ،به عنوان نجتات دهنتده باشتد.
ایامن واقعی ،عیسی مسیح را به عنوان یتک نجتات دهنتده منتی دانتد ،بلکته بته عنتوان تنهتا نجتات
دهنده می داند.
این ادعا ،اخرتاع کوته نظرانۀ یک بنیادگرای ت ُندرو نیست ،بلکه بر اسا ،تعتالیم مستیح و رستوالنش
می باشد .عیسی به خود اشاره کرده و اعالم کرد" :من راه و راستی و حیات هستم .هیچ کس جز بته
واسطۀ من ،نزد پدر منتی آیتد ".ریوحنتا 6 :14ا پطتر ،رستول بتا همتین شتجاعت در برابتر محکمتۀ
سنهدرین ایستاده و اعالم کرد" :در هیچ کس جز او نجتات نیستت ،زیترا زیتر آستامن نتامی دیگتر بته
آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم ".راعامل12 :4ا پولس رسول به تیموتتاشو ،جتوان نصتیحت
کرد که کار بشارت را انجام دهد و به عنوان رسباز نیکوی عیسی مستیح ،متحمتل ستختیها شتود13،و
بداند که":تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجتود دارد ،یعنتی آن انستان
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که مسیح عیسی است" راول تیموتاشو5 :2،ا .طبق این آیات ،غیرمنصفانه یا بسیار منتقدانه نیست
که بگوییم هر خادم فرضی انجیل که احتامل نجات بوسیلۀ چیزهایی غیتر از عیستی مستیح را انکتار
منی کند ،درواقع منکر ایامن است .او وحشتناکرتین هشدار مسیح دربارۀ داوری را بر ختود تحمیتل
کرده است" :اما هر که مرا نزد مردم انکار کند ،من نیز در حیور پدر خود کته در آستامن استت ،او را
انکار خواهم کرد ".رمتی33 :10ا
خدا فقط یک ریسامن قرمز فراهم کرده که با آن در امنیت به ابدیّت برویم :مسیح و مرگ ختون آلتود
او بر روی صلیب جلجتا .با تکرار کالم پطر ،رسول می گوییم" :در هیچ کتس جتز او نجتات نیستت"
راعامل 12 :4ا .فقط این انجیل ،مورد تتیید خداست.
ایامن برای جالل خدا
در رومیان ،پولس رسول در رابطه با نتیجه یا حاصل ایامن واقعی به نکتۀ عمیقی اشاره متی کنتد .او
می نویسد[":ابراهیم] به وعدۀ خدا از بی ایامنتی شتک نکترد ،بلکته در ایتامن استتوار شتده ،ختدا را
تجلیل منود".ر ،20 :4تتکیدها افزوده شده استا .معلوم است که ایامن ابراهیم نه تنها با پرستشتی
ِ
درک این حقیقت در کتاب عربانیتان
که به همراه داشت ،بلکه به تنهایی نیز خدا را جالل داد .کلید
است .نویسنده به ما می گوید":و بدون ایامن ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت ،زیرا هر کته
به او نزدیک می شود ،باید ایامن داشته باشد که او هست و جوینتدگان ختود را پتاداش متی دهتد".
ر6 : 11ا
ایامن ما ،خدا را خشتنود کترده و جتالل متی دهتد ،زیترا ایتن یتک اعالمیتۀ شخصتی دربتارۀ درستتی
شخصیت اوست .وقتی ما با ایامن به کالم خدا پاسخ می دهیم ،در واقع نشان می دهیم که به همتۀ
چیزهایی که خدا دربارۀ ختودش متی گویتد ،اعتتامد کامتل داریتم .ایتامن بته او یعنتی بته انستانها و
فرشتگان ،شخصاً شهادت دهیم کته او ختدای امتین و عتاری از بیعتدالتی استت؛ کارهتایش کامتل و
متامی راههایش عدل است؛ عهد و محبت خود را تا هزاران پشت نگاه می دارد؛ غیر ممکن است که
دروغ بگوید14.از طرف دیگر ،بی ایامنی یک توهین مستقیم به شخصتیت خداستت .بته اعتامل او در
شک کرده و درستی او را در زمان حال مورد سؤال قرار می دهد :آیا او واقعتاً وجتود دارد؟ آیتا
گذشته
ّ
واقعاً به آنانی که در جستتجوی او هستتند ،پتاداش متی دهتد؟ آیتا واقعتاً چنتین وعتده ای داد؟ ایتن
سؤاالت ،بوسیلۀ بررسی دقیق ادعاهای خدا توسط انسانها ،او را به محاکمه می کشاند .اینها از قلب
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ابلیس رسچشمه می گیرند و هامن وسایلی هستند که برای کشنت اولین والدین ما بکار رفتند15.بی
کل هویت او را مورد سؤال قرار دهیم ،اما ایامن به او ،به
ایامنی نسبت به خدا ،به معنای آن است که ّ
معنای تتیید شهادت او در رابطه با خودش و جالل دادن او می باشد.
این حقیقت ،در رابطه با انجیل ،کاربردهای زیادی دارد .خدا بر متام کارهایش در تتاریخُ ،مهتر ختود
را زده و با نشانه های بسیار بزرگ و بحث ناپذیری ،آنها را تتیید کرده است.
به هرحال ،بزرگرتین شهادت خدا در رابطه با پرسش می باشد .بنابراین ،کسیکه به پرس ایامن دارد،
به خدا ایامن دارد و ارادۀ او را انجام می دهد ،اما کسیکه به پرس ایامن ندارد ،خدا را دروغگو دانسته
و با او دشمنی می ورزد .یوحنای رسول می نویسد:
اگر ما شهادت انسان را می پذیریم ،شهادت خدا بسی بزرگرت است ،زیرا شهادتی است که خدا خود
دربارۀ پرسش داده است .هر که به پرست ختدا ایتامن دارد ،ایتن شتهادت را در ختود دارد .امتا آن کته
شهادت خدا را باور منی کند ،او را دروغگو شمرده است ،زیرا شهادتی را کته ختدا دربتارۀ پرست ختود
داده ،نپذیرفته است .و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده ،و این حیتات در
پرس اوست .آن که پرس را دارد ،حیات دارد و آن که پرس خدا را ندارد از حیات برخوردار نیستت .راول
یوحنا 12 – 9 :5ا
یوحنا با هدایت روح القد ،،منطق بی عیب و نقصی را بیان می کند .اوالً ،او دربارۀ اعتبار شتهادت
خدا در مقایسه با شهادت انسان صحبت می کند .کتاب مقتد ،اعتالم متی کنتد کته همتۀ انستانها
دروغگو هستند 16،اما خدا "انسان نیست که دروغ گوید ،و نته بنتی آدم کته از تصتمیم ختود منرصتف
شود ".راعداد19 : 23ا بنابراین ،اگر ما هر روزه شهادت انسانها را باور می کنیم ،چقدر بیشترت بایتد
شهادت خدا را باور کنیم؟ دوماً ،یوحنا تتیید می کند که خدا به درستی دربارۀ پرستش شتهادت داده
است و شهادت او این است :هر چیزی در رابطه با نجات ،مشارکت با ختدا و حیتات ابتدی ،فقتط در
عیسی مسیح یافت می شود .نهایتاً ،یوحنا به نتیجۀ اصولی و انعطاف ناپذیر خود می رسد که هر که
کامالً پرس خدا را نپذیرد ،امیدی به حیتات ابتدی نتدارد و هرکته بته پرست ختدا ایتامن نتدارد ،ختدا را
دروغگو ساخته است .مردم بدون عیسی مسیح ،هیچ سهمی در خدا ندارند .این شتهادت مستیحیت
رسولی است" :هر که پرس خدا را انکار کند ،پدر را هم ندارد و هر کته پرست را اقترار کنتد ،پتدر را نیتز
دارد ".راول یوحنا 23 :2ا
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ما بیش از هر چیزی ،با ایامن ،اعتامد و ت ّوکل به چیزهایی که خدا بتزرگرتین شتهادت را دربتارۀ آنهتا
داده ،او را خشنود کرده و جالل می دهیم :اینکه عیسی نارصی ،پرس محبوب اوست کته از او بستیار
خشنود است؛ او راه ،راستی و حیات است و هیچ کس جز از طریق او ،نزد پدر منی رود17.کسیکه به
پرس ایامن دارد و به این چیزها اعرتاف می کند ،خدا را خشتنود کترده و نتامش را جتالل متی دهتد.
کسیکه منی خواهد باور کند ،خدا را دروغگو شمرده و امکان برخورداری از حیتات ابتدی را از دستت
می دهد.
پایان فخر
لحظه ای که اعامل به تعلیم نجات افزوده یا با آن ترکیب شود،مستیحیت بته متذهب اعتامل و عتادل
شمردگی به چیزی که باید بدست آید ،تبدیل متی شتود و ختدا بته متردم مقتروض شتده و متردم متی
توانند در مقابل او به خودشان فخر کنند.به همین دلیل پولس رسول در نامه هایش ،بتا ستعی متتام
بر شارت بتیت تتکید کرده و ناتوانی کامل آنها را برای خشنود ساخنت خدا بوسیلۀ جسم ثابت می
کنتتد .او متتی خواهتتد"هر دهتتانی بستتته شتتود و دنیتتا بتته متتتامی در پیشتتگاه ختتدا محکتتوم شتتناخته
شود".ررومیان19 :3ا فقط در اینصورت ،مردم از خود چشم برداشته و با ایامن بته ختدا متی نگرنتد.
فقط در اینصورت ،از اعامل دست کشیده و به فیض پناه می برند .فقتط در اینصتورت بته جتای فختر
کردن به خود به خدا فخر خواهند کرد".تا چنانکه آمده است":هر که فخر متی کند،بته خداونتد فختر
کند".راول قرنتیان31 : 1ا
در رومیان ،3پولس این حقایق را با وضوح که به او الهام شده بیان می کند .در دو -س ّوم این باب ،او
تتتالش متتی کنتتد تتتا ثابتتت کنتتد کتته همتتۀ متتردم گناهکارنتتد و در برابتتر ختتدای عتتادل و شیعتتتش
محکومند18.سپس ،به کار مسیح در جلجتا می پتردازد و باشتکوهرتین حقتایق ثبتت شتده در کتتاب
مقد ،را در مقابل ما می گذارد .او مسیح را به عنوان بزرگرتین فرونشانندۀ خشم نشان می دهد که
گناهان قومش را بر خود گرفت ،به جایِ آنها متح ّمتل خشتم ختدا شتد و ایتن امکتان را بترای ختدای
عادل فراهم کرد که انسانهای شور را بدون خیانت به عدالتش ،عادل شامرد19.نهایتاً ،پولس با ایتن
فریاد به پایان رساند" :پس دیگر چه جای فخر است؟ از میان برداشته شده است! بر چه پایه ای؟ بر
ِ
شیعت اعامل؟ نه ،بلکه بر پایۀ قانون ایامن ،زیرا ما بر ایتن اعتقتادیم کته انستان از راه ایتامن و
پایۀ
بدون انجام اعام ِل شیعت ،پارسا شمرده می شود ".ر رومیان28 – 27 :3ا
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پولس مباحثۀ خود را با این سؤال بدیعی به پایان می رساند":پس دیگر چه جای فخر است؟" :پیش
از آنکه کسی دست بلند کند یا پاسخی بدهد ،او با فریتادی کته نشتاندهندۀ التزام انعطتاف ناپتذیر و
حل است ،به سؤال خود پاسخ می دهد":از میان برداشته شده است!" شاید بتوان این
قاطعرتین راه ّ
عبارت را اینطور ترجمه کرد":کنار گذاشته شد یا بیرون انداخته شد 20".در اینجا ،پولس از فعل زمان
گذشته استفاده می کند تا بگوید که فخر کردن به اعامل برای دستیابی به نجات ،به طتور کامتل یتا
قطعی کنار گذاشته شد تا از مناظرات بیشرت در این مورد جلوگیری کند21.گویی پولس می گوید":از
اعامل؟ حتی فکرش را هم نکنید ،چه رسد به اینکته بخواهیتد دربتارۀ آن بحتث کنیتد .یکبتار و بترای
همیشه به عنوان وسیله ای برای دریافت جایگاه درست در نزد خدا از میان برداشته شده است".
باید توجه کنیتد کته همتۀ افتختارات از میتان برداشتته نشتده ،بلکته فقتط افتختاراتی کته مربتوط بته
شایستگی انسان است .اگرچه جایی برای فخر کردن به کارهای خود یا حتی به ایاممنان نداریم،اما
جایگاه و فیایی برای فخر کردن به خدا و فییتش اختصتا

داده شتده استت .وقتتی از متا "دلیتل

امیدی را که در [ماست]"می پرسند راول پطر15 :3،ا ،باید بتا تتکیتد اعتالم کنیم":همتۀ اینهتا بته
خاطر فیض است!"
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بنا بر قصد نیکوی ارادۀ ختود ،متا را از پتیش تعیتین کترد تتا بته واستطۀ عیستی مستیح از مقتام پرست
خواندگی او برخوردار شویم؛ تا بدین وستیله فتیض پترجالل او ستتوده شتتتتتتتتتود ،فییتی کته در آن
محبتتتتتوب به رایگان بتتتتتتتتتتته ما بخشیده شده است .ر افسسیان6 – 5 : 1ا
زیرا به فیض و از راه ایامن نجات یافته اید ،و ایتن از خودتتان نیستت ،بلکته عطتای خداستت و نته از
اعامل ،تا هیچ کس نتواند به خود ببالد .رافسسیان9 – 8 :2ا
نه ما را ،خداوندا ،نه ما را!
بلکه نام خود را جالل ده،
به خاطر محبت و وفاداریت! رمزامیر1 : 115ا
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انسانها به طور طبیعی ،مملو از بطالت ،خودفریبی و الف زنی هستند .روح لَ ِمک و هامان در همۀ متا
ساکن است23.ما به حکمت ،ق ّوت و مقام خود می بالیم ،ولی متوجه منی شویم که نَفَس ما در بینتی
مان است ،وجود ما مانند بُخار است ،حکمت ما حامقت است ،و عتدالت متا ماننتد پارچته ای کثیتف
است24.به همین دلیل ،ارمیای نبی به ما هشدار می دهد:
خداوند چنین می فرماید":حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند بته نیتروی ختود نَنتازد و
دولتمند به دولت خویش نبالد .بلکه هر که فخر می کند ،به این فختر کنتد کته فهتم دارد و مترا متی
شناسد و می داند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می آورم .زیرا از
این چیزها لذت می برم؛" این است فرمودۀ خداوند .رارمیا 24 – 23 :9ا
بر اسا ،کتاب مقد ،،جایی برای فخر کردن نیست .هر چیز باشکوهی که بدست می آید ،فقط به
خاطر فیض خداست .هر اشتباه یا ضعف در انسانها ،به خاطر عمل خودشان استت .آنچته کته الیتق
فخر کردن است ،متعلق به آنها نیست و آنچه متعلق به آنهاست ،ارزش فخر کردن ندارد .این بته طتور
خا

در رابطه با نجات و جایگاه درست در نزد خداست .هر کته چیتزی دربتارۀ عتدالت ختدا و گنتاه

خود دیده ،باید به این نتیجته برستد کته "انستان از راه ایتامن و بتدون انجتام اعتام ِل شیعتت ،پارستا
شمرده می شود".ررومیان28 :3ا .کلمتۀ نگهتداری کتردن ،برگرفتته از یتک کلمتۀ یونتانی بته معنتای
"محسوب کردن ،حساب کردن ،شامرش کردن ،دلیل یا نتیجه "استت 25.محاستبۀ درستت محتویتات
قلبامن و شامرش صحیح شایستگیها و مساشل غیر اخالقی ،باید ما را به این نتیجته برستاند کته اگتر
نجات از طریق اعامل شیعت است ،پس نهایتاً امیدی برای ما نیستت .کتوچکرتین مکاشتفه دربتارۀ
گناهکار بودن ما با توجه به عدالت خدا ،باید باعث شود که ما به دستۀ رسایندگان متیوسی بپیوندیم
که با علم بر جالل خدا ،نگاه دردناک مشابهی بر خود داشته اند:

ایوب" :گوش من دربارۀ تو شنیده بود،
اما حال چشامنم تو را می بیند؛
از این رو از خویشنت کراهت دارم،
و در خاک و خاکسرت توبه می کنم" ر6 – 5 : 42ا.
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اشعیا" :وای بر من که هالک شده ام!
زیرا که مردی ناپاک لب هستم
و در میان قومی ناپاک لب ساکنم،
و چشامنم پادشاه ،خداوند لشکرها را دیده است" ر5 :6ا
پولس" :آه که چه شخص نگونبختی هستم!
کیست که مرا از این پیک ِر مرگ رهایی بخشد؟" ررومیان 24 :7ا
شخص گناهکار باید به نقطۀ بحرانی برسد تا ببیند که کامالً عاری از شایستگیهای الزم بترای نجتات
است ،و بجوید و دریابد که هیچ امیدی برای نجات در خود ندارد .فقط در اینصورت بته ستوی فتیض
رفته و رحمت می طلبد.
بتته عبتتارت دیگتتر ،اگتتر متتی ختتواهیم نجتتات یتتابیم ،همتتۀ متتا بایتتد بتته صتتاحبان میخانتته و گناهکتتاران
بپیونتتدیم"26.ملعتتون بتتاد هتتر کتته در بتته جتتا آوردن متتتام آنچتته در کتتتاب شیعتتت نوشتتته شتتده ثابتتت
مناند".رغالطیان10 :3ا ،اما خوشابحال کسیکه خدا بوسیلۀ ایامن بدون اعامل ،او را عتادل شتمرده
است:
خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد
و گناهنانشان پوشانیده گردید.
خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد .ررومیان8 – 6 :4ا
شناخت حقیقی خود و خدا ،در ایامن آوردن گناهکار اوری است ،اما به هامن اندازه برای تقدیس
تدریجی مقدسین نیز الزم است .ایامندار باید به شناخت خدا و خود ادامه دهد ،تا زمانیکته متقاعتد
شود که فقط فیض الزم است ،طوریکه از این عقیتده کته شتاید نجتاتش حاصتل تقتوا ،شایستتگی یتا
پرهیزگاری خودش باشد ،منزجر شود .در حقیقت ،این یکی از بزرگرتین اهداف و نتایج کار تقتدیس
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خدا در زندگی ایامندار است .او در طول دوران کامل زندگیامن ،همۀ چیزهتا را تنظتیم متی کنتد تتا
تکیه به عدالت شخصی و اعتامد به نفس را در ما از بین بربد تا ما به شخصتیت مستیح و شایستتگی
عمل کامل او در جلجتا تکیه کنیم .او برای جالل خود و خی ّریت ما این کار را انجام می دهد .جنم
روحانی و مثربخشی ما وابسته به این مبادله است که اعتتامد بته نفتس را بتا تکیته بتر ختدا معاوضته
کنیم .ارمیای نبی به این شکل بیان می کند:
ملعون باد آن که بر انسان توکل کند،
ت خاکی را ق ّوت خویش سازد؛
وب ِ
و دلش از خداوند برگردد.
او همچون بوته ای در بیابان خواهد بود
که روی سعادت نخواهد دید.
او در مکانهای خشک بیابان ساکن خواهد بود،
بر زمینِ شوره زا ِر غیر مسکون.
اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند،
و اعتامدش بر او باشد.
او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود؛
که ریشه های خویش را به جانب نهر می گسرتاند؛
چون موسم گرما فرا رسد ،هراسان نخواهد شد،
و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند؛
در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود؛
و از مثر آوردن باز نخواهد ایستاد .رارمیا8 – 5 :17ا
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در نتیجتته ،متتن متعجتتبم کتته چگونتته متتردم در یتتک جامعتتت ،نستتبت بتته پیغتتام تبتتاهی انستتان ،عتتدم
شایستگی اعامل برای نجات و نیاز شدید به فیض الهی واکنش نشان متی دهنتد .عتده ای غمگتین
می شوند ،عده ای دیگر آزرده و عده ای دیگر کامالً عصتبانی متی شتوند کته چنتین کلتامت خشتنی
دربارۀ آنها و اعامل پرهیزگارانه شان بیان شده است .اما عتده ای دیگتر در هتامن جامعتتی کته ایتن
حقایق را می شنوند ،شادمان شده و در نیکویی خدا شادی می کنند .هر چه واعظ تصویر تاریکرتی
از آنها ترسیم کند ،خوشحالرت شده و ستایش آنها بیشرت می شود .تفاوت بین این دو گتروه چیستت؟
افراد گروه اول ،بر جسم اعتامد کرده و به تقوا و شایستتگی ختود متی بالنتد .کستانیکه در گتروه دوم
هستند "ختنه شدگانی که در روح ختدا عبتادت متی کننتد ،فخرشتان بته مستیح عیستی استت و بته
افتخارات انسانی خود اتکا ندارند" رفیلیپیان3 :3ا .اگر بوسیلۀ این تجربۀ ناخوشایند ،مسیح و فیض
خدا جالل می یابد ،آنها راضی اند که تاریکیشان منایان شود .آنها می دانند که تاریکی شبهایشان،
ستارگان فیض خدا را منایانرت می سازد.
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فصل سوم
ایامن آور و اعرتاف کن
اما پارساییِ مبتنی بر ایامن می گوید" :در دل خود مگو "کیست که به آسامن صعود کنتد؟ " -یعنتی
تا مسیح را فرود آورد -یا "کیست که به جهان زیرین نزول کند؟"– یعنی تا مسیح را از مردگان بازآورد.
ِ
کالم
و در مقابل ،چه می گوید؟ اینکه "این کالم
نزدیک تو ،در دهان تو ،و در دل توست ".این هامن ِ
ایامن است که ما وعظ می کنیم ،که اگر به زبان خود اعرتاف کنی "عیستی خداونتد استت" و در دل
خود ایامن داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید ،نجات خواهی یافت .زیرا در دل است کته
شخص ایامن می آورد و پارسا شمرده می شود ،و با زبان است که اعرتاف می کند و نجات می یابد.
 رومیان 10 – 6 :10این به طور بحث برانگیزی ،یکی از فصیحرتین و مهمرتین عبارات کتاب مقد ،دربارۀ این است کته
شخص برای نجات یافنت باید چه کار کند1.مسیحیت در طول قرنها ،به عنوان منبتع تستلّی کستانی
بوده که ایامن دارند و دیوار دفاعی در برابر رگبار دامئی تعلیم دروغینی که خواهان دریافتت نجتات،
از طریق ترکیب اعامل با ایامن است .شخص با عمل شجاعانه یا سفر باشکوه به نجتات دستت منتی
یابد ،بلکه با طلبیدن نام خداوند با ایامن.
کالم نزدیک
در پنج آیۀ او ِل رومیان ،10پولس رسول بزرگرتین خطای الهیاتی بسیاری از ارساشیلیها را نشتان متی
دهد .اگرچه آنها غیرت قابل تحسینی داشتند ،اما منی خواستند با ایامن به عمل کفّارۀ پرس خدا بته
جایگاه درست در نزد خدا دست یابند .بلکه ،در پیِ آن بودند که بواسطۀ اطاعت سخت و مشقّت بتار
از شیعت به عدالت دست یابند 2.پولس با دیدگاه اشتتباه آنهتا برختورد کترده و متی گویتد کته عمتل
نجات بخش کامل مسیح به متام تالشها برای دستیابی بته عتدالت شخصتی در نتزد ختدا ،از طریتق
شایستگی یا تالش انسانی پایان داد.
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شیعت چیزی را از انسان سقوط کرده می خواهد که او منی تواند از عهده اش برآیتد ،هامنطتور کته
منی تواند "به آسامن صعود کرده" یا " به هاویه نزول کند" .امتا ایتامن کتامالً متفتاوت استت .ایتامن،
نیازمند اعامل برجسته و قهرمانانه یا تطبیق یافنت با امور مذهبی غیرممکن نیستت .بلکته از شتخص
می خواهد که از"جایگاه درمانده"خود آگاه شده و به شخصیت و اعامل مسیح تکیه کند4.بته همتین
دلیل پولس رسول به مسیحیان رومی اطمینان می بخشتد کته هتر آنچته کته الزمتۀ دریافتت جایگتاه
درست در نزد خداست ،از طریق ایامنشان به "کالم" انجیتل عطتا شتده کته بوستیلۀ موعظتۀ رستوالن
در"دسرتسشان" قرار گرفته است 5.آنها می توانستند بته نجاتشتان اطمینتان داشتته باشتند،چون در
قلبشان معتقد بودند که پیغام انجیل برای آنها موعظه شده و آزادانه عیسی را خداوند می خواندند.
سوء استفاده از این منت
ِ
عبارات مبتان دنیای متدرن و کستانیکه
این عبارت به درستی به یکی از معروفرتین و پرکاربردترین
خواهان در میان گذاشنت ایامنشان با دیگران هستند ،تبدیل شده است .اما معنای واقعی و کتاربرد
صحیحش در بشارت چیست؟ آیا شخص می تواند تقاضتای کتتاب مقتد ،بترای ایتامن و اعترتاف را
ِ
جامعتت
رصفاً با تصمیم گیری دربارۀ مسیح ،تکرار دعتای گناهکتار یتا اعترتاف بته مستیح در مقابتل
ایامنداران تتیید کننده ،انجتام دهتد؟ بترای پاستخ بته ایتن ستؤاالت ،بایتد بته کتالم پتولس در زمینتۀ
صحیحش توجه کرده و معنای دقیق کالم او را دریابیم .باید بسیار محتاط باشیم و فترض نکنتیم کته
این منت معنای خاصی دارد یا باید به شکل خاصی بکار رود ،فقط به خاطر اینکه کارهای معارص متا
وابسته به تفسیر و کاربرد رایج ما از این منت می باشد .ما غالباً فرض می کنیم که یتک متنت را درک
کرده ایم ،چون تفسیر آنرا بدون سؤال از کسانی پذیرفته ایم که خود نیز آنرا بتدون ستؤال از دیگتران
پذیرفته اند .اما غالباً وقتی یک نفر واقعاً این منت را مطالعه می کند "تا بداند که آیتا براستتی چنتین
است" ،زنجیرهای ساده لوحی اعتام ِد بدون سؤال شکسته می شود راعامل11 :17ا .پس بهرت است
از خود این سؤاالت را بپرسیم :آیا پولس رسول این منت را با این هتدف نوشتت کته الگتویی از دعتای
گناهکار به ما بدهد ،یا هدف کامالً متفاوتی را در نظر داشت؟
در بشارت معارص ،دعای گناهکار به مهمرتین وسیله برای دعوت مردم بته مستیح و اطمینتان آنهتا از
نجات تبدیل شده استت .ایتن در پشتت نتتیه هتای بشتارتی نوشتته شتده و در انتهتای بستیاری از
موعظات بشارتی شنیده می شود .معموالً شامل این عنارص استت:جوینده هتدایت متی شتود کته بته
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گناهکار بودن خود اعرتاف کرده و ناتوانیش را در نجات خود تصدیق کند.ستپس بایتد اعترتاف کنتد
که عیسی برای گناهتانش ُمترد و دوبتاره از مردگتان برخاستت .بعتد تشتویق متی شتود کته از عیستی
بخواهد که وارد قلبش شده و نجات دهندۀ او شود.
سپس به او وعده می دهند که اگر خالصانه این دعا را اعالم کرده باشد ،نجات یافته است .نهایتاً ،به
شک کرد ،باید به لحظه ای که دعای گناهکار را تکرار کرد و
او اطمینان می دهند که اگر به نجاتش
ّ
به مسیح اعرتاف کرد ،تکیه کند.
اگرچه در این عنارص گوناگون ،حقایقی وجود دارد ،اما بایتد بته ایتن ستبک از دعتوت گناهکتاران بته
مسیح ،چند اعرتاض ج ّدی داشته باشیم .اول ،هیچ منونه ای بر اسا ،کتاب مقتد ،نتدارد .توستط
مسیح ،رسوالن یا مسیحیان اولیه بکار نرفته است .دوم ،برای اکرث کلیساها در طول تاریخ ناشتناخته
بود .این یک ابداع جدید است .سوم ،این خطر وجود دارد که انجیل را به یک بیانیۀ اعتقادی تبدیل
کند .اشخا

بیشامری که هیچ نشانۀ کتاب مقدستی از ایامنشتان اراشته نتداده انتد ،ختود را نجتات

یافته می دانند ،فقط به خاطر اینکه یکبار در زندگیشان دربارۀ مسیح تصمیم گرفته و دعای گناهکار
را تکرار کرده اند .اگرچه مسیحیانی که از دعای گناهکار در بشارت استفاده می کنند ،چنین هدفی
را ندارند ،اما این نتیجۀ طاقت فرسای این روش است .چهارم ،تقریباً به طور کامتل جتایگزین دعتوت
به توبه و ایامن بر اسا ،کتاب مقد ،شده است .بسیار حیرت انگیتز استت کته منونته هتای کتتاب
مقدسی دعوت مردم به مسیح ،واقعاً به خاطر ساختار دنیای مدرن نادیده گرفته شده استت .پتنجم،
این تنها اطمینان اساسی و اولیۀ آنها شده است .به این معنا که بستیاری از کستانیکه نشتانۀ کتم یتا
هیچ نشانه ای از کار خدا در زندگیشان وجود نتدارد ،نستبت بته نجاتشتان متقاعتد شتده یتا مطمت
هستند ،فقط به خاطر اینکه یکبار دعای گناهکار را خالصانه اعالم کرده اند.
این کاربرد معروف رومیان 9 : 10برای جویندگان ،برخالف منطق و هدف پولس است .ایتن یکتی از
قدرمتندترین تعالیم کتاب مقد ،دربارۀ  6 Sola Fideو یکی از قدرمتندترین وعده های آن برای قوم
خدا را تحریف می کند .همچنین منت را به اعتقادنامۀ پوچی تبدیل کرده که مردم با استفاده از آن،
به تعداد بیشام ِر کسانیکه میوۀ کمی در ایامنشان نشان می دهنتد ،اطمینتانی کتا ب دربتارۀ نجتات
داده اند .به همین دالیل ،باید با علم بر دستور زبان و زمینتۀ تتاریخی ،بته طتور دقیتق بته ایتن متنت
رسیدگی کنیم.
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برای درک مفهوم و هدف پولس باید بدانیم که او به رویدادی در زندگی ایامندار اشاره متی کنتد کته
کل زندگی ایامندار ادامه می یابد.
یکبار اتفاق می افتد و همچنین به نتیجه یا میوۀ آن رویداد که در ّ
به عبارت دیگر ،او دربارۀ تجربۀ ایامن شخص و میوۀ دامئی آن که نشاندهندۀ اعتبتار و واقعیتت ایتن
ایامن است ،صحبت می کند .شخص گناهکتار در لحظته ای کته حقیقتتاً بته شتخص و عمتل کفتارۀ
مسیح ایامن می آورد ،عادل شمرده شده و با خدا آشتتی متی کنتد .امتا نشتانۀ اینکته حقیقتتاً ایتامن
داشته و واقعاً در آن لحظه ایامن آورده ،این است کته بته ایتامن ختود ادامته داده و در متتام روزهتای
شک و بدون شکست
زندگیش آنرا اعرتاف می کند .به این معنا نیست که ایامندار حقیقی ،مصون از
ّ
بوده یا در رشد به سوی بلوغ با مانعی مواجه نخواهد شد .بلکه به این معناستت کته ختدایی کته کتار
نیکو را در او آغاز کرده ،تا روز آخر آنرا به کامل خواهد رسانید 7.نجات ،فقتط بوستیلۀ فتیض از طریتق
ایامن 8.به هرحال ،نشانۀ ایامن نجات بخش ،اعرتاف واقعی و پایدار بته خداونتدی عیستی مستیح از
طریق زندگی ایامندار می باشد.
در اینجا با مشکل روش بکارگیری دنیای مدرن از این منت مواجه می شویم .هیچ کتس منتی توانتد
انکار کند که اشخا

بسیاری در خیابان و نیمکتهای کلیسا هستند کته معتقدنتد کته نجتات یافتته

اند ،چون یکبار در زندگیشان به طور فرضی در قلبشان ایامن آورده و با دهانشان اعرتاف کترده انتد،
کل،زندگیشتان بتا شتهوان ّیت و دنیاپرستتی ستپری شتده ،بتدون
اما میوۀ کمی در آنها وجود دارد .در ّ
نشانۀ واقعی قدرت پایدار خدا ،که طبق تعلیم کتاب مقد ،،همیشه با نجات همراه استت .امتا آنهتا
در اعتقاداتشان تزلزل ناپذیرند ،چون یکبار در زندگیشان"،تصمیم گرفته اند" و "دعایی را اعالم کرده
اند".خادمان انجیلی که نجات این اشخا

را معترب می دانند ،مشکل را بدتر می کننتد .تتییتد آنهتا

بر اسا ،تجربۀ ایامن فرضی است ،اما به وجود نشانۀ پیوستۀ تقدیس یا مثربخشی توجه منی کنند.
ِ
بخش واقعی بتا بردبتاری و میتوۀ
ظاهرا ً آنها حقیقت اساسی انجیل را فراموش کرده اند :ایامن نجات
آن تتیید می شود و نشانۀ رهایی از محکومیت گناه ،این است که در زمان حال از قدرت گنتاه نجتات
یافته ایم.

9
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ایامن قلبی
در رومیان10 –9 :10پولس رسول می گویتد کته شتام نجتات یافتته ایتد،اگر"در دل ختود" و"بتا دل"
ایامن داشته باشید،نجات می یابید .اگر نجات ما وابسته به چنین ایامنی استت،پس توجته و تفستیر
صحیح ما دربارۀ این دو عبارت از اهمیت زیادی برخوردار استت.پیش از آنکته بحتث را دربتارۀ ایتامن
آغاز کنیم،خوب است به یاد داشته باشتیم کته دیوهتا نیتز ایتامن دارنتد و متی لرزنتد،اما نجتات منتی
یابند10.وقتی عیسی موعظۀ خود را در جلیل آغاز کرد،دیوهایی که در کنیسه مردی را تستخیر کترده
بودند،فریاد زدند":می دانم کیستی! تو آن ق ّد ِ
و ،خدایی!"رمرقس24 :1ا.دیوزدۀ اهل جِراستیان بتا
جزشیات بیشرت اعالم کرد که عیسی"پرس ختدای متعال"استترمرقس7 :5ا.پتس کتتاب مقتد ،متی
گوید که شیطان و دیوها شناخت زیادی دربتارۀ شخصتیت و عمتل عیستی مستیح دارنتد و آنترا چتون
واقعیت مطلق می پذیرند.
آنها می دانند که او پرس خداست ،در جلجتا برای گناهان قومش ُمرد و دوباره در روز سوم برخاستت.
اما شناخت و شناسایی حقیقت وجود مسیح باعث نجاتشان نشد.آنها با شناخت حقیقت نجات منی
یابند ،بلکه بواسطۀ آن محکومند .این بیامری در میان انسانها نیز یافت می شود.
ارزیابی صادقانه انجیل گرایان معارص تصدیق می کند که بستیاری از کستانیکه در خیابانهتا راه متی
روند و در نیمکتهای کلیسا می نشینند ،مانند دیوهتا "ایامنتی همترتاز بتا ایتامن متا نصیبشتان شتده
است" ردوم پطر1 :1،ا11آنها چیزهایی دربارۀ شخصیت و عمل مسیح می دانند و در زمان مناسب،
با اعرتافشان ،کاری انجام می دهند.اما نشانۀ کمی از حیور پیوستۀ عمتل نجتات بختش مستیح در
زندگیشان وجود دارد .امیدشان به نجات ابدی بر اسا ،تصمیمی است که مدتها پتیش گرفتته انتد،
تصمیمی که معتقدند که صادقانه بوده و با یک دعای ساده "مسیح را پذیرفتته انتد".خادمان انجیتل
که باید آگاهی بیشرتی داشته باشند ،امیدشان را تتیید کرده اند .آنها نیز مانند دیوها گمشتده انتد.
اما برخالف دیوها ،از این موضوع آگاه نیستند.
اکنون که ما به خطرات ایامنی پرداختیم که از دل منی باشد ،آماده ایم که ایامن حقیقتی و قلبتی را
بیازماییم -ایامنی که نه تنها حقیقت شخصتیت و عمتل مستیح را شناستایی متی کنتد ،بلکته بتر ایتن
واقعیتها تکیه کرده و بوسیلۀ آنها تبدیل می شود .در کتاب مقد ،،قلب به مرکز و ات شخص اشاره
می کند .جاییکه عقل ،اراده و احساسات شخص قرار می گیرد .از یک لحاظ می تتوانیم بگتوییم کته
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قلب ،مرکز کنرتل همۀ وجود ماست .هر اتفاقی که در قلب می افتد ،بتر همتۀ مستاشل مربتوط بته متا
تتثیر می گذارد .بنابراین نباید فکر کنیم که شخص می تواند به چیتزی"در" قلتب یتا "بتا" قلتب ختود
کل شخصیتش نگذارد.
ایامن داشته باشد و تتثیر چشمگیر یا حتی ج ّدی بر ّ
ایامن قلبی به اینکه خدا عیسی را از مردگان برخیزانید ،یعنی با متام وجود ایامن داشته باشتیم کته
همۀ حرفهای عیسی دربارۀ خودش ،حقیقت است .شاید این بسیار بنیادین به نظر نرسد ،مگر اینکه
به بعیی از چیزهایی که گفت توجه کنیم:
 او خدای ابدی و خالق جهان هستی است.
 او حیات و نور همۀ انسانهاست.
 او تنها نجات دهندۀ بت است.

12

13

14

 او حاکم مطلق جهان هستی است.

15

 او رسنوشت ابدی همۀ انسانها را تعیین می کند.
 او ارزشمندتر از متامی ثروتهای این جهان است.

16

17

 ترویج اراده و برنامۀ او ،هدف جهان هستی و هدف زندگی هر انسانی است.
 باید او را بیش از همۀ اشخا

و چیزهای دیگر دوست داشت.

18

19

 باید به طور اساسی از او پیروی و اطاعت کرد ،بدون توجه به بهای آن.

20

 او خدمتی را که قومش برای او انجام داده ،داوری کرده و بتر استا ،آن بته آنهتا پتاداش متی
دهد.

21

این ادعاهای اساسی مسیح جایی برای پاسخ سهل انگارانه منی گذارد و منتی تتوانیم بتدون تجربتۀ
واقعی یا تتثیر قدرمتند آن بر زندگیامن،در مرکز عقل ،اراده و احساسات ختود بته آنهتا ایتامن داشتته
باشیم.غیرممکن است که یک موجود منطقی ،این حقایق را بپذیرد و به طور قابل توجهی توسط آنها
تغییر نکند .ماهیت این ادعاها خواهان تحوالت عظیم در شخصیت و مسیر زندگی شخص می باشد.
بنابراین ،ایامن نجات بخش حقیقی این نیست که به طور منفعل یا نامتام به مسیح تکیه کنیم ،بلکه
کتل زنتدگی
به طور فعال و در حال رشد به او تکیه می کنیم .نهایتاً بوستیلۀ عمتل پیوستتۀ تقتدیسّ ،
ایامندار را در بر می گیرد .برهان ایامن نجات بخش ،این نیست که در گذشته رصفاً بوستیلۀ دعتایی
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که تکرار کردیم"،مسیح را پذیرفتیم" ،بلکه از لحظه ای که به انجیل ایتامن آوردیتم ،ادعاهتای مستیح
دربارۀ خودش و دربارۀ ما ،واقعیت بزرگرتِ زندگی ما می شود.
اعرتاف با زبان
بعد از نگاه مخترصی بر ایامن قلبی ،اکنون باید به مفهوم اعرتاف با زبان بپردازیم .اولین چیتزی کته
باید از رومیان 10 – 9 :10مورد توجه قرار دهتیم ،اختصاصتی بتودنِ ایتن اعترتاف استت .ایتن رصفتاً
اعرتاف ایامن به عیسی مسیح نیست ،بلکه اعرتاف به خداونتدی مطلتق و جهتانی اوستت .بنتابراین،
نشانۀ اینکه یک نفر با قلبش ایامن آورده و به شخصیت و عمل نجات بخش مسیح اعتامد متی کنتد،
این است که او به خداوندی مسیح اعرتاف می کند.

تاریخ طوالنی مسیحیت ثابت می کند کته هتیچ چیتز اساستیرت یتا گرانبهتاتر از اعترتاف بته Kúrios
 Iesousنیست ،که در زبان یونانی یعنی"عیسی خداوند است!" در دنیای رومتی ،فقتط یتک خداونتد
بود و نامش قیرص بود .حتی بیان احتامل وجود یک خداوند دیگر ،یک خیانت سیاسی بود که غالبتاً
به تبعید یا اعدام منجر می شد .در مذهب یهود ،فقط یک خداوند وجود داشتت و نتامش یهتوه بتود.
اعطای عنوانِ "خداوند" به دیگران ،کفر و شایستۀ مرگ بود .محقق معروف یونانی ،ای.تی.رابِرتسون
می نویسد" :هیچ یهودی بدون ایامن واقعی به مسیح ،این کار را منی کرد ،چتون [ kúriosخداونتد]
در سپتوا َجنت 22برای خدا بکار رفته است.هیچ غیریهودی بتدون ختودداری از پرستتش امپراطتور بته
عنوان  kúriosمنی توانست این کتار را انجتام دهتد 23".رابِرتستون ادامته متی دهتد" :بته یتاد چیتزی
میفتیم که از پلیکارپ خواسته شد که بگوید [ Kúrios Kaisarقیرص خداوند است] و هر بار او پاسخ
داد .Kúrios Iesous ،او بهتتای وفتتاداری ختتود را بتتا زنتتدگیش پرداختتت .امتتروزه انستتانهای ستتبکبار،
گستاخانه یا حتی به شکل نامناسب می گویند "عیسی خداوند" ،اما هتیچ یهتودی یتا غیریهتودی در
آن زمان بدون توجه به مفهوم آن ،چنین چیزی را منی گفت".

24

ما فقط با ایامن به شخص و عمل مسیح نجتات یافتته ایتم ،امتا نشتانۀ ایتامن واقعتی متا ،اعترتاف بته
خداوندی عیسی مسیح و بیعت با اوست ،حتی وقتی این اعرتاف بهای زیادی برای ما داشتته باشتد.
کلیسای اولیه رنج کشید و ُمرد ،چون وفادارانه عیسی را بته عنتوان خداونتد اعتالم کترد و از پرستتش
قیرص امتناع کرد .در حال حاا ،مسیحیان به خاطر این اعرتافها به زنتدان متی رونتد ،شتکنجه متی
شوند و می میرند .حتی در دنیای غرب که جفای کمی وجتود دارد یتا هتیچ جفتای جستامنی وجتود
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تسلیم خداوندی عیسی مسیح شتود و بتا استانداردهای"عرصت
ندارد،ایامندار حقیقی کسی است که
ِ
نت این مطلب است" :اگر
شیر حاا" زندگی نکند رغالطیان4 :1ا .این منظور پولس رسول در نوش ِ
به زبان خود اعرتاف کنی "عیسی خداوند است" و در دل خود ایتامن داشتته باشتی کته ختدا او را از
مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت ".ررومیان9 : 10ا
ایامن حقیقی به عیسی در تسلیم واقعی به او و اعرتاف آشکار به خداوندی او منایان می شود ،که با
بلوغ ایامندار عمیقرت می شود و حتی در ناسازگارترین شایط نیز قویرت می شود .نشانۀ عظیم نجات
این است که شخص به بلوغ خود در این ایامن و اعرتاف ادامه دهد .باپتیستت معتروف استکاتلندی،
ِ
هالدین ر1842 – 1764ا با تفسیری دربارۀ  10 – 9 :10می نویسد:
رابِرت
شخص از طریق ایامن به گزارش خدا دربارۀ پرسش ،کامالً عادل می شود .اما نشتانۀ واقعیتت ایتامن
این است که با زبان آشکارا به خداوندی او به همۀ چیزهایی کته ارادۀ او را نشتان متی دهتد اعترتاف
کنید .اعرتاف به مسیح ،به انتدازۀ ایتامن بته او اوری استت ،امتا بترای هتدف متفتاوتی متی باشتد.
ایامن ،برای دستیابی به عطیۀ عدالت اوری است .اعرتاف ،برای اثبات دریافت این عطیته اوری
است .اگر شخص در خطرات زندگی ،شخصیت ،دارایی ،آزادی و همۀ چیزهایی که برایش عزیز است
به مسیح اعرتاف نکند ،پس به مسیح ایامن ندارد .پس منظور این رسول از بیان اینکته ایتن اعترتاف
باعث نجات می شود ،این نیست که این باعث نجتات متی شتود ،یتا بتدون آن نجتات ناکامتل استت.
وقتی شخص در دل خود ایامن می آورد عادل شمرده می شود .اما اعترتاف بته مستیح ،تتتثیر ایتامن
است و در روز آخر نشانۀ آن خواهد بود .ایامنی که گناهکار را به عدالت مسیح عالقمند می ستازد بتا
ِ
اعرتاف نامش در میان دشمنان یا در مواجهه با خطر ظاهر می شود.
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اعرتاف در زمینۀ تاریخی آن
برای درک منظور پولس از نوشنت اورت اعرتاف به خداوندی عیسی باید مفهوم آنرا برای مسیحیان
کلیسای اولیته بدانیم.نامته ای از ِپلینتی جتوان ،فرمانتدار بیتت َعنیتا رBithyniaا ،بته امپراطتور روم،
تِراجان رr.98 – 117ا ،به طور خالصه توصیف می کند که چگونه کسانیکه به مستیحیت متتهم شتده
بودند ،مورد بازجویی قرار گرفتته و اتهتام بتر ض ّدشتان ثابتت شتده یتا معتزول متی شتدند" :اطالعتات
ناشناسی در مقابل من قرار گرفت که شامل اتهام برعلیه چند نفری بتود کته در بتازجویی مستیحیت
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خود را انکار کردند .آنها بعد از من درخواست کمک از خدایان را تکرار کردند و مراستم متذهبی را بتا
شاب و بخور در مقابل مجسمۀ تو انجام دادند و حتی به نام مسیح بی حرمتی کردند...بنابراین متن
فکر کردم که بهرت است آنها را تربشه کنیم".
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پُلینی دربارۀ چند نفری می نویسد که آشکارا و به اشتباه به عنوان پیروان مسیح متهم شده بودند.در
اثبات بیگناهیشان ،به خدایان رومی مت ّوسل شدند ،امپراطور را پرستش کردند و بته نتام عیستی بتی
حرمتی کردند .آنها برخالف رومیان 10 – 9 :10عمتل کردنتد ،عملتی کته یتک مستیحی بایتد انجتام
دهد.
اگرچه محتویات نامۀ پُلینی منونۀ افرادی را به ما نشان می دهد که متتهم بته مستیحیت نبودنتد امتا
پایۀ محکمی را نیز به ما نشان می دهد که اگر ایتن متهمتین واقعتاً مستیحی بودنتد ،صتحنه بته چته
شکلی تغییر می کرد .تصور کنید که اولیای امتور رومتی یتک کلیستای ختانگی کوچتک را پیتدا متی
کردند و آنها را در مقابل متموران رومی قرار می دادند .بترای اثبتات یتا ر ِد ایتن اتهتام ،بته ستوی یتک
مذبح کوچک فرستاده می شدند که باید چند آیین مذهبی ساده ای را انجام متی دادنتد .اول ،بایتد
به خدایان رومی مت ّوسل می شدند .دوم ،باید در پرستش امپراطور شکت می کردند تا وفاداری خود
را به قیرص ثابت کنند .نهایتاً ،از آنها می خواستند کته بته مستیح بتی حرمتتی کننتد ،خداونتدی او را
انکار کنند یا او را ملعتون اعتالم کننتد 27.دو نفتر از افتراد حتاا در ایتن مشتارکت ،بته ختاطر تتر،،
بالفاصله به سوی مذبح می روند و طبتق فرمتان عمتل متی کننتد .درحالیکته آنهتا تربشته متی شتوند،
شخص دیگری را مجبور می کنند که به زانو درآید و اطاعت کند .این شخص با وجود تر ،و لترز ،نته

تنها منی پذیرد که خدایان رومتی و قیرصت را ستتایش کنتد ،بلکته پاستخ متی دهتدKúrios Iesous :
"،عیسی خداوند است!" او را به زور می برند تا منتظر تبعید یا اعتدام باشتد .یکتی یکتی ،بقیتۀ افتراد
حاا در این مشارکت ،اعرتاف وفادارانۀ یکسانی را اعالم متی کننتد و رسنوشتشتان ُمهتر متی شتود.
اگرچه این یک صحنۀ خیالی است ،اما آرشیو تاریخ مسیحی ثابت می کند که ایامنتداران بیشتامری
با چنین آزمایشاتی مواجه شده و به بهای زندگی خود بر آن غالب آمدند.آزمایشات آنها ثابت می کند
که در دلشان ایامنی داشتند کته نجتات متی بخشتید چتون بته بهتای جانشتان عیستی را بته عنتوان
خداوندشان اعالم کردند.
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یک کاربرد صحیح
با توجه به مفهوم حقیقتی رومیتان 10 – 9 :10و بهتای اعترتاف حقیقتی بته مستیح بترای بستیاری از
پیروان عیسی در طول دورانها ،کاربرد معروف آن در بشارت دنیای مدرن قابل پذیرش نیست .اعتقاد
به اینکه این منت یک پایۀ کتاب مقدسی برای دعای گناهکار استت کته در بستیاری از نتتیه هتای
مسیحی و موعظات بکار رفته ،یک اشتتباه تفستیری بستیار جت ّدی استت .امتا بته ختاطر ایتن اعتقتاد
معروف ،بسیاری از مردان و زنان و بچه هایی که ایامن نیتاورده انتد ،فقتط بته ختاطر اینکته یکبتار در
زندگیشان چند حقیقت کتاب مقدسی را تتیید کرده و یک الگوی دعایی را تکرار کرده اند ،بته شتکل
نفو ناپذیری از نجات ابدی خود مطم

هستند .بعتد از آن اثتری از تبتدیل عمتل پیوستتۀ تقتدیس

ِ
ترک دنیا و اشتیاق برای مسیح وجود نداشت .با نقل قولی از پتولس رستول ،بته درستتی متی تتوانیم
بپرسیم" :ای انجیلیهای نادان ،چه کسی شام را افسون کرده است؟"
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رومیان 10 – 6 : 10به ما تعلیم می دهد که فقط بتا ایتامن نجتات یافتته ایتم .مستیحیان بتا اعتامل
برجسته و قهرمانانه یا تالشهای خسته کننده نجات را بدست منی آورند ،بلکه بتا ایتامن بته شتخص و
عمل مسیح آنرا بدست می آورند .کسانیکه حقیقتتاً ایتامن دارنتد ،متدتها پتیش ،از هتر تالشتی بترای
دستیابی به عدالت دست کشیده اند .آنها به مسیح و فییلت و شایستگی او تکیه می کنند.
اما ایامن به مسیح ،یک ایامن م ّوقت ،ساکن یا دست نیافتنی نیست ،بلکه یک ایتامن بردبتار ،پویتا و
قابل مشاهده است .یک ایامن تیتمین شتده استت ،چتون نجتات ،حاصتل عمتل ختدا بترای جتالل
خداست .هامن کسیکه ایامن نجات بخش را در قلب ایامندار گذاشت ،مراقب است که ایتن ایتامن،
پشتکار داشته ،عمیقرت شده و ظاهر شتود .چنتین ظهتوری ،اعترتاف بته خداونتدی عیستی مستیح از
طریق کالم و اعامل خواهد بود -بدون توجه به بهای آن!
پس ما چگونه باید این آیات را بکار بربیم؟ این باید برای ایامندار ،یک تسلّی دامئی و هشدار باشتد.
تسلّی به خاطر اینکه فقط با فیض ،بوسیلۀ ایامن نجات یافته ایم .جایگاه درست متا در نتزد ختدا بته
خاطر تالشهای زیاد یا اعامل بزرگامن نیست ،بلکه نتیجۀ تالش عظیم مسیح و موفقیتت بتزرگ او در
جلجتاست .هشدار به خاطر اینکه یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن نجات بخش و تبدیل حقیقتی،
رشد واقعیت خداوندی مسیح در زندگی ما و اشتیاق برای پیروی از اوست ،حتی اگر بهای زیادی در
پی داشته باشد .در رابطه با بشارت و رفتار ما با جویندگان ،این آیات باید بته سته شتکل بکتار بترود.
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اول ،باید آنها را بکار بربیم تا بیهودگی اعامل را به جوینده ثابت کنیم و او را نصیحت کنیم کته امیتد
برای دستیابی به نجات از طریق فییلت یا شایستگی شخصی را کنار بگذارد .دوم ،باید آنها را بترای
تشویق او بکار بربیم تا فقط به مسیح ت ّوکتل کنتد و بته او ایتامن داشتته باشتد تتا نجتات یابتد .ستوم،
جوینده باید به طور پیوسته ،آنها را به عنوان یک آزمون منایانگر برای آزمودنِ خلتو

اعترتافش بکتار

بربد .او باید بداند که اگر واقعاً ایامن آورده ،خداوندی عیستی مستیح در زنتدگیش ،یتک واقعیتت در
حال رشد می شود .اگرچه او از چالشهای بزرگی عبور کرده و در طول زندگیش با شکستهای زیتادی
در ایامن ،تقوا و اعرتافش مواجه می شود ،اما هویت و هدفش به شکل فزاینده ای به اربتابی مستیح
بر او وابسته است.
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فصل چهارم
پذیرش مسیح
اما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند ،این حق را داد که فرزندان خدا شوند ،یعنی به هر کتس کته بته
نام او ایامن آورد.
 -یوحنا 12 : 1

هان بر در ایستاده می کوبم ،کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید ،به درون خواهم آمد و
با او همسفره خواهم شد و او با من.
 مکاشفه 20 : 3بشارت عرص مدرن تتکید دارد که شخص تصمیم بگیرد ،دعای گناهکار را اعالم کند و عیسی مستیح
را در قلب خود بپذیرد .این قدمها آنقدر در هن انجیلیهای مدرن ریشه کرده کته بته نظتر متی رستد
تقریباً بشارت دادن بدون این چیزها غیرممکن است .اما با وجود پذیرش گسرتدۀ این چیزها ،بایتد از
خودمان بپرسیم که آیا چنین ستبکی واقعتاً بتر استا ،کتتاب مقتد ،متی باشتد .چتون اکترث اوقتات
یوحنا 12 : 1و مکاشتفه 20 :3بته عنتوان پایتۀ کتتاب مقدستی بترای ایتن نتوع بشتارت معتارص متورد
استفاده قرار گرفته ،بسیار مفید است که هر منت را به دقّت در این فصل و فصل بعدی مورد بررستی
قرار دهیم .آیا این متون حامی یک روش بشارتی است که در آن مردم را به نجات ابدی مطمت

متی

سازند ،به خاطر اینکه آنها قبالً دربارۀ مسیح تصمیم گرفته ،قلبشان را آزادانه و با ارادۀ خود باز کترده
و با یک دعا عیسی را پذیرفته اند؟
قبل از توجه به این متون ،باید دوباره بطور کامل به ج ّدیت سعی و تالش خود پی بربیم .عدۀ زیتادی
موافق اند که بیامری رایج در انجیلیهای غربی ،اعرتافات پوچ و شهوت فراوان است .میلیونها نفتر بته
خاطر پیگیری این "قدمها" از نجات خود مطم

هستتند ،ولتی بتدون اشتتیاق بته مستاشل ختدا ،بته

دنیاپرستی ادامه می دهند .دلیل این امر چیست؟ آیا نجات آنقدر ضعیف است که هتیچ تتتثیری بتر
کل زندگیش تتدیب شخصی شدید و پاسخگویی را دنبال کنتد؟
شخص منی گذارد ،مگر اینکه او در ّ
یا یک دلیل دیگر و متتثر کننده تری وجود دارد :بسیاری از ایامنداران فرضی ما ،اصالً ایامن نیتاورده
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اند؟ آیا ممکن است که عدم شناخت ما از انجیل باعث نابودی میلیونها نفر شود؟ آیا ندانسته ماننتد
انبیای دروغین زمانهای گذشته شده ایم که به طور سطحی متردم را شتفا متی دادنتد و متی گفتنتد:
"سالمتی است ،سالمتی است ،حال آنکه سالمتی نیست" رارمیا14 : 6ا .باید بته یتاد داشتته باشتیم
که ما بدون دعوت انجیل کتاب مقدسی ،یک انجیل کتاب مقدسی را موعظه منی کنیم.
پذیرش کامل مسیح
در مقدمۀ انجیل یوحنا ،یکی از زیباترین وعده های نجات در کتاب مقد ،را می بینیم" :اما به همۀ
کسانی که او را پذیرفتند ،این حق را داد که فرزندان خدا شوند ،یعنی به هر کس که به نام او ایتامن
آورد ".ر12 : 1ا این منت به دالیل خوبی ،یکی از پرکتاربردترین متتون در بشتارت عرصت متدرن شتده
است .ع ّدۀ زیادی به درستی از آن استفاده کرده انتد تتا تعتداد زیتادی را بته ملکتوت مستیح هتدایت
کنند .اما عدۀ زیادی به اشتباه از آن استفاده کرده اند تا تعداد زیادی را بته اطمینتان کتا ب دربتارۀ
نجات هدایت کنند .به همین دلیل پیش از بکارگیری این منت برای هدایت متردم بته ستوی مستیح،
باید به درستی این منت و کاربرد کتاب مقدسی آنرا درک کنیم.
یوحنا قبل از این آیه دربارۀ طرد شتدنِ کامتل مستیح از ستوی یهودیتان صتحبت متی کنتد .بته طتور
قتوم ختودش او را
خالصه و قدرمتندی گفته شده که مسیح "به ُملک خویش [قوم ،دارایی] آمد ،ولی ِ
نپذیرفتند .ر11 : 1ا .کلمۀ پذیرش برگرفته از فعل قدیمی و رایج یونانی  paralambánoبته معنتای
"به طرف خود کشتیدن"" ،استتقبال کتردن" استت .عیستی از ایتن کلمته بترای توصتیف استتقبال از
ایامندار در عامرت بزرگ و آسامنی پدر استفاده می کند.

1

یوحنا بعد از رسیدگی به عدم پذیرش مسیح در ملتت یهتود ،بته رساغ وعتدۀ پترجالل و جهتانی بترای
همگان می رود" :اما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند ،این حق را داد که فرزندان خدا شتوند ،یعنتی
به هر کس که بته نتام او ایتامن آورد ".ر12 : 1ا .پتذیرش در ختانوادۀ ختدا بته همتراه متتام حقتوق و
امتیازات فرزندخواندگی ،برای همه قابل دستیابی است -یهود و غیریهود ،پادشاه و غتالم ،ثرومتنتد و
فقیر ،فیلسوف و ابله ،اخالقگترا و فاحشته – حتتی بترای همتۀ کستانیکه مستیح را متی پذیرنتد ،همتۀ
کسانیکه به نام او ایامن می آورند.
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شک کنیم که این یک دعوت جهانی به سوی نجات ابدی و فرزندخواندگی است.اما موضوع
ما نباید
ّ
قابل بحث این است که چگونه این وعده را بکار بربیم .پذیرش او به چه معناست؟ آیا ایتن متنت یتک
پایۀ کتاب مقدسی برای تشویق جوینده است که قلب خود را باز کند و اجازه بدهتد کته عیستی وارد
شود؟ آیا شخص به این دلیل که با ادعاهای اساسی انجیل موافق است و دریافته که به بخشش نیاز
دارد و عیسی را با یک دعا وارد زندگیش کرده ،در واقع مسیح را پذیرفته است؟ این سؤاالت تفسیری
باید پاسخ داده شوند.
هیچ استثنایی در کلمۀ یونانی "پذیرفته شده" وجود ندارد تتا بته متا کمتک کنتد کته معنتای پتذیرش
عیسی را بهرت درک کنیم .اما زمینۀ این کلمه بته متا بصتیرت متی بخشتد .اولتین رسنتخ تفستیری در
عبارت آخر این آیه یافت می شود ،جاییکه یوحنا کسانی را که مسیح را "پذیرفتنتد" بتا کستانیکه "بته
نام او ایامن آوردند" برابر می داند .در کتاب مقد ،،ایامن آوردن ،به درک عقالنی حقتایق ختا

یتا

حتی پذیرش آنها محدود منی شود .بلکه به این معناست که به چیزی که به آن ایامن داریم ،اعتتامد
و ت ّوکل کنیم ،طوریکه اعامل ما بر اسا ،آن باشد .ایامن یا اعتقتاد متا بته عیستی مستیح ،بتا قتدرت
اعرتاف زبانی یا احسا ،قلبی تتیید منی شود؛بلکه درستی یا نادرستی آن با مقیاسی تتیید می شود
که بوسیلۀ آن شخصیت و ارادۀ مسیح تعیین کنندۀ اعامل ما بوده و جریان کامل زندگی ما را هدایت
می کند .بنابراین ،ایامن حقیقی شامل عنرصت خطتر کتردن از جانتب ایامنتدار استت ،چتون او واقعتاً
زندگیش را به خاطر اعالم اینکه عیسی "مسیح ،پرس خدای زنده" است رمتی16 : 16ا به خطر متی
اندازد .چنانکه پولس رسول به کلیسای قترنتس نوشتت ،اگتر ادعاهتای مستیح درستت نیستت ،پتس
کل زندگیش بر پایۀ یک دروغ بنا شده
ایامندار واقعی "از همۀ دیگر آدمیان رقّت انگیزتر است" ،چون ّ
است راول قرنتیان 19 :15ا .بنابراین "پذیرش مسیح" به معنای اعتامد یا ت ّوکل به اوست ،بته حت ّدی
کل زنتدگی ختود را
که رفاه کنونی و ابدی خود را به خاطر حقیقت ادعاهای او به خطر می اندازیم و ّ
طبق ارادۀ او پیش می بریم.
دومین رسنخ تفسیری در عبارت "در نام او" می باشد .در کتاب مقد ،،ایامن به نام خدا ،به معنتای
کل شخصیت او یا همۀ چیزهایی است که او دربارۀ خود آشکار کترده استت .کتتاب مقتد،
ایامن به ّ
جایی برای ایامن به یک بخش از مکاشفۀ شخصی خدا و عدم پذیرش بخش دیگر باقی منی گتذارد،
کل شخصیت او .این عقیده که شخص بتا پتذیرش
یا پذیرش یک جنبه از شخصیت او ،بدون پذیرش ّ
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نسبی خدا وارد رابطۀ عهدی با او می شود ،یک عقیدۀ غیرکتاب مقدسی است .همچنین منی توانیم
تص ّور کنیم که شخص می تواند در یک مرحله از زندگیش ،عیسی را به عنوان نجات دهنده "بپذیرد"
و بعدا ً او را به عنوان خداوند و پادشاه قبول کند .پذیرش مسیح ،چیزی استت کته باعتث نجتات متی
شود و فرزندخواندگی به معنای پتذیرش متام ّیتت او بته عنتوان نبتی ،کتاهن و پادشتاه استت .اگرچته
ممکن است که ایامنِ ایامندار به مسیح ،به عنوان نجات دهنده ،و تستلیم شتدن در برابتر مستیح بته
عنوان خداوند ،در ابتدا کوچک و ضعیف باشد ،اما واقعی است و با عمل پیوستۀ نجات ،به بلوغ متی
رسد.
سومین رسنخ تفسیری در آیۀ قبلی یافت می شود ،جاییکته پتذیرش مستیح توستط ایامنتدار واقعتی،
کامالً برخالف عدم پذیرش مسیح توسط ملت یهود است .کسانیکه از فرهنتم یهتود و متذهب زمتان
عیسی بسیار دورند ،غالباً فراموش می کنند که یهودیان رصفاً به دنبا ِل یتک رهتایی دهنتده نبودنتد،
بلکه به دنبال یک پادشاه نیز بودند .مسیحا باید پرس داوود می بود که بر روی تختت ستلطنت داوود
می نشست .او باید به عنوان یک حاکم مقتدر فرمانروایی می کرد .به همتین دلیتل ،وقتتی یهودیتان
عیسی را به عنوان مسیح نپذیرفتند ،نگفتند" :ما را نجات دهنده ای نیست جز قیرص!" بلکه گفتنتد:
"ما را پادشاهی نیست جز قیرص!" ریوحنا ،15 : 19تتکیدها افزوده شده استتا .بنتابراین مستیحای
آینده ،نه تنها برگ زیتونِ صلح را به عنوان نجات دهنده در بین قومش ترویج می داد ،بلکته عصتای
پادشاهی را به عنوان پادشاه به سوی آنها دراز می کرد .یهودیان ،مسیحایی را که آنهتا را نجتات متی
دهد ولی بر آنها حکمرانی منی کند ،درک منی کردند .اگر آنهتا او را بته عنتوان رهتایی دهنتده "متی
پذیرفتند" ،در واقع از او به عنوان پادشاه نیز استقبال می کردند.
آنچه برای ملت یهود در زمان مسیح حقیقت داشت ،در زمان حال نیز برای یهود و غیریهتود حقیقتت
دارد .پذیرش مسیح به معنای پذیرش متام ّیت اوست و به معنای پذیرش او به عنوان نجتات دهنتده و
خداوند است .به همین دلیل ،اشعیا دربارۀ مسیحا نبوت کترده و گفتت" :ریشتۀ یَستا پدیتدار خواهتد
شد ،هم او که برای حکمرانی بر قومها بر خواهد خاست؛ به اوست کته قومهتا امیتد خواهنتد بستت".
ررومیان12 : 15ا به همین دلیل ،ما به درستی می توانیم بگوییم که مسیحی که اشعیا به او امیدوار
بود ،بر غیریهودیانی که برای نجات به مسیح امیدوار بودند ،حکمرانی خواهد کرد .او نه تنها پادشتاه
یهودیان است ،بلکه پادشاه امتهای ایامندار نیز می باشد.
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تصویر بعدی ،درک صحیحی از مفهوم پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند است .شتهری
را تص ّور کنید که دورتادور آن دیوار کشیده اند و به ختاطر ارتشتی کته بته ستویش متی آیتد ،در خطتر
نابودی است .درحالیکه دشمن هنوز در دوردست است ،یک پادشاه بزرگ به سوی دروازه های شتهر
می رود و مردم شهر را صدا می زند .به آنها فرمان متی دهتد کته دروازه هتا را بتاز کننتد و فرمتانروایی
کامل را به او بسپارند .در عوض ،او وعدۀ نجات در برابر ارتشی را متی دهتد کته بته آنهتا نزدیتک متی
شود .در یک صحنه ،مردم به او می خندند و او را مستخره متی کننتد .شتاید معتقدنتد کته نیتازی بته
نجات دهنده ندارند یا ایامن ندارند که این پادشاه می تواند آنها را نجات دهد .در هر دو صورت ،این
پادشاه می رود و شهر نابود می شود .در صحنۀ دیگر ،مردم به قدرت پادشاه برای نجات پی برده و او
را به عنوان نجات دهنده می پذیرند ،اما فرمانروایی او را منی پذیرند .دوباره ،ایتن پادشتاه متی رود و
شهر نابود می شود .در صحنۀ آخر ،مردم به قدرت پادشاه برای نجات پی برده و با خوشتحالی دروازه
های شهر را باز می کنند تا او را به عنوان نجات دهنده و حاکم مطلق بپذیرند .این پادشاه وارد شهر
می شود ،بر تخت می نشیند و مردم را رهایی می دهد.
به همین شکل ،ما مسیح را در زنتدگی ختود متی پتذیریم .در لحظتۀ ایتامن آوردن ،درمتی یتابیم کته
درمانده ایم و منی توانیم خود را نجات دهیم .در عوض دعوت مسیح ،تقاضتای پادشتاهی او و وعتدۀ
نجات را می شنویم .در پاسخ ،زندگی ختود را بته روی او بتاز کترده و او را بته عنتوان نجتات دهنتده و
خداوند می پذیریم .خودمختاری را رد کرده و فرمانروایی مطلق او را بر خود تصدیق می کنیم .قت ّوت
و شایستگی خود را تکذیب کرده و فقط به قدرت او بترای نجتات تکیته متی کنتیم .در نتیجته ،نشتانۀ
پذیرش واقعی او این است که تسلیم ما در برابر خداوندی او و تکیه بر عمل نجات بخش او ،عمیقترت
کل زندگیامن به واقعیت بزرگرتی تبدیل می شود .این عمل پیوستۀ تقدیس در زندگی هر
شده و در ّ
ایامنداری تیمین می شود" .زیرا ساختۀ دست خداییم" و "آن که کار نیکو در [ما] آغاز کرد ،آن را تا
روز عیسی مسیح به کامل خواهد رسانید ".رافسسیان10 : 2؛ فیلیپیان6 : 1ا.
غالباً بشارت عرص مدرن بر این حقتایق تتکیتد منتی کند.بلکته از جوینتدگان متی خواهتد کته ایتامن
داشته باشتند کته بتدون تستلیم در برابتر فرمتانروایی مطلتق مستیح ،متی تواننتد از مزایتای نجتات او
برخوردار شوند .بعالوه ،آنها غالبتاً از نجتات ختود مطمت
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هستتند،چون دعتای گناهکتار را خالصتانه

اعالم کرده اند ،اگرچه نشانه ای از عمل پیوستۀ تقدیس در زندگیش نیست .این بیامری زمان ماست
که باعث فریب و نابودی بسیاری از افراد می شود.
پذیرش مسیح به عنوان متام ّیت خود
پذیرش مسیح و دریافت نجات ،نه تنها مربوط به فرمانروایی اوست ،بلکه مربوط به برتتر بتودن او نیتز
می باشد .انجیل از ما منی خواهد که مسیح را به عنوان یک چیز اضافی در زندگیامن بپذیریم ،بلکه
باید او را زندگی خود بدانیم .عیستی مستیح نبایتد بته عنتوان یتک چیتز فرعتی در زنتدگیامن باشتد،
چنانکه یک کمربند یا یک جفت کفش به زیبایی یک لبا ،خا

می افزاید .بدترین چیز این استت

که به گناهکاران بگویید که یک زندگی عالی ،خانوادۀ فوق العاده ،خانۀ زیبا و شغل عالی دارند ،امتا
یک چیز کم است تا همۀ اینها را تکمیل کند -یک رابطۀ شخصتی بتا عیستی مستیح! چنتین زبتانی،
عیسی را به عنوان خامۀ روی کیک نشان می دهد ،چیزی که به یک زندگی عالی افتزوده متی شتود.
در بهرتین حالت ،او را به عنوان یک چیز اوری یا تکمیلی نشان می دهد .چنین زبانی مسیح را به
شکل کفرآمیزی بی ارزش می کند .این برای کتاب مقد ،و مق ّدسین در طول تتاریخ مستیحیت کته
بهرتین ادراک را دربارۀ برتر بودن شخصیت او و امتیتاز انجیتل او داشتتند ،یتک زبتان بیگانته استت.
برخالف این ،واعظ فرقۀ پاکدینان و جتان ِفتال ِو ِل نویستنده ر1691 – 1627ا اینطتور دربتارۀ مستیح
صحبت می کند:
ای خورشید زیبا و ماه زیبا و ستارگان زیبا و گلهای زیبا و ُرزهتای زیبتا و سوستنهای زیبتا و مخلوقتات
ِ
خداوند زیبا! وای بر من ،اشتتباه کتردم کته او را اینطتور مقایسته
زیبا! ای ده هزار ،هزار مرتبه عیسی
کردم .ای خورشید و ماه سیاه؛ ای عیسی خداوند زیبا! ای گلهای سیاه و سوسنها و ُرزهای سیاه؛ ای
خداوند عیسای زیبا،زیبا،همیشه زیبا! ای همۀ چیزهای خوب،وقتی در کنار زیباترین خداوند عیسی
قرار می گیریتد ،ستیاه ،بدشتکل و عتاری از زیبتایی هستتید! ای آستامن ستیاه؛ ای مستیح زیبتا! ای
فرشتگان سیاه؛ ای خداوند عیسای فوق العاده زیبا.
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اگر ما واقعاً مسیح را می شناسیم و سفیران صادقی هستیم ،باید هتر زبتانی را کته متی گویتد بتدون
مسیح ،چیز خوبی در آسامن یا زمین وجود دارد ،کنار بگذاریم .آیا درست نیستت کته "همته چیتز بته
واسطۀ او پدید آمد ،و از هر آنچه پدیتد آمتد ،هتیچ چیتز بتدون او پدیتدار نگشتت" ریوحنتا3 : 1ا؟ آیتا
درست نیست که زندگی بدون مسیح بطالت و باطل است؟  3آیا درست نیست که بدون مستیح هتیچ
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چیز خوبی در ما نیست و متام اعامل عادالنۀ ما مانند پارچه ای کثیف است؟ 4بنابراین چطور جترأت
می کنیم که فرض کنیم یا بگوییم که انسان سقوط کرده فقط برای تکمیل هویت یا موفقیتهایی کته
با ق ّوت یا فیایلش به آنها دست یافته ،به مسیح نیاز دارد؟ بهترت استت بته شتخص گناهکتار بگتوییم:
"زندگی تو یک بطالت بیهوده است 5.از کف پا یا نوک رس ،هیچ چیز خوبی در تتو نیستت 6.شتام متی
گویید" :من غنی هستم ،ثرومتند شده ام و به چیزی نیاز ندارم ".اما منی دانید که "تیره بخت ،اسف
انگیز و مستمند و کور و عریان"هستید7.خانوادۀ شام مانند جسمی استت کته ُعمترش بتر روی زمتین
نت خدا هدایت کرده و مانند کاهی ساخته ایتد کته
مانند بُخار است 8.شام آنها را به سوی نادیده گرف ِ
باد آنها را به سویی می رانَد 9.در روز داوری ،موفقیتهای مادی شام ،شهادتی برعلیه خودتان خواهتد
بود و اعاملتان در آتش خواهد سوخت 10.پولتان هیچ سودی برای شام نخواهد داشتت ،چتون آزادی
جان ،بهایی دارد11.شام را چه سود است که متامی دنیا را ب َِربید اما خود را ببازید؟ 12توبه کنیتد و بتا
ایامن به سوی مسیح بازگردید .همۀ زیانها را در نظر بگیرید و موفقیتهتای ختود را فیتله شتامرید تتا
مسیح را بدست آورید و در او یافت شوید!"
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به احتامل زیاد ،انجیلیهای عرص مدرن به این کالم بتی پترده چنتین پاستخ متی دهنتد" :ایتن تعلتیم
متخصصتان رشتد
سخت است؛ چه کسی می توانتد آنترا بپتذیرد؟" ریوحنتا60 :6ا بته احتتامل زیتاد،
ّ
کلیسا و مسیونرهای پیتفته در را بطه با توجه به پیش زمینه در متموریتهای خود ،این کالم سخت را
رد کرده و می گویند که انسانهای مدرن بسیار شتکننده هستتند و چنتین عیبجوییهتایی ،قلبشتان را
می شکند .چنین زبانی ،اگرچه بر اسا ،کتاب مقتد ،استت ،امتا بترای زمتانی بتود کته روان متردم
قویرت بود و به ارزش خود اطمینان بیشرتی داشتند .اما چیزی نامعقولرت از این وجود نتدارد .تکلیتف
واعظ انجیل این است که مردم را متقاعد کند که آنها هیچنتد و بتدون مستیح چیتزی ندارنتد! پیغتام
حقیقی انجیل ،جان را دگرگون می سازد و هر فسادی را از بین می برد .چیتزی در قلتب بتاقی منتی
گذارد تا مسیح به عنوان همه چیز وارد شود! اگتر شتخص ماننتد ِفتالول ،همته چیتز را در مقایسته بتا
مسیح می دید ،آیا قلبش بهبود منی یافت؟ اشتباه نیست که انجیلی را موعظه کنتیم کته همته چیتز
شخص را از او می گیرد و فقط مسیح را بترای او بتاقی متی گتذارد .آیتا مستیح کتافی نیستت؟ آیتا او
کل دنیا نیست؟
باارزشرت از ّ
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ما مسیحیان و خادمان انجیل باید طوری مسیح را موعظه کنیم کته کتامالً دوستت داشتتنی باشتد و
بیش از متامی ثروتهای این دنیا و دنیای آینده مورد احرتام باشد .باید او را به طور واقعتی و ختالص
نشان دهیم ،برخالف سایه ها و منونه های این دنیای پست .اما برای اعالم مسیح به این شکل ،باید
او را به این شکل بشناسیم! اما فقط کسانیکه با او می مانند و در کتالم ختدا و دعتا بته جستتجوی او
می پردازند ،به چنین شناختی دست می یابند .اگر ما زمان بیشرتی را بتا او رصف متی کتردیم ،او را
بهرت شناخته و با قدرت بیشرتی اعالم می کردیم .سپس خوشی و غیرت ما می درخشید و کسانی را
که خدایان کوچکرتی دارند ،شمنده می کرد.
پذیرش مسیح به عنوان غذای خود
عیسی در کنیسۀ کفرناحوم به یهودیان گفت" :من نان حیاتم" و "آمین ،آمین به شام می گویم ،که تا
بدن پرس انسان را نخورید و خون او را ننوشید ،در خود حیات ندارید ".ریوحنتا53 ،48 :6ا .اگرچته
حقایق بیشامری در این جمالت وجود دارد ،اما به طور خالصه به یکی از آنهتا متی پتردازیم :پتذیرش
عیسی ،به معنای پذیرش او به عنوان غذا و منبع حیات است .او چیتزی نیستت کته رصفتاً بته عنتوان
مک ّمل به زندگی خود بیفزاییم یا چیزی که به ما کمک کند تا بته موفقیتت کامتل در زنتدگی برستیم،
بلکه او حیات ماست ،غذا و نوشیدنی ما ،شیرۀ حیات که از درخت تاک به سوی شاخه ها جاری می
شود.
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اگرچه شخص نوایامن فقط به طور ناچیز این حقیقتت را درک متی کنتد و بته نتدرت در زنتدگیش بته
واقعیتت متی پیونتدد،اما ختتدایی کته کتار نیکتتو را در او آغتاز کترده ،بتته رشتد او ادامته خواهتتد داد.
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درحالیکه ایامندار به سیاحت مسیحی خود ادامه می دهد ،مساشل این دنیا به شکل عجیبی در نتور
جالل و فیض مسیح ،تیره و تار خواهند شد16.ایامندار درمی یابد که خودکفایی و رضتایت شخصتی،
تحت الشعا ِع وابستگی بیشترت بته مستیح و کستب رضتایت بیشترت در او قترار گرفتته استت .از طریتق
تقدیس ،به تدریج دستان جسامنی به خاطر عدم استفاده از آنها ،از کار می افتند و ایامندار ،مختزن
آب شکسته ای را که با دستان خود از آنها آب می کشید ،ترک کرده و به سوی چشمۀ سیراب کننتدۀ
آبهای زنده ای می رود که در خانۀ داوود جاری است.

17

پذیرش مسیح به عنوان منبع و غذای زندگی ،ما را به ستوی دو کتاربرد مهتم هتدایت متی کنتد .اول،
مسیح رصفاً یک وعدۀ غذایی نیست ،بلکه یک غذای کامل است :منبع کامل ما برای همتۀ چیزهتای
57

مربوط به حیات و دینداری است18.چنانکه پولس رسول به کلیسای قرنتس نوشت ،مسیح "از جانتب
خدا برای ما حکمت شده است ،یعنی پارسایی ،ق ّدوسیت و رهایی ما ".تا ما دیگر بته ختود یتا اعتامل
مذهبیامن فخر نکنیم ،بلکه به خداوند و کاری که از جانب ما انجام داد ،فخر کنیم .راول قرنتیان: 1
31 – 30ا .پذیرش مسیح به این معناست که خودکفتایی را تکتذیب کنتیم ،افتختارات قبلتی ختود را
کنار بگذاریم و همۀ افتخارات حال و آینده را رد کنیم .یعنی با شادی فقط یک عنوان و لقب را تا ابد
بپذیریم":دریافت کنندگان فیض".
برای اینکه مسیحی حقیقی باشیم ،باید بدانیم که هر هدیۀ نیکو و کامل از بتاال و بواستطۀ شتخص و
عمل عیسی مسیح است19.باید اعتقاد به ارزش یا شایستگی شخصی را تکتذیب کترده و بتا شتادی و
درمألعام اعرتاف کنیم که هر نیکویی ،پیتفت شخصی یا ارزشی که در ما دیتده متی شتود ،فقتط از
جانب مسیح است .باید آنقدر به او وابسته باشیم که برای نفس کشیدن به هوا و بترای تغذیتۀ جستم
خود به آب و غذا وابسته ایم .یعنی باید آنقدر در او سیراب شویم که دیگر پول خود را برای آنچه نتان
نیست خرج نکنیم ،و دستمزد خود را برای آنچه سیر منی کند ،رصف نکنیم20.یعنی جای خود را دو ِر
میز مسیح محکم کنیم و دیگر در جستجوی غذای تکمیلی یا ختایر دنیتایی نباشتیم .متا چشتیده و
دیده ایم که خداوند نیکوست!

21

تره و پیاز مرص در مقایسه با م ّنای مسیح چیست؟
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کاربرد دوم این حقیقت که مسیح غذای ایامندار است ،این است که این ضیافت یکبار برای همیشته
برگزار منی شود و محدود به لحظۀ ایامن آوردن نیست که هرگز تکرار نشود ،بلکه یک جشن پیوستته
کل زندگی ایامندار ادامه می یابد .ایامن آوردن ،فقط آغاز یک غذای مادام ال ُعمر و ابدی
است که در ّ
است که روح القد ،به طور فزاینده به شخص مسیحی که دامئاً در حال رشد است ،عطا متی کنتد.
یکی از بزرگرتین گناهان انجیلگرایان معارص این است که نجات را رویدادی می داننتد کته یکبتار در
گذشته اتفاق افتاده و به ماهیت دامئی آن در زمان حال و آینده توجه کمی متی کننتد .بایتد بته یتاد
داشته باشیم که تقدیس دامئی یا مادام ال ُعمر ،نشانۀ ایامنتی استت کته یکبتار بترای همیشته اتفتاق
افتاد .به این ترتیب ،تغذیۀ دامئی شخص مسیحی در مسیح ،نشان می دهد که او با مسیح همسفره
شده است .عیسی بلیطی به سوی آسامن نیست که شخص با یک دعا آنرا بخرد ،بعد در جیتب ختود
بگذارد تا زمانیکه بتاالخره در لحظتۀ مترگ آنترا از جیتبش بتردارد و وارد آستامن شتود .نجتات واقعتی،
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معامله ای نیست که یکبار انجام شود و به طور فرضی رسنوشت کسانی را که دعای گناهکار را اعالم
کرده اندُ ،مهر کند.
شخص گناهکار در لحظۀ ایامن آوردن ،می چشتد و متی بینتد کته خداونتد نیکوستت23.امتا اشقتۀ او
تصفیه نشده است .بقایای این جهان ،هنوز در شکمش فاسد می شود و توان او برای چشیدنِ طعتم
غذای واقعی کم شده است .گوشتت مقت ّوی مستیح بترای او بستیار ستنگین استت و فقتط بایتد شتیر
بخورد24.چنانکه نویسندۀ عربانیان به ما تعلیم می دهد":هر که  ...است ،با تعالیم پارستایی چنتدان
آشنا نیست ،زیرا هنوز کودک است ".رعربانیان13 :5ا اما خدا وعده داده که مسیحی جدید در ایتن
جایگاه منی ماند ،بلکه رشد کرده و انسان کاملی می شود .بنابراین خدا به او فرمتان داده و توانتایی
می بخشد تا رژیم غذایی کُشندۀ عرص حاا را کنار گذاشته و مانند نوزاد ،مشتاقِ شیر خالص کتالم
نت هتن و فییتی
باشد تا به مدد آن برای نجات رشد کند25.به تدریج بوسیلۀ تربیت الهی ،تازه ساخ ِ
که برای پیروزی فراهم شده ،روح القد ،ح ّوا ،ایامندار را تربیت می کند تا خوب و بد را تشتخیص
دهد ،از لیست غذای دنیا پرهیز کند و فقط مشتاق مسیح باشد 26.به تدریج ،طعم جسم فاستد در او
از بین می رود و ح ّوا ،روحانیش تصفیه می شود .او نه تنها غذای مرص را فراموش می کند ،بلکه از
ِ
فیبوشت ،به غذای پادشاه عادت می کند و نه تنها برای غذاهای این
آن بیزار می شود .او نیز مانند ِم
دنیا اشتیاقی نخواهد داشت ،بلکه از آنها بیزار خواهد شد.
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پیش از امتام این گفتگوی مخترصت ،بایتد تکترار کتنم کته در لحظتۀ ایتامن آوردن ،هتیچ کتس کتامالً
معنای پذیرش مسیح ،وابستگی کامل به او یتا اشتتیاق کامتل بترای او را درک منتی کنتد .اگرچته بتا
ترغیب و توامنند سازی روح از او استقبال می کنیم ،اما فهتم و درک متا ترکیبتی از خطاهتا و انگیتزه
های ماست که با خواسته های خودخواهانه ترکیب شده و قلبامن بین دو چیزی قرار گرفته که بترای
دستیابی به وفاداری ما با یکدیگر رقابت می کنند .حتتی بعتد از چنتد دهته از کتا ِر تقتدیس ختدا در
زندگی ما ،این بیامریهتا بته طتور کامتل محتو منتی شتوند .اگرچته جایگتاه روحتانی متا بهبتود یافتته،
وابستگی ما به مسیح عمیقرت شده و اشتیاق ما بترای او افتزایش یافتته ،امتا هنتوز کتامالً بته او تعلّتق
ندارد .یک قلب کامل ،تا زمانیکه در حیور او جالل نیافته ایم ،قابل دستیابی نیست.
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بته همتین دلیتل بستیار اشتتباه استت کتته خواهتان درک و رسستپردگی کامتل یتک نتوایامن باشتتیم،
درحالیکه بالغرتین ق ّدیسان نیز برای درک و تشخیص ایتن مستاشل در کشمکشتند .اگرچته تقتدیس،
برهان واقعی عادل شمردگی است و پذیرش پیوستۀ مسیح ،نشانۀ آن است که او را پذیرفتته و نجتات
یافته ایم ،اما باید مراقب باشیم که کامل را نشانۀ ایتامن نتدانیم یتا رسستپردگی بتی عیتب را اثبتاتی
برای نجات ندانیم و به این ترتیب اطمینان را از مق ّدسین ندزدیم .ما همیشته در کشتمکش ختواهیم
بود تا چیزی را درک کنیم که خودمان به خاطر آن درک شده ایم :شباهت به عیسی مسیح28.نشتانۀ
نجات این نیست که به هدف برسید ،بلکه یک چتالش خالصتانه بترای رشتد در ق ّدوستیت و پیتتفت
تدریجی در مساشل مربوط به خداست .کسانیکه واقعاً مسیح را پذیرفته اند ،نشتانۀ رشتد را بتا ادراک
کاملرت دربارۀ او نشان می دهند ،چنانکه او واقعیت بزرگرت زندگیشان می شود .کستانیکه فرضتاً او را
پذیرفته اند ،اما هرگز مفهوم آنرا درک نکرده اند ،نشانۀ کمی از تبدیل واقعی را ظاهر می کنند.
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فصل پنجم
مسیح پشت د ِر قلب
هان بر در ایستاده می کوبم .کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید ،به درون خواهم آمد و
با او همسفره خواهم شد و او با من.
 مکاشفه 20 :3ِ
پشت د ِر قلب" ،اث ِر ساملان وارنِر ،یک نقاشتی متذهبی استت کته بترای انجیلیهتا و کاتولیتک
"مسیح
رومی به خوبی شناخته شده است 1.نقاشی این هرنمند بر اسا ،دعوت مسیح از کلیسای الشودیکیه
در مکاشفه  20 :3می باشد" :هان ،بر در ایستاده می کوبم .کستی اگتر صتدای مترا بشتنود و در بته
رویم بگشاید ،به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من".
بر اسا ،تفسیر این هرنمند دربارۀ این منت ،مسیح بر در قلب انسانها متی کوبتد و متی خواهتد وارد
شود .نکتۀ مورد توجه این است کته ایتن در از بیترون هتیچ دستتگیره یتا قفلتی نتدارد ،و ایتن اشتتباه
هرنمند نیست .بلکه او می خواست نشان بدهد که قلب انسان فقط از درون باز می شود .مسیح کته
همیشه پُر از فیض است ،به زور در را باز منی کند یا به زور وارد منی شتود .ختدا متی خواهتد نجتات
بدهد ،اما این بسته به خو ِد شخص است که قلبش را باز کرده و اجازه بدهد کته او وارد شتود .نستخه
های از این اثر در بسیاری از کلیساهای جامع و کلیساهای کوچک در رسارس دنیتای غربتی آویختته
شده است .بسیاری از موعظات ،نتیه ها و کتابهای انجیلی به ایتن نقاشتی اشتاره متی کننتد .ایتن
نقاشی ،نشانۀ مهمی در دعوت بشارتی شده است.
یک تفسیر ناقص
ما به سختی می توانیم دربارۀ قدرت هر نوع رسانه ای اغراق کنتیم .عقیتدۀ اکترث انستانها بتر استا،
تاریخ یا منابع اولیه نیست ،بلکه بر اسا ،تفسیر رسانه ها از آن رویداد ،یک نقاشی بی حرکت ،یتک
داستان یا تصویر مت ّحرک می باشد .فیلم ِسسیل بیِ .دمیل در سال  ،1956ده فرمان ،تصویر خوبی
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برای این موضوع است .بسیاری از افراد ،خروج ارساشیل از مرص را بر استا ،ایتن فتیلم معتروف درک
می کنند تا بر اسا ،کتاب مقد.،
به همین نحو،به نظر می رسید که بسیاری از کسانیکه بتر استا ،مکاشتفه 20 :3موعظتات بشتارتی
اراشه می دهند ،بیشرت بر پایۀ نقاشی وارنِر این کار را انجام می دهند تا بر اسا ،توجه ج ّدی به ایتن
منت .بنابراین واعظان به مردم می گویند که مسیح بر در قلبشان می کوبد و فقط آنهتا قتدرت دارنتد
که با دعا از او دعوت کرده و در را باز کنند .اگر شخص دعا کند و به خلتو
باشد ،می تواند مطم

ختود اطمینتان داشتته

باشد که مسیح وارد قلبش شده و نجات یافته است.به او گفته اند که باید با

ایامن و نه با اعتامد به احساسات یا عواطفش ،بته ایتن حقیقتت تکیته کنتد .کستانیکه بته نوایامنتان
مشورت می دهند ،غالباً با اراشۀ این دالیل با شکّهای آنها برخورد می کنند:
 .1مسیح وعده داده که اگر در قلب خود را باز کنید ،وارد قلبتان می شود.
 .2شام با ایامن و دعا در را باز کرده اید.
 .3مسیح همیشه به وعده های خود عمل متی کنتد ،بنتابراین او وارد قلبتتان شتده استت.اگر او
وارد قلبتان نشده ،پس او یک دروغگوست.
 .4به هرحال ،ما می دانیم که مسیح دروغ منی گوید .بنابراین می دانیم که نجات شام تیمین
شده است.
بتتر ایتتن استتا ،،عتتدۀ بیشتتامری معتقدنتتد کتته نجتتات یافتتته انتتد ،اگرچتته نشتتانۀ کمتتی از تغییتتر را در
زندگیشان ظاهر می سازند .آنها در زندگی روزانۀ خود ،کمرتین نشانه ای از رسسپردگی بته مستیح را
ظاهر منی سازند و نشانۀ بیرونی مسیحیت واقعی در آنها دیده منی شود .ما چگونه می توانیم چنین
چیزی را توضیح بدهیم؟ این منت اشتباه نیست؛ بلکه تفسیر و کاربرد معروف آن اشتباه است.
وقتی با توجه به زمینۀ مربوطه ،به مکاشفه  20 :3نگاه می کنیم ،موضوع نسبتاً متفاوت را در مقایسه
با چیزی که در بشارت عرص مدرن در مقابلامن قرار گرفته می یابیم .اوالً ،مسیح بر در قلب گناهکتار
منی کوبد ،بلکه بر در کلیسای الشودیکیه می کوبد .دوماً او از مردم منی خواهد که با یتک دعتا ،او را
به اعامق قلبشان دعوت کنند.بلکه گروهی از افرادی را که به نام او جمع می شوند ،رسزنش کترده و
فرمان می دهد که از بیعالقگی به اورآنها ولرم هستندا،نابینایی روحانیرمنی توانند ببیننتد کته تیتره
بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانندا و ما ّده گرایتی و غرورشتان رآنهتا متی گوینتد کته غنتی
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هستند و ثرومتند شده اند و به چیزی نیاز ندارندا ،توبه کنند 2.سوماً ،او انسانها را به سوی ایامن بته
انجیل دعوت منی کند یا وعدۀ حیات ابدی را به گروهی از جویندگان غیرایامندار منتی دهتد .بلکته
وعدۀ مشارکت احیا شده و پاداش ابدی را به کسانی می دهتد کته در کلیستا هستتند و صتدای او را
می شنوند و با توبۀ واقعی ،رابطۀ خود را با او احیا می کنند.
یک تضّ اد خطرناک
اینکه زمینه و هدف رصیح مکاشفه 20 : 3ارتباط کمی با بشارت دارد،شاید پرچمهای قرمتز بعیتیها
را برافرازد .این بخصو

زمانی به حقیقتت متی پیونتدد کته درمتی یتابیم کته در هتیچ کجتای کتتاب

مقد ،به مردم فرمان داده نشده که با گشایش قلب و دعتوت مستیح بته قلبشتان ،بته پیغتام انجیتل
پاسخ بدهند .بلکه کتاب مقد ،به مردم فرمان می دهتد کته از گناهانشتان توبته کترده و بته مستیح
ایامن آورند.

3

همچنین جالب است که این متنت پایتۀ ستبک بشتارتی معتارص و یکتی از پُرکتاربردترین آیتات کتتاب
مقد ،در بشارت واقعی شده است ،هر چند که ارتباط کمی بتا بشتارت دارد .همزمتان ،اعتامل: 16
 14که توصیف کتاب مقدسی دربارۀ بشارت رسولی و عمل خدا در نجات است ،تقریباً به طور کامتل
نادیده گرفته شده است" :در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گتوش فترا
می داد .او لیدیه نام داشت و فروشندۀ پارچه های ارغوان بود .خداونتد قلتب او را گشتود تتا بته پیتام
پولُس گوش بسپارد".
بسیاری از واعظان از مکاشفه 20 :3به عنوان پایه ای برای نصیحت مردم استفاده می کننتد تتا آنهتا
د ِر قلبشان را به روی مسیح بگشایند و نشان بدهند که دستگیرۀ د ِر قلب انسانها در درون است .آنها
می خواهند نشان بدهند که خدا منی تواند یا منی خواهد از بیرون آنرا باز کند و فقط انسانها قدرت
انجام این کار را دارند .مانند نقاشی وارنِر که مسیح به شکلی درمانتده در بیترون ایستتاده و التتام،
می کند که اجازه ورود بدهند .سپس برای نشان دادنِ اصل و تعلیمی بکار رفته کته در واقتع چنتین
تعلیمی را منی دهد و برای تتیید سبک بشارتی که در هیچ کجای کتاب مقد ،یافت منی شود.
بعالوه ،تفسیر و کاربرد معارص مکاشفه 20 :3در تیّ اد مستقیم با تعلتیم واضتح اعتامل 14 : 16متی
باشد که در آن کتاب مقد ،بوضوح اعالم می کند که خدا قلب لیدیه را گشود تا به حرفهای پتولس
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پاسخ دهد .در اینجا ،کلمۀ گشود از کلمۀ یونانی  4dianoígoترجمه شده که محقّق یونتانی معتروف،
ای.تی.رابِرتسون اینطور تعریف می کند":گشودن به صورت گسرتده یا کامل ،مانند گشودن درهایی
که دو لنگه دارد 5".لغت شنا ،یونانی ،جتوزف ِهترنی تتایر ،معنتای مشتابهی را بیتان متی کنتد":باز
کردن بوسیلۀ تقسیم کردن یتا دو نتیم کتردن ،بته طتور کامتل بتاز کتردن 6".لوقتا در جتای دیگتری در
مکتوبات خود ،از این کلمه برای توصیف نخست زاده ای استفاده می کنتد کته ِ
رحتم متادرش را متی
گشاید7،عیسی هن شاگردان را باز می کند تا کتاب مقد ،را درک کننتد 8،و ختدا آستامنها را متی
گشاید تا عیسی را نشان بدهد که بر دست راست خدا ایستاده است9.این رویدادها به صورت منفعل
نیستند؛ بلکه نشاندهندۀ عمل و قدرت می باشند ،اولین بخش مربوط به سهم فرزنتد استت و بختش
دوم مربوط به سهم خداست.
یک کاربرد مناسب
بشارت معارص به شکل خطرناکی مکاشفه 20 :3را به طور اشتباه بکار می برد ،اما اگر این دعتوت بتا
الهیات صحیح و درک مناسب ایامن واقعی همراه باشد ،این منت کاربرد معتربی برای دعوت انجیتل
دارد .اگرچه اکرث محققّین ج ّدی بالفاصله اشاره می کنند که مسیح به یک جامعت بیعالقته،خودکفا
و خود فریب اشاره می کند ،اما همچنین می پذیرند که این منت می تواند تصویری از صرب مسیح در
برابر گناهکار و دعوت پایدارش برای مشارکت باشد .ما با توجه مناسب می توانیم مکاشفه  20 : 3را
به شکل زیر بکار بربیم.
"هان ،بر در ایستاده می کوبم"...
این منت حقیقت دعوت جهانی انجیل را نشان می دهد و هتیچ مستیحی نبایتد در ایتن متورد تردیتد
کند .در رسارس کتاب مقد ،،خدا با وضوح فراوان نشان داده که از ُمردن شخص شیر خشنود منی
شود ،بلکه می خواهد او از طریقهای خود بازگشته و زنده مباند 10.بنتابراین متا مستئولیت داریتم کته
انجیل عیسی مسیح را با هر موجودی در زیر آسامن در میان بگذاریم و همۀ انسانها را در هر جتا بته
توبه و ایامن دعوت کنیم11.باید با اشتیاق شدید و به طور پیوسته تا زمان بازگشت خداوند این کار را
انجام دهیم .باید با وسوا ،شدید انجیل را با همتۀ انستانهای نستل ختود ،بتدون استتثناء ،در میتان
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بگذاریم و در انجام این کار ،باید بتا فروتنتی بته شتنوندگان ختود توصتیه کنتیم کته مستیح از طریتق
پیغامی که ما موعظه کرده ایم ،با آنها مالقات کرده و آنها را دعوت کرده است.
دوماً،از این منت می آموزیم که دعوت خدا از گناهکتار ،بتا صتبور و پایتداری همتراه استت .او ختدای
رحیم و فیّاض است -دیرخشم و آکنده از محبت و وفا.

12

بنابراین او حتی سختدلرتین گناهکار را فرا می خواند و منتظر کسانی می شود که در رسارس زندگی
از رحمتهای او اجتناب کرده اند .اشعیا به شکل زیبا و قدرمتندی ،رنجهای خدا را در مکتوبات ختود
نشان می دهد:
به قومی که نام مرا نخوانده بودند،
گفتم" :اینک حاام؛ اینک حاام".
متامی روز دستانم را دراز کردم به سوی قومی گردنکش،
که در طریقهای نادرست گام برمی دارند،
و توهامت خویش را پیروی می کنند؛
قومی که پیوسته پیش رویم ،خشم مرا برمی انگیزند ر3 – 1 : 65ا
واعظ باید اهمیت رنج خدا را نسبت به گناهکار نشان بدهد ،چون مهربانی ،شکیبایی و تحمتل ختدا
مردم را به توبه رهنمون می کند 13.اما واعتظ بایتد دربتارۀ روزی کته فقتط ختدا از آن آگتاه استت ،بته
گناهکار هشدار دهد ،روزی که دعوت نجات به پایان می رسد و فقط داوری باقی می ماند.
"کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید"...
حقیقت شگفت انگیز آشکار شده در این عبارت ،این است که خدا از متردم دعتوت متی کنتد کته بته
پیغام انجیل پاسخ دهند.هر نوع موعظته ای کته خواهتان پاستخ از جانتب متردم نیستت ،در بهترتین
مبت رصفاً پیغام را اعالم کند و شنوندگان
حالت ،نامتعادل و در بدترین حالت بدعت آمیز است.اگر ّ
حس اورت و اینکه بدون پاسخ صحیح به تقاضای انجیل ،امیدی برای آینده ندارند ،آنها را
را بدون ّ
به حا ِل خود رها کند ،در اینصورت کارش را به طور کامل انجام نداده است.این با منونه های کته در
کتاب مقد ،توسط خداوند و رسوالنش به ما داده شده ،منایان می شود .عیسی از ابتدای خدمتش
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به مردم فرمان می داد که با توبه و ایامن به انجیل پاسخ دهند 14.پطر ،در روز پنطیکاست به ش ّدت
شنوندگانش را نصیحت کرد که کاری انجتام دهنتد و گفتت":خود را از ایتن نستل منحترف برهانیتد".
راعامل40 : 2ا.پولس رسول نیز از جانب مسیح از گناهکاران استدعا کرد و ترغیب شان کترد کته بتا
خدا آشتی کنند15.ما نیز مانند او یکی از قدرمتندترین نصایح کتاب مقد ،را برای گناهکتاران متی
خوانیم":هان ،اکنون زمان لطف خداست؛هان،امروز روز نجات است ".ردوم قرنتیان2 : 6ا.
انجیل بوضوح و بدون شمساری از شنوندگانش می خواهد که پاسخ بدهند .اما این پاسخ بته تکترار
دعای گناهکار محدود منی شود ،دعایی که در پشتت نتتیۀ انجیتل نوشتته شتده و در خلتوت یتا در
پایان پیغام بشارتی تکرار می شود .توصیۀ کامل کتاب مقد ،این است کته گناهکتاران بتا گشتایش
زندگیشان به سوی عمل نجات بخش و فرمانروایی مقتدر مسیح پاستخ بدهنتد.کتاب مقتد ،از آنهتا
می خواهد که از گناهان خود توبه کنند ،از هر نوع خودمختاری یا خودگردانی دوری کرده و عیستی
را به عنوان خداوند خود اعالم کنند16.کتاب مقد ،به آنها فرمان می دهد کته از امیتد بته نجتات بتا
عمل جسامنی خود بپرهیزند و خود را با ایامن به رحمتهای خدا در مسیح به دستان او بسپارند.برای
درک اهمیت شنیدن صدای مسیح و گشودن د ِر زندگیامن به ستوی او بایتد بته متتون زیتر از انجیتل
یوحنا توجه کنیم:
آمین ،آمین ،به شام می گویم ،زمانی فرا می رسد ،بلکه هم اکنون است ،که مردگان صدای پرس خدا
را می شنوند و کسانی که به گوش گیرند ،زنده خواهند شد .ر25 : 5ا
گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛ من آنها را می شناسم و آنها از پتی متن متی آینتد.
ر27 :10ا
در منت اول ،مسیح دربارۀ نجات به عنوان رستاخیز از مرگ روحانی صحبت می کنتد.این یتک عمتل
ماوراء الطبیعه و معجزه آساست که بدین وسیله قلب گناهکار را تغییر داده و حیتات روحتانی را در او
جاری می کند .نوایامن با قدرت باشکوه و نامحدود مسیح،از مردگان برخاسته و خلقت تتازه ای متی
شود ،آفریده شده در مسیح عیسی تا در اعامل نیکویی که خدا پیش از آفرینش جهان بترای او مهیتا
کرده ،گام بردارد17.این یک رستاخیز روحانی است که به اندازۀ زنده شدنِ ایلعازر بته فرمتان مستیح،
معجزه آسا یا تبدیل کنندۀ زندگی است .بنابراین نباید فکر کنیم که شخص متی توانتد واقعتاً صتدای
مسیح را بشنود و این عمل قدرمتند خدا را تجربه کند و هیچ تغییری نکند .چنانکه یوحنا  25 :5بته
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ما تعلیم می دهد" :کسانی که به گوش گیرند ،زنده خواهند شد ".رتتکیدها افتزوده شتده استتا .در
نتیجه ،آنها نیز "در زندگی نوینی گام برمی دارند" .ررومیان 4 :6ا.
در منت دوم انجیل یوحنا می بینیم که یکی از ویژگیهای کستانیکه واقعتاً صتدای مستیح را شتنیده و
زندگی خود را به سوی او گشوده اند ،این است که آنها به پیتروی او ادامته متی دهنتد .ایتن تفکتر یتا
تعلیم ،نامعقول و بدعت آمیز است که شخص می توانتد صتدای مستیح را بشتنود و از مترگ روحتانی
برخیزد ،ولی تتثیرات پایدار این رویداد را در زندگیش تجربته نکنتد .در نتیجته ،ایتن اعتقتاد بترخالف
یوحنا 27 : 10است که شخص می تواند تا ح ّدی زندگیش را به سوی مسیح بگشاید که نجات یابد و
مجددا ً خود را ببندد تا در خودمختاری و بدون کمرتین توجه به نجات دهنده اش زندگی کند .خوب
است به یاد داشته باشیم که نظر عربانیان دربارۀ شتنیدن ،نته تنهتا شتامل عمتل گتوش دادن ،بلکته
شامل عمل اطاعت کردن نیز می باشد.
ما باید دوباره یک حقیقت سادۀ انجیل را بیان کنیم :مردم فقط با فیض ،فقط بواستطۀ ایتامن نجتات
می یابند؛ نجات ،عطای خداست ،بدون لیاقت و شایستگی انسانها و با اتکا بته افتختارات جستامنی
نیست 18.در عین حال ،بواسطۀ عمل ماوراء الطبیعۀ روح ،شخص ،خلقتی تازه و ستاختۀ دستت ختدا
می شود .چنین حقیقتی تیمین متی کنتد کته کستیکه شتنیده و زنتدگیش را بته ستوی نجتات ختدا
گشوده ،در تقدیس شخصی و شباهت بته مستیح رشتد متی کنتد .نته بته ختاطر قتدرت ارادۀ شتخص
ایامندار ،بلکه به خاطر قدرت و وفاداری خدایی که نجات می بخشد .کستیکه عمتل نیکتو را در ایتن
شخص آغاز کرده ،آنرا به انجام می رساند.
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"...به درون خواهم آمد"...
یکی از بزرگرتین و محبوبرتین واقعیتهای عهدجدید این است که مسیح در قومش ساکن متی شتود.
او حقیقتاً تا آخر دنیا ،عامنوشیل ماست20.باید بگوییم که وقتی کتتاب مقتد ،بته ستکونت مستیح در
ایامندار اشاره می کند ،به صورت شعرگونه یا استعاری صحبت منی کند ،بلکه به واقعیتی اشاره متی
کند که برای هر فرزند خدایی حقیقت دارد .پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای کولسی بته مستیح
درون ما اشاره می کند که پایۀ امید ایامندار برای جالل آینده است21.سکونت مستیح از طریتق روح،
حیات روحانی درونی و تبدیل مشخص بیرونی را ایجاد می کند و به ایامندار اطمینان می بخشد که
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او متعلق به مسیح است و دلیل خوبی بترای امیتد بته جتالل آینتده و نهتایی دارد .بنتابراین ستکونت
مسیح از طریق روح ،به صورت منفعل نیست ،بلکه پُرانرژی و فعال است22.به صورت مرموز یا محدود
رسی یا درونی نیست؛ بلکه یک واقعیت قابل شناسایی یا قابل تشخیص است.
به عقاید ّ
مسیح وعده می دهد که به قلب همۀ کسانیکه با ایتامن او را متی پذیرنتد ،وارد متی شتود ،ولتی بایتد
تکرار کنیم که نشانۀ ایامن و برهان پذیرش او ،عمل فعاالنۀ مسیح در ما خواهتد بتود کته متا را شتبیه
مسیح می سازد ،یک تبدیل تدریجی و پایدار در کسیکه به نام او اعرتاف می کند .در انجیل یوحنتا،
متنی وجود دارد که به خوبی معنای سکونت مسیح در ایامنتدار را توضتیح متی دهد":عیستی پاستخ
داد" :اگر کسی مرا دوست بدارد ،کالم مرا نگاه خواهد داشت ،و پدرم او را دوستت خواهتد داشتت ،و
ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید ".ر23 : 14ا
عیسی تعلیم منی دهد که سکونت او در ایامندار بتر استا ،میتزان محبتت ایامنتدار نستبت بته او یتا
کام ِل اطاعت او خواهد بود .محبت به مسیح و اطاعت از کالم او باعث منی شود که او در متا ستاکن
شود ،بلکه اینها نشانه ای از سکونت او در ماست .ما می دانتیم کته تولتد تتازه یافتته ایتم و مستیح از
طریق روح در ما ساکن است ،چون او را دوست داریم ،چیزی که قبالً وجود نداشت ،و رابطۀ جدیدی
با کالم او داریم ،که با اطاعت بیشرت از کالم منایان می شود.
این تعلیم کتاب مقد ،برخالف عقیدۀ عمومی است که می گوید مردم فقط بته ختاطر اینکته یکبتار
دعا کرده و عیسی را به قلبشان دعوت کرده اند ،متی تواننتد بته امیتد نجتات ختود اطمینتان داشتته
باشند .اگرچه آنها هیچ احسا ،درونی یتا نشتانۀ بیرونتی از ستکونت مستیح را در ختود تجربته منتی
کنند ،اما باید استوار بایستند ،چون او واقعاً وعده داده و آنها خالصانه از او درخواست کرده اند .ایتن
طرز فکر ،سکونت مستیح را بته عنتوان یتک واقعیتت منفعتل ،نتاتوان و غیرقابتل مشتاهده نشتان متی
دهد.نجات چیزی بیش از یک بلیط به سوی آسامن نخواهد بود ،بدون انتظار برای تتتثیر منایتان بتر
شخصیت یا رابطۀ شخص با خدا.
هرچنتد ایتن تفستیر بستتیار معتروف استت ،امتتا هتیچ پایته ای در کتتتاب مقتد ،ندارد.شتاید شتتخص
اطمینان زیادی را در لحظۀ ایامن آوردن تجربه کند،اما چنین چیزی تنها عامل تعیین اعتبار اعرتاف
ایامنش به مسیح نیست.عوامل مهتم و اوری دیگتری وجتود دارنتد ،ازجملته ،کتار پیوستتۀ ختدا در
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زندگی ایامندار که او را تقدیس می کند :توبتۀ عمیقرت،رشتد در ایتامن ،قتدردانی بیشترت از مستیح و
تسلیم کاملرت در برابر ارادۀ او.
"...با او همسفره خواهم شد و او با من".
یکی از بزرگرتین وعده های انجیل ،مشارکت با مسیح است ،ولی ظاهرا ً این موضوع جایگزین منافع
خوشایندتری شده است :محافظت شخصی گناهکار .مردم تشویق می شوند که از عیستی بخواهنتد
که وارد قلبشان شود ،چون وعدۀ زندگی بهرت در این دنیا را دریافت می کننتد و از نتابودی ابتدی در
دنیای آینده اجتناب می کنند .اگرچه این وعده ها معترب است ،ولی وقتی در مقایسه با مشتارکت بتا
مسیح ،اولویت را به آنها می دهیم ،در اینصورت آنها انجیل را تحریف می کنند .این بترخالف مفهتوم
حیات ابدی از دیدگاه عیسی است" :و این است حیات جاویدان ،کته تتو را ،تنهتا ختدای حقیقتی ،و
عیسی مسیح را که فرستاده ای ،بشناسند ".ریوحنا 3 : 17ا
شیر درست متوجه شده بود که گفت انسان هر کاری می کند تا جان خود را نجتات دهتد23.او یتک
دعا را تکرار می کند ،به کلیسا می رود ،در خدمات مذهبی شکت می کند و حتی شهید متی شتود.
اما برای اینکه انسان فاسد اساساً تبدیل شود ،باید به مسیح احرتام گذاشته و خواهان مشارکت با او
باشد و این نیازمند عمل ماوراء الطبیعۀ روح خداست .وعدۀ زندگی بهرت یا سعادت ابتدی ،انستانهای
نفسانی زیادی را جذب می کند ،اما وعدۀ مشارکت با مسیح ،به غیر از کسانیکه بتا روح ختدا جتذب
شوند ،کس دیگری را جذب نخواهد کرد" :هیچ کس منی تواند نزد من آید مگتر آنکته پتدری کته مترا
فرستاد او را جذب کند ،و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید ".ریوحنا 44 : 6ا
ما مسیحیان و خادمان انجیل ،در هنگام استفاده از مکاشفه 20 : 3برای گفتگو دربارۀ مستیح ،بایتد
دو حقیقت مهم را به یاد داشته باشیم .اوالً،هدف ما باید مهمرت ستاخنت مستیح و نشتان دادن ارزش
او به شتنوندگامنان باشتد تتا آنهتا بتیش از هتر چیتز ،خواهتان مشتارکت بتا او باشتند .اگرچته منتافع
بیشامری در انجیل وجود دارد که باید آنها را بشناسانیم ،اما باید مسیح را باالتر از همۀ این منتافع و
باارزشرت از چیزهای دیگر اعالم کنیم .در حقیقت باید تالش کنیم که به گناهکار نشان بدهیم که در
نور مسیح ،همۀ مزایای دیگر از ارزش یا نتایج کمی برخوردارند.
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واعظ در مقایسه با مسیح چه چیزی می دهد؟ آیا باید این موضوع بلندمرتبه را کنار گذاشته و دربارۀ
چیزهای کوچکرت صحبت کنیم تا انسانهای نفسانی را جذب کنیم کته تترجیح متی دهنتد بتا خوکهتا
همسفره شوند ،نه با خداوند؟ اگر ما زیبایی مسیح و جالل انجیل او را موضوع اصتلی ختود بستازیم،
شاید انسانهای کمرتی را جذب کنیم ،اما کسانیکه می آیند ،بیهوده نخواهند آمد .آنها با روح ختدا و
به خاطر مسیح می آیند و به خاطر او متی ماننتد .اگرچته ظتاهرا ً همتۀ وعتده هتای خوشتی زمینتی و
سعادت را تجربه منی کنند ،اما به خاطر نگاه اجاملی بر مسیح پُرجالل و به خاطر اینکه همه چیز را
در مقایسه با او فیله شمرده اند ،در این مسیر ادامه خواهند داد.

24

دوماً باید از این منت محبوب استفاده کنیم تا نشان بتدهیم کته نشتانۀ اینکته یتک نفتر در را بته روی
مسیح گشوده یا ایامن واقعی را تجربه کرده ،این است که او در مشارکت با مستیح ادامته متی دهتد.
عیسی وعده داد" :به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با متن ".در اینجا،عیستی یتک
حقیقت حیاتی را تعلیم می دهد که نتیجۀ سکونت او در شخص نوایامن ،آغاز مشارکت و ادامۀ آن به
شکل واقعی و پایدار ،بین او و آن شخص خواهد بود .این یکی از نشانه های ایتامن حقیقتتی استت.
ما به خاطر مشارکت متقابل خود می دانیم یا مطمئنیم کته مستیح متا را نجتات داده و در متا ستاکن
شده :او با ما همسفره شده و ما با او.
باید توجه کنید که وعدۀ مشارکت پایدار به عنوان یک احتامل بیان نشده بلکه به عنوان یک واقعیت
قطعی -به عنوان چیزی کته در زنتدگی ایامنتدار حقیقتی اتفتاق متی افتتد .بستیار شتبیه بته یکتی از
زیباترین وعده های عهدعتیق در رابطه با عهد جدید می باشد":اما خداوند چنتین اعتالم متی کنتد:
این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان ارساشیل خواهم بست .احکتام ختود را در هتن ایشتان
خواهم نهاد ،و بر دلهای ایشان خواهم نگاشتت .متن ختدای ایشتان ختواهم بتود ،و ایشتان قتوم متن
خواهند بود".
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این وعدۀ عهد دربارۀ زمانی صحبت می کند که اکنون به تحقّق رسیده ،وقتیکته ختدا قتومی را بترای
خود می سازد ،قومی که با مرگ کفّاره ای مسیحا و تولد تازۀ روح القد ،،با او آشتی می کنند .او به
خاطر عمل ماوراء الطبیعۀ خود در آنها ،خدای آنها شده و آنها قوم او خواهند بود .ایتن آرزوهتای یتک
خدای امیدوار نیست ،بلکه حکم تغییرناپذی ِر خدای حاکم مطلق است .نه تنها او خود را متعهتد متی
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سازد که به این قوم احیا شده وفادار مباند ،بلکه وعده می دهد که طوری در آنها کار کند که آنها بته
شکل مناسبی پاسخ بدهند .آنها قوم او خواهند بود.
در مکاشفه ،20 : 3چیزی شبیه به این قطعیت را می بینیم .مسیح نه تنها وعتدۀ ادامتۀ مشتارکت بتا
ایامندار حقیقی را می دهد ،بلکه با سکونت در این شخص ،پاسخ مناسب او را تیمین می کنتد .بته
این معنا نیست که ایامندار همیشه بدون شکست به این مسیر ادامه خواهد داد یا رسسپردگی او بته
مسیح ،هرگز ولرم نخواهد شد .بلکه زندگی ایامنتدار بتا مشتارکت واقعتی و قابتل مشتاهده بتا مستیح
شناخته خواهد شد .اطمینان نجات او رصفاً بر اسا ،تکرار یک دعا در گذشتته منتی باشتد ،دعتایی
که به اعتقاد خودش خالصانه بوده؛ بلکه اطمینان نجاتش بر پایۀ مشارکت پایدار و متقابل با مستیح
زنده خواهد بود.
ببینید چه کسی به سوی میز می آید
پیش از خامته دادن به این موضوع ،باید یک مطلب دیگر را بگوییم .اگر متا مکاشتفه 20 : 3را درک
می کردیم و به درستی اعالم می کردیم که چه کسی در را می کوبد ،بسیاری از مشکالت بکتارگیری
آن در بشارت برطرف می شد .او مسیح مطرود نیست کته بترای دریافتت ّره ای تعهتد و رسستپردگی
التام ،کند .او خداوند جالل است! او چه نیازی به انسانها دارد؟ او بر روی تخت در آسامن نشسته
و زمین کرسی زیر پای اوست26.دستهای انسانی به او خدمت منی کنند ،چنانکه گویی او بته چیتزی
نیازمند است ،چون او خودش به همۀ انسانها حیات و نَفس و همه چیز متی بخشتد27.اگتر او گرستنه
کل دنیا و محتویات آن متعلق به اوست28.بعالوه ،اگر کسی گنتاه
بود ،به انسانها خرب منی داد ،چون ّ
کند یا نافرمانیهایش زیاد شود ،چه زیانی به خدا می رساند؟ بعالوه ،اگر پارسا باشی ،چه نفعی برای
او داری؟ 29ای.دبلیو.توزِر درست می گفت" :اگر همۀ انسانها یکدفعه نابینا شوند ،خورشید همچنان
در روز می تابد و ستارگان در شب ،چون آنها به میلیونها انسانی که از نورشان بهره می برند ،بدهکار
نیستند .پس اگر همۀ انسانهای روی زمین بی خدا شوند ،هیچ تتثیری برخدا ندارد .او بدون توجه به
شک کتردن بته او چیتزی از او
دیگران ،هویت خود را دارد .ایامن به او چیزی به کامل او منی افزاید؛
ّ
منی کاهد".
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بنابراین ،مسیح به عنوان خداوند فیّاضی که باید به او احرتام گذاشته و جاللتش دهتیم ،بتر د ِر قلتب
انسانها می کوبد ،نه به عنوان یک مطرود و گدا که باید به او ت ّرحم کنیم .وقتی وارد قلب انسانها می
شود ،متام شایط و فرمانها را او تعیین می کند .او ارادۀ خود را تسلیم هوسهای انستانی منتی کنتد،
بلکه خواهان بیعت کامل با آنهاست .بته همتین دلیتل مستیح در خوشتا بته حالهتا بته متا تعلتیم متی
دهد":خوشا به حال پاکدالن" رمتی8 : 5ا .خوشا به حال آنان که قلبشان خالص استت و بتا چیتزی
مخلوط نشده یا چیزهای دیگر برای دریافت وفتاداری او بته رقابتت منتی پردازنتد ،چتون آنهتا ختدا را
خواهند دید.
برای اراشۀ تصویر ،باید بگوییم که مسیح بر در قلب انسانها می کوبد.او وعده های عالی نجات ،صلح
و آرامش و حیات ابدی را می دهد .سپس ،با شنیدن مزایای چنتین نجتاتی ،ایتن شتخص بته دنبتال
دستگیرۀ در می رود و آماده است که در را باز کند .اما ،پیش از آنکه به سوی قفل بترود ،مستیح یتک
هشدار به او می دهد" :اگر در را باز کنتی ،متن وارد متی شتوم و هتر وعتده ای را کته بته تتو داده ام،
برآورده می کنم ،اما به عنوان خداوند می آیم و ارادۀ من ،شیعت و قانون است .متتام وجتودت و هتر
آنچه داری ،به من تعلق دارد تا مطابق ارادۀ نیکو و اهدافم در تو عمل کنم .تو خادم من خواهی بتود
و من خداوند تو .من به تو تعلیم می دهم ،تو را می آزمایم ،تتدیب می کنم و هر آنچه که در توستت و
مرا خشنود منی کند ،از تو دور می کنم .سلطۀ تو را بتر زنتدگیت برمتی دارم و تتو را شتبیه ختود متی
سازم .پیشاپیش به تو هشدار متی دهتم! لحظته ای کته در را بته روی متن بتاز کنتی ،در را بته ستوی
چیزهای دیگر می بندی .پذیرش من به معنای عدم پذیرش دنیاست ،و برای اینکه مترا بدستت آوری
باید دنیا را از دست بدهی ".انکار چنین چیزی در انجیل ،انکتار همتۀ تعتالیم عیستی مستیح دربتارۀ
ماهیت اساسی و دشوار ایامن و شاگردی حقیقی است.
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بخش دوم

قلبهای تازه و
ماهیت تبدیل واقعی

پس به خاندان ارساشیل بگو ،خداوندگار یهوه چنین می فرماید :ای خاندان ارساشیل ،من نه به خاطر
شام ،بلکه به خاطر نام قدو ،ختود عمتل ختواهم کترد ،نتامی کته شتام آن را در میتان مللتی کته بته
میانشان رفتید ،بی حرمت ساخته اید! من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد ،نامی را که در میان
ملتها بی حرمت شده است و شام آن را در میان ایشان بی حرمت ساخته اید؛ و خداوندگار یهوه متی
فرماید که چون در میتان شتام قدوستیت ختود را در نظتر ملتهتا آشتکار ستازم ،آنگتاه ایشتان خواهنتد
دانست که من یهوه هستم .من شام را از میان ملتل ختواهم گرفتت و از همتۀ ماملتک گترد آورده ،بته
رسزمین خودتان در خواهم آورد .آب پاک بر شام خواهم پاشید و طاهر خواهیتد شتد .متن شتام را از
همۀ ناپاکیها و از همۀ بتهایتان طاهر خواهم ساخت .و دلی تازه به شام خواهم بخشید و روحی تتازه
در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شام به در آورده ،دلی گوشتین به شتام ختواهم داد.
روحِ خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شام را به فرایض خود سالک خواهم گردانیتد ،و شتام قتوانین
مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد .شام در رسزمینی که من بته پتدرانتان بخشتیدم،
ساکن خواهید شد؛ شام قوم من خواهید بود و من خدای شام.

 -حزقیال 28 – 22 : 36
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فصل ششم
انگیزۀ مهم و پایان نجات
پس به خاندان ارساشیل بگو ،خداوندگار یهوه چنین می فرماید :ای خاندان ارساشیل ،من نه به خاطر
شام ،بلکه به خاطر نام قدو ،ختود عمتل ختواهم کترد ،نتامی کته شتام آن را در میتان مللتی کته بته
میانشان رفتید ،بی حرمت ساخته اید! من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد ،نامی را که در میان
ملتها بی حرمت شده است و شام آن را در میان ایشان بی حرمت ساخته اید؛ و خداوندگار یهوه متی
فرماید که چون در میتان شتام قدوستیت ختود را در نظتر ملتهتا آشتکار ستازم ،آنگتاه ایشتان خواهنتد
دانست که من یهوه هستم.
 حزقیال 23 – 22 : 36مهمرتین سؤاالت مذهب مسیحی این است :چه چیزی باعث می شود که خدای عتادل و قت ّدو ،بته
انسانهای شیر نیکی کرده و برای نجاتشان کاری کند؟ او چگونه می تواند دوست گناهکاران باشد،
درحالیکه چشامنش آنقدر پاک است که منی تواند بر بدی نظاره گر شتود؟ 1آیتا داور متتامی جهتان،
عدالت را بجا نخواهد آورد؟
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هرکه به طور ج ّدی و صحیح الهیات رازجمله ،شخصیت و صفات خداا و فساد اساسی انسان سقوط
کرده را در نظر گرفته باشد ،بالفاصله درمی یابتد کته هتیچ ارتبتاطی بتین شخصتیت و اعتامل ختدا و
شخصیت و اعامل انسانها وجود ندارد .خدا نیکو ،عادل و مهربتان استت .انستان ستقوط کترده ،بتد،
بیعدالت،خودبین و بی محبت است .اگر این دیدگاه فرومایه دربارۀ انسان باعث تعجبامن می شتود،
پس باید بدانیم که کتاب مقد ،به شکلی رصیحرت از انسان عیبجویی می کند:
[انسانها] از هر گونه نادرستی ،شارت ،طمع و خباثت آکنده اند .مملو از حسد ،قتل ،جدال ،فریتب
و بدخواهی اند .شایعه ساز ،تهمتت زن ،متنفتر از ختدا ،گستتاخ ،متکترب و خودستتایند .بترای انجتام
اعامل شیرانه ،راههایی نو ابداع می کنند .نافرمان به والدین ،بی فهتم ،بتی وفتا ،بتی عاطفته و بتی
رحم اند .ررومیان 31 – 29 : 1ا
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چنانکه نوشته شده است:
"پارسایی نیست ،حتی یکی.
هیچ کس فهیم نیست ،هیچ کس جویای خدا نیست.
همه گمراه گشته اند ،و با هم باطل گردیده اند.
نیکوکاری نیست ،حتی یکی".
گلویشان گوری است گشاده و زبانشان به فریب سخن می گوید".
"زهر افعی زیر لبهایشان است؛"
"دهانشان آکنده از نفرین و تلخی است".
"پاهایشان برای ریخنت خون شتابان است؛
هر کجا می روند ،ویرانی و تیره بختی بر جای می گذارند،
و طریق صلح و سالمت را منی شناسند".
"تر ،خدا در چشامنشان نیست ".ررومیان 18 – 10 : 3ا
با توجه به ارزیابی کتاب مقد ،دربارۀ انسان سقوط کرده ،هن تعلیم یافته با کتتاب مقتد ،،منتی
پرسد که خدا چگونه می تواند برعلیه انسانها عمل کنتد ،آنهتا را محکتوم یتا حتتی بته جتدایی ابتدی
محکوم کند .بلکه می پرسد که خدا چگونه می تواند انستانها را دوستت داشتته باشتد ،آنهتا را عتادل
شامرد و وارد رابطۀ نزدیک و صمیمی با خود کند ،بدون اینکه در فییلت یتا درستتی ختود ،تردیتدی
ایجاد کند .به هرحال ،شخص با روابطی که برقرار می کند و مشارکتی که حفظ می کند ،اخالقیتات
خود را مورد سؤال قرار می دهد.
تصاویر بعدی این مشکل را نشان می دهند .شخص بته ختاطر اعتامل بتدش ،بته بتدی قیتاوت متی
شود .به عنوان منونه ،هیتلر به خاطر جنایتهای بیرحامنه اش در طتول تتاریخ ،بته عنتوان الگتویی از
شارت انسانی شناخته شده است .اما کسیکه مرتکب چنین اعاملی نشده ،شاید به ختاطر معتاشت
با کسانیکه مرتکب این اعامل شده اند ،به عنوان یک انسان بد شناخته شود .به عنوان منونه ،مردی
که مرتکب قساوتهای هیتلر نشده ،اما از آنها آگاه است و هنوز هیتلر را دوست ختود متی دانتد و متی
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خواهد او را از عواقب این قساوتها نجات دهد،انسان بدی در نظر گرفته می شود .اگرچه او مستقیامً
مرتکب اعامل بد نشده ،اما با معاشت و دوستی با کسانیکه مرتکب این اعامل شده اند ،بتدی ختود
را نشان می دهد.
پس چرا یک خدای ق ّدو ،و عادل که از بدی متنفر است و آنرا منی پذیرد ،خواهان برقراری رابطه با
انسانهای بد است و می خواهد آنها را از عواقب گناهشان نجات دهد؟ پیش از توجه به پاسخ کتتاب
مقد ،،باید عقیدۀ معروف و کفرآمیز معارص را تکذیب کنیم :اینکه خدا به خاطر نیاز الهی یا اشتیاق
تیت کرد.
به برقراری رابطه ،اقدام به نجات ب ّ
بسیار تتثرانگیز است که بسیاری از انسانها آنقدر سقوط کرده اند که دیگر متوجه منی شوند کته چته
زمانی یک عقیده در تیّ اد مستقیم با کتاب مقد ،و افکار تاریخی مسیحیت است.یکی از مهمرتین
و دلگرم کننده ترین تعالیم دربارۀ صفات خدا این استت کته او خودکفاستت .بته چیتزی نیتاز دارد؛ و
کمرت از هر چیزی نیازمند رابطه با انسان است .مسیحیت غرب ،ارزش انسان را آنقدر باال برده که بته
طور خا

انسان را غایت هر چیز و برتر از ختدا متی دانتد و ارزش بستیار واالیتی بترای انستان قاشتل

است .ما خود را متقاعد کرده ایم که آسامن بدون ما ،آسامن نیست و اگر انسانها در جایگاه گمشتدۀ
خود می ماندند ،خدا کامل منی شد.اما کتاب مقد ،ارزش ملتها را "قطتره ای در دلو"و"غبتاری بتر
کفۀ ترازو" می داندراشعیا15 : 40ا .پولس رسول در تکذیب این تصور که خدا نیازی دارد کته فقتط
ِ
مالک
توسط انسان رفع می شود ،چنین می گوید":خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید،
آسامن و زمین است و در معابد ساختۀ دست بت ساکن منی شود ".راعامل24 : 17ا.
خدا هیچ کمبودی ندارد و بنابراین به چیزی یا کسی خارج از خود نیاز ندارد تا وجتودش را حفتظ یتا
تقویت کند.بعالوه ،خدا نیازی به رابطه ندارد ،چون پدر ،پرس و روح القد ،از ازل در مشارکت کامل
با یکدیگر بودند.خدای بینهایت بخشنده ،جهان را به خاطر نیاز الهی خلق نکرد ،بلکه به خاطر وفور
خود خلق کرد.
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محبت خدا
اکنون برای پاسخ به سؤال پیش رویِ خود به کتاب مقد ،مراجعه می کنیم:چه چیزی باعث شد که
خدا ما را نجات دهد؟ اولین پاسخی که مورد توجه قرار می دهتیم در اول یوحنتا 8 : 4استت.از یتک
لحاظ ،این پاسخ نبایتد شتخص مستیحی را متعجتب کنتد ولتی از لحتاظی دیگتر ،بایتد همیشته او را
متعجب و متحیر کند":خدا محبت استت" .ختدا انستان ستقوط کترده را دوستت داشتت ،چتون ختدا
محبت است.این جملۀ ساده منی گوید که خدا محبت می کند،گویی یک حقیقت ماوراء الطبیعه در
او وجود دارد ،بلکه می گوید که او محبت است -یعنی محبت خدا بیش از یک تصمیم،حالت یا عمل
است .این صفت خداست ،بخشی از وجود یا ماهیتت اوستت.به ختاطر هتویتش ،آزادانته و فداکارانته
برای نفع یا خی ّریت دیگران ،خود را فدای آنها می کند .بنتابراین محبتت ختدا بته انستان ،بته ختاطر
هویت اوست و به ارزش یا شایستگی کسانیکه متورد محبتت قترار متی گیرنتد ،مربتوط منتی شتود .او
انسانها را به خاطر خودشان نجات نداد،بلکه بدون توجه به آنها نجاتشتان داد.محبتت ختدا بواستطۀ
فیایل و اراده اش از او جاری می شود .بعیی از فیایل یا شایستگیها -عیان یا پنهان ،اتی یا ناشل
شدنی -در شخصیت یا اعامل انسان باعث منی شتود کته ختدا بته او محبتت کنتد .منطتق آن ستاده
است :خدا انسانهای شیر را نجات می دهد ،چون آنها را دوست دارد و چون او محبت است ،آنهتا را
دوست دارد.
ِ
حقیقت محبت خدا که بی قید و شط و بدون توجه به شایستگی ماست،به طور فوق العاده در تثنیه
بیان شده،جاییکه خدا انگیزۀ خود را از برگزیدن ارساشیل توضیح می دهد.موستی بته متردم یتادآوری
می کند":خداوند از این رو دل در شام نبست و شام را برنگزید که از دیگتر قومهتا کثیرتتر بودیتد،زیرا
شام از همۀ قومها کم شامرتر بودید؛ بلکه از آن رو که خداوند شام را دوست می داشت ".ر8 – 7 :7ا
ارساشیل می پرسد" :چرا مرا دوست داشتی؟" و خدا پاسخ می دهد" :من تو را دوست داشتتم ،چتون
دوستت داشتتم ".بنتابراین ،محبتت ختدا بته ارساشیتل و همتۀ انستانهای ستقوط کترده ،بته هویتت یتا
اعاملشان مربوط منی شود ،بلکه به هویت و تصمیم خدا مربوط است .خدا انسان گناهکار و سقوط
کرده را دوست دارد ،چون او محبت است و تصمیم گرفته که آنها را محبت کند.
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ِ
حقیقت محبت خدا ،رصفنظر از عدم شایستگی انستان ستقوط کترده ،بته شتکل کتاملرتی در کتتاب
حزقیال نشان داده شده است.در آنجا ،خدا ماهیت اسفناک و حتی نفرت انگی ِز ارساشیل -و همتۀ متا-
را پیش از عمل نجات بخش خود در زندگیهایامن توصیف می کند:
و بگو ،خداوندگار یهوه به اورشلیم چنین می گوید :اصل و والدت تو از رسزمین کنعان استت؛ پتدرت
ا َموری ومادرت حیتّی بود .و امتا تولتد تتو :در روزی کته متولتد شتدی،نافت را نربیدنتد و تتو را بته آب
نشستند تا طاهر شوی،و نه تو را منک مالیدند و نه به قنداقه پیچیدند .چشمی بر تو ترحم نکرد تا از
شفقت یکی از این کارها را در حق تو انجام دهد ،بلکه در روز تولتدت تتو را ختوار شتمرده ،بته صتحرا
بیرون افکندند .و من از نزد تو گذر کردم و تو را در خونت غلتان دیدم .پس به تتو کته در خونتت متی
لولیتتدی ،گفتتتتم" :زنتتتده شتتتو!" آری ،بتتته تتتتو کتته در خونتتتت متتتی لولیتتتدی ،گفتتتتم" :زنتتتده شتتتو!"
ر حزقیال6 – 3 : 16ا
در این منت،خدا قوم ارساشیل -و همۀ انسانهای سقوط کترده -را بته عنتوان بچته ای از اصتل و نستب
شم آور و تولدی فرومایه توصیف می کند :از نژاد یک دشمن متولتد شتده ،کثیتف و ستقط شتده ،در
صحرا رها شده و در خون خود غلتان.حتی رشوفرتین انسانها نیز برای نجات چنین موجود عجیبی در
این شایط اسفناک اقدامی منی کنند.اما خدایی که در رحامنیت دولتمند است ،بته ختاطر محبتت
عظیم خود نسبت به ما ،حتی زمانیکه در نافرمانیهای خود مرده بودیم ،ما را با مسیح زنده کرد.
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جالل انجیل در این نیست که خدا موجودات ارزشمند را نجات متی دهتد ،کستانیکه زیبتایی شتان،
محبت خدا را جلب می کند و او منی تواند بدون ما زندگی کند .جالل انجیل در این است کته ختدا
گناهکاران فرومایه و بدبخت را نجات می دهد که کامالً خود را ناپاک ساخته اند و باعتث متی شتوند
که همه به غیر از خدایی که محبت است ،از آنها متنفر شده و ترکشان کنند.
جالل خدا
برای مدت کوتتاهی از حزقیتال 28 –22 : 36فاصتله گترفتیم تتا محبتت ختدا را کته بتدون توجته بته
شایستگی ماست ،به عنوان انگیزۀ اولیۀ عمل نجات بخش او در گناهکتاران نتاالیق متورد توجته قترار
دهیم .اکنون به این منت بازمی گردیم تا به انگیزۀ بزرگ خدا برای ایتن اعتامل پتی بتربیم :پیتتفت
جالل او به طور خالصه،خدا به خاطر خود و برای خشنودی خود،انسانها را نجتات متی دهتد .شتاید
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زبان بکار رفته در این آیات،نه تنها برای هن دنیوی بلکه برای مسیحیت معارص کته در انستانگرایی
غرق شده،عجیب یا حتی توهین آمیز باشد.
اولین حقیقت برجسته ای که مورد توجه قرار می گیرد ،این است که انگیزۀ خدا برای نجات ارساشیل
به خاطر فییلت ارساشیل نبود .خدا دو بار در ایتن متنت کوتتاه متی گویتد کته ارساشیتل کتاری انجتام
نداده ،بلکه نام خدا را در بین ملتها بی حرمت ساخته است .پولس رسول فراتر رفته و متی گویتد کته
به خاطر بت پرستی و اعامل بد ارساشیل ،نام خدا را در میان قومها کفر می گویند4.خدا دلیلی بترای
نجات ارساشیل نیافت ،بلکه دالیلی را برای محکومیت شان یافت.
اگر بتوانیم چنین چیزهای را دربارۀ ملت ارساشیل بگوییم ،چقدر بیشرت این چیزها برای ملتهای کافر
دنیا کاربرد دارند؟ اگر یهودیانی که شیعت و شهادتهای خدا را داشتند،هیچ فیتیلت یتا شایستتگی
نداشتند ،پس چقدر بیشرت ،کافران تیتره بختت و ستختدل ،عتاری از ایتن چیزهتا هستتند؟ شکستت
کل دنیا منی توانتد بته ختود فختر
یهودیان باعث می شود که نتوانند به خود فخر کنند ،هامنطور که ّ
کند 5.بنابراین ،وقتی حکم ما خوانده می شود ،همۀ ما باید دست بر دهان خود گذاشته و بایستیم:
پارسایی نیست ،حتی یکی.
هیچ کس فهیم نیست ،هیچ کس جویای خدا نیست.
همه گمراه گشته اند ،و با هم باطل گردیده اند.
نیکوکاری نیست ،حتی یکی .ررومیان12 – 10 : 3ا
اگر خدا دلیلی برای نجات ما منی بیند ،پس چرا این کار را انجام می دهد؟ پاسخ آنترا در ایتن متنت
می یابیم" :من به خاطر شام این کار را انجام منی دهم ...بلکه به خاطر نام ق ّدو ،ختود ایتن کتار را
انجام می دهم ".و دوباره" :من نام عظیم ختود را تقتدیس متی کتنم ...و ملتهتا بایتد بداننتد کته متن
خداوند هستم".خدا تصمیم گرفته که قومی را برای خود ،از میان ملتها نجات دهد و به خاطر جالل
خود،نام عظیم خود و ستایش خود این کار را انجام دهد تا همه بدانند که فقط او خداست .چنانکته
خدا از طریق ارمیای نبی اعالم کرد:
من ایشان را از متامی گناهانی که به من ورزیده اند پاک خواهم ساخت ،و متامی تقصیرهای ایشان
را که بدانها بر من گناه ورزیده و از من رسپیچیده اند ،خواهم آمرزید .آنگتاه ایتن شتهر بترای متن در
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حیور متامی قومهای زمین کته دربتارۀ جملتۀ احستانهای متن در حتق ایشتان خواهنتد شتنید ،مایتۀ
شهرت و شادی و ستایش و حرمت خواهد بود .و آنها به سبب فراوانی سعادت و سالمتی که بترای آن
فراهم خواهم آورد ،حیران و لرزان خواهند بود .رارمیا9 – 8 :33ا.
در اینجا خدا بوضوح انگیزۀ خود را برای نجات قومش بیان می کند :او به خاطر همۀ احسانهایش در
حق ایشان ،از جانب متام کسانیکه آنرا می شنوند ،ستایش ،جالل و حرمت می یابد.
ّ
کتل مکاشتفۀ الهتی جریتان
باید توجه کنید که اشتیاق خدا برای جالل خود ،موضوعی است کته در ّ
دارد .کتاب مقد ،تعلیم می دهد که خلقت جهان ،سقوط انستان ،ملتت ارساشیتل ،صتلیب مستیح،
کلیسا و داوری ملتها ،یک هدف بزرگ و نهایی دارد:جالل خدا .به عبارت دیگر،خدا همۀ این کارهتا
را کرد تا متام ّیت وجودش را به خلقتش نشان دهد و مورد احرتام و پرستتش قترار گرفتته و بته عنتوان
خدا از او لذت بربند .بعیی از برجسته ترین الهیدانان تاریخ کلیسا،چنین تفسیری را برای این منت
با متامی قلبشان پذیرفته اند .چارلز هاج می نویسد" :انسانها مدتها تالش کترده انتد تتا یتک پاستخ
رضایت بخش برای این سؤال بیابند :چرا خدا جهان را آفرید؟چه هدفی برای آن در نظر گرفته شتده
است؟ ...تنها روش رضایت بخش برای پاسخ به این سؤال ،استفاده از کتاب مقتد ،استت .در آنجتا
رصیحاً تعلیم داده شده که جالل خدا و ظهور کامل او ،هدف متامی اعاملش متی باشتد6".جاناتتان
ادواردز می نویسد":بنابراین می بینیم که هدف بزرگ کارهای خدا که به شتکل گونتاگونی در کتتاب
مقد ،بیان شده ،قطعاً یک هدف می باشد؛این هدف به شکل صحیح و قابتل درکتی ،جـالل خـدا
نامیده شده است".

7

اشتیاق خدا برای جاللش ،تعلیم واضح و پوزش ناپتذیر کتتاب مقتد ،استت،اما عتدۀ زیادی،گتاهی
اوقات حتی مسیحیان واقعی می پرسند که آیا درست است کته ختدا بترای جتالل ختود کتاری کنتد.
برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که خدا کیستت.بر استا ،کتتاب مقتد،،او بینهایتت بتزرگرت از
متامی خلقتش می باشد .بنابراین ،نه تنها درست است بلکه اوری است که او بتاالترین جایگتاه را
داشته و جالل خود را بزرگرتین دلیتل یتا هتدف اصتلی همتۀ کارهتایش بستازد .درستت استت کته او
جایگاه مرکزی را داشته و هر کاری انجام داد تا جاللش ربه عبتارت دیگتر ،متام ّیتت وجتودشا بترای
همه شناخته شود ،تا او بیش از همه جالل یابد ربه عبارت دیگر ،مورد احرتام بوده و پرستش شتودا.
برای اینکه او از چنین چیز مهمی بپرهیزد ،باید خداوندی خود را انکار کند .چون هرکه غیتر از ختدا
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در پی چنین چیز مهمی باشد ،مرتکب نفرت انگیزترین نوع بت پرستی می شود .دوباره می گویم که
الهیدانان و واعظان با این مستله موافق اند .ای.ای.هاج می نویسد":چون خدا بینهایتت ارزشتمندتر
از متتتامی مخلوقتتات استتت ،در نتیجتته ظهتتور برتتتری او  ...بتتاالترین و ارزشتتمندترین هتتدف ممکتتن
است8".چارلز اسپرجن می نویسد":خدا بایتد انگیتزۀ واالیتی داشتته باشتد و هتیچ انگیتزه ای برتتر از
جالل خودش نیست".

9

حقیقت دومی که باید بدانیم ،این است که ختدا بتدون در نظتر گترفنت خی ّریتت مخلوقتاتش ،در پتی
حتق
حق مخلوقاتش و بیشترتین محبتت او در ّ
جالل خود نیست .درحقیقت ،بیشرتین نیکویی او در ّ
آنها ،این است که خود را جالل دهد -از همۀ چیزها برای منایاندن متامیت وجتودش استتفاده کنتد.
اگر خدا بینهایت ارزشمند ،باشکوه و زیباست ،پس ارزشمندترین ،باشکوهرتین و زیباترین هدیته ای
که می توانست به مخلوقاتش بدهد ،مکاشفۀ خودش بود .با توجه به این حقیقتت ارزشتمند ،لتوشیس
بِرکوف می نویسد" :خدا در نشان دادن خود برای جتالل نتامش ،بته آستایش و خی ّریتت دیگتران بتی
توجهی نکرد ،بلکه آنها را افزایش داد ...بنابراین ،هدف نهایی خدا در خلقت و ظهور جاللش شتامل
یک هدف فرعی می شود که شادی و نجات مخلوقاتش و دریافت ستایش قلبهای شکرگزار و عاشتق
است".

10

ما آموختیم که خدا با هدایت و استفاده از همته چیتز ،ختود را جتالل داد تتا متامیتت وجتودش را بته
خلقتش نشان دهد .این به طور خا

دربارۀ صلیب مسیح و نجات است که بوسیلۀ آن به این هتدف

رسید .در این مورد ،همۀ صتفاتش بته برتترین شتکل آشتکار شتد تتا متورد احترتام و پرستتش باشتد و
فرشتگان و نجات یافتگان ،کامالً از او لذت بربند .چترا ختدا پرستش را بترای نجتات انستانهای شیتر
نت دلیل آن در انسان سقوط کرده نباشید ،این کار هیچ ارزشی ندارد و بیهوده
تقدیم کرد؟ به پیِ یاف ِ
است.به خدا بنگرید! او به خاطر نام خود و جاللش ،عمل بزرگ نجات را انجام داده است! اگتر ایتن
موضوع شام را ا یت می کند ،پس باید بدانید که اگر این عمل ختدا بته ختاطر ختودش نبتود ،هتیچ
دلیلی نداشت که به خاطر ما این کار را انجام دهد.
این حقیقت نه تنها باید باعث حیرت شام شود ،بلکه کاربردهای عملی زیادی دارد ،مخصوصاً دربارۀ
نجات .به همین دلیل خدا هرگز در عملِ نجتاتی کته در زنتدگی ایامنتدار آغتاز کترده ،شکستت منتی
خورد .او که کار نیکو را در ما آغتاز کرد،همیشته آنترا بته کتامل متی رستاند ،چتون آبتروی او در خطتر
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است11.نجات ،کار خداست و مطمئنتاً بتزرگرتین موفقیتت اوستت .شکستت در ایتن کتار ،جاللتش را
خدشه دار می ساخت .این حقیقت به شکلی فتوق العتاده در گتزارش موستی از رسکشتی ارساشیتل و
شفاعت او برای آنها نشان داده شده است.
بعد از گزارش جاسوسان و عدم متایل ارساشیلیان برای ورود به رسزمین وعده ،خدا آنها را تهدید کترد
که کامالً نابودشان خواهد کرد .موسی در مواجهه با داوری الهی ،با مباحثات زیر شفاعت کرد:
پس اگر این قوم را به یکباره بکُشی ،اقوامی که آوازۀ تو را شنیده اند ،خواهند گفتت" :چتون خداونتد
نتوانست این قوم را به رسزمینی کته بدیشتان قستم ختورده بتود درآو َرد ،ایشتان را در صتحرا کشتت".
اکنون متنا اینکه قدرت خداوند عظیم گردد ...پس متنا دارم به عظمت محبت ختویش ،تقصتیر ایتن
قوم را بیامرزی ،هامن گونه که ایشان را از مرص تا بدین ساعت آمرزیده ای ".راعداد 19 – 15 : 14ا
مباحثۀ موسی به خاطر اشتیاقش برای جالل خدا بود و منطتق او عتالی بتود :اگتر ختدا قتوم ختود را
کامالً رد می کرد و منی توانست آنها را به رسزمین وعده بربد ،ملتها ایتن شکستت را بته نتاتوانی ختدا
نسبت می دادند .به همین ترتیب ،خدا کار نجات را در ایامندار رها منی کند ،بلکه او که کار نیکو را
آغاز کرده ،تا روز آخر به کامل خواهد رسانید12.پشتکار و تع ّهد شکست ناپذیر خدا در نجات قتومش،
برای جالل خودش می باشد.
آنگاه ایشان [ملتها] خواهند دانست که من یهوه هستم .رحزقیال23 : 36ا
آنگاه این شهر برای من در حیور متامی قومهای زمین که دربارۀ جملۀ احسانهای من در حق ایشان
خواهند شنید ،مایۀ شهرت و شادی و ستایش و حرمت خواهد بود .و آنها به سبب فراوانتی ستعادت و
سالمتی که برای آن فراهم خواهد آورد ،حیران و لرزان خواهند بود .رارمیا 9 : 33ا.
زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن ،نام من در میتان قومهتا بتزرگ خواهتد بتودرمالکی: 1
11ا.

82

فصل هفتم
نویسندۀ نجات

من شام را از میان ملل خواهم گرفت و از همۀ ماملتک گترد آورده ،بته رسزمتین خودتتان در ختواهم
آورد .آب پاک بتر شتام ختواهم پاشتید و طتاهر خواهیتد شتد .متن شتام را از همتۀ ناپاکیهتا و از همتۀ
بتهایتان طاهر خواهم ساخت .و دلی تازه به شام خواهم بخشید و روحتی تتازه در انتدرونتان ختواهم
نهاد و دل ستنگی را از پیکتر شتام بته در آورده ،دلتی گوشتتین بته شتام ختواهم داد .روحِ ختود را در
اندرونتان خواهم نهاد و شام را به فرایض خود سالک خواهم گردانید ،و شام قوانین مرا نگاه خواهید
داشت و آنها را به جا خواهید آورد .شام در رسزمینی که من بته پتدرانتان بخشتیدم ،ستاکن خواهیتد
شد؛ شام قوم من خواهید بود و من خدای شام.
 حزقیال 28 – 24 : 36پس از توجه به انگیزۀ الهی خدا برای نجات انستانهای شیتر ،اکنتون متی ختواهیم بته عمتل واقعتی
تبدیل در تتک تتک ایامنتداران بپتردازیم .حزقیتال 28 – 24 : 36یکتی از زیبتاترین و قدرمتنتدترین
نب ّوتهای عهدعتیق دربارۀ عهد تازه ای است که با آمدن مسیحا و عمل نجات بخش او آغاز شتد .ایتن
آیات ،یکی از واضحرتین تصاویر را دربارۀ اصل تولد تازه و تبدیل به ما نشان متی دهنتد کته در همته
جای کتاب مقد ،یافت می شوند.
برای ایامنداری که محتویات این منت را درک متی کنتد،یک هتدف دوگانته دارد.اوالً ،استتانداردی را
فراهم می کند که با آن می توانیم اعتبار اعرتاف ایامن خود به مسیح را بسنجیم و به اطمینان کتاب
مقدسی دست یابیم.این منت به ما تعلیم می دهد که ایامن واقعتی در نتیجتۀ عمتل متاوراء الطبیعتۀ
خداست ،عملی که توسط آن قلب یا ماهیت شخص تغییر می کند ،او را نسبت به ارادۀ خدا پاسخگو
می سازد .بنابراین ،تقدیس دامئی از جانب خدا و تسلیم بیشترت در برابتر ارادۀ او ،عالمتت مشخصتۀ
زندگی ایامندار حقیقی است .دوماً ،این منت منبع بی پایان خوشی ،تستلّی و دلتداری استت .غالبتاً
پیتفت ایامندار در سفرش به آهستگی انجام متی شتود و بتا موانتع و انحرافتات زیتادی مواجته متی
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شود.او منی داند که آیا متی توانتد پیتتفت کنتد یتا بتر گناهتانی کته او را بته ستتوه آورده و متانع از
دویدنش می شود ،غلبه کند 1.این منت به همۀ ایامنداران اطمینان می بخشد که کسیکه کتار نیکتو
را آغاز کرده ،آنرا به امتام می رساند ،او ما را از متام ناپاکیها و بُتهایامن پاک متی ستازد و باعتث متی
شود که طبق قوانین او زندگی کنیم.

2

اولین حقیقت بزرگی که در این منت مورد توجه قرار می دهیم ،این است که خدا نویسنده و تکمیتل
کنندۀ نجات ماست ،نجات یک نفر و نجات کلیسای کلّی ،کار خداست.او برای این کار پیشقدم می
شود ،این کار را ادامه می دهد و تا روز عیسی مسیح به کامل می رساند .در اینجا ،حاکمیت مطلتق
خدا ،بیش از یک عبارت معمولی ،به طور برجسته ،امید ایامندار و منبع قت ّوتش متی باشتد .قطعیتت
خدا در این کالم ،خطاناپذیر است .این در عبارات بعدی منت آشکار می شود .ما باید بته ضتمیر اول
شخص "من" توجه کنیم رخدا عمل می کندا ،به همراه یک وعدۀ بدون قید و شط راو شکست منی
خوردا:
"من شام را از میان ملل خواهم گرفت".
" [من ،شام را] از همۀ ماملک گرد می آورم".
"[من ،شام را ] به رسزمین خودتان در خواهم آورد".
" [من] آب پاک بر شام خواهم پاشید".
"من شام را از همۀ ناپاکیها و از همۀ بُتهایتان طاهر خواهم ساخت".
"[من] دلی تازه به شام خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد".
"[من] دل سنگی را از پیکر شام به در آورده ،دلی گوشتین به شام خواهم داد".
"[من] روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد".
"[من] شام را به فرایض خود سالک خواهم گردانید".
شک یا عدم قطعیتی در این تتییدها نیست.خدا با صدای بلند فکر منی کند یا ما را متاشاگرانِ
هیچ
ّ
امیدها و رویاهایش منی سازد .او منی گوید کته اگتر بتا او همکتاری متی کتردیم ،چته کارهتایی متی
توانست انجام دهد .بلکه به عنوان کسی صحبت می کند که"هر آنچه را که بخواهتد ،بته انجتام متی
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رساند"و"همه چیز را مطابق رأی ارادۀ خود انجام متی دهتد ".رمزامیتر 3 : 115؛ افسستیان11 : 1ا.
همچنین توجه کنید که خدا نه تنها به ما می گوید که در زندگی مسیحیان چه کاری انجتام خواهتد
داد ،بلکه نتیجۀ کارش را نیز تیمین می کند:
" [شام] طاهر خواهید شد".
"شام قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد".
"شام در رسزمینی که من به پدرانتان بخشیدم ،ساکن خواهید شد".
"شام قوم من خواهید بود و من خدای شام".
قدرت خدا را در نجات کلیسا و تبدیل هریک از اعیایش مشتاهده کنیتد! او کستانی را کته فترا متی
خواند ،بدون شکست ،از نو خلق می کند؛ و کسانی را که از نو خلق می کند ،پاکشتان متی ستازد؛ و
کسانی را که پاک می سازد ،در آنها ساکن متی شتود؛ و کستانی را کته در آنهتا ستاکن متی شتود ،در
فرایض خود سالک می سازد و کاری می کنتد کته قتوانینش را اجترا کننتد .در اینجتا زنجیترۀ طالیتی
نجات را داریم که شبیه چیزی است که پولس رسول در نامتۀ ختود بته کلیستای روم نوشتت 3.متا نیتز
مانند پولس اعالم می کنیم" :در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست ،کیستت کته
بتواند بر ضد ما باشد؟" ررومیان 31 : 8ا
کسیکه کار نیکو را در متا آغتاز کترده ،ختودش آنترا بته کتامل خواهتد رستانید .ایتن بته معنتای انکتار
مسئولیت انسان در نجات یا چالش بزرگ مسیحی با گناه نیست .به معنای نفی این موضوع نیستت
که در تالش برای شباهت یافنت به مسیح با شکستها و پیروزیهای زیادی مواجه می شتویم .بلکته بته
ما اطمینان می بخشد که خدا تصمیم گرفته که برای خود قومی بسازد و با قدرت ختود ،آن را انجتام
خواهد داد .همۀ کسانی را که فرامی خواند ،به نزدش خواهنتد آمتد و از کستانی کته بته نتزدش متی
آیند ،حتی یک نفر نیز تلف نخواهد شد 4.آنها بوسیلۀ خون مسیح عادل شمرده می شوند و با قتدرت
روح القد ،،تولد تازه یافته ،تقدیس شده و هدایت می شوند 5.اگرچه ممکن است که هر یک از آنها
با رسعت متفاوتی رشد کنند و به درجات مختلفی برسند ،و شاید بعییها به سوی بلتوغ پترواز کننتد،
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درحالیکه عده ای دیگر به سختی چهار دست و پا می روند ،امتا همتۀ آنهتا بته ستوی دعتوت ختدا در
مسیح حرکت کرده و در کالم و عمل نشان می دهند که قوم او هستند و او خدای آنها شده است.

6

خواننده باید حقایق اوری تبدیل را بر اسا ،مطالب آشکار شده در این منت درک کند .باید مرتبتاً
آنها را اعالم کرد تا تبدیل واقعی و کتاب مقدسی در زندگی هر ایامنداری مثر آورد -اگرچه ایتن میتوه
متفاوت خواهد بود و بعییها صد ،شصت یا سی برابر مثر می آورند 7.اما همۀ آنها مثر متی آورنتد و بتا
میوه هایشان شناخته می شوند 8.این قطعیت ،اساساً نتیجۀ تع ّهدشان نیستت ،بلکته نتیجتۀ ماهیتت
تبدیل رایامن آوردنا است .کسانیکه فقط با ایامن عادل شمرده می شوند ،آنها "ساختۀ دستت ختدا
[شده] ،و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهتیم ،کارهتایی کته ختدا از پتیش
مهیا کرد تا در آنها گام برداریم".ر افسسیان 10 :2ا.
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فصل هشتم
جداسازی و پاکسازی
من شام را از میان ملل خواهم گرفت و از همۀ ماملتک گترد آورده ،بته رسزمتین خودتتان در ختواهم
آورد .آب پاک بتر شتام ختواهم پاشتید و طتاهر خواهیتد شتد .متن شتام را از همتۀ ناپاکیهتا و از همتۀ
بتهایتان طاهر خواهم ساخت.
 حزقیال25 – 24 : 36امروزه ،درحالیکه مسیحیت غرب مستقیامً مرتبط با رشد شهوانیت در کلیسا متی باشتد ،بستیار مهتم
است که این سؤال را بپرسیم که ماهیت واقعی یا خصوصیات اوری ایامن آوردن بتر استا ،کتتاب
مقد ،چیست .وقتی یک نفر تولد دوباره می یابتد ،چته اتفتاقی رخ متی دهتد و بته چته صتورت متی
باشد؟ باید شکرگزار باشیم که برای ما و کلیسا به طور کلّی ،این سؤاالت بوضوح و با قدرت در وعتده
برای عهدجدید پاسخ داده شده ،وعده ای که در حزقیال 28 – 22 :36می باشد.
در فصلهای آینده به بعیی از ویژگیهای اوری ایامن واقعی می پردازیم،اما اورتاً با ترتیبی که در
ایامن آوردن ظاهر می شود ،نخواهد بود،بلکه مطابق مطالب این منت است.خوب است که در طتول
این مطالعه از خود بپرسیم که چقدر این نشانه هتای ایتامن ،واقعیتهتای قابتل شناستایی زنتدگی متا
هستند.طبق کتالم پتولس رستول،باید ختود را بیازمتاییم و محتک بتزنیم تتا ببینتیم کته آیتا در ایتامن
هستیم.

1

عمل الهی جداسازی
یکی از اولین نتایج قابل تشخیص در ایامن حقیقی ،جدا شدن از دنیا بر اسا ،کتاب مقد ،است-
یک طالق تدریجی یا کنتاره گیتری از همتۀ چیزهتای کته ختدا را ناخشتنود متی کنتد و مختالف ارادۀ
اوست .این جدایی ،به تنهایی پایان کار نیست ،بلکه اولین و اوریرتین قدم برای یک پایان بتزرگرت
است:نزدیک شدن به خدا و تسلیم در برابر اهداف و ارادۀ او .این حقیقت در حزقیال 24 : 36وعتده
داده شده و به شتکل زیبتایی نشتان داده شتده استت.خدا از طریتق حزقیتال نبتی بته قتومش اعتالم
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کرد":من شام را از میتان ملتل ختواهم گرفتت و از همتۀ ماملتک گترد آورده ،بته رسزمتین خودتتان در
خواهم آورد".
این وعده دربارۀ عهد جدید ،رصفاً در بازگشت ملت ارساشیل از اسارتش در بابِل به تحقق منتی رستد،
بلکه منتظر روزی است که خدا قومش را ،یهود و غیریهود ،از میتان ملتهتا فراخوانتده و در زیتر پترچم
پرس عزیزش گرد می آورد .بعالوه ،خدا از طریق عمل تولد تازه و تقدیس ،وعده می دهد کته نته تنهتا
قومش را از میان ملتهای کافر خارج می کند ،بلکه تتثیر ملتهای کافر را از قومش پتاک متی کنتد .او
آنها را به خودش نزدیک می کند .او خدای آنها خواهد بود و آنها قوم او خواهند بود.
با توجه به این منت ،یکی از اولین حقایقی که توجه ما را جلب می کند ،این است کته ختدا علتت یتا
عامل اصلی جداسازی قومش از دنیاپرستی اطرافشان می باشد .اگرچته جداستازی کتتاب مقدستی
شامل مسئولیت انسانی است ،اما اساساً کار خداست ،کاری که او تیمین می کند .ختدا قتومش را
از فساد اخالقی دنیای سقوط کرده دور خواهد کرد و آنها را به نزد خود خواهد آورد .شخص مسیحی
به تدریج از نظرات و خوشیهای عرص حاا دور شده و می آموزد که با خدا گام بردارد و به فترامین او
تکیه کند.این منت و بسیاری از متون دیگر کتاب مقد ،،چنین پیتفتی را تیمین می کنند .ختدا
نویسنده و کامل کنندۀ ایامن ماست2.ما ساختۀ دست خداییم3.او که عمل نیکو را در ما آغتاز کترده،
آنرا به انجام خواهد رسانید.

4

ظاهرا ً در چند دهۀ گذشته در مسیحیت غربی ،بسیاری از حقایق بزرگ و ارزشتمند از بتین رفتته -یتا
فراموش شده است .یکی از حقایق این است که کلیسا و ایامندارانُ ،ملک ختدا هستتند .او بتا عمتل
خلقت و رهایی ،آنها را کامالً از آن خود می داند .او آنها را آفریده و به بهایی خریتده استت5.بنتابراین
آنها متعلق به او هستند تا کاری را که می خواهد در آنها انجام دهد.ختدا در عهتدعتیق بته ارساشیتل
گفت" :از میان جمیع قومهاِ ،ملک خا

من خواهید بود ،زیرا متامی زمین از آنِ من است6".خدا در

عهدجدید ،چنین چیزی را به کلیسا می گویتد .متا ُملتک ختداییم بترای جتالل نتام او و بترای اعتالم
فیایل او در رسارس جهان7.به همین دلیل ،مسیح ُمرد تا متا را از شارت رهتایی دهتد و قتومی بترای
خود طاهر سازد ،که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو.

8

حق ندارد که هر طور که می خواهد با قومش رفتار کند؟ اگر ما با ادعای دو جانبتۀ خلقتت و
آیا خدا ّ
تتیت
رهایی به او تعلّق داریم ،پس آیا او ّ
حق ندارد که برای خشنودی و اهداف ابدی خود ،ما را از ب ّ
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جدا ساخته و از آنِ خود بداند؟ کتاب مقد ،به همۀ این ستؤاالت یتک پاستخ مثبتت طنتین انتداز و
پوزش ناپذیر می دهد.
حقیقت دیگری که به همین اندازه نادیده گرفته شده ،این است که خدا یتک ختدای حستود استت و
توجه و محبت قومش را با هیچ کس دیگری قسمت منی کند9.به همین دلیل ،به ارساشیل فرمان داد
که خدایان دیگر را پرستش یا خدمت نکنند10.به همین دلیل،به کلیسا و ایامنداران هشتدار داد کته
دوستی با دنیا ،دشمنی با خداست ،چون او تا به ح ّد حسادت مشتاق است که روحش در متا ستاکن
شود 11.اگرچه شدیدا ً به این اصل و تعلتیم حستادت الهتی تتوهین شتده ،امتا ایتن یکتی از زیبتاترین
حقایق کتاب مقد ،است .این برهان محبت تغییرناپذیر ختدا بته قتومش متی باشتد .متا بته محبتت
شک می کنیم .آیتا بایتد محبتت ختدا را کمترت از
شوهری که همرسش را با مردان دیگر قسمت کند،
ّ
این بدانیم؟ بعالوه ،محبت آمیزترین کاری که خدا می تواند برای قومش انجام دهتد ،ایتن استت کته
آنها را از معشوقه های دیگر که منی توانند حقیقتاً آنها را راضی کنند و فقتط باعتث آستیبهای بستیار
می شوند ،محافظت کند.
حق مالکیت و محبتی که با حسادت همراه است ،ختدا در زنتدگی همتۀ
بر اسا ،این حقایق دربارۀ ّ
ایامنداران کار می کند تا آنها را از عشقهای دروغین و فساد اخالقی دنیای سقوط کرده جدا ستازد و
به عنوان ُملک ارزشمند و تبدیل شده به سوی خود بکشاند .خدا برای رسیدن به این هتدف ،چیتزی
را دریغ منی کند و از هر وسیله و منبع استفاده می کند .چنانکه خدا از طریق ارمیای نبی اعالم می
کند ،او قومش را به جایی می رساند که خودش برای آنها انتختاب کترده و ایتن کتار را انجتام خواهتد
داد" :به متامی دل و جان خود" رارمیا 41 :32ا .به عبارت دیگر ،او متامی الوهیت خود را بکار متی
گیرد تا از تکمیل این کار مطم

شود.

پیش از ادامه دادن به مطالب ،باید این سؤال را بپرسیم :آیا عمل جداسازی خدا در زندگی ما دیتده
می شود؟ از لحظه ای که ایامن آورده ایم تا االن ،آیا متی تتوانیم تاریخچتۀ عمتل مشتیت الهتی را در
زندگی خود ببینیم ،عملی که ما را از فساد اخالقی این دنیا دور کرده و به ستوی ختدا متی کشتاند؟
این شهادت و میراث مسیحی واقعی است .اگر این عمتل تقتدیس در زنتدگی متا الزم استت یتا قابتل
مشاهده نیست ،باید خود را بیازماییم و محک بزنیم تا ببینیم که آیا در ایامن هستیم.
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12

عمل الهی پاکسازی
یکی از ویژگیهای انسانهای سقوط کرده ،ناپاکی اخالقی آنهاست .مزمورنویس اعالم کرد که همتۀ متا
گمراه گشته ایم و با هم فاسد شده ایم ،چنانکه هیچ نیکوکاری نیستت ،حتتی یکتی13.اشتعیای نبتی
فریتتاد بتترآورد کتته متتا ماننتتد انستتانهای ناپتتاک شتتده ایتتم و اعتتامل عادالنتتۀ متتا ماننتتد پارچتتۀ کثیتتف
است14.پاتریارک ایوب ،ناپاکی اخالقی انسان را بسیار نافذ و فراگیر می دانست که به درستی هتیچ
حل انسانی منی تواند آنرا از بین بربد.
راه ّ

15

تتیت
شهادت کتاب مقد ،برعلیه بتیت ،متلّق نیست ،بلکته حقیقتت استت .هتر صتفحۀ تتاریخ ب ّ
حتل
شهادت می دهد که انسان سقوط کرده کامالً تباه شده و از نظر اخالقی فاسد است و هتیچ راه ّ
انسانی منی تواند به او کمک کند .به همین دلیل وعدۀ خدا در حزقیال 25 – 24 : 36که می گوید
او ما را از همۀ ناپاکیها و بُتهایامن پاک می سازد ،باید باعث خوشی زیاد ما شود.
مذهب مسیحی در مقایسه با مذاهب دیگر بسیار بینظیر است ،زیرا خواهان پاکی است ،اما احتامل
دستیابی به این هدف را با استفاده از تالش انسانی نفی می کند .برخالف متذاهب دیگر،مستیحیت
به طور کامل ،تالشهای انسانی برای آزادسازی خود از استارت اخالقتی یتا پاکستازی ختود از ناپتاکی
اخالقی را تکذیب می کند .در عوض ،به انسان درمانده ،خدایی را می دهد که فقط او می تواند آزاد
و پاک سازد.چنانکه از طریق اشعیای نبی متی فرمایتد":من ،آری من،یهتوه هستتم و جتز متن نجتات
دهنده ای نیست".راشعیا11 : 43ا
خدا در حزقیال ،25 – 24 : 36عمل الهی پاکسازی را به کسانی وعده می دهد که آنها را برای خود
جدا ساخته است .ما از این آیات درمی یابیم که عمل پاکسازی وابستته بته موقعیتت متا و بته صتورت
تجربی نیز می باشد .مربوط به عادل شمردگی و تقدیس استت .ایتن دو ،فییتهای دوقلتو هستتند و
بنابراین جدایی ناپذیرند .آنانی را که خدا عادل می شامرد ،تقدیس نیز می کند.
بر اسا ،کتاب مقد ،،وقتی یک نفر به خود تکیه منی کند و ایامنش را بر عمل کفتا ّرۀ مستیح متی
گذارد ،عادل شمرده شده یا در نزد خدا در جایگاه درست قرار می گیرد.
در این لحظه ،جایگاه او در نزد خدا مانند جایگاهی است که مزمورنتویس اعتالم متی کند:عصتیان او
بخشیده شده ،گناهتانش پوشتانیده گردیتد و دیگتر خداونتد خطتایی بته حستابش منتی گتذارد16.بتا
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استفاده از یک استعارۀ دیگر ،مانند آن است که گناهانش با زوفا پاک شده و شسته شده تا ستفیدتر
از برف شود17.حتی چشامن نافذ خدای قتدو ،و عتالِم مطلتق نیتز منتی توانتد لکّته یتا عیبتی در او
بیابد.

18

اصل و تعلیم عادل شمردگی بوسیلۀ ایامن ،یکی از باشکوهرتین و تسلّی دهنده ترین تعتالیم کتتاب
مقد ،است ،اما هرگز به تنهایی در زندگی مسیحی ظاهر منی شود.عمل تقدیس تدریجی همیشته
به همراه فییی است که از زیبایی یکسانی برخوردار است .ایامنتدار بوستیلۀ عتادل شتمردگی بترای
ِ
محکومیت هر ناپاکی اخالقتی و بُتت پرستتی پتاک متی شتود.
همیشه در مقابل تخت خدا ،از گناه و
بعالوه ،عدالت مسیح به او نسبت داده می شود تا او عدالت خدا شود19.به هرحال ،ایامندار بوستیلۀ
عمل پیوسته و تدریجی تقدیس ،عادل شمرده شده ،به تتدریج بته شتباهت مستیح درمتی آیتد .ختدا
بوسیلۀ مشیت الهی و خدمت روح و کالم ،به تدریج ایامندار را از ناپاکیهایی که به او چسبیده ،پتاک
می سازد و بُتهای زندگیش را که برتر بودنِ خدا را به چالش می کشاند و برای کستب وفتاداری او بته
رقابت می پردازند ،نابود می سازد .عمل عادل شتمردگی ختدا در زنتدگی متا ،یتک عمتل متتام شتده
است :چیزی برای تکمیل کردن باقی منانده و منی توان چیزی به آن اضافه کرد .امتا عمتل تقتدیس
خدا در زندگی ما ،یک عمل پیوسته و تدریجی استت کته تتا زمانیکته در جتالل ،در مقابتل او حتاا
نشویم ،به کامل منی رسد .دوباره ،عادل شتمردگی و تقتدیس ،همیشته در کنتار هتم هستتند.عادل
شمردگی ،تقدیس را امکانپذیر می سازد و تقدیس نشانۀ آن است که ما عادل شمرده شده ایم.
مانند متامی وعده های دیگر در حزقیال ،28 – 23 : 36عمل تقدیس خدا در زندگی ایامندار ،رصفاً
یک تفکر آرزومندانه بر اسا ،امید نایاب نیست ،بلکه یک قطعیت کامل بر اسا ،حکتم تغییرناپتذیر
الهی است .اگرچه بسیاری از جنگها بر زندگی مسیحی تتثیر می گذارند و شخص مسیحی عالوه بتر
پیروزی با شکستهایی نیز مواجه می شود ،اما خدایی که عمل نیکو را در او آغاز کرده ،آنترا بته امتتام
می رساند20.گناهانی که او را عاجز کرده ،نهایتاً از بین می رونتد و بُتهتایی کته او را از ختدا دور متی
کنند ،نابود خواهند شد .اگرچه ایامندار هرگز در این دنیا بیگنتاه نخواهتد بتود ،امتا در مستاشل ختدا
رشد کرده و در شباهت به شخصیت عیسی مسیح رشتد خواهتد کترد .ختدا از حکومتت مطلتق ختود
حامیت کرده و برای رسیدن به این هدف ،همه چیز را در زندگی ایامندار هدایت خواهد کرد و آنرا به
امتام خواهد رسانید .این حقیقت در گزارش بعدی نشان داده شده است.
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یک پرس روستایی را تصور کنید که در قسمت شاملی آمریکای مرکزی بزرگ شده است .او هر روز از
طلوع آفتاب تا غروب در طویلۀ گاوها و مزرعۀ شخم زده شده ،کار و بازی متی کنتد .هتر روز عرصت بته
خانه ای بازمی گردد که با گِل ساخته شده است .پیش از آنکته از در وارد شتود ،متادرش همیشته در
ایوان خانه به رساغش آمده و دستورات ساده ای متی دهتد" :لباستت را در ستبد رختشتویی بگتذار و
بالفاصله به حامم برو!"
اگرچه او معموالً سازگار است ،اما یک روز عرص به طور احمقانه تصتمیم متی گیترد کته خودمختتاری
خود را بکار بربد و به مادرش می گوید که حامم منی کند .او می گوید که بیش از ح ّد خسته است و
خیلی کثیف نیست .مادرش بالفاصله با استتفاده از اقتتدار متتوع ختود بته عنتوان یتک والتد ،ایتن
مشاجره را رفع می کند .او به اتاق پرس می رود و به چشامنش نگاه کرده و می گوید" :مرد جوان ،تتو
باید حامم کنی!"
این پرس با آگاهی از اینکه منی تواند در مقابل اقتدار واقعی والدین کتاری انجتام دهتد ،بتا اکتراه بته
حامم می رود ،شیر آب را باز می کند و بر روی قسمتهایی که کثیفی آن مشخصرت است ،چنتد قطتره
آب می ریزد .بعد بالفاصله خود را با حوله خشک می کند و کثیفیهای باقیامنده را با لبتا ،ختوابش
می پوشاند .همه چیز طبق برنامه پیش می رود ،تا اینکه مادرش به حامم می رود .وضعیت استفناک
حولۀ سفیدی را که قبالً متیز بود و کاشیهای دست نخوردۀ حامم را مورد توجه قرار متی دهتد .چانتۀ
پرسش را بلند کرده و کثیفیهای دور گردنش را می بیند .آستین لبا ،خواب و پاچه های شلوارش را
باال می زند و کثیفیهای باقیامنده در آرنج و زانوهایش را می بیند .در مقابتل ،دوبتاره اقتتدارش را بته
عنوان والد بکار برده و به او فرمان می دهد کته لباستهایش را درآورد و بته حتامم بتازگردد .ستپس بتا
وجود وحشت این پرس ،کنار شیر آب رفته و با صابون ،کف درست می کند و می گوید" :تو فرزند متن
هستی و باید متیز شوی!"
ماد ِر این پرس ،بیشرتِ دوران بزرگسالیش را در مزرعه سپری کرده بود .اگرچه حقیقتاً یتک ختانم بتود،
اما می توانست بیشرت از مردها کار کند -و غالباً این کار را می کرد .او گوساله ها را جمتع متی کترد،
علوفه را حمل می کرد و دستانش مانند هر کارگر دیگری پینه بسته بود .وقتی همۀ فرزنتدانش را بته
حامم می برد ،آنها متیز می شدند .مثل اینکه او نه تنها کثیفیها را از بین می برد ،بلکته یتک الیته از
پوستشان را نیز می کند .وقتی این مادر فرزندانش را به حامم می برد ،آنها پاک می شدند!
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توجه کنید که در این هنگام ،وقتی مادر این پرس در حامم کتردن فرزنتدش مداخلته متی کترد ،هتیچ
کس اقتدار و ارادۀ آزاد او را مورد سؤال قرار منی داد .هیچ کس منی گفت که این متادر از اقتتدارش
حتق والتدی ختود را بتر
سوء استفاده کرده یا به ارادۀ آزاد فرزندش بتی حرمتتی کترده استت .او فقتط ّ
فرزندش بکار می برد ،فرزندی که غالباً بی تفاوت و بی احتیاط بود و گاهی اوقات بی میل و نامطیع
بود.
حق
سؤال که با آن مواجه می شویم ،این است :آیا انجیلیهای غربی به این نتیجه رسیده اند که خدا ّ
ندارد که اقتدارش را بر انسانها بکار بربد ،حتی بر فرزندان خودش؟ آیتا اقتتدار یتک متادر زمینتی بتر
فرزندانش باید بیشرت از اقتدار خدا بر فرزندانش باشد؟ یک نفر به درستی این مطلتب را بیتان کترده
که خدای مسیحیت آمریکایی ،تنها خداوند قادر مطلق و برتر از همگان است که هیچ اقتداری بترای
انجام کارها ندارد ،مگر اینکه از قبل اجتازه گرفتته باشتد .او متی توانتد فرزنتدانش را از جهتنم نجتات
ِ
منحترف خودمختتاری انستان بتی حرمتتی
حق ندارد چیزی از آنها بخواهد ،مبادا بته افکتار
دهد ،اما ّ
کند.
پوچی و حتی وقاحت این صحنه را تص ّور کنید :دادگاه ،پدر چندین کودک را به خاطر ستوء تغذیته و
ظاهر ژولیدۀ آنها بازجویی می کند .او در دفاع به دادگاه متی گویتد کته هتر روز غتذای فرزنتدانش را
آماده کرده ،آنها را حامم می کند و لبا ،متیز به آنها می دهد .به هرحال ،با وجتو ِد ستعی و کوشتش
او ،این کودکان موافقت منی کنند .اگرچه او واقعاً می خواهد بهرتین کارها را برای فرزندانش انجتام
دهد ،اما احرتام تغییرناپذیر او نسبت به آزادی آنها اجازه منی دهد که مداخله کند .دادگاه به ختاطر
احرتام این پدر به خودمختاری انسانی ،او را تحسین منی کند ،بلکه به ختاطر رفتتار غیرمنطقتی کته
باعث غفلت شده ،از او انتقاد می کند.
تعداد فزایندۀ تصادفات رانندگی رانندگان َمست و مرگ آنها ،به میزان نگران کننده ای افزایش یافته
و در واکنش ،یک عملیات رسانه ای این شعار را بکار می برد" :دوستان اجازه ندهیتد کته دوستتانتان
در هنگام مستی رانندگی کنند ".منظور این است که یک دوست واقعی متام سعی خود را متی کنتد
تا مانع از آن شود که دوست َمستش پشت فرمان ماشین بنشتیند .قابتل توجته استت کته هتیچ کتس
برعلیه چنین مداخله ای در دفاع از خودمختاری انسان چیزی منتی گویتد .در حقیقتت ،هتیچ کتس
چنین چیزی را در نظر منی گیرد .اینکه برای احرتام به ارادۀ آزاد اجازه بدهید که یک دوستت َمستت
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رانندگی کند ،فییلت به حساب منی آید ،بلکه یک عمل غیتر اخالقتی یتا حتتی ُجترم محستوب متی
شود.
دیدگاه متداول زمان حال در رابطه با عمل خدا و خودمختاری انسان ،نه تنها برخالف داوری صحیح
است ،بلکه برای کتاب مقد ،بیگانه است .اوالً،خدای کتاب مقد ،،خداوندی است که "همه چیتز
را مطابق رأی ارادۀ خود انجام می دهد" رافسسیان11 : 1ا .قطعاً کسیکه "نقشه های امتها را باطل
حق فرمانروایی بر قومش را که بر استا ،اهتداف
می سازد" و "تدبیرهای قومها را عقیم می گرداند"ّ ،
خودش می باشد و برای خی ّریت آنهاست ،برای خود نگاه می دارد.رمزامیر10 : 33ا .به همین دلیل
نویسندۀ امثال به شکل پوزش ناپتذیری اعتالم متی کنتد":دل آدمتی بته راههتایش متی اندیشتد ،امتا
خداوند است که قدمهایش را استوار می سازد ".و "تتدبیرهای بستیار در دل انستان استت ،امتا آنچته
استتتوار مانَتتد مشتتورت خداونتتد استتت ".ر9 : 16؛ 21 : 19ا .متتا نبایتتد وحشتتت کنتتیم و بتته دفتتاع از
خودمختاری فرضی خود بپردازیم ،زیرا خدا برای زندگی هر ایامندار نقشه ای دارد و قدرتش را بترای
انجام آن بکار خواهد برد .در عوض ،این حقیقت باید دلیل بزرگی برای تسلّی و امید باشتد ،چنانکته
ارمیای نبی توضیح می دهد" :زیرا فکرهای را که برای شام دارم می دانم ،که فکرهتای ستعادمتندی
است و نه تیره بختی ،تتا بته شتام امیتد بخشتم و آینتده ای عطتا کتنم؛ ایتن استت فرمتودۀ خداونتد".
رارمیا11 : 29ا
حق دارد که در زندگی قومش برای خشنودی خود عمتل کنتد.
خدا به عنوان خالق و رهایی دهندهّ ،
حق یا گفتگویی برخالف آن ،برابر است با رسکشتی و
اشعیای نبی به ما می گوید که مخالفت با این ّ
مجادله با خالقامن21.به این معناست که همه چیز را وارونه کنید و ترتیب خلقت را وارونه کنید و گِل
را همچون کوزه گر بدانید22.به جای اینکه با لجبازی از حقوق فرضی خود به عنوان مخلوقتات دفتاع
حق خدا به عنوان خالق و رهایی دهنده مترکز کنیم .خوب است کته نگترش
کنیم ،باید بر احرتام به ّ
اشعیا را در تسلیم شدن در برابر مشیت الهی پُر از فیض خدا بپذیریم و فریاد برآوریم:
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با این همه ،ای خداوند،
تو پدر ما هستی.
ما گِل هستیم و تو کوزه گری؛
همۀ ما کا ِر دست توییم .راشعیا 8 : 64ا
مسیحیانی که مسیر طوالنی را با خدا طی کرده اند ،زندگی مسیحی را منایش وفتاداری پایتدار ختدا
توصیف می کنند ،نه تنها برای نجاتشان از محکومیت گناه ،بلکه برای تقدیس شان .وقتی مستیحی
به گذشتۀ خود نگاه می کند ،منایش بیشامر مشیت الهی ختدا را متی بینتد کته بته طتور متؤثر بترای
پاکسازی او از همۀ ناپاکیها و بُت پرستیها مشغول کار بوده است.
آیا عمل پاکسازی و نابودی بُت پرستی توسط خدا ،در زندگی ما دیده می شتود؟ وقتتی بته ستالهای
گذشتۀ سفرمان نگاه می کنیم ،آیا می بینیم که خدا تفاله های متا را ماننتد آتتش پاالیشتگران برمتی
دارد و مانند صابون گازُران پاک می سازد؟ 23آیا می بینتیم کته او بُتهتای زنتدگیامن را بته زمتین متی
کوبد ،هامنطور که داجون را بتر زمتین انتداخت و در معبتدش ،تکته تکته کترد؟24اگتر واقعتاً مستیحی
هستیم ،ادعای خدا بر ما و عمل تقدیس او در زندگی ما ،نه تنهتا بترای متا ،بلکته بترای اطرافیامنتان
آشکار و مشخص خواهد بود .در طول سالها زندگی مسیحی ،پیتتفتی را در امتور مستیح و شتباهت
بیشرت به او تجربه خواهیم کرد .چون ساختۀ دست او هستیم و کسیکه کار نیکو را در ما آغتاز کترده،
آنرا به پایان خواهد رستانید25.چنانکته وعتده داده استت" :آب پتاک بتر شتام ختواهم پاشتید و طتاهر
خواهید شد .من شام را از همۀ ناپاکیها و از همۀ بتهایتان طاهر خواهم ساخت".
عمل الهی تأدیب
ما منی توانیم مطالعۀ اعامل الهی جداسازی و پاکسازی را بدون توجه به یکتی از وستایل اولیتۀ ختدا
برای رسیدن به این اهداف فوق العاده به پایان برسانیم :تتدیب الهی .ختدای ایامنتداران ،مهربتان و
حکیم است .برای او ،اب ّدیت در مقایسه با همۀ خوشیهای م ّوقت ،از اهمیت بیشرتی برخوردار استت.
او بوضوح می بیند که بهرتین چیز برای فرزندانش ،شتباهت آنهتا بته مستیح استت26.بنتابراین از هتر
وسیلۀ عادالنۀ الزم برای تبدیل قومش استتفاده متی کنتد :تعلتیم ،تتوبیخ ،اصتالح و تربیتت27.گتاهی
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اوقات این تتدیب ،سبک است و گاهی اوقات بسیار ستخت؛ امتا ختدا همیشته بتا محبتت ایتن کتار را
انجام می دهد و خی ّریتت ایامنتدار را در نظتر دارد .او آنقتدر متا را دوستت دارد کته اجتازه منتی دهتد
هامنطور که هستیم ،باقی مبانیم .مشیت الهی او ما را در معرض بزرگرتین رنجهای م ّوقتت قترار متی
دهد تا بوسیلۀ آنها جالل ابدی را برایامن به ارمغان آورد که با آن رنجها قیا ،پذیر نیست.
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یک منونۀ فوق العتاده از تتدیتب الهتی در زنتدگی پاتریتارک یعقتوب بتود .ختدا در کالمتش از طریتق
مالکی به ارساشیل نافرمان چنین گفت" :ولی من یعقوب را دوست داشتم ،اما از عیستو نفترت کتردم"
رمالکی3 – 2 : 1ا .در این زمینه ،ملت ارساشیل بته ختاطر شایتط سیاستی و فقتر اقتصتادی در رنتج
بودند.خدا آنها را از اسارت رهای داد و به رسزمین خودشتان بازگردانتد .امتا ظتاهرا ً تتدیتب الهتی بته
پایان نرسید و سعادت موعود قابل مشاهده نبود .به همتین دلیتل ،قتوم ارساشیتل خستته شتدند و بته
شک کردند .مالکی نبی برای برطترف کتردنِ شکّشتان ،تیتا ّد بتین رفتتار ختدا بتا
محبت عهدی خدا
ّ
یعقوب رارساشیلا و کسانیکه از نسل برادر او ،عیسو رادوما بودنتد را نشتان متی دهتد .بلته ،ارساشیتل
متحمل تتدیب بزرگی از جانب خدا شد ،اما این برای رهایی آنهتا بتود .اگرچته هتیچ آستیبی بته ادوم
نرسید و حتی ظاهرا ً به خاطر خسارات ارساشیل به سعادت رسید ،اما این نشانۀ طترد شتدن از جانتب
خدا و نابودی نهایی آنها بود .به عبارت دیگر ،مالکی نبی به ارساشیتل شتکّاک یتادآوری متی کترد کته
اصالح و تتدیب نشاندهندۀ محبت عهدی خداست و دلیلی برای انکتار ایتن محبتت نیستت .حکمتت
امثال شدیدا ً از منطق او حامیت می کند:
پرسم ،تتدیب خداوند را خوار مشامر،
و از توبیخ او بیزاری مجو،
زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد ،تتدیب می کند
چنانکه پدری ،فرزند خویش را که مایۀ خشنودی اوست .ر 12 – 11 :3ا
وقتی زندگی یعقوب و عیسو و رفتار خدا را با آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم ،متوجه
می شویم که چگونه حقیقت این منت برای مسیحیان کاربرد دارد .چگونه ممکتن استت کته ختدا بته
یعقوب محبت کند ،درحالیکه نفرت یا خشمش را به عیسو نشان می دهد؟ در مورد یعقتوب ،بتا جتدا
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نت مالکیت زندگی او و هامهنم ساخنت او مطابق ارادۀ خود ،این کار را انجتام
کردن او ،برعهده گرف ِ
نت او و رها کردنِ افسارش تا مانند دنیای کافر شود.
داد .در مورد عیسو ،با رها کردنِ او ،واگذاش ِ
وقتی زندگی عیسو را بررسی می کنیم ،متوجه می شویم که خدا به همۀ وعده هایی که دربتارۀ او بته
اسحاق داده بود ،عمل کرد .او از یوغ برادرش ،یعقوب ،آزاد شد و بسیار ستعادمتند شتد ،طوریکته بته
حامیت یا برکت یعقوب نیازی نداشت29.اما عدم پذیرش و خشم خدا را نسبت به عیسو می بینیم ،به
این ترتیب که خدا در زندگی عیسو مداخله نکرد .عمل جداسازی و تقدیس دیده منی شود .او عیسو
را به حال خود رها می کند تا منونۀ انسان بی خدا باشد.

30

برعکس ،وقتی زندگی یعقوب را بررسی می کنیم ،متوجه متی شتویم کته ختدا در هتر قتدم بتا کتامل
شگفتی و به شدت مشغول کار است ،تعلیم می دهد ،هتدایت و تتدیتب متی کنتد .در حقیقتت ،ایتن
تتدیتتب در زنتتدگی یعقتتوب بستتیار ستتنگین بتتود ،طوریکتته وقتتتی بتته رسزمتتین وعتتده بازگشتتت ،متتی
لنگید31.مشیت الهی به بدن یعقوب آسیب رساند ،اما او را از یک حیله گر به شخص شکسته شتده و
پرس مطیع تبدیل کرد .خدا به این شکل با فرزندان متوع خود رفتار می کنتد":زیرا خداونتد آنتان را
کتته دوستتت متتی دارد ،تتدیتتب متتی کنتتد ،و هتتر فرزنتتد ختتود را کتته متتی پتتذیرد ،تنبیتته متتی منایتتد".
رعربانیان6 : 12ا
ما از این منت می آموزیم که یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن حقیقی ،تتدیتب الهتی استت کته بته
تق ّد ،رهنمون می شود.خدا با محبت ،خود را به هر یک از فرزندانش متع ّهتد ستاخته استت .آنهتا را
برای خی ّریتشان ،تشویق ،هدایت و تتدیب می کند تا در ق ّدوستیت او ستهیم شتوند32.آنهتا را از میتان
ملّتها جدا کرده و از همۀ رسزمینها گرد آورده و به زندگی و رسزمینتی کته برایشتان فتراهم کترده ،وارد
می کند.
غالباً مسیحیان چیزی را که باید به عنوان برکت محرتم بشامرند ،بار سنگین تلّقتی متی کننتد.گاهی
اوقات ایامندار شکایت می کند که اطرافیانش آزادانه شیعت خدا را بتدون کمترتین عتواقبی زیتر پتا
می گذارند،درحالیکه آنها به ختاطر کتوچکرتین تخلّتف تتدیتب متی شتوند .متا نبایتد از ایتن موضتوع
شکایت کنیم،بلکه باید خوشحال شده و ستایش کنیم.این نشانۀ بزرگ تولّد تتازه استت .ایتن عمتل،
فرزندی ما را ثابت می کند":سختیها را به منزلۀ تتدیب تحمل کنید؛خدا با شام همچون پرسان رفتتار
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می کند.زیرا کدام پرس است که پدرش او را تتدیب نکند؟اگر شام تتدیب نشده اید،درحالیکه همه از
آن سهمی داشته اند،پس حرامزاده اید،نه فرزندان حقیقی".رعربانیان8 –7 :12ا
تصور کنید که پرس کوچکی بعد از تعطیالت تابستانی بترای اولتین روز بته مدرسته متی رود .متادرش
لبا ،جدید مدرسه را بر تن او می کند و هشدار می دهد که بالفاصله بعد از پایتان کتال ،بته خانته
برود .او نباید با دوستانش مباند یا در کنار نهر محلی برای بازی توقتف کنتد .امتا در راه بازگشتت بته
خانه ،وسوسه بر استدالل غلبه می کند و او به دنبال دوستانش به طترف نهتر متی رود .بتدون اینکته
متوجه شود ،یک دقیقه به یک ساعت تبدیل شده و لباسهای متیزش بته پارچته هتای کثیتف تبتدیل
شده اند .او با توجه به خطایش و عواقب که در انتظارش می باشد ،با دو نفر از دوستان نامطیعش به
خانه بازمی گردد .وقتی مادرش او را می بیند و تتدیبش می کنتد ،بالفاصتله بته پرستان دیگتر اشتاره
کرده و عدالت مادرش را در تنبیه او و رها کردنِ دیگران متورد ستؤال قترار متی دهتد .پاستخ متادرش
بسیار کوتاه و مؤثر است" :آنها فرزندان من نیستند و تحتت مراقبتت متن نیستتند .امتا تتو فرزنتد متن
هستی و من فقط تو را تتدیب می کنم".
در ،اخالقی داستان این است :تتدیب نشانۀ رابطۀ بین والد و فرزند است ،نه نفی این رابطه .رابطۀ
مادر با فرزند و محبت و نگرانی او برای سالمت این فرزنتد باعتث متی شتود کته او را اصتالح و تتدیتب
کند .دوباره نویسندۀ عربانیان بوضوح به این نکته اشاره می کند" :به عتالوه ،همتۀ متا پتدران زمینتی
داشته ایم که تتدیب مان می کردند ،و ما به آنها احرتام می گذاشتیم .حال ،چقتدر بیشترت بایتد پتدر
روحهایامن را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم .پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صالحدید ختود ،متا را
تتدیب کردند .اما خدا برای خیریت خودمان ما را تتدیب می کنتد تتا در ق ّدوستیت او ستهیم شتویم".
ر10 – 9 :12ا
حسی وجود دارد که مطابق آن ،خدا مالکیت فرزنتدانش را برعهتده متی گیترد .او آنهتا را احاطته
یک ّ
کرده و در مسیری هدایت می کند که هدف قدوسیت را در زندگیشان رشد می دهد .اگرچه همیشته
واضح و مشخص نیست ،اما او دامئاً در حال کار ،تعلیم ،اصالح ،تنبیه و تتدیتب استت .محبتت او بته
قومش ،او را به یک کارگر بیرحم در زندگیشان تبدیل می کند .تا زمانیکه کارش متام نشتده ،چکتش
و قلم خود را کنار منی گذارد.
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خدا مانند کسی نیست که بعییها تصور می کنند :یک پدر بتی عالقته و بتی تفتاوت .او اجتازه منتی
دهد که فرزندانش بدون مراقبت در خیابانهای این دنیا قدم بردارنتد .او یتک شتبان استتخدام شتده
نیست که نگران رسگردانی گلّه اش نباشد .اما کسانیکه معتقدند که یک مسیحی می تواند در متتام
دوران زندگیش به طور پیوسته و بدون تغییر گام بردارد ،چنین اتهاماتی را می زنند! بته جتای اینکته
فیض خدا را برافرازند ،آنرا به مجوزی برای گناه تبدیل می کنند 33.به جتای اینکته شتکیبایی ختدا را
برافرازند ،او را به عنوان یک پدر بی اهمیت یا دور نشان می دهند.به جای اینکه انجیل را برافرازنتد،
آنرا عاری از قدرت اعالم می کنند .این خطای بزرگ باعث کفرگتویی دنیتای غیرایامنتدار متی شتود.
چنانکتته پتتولس رستتول نوشتتت" :بتته ستتبب شتتام ،نتتام ختتدا را در میتتان قومهتتا کفتتر متتی گوینتتد".
ررومیان 24 : 2ا
با رسیدن به پایان این بخش ،برای هر یک از ما که به نام عیسی اعرتاف می کنیم ،چند سؤال بتاقی
می ماند :آیا نشانه ای از عمل مشیت الهی در زندگی ما وجود دارد که متا را از دنیتا جتدا ستازد و بته
خدا نزدیک کند؟ وقتی به زندگی خود از لحظۀ ایامن آوردن نگتاه متی کنتیم ،آیتا نشتانه ای از عمتل
جداسازی و تقدیس خدا را می بینیم؟ آیا انسانهای ختا

متی شتویم کته فقتط بته او تعلّتق داریتم؟

وقتی با او گام برمی داریم ،آیا خشنودی او را احسا ،می کنیم؟ وقتی از او رویگردان می شویم ،آیتا
با عمل اصالح او آشنا هستیم؟ آیا تتدیب محبت آمیز او به عنوان یک والتد ،در زنتدگی متا دیتده متی
شود؟ ما باید این سؤاالت را بپرسیم .وجود عمل تقتدیس کننتدۀ ختدا در زنتدگیامن ،بایتد اطمینتان
زیادی در ما ایجاد کند .عدم وجود چنین چیزی ،باید باعث نگرانی ما شود.
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فصل نهم
یک قلب تازه
و دلی تازه به شام خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکتر شتام
به در آورده ،دلی گوشتین به شام خواهم داد.
 حزقیال 26 : 36در حزقیال 26 : 36یکی از زیباترین و آموزنده ترین توصیفات کتاب مقد ،را دربارۀ تعلیم تولد تازه
می یابیم .بسیار اوری است که نه تنهتا بتر استا ،کتتاب مقتد ،ایتن تعلتیم را درک کنتیم ،بلکته
اهمیت گسرتدۀ آنرا نیز درک کنیم .اغتراق نیستت کته بگتوییم درک متا از تولتد تتازه ،تعیتین کننتدۀ
دیدگاه ما دربارۀ ایامن آوردن و سبک بشارت ما خواهد بود.
اصلِ تولد تازه به عمل ماوراء الطبیعۀ روح خدا اشاره می کند که به موجب آن ،گناهکاری که از نظتر
روحانی ُمرده است ،زنده شده و ماهیت کامالً فاسدش تبدیل می شود و می تواند با توبه و ایامن بته
عیسی مسیح ،به دعوت انجیل پاسخ دهد .اعرتاف وِستمینیسرت و اعرتاف باپتیسترتعمیدیا لنتدن
 ،1689عمل تولد تازه توسط روح را اینطور توصیف می کند":ستبک کتردن هتن از نظتر روحتانی و
برای نجات ،تا امور خدا درک شود ،قلب سنگی برداشته شود و به جتای آن یتک قلتب گوشتتی قترار
گیرد؛ تازه کردنِ اراده ...،و بطور مؤثر نزدیک کردنِ [اشخا ] بته عیستی مستیح :ستپس درحالیکته
آزادانه قدم برمی دارند ،با فیض او مشتاق می شوند".

1

کلمۀ تولد تتازه برگرفتته از فعتل التتین استت کته بته معنتای خلقتت دوبتاره متی باشتد2.نویستندگان
عهدجدید از عبارات و اصطالحات گوناگونی برای توصیف این اصل استتفاده متی کننتد .عیستی در
انجیل یوحنا ،تولد دوباره را به عنوان از نو زاده شدن یا از باال زاده شدن ،توصیف متی کنتد3.پطتر،
رسول در اولین رسالۀ خود از فعل یونانی مفرد استفاده می کند که به معنای تولد تازه یا از نو متولتد
شدن است 4.پولس رسول اصل تولد تازه را بته عنتوان زنتده شتدن و از مردگتان برخاستنت بترای گتام
برداشنت در زندگی نوین توصیف می کند 5.این عمل بنیادین و فراگی ِر روح است که او می گویتد هتر
کسی در مسیح باید خلقت تازه یا موجود تازه ای شود.
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6

نت حزقیال ،همۀ این حقایق را به شتکل قدرمتنتد و زیبتایی متی بینتیم .بتر استا ،انبیتای
در این م ِ
نت اراده
قدیم ،تعلیم تولد تازه فراتر از یک اصالح سطحی یا تغییر در رفتتار بته ختاطر منیتبط ستاخ ِ
است .این شامل تغییر در ماهیت و وجود است7.ماهیت شخص از بین رفته و از نتو خلتق متی شتود.
قلب سنگی که منی تواند به مح ّرک الهی پاسخ دهد ،به قلب گوشتی تبدیل می شود که متی توانتد
پاسخ بدهد.
برای به تصویر کشیدن آن ،فرض کنید که در کنار یک مجسمۀ سنگی که کتامالً بته شتباهت انستان
ساخته شده ،ایستاده ایم .این کامالً شبیه به یتک موجتود صتاحب عقتل و اراده استت .امتا از ستنم
ساخته شده و بیجان است .می توانیم به آن ابه بزنیمُ ،هتل بتدهیم و حتتی آتتش بتزنیم ،امتا هتیچ
پاسخی نخواهد داد .این یک سنم بیجان است و منی تواند به هر نوع مح ّرکی پاسخ دهد .امتا اگتر
قدرت تغییر دادنِ این سنم به موجود زنده را داشته باشیم ،نتیجۀ همۀ این ُهل دادنها و ابه زدنها
حس کردن و واکنش نشان دادن
متفاوت خواهد بود .موجود زنده و سامل از حساسیّت زیاد و توانایی ّ
برختتوردار استتت.موجود ستتامل ،وزش کتتوچکرتین نستتیم را بتتر پوستتتش احستتا ،متتی کنتتد و حتتتی
کوچکرتین ملس انگشت را متوجه می شود .این موجتود قتدرت دارد کته مستتقیامً در برابتر مح ّرکهتا
واکنش نشان دهد.
به همین ترتیب ،شخص گناهکار از نظر روحانی ُمرده و منی تواند به مح ّرک الهی پاستخ دهتد .ایتن
عدم توانایی ،گناه او را تربشه منی کند یا از مسئولیت او در برابر خدا منی کاهد ،چون نتاتوانی او بته
خاطر عمل خودش است .شخص گناهکار منی تواند مستقیامً در برابر خدا واکنش نشان دهد،چون
منی خواهد .اگرچه او ظرفیت الزم بترای شتناخت ختدا و درک ارادۀ مکشتوف شتده اش را دارد ،امتا
حقایق را رسکوب می کند 8.عشق او به بیعدالتی و اشتیاقش برای خودمختاری باعتث متی شتود کته
دشمن خدا شود ،طوریکه منی تواند به خدا اعرتاف کند یا از شیعتش اطاعت کند.
این حقیقت سخت دربارۀ انسان ،به بهرتین شکل در رابطۀ بین پاتریارک یوسف و بترادرانش منایتان
شده است.
کتاب مقد ،می گوید که برادران یوسف"منی توانستند" با او به ستالمتی ستخن گوینتد،چون "از او
نفرت داشتند"رپیدایش4 : 37ا .در اینجا بوضوح اصل ناتوانی اخالقی را می بینیم .بترادران یوستف
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ظرفیت الزم برای ارتباط با او و بیان کلامت محبت آمیز را داشتند .اما به خاطر نفرتشان نسبت بته او
منی توانستند این کار را انجام دهند .آنها منتی توانستتند ،چتون منتی خواستتند و منتی خواستتند،
چون نفرت داشتند.
این حقیقت از طریق زندگی یک زندانی سیاسی که به خاطر دشمنی با تخت سلطنت زنتدانی شتده
حق سلطنت مطلق پادشاه را تصدیق کند ،به ختاطر
منایان می شود .تصور کنید که اگر این شخص ّ
رحمت کامل پادشاه ،درهای سلول باز شده و این یاغی کامالً بخشیده شود .اما این شخص یاغی به
خاطر نفرت محض ،در را به شدت ببندد و بگوید که ترجیح می دهتد در جهتنم بپوستد امتا در برابتر
ِ
فرصت بخشش را داشت و آنرا درک کترد .در بتاز شتد و راه
پادشاه زانو نزند .او توانایی شنیدن دربارۀ
مهیا شد .اما این زندانی نتوانست خارج شود ،چون منی خواست ،و او منی خواست ،چون از پادشاه
متنفر بود.
این موقعیت شخص تولد تازه نیافته در برابر خداست .او منی توانتد بته نتزد ختدا بیایتد ،چتون منتی
خواهد به نزد خدا بیاید ،و منی تواند بیاید چون عاشق بیعتدالتی استت و از ختدای قتدو ،و حتاکم
مطلق متنفر است .بنابراین ،نفرتش را می توان با سنم مقایسه کرد .او بتدون عمتل متاوراء الطبیعتۀ
روح ،نسبت به دعوت انجیل ،بیجان و بیعالقه است.
بعییها می گویند که اگر ما می توانستیم تصویر واضحرتی از عیسی اراشه بتدهیم ،دنیتا تبتدیل متی
تتیت ،نابینتایی روحتانی و
شد .اما چنین تفکری نشاندهندۀ درک سطحی از عمق فساد اخالقتی ب ّ
دشمنی نسبت به خداست .تصور کنید که ما می توانستیم پرده ها را کنار بتزنیم و عیستی نتارصی را
به یک سالنی که پُر از اشخا

غیرایامندار است ،نشان بدهیم .آنها چه واکنشی نشان می دادند؟

اوالً ما با مشکل نابینایی روحانی آنها مواجه می شدیم .بر استا ،کتتاب مقتد ،،آنهتا بته شخصتیت
منحرص به فرد مسیح پی منی بردند یا به ارزش تعالیمش احرتام منی گذاشتند .او شکل و شامیل یا
ظاهر باشکوهی نداشت که انسان نفسانی بر او بنگرد یا مشتاق او شود 9.کتاب مقد ،می گوید کته
تعالیم او برای چنین اشخاصی غیر قابل پذیرش خواهد بود ،چون حقایقش برای آنها قابل تشتخیص
ِ
باعتث ایتن جهالتنتد:
نیست و آنرا حامقت می دانند10.اما آنهتا قربتانی جهالتت ختود نیستتند ،بلکته
ادعای حکمت می کنند ،اما احمق گردیده اند.
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دوماً ،اگر نابینایی روحانی این غیرایامنداران از بین می رفت و آنها می توانستتند مستیح را ببیننتد و
تعالیم او را با وضوح بیشرتی تشخیص دهند ،ما همچنان با یک مشکل دشوارتری مواجه می شدیم:
فساد اخالقی قلبشان و دشمنی آنها با عتدالت .کتتاب مقتد ،تعلتیم متی دهتد کته انستانها اساستاً
فاسدند .آنها از خدا متنفرند و شیعتت عادالنتۀ او را ختوار متی شتامرند .بنتابراین ،ایتن افتراد هرچته
بیشرت به ماهیت واقعی مسیح پی بربند و تعالیمش را درک کننتد ،بیشترت از او متنفتر خواهنتد شتد.
ح کامالً عادل ،انسان ناعادل را به سوی او سوق منی دهد ،بلکته از او دور
مکاشفۀ بیشرت دربارۀ مسی ِ
می کند .عیسی فرمود" :و محکومیت در این است که نور به جهان آمد ،اما مردمتان تتاریکی را بتیش
از نور دوست داشتند ،چرا که اعاملشان بد است .زیرا هر آن که بدی را به جتا متی آو َرد از نتور نفترت
دارد و نزد نور منی آید ،مبادا کارهایش آشکار شده ،رسوا گردد ".ریوحنا 20 – 19 : 3ا.
برای اینکه یک غیرایامندار به نزد مسیح آید ،نه تنها باید ِ
دید روحانی بیابد ،بلکه متاهیتش نیتز بایتد
تغییر کند .او باید به یک خلقت تازه تبدیل شود که دارای عالیق جدید می باشتد.فقط در اینصتورت
مسیح را به شکل واقعی دیده و آنچه را که می بیند،دوست خواهد داشت.
عظمت تغییری که باید قبل از آمدنِ شخص به ستوی مستیح ایجتاد شتود ،بته زور یتا ارادۀ او نیستت.
بلکه نیازمند عمل خلقت تازه و ماوراء الطبیعۀ روح القد ،در تولد تتازه استت .تصتور کنیتد کته یتک
گرگ تنها به گلۀ گوسفند حمله کند .شبانان با هم جمع شده و این حیوان را می گیرند .اکنون سته
حل طوالنی مدت برای این مشکل وجود دارد .اوالً ،شبانان می توانند ایتن گترگ را بکشتند و بته
راه ّ
حمالتش پایان دهند.اگرچه شبانان و گوسفندان از این عمل بهره می برند ،اما سود کمی برای ایتن
گرگ خواهد داشت .این نشاندهندۀ کسی است که تحت داوری خداست .دوماً ،شبانان متی تواننتد
این گرگ را در قفس بگذارند و تا آخر ُعمر تحت مراقبت قرار دهند .رفتار این حیوان تغییر می کنتد،
اما فقط به خاطر اینکه در قفس است .او همچنان یک قاتل می ماند و با بدبختی به عقب و جلو می
رود .او منی تواند ماهیتش را انکار کند یا از آن رهایی یابد .بلکه مشتاق است که بکُشد و بخورد .اگر
تحت مراقبت نباشد ،از قفس فرار کترده و تتا حت ّد ممکتن قتتل و کشتتار متی کنتد .ایتن نشتاندهندۀ
شخص غیرایامندار است که تحت اسارت مذهب می باشد .وقتی این گرگ در قفتس استت ،بته نفتعِ
حل سوم
شبانان و گوسفندان است اما این گرگ با نگاه هو ،انگیز به گوسفندان نگاه می کند .راه ّ
فوق از ظرفیت و قدرت شبانان است .باید ماهیتت ایتن حیتوان از گترگ د ّرنتده بته یتک گوستفند رام
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تبدیل شود .تغییر ماهیت این گرگ ،عالیقش را نسبت به شبانان و گوسفندان تغییر می دهتد .او از
شبان پیروی کرده و در هامهنگی با گوسفندان زندگی خواهد کرد .این نشاندهندۀ انسانی است که
با قدرت روح القد ،،تولد تازه یافته است.چیزی که برای انسان غیرممکن است ،بترای ختدا ممکتن
است.
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چارلز اِسپرجن از این تصویر برای نشان دادن ماهیت حقیقی شخص غیرایامندار و قتدرت تولتد تتازه
استفاده کرد .تصور کنید که دو اتاق غذاخوری برای یک خوک فراهیم کنیم .در یک طرف اتاق ،یک
میز با بهرتین غذاهای ممکن را قرار دهتیم .در طترف دیگتر ،روی زمتین طشتتک لجتن قترار دهتیم.
سپس این خوک را آزاد کنیم تا آنچه را که می خواهد ،انتخاب کند .با وجود حیرت آدمهای شهری –
اما نه کشاورزانی که خوکها را می شناسند -این اسطوره مستقیامً به طرف لجن می رود ،بدون اینکته
به غذای فراوان در طرف دیگر توجه کند .رسش را در طشتتک فترو متی کنتد و بته طتور پیوستته و تتا
وقتی که سیر شود ،از آن می خورد .به خاطر آشغالهایی که بلعیده ،دچار درد و ناراحتی منی شتود و
به خاطر رفتارش در برابر دیگران احسا ،شمندگی منی کند .در حقیقت ،کامالً مطتابق طبیعتت و
ماهیتش عمل کرده است .دقیقاً کاری را انجام داده که یک خوک باید انجام دهد و همیشه این کتار
را انجام می دهد.
اما برای ادامۀ بحث ،فرض کنید که ما قدرت تغیی ِر ماهیت این خوک را داشته و آنرا به انسان تبتدیل
کنیم .نتیجۀ این تغییر ماوراء الطبیعه و تغییر ماهیت او چه خواهد بود؟ اوالً ،اکنون چیزی که انسان
می خواهد ،او را تحریک خواهد کرد .بوی نفرت انگیزی را که قتبالً متوجتۀ آن منتی شتد ،اکنتون بته
ش ّدت احسا ،می کند .دوماً ،رسش را از طشتک خارج کرده و این کثافتاتی را کته قتبالً مشتتاق آن
بود ،قی می کند .بعیی غذاها برای خوکها دلپذیر است ولی معدۀ انسان منی تواند آنرا تحمل کند.
سوماً ،او متوجه می شود که دیگران به رفتتارش پتی بترده انتد .او بستیار شمنتده متی شتود و بستیار
عذرخواهی می کند .چهارماً ،او هرگز روز تبدیل خود یا روزی را که دیگر شکلِ ایتن طشتتک یتا بتوی
لجن ،او را تحریک منی کرد ،فراموش نخواهد کرد.
اگرچه شاید این اندیشۀ خوشایندی نباشد ،اما این تصوی ِر تبدیل انسانهایی است که واقعاً به مستیح
ایامن آورده اند .کتاب مقد ،شهادت می دهد که همۀ متا در گنتاه آبستنت شتدیم و قبتل از ایتامن،
شارت برای ما مثل آب خوردن بود13.اگرچه خدا سفره اش را در برابر ما گسرتد و ما را دعوت کرد که
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بچشیم و ببینیم که خداوند نیکوست ،اما ما به دعوت او اهمیت ندادیم14.او متتامی روز دستتانش را
به سوی قومی گردنکش دراز کرد ،قومی که طشتک این دنیای سقوط کرده را بر میز خداوند تترجیح
دادند15.ما مانند خوکی که به سوی گِل و لجن می دود ،به سوی کثافت اخالقی می دویدیم .به این
ترتیب ،مطابق هویتامن رفتار می کردیم :کتامالً فاستد و از نظتر اخالقتی تبتاه شتده بتودیم .قلبهتای
سنگی داشتیم و در گناهان خود ُمرده بودیم .طبق جریان این دنیای سقوط کرده رفتار متی کتردیم،
حتی مطابق ارادۀ دشمن بزرگ ختدا .تحتت هتدایت شتهوات ماهیتت ستقوط کتردۀ ختود بتودیم ،در
خواسته های جسم زیاده روی می کردیم و بنا به طبیعتامن ،فرزندان غیب بودیم.
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اما وقتی امید به هر نوع بهبودی از بین رفتت ،ختدا مداخلته کترد و متا را در مستیح برخیزانیتد تتا در
تازگی حیات گام برداریم17.او قلب ستنگی بتی توجته متا را برداشتت و قلبتی گوشتتی و زنتده داد .او
ماهیت ما را تبدیل کرد ،پس عالیق و ارادۀ ما را نیتز تبتدیل کترد .او متا را از نتو بته شتباهت ختدا در
عدالت و قدوسیت حقیقی آفرید و بنابراین اشقۀ ما تغییر یافته و گرسنه و تشنۀ عدالت شدیم.

18

درنتیجتته اکنتتون از گنتتاهی کتته قتتبالً دوستتت داشتتتیم،متنفر شتتده و عتتدالتی را کتته از آن متنفتتر
بودیم،دوست داریم.اکنون از نافرمانیامن کته بته آن متی بالیتدیم ،شمستاریم و بته ختدایی کته از او
شمسار بودیم ،فخر می کنیم19.اگرچه در برابتر خواستته هتای نفستانی و وسوسته هتای ناپتاکی کته
پشت رس گذاشتیم ،مصون نیستیم ،ولی اکنون از نادرستی آنها آگاهیم.اگر فریب خورده و دوباره بته
سوی آنها برویم،ناپاکی آنها را استشامم کرده و فسادشان را می چشیم.بنابراین منی توانیم به متدت
طوالنی تحملشان کنیم.ماهیت ما باعث می شود که با ته ّوع از آنهتا رویگتردان شتده و بتا شمستاری
توبه کنیم.ما خلقتی تازه با عالیق تازه هستیم که ما را به سوی خدا بازمی گرداند.
درنتیجه ،این حقایق،چند سؤال شخصی را در دو مقولۀ متفاوت برای ما ایجاد می کنند.اوالً ،آیتا متا
رصفاً تصمیم گرفته ایم که به مسیح ایامن آوریتم یتا خلقتت تتازه هستتیم؟ آیتا بستادگی بته اصتطالح
مسیحیت یا مؤسسۀ مسیحیت پیوسته ایم ،یا قلبهایامن تبدیل شده است؟ آیا نشانه ای برای اثبتات
فخرمان به نجات وجود دارد؟ آیا عالیق ما تبتدیل شتده استت؟ آیتا بته شخصتیت و ارادۀ ختدا بیشترت
عالقمند شده ایم؟ خوب است که هشدارهای دوقلوی پولس رسول را به یاد داشتته باشتیم" :زیترا نته
ختنه چیزی است و نه ختنه ناشدگی؛ آنچته اهمیتت دارد خلقتت جدیتد استت ".رغالطیتان15 : 6ا.
پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی تازه است.
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دوماً آیا موعظۀ ما برای دنیای غیرایامندار یا اسلوب شناسی متا دربتارۀ بشتارت،منطبق بتا دانتش متا
دربارۀ ماهیت ماوراء الطبیعۀ ایامن است؟ اگر نجات رصفاً وابستته بته دستتکاری اراده یتا احساستات
باشد،پس راههای بیشامری می تواند منجر به تصمیم گیری درست او شود.
اما اگر ایامن آوردنِ شخص نیازمند عمل ماوراء الطبیعۀ روح برابر با آفرینش جهان و رستاخیز مستیح
از مردگان باشد ،پتس متی دانتیم کته همتۀ ملتزم شتدنها ،اجبارهتا و دستتکاریهای دنیتا بترای پایتان
بخشیدن به این خواسته ها کافی نیست .ما باید اسلحۀ فصاحت ،مباحثات هوشتمندانه و دعوتهتای
دستکاری شده را کنار بگذاریم21.باید انسانها را به عنوان استخوانهای خشتک و کستانی ببینتیم کته
بدون عمل مستقیم و شخصی خدا قادر به زندگی نیستند .در همۀ کارهتای ختود بایتد فقتط تستلیم
کل خدمات ما بر اسا ،این حقیقت کتاب مقد ،باشد کته انجیتل ،قتدرت
قدرت خدا شویم22.باید ّ
خدا برای نجات است و باید آنرا با اعتامد ،وضوح و شجاعت زیاد موعظه کنیم.
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هر زمانی که به مردم این دنیتا موعظته متی کنتیم ،بایتد ختود را ماننتد حزقیتال ببینتیم کته در وادی
استخوانهای خشک راه می رفت 24.اگر از ما بپرسند":آیا این استخوانها می توانند زنده شوند؟" فقط
باید تسلیم حاکمیت مطلق و قوت خدا شویم .قدرتی کته بترای رستتاخیز الزم استت ،فراتتر از قتدرت
انسانی است و تحت تتثیر ارادۀ انسان نیست .باد به هر کجا که بخواهد می وزد و ما صدای آنترا متی
شنویم ،اما فقط خدا می داند که از کجا متی آیتد یتا بته کجتا متی رود25.بته هرحتال ،بایتد بتا ایتامن
بایستیم و بر این استخوانهای خشک نبوت کرده و بته آنهتا بگتوییم" :ای استتخوانهای خشتک ،کتالم
خداوند را بشنوید26 ".باید در دعا به سوی بادها فریاد برآوریم که او بیاید و بر ایتن مردگتان بدمتد تتا
زنده شوند .اگرچه باید از هدایایی که به ما بخشیده استفاده کنیم ،اما باید مراقب باشیم که ختود را
از همۀ سالحهای جسامنی خلع کنیم .باید خود را به موعظۀ انجیل محدود کنیم ،چتون ایتن قتدرت
خدا برای نجات استت و وستیله ای کته بوستیلۀ آن روح ختداُ ،مردگتان را برمتی خیزانتد و گناهکتار را
تبدیل می کند.
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فصل دهم
روح مؤثر
روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شام را به فرایض خود سالک خواهم گردانیتد ،و شتام قتوانین
مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد .شام در رسزمینی که من بته پتدرانتان بخشتیدم،
ساکن خواهید شد؛ شام قوم من خواهید بود و من خدای شام.
 حزقیال 28 – 27 : 36بعد از توجه به عمل تولد تازه در قلب انسان ،توجه خود را به سوی سکونت روح القد ،در ایامندار و
نتایج آن جلب می کنیم .دوباره ،درحالیکه حزقیال 28 – 27 : 36را می ختوانیم ،بتا قطعیتت کامتلِ
سخنگو مواجه می شویم .کالم او ،هوای حاکمیت مطلق و قدرت را تراوش می کنتد .او بترای رهتایی
کامل قومش نقشه ای دارد و برای جالل خود و خی ّریتت آنهتا ،آنترا بته انجتام متی رستاند .او قتومی را
فرامی خواند ،ماهیت شان را تغییر می دهد و با روحش در آنها ساکن می شود .در عوض ،آنها قوم او
خواهند بود و او خدای آنها خواهتد بتود .آنهتا طبتق قتانون او رفتتار کترده و مراقتب خواهنتد بتود کته
اوامرش را اجرا کنند .آنها میراثی را خواهند یافت که او پیش از پیدایش جهان برای آنها فراهم کترده
بود1.پولس رسول به کلیسای افسس می نویسد" :ما نیز در وی میراث او گشتیم ،زیرا بنا بتر قصتد او
که همه چیز را مطابق رأی ارادۀ خود انجام می دهتد ،از پتیش تعیتین شتده بتودیم ".رافسستیان: 1
11ا
راز و عظمت مشیت الهی ،کاوش ناپذیر است .مطالعۀ ابدی نیز همۀ حقایق آنرا آشکار نخواهد کترد.
اگر دنیا با بزرگرتین مباحثات دربارۀ این موضوع لربیز متی شتد ،همچنتان چیزهتای بیشترتی بترای
کشف باقی می ماند .اما چیزی که اکنون می دانیم ،این استت کته ختدا قتومش را بته ستوی مقصتد
معین هدایت می کند و حتی یکی از این کوچکان را نیز از دست نخواهد داد .او که کتار نیکتو را در
آنها آغاز کرده ،آنرا به انجام خواهد رسانید.
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هریک از آنها آزادانه با پیروی از خواسته های قلب احیا شدۀ خود خواهند آمد ،بدون اجبار الهتی یتا
کمرتین تجاوز به اراده شان .او بتا تتازه ستاخنت آنهتا ،مطیتع شتان متی ستازد .بتا تغییتر قلتب شتان،
رفتارشان را تغییر خواهد داد".پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتتی تتازه استت ".ردوم قرنتیتان: 5
17ا" .وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوش ناپذیر استت و راههتایش
درک ناشدنی!" ررومیان 33 : 11ا.
روحی که ساکن است
در فصل قبل آموختیم که خدا وعده داد که بوسیلۀ عمل ماوراء الطبیعۀ تولتد تتازۀ روح القتد ،،قتوم
جدیدی برای خود بسازد .او قلب شان را که از نظر روحانی ُمرده و اساساً تباه شده ،قلبی که نستبت
به خدا دشمنی ورزیده و برخالف ارادۀ او بود ،برداشته و بته جتای آن قلبتی تتازه و زنتده متی گتذارد،
قلبی که به شباهت خدا خلق شده است 3.این قلب تازه نستبت بته ختدا زنتده خواهتد بتود ،بته طتور
مثبت به مح ّرک الهی پاسخ داده و یک"روح جدید" یا متایل درونی نسبت به خدا خواهد داشت کته
باعث می شود که به خدا احرتام گذاشته و از شیعت اش لذت بربد.
ما در این منت می بینیم که خدا در هنگام ایامن آوردن ،نه تنها ماهیت و روح ما یا متایل ما را نسبت
به خود تبدیل می کند ،بلکه با روح خود در ما ساکن می شود .او این کار را می کند تتا کتاری را کته
آغاز کرده تیمین و تکمیل کند" :روح ختود را در انتدرونتان ختواهم نهتاد و شتام را بته فترایض ختود
سالک خواهم گردانید" .بر اسا ،این حقیقت و حقایقی که در فصل قبلی متورد بحتث قترار دادیتم،
می توانیم این فهرست را برای توصیف عمل باشکوه خدا در هنگام ایامن آوردن در زندگی ایامنداران
تنظیم کنیم.
 دلی تازه به شام خواهم بخشید -خدا قلب ایامندار را احیا می کند و متاهیتش را تغییتر متی
دهد؛ او خلقت تازه می شود 4.این بدون استثناء ،واقعیت زندگی هر مسیحی است.
 روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد -این نتیجۀ تولد تازه است .یک موجود تازه که از نتو بته
صاحب عالیتق
شباهت خدا آفریده شده ،روح یا متایل درونی جدیدی نسبت به خدا دارد .او
ِ
جدیدی است که از خدا و شیعتش لذت می برد.
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5

 روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد -خدا از طریق روح القد ،در ایامندار ساکن متی شتود
تا او را هدایت کند ،برانگیزد و قدرت ببخشد تا بر اسا ،قوانین او گام بردارند.

6

این سه بیانیۀ ساده ،حکمت و قدرت خدا را در نجات متا آشتکار متی کننتد .حتتی کمترتین تع ّمتق و
درک آنها باید اعتامد و خوشی زیادی در ما ایجاد کند .ما در خطاها و گناهان ُمترده بتودیم ،از ختدا
متنفر بودیم ،حقیقت را رسکوب می کتردیم و دشتمنِ عتدالت بتودیم7.بترای مصتالحه بتا ختدا یتا آزاد
ساخنت خود از قدرت گناه ،قدرت نداشته و نتاتوان بتودیم 8.در ایتن دنیتا ،بتدون امیتد و بتدون ختدا
بودیم9.اما آنچه برای انسان غیرممکن است ،برای خدا ممکن استت10.ختدا بترای جتالل نتام ختود و
خی ّریت قومش ،نجات ما را طراحی و مق ّرر کرد .این پیش از آفرینش جهان در نظرش بتود و در زمتان
ما از طریق جسم پوشیدن پرسش و فرستادن روح القد ،به حقیقت پیوست .او از طریق مرگ ختون
آلود مسیح ،راهی برای مصالحه با قومش فتراهم کترد .از طریتق عمتل تولتد تتازۀ روح ،قلتب شتان را
تبدیل کرد و در نتیجه عالیق شان را تبدیل کرد .با روحش در آنها ساکن استت و آنهتا را برانگیختته و
قدرت می بخشد تا از او اطاعت کنند .همۀ این کارها را برای ستایش جتالل فتیض ختود انجتام متی
دهد تا مایۀ شهرت و شادی و ستایش و حرمت او در برابتر متتامی قومهتای روی زمتین شتود کته آنهتا
دربارۀ متامی نیکوییهایی که خدا برایشان انجام می دهد ،خواهند شنید.

11

این عمل درونی خدا برای قومش ،همزمان در کتاب مزامیر دیده می شود ،جاییکه داوود فریاد برمی
آورد:
خدایا ،دلی طاهر در من بیافرین،
و روحی استوار در من تازه بساز.
مرا از حیور خود به دور َمیَفکن،
و روح قدو ،خود را از من مگیر.
شادی نجات خود را به من بازده،
و به روحی راغب حامیتم فرما .ر12 – 10 : 51ا
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در این منت ،داوود گناه بزرگی برعلیه خدا مرتکب شده و توبه می کند .او در طلب احیا و تترمیم ،بته
دو نیاز بزرگ خود پی می برد .اول ،داوود از خدا می خواهد که روحی استوار در او تازه بستازد ،یتک
متایل درونی که در ایامن به خدا استوار است و می تواند با وسوسته ای کته دوبتاره بته او حملته متی
کند ،مقابله کند .دوم ،او می خواهد که روح القد ،به سکونت خود در او ادامه دهد و روحتش را در
این تازگی تقویت کند تا او در نااطاعتی خودرسانه سقوط نکند.
حقیقتی که باید از این مطلب بیاموزیم ،این است کته بترای اجترای عمتل نجتات در زنتدگی شتخص
مسیحی ،دو چیز الزم است :تولد تازۀ اولیه در قلب و حفظ و نگهتداری دامئتی آن .در هنگتام ایتامن
آوردن ،قلب جدیدی به شخص داده می شود که نتیجۀ آن یک روح تتازه یتا متایتل درونتی نستبت بته
خداست .اما عمل پیوستۀ روح خدا که در شخص ساکن می شود ،باید دامئتاً او را تقویتت و حامیتت
کرده و قدرت ببخشد .این نیاز بزرگ و پیوستۀ ایامندار است و از هر لحاظ با حکمت ،قدرت و فتیض
خدا برآورده شده است .او نه تنها بوسیلۀ عمل روح القد ،در تولتد تتازه ،روح درستت را در متا خلتق
می کند ،بلکه با روحش در ما ساکن می شود تا تیمین کند که ایتن کتار ادامته یافتته و تتا روز آختر
پیش می رود.
اعامل تکمیلی خدا در خلقت و مشیت الهی ،تصویر مفیدی از این حقیقت است .خدا نه تنها جهان
را خلق کرده ،بلکه باید به تقویت و نگهداری آن ادامه دهد12.نه تنها متام حیات از او رسچشتمه متی
گیرد ،بلکه باید به طور پیوسته به همه چیز حیات ببخشد13.اگر خدا روحش را بردارد ،جستم هتالک
شده و آدمها به خاک باز می گردند14.به همین شکل ،خدا نباید فقط به ما تولد تتازه ببخشتد و متا را
خلقتی تازه بسازد ،بلکه باید این خلقتت تتازه ای را کته ستاخته ،تقویتت کنتد .ختدا نبایتد فقتط روح
جدیدی در ما قرار دهد ،بلکه باید روح جدیتدی را کته از طریتق روح القتد ،در متا ستاکن ستاخته،
تقویت و نگهداری کند .به بیان ساده تر ،خدا نباید فقط شخص را نجات دهد ،بلکه باید او را در این
نجات تقویت و نگهداری کند.
هدف از اشاره به این حقیقت ،این است که قدرت خدا را در نجات ،بزرگ کترده و نشتان بتدهیم کته
مسیحی واقعی در تقدیس رشد کرده و میوه به بار متی آورد .امتا در ایتن حقیقتت ،یتک کتاربرد فتوق
العاده و اوری برای زندگی مسیحی وجود دارد :ایامندار کامالً به عمتل حیتات بختش روح القتد،
وابسته است .در جامعت انجیلی ،ارتداد خطرنتاک زیتادی در رابطته بتا روح القتد ،وجتود دارد کته
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باعث می شود بسیاری از مسیحیان خالص از توجه صحیح به نقش او در زندگی مستیحی رویگتردان
شوند .اما باید به یاد داشته باشیم که شخص و خدمت روح القد ،،الزم و حتمتی استت .غیترممکن
است که بدون او یک زندگی مسیحی داشته باشیم.
ایامندار برای ادامۀ رشد و مثردهی خود باید ایتن حقیقتت را بدانتد و یتک زنتدگی کتامالً وابستته بته
شخصیت ،حکمت و قدرت او داشته باشد .ما نیز مانند غالطیان باید به یاد داشته باشیم که زنتدگی
مسیحی که بوسیلۀ روح آغاز شده ،منی تواند با جسم تکمیل شود15.چون عتادل شتمردگی از ایتامن
به ایامن است ،پس تقدیس با شخص و عمل روح القد ،آغاز شده و به پایان می رسد.

16

نتایج متقابل
مانند متام وعتده هتا و اعتامل ختدا در زنتدگی ایامنتدار ،نتتایج متقتابلی وجتود دارد .ختدا از طریتق
حزقیال نبی وعده می دهد که روحش را در ما قرار دهد .سپس با اعتامد زیاد بته قتدرت ختود وعتده
می دهد که نتیجۀ سکونت این روح ،حیات تازه ای استت کته بتا اطاعتت از ارادۀ ختدا شتناخته متی
شود" :روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شام را به فرایض خود ستالک ختواهم گردانیتد [باعتث
خواهم شد که با فرایض من سلوک کنید] ،و شام قتوانین مترا نگتاه خواهیتد داشتت و آنهتا را بته جتا
خواهید آورد ".رحزقیال 27 : 36ا
کلمۀ باعث ،از یک فعل عربی ترجمه شتده کته نشتاندهندۀ باعتث شتدن استت کته متی تتوان "وادار
ساخنت" یا "حرکت دادن" ترجمه کرد 17.مفهومی که حزقیال بیان می کند ،این استت کته از طریتق
سکونت روح ،خدا باعث می شود که قومش مطابق قوانین او رفتار کنند و در رعایت فرایض او مراقب
باشند .اگرچه داوود از فعل عربی متفاوتی در مزامیر 35 :119استفاده می کند ،اما مفهوم یکسانی
را بیان می کند" :مرا در طریقِ فرمانهای خود هدایت فرما ،زیرا رغبت من در آنهاست".
اینکه خدا باعث می شود یا کاری می کند که فرزندانش مطابق فرامین او گام بردارند ،یتک حقیقتت
انکارناپذیر در کتاب مقد ،است و نیازی به دفاع ندارد .اما نحتوۀ انجتام ایتن کتار ،نیازمنتد توضتیح
بیشرت است .ما از ابتدا باید رصیحاً تتیید کنیم که خدا به ارادۀ قومش بتی حرمتتی منتی کنتد یتا بته
اجبار آنها را به اطاعت وامنی دارد .او آنها را برخالف اراده یا عالیق شان تستلیم منتی کنتد .بلکته در
هنگام ایامن آوردن ،قلب ایامندار را احیا کرده و عالیقش را تبدیل می کند .بنابراین ،او به موجتودی
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جدید با ماهیت جدیدی تبدیل می شود که دیگر خواهان چیزهای برخالف ارادۀ ختدا نیستت ،بلکته
خوشی او در شیعت خداوند استت18.همزمتان ،ختدا روح القتد ،را در ایامنتدار ستاکن متی ستازد،
روحی که به تعلیم ،هدایت ،احیا و قدرت بخشیدن به او ادامه می دهتد تتا او در رسارس ستفر زمینتی
خود ،در اطاعت از ارادۀ خدا گام بردارد .شخص ایامندار همچنان با وسوسته هتای بیشتامری ابته
خورده و با گناه بسیاری به درد می آید؛ او همیشه نیازمند فیض خواهد بود .اما عالیق الهی و قدرت
بخشی روح ،نشانۀ زندگی ایامندار حقیقی بوده و بته او قتدرت متی بخشتد کته در اطاعتت متنظم یتا
دامئی از خدا زندگی کند .اگرچه خدا برای اطاعت قومش اقدام می کند ،اما او قومش را بتا کتتک و
داد و فریاد ،تسلیم منی کند؛ بلکه آنها مانند گوسفندی که از شبانش پیروی متی کنتد ،از او پیتروی
خواهند کرد .چنانکه عیسی به یهودیان غیرایامندار اعالم کرد" :گوسفندان من به صدای متن گتوش
فرا می دهند؛ من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند ".ریوحنا27 : 10ا
چهار صحنۀ متداول
برای نشان دادنِ این حقایق و کاربردشان ،به چهار صحنه ای که به طور متداول در جامعت انجیلی
مدرن اتفاق می افتد ،نگاهی می اندازیم .سه مورد اول ،شاملِ اشخاصی است کته ختود را مستیحی
می دانند اما تجربه شان به تبدیلی که در این منت بیان شده ،هیچ شباهت ندارد .چهتارمین صتحنه
شاملِ شخصی است که تولد تازه یافته و میوۀ آن را نشان می دهد.
مورد اول ،کسی است که تصمیم گرفته مسیح را بپذیرد ولی عالقۀ کمی به امور مربوط به خدا دارد و
هیچ میوۀ آشکاری به غیر از اعرتاف ایامنش دیده منی شود .کلیسا بترای رستیدگی بته بیعالقگتی او
نسبت به ایامن جدید و عدم تع ّهدش ،یک نفر را مق ّرر می کند تا نسبت به او پاسخگو باشد و او را در
برنامه های دنباله دار نامنویسی کند .شخص مسیحی وقف شده که این تکلیف بته او واگتذار شتده،
بسیار درستکار است ،اما به پیتفت کمی دست می یابد .بعد از چند مالقات و چند متتا ،تلفنتی،
می تواند شخص نوایامن را به جلسۀ یکشنبه صبحها بربد .بعد از چند متاه پیگتری پیوستته ،شتخص
نوایامن تعمید یافته و پیروزیش اعالم می شود .اما شخص نوایامن بتدون ترغیتب دامئتی ،دچتار بتی
تفاوتی شده و نهایتاً ناپدید می شود .او مانند یوآش پادشاه است که در دوران یهویاداع کاهن ،کاری
را انجام داد که در نظر خداوند راست بتود ،امتا بته محتض اینکته یهویتاداع ُمترد ،خداونتد را فرامتوش
کرد19.او نشانۀ کمی از تولد تازه ،قلب تازه یا عالیق تتازه نشتان متی دهتد .ترغیتب دامئتی یتک نفت ِر
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دیگر ،او را به حرکت واداشت ،اما در ارادۀ خود ،مانند گوسفندی که صدای شتبانش را متی شتنود و
اطاعت می کند ،پیروی نکرد.
متتورد دوم ،کستتی استتت کتته م ّوقتتتاً در جلستتۀ کلیستتایی کتته معتتروف استتت بتته پرستتتش رسگتترم
کننده،جدیدترین سیستم رسانه ای و موعظات کوتاهی با تتکید بر قواعتد زنتدگی در دنیتای واقعتی،
حتس
شکت می کند .این شخص از جلسات لذت می برد ،روابط جالبی با دیگران برقرار می کنتد و
ّ
تعلّق می یابد .نیازهایش به گونه ای که قبالً برآورده نشده بود،رفع متی شتود و زنتدگیش هتدف متی
یابد.اما در این محیط ،او به ندرت با انجیل و دعوت اساسی مسیح برای شتاگردی پُربهتا رویتارو متی
شود.
در عوض ،او شور و اشتیاق کمی برای شناخت ختدا یتا کتاربرد کتتاب مقتد ،در زنتدگی روزانته اش
دارد .بین اهداف ،تفکرات و اعامل او با فرهنم دنیوی اطرافش ،تفاوت اندکی وجود دارد .پس آیا او
به سوی مسیح آمده یا به سوی گروه اجتامعی که ارزش او را تتییتد کترده و نیازهتایش را بترآورده متی
کند؟ آیا عالیقش تبدیل شده تا به ارزش مسیح بیش از هر چیتزی احترتام بگتذارد یتا رصفتاً مکتان و
اشخاصی را یافته که به زندگی کنونی او کمک کنند؟
مورد سوم ،کسی است که قبالً به مسیح اعرتاف کرده اما چند ستالی در مشتارکت کلیستایی شکتت
نکرده است .کشیش جدید به مالقات او می رود و او را صمیمی و در حالت دفاعی می یابد .در طول
نت کلیسا روبرو می کنتد .او در
گفتگویشان ،کشیش ،او را با دنیاپرستی ،زندگی بی مثر و نادیده گرف ِ
واکنش به چیزی که برعلیه اش بیان شده ،موافقت می کند .او می پذیرد که باید همتۀ گناهتانش را
بدون توجه به خوشی حاصل از آنها تسلیم کند ،خود را منیبط کند تا از گناهی که او را جتذب متی
کند ،رویگردان شده و فقط عمل درست را انجام دهد .ظاهرا ً شاید خدا کاری در قلبش انجتام داده،
اما بررسی دقیقرت نشان می دهد که قلب و عالیق او به هتامن شتکل باقیامنتده استت .در حقیقتت،
کلامت خودش او را متهم می کنند .او بسادگی تصمیم گرفته کته از همتۀ چیزهتای شیرانته ای کته
هنوز عاشق آنهاست ،رویگردان شود و کارهای عادالنه ای را که هنوز از آنها متنفر است ،انجتام دهتد
تا خود را از داوری نجات دهد و جایگتاهش را در آستامن تیتمین کنتد! 20امتا در حقیقتت ،او فرزنتد
حقیقی خدا نیست .اگرچه شخص مسیحی با وسوسه و خواستۀ نفس که او را بته مبتارزه متی طلبتد،
در کشمکش خواهد بود ،اما تبدیل قابل توجهی را در خواسته هایش نشان خواهد داد که در رسارس
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زندگیش به رشد خود ادامه خواهند داد .او رصفاً به خاطر اینکه رویگرداندن از گناه یک کتار درستت
است ،از گناه رویگردان منی شود ،و نیکویی را به خاطر نیکتویی انجتام منتی دهتد .بلکته حقیقتتاً از
گناهی که خدا از آن متنفر است ،متنفر می شود و عاشق عدالتی می شود که خدا عاشقِ آن استت.
او به خاطر وظیفه این کار را انجام منی دهد ،بلکه با عالیق الهی خود که از قلتب احیتا شتده جتاری
می شود ،این کار را انجام می دهد.
مورد چهارم ،کسی است که انجیل را می شنود و ایامنش را به مستیح اعترتاف متی کنتد .او مطمت
نیست که چه اتفاقی رخ داده یا چگونه آنرا توضیح دهد .بلکه فقتط متی دانتد کته یتک اتفتاق بستیار
متفاوت افتاده -اینکه او متفاوت شده است .او زندگی گذشته را با نور جدیدی می بیند .چیزهای که
قبالً از آنها لذت می برد -و حتی به آنها فخر می کرد -اشتباه و شم آور به نظر می رسند .او به مسیح
عالقمند می شود و می خواهد بیشترت دربتارۀ او و اراده اش بدانتد .ظتاهرا ً بتا دوستتان قتدیمی ختود
بیگانه شده و همنشینی بهرتی را در میان مق ّدسین می یابد .در حالیکه ادامته متی دهتد ،بته ستوی
بلوغ رشد می کند ،اما با چالشها و شکستهای مک ّرری مواجه می شود .از ارادۀ خدا لذت می برد ،اما
درمی یابد که در برابر وسوسه مصون نیست .برعلیه دنیای بیرون و نفس درونش می جنگد .در فیض
خدا شادی می کند ،فییی که به او توانایی می بخشد که بتر شکستتهایش غلبته کترده و ستوگواری
کند .او در خودش تیّ اد بزرگی را می یابد .به موعظات گوش می دهد و کتابهایی را می خواهد کته
باعث می شود از مسیح به عنوان اشتیاقِ نهایی خود لذت بربد و سپس بعد از چنتد لحظته ،بتا قلتب
ولرم خود دچار کشمکش می شود .وقتی کالم را می خوانتد ،تستلّی زیتادی متی یابتد ،امتا قلتبش را
مانند شمشیر دو دم سوراخ کرده و گناهی را که قبالً ناشناخته بود ،منایان می ستازد .درحالیکته بته
سفرش ادامه می دهد ،کامالً از کنرتل پدرانۀ خدا در زندگیش آگاه می شود .گاهی اوقات تتدیتب او
ناچیز است ،اما گاهی اوقات به نظر می رسد که بی وقفه تازیانه می خورد .چند بار به فکر می افتتد
که همه چیز را رها کند ،اما منی تواند .او منی تواند فک ِر جدایی از مسیح را تحمل کند ،پتس بتازمی
گردد" ،ضعیف و زخمی ،بیامر و مجروح 21".به نظر او زندگی مسیحی سه قدم به سوی جلو و دو قدم
به سوی عقب است .گناه می کند ،اما منی تواند به گناهش ادامه دهتد؛ متی افتتد ،امتا منتی توانتد
افتاده مباند .ظاهرا ً از یک تپه باال می رود و بالفاصله در جهت دیگر پایین می رود .اما کم کم صعود
می کند ،پیتفت کرده و رشد می کند .در همۀ اینها ،ختوبی و بتدی ،نشتانۀ اجتنتاب ناپتذیر ایتامن
آوردن و تبدیل است .همۀ ایامنداران حقیقی می توانند خود را در این صحنه ببینند.
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برای جمع بندی این فصل ،باید این سؤال را مورد توجه قرار دهیم :آیا چیتزی وجتود دارد کته نشتان
بدهد که خدا ماهیت ما را تغییر داده و عالیق ما را تبدیل کرده است؟ آیتا نشتانه ای از ستکونت روح
القد ،در ما وجود دارد که ما را تعلیم داده ،هدایت کرده و قدرت بخشد تا مطابق قوانین خدا رفتتار
کرده و در اطاعت از ارادۀ او مراقب باشیم؟ اگر می خواهیم ماهیت و قتدرت تبتدیل و ایتامن را درک
کنیم ،باید اول این حقیقت بزرگ را درک کنیم :خدا رصفاً انسان را از محکومیتت گنتاه نجتات منتی
دهد که بعد او را بدون کمک الهی الزم رها کند تا با قدرت خود پیروز شود .بلکه خدا همتۀ چیزهتای
الزم را فراهم می کند تتا مطمت

شتود کته قتومش مطتابق قتوانین او زنتدگی کترده و ارادۀ او را بجتا

خواهند آورد.
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بخش سوم
قوم جدید و
ماهیت تبدیل واقعی

اما خداوند می گوید" :این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان ارساشیل خواهم بستت :شیعتت
خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشتت ،و متن ختدای ایشتان ختواهم بتود و
ایشان قوم من خواهند بود .دیگر کسی به همسایه یا به برادرش تعلیم نخواهتد داد و نخواهتد گفتت
"خداوند را بشناسید!" زیرا خداوند می گوید" ،همه از ُخرد و بزرگ مرا خواهند شناخت ،از آن رو کته
تقصیر ایشان را خواهم آمرزید و گناهشان را دیگر به یاد نخواهم آورد".
 -ارمیا 34 – 33 : 31

ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان .و ایشتان را یتک دل و یتک طریتق ختواهم داد تتا بته
جهت خیرّیت خویش و خیرّیت فرزندانشان که پس از ایشان خواهند بود ،همیشته از متن برتستند .و
عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستم ،و تر ،ختود را در
دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی برنتابند .از نیکویی کردن به ایشان شادمان خواهم شد و ایشان
را به امانت خویش و به متامی دل و جان خود در این رسزمین غر ،خواهم کرد" .زیرا خداوند چنین
می فرماید :چنانکه بر این قوم متامی این بالی عظیم را نازل کتردم ،همچنتان متتامی آن نیکتویی را
که بدیشان وعده داده ام ،بر ایشان نازل خواهم کرد.
 -ارمیا 42 – 38 : 32
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فصل یازدهم
جالل عهد تازه
خداوند می فرماید" :اینک روزهایی فرا می رسد که من با خانتدان ارساشیتل و خانتدان یهتودا عهتدی
تازه خواهم بست ،نه ماننتد عهتدی کته بتا پدرانشتان بستتم آن روز کته دستت ایشتان را گترفتم تتا از
رسزمین مرص به در آورم "،زیرا خداوند می فرماید" ،آنان عهد مترا شکستتند ،بتا آنکته متن شوهرشتان
بودم ".اما خداوند می فرماید " :این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان ارساشیل خواهم بستت:
شیعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت.
 ارمیا 33 – 31 : 31در مطالعۀ خود در حزقیال 28 –22 : 36به بعیی از نشانه های تولد تتازه و ایتامن آوردن پترداختیم
که در وعده های عهدعتیق دربارۀ عهد جدید کر شده بود .ما از این منت به دو حقیقت مهم دستت
می یابیم .اول می آموزیم که ایامن آوردن ،عمل ماوراء الطبیعۀ خداست کته بایتد بتا خلقتت جهتان و
رستاخیز عیسی مسیح از مردگان مقایسه شود1.عمل ماوراء الطبیعۀ خدا ،ماهیت و عالیق شتخص را
تبدیل می کند ،باعث می شود که او فرامین خدا را رعایت کند و در رعایت قوانین خدا محتاط شود.
این عملِ تیمین شدۀ خداست که آنرا آغاز می کند و بوسیلۀ روحش و بترای جاللتش بته پایتان متی
رساند .او به خاطر خودش این کار را آغاز کرد و به خاطر جالل نامش ،آنرا تکمیل خواهد کرد.
دوم ،ما آموختیم که بین دیدگاه کتاب مقد ،دربارۀ ایامن آوردن و دیدگاه انجیلیهای معارص ،تیّ تاد
زیادی وجود دارد .انجیل امروزی به چیتزی در حت ّد مجموعته ای از قتوانین روحتانی کتاهش یافتته و
حتی اوریرتین تعالیم بشارت کتاب مقدسی و تاریخی نادیده گرفته شده استت .واعظتان ،متردم را
دعوت می کنند که "تصمیم بگیرند" یا دعایی را تکرار کننتد و کمترت دربتارۀ تقاضتای کتتاب مقتد،
برای توبه و ایامن صحبت می کنند و توجه کمی به درک صحیح ایتن افتراد دارنتد .آنهتا از کستانیکه
دربارۀ مسیح "تصمیم می گیرند" ،استقبال کرده و در خانوادۀ الهی می پذیرند و آزمتایش یتا هشتدار
کمی به آنها می دهند .ع ّدۀ کمی از افراد از نشانه های ایامن واقعی آگاه شده یا هدایت متی شتوند
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که خود را با توجه به کتاب مقد ،بیازمایند تا بدانند کته آیتا واقعتاً در ایتامن هستتند2.نهایتتاً ،انتواع
مختلف سبکها و برنامه های شاگردی بکار برده متی شتود تتا مستیحیان نفستانی در ایامنشتان رشتد
کنند.حتی با توجه به شکست طاقت فرسای این برنامه ها برای تولید مسیحیت رسزنده ،تعداد کمی
می پذیرند که تعداد زیادی از "مسیحیان نفسانی" در کلیسا ،غیرایامندار هستند.
درحالیکه ارمیا 33 – 31 :31را مطالعه متی کنیم،متی ختواهیم ماهیتت ایتامن آوردن و خصوصتیات
مسیحی واقعی را بیشرت درک کنتیم .متا بتا مقایستۀ ملتت ارساشیتل در عهتدعتیق و کلیستای عیستی
مسیح در عهد جدید آغاز می کنیم .از اینجا می آموزیم که ملت ارساشیل کته شتامل نستل جستامنی
ابراهیم بود ،اکرثا ً ملتی بودند که تولد تازه نیافته بودنتد و تعتداد کمتی از آنهتا ایامنتدار یتا ارساشیلتی
واقعی بودند .به همین دلیل ،بُت پرستی ،رسکشی و ارتداد نشانۀ تاریخ ارساشیل استت .بترخالف آن،
کلیسای عیسی مسیح شامل نسل روحانی ابراهیم است ،هتم یهتود و هتم غیریهتود .اعیتای واقعتی
کلیسا ،توسط روح القد ،تولد تازه یافته و شیعت خدا را دریافت کرده -نه بر روی لوح های سنگی-
بلکه بر قلبش نوشته شده است .بته همتین دلیتل ،رسستپردگی ،اطاعتت و پایتداری نشتانۀ کلیستای
حقیقی است ،حتی در وحشتناکرتین شایط.
ضعف عهدعتیق
ارمیا 31 : 31با اینک ،حرف ندا آغاز می شود که نشاندهندۀ آن است که ختدا توجته ارساشیتل را بته
چیز بسیار مهمی جلب می کند ،چیزی که در این منت الهام بخش ،به طور برجستته در نظتر گرفتته
می شود .او می خواهد دربارۀ یک چیز بسیار مهتم خترب بدهتد .بنتابراین کارهتای کتم اهمیتت بایتد
متوقف شوند،هر گفتگویی باید متوقف شود و هر گوشی باید به سوی کالم خدا تیز شود.
خدا بعد از جلب توجه ارساشیل ،توجهشان را به آینده جلب می کند ،زمانیکه عهد جدیدی با آنها می
بندد که بهرت از عهدی است که در هنگام رهای از مرص با آنها بست .اگرچه عهد قدیمی که در سینا
با ارساشیل بست ،رصفنظر از سختگیری ،سختی و محدودیتهای قومی ،با فیض شناخته می شد ،امتا
تجمالت قدیمی اقتصادی باید در مسیح متوقف می شد .اعالمیۀ خدا دربارۀ ایتن عهتد جدیتد بترای
خوانندۀ معارص بسیار مهم به نظر منی رسد ،اما برای ارساشیلیهتایی کته ایتن پیغتام را متی شتنیدند،
کل تاریخ آن به عنوان یک ملت ،بر اسا ،عهتدی بتود کته
چیزی کمرت از زمین لرزه نبود .ارساشیل و ّ
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در سینا بسته شده بود .حتی پیشنهاد متوقف شدن و جایگزین شدنِ آن با عهدی دیگتر ،پیشتگویی
دگرگونی و تحتوالت عظتیم بتود .یعنتی پایتۀ وجتودی ارساشیتل و رابطته اش بتا ختدا بتا چیتز دیگتری
جایگزین می شد .این بیش از یک تغییر بزرگ بود .مانند اینکه بگویید واقعیت از بین می رود و چیز
دیگری جایِ آنرا می گیرد.
اگر ماهیت اعالمیۀ ارمیا را درک نکنیم،منی توانیم برتری عهد جدید بر عهد عتیق ،ماهیت کلیسا یتا
ماهیت ایامن حقیقی را درک کنیم.
خدا از طریق ارمیای نبی وعده می داد که کتار نجتاتی را در میتان قتومش انجتام دهتد کته چشتمی
ندیده و گوشی نشنیده و چنین چیزی به قلب انسانی راه نیافته ،کاری که بینهایت فتزونرت از چیتزی
است که شخص بتواند بطلبد یا بیندیشد.
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بعد از بیان چنین اعالمیۀ تکان دهنده ای ،خدا ضعفهای عهد عتیق را منایان متی کنتد ،ضتعفهایی
که به خاطر تباهی در شخصیت خدا یا شکست در مشیت الهتی او نبتود .بلکته ضتعفهای عهتدعتیق
کامالً به خاطر انسان و ستقوطش بتود .چنانکته پتولس رستول متی نویستد":حتی اگتر همتۀ انستانها
دروغگو باشند ،خدا راستگو است! چنانکه نوشته شتده استت" :از ایتن رو ،چتون ستخن متی گتویی،
برحقی ،و چون داوری می کنی ،غالب می آیی ".ررومیان 4 : 3ا
خدا عهد عتیق را با کار نجات بخش و وفاداری به ملتت ارساشیتل بته پایتان متی رستاند .او آنهتا را در
دستان خود گرفته و به رسزمین مرص هدایت کرد .او با آنهتا عهتدی بستت کته ماننتد عهتد شتوهر بته
عروسش است .به شکل قابل ستایش از ارساشیل مراقبت کرد .اما ارساشیل به این شکل پاستخ نتداد؛
بلکه عروسی شد که به طور برجسته در رابطۀ بین هوشع و جو ِمر منایان شده استت .او زنتی فاحشته
بود4.عهد خدا را شکسته بود ،مانند عرو ،خودرسی که محبت شتوهر وفتادارش را رد متی کنتد و بتا
فاحشگی مکررش او را شمسار می سازد .او بارها از آغوش خدا به آغوش دیگری رفته بود .بارها ختدا
وفادارانه او را بازگردانده بود تا اینکه نهایتاً او را تبعید کرد .اگرچه او مشتاق بود کته ختدای ارساشیتل
باشد و ارساشیل قوم او باشد ،اما ارساشیل به ندرت موافقت کرد.
رسکشی دامئی ارساشیل ،حقیقت مهم را به ما نشان متی دهتد .ختدا در عهتدعتیق ،ارساشیتل را قتوم
خود ساخت ،ولی نباید فکر کنیم که شامل همۀ ارساشیلیها از نسل ارساشیل می شد 5.ارساشیل کته از
مرص خارج شد ،از نسل جسامنی ابراهیم بود ،اما به این معنا نیست که همۀ آنها ایامنتدار بودنتد .در
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حقیقت ،گزارش کتاب مقد ،خالف آنرا ثابت می کند .اگرچه در این ملّت ،اقلّیت کم و افراد دیندار
کمی باقیامنده بودند که واقعاً تولد تازه یافته و با ایامن عادل شمرده شده بودند ،اما اکترث آنهتا تولتد
تازه نیافته و بُت پرستان غیرایامندار بودند .نویسندۀ عربانیان به ما متی گویتد کته اکترث کستانیکه بتا
هدایت موسی از مرص خارج شتدند ،بته ختاطر بتی ایامنتی ختود ،در بیابتان ُمردنتد 6.حتتی در زمتان
پادشاهان ،ایامنداران حقیقی ارساشیل بسیار کم بودند که ایلیا فریاد برآورد" :خداونتدا ،انبیتای تتو را
کشته و مذبحهایت را ویران کرده اند .تنها من باقی مانده ام" ررومیتان3 : 11؛ مقایسته شتود بتا اول
پادشاهان14 ،10 : 19ا .پاسخ خدا به این نبی دلرسد ،نه تنها ثابت کرد که تعدادی باقیامنده انتد،
بلکه واقعاً این تعداد در مقایسه با تعداد فرزندان ارساشیل ،بسیار کتم بتود .او اعتالم کترد" :متن بترای
خود هفت هزار تن باقی نگاه داشته ام که در برابر بَعل زانو نزده اند ".ررومیان4 : 11؛ مقایسته شتود
با اول پادشاهان18 : 19ا ظاهرا ً این واقعیت غم انگیز در قسمتهای زیادی از تتاریخ ارساشیتل دیتده
می شود .حتی آمدنِ مسیح نشان می داد که فقتط تعتداد کمتی از ارساشیلیهتای ایامنتدار یتا واقعتی
باقی مانده اند که "پارسا و دیندار" بودند و "چشم انتظار رهایی اورشلیم بودند" رلوقا38 ،25 :2ا.
این حقیقت دربارۀ ماهیت ارساشیل در عهدعتیق ،بسیار مهم است ،چون اکرث اوقات از رسکشی ملت
ارساشیل برای توجیه این رفتار در کلیسای به اصطالح ُمعرتف استفاده شده است7.این مباحثه وجتود
ِ
اندک افراد دیندار ،قابل پیش بینی است ،چتون ایتن
دارد که نفسانیت بسیار زیاد در کلیسا و تعداد
دقیقاً هامن چیزی است که در مطالعۀ تتاریخ ارساشیتل متی بینتیم .امتا هامنطتور کته ختواهیم دیتد،
مقایسۀ ارساشیل با کلیسا اشتباه است .هدف عهدجدید این است که مانند عهتد قتدیم نباشتد .ختدا
در عهدجدید ،ملت جسامنی نسلِ ابراهیم را فراخواند تا قوم او باشند ،اما در بین ایتن تعتداد کثیتر،
فقط تعداد کمی واقعاً تولدتازه یافته و ایامن داشتند .بقیه تولدتازه نیافته و نفستانی بودنتد و اکنتون
متحمل مرگ روحانی هستند .خدا در عهدجدید ،ملت روحانی را که شتامل یهودیتان و غیریهودیتان
است ،فرامی خواند و همۀ آنها تولدتازه یافته و ایامن دارنتد .باقیامنتدۀ دینتدار در کلیستای حقیقتی
وجود ندارد؛ بلکه کلیسای حقیقی شامل باقیامندۀ دیندار است.
کتاب مقد ،تعلیم می دهد که همیشه ترکیبتی از ایامنتداران و غیرایامنتداران در کلیستای ُمعترتف
وجود خواهد داشت8.از کتاب مقد ،و تاریخ کلیستا درمتی یتابیم کته وقتتی کلیستا چیتزی کمترت از
انجیل کتاب مقدسی را موعظه می کند و تتدیب کلیسایی را نادیده می گیرد ،این جایگتاه زیانبتار از
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اهمیت بیشرتی برخوردار می شود .به هرحال ،کلیسای حقیقتی فقتط از کستانی تشتکیل شتده کته
تولد تازه یافتته ،توبته کترده و ایتامن دارنتد و بته مستیح شتباهت یافتته انتد .ایتن تفتاوت بتزرگ بتین
عهدجدید و قدیم است و باید آنرا حفظ و نگهداری و اعالم کنیم.
جالل عهد جدید
خدا در کوه سینا احکام دهگانه یا ده فرمان را بر روی لوحه های سنگی نقش کرد و بواستطۀ موستی
به قوم ارساشیل داد9.کتاب مقد ،اینطور این واقعه را گزارش می دهد" :چون خدا سخنان خود را با
موسی بر کوه سینا به پایان رسانید ،دو لوح شهادت را به وی داد .آنها دو لوح سنگی بود که ختدا بته
انگشت خود بر آنها نگاشته بود ".رخروج 18 :31ا.
شیعت ،هدیۀ بزرگ خدا به ارساشیل بود و از همه لحاظ به نفع این ملت بود10.امتا بته محتض اینکته
خدا شیعت را داد ،قوم آنرا زیر پا گذاشتند .وقتی موسی شیعت را در کوه سینا دریافتت متی کترد،
مردم برای خود گوسالۀ ریخته شده ساخته و آنترا بته عنتوان ختدایی کته آنهتا را از مرصت ختارج کترد،
حکم اول ده فرمان ،با هتر نتوع فستاد اخالقتی ،ختود را فاستدتر
پرستش کردند11.آنها با شکسنت دو
ِ
کردند12.چنانکه کتاب مقد ،می گوید":سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لَهو و لَ ِعتب
به پا خاستند ".رخروج7 – 6 : 32ا.
موسی در واکنش به این رسکشی بزرگ ،لوحها را به زمین زد و آنها را در پای کوه شکست13.آنچه کته
خدا به ارساشیل داد تا به سوی حیات رهنمون شود ،در عمل به محکومیت و مرگ انجامیتد14.نهایتتاً،
بی ایامنی مردم و عدم پذیرش دامئی فرامین خدا باعث نابودی کامل آنها در بیابتان شتد .نویستندۀ
عربانیان می نویسد":و از چه کسانی[خدا] چهل سال خشمگین بود؟ مگر نه آنان که گنتاه کردنتد و
اجسادشان در بیابان افتاد؟" ر17 : 3ا
در این رسکشی غم انگیزی که بارها در ملت ارساشیل تکرار شده ،سه حقیقت مهم آشتکار متی شتود.
اول ،اصل ّیت و ماهیت الهی شیعت بوضوح آشکار شده است .ایتن ابتداع انستان یتا فرشتتگان نبتود؛
خدا آنرا نوشت .موسی دربارۀ آن شهادت داد" :لوحها کا ِر دست خدا بود و نوشته ،نوشتۀ خدا بود که
بر لوحها حک شتده بتود ".رختروج16 : 32ا چتون شیعتت از ختدا رسچشتمه متی گیترد،کالم قابتل
حکم شیعت
اعتامد عدالت و حکمت اوست .به قو ِل پولس رسول" :بنابراین ،شیعت مقد ،است و
ِ
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نیز مقد ،،عادالنه و نیکوست ".ررومیان12 :7ا .بنابراین می توانیم با اطمینتان بگتوییم کته ضتعف
عهد قدیم به خاطر عیب و نقص در شیعت نیست .بلکه به خاطر ضعف جسم ستقوط کتردۀ انستان،
شیعت منی توانست به ملت ارساشیل حیات ببخشد.
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دوم ،شیعت بر لوحهای سنگی نقش شده بود که از کوه خدا گرفتته شتده بتود .ایتن ستنم نته تنهتا
نشاندهندۀ ماهیت تغییرناپذیر شیعت است ،بلکه نشاندهندۀ ماهیت قلبهتایی استت کته ختدا ایتن
شیعت را به آنها می دهد .اکرث ارساشیلیها "به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده" بودند و قلبشتان
قلتب تعتداد کمتی از باقیامنتدۀ
مانند سنم سخت شده بودر افسستیان1 : 2ا .اگرچته روح القتد،
ِ
ایامنداران حقیقی را احیا کرد ،بقیۀ افراد ماننتد کتافران اطرافشتان بودنتد .آنهتا "گتردنکش بودنتد و
قلبشان ختنه نشده بود" و "دلهای خویش را همچون سنم خارا ساختند ،مبادا شیعتت را بشتنوند"
راعامل51 :7؛ زکریا12 :7ا.
شیعت بر لوحهای سنگی نوشته شده بود ،اما بر قلب اکرث ارساشیلیها نوشتته نشتده بتود .اگرچته بته
همۀ آنها داده شده بود ،اما هرگز در درون بسیاری از آنها نبود .همیشه برای اکرثیت افراد،یتک چیتز
بیرونی و بیگانه بود ،مانند چیزی برخالف ماهیت و خواسته هایشان .آنها به شیعت وابستته نبودنتد،
عالقۀ طبیعی یا فوری نسبت به آن نداشتند .بلکه از آن متنفر بودند و برعلیه آن عمل می کردنتد .بته
خاطر قلبهای سنگیشان ،ده کلمۀ شیعت به ده اتهتام برعلیته شتان تبتدیل شتد و چیتزی کته بترای
حیات بخشیدن بود ،باعث مرگشان شد 16.بته همتین دلیتل حزقیتال نبتی منتظتر روزی بتود کته روح
القد ،به جای این قلبهای سنگی و سخت ،قلبهای گوشتیِ پاسخگو بدهد.
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سوم ،شیعت،عهد قدیمی ،بوسیلۀ موسی آمد .اگرچه او یک منونه و الگتو بود،امتا همچنتان انستانی
بود که همۀ گناهان و ضعفهای قومش را داشت .اگرچه در خانۀ خدا به عنوان خادم ،وفتادار و امتین
بود،اما قدرت نداشت که برای گناه کفّاره کند یا تبدیل پایدار یا درونی را برای کسانی فراهم کند که
از او پیروی کرده و از مرص خارج شدند18.غیرممکن است که خون گاوها و بزها ،گناهتان را بتردارد یتا
وجدان عبادت کنندگان را کامالً پاک ستازد19.غیترممکن استت کته شیعت،بته ختاطر ضتعف جستم
انسان،عالیق شخص را تغییر دهد و فکر و عملش را تبدیل کند20.به همین دلیل خدا بوستیلۀ ارمیتا
خرب خوش یک عهد جدید و برتر را اعالم می کند که بر پایۀ وعده های بهرت است21.این کامالً نشان
می داد که عهد قدیمی فقط یک منونه یا سایه بود.چیزی که از قتوم ختدا متی خواستت ،فراتتر از آن
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چیزی بود که موسی به آنها داد،ولی تبتدیل و قتدرتی را ایجتاد متی کترد کته متی توانستتند اطاعتت
کنند.شیعت ،دیگر بر لوحهای سنگی نوشته منی شد،چیزی تحمیتل شتده بتر قلبهتای ستنگی کته
نتیجۀ آن محکومیت و مرگ بود.بلکه ختدا در عهدجدیتد ،شارت قتومش را بوستیلۀ کستی بتزرگرت از
موسی برمی داشت؛ قلبهایشان را به قلبهای زنده،گوشتی و پاسخگو تبدیل می کرد و شیعتش را بر
آن می نوشت.
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وقتی خدا از طریق ارمیا اعالم کرد" :شیعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان ختواهم
نگاشت" ،دربارۀ اصل و تعلیم فوق العادۀ تولد تازه صحبت می کرد .خدا در عهد جدید رصفاً شیعت
خود را بر انسانهای بیعالقه تحمیل منی کند ،بلکه آنها را از نتو خلتق کترده و بترای چنتین شیعتتی،
مناسب می سازد .مانند هامن چیزی که در نبوتهای حزقیال متورد توجته قترار دادیتم .ختدا قلبهتای
سنگی قومش را برداشته و به جای آن قلبهای گوشتی پاسخگو خواهد گذاشت .آنها دیگر نستبت بته
خدا خصومت آمیز نبوده یا مخالف شیعتش نخواهند بود ،بلکه مشتاق ،مطیع و متعهد خواهند بود.
به عبارت دیگر ،خدا از طریق عمل تولد تازۀ روح القد ،،تصویر خود را در قومش احیا خواهتد کترد.
او ماهیت شان را تغییر متی دهتد و درنتیجته ،آنهتا دارای عالیتق جدیتدی خواهنتد شتد .متقتابالً ،او
شیعت خود را با جوهر ماندگار بر قلبهایشان خواهد نوشت .قلم آن ،انگشت خدا خواهد بود .سپس
برای تیمین این کار و دستیابی به نتیجۀ متورد نظتر ،روح القتد ،را در قتومش ستاکن متی ستازد و
باعث می شود که آنها مطابق قانون او رفتار کرده و مراقتب باشتند کته قتوانین و ضتوابطش را رعایتت
کنند.
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ما باید درک کنیم که زبان بکار رفته ،نرث شعرگونۀ مبالغه آمیز نیست که فقط قلبها را زنده کند .آنچه
خدا از طریق عهد جدید وعده داد ،اکنون یک واقعیت زنده در کلیسای حقیقی عیسی مسیح است.
هر عیو حقیقی در بدن مسیح،خلقت ماوراء الطبیعۀ روح خداست .هریک از آنها در عمق وجودشان
کامالً تبدیل شده اند و شیعت خدا بر قلبشتان نوشتته شتده استت .بترای کستانیکه در عهتد جدیتد
هستند ،شیعت دیگر یک قانون بیرونی برخالف ماهیت شتان نیستت و بتا آن مخالفتت منتی کننتد.
بلکه ،این بخش از وجودشان شده است .دیگر بار سنگین نیست ،بلکه باعث خوشی آنهاست .دیگتر
برای محکومیت و مرگشان نیست،بلکه راهنامی مؤثر برای دینداری بیشرت است.
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کل کلیسا همچنان منتظر جتالل کامتل و
این خرب خوش به هیچ عنوان این حقیقت را که ایامندار و ّ
نهایی خود هستند ،کاهش منی دهد .حتی رسسپرده ترین ایامنداران ،همچنتان ضتعفها و قصتورات
زیادی دارند که تا زمان بازگشت مسیح و پایان همه چیز ،بر آنها غالب نخواهند شد .اما رابطۀ جدید
با خدا و اراده اش ،نشانۀ مسیحی حقیقی و کلیسای حقیقی خواهد بود .دیگر در عهد جدید ،نشانۀ
برجستۀ قوم خدا ،رسکش و نامطیع نخواهد بود .بلکته عالقتۀ جدیتد آنهتا نستبت بته ختدا ،پرستش و
فرامینش ،خصوصیت برجستۀ آنها خواهد بود .مزامیر  ،119عالیق جدید را به شکل زیبایی توصتیف
می کند:
زیرا لذت من در فرمانهای توست،
که دوستشان می دارم.
فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت،
و در فرایض تو تفکر خواهم کرد .رآیات 48 -47ا
شهادات تو را تا به ابد میراث خویش ساخته ام،
زیرا آنها خوشیِ د ِل من است!
دل خود را به حفظ فرایض تو مایل ساخته ام،
تا به ابد و تا به آخر .رآیات 112 -111ا
بنابراین ،فرمانهای تو را دوست می دارم،
بیشرت از طال ،بیشرت از طالی ناب.
از این رو ،احکام تو را جملگی راست می دانم،
و از هر راه نادرست بیزارم! رآیات 128 – 127ا

124

بکارگیری رسکشی دامئتی ارساشیتل بترای توجیته رسکشتی دامئتی مستیحیِ بته اصتطالح نفستانی و
کلیسای ُمعرتف ،از نظر تفسیری نادرست و بسیار خطرناک است .رسکشی زیاد انجیلیهتای غترب بته
خاطر این نیست که عهدجدید بهرت از عهدعتیق نیست یا بعیی از ضعفهای عهدعتیق را دارد .بلکه
بی تفاوتی ،ماده گرایی و رسکشی ،به این دلیل است که بسیاری از ُمعرتفین مسیح ،واقعتاً مستیحی
نیستند و اکرث مکانهایی که کلیسا نامیده می شتوند ،اصتالً کلیستای زنتده و حقیقتی نیستتند .متا از
انجیل مسیح و فرامینش کاسته ایم؛ کلیسا را به گونه ای ملّبس ساخته ایم که شتبیه بته دنیتا شتود؛
فیض پُربها یا جدایی از چیزهای ناپاک کننده را موعظه منی کنیم؛ و همه چیتز داریتم ،امتا هتر نتوع
رسزنش یا تتدیب کلیسایی را خوار می شامریم .به همین دلیل و دالیل بیشرت ،ع ّدۀ بیشتامری بتدون
این نشانه ها ،ادعای مسیحیت می کنند و سازمانهای کلیسایی با افتخار خود را کلیستا متی داننتد،
اما شباهت کمی به عرو ،مسیح دارند ،عروسی که در عهد جدید آشکار شده است.
بنابراین باید به ادراک کتاب مقتد ،دربتارۀ تولتد تتازه و تبتدیل بتازگردیم .بایتد ایتن کتالم بتدیعی و
معروف را تکذیب کنیم که کلیسا را اساساً مجموعه ای از افراد نجات یافته و در عتین حتال نفستانی
می داند که شامل بقایای کمی از افراد روحانی یا پیروان رسسپردۀ مستیح استت .بایتد دوبتاره فریتاد
برآوریم" :تو باید از نو متولد شوی!" و باید توضیح دهیم که تولد تازه ای باعث تبدیل قلبی می شتود
که خوشی آن در شیعتی باشد که با انگشت خدا بر قلبها نوشته شده است.
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فصل دوازدهم
بنای قوم جدید

من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.
 ارمیا 33 : 31وقتی خدا از طریق ارمیا اعالم می کند" :شیعت خود را در بتاطن ایشتان ختواهم نهتاد و بتر دلشتان
خواهم نگاشت" ،او دربارۀ تولد تازه صحبت می کند .وقتی می گوید" :من خدای ایشان خواهم بتود
و ایشان قوم من خواهند بود" ،دربارۀ نتیجۀ این عمل صحبت می کند :یک رابطۀ بینظیر بین ختدا و
جامعتی که به نام او ایامن داشته و طبق فرامینش گام برمی دارند .نه تنها قوم عهد جدیتد در برابتر
شیعت خدا مطیع خواهند بود ،بلکه نسبت به خدا رسستپرده و وفتادار نیتز خواهنتد بتود .آنهتا بته او
وابسته خواهند شد-عالقۀ طبیعی و خودجوش -و او آنها را از آنِ خود خواهد دانست .او در حقیقت و
عدالت ،خدای آنها خواهد بود و آنها قومی خواهنتد بتود کته او را در روح و راستتی پرستتش خواهنتد
کرد؛ خدا می خواهد که چنین افرادی پرستش کنندگان او باشند.

1

نت یک قوم
اشتیاق خدا برای داش ِ
از زمان سقوط انسان و در رسارس کتاب مقد،،هدف ختدا از نجتات و رهتایی ایتن بتود کته از میتان
جمع عظیم انسانهای سقوط کرده ،قومی برای خود بسازد.او به ابراهیم گفت":دیار غربت تتو ،یعنتی
متام رسزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو ،به ملکیت ابدی خواهم داد؛ و خدای آنان خواهم
بود".رپیدایش8 : 17ا به موسی وعده داد":آنگاه در میان بنی ارساشیل ساکن ختواهم شتد و ختدای
ایشان خواهم بود".و"در میان شام گام خواهم زد و خدای شام خواهم بتود و شتام قتوم متن خواهیتد
بود".رخروج45 :29؛الویان12 :26ا.
خدا نزدیکرتین مشارکت را به ملت ارساشیل وعده داد؛ اما آنها بته نتدرت پاستخ شایستته یتا مناستبی
دادند ،پس انبیا غالباً به شدت آنها را تتوبیخ متی کردنتد .اشتعیا گفتت کته گتاو صتاحب ختود را متی
شناسد و االغ آخو ِر مالک خویش را ،اما ارساشیل ارزش خدا را درک منی کند یا به رابطه بتا او احترتام
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منی گذارد2.مالکی نبی با استفاده از جریان طبیعتی امتور دربتارۀ ایتن صتحبت کترد کته پرست ،پتدر
خویش را حرمت می گذارد و غالم ،آقتای ختویش را .امتا ارساشیتل ختدا را حرمتت نگذاشتت یتا بته او
احرتام نگذاشت .بلکه ایتن ملتت نتام او را حقیتر شتمرده و فترامینش را رد کردنتد 3.در کتتاب نحمیتا
اعرتاف مشابهی گزارش شده که در آن ملت ارساشیل به نااطتاعتی طتوالنی متدت و رسکشتی برعلیته
خدا پی بردند :آنها شیعت او را پشت رس خود افکندند و انبیای او را که به ایشان هشدار می دادنتد
تا به سوی او بازگشت کنند کُشتند 4.اگرچه خدا با آنها عهد بست و خود را به شکل بینظیری به آنهتا
آشکار کرد ،اما کتاب مقد ،آنها را "گردنکش و ختنه نشده در قلب" توصیف می کنتد و "همتواره در
برابر روح القد ،مقاومت می کنند" راعامل51 :7ا .این رسکشی رسسخت ،قلب خدا را محزون کرد
و باعث شد که این کالم الهی را بیان کند" :کتاش همیشته دلتی ماننتد ایتن داشتتند تتا از متن متی
ترسیدند و فرمانهای مرا به متامی به جای متی آوردنتد ،تتا ختود و فرزندانشتان تتا بته ابتد ستعادمتند
گردند ".رتثنیه 29 : 5ا
خدا از آغاز عهدش با ارساشیل مشتاق بود که مردم به ارزش او احرتام گذاشته و از فترامینش اطاعتت
کنند تا او آنها را برکت دهد و تا ابد پابرجا نگاه دارد .سپس ،درحالیکه به صفحات بعتدی عهتدعتیق
می رسیم ،اشتیاق الهی را می بینیم که به وعده ای تبدیل می شود که بوضتوح تعریتف شتده استت.
خدایی که مطابق رأی ارادۀ خود همه چیز را انجام می دهد ،خواستۀ ختود را در زمتین اجترا خواهتد
کرد 5.او برای خود قومی خواهد ساخت که او را خدای خود بدانند .قلتب سنگیشتان را ختنته کترده،
قلب تازه در آنها خلق می کند و آنها را نسبت به ارادۀ خود پاسخگو می سازد .پس ما از نبوتهای زیتر
که از ارمیا و حزقیال می باشد ،می آموزیم که:
دلی به ایشان خواهم بخشید که بدانند من یهوه هستم .ایشان قتوم متن خواهنتد بتود و متن ختدای
ایشان خواهم بود ،زیرا به متامی دل نزد من بازگشت خواهند کرد .رارمیا 7 : 24ا.
بدیشان بگو خداوندگار یهوه چنین می فرماید:اینک من بنی ارساشیل را از میان ملتهایی که به میان
آنها رفته اند برگرفته ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و به رسزمتین خودشتان بتاز ختواهم آورد و
آنها را در آن رسزمین،بر کوههای ارساشیل،یک ملت ختواهم ستاخت و یتک پادشتاه بتر آنتان ستلطنت
خواهد کرد و دیگر دو ملت نخواهند بود و به دو مملکت تجزیه نخواهند شتد و خویشتنت را دیگتر بته
بتهای بی ارزش و چیزهای مکروه و هیچ یک از نافرمانیهای خود نجس نخواهنتد ستاخت ،بلکته متن
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ایشان را از همۀ ارتدادی که بدان گناه ورزیده اند نجات داده طاهر خواهم ساخت؛ آنگاه ایشان قتوم
من خواهند بود و من خدای ایشان.
"خادم من داوود ،پادشاه ایشان خواهد بود و جملگی یک شبان خواهند داشت.و مطابق قوانین من
سلوک خواهند کرد و فرایض مرا نگاه داشته ،آنها را به جا خواهند آورد ".رحزقیال24 – 21 : 37ا
خدا از ابتدا مشتاق بود که یک قوم داشته باشد ،اما همه بترای ایتن تکلیتف نامناستب بودنتد و ایتن
حل آن در انسانها یافت منتی شتود ،بلکته در حکمتت ختدا ،حاکمیتت مطلتق و
ثابت می کرد که راه ّ
قدرت او یافت می شود .آنچه برای انسان غیرممکن است ،برای خدا ممکن است! 6بترای اینکته ختدا
از میان انسانهای سقوط کرده و انسانی که از نظر اخالقی فاسد است ،قومی را بسازد ،به معجتزه ای
مانند معجزۀ خلق جهان هستی نیاز داشت .روح خدا که در آفرینش جهان ،زمین بی شتکل و ختالی
را فرو گرفت ،قلب هریک از افراد در قوم جدیتد ختدا را فترو گرفتته و آنهتا را از بتین جمعیتت فاستد و
نفرت انگیز برخیزانیده و به فرزندان خدای زنده تبدیل می کند.

7

اشتیاق و خواستۀ خدا برآورده شد
اگرچه این کار آنقدر شگفت انگیز است که منی توان باور کرد ،اما این دقیقاً هامن چیتزی استت کته
کتل کلیستای حقیقتی هتر روزه مطتابق آن
خدا در عهد جدید وعده می دهد و تک تک مستیحیان و ّ
زندگی می کنند .خدا از طریق عمل کفّارۀ مسیح و تولد تازۀ روح القتد ،،بترای ختود قتوم جدیتدی
ساخت .قلب سنگی آنها را برداشت و به جای آن قلب گوشتی و زنده بخشید .آنها را از نو خلق کرد تا
امت مق ّد ،و قومی برای او باشند؛ قومی که فیایل او را اعتالم کننتد،
قوم برگزیده ،کهانت وفادار و ّ
خدایی که آنها را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است.

8

این تفاوت بزرگ ملت جسامنی ارساشیل در عهتد عتیتق و کلیستای حقیقتی عیستی مستیح در عهتد
جدید است .ملت ارساشیل شامل افرادی بود که به عنوان نستل ابتراهیم ،نیاکتان جستامنی مشترتک
داشتند .اما اکرث آنها "رصفاً انسان" بودنتد یتا انستان "طبیعتی" بودنتد ،بتدون روح القتد 9.،آنهتا در
حالت سقوط کردۀ پدرشان آدم باقیامندند ،بردۀ فستاد قلبشتان و تحتت هتدایت شتهوات جسمشتان
بودند10.اکرث آنها مانند پدرشان ابراهیم ایامن نداشتند ،بدون تولد تازه ،بی ایامن و نتامطیع بودنتد.
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پایۀ تعلیم پولس رسول به کلیسای روم این بود که اکترث آنهتا کته از نستل ارساشیتل بودنتد ،ارساشیلتی
واقعی نبودند.

11

برعکس ،کلیسای واقعی در عهدجدید شامل مردان و زنانی از هر قبیلته ،زبتان ،قتوم و ملتت استت و
دیگتتر بتتین یونتتانی و یهتتود ،مختتتون و نتتامختون ،بَربَتتر یتتا ستتکایی ،بتترده و آزاد ،تفتتاوتی وجتتود
ندارد12.اتحادشان در این نیست که خون ابراهیم در رگهایشان جاریست ،بلکه ایامن یکسان دارنتد؛
به شهادت خدا دربارۀ پرسش ایامن دارند و این برای آنها عدالت محسوب می شود13.آنها بته مستیح
به عنوان تحقّق وعده های خدا به پاتریارکها و جهان ایامن دارند14.بعالوه ،قوم عهد جدید با بیش از
یک دعوت مشرتک ،عقیدۀ مذهبی یا خواسته های قومی بتا یکتدیگر متحدنتد .روح ختدای زنتده بته
هریک از اعیای کلیسای حقیقتی ،تولتد تتازه بخشتیده و هریتک از آنهتا را برخیزانیتده تتا در تتازگی
حیات گام بردارند15.هامن خدایی که گفت" :نور از میان تاریکی بدرخشد" ،هامن خدایی استت کته
در قلبهای آنها درخشید تا به آنها نور شناخت جالل خدا را در چهرۀ مسیح بدهد16.آنها ساخته شتده
اند که مسیح را ببینند و تبدیل شده اند تا آنچه را که می بیننتد دوستت داشتته و بته شتکل مقاومتت
ناپذیری تا ابد به او متصل شوند .آنها قوم جدیدی هستند که مشتتاقِ ختدا و در شیعتت او خشتنود
است ،نه به خاطر اینکه بهرت از قوم ارساشیل هستند ،بلکه بته ختاطر اینکته روح القتد ،آنهتا را از نتو
خلق کرده است .آنها در مسیح عیسی خلقت تازه ای شتده انتد ،چیزهتای کهنته درگذشتت و اکنتون
همه چیز تازه شده است.

17

پاسخ به اتهامات برعلیه کلیسا
ایامنتتتداران و غیرایامنتتتداران غالبتتتاً شتتتکایت متتتی کننتتتد کتتته در کلیستتتا نیتتتز بتتته انتتتدازۀ دنیتتتای
غیرایامنتتدار،شارت وجتتود دارد.تاریختتدانان بتته بیرحمتتی فرضتتی کلیستتا در طتتول دورانهتتا ،از زمتتان
جنگهای صلیبی تا تفتیش عقاید مذهبی توسط کلیسا اشاره می کنند.
جنسی،تعصتب،حر
عقاید عمومی دنیای مدرن به آماری اشاره می کند که کلیسا مملتو از فستاد
ّ

و

طمع،ت ّنفر،کتتذب و دروغ و هتتر نتتوع فستتاد موجتتود در جامعتته است.کستتانیکه ختتود را نبتتی متتی
خوانند،کلیسا را به خاطر کراهت فرضیش توبیخ می کنند و هر عنتوانی از ستدوم و عمتوره گرفتته تتا
فاحشۀ خودرس را به آن نسبت می دهند .اما همۀ اتهاماتشان درست نیست .آنها نتیجۀ یتک خطتای
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الهیتتاتی هستتتند :آنهتتا ادراک کتتتاب مقدستتی دربتتارۀ کلیستتا ندارنتتد .بنابراین،کلیستتا را بتته ختتاطر
بیرحمیهای کسانی متهم می کنند که خود را عیو کلیسا می دانند ،امتا هتیچ ستهمی در کلیستا یتا
نجات دهندۀ آن ندارند.
اول بیایید بته بیرحمتی فرضتی کلیستا در تتاریخ نگتاهی بیندازیم.منونتۀ آن تفتتیش عقایتد متذهبی
مقت ّد ،استتت .مطتتابق کتتالم تاریختتدانان،پاپ گریگتتوری نهمرفرمتتانروایی از1241 -1227اتفتتتیش
عقاید مذهبی را بوجود آورد،دادگاه محاکامت کلیسایی که کفر و ارتداد را رسکوب می کترد و عمتدتاً
در ایتالیای شاملی و جنوب فرانسه فعال بود و به خاطر شکنجه هایش بدنام بود .در،1542تفتتیش
عقاید پاپی متوجۀ دشمن جدیدی شد -پروتستانها.حقیقت مهتم ایتن بتود کته تفتتیش عقایتد،دیوان
محاکمۀ یک سازمان کلیسایی بود کته بته عنتوان کلیستای کاتولیتک رومتی شتناخته شتده بتود.پس
چگونه می توان کلیسای حقیقی را به خاطر بیرحمیهای یک ستازمان کلیستایی بتدعت آمیتز کته بته
کلیسا جفا می رساند،رسزنش کرد؟ نادرستی اعرتاف ایامن شخص بته مستیح ،بتا اعتامل نادرستتش
ثابتتت متتی شتتود18.ایتتن در متتورد ادعتتای ستتازمان کلیستتایی بتته عنتتوان کلیستتای حقیقتتی نیتتز متتی
باشد.چنانکه عیسی گفت":درخت را از میوه اش می توان شناخت" رمتی33 : 12ا.
دوم،اجازه بدهید که به آما ِر آمارگیرانی بپردازیم که می گویند کلیسا به اندازۀ فرهنم اطرافش فاسد
است.باید بدانیم که این موضوع بسیار مهمی است .اگر کلیستا بتر استا ،ادعتای آنهتا ،بتردۀ فستاد
است ،اگر کلیسا بهرت از این عرص بی خدا نیست،پس مصون از خطا بودنِ کتتاب مقتد ،و درستتی
مسیحیت مورد سؤال قرار می گیرد.مراجع عهدعتیق دربارۀ عهدجدید بوضتوح وعتده متی دهنتد کته
خدا برای خود قتومی رسستپرده از بتین یهودیتان و غیریهودیتان متی ستازد ،قتومی کته بته او احترتام
کل کلیسا در مقایسه با دنیا ،رسسپرده یا مطیع نیست ،پس
گذاشته و از او اطاعت خواهند کرد .اگر ّ
این وعده ها با شکست مواجه شده اند .اما ما تتیید می کنیم که خدا یا کالمش شکست نخورده اند.
کلیسای حقیقی عیسی مسیح ،وفادار ،رسسپرده و مثربخش است و در شباهت بته خداونتدش رشتد
می کند.اگرچه هنوز با گناه در کشمکش است و همیشه نیازمند فیض است ،امتا در تیّ تاد کامتل بتا
فرهنم بی خدا و فاسد اطرافش می باشد.نقص ُمهلک ایتن آمتارگیران در ایتن استت کته فترض متی
کنند که همۀ کسانیکه خود را از آنِ مسیح می دانند مسیحی هستند و همۀ سازمانهایی کته ختود را
کلیسا می دانند ،واقعاً کلیسا هستند.
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آمارگیران در خطا هستتند ،چتون آنهتا از زمینتۀ آلتودۀ تحقیقتات بته ایتن نتتایج رستیده انتد .یکتی از
بیامریهتتای بستتیار گستترتده و معتتروف در انجیلگرایتتی ،ایتتن استتت کتته بستتیاری از کستتانیکه ادعتتای
مسیحیت می کنند ،به اعتقادات و اعاملی تکیه می کنند که با مسیحیت کتاب مقدستی و تتاریخی
بیگانه است .اگرچه شاید وفاداری خود را به مسیح اعالم کننتد ،امتا در تعتالیم ،اخالقیتات یتا ستبک
زندگیشان مسیحی نیستند .بنابراین ،تص ّور اینکه آنها نشاندهندۀ کلیسا هستند ،پوچ و بیهوده است
و نتیجه گیری دربارۀ کلیسا بر اسا ،نظرات و اعامل آنها ،به هامن اندازه پوچ و بیهوده است .شتاید
تصاویر زیر در آشکارسازی این مشکل مفید باشند.
منی توان انکار کرد که رستاخیز عیسی مسیح یک اصل اوری است .اگر یک نفر کامالً ایتن تعلتیم
را نپذیرد ،طبق استاندارد کتاب مقد ،یا تاریخ ،مستیحی خوانتده منتی شتود.بنابراین ،اگتر متا رأی
هزاران نفری را جمع کنیم که م ّدعی مسیحیت هستند و دریابیم کته  75درصتد از آنهتا بته رستتاخیز
کتل مستیحیان بته
ایامن ندارند ،منی توانیم به طور منطقی به ایتن نتیجته برستیم کته  75درصتد از ّ
رستاخیز ایامن ندارند .بلکه نتیجتۀ منطقتی تتر ایتن استت کته  75درصتد از کستانیکه معتقدنتد کته
مسیحی هستند ،درواقع مسیحی نیستند .در ادامه اجازه بدهید که بگوییم کلیسایی در همستایگی
ما به خاطر تنفّر ،نزاع و ستیزه جوییش بدنام است .در یک جلسۀ کاری ماهانه ،مباحثتۀ وحشتتناکی
ایجاد می شود که نیمی از کلیسا را در مقابل نیمی دیگر قرار می دهد .ایتن جلسته مملتو از خشتم،
نفاق ،پرخاش و تهدیدهای شیرانه است .نهایتاً مرد دینتداری در جامعتت برمتی خیتزد و فریتاد متی
زند":ما مسیحی هستیم و نباید از یکدیگر متنفر باشیم ".اما صحیح تر این بود که متی گفتت" :متا از
یکدیگر متنفریم و بنابراین مسیحی نیستیم!"

19

کلیسای حقیقی به اندازۀ فرهنم اطرافش فاستد و بتی ختدا نیستت.اگرچه کلیستای حقیقتی هنتوز
جالل نیافته،اما با قدوسیت،رسسپردگی و اطاعت شناخته متی شتود.وقتی لغتزش ختورده و در گنتاه
می افتد می شکند،توبه می کند و گنتاهش را در برابتر ختدا و انستان اعترتاف متی کنتد .کستانیکه
ایامنی برخالف این دارند،درک اندکی از ماهیت حقیقی کلیستا یتا عظمتت وعتده هتای عهتد جدیتد
دارند که کلیسا بر پایۀ آنها بنا شده است.
سوم،اجازه بدهید که به معنای درست"انبیا"بپردازیم که کلیسا را به خاطر کراهت فرضی آن رسزنش
کرده و از سدوم و عموره گرفته تا یک فاحشۀ خودرس خطاب می کنند .وقتی بته آنچته متردم ،کلیستا
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می خوانند ،نگاه می کنیم ،کراهات و فاحشگیهای زیادی را می بینیم .غالبتاً یتک نتوع فستاد در بته
اصطالح کلیسا وجود دارد که در بین غیرایامنداران نیز یافت منتی شتود؛چیزهای ننگینتی کته منتی
توانیم بدون آلوده کردنِ خود دربارۀ آنها صحبت کنیم.

20

اما اینها اعامل متداول عرو ،حقیقی مسیح نیست ،بلکه اعامل گرگها در لبا ،گوسفند و علفهتای
هرزی که با گندمها رشد می کنند.

21

کلیسای حقیقی مصون از گناه نیست و ممکن است برای مدتی در اعتامل دنیتوی گرفتتار شتود .بته
همین ترتیب ،ایامندار حقیقی با گناه در کشمکش خواهد بود و حتی شاید بته شتکل حتزن انگیتزی
لغزش بخورد .اما زندگی کلیسای حقیقی و ایامندار حقیقی با بی خدایی و فساد ایتن دنیتا شتناخته
منی شود .یک گل ُرز با هر نام دیگری،همچنان یک گل ُرز است ،چون خصوصتیات یتک ُرز را دارد،
رصفنظر از نامی که به آن داده شده است .اما یک خار ،همچنان یک ختار استت ،حتتی اگتر گتل ُرز
نامیده شود .ما باید بین کسانیکه در مألعام خود را از آنِ مسیح و کلیستایش متی داننتد و کستانیکه
حقیقتاً مسیحی و عیو بدن مسیح هستند ،متایز قاشل شویم.
بر اسا ،این حقیقت"،انبیا"یی که کلیسا را رسزنش می کنند باید در ارزیابی و شیوۀ خود در اشتاره
به کلیسا محتاط باشند .ما نباید گوسفندان را به خاطر اعامل بُزها رسزنش کنیم و مزرعۀ گندم را به
خاطر علفهای هرز بسوزانیم .بعالوه ،آیا ترسناک نیست که کلیسای مسیح را سدوم و عموره بنامیم یا
نام فاحشه به آن توهین کنیم؟ درست است که چنین زبانی در عهدعتیق برای ملت ارساشیل بکتار
با ِ
رفته ،اما باید به یاد داشته باشیم که خدا اساساً به افراد تولد تازه نیافته اشاره می کرد که قلبشان از
سنم بود و دشمنی می کردند و اعاملشان غالباً بدتر از اعامل کافران اطرافشان بود .اما هیچ کتس
نباید از چنین زبان سنگینی برعلیه کلیسای حقیقی ،عرو ،مسیح استفاده کند .هتیچ مترد محترتم
بیکار منی ایستد تا دیگران زنش را متهم به عدم وفتاداری ،ناپتاکی و فاحشتگی کننتد .آیتا فکتر متی
کنیم که مسیح چنین رفتاری را با عرو ،عزیزش تحمل می کند؟ اگرچه ما باید دربارۀ گناهش بتا او
صحبت کنیم ،اما نباید فراموش کنیم که با چه کسی صحبت می کنیم و او به چه کسی تعلّق دارد.
به همین دلیل ،به انبیای عهدجدید گفته شده که برای"بنا و تشویق و تسلّی" با کلیسا صحبت کنند
راول قرنتیان3 : 14ا .آنها هدایت منی شوند که کلیسا را به خاطر جرایمی که مرتکب نشده رسزنش
کنند یا با کلامت نامناسب به افراد بی ادب و ناهنجار در میان متا تتوهین کننتد .بایتد بتا "حستادت
132

الهی" برای کلیسا غیرت داشته باشیم،اما احرتام ما نسبت بته جایگتاهش بته عنتوان عترو ،مستیح،
باید آتش زبامنان را مالیم سازد ردوم قرنتیان2 :11ا .باید با متام قتدرت ،کلیستا را بته عنتوان بتاکرۀ
پاک به مسیح تقدیم کنیم22.اما باید مراقب باشیم که هرگز بر آن استیال نیافته یتا بتا خشتونت بتا آن
رفتار نکنیم.
توضیحِ نفسان ّیت ظاهری کلیسا
در این قسمت باید چند سؤال مهم بپرستیم .چترا ظتاهرا ً کلیستای حقیقتی در دنیتا قابتل شناستایی
نیست و عدۀ زیادی خود را متعلّق به مسیح می دانند ولی میوۀ بسیار کمی دارند؟ چترا ظتاهرا ً اکترث
افراد در کلیستای انجیلتی معتارص ،نفستانی هستتند ،درحالیکته افتراد روحتانی و متعهتد بستیار کتم
کل کتاب را با توضیحات پُر کنیم ،اما باید ختود را بته چنتد متورد محتدود
هستند؟ اگرچه می توانیم ّ
کنیم.
اول ،تعداد زیادی از افراد نفسانی که خود را متعلّق بته کلیستا متی داننتد ،نتیجتۀ موعظتۀ غیرکتتاب
مقدسی انجیل از سکوی موعظۀ اکرث انجیلیها هستند .هامنطور که در رسارس این کتتاب کتر شتد،
ما انجیل عیسی مسیح را به چند جملۀ اعتقادی محدود کرده ایم که از شخص می خواهد که آنها را
بپذیرد .تقاضاهای اساسی و اکرث رسواییهایش را برداشته ایم .از ارزش ختدا و برتتری او کته بتاالتر از
متامی خلقتش است ،کاستته ایتم و انستان را در مرکتز تئتاتر الهتی قترار داده ایتم .بته نتدرت شارت
اساسی انسان و ماهیت زشت گناهش را کر یا تفسیر می کنیم تا عذاب وجدان ندهیم .تکترار یتک
دعا را جایگزین دعوت به توبه و ایامن کرده ایم .اولیای امور کلیسایی با توجه اندکی به نشانۀ ایامن
اوردن ،نجات شخص را تیمین می کنند .دعوت پُربهای شاگردی کامل و تقاضای ق ّدوستیت ،کتامالً
غایب است.به همین دلیل انسان نفسانی و غیرایامندار می تواند ادعا کند که در صهیون و در درون
عذاب وجدانی ندارد یا در فکرش دچار تناقض نشده است.
حصارهایش ساکن است ،درحالیکه هیچ
ِ
دوم ،وجو ِد اکرثیت افراد نفسانی که خود را متعلّق به کلیسا می دانند ،به ختاطر دیتدگاه ضتعیف متا
دربارۀ ایامن آوردن است .درک تولد تازه تقریباً از بین رفته و اصطالح تولد دوباره بته "تصتمیم گیتری
دربارۀ مسیح" و "تکرار دعای گناهکار" تبدیل شده است .بعالوه ،عدۀ زیادی معتقدند که انسان متی
کل زندگیش در دنیاپرستی سپری شود .کلیسا نه تنها تداوم نفستانیت را
تواند تولد دوباره بیابد ولی ّ
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در کلیسا تح ّمل می کند ،بلکه ظاهرا ً انتظار وجو ِد چنین چیزی را دارد .ظاهرا ً ماهیت اساستی تولتد
تازه به عنوان عمل ماوراء الطبیعۀ خلقت دوبارۀ روح القد ،،فوق از درک ماست .ظاهرا ً انسانها دیگر
به قدرت انجیل ایامن ندارند که می تواند گناه را در زندگی ایامندار شکستت دهتد و او را بیشترت بته
شباهت مسیح درآورد .واعظان به ندرت این پیغام رسولی را اعالم متی کننتد کته انستانها "بایتد توبته
کنند و به سوی خدا بازگردند و کرداری شایستۀ توبه داشته باشند ".راعامل20 : 26ا .این نصیحت
که "فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیتت مناییتد" ،بته انتدازۀ عتدم وجتود قتدرت ،در ستکوهای
موعظۀ ما دیتده منتی شتود ردوم پطتر10 : 1،ا .دیگتر فکتر منتی کنتیم کته الزم استت کته ختود را
بیازماییم و محک بزنیم تتا بتدانیم کته آیتا در ایتامن هستتیم 23.بنتابراین ،انستان نفستانی رسودهتای
صهیون را می رساید و فکر می کند که آسامن خانۀ آیندۀ اوست ،اگرچه در حال حاا قلبش متعلّق
به این دنیاست.
پیش از بیداری عظیم ،انسان پاک شده ،ولی نفسانی ،کلیساها را پُر می ساخت .آنها از جایگاهشان
در نزد خدا مطم

بودند ،چون تعمید یافته ،تتیید شده یا بانزاکت بودنتد .آنهتا در یتک ملّتت کتامالً

مسیحی ،خود را کامالً مسیحی می دانستند .اما خدا افترادی ماننتد جتورج وایتفیلتد ،جتان و چتارلز
ِوسلی ،هاوِل َهریس و دانیال روالند را برافراشت که پیغامشان انگلیس و وِیلز را به لرزه درآورد .قدرت
پیغامشتان بتر استا ،ایتن اعتقتاد بتود کته انجیتتل قتدرت خداستت ،نته تنهتا بترای رهتایی انستتان از
محکومیت گناه ،بلکه برای رهایی از تسلّط گناه .آنها تولد تازه را به عنوان یک رویداد معجتزه آستایی
موعظه کردند که می تواند شیرترین گناهکار را به قدیس خدای زنده تبدیل کند .وقتی موعظۀ ایتن
مردان ،آنها را با مشکلشان رویارو کرد ،اعیای نفسانی کلیسا اطمینان کا بشان را از دست دادنتد و
عده ای بته ستوی جلجتتا دویدنتد یتا عصتبانی شتده و بته کستانیکه جترأت کترده و خلتو

و اعتبتار

ایامنشان را مورد سؤال قرار داده بودند،حمله کردند.
امروزه نیز اگر قرار است که بیداری و اصالح را ببینیم ،باید چنین اتفاقی بی افتد .در زمان وایتفیلد،
انسان نفسانی به خاطر تعمید و تتییتد ،مطمت

بتود .در زمتان متا ،ایتن انستان نفستانی در خلتو

ظاهری تصمیمی که یکبار گرفته و دعایی که یکبار تکرار کرده ،اطمینتان متی یابتد .کشیشتانی کته
ن ّیت خوبی دارند ،آنها را بدون تشخیص ،هدایت صحیح یتا هشتدارهای اوری انجیتل ،در ختانوادۀ
خدا می پذیرند و اطمینان کا بشان را تتیید متی کننتد .اگتر متی ختواهیم در جاییکته آنترا کلیستای
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انجیلی می نامیم ،اصالح و بیتداری را ببینتیم ،در اینصتورت فریتاد ستکوی موعظته بایتد ایتن چنتین
باشد" :شام باید تولد دوباره بیابید ".اما پیش از آنکه به درستی بتوانیم این حقیقتت را اعتالم کنتیم،
باید اول مفهوم آنرا درک کنیم.
سوم ،بسیاری از اشخا

نفسانی ،خود را متعلّق به کلیسا متی داننتد ،زیترا کلیستا پیغتام اشتتباهی

دربارۀ رابطه با دنیا به آنها می دهد .نظریۀ اشتباه و متداول امروز این استت کته کلیستا بایتد تتا حت ّد
ممکن شبیه دنیا باشد تا مرتبط شده و مردم را برای مسیح صید کند .بنابراین ظاهر خود ،جلسات و
مترکز خود را تغییر می دهیم .عالقمند به چیزهای می شویم که انسان نفسانی را عالقمند می سازد
تا آنها به ما عالقمند شوند .این اشتباه ُمهلِکتی استت .کلیستا بته ختاطر شتباهت بته دنیتا و عملکترد
دنیوی یا شکت در عالیق دنیا ،با آن ارتباط برقرار منی کند .بلکه ما ارتبتاط برقترار متی کنتیم چتون
تسلیم مسیح کنیم و او عالیتق ،اعتامل و ظتاهر متا را
می خواهیم خود را در همۀ جنبه های زندگی،
ِ
تبدیل کند .تفاوت ما با دنیا ،ما را مرتبط می سازد و هر چه این تفاوت بیشرت باشد،ارتباط متا بیشترت
می شود .متایز منک باعث می شود که بر هر چه ریخته می شود ،تتتثیر بگذارد.خصوصتیات بینظیتر
نور ،آنرا از تاریکی متامیز می کند.
مردم به این دلیل به سوی مسیح منی آیند که ما کلیسا را به بتازار بیهتودگی ،تتاالر ورزشتی یتا مرکتز
رسگرمی تبدیل کرده ایم .اگر برای جذب انسان نفسانی از وسایل نفسانی استفاده متی کنتیم ،بایتد
نت آنها به استفاده از وسایل نفسانی ادامه دهیم .طبق کتالم بعیتی از افتراد ،متا منتی
برای نگهداش ِ
توانیم در وسط راه ،لیست غذا را به غذای روحانیرت تغییر دهیم .انسانها بدون عمتل متاوراء الطبیعتۀ
روح القد ،بوسیلۀ موعظۀ درست انجیل ،هرگز منی توانند طعم نان را که از آسامن آمد ،بچشند.

24

بعالوه ،ما در خدمت دامئی به انسان نفسانی ،اجازه می دهیم کته گوستفندان حقیقتی از گرستنگی
مبیرند .آنها رسگرمی منی خواهنتد .آنهتا مشتتاق پرستتش هستتند .آنهتا منتی تواننتد بتا پادزهرهتای
جذّاب ،داستانهای اخالقی یا قواعد زندگی ،زنده مبانند .به شتیر و گوشتت حقیقتی کتالم ختدا نیتاز
دارند25.به نیازهای خود اهمیت منی دهند .آنها می خواهند اطاعتت و ختدمت بته ختدا را بیاموزنتد.
خارش گوشها یا پرورش ع ّزت نفس را منی خواهند .آنها متی خواهنتد شتبیه مستیح شتوند .چیتزی را
منی خواهند که در اکرث منایشات دوستانه و متناسب با فرهنم اراشه می شود .آنها فقط می خواهند
خدا و عیسی مسیح را بشناسند ،مسیحی که خدا فرستاده است26.بعالوه ،چقدر وحشتناک است که
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ِ
رصف ترغیب انسان دنیتوی و ختدمت بته عالیتق انستان
کشیش ،شیخ یا معلم ،زندگی و خدمتش را
نفسانی کرده ،درحالیکه اجازه می دهد گوسفندان مسیح بدون غذا و مراقبت بروند.
چهارم ،افراد نفسانی که خود را عیو کلیسا می دانند ،به خاطر عدم اطاعت ما از ختدا بترای تتدیتب
کلیسایی می باشتد .اگرچته تتدیتب کلیستایی یکتی از جنبته هتای انکارناپتذیر زنتدگی کلیستایی در
عهدجدید است ،اما به ش ّدت در بین انجیلیها مورد سوء تفاهم قرار گرفته استت 27.متتداولرتین کتالم
برعلیه تتدیب کلیسایی ،این است که بی محبت و قیاوت کننده است .در مقابتل ،متا فقتط بایتد بته
تعالیم خداوندمان اشاره کنیم که فرمان داد آنرا انجام دهیم .اگر به خاطر اطاعت از این فرمتان ،بتی
محبت هستیم ،پس او هم با اراشۀ ایتن فرمتان ،بتی محبتت بتود؟ اگرچته نبایتد بتا رسزنتش و انتقتاد،
قیاوت کنیم ،اما به ما حکم شده که قیتاوت کنتیم و حتتی اگتر الزم استت اختراج کنتیم 28.اگتر در
نهایت قرار است که فرشتگان را داوری کنیم ،پس آیا اکنتون منتی تتوانیم دربتارۀ مستاشل مربتوط بته
کلیسا و سالمتش قیاوت کنیم؟

29

فخر ما به محبتی که با گنا ِه توبه نشده برخورد منی کنتد ،ختوب نیستت .آیتا منتی دانتیم کته انتدک
خمیرمایه می تواند متامی خمیر را َور آورد؟ 30آیا به خدا محبت می کنیم که اجازه می دهیم گناه بته
فراوانی در کلیسا جاری شود و نام خدا در بین غیرایامنداران بی حرمت شود؟ 31آیا بته بترادران ختود
در مسیح محبت می کنیم که اجازه می دهیم آنها با گناه دامئی نابود شوند ،یا ما به خودمان محبت
می کنیم و برای محافظت از خودمان ،منی خواهیم مشاجره کنیم؟
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نتیجه گیری
خوب است به یاد داشته باشیم که کلیستا متعلّتق بته ختدا و عترو ،مستیح استت.ما هتیچ اقتتداری
تستلیم خداونتدی مستیح باشتیم و
نداریم تا کاری را که به نظرمان درست است ،انجتام دهتیم .بایتد
ِ
طبق کالم او از کلیسا مراقبت کنیم .باید به روش خدا به قوم خدا خدمت کنیم.
در زمان ما ،انجیل حقیقی بسیار کم موعظه متی شتود! چته تعتدادی بته راحتتی بتر روی نیمکتهتای
کلیسا می نشینند ،درحالیکه نجات نیافته اند؟ چه تعتدادی از کلیستاهای ظتاهری بترای خشتنودی
انسان نفسانی خدمت می کنند ،درحالیکه ب ّره های خدا پژمرده شده و گرسنۀ کالم ،پرستش حقیقی
و مشارکت الهی هستند؟چقدر نام خدا در بین غیرایامنداران بی حرمت می شود ،کسانیکه نظرشان
دربارۀ مسیح و کلیسا ،به خاطر شهادت انسان نفستانی کته بته مستیح اعترتاف متی کنتد ولتی هتیچ
سهمی در او ندارد فرسوده شده است؟
ما باید بته ادراک کتتاب مقدستی دربتارۀ ایتامن آوردن بته عنتوان عمتل متاوراء الطبیعتۀ روح القتد،
بازگردیم ،عملی که نتیجۀ آن تقدیس و مثردهی دامئی است .باید بته ادراک کتتاب مقدستی دربتارۀ
کلیسای حقیقی به عنوان جامعت نجات یافتۀ مردان و زنان روحانی بازگردیم که مسیح را شتناخته و
چیزی غیر از آن منتی خواهنتد .بایتد تتالش بترای شتبیه ستاخنت کلیستا بته بتازار بیهتودگی را کنتار
بگذاریم ،تالشی که می خواهد انسان نفسانی را تحت تتثیر قرار دهتد و توجته آنترا جلتب کنتد .ختدا
مق ّرر کرده که برای خود قومی بسازد که او را خدای خود بخوانند .او مقت ّرر کترده کته از طریتق اعتالم
انجیل پُرجالل خود و شهادت مق ّدسینش این کار را انجام دهد ،درحالیکه آنها در سادگی ،ق ّدوسیت
و محبت گام برمی دارند و ثابت می کنند که فرزندان بی عیب خدا در بتین نستلی کتج رو و منحترف
هستند که در میانشان همچون ستارگان در این جهان می درخشند.
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32

فصل سیزدهم
شناخت قطعی مسیحیان دربارۀ خدا
دیگر کسی به همسایه یا به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهتد گفتت "خداونتد را بشناستید!" زیترا
خرد و بزرگ مرا خواهنتد شتناخت ،از آن رو کته تقصتیر ایشتان را ختواهم
خداوند می گوید" :همه از ُ
آمرزید و گناهشان را دیگر به یاد نخواهم آورد".
 ارمیا 34 : 31در اینجا ما شگفت انگیزترین نب ّوتی را داریم که هر عیو کلیسایی یتک شتناخت واقعتی و نزدیتک از
خدا خواهد داشت .ما نباید این نب ّوت را استعاره یا مبالغه بدانیم ،بلکه نبوت عهدعتیق استت کته در
فصتل از ایتن متنت و
مسیحیت عهدجدید به تحقّق رستیده استت .نویستندۀ عربانیتان بتا نقتل قتول م ّ
بکارگیری آن در کلیسای عیسی مسیح ،این حقیقت را تتیید می کند" :دیگر کسی به همستایۀ ختود
خترد و
تعلیم نخواهد داد و یا کسی به بترادر ختود نخواهتد گفت"،خداونتد را بشتنا "!،زیترا همته از ُ
بزرگ ،مرا خواهند شناخت .از آن رو که شارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر هرگز بته
یاد نخواهم آورد ".ر12 – 11 : 8ا.
جهالت در عهدعتیق
برای درک اهمیت این وعده باید اول زمینۀ آنرا درک کنیم .در عهتدعتیق ،شتناخت ختدا محتدود بته
گروه نسبتاً کوچک بود .انبیا ،کاهنان ،کاتبان و گاهی اوقات پادشاهان ،کستانی بودنتد کته بته ایتن
شناخت دست می یافتند .در عوض ،آنها مسئول شتناخت ختود بودنتد و بایتد بقیتۀ جامعتت عهتدی
ارساشیل را هدایت می کردند .اما ظاهرا ً چنین هدایتی ،یک تکلیف ترسناک بود ،نته فقتط بته ختاطر
تعداد ارساشیلیها ،بلکه به خاطر نابینایی روحانی و سختدلی ارساشیتل .درحقیقتت ،ایتن جهتالتی کته
آنها به خود تحمیل می کردند ،علت یکی از اتهامات تکراری و بزرگ خدا برعلیه قوم عهتدی ختود در
دوران عهدعتیق بود.
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ای بنی ارساشیل ،کالم خداوند را بشنوید،
زیرا خداوند ساکنان این رسزمین را متهم می کند.
در این رسزمین نه وفا یافت می شود ،نه محبت ،و نه شناخت خدا .رهوشع 1 : 4ا.

زیرا خداوند می گوید قوم من نادانند و مرا منی شناسند؛
کودکانی بی عقلند و هیچ فهم ندارند.
در بدی کردن ماهرند ،اما نیک کردن منی دانند .رارمیا 22 : 4ا

اینان قومی ِعصیانگر و فرزندانی فریبکارند،
فرزندانی که منی خواهند به شیعت خداوند گوش بسپارند.
به انبیا می گویند" :نبوت نکنید"،
و به رویا بینندگان می گویند:
"برای ما به حقیقت رویا نبینید.
سخنان دلنواز به ما بگویید،
رویاهای فریبنده ببینید.
از راه منحرف شوید،
طریقت را ترک گویید،
و دیگر با ما از قدو ،ارساشیل سخن مگویید" راشعیا 11 – 9 :30ا.
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از این متون درمی یابیم که چرا خدا غالباً به انبیایش هشدار می داد که آنها را بته ستوی قتومی متی
حسا ،نیستت،
فرستد که گوش منی دهند .او به اشعیا گفت که به سوی قومی می رود که قلبشان ّ
گوشهایشان سنگین و چشامنشتان تتار استت1.بته ارمیتا هشتدار داد کته بایتد در مقابتل قتوم احمتق
صحبت کند که هیچ شناختی از خدا ندارند و کودکان کم عقلتی هستتند کته هتیچ فهمتی ندارنتد.

2

نهایتاً ،وقتی خدا به حزقیال به عنوان نبی ارساشیل متموریت می داد ،گفت" :نته نتزد اقتوام بستیار بتا
زبان ناآشنا و ثقیل که سخنانشان را نتوانی فهمید.به یقین اگر تو را نزد چنین اقوامی می فرستتادم،
به تو گوش فرا می دادند .اما خاندان ارساشیل مایل به شنیدن سخنان تتو نخواهنتد بتود ،زیترا مایتل
نیستند سخنان مرا بشنوند ،چرا که متام خاندان ارساشیل رسسخت و گستاخند .اینک من رویِ تتو را
بتته انتتدازۀ روی ایشتتان ستتخت ستتاخته ام،و پیشتتانیِ تتتو را بتته ستتختی پیشتتانی ایشتتان گردانیتتده ام".
رحزقیال8 – 6 :3ا
وقتی انبیا آمدند ،ارساشیل جهالتت خودرسانتۀ ختود را در رابطته بتا ختدا اثبتات کترده بتود .امتا عتدم
شناخت آنها به خاطر پنهان شدن خدا نبود ،بلکه به خاطر سختدلی مردم وعشقِ به گنتاه بتود و متی
گفتند" :دیگر با ما از قدو ،ارساشیل سخن مگویید" راشعیا11 :30ا تقریباً در همتۀ متوارد ،جهالتت
ارساشیل در رابطه با خدای حقیقی به خاطر شارت قلبشان است .ارمیای نبی ،عدم شناخت مردم را
به خاطر کم عقلی و شناخت زیا ِد بدی می داند 3.اشعیا قلبهای سخت و رسکشی آنها نسبت به ختدا
را رسزنش می کند4.حزقیال بر رسسختی و گستاخی آنها دست می گذارد.

5

پولس رسول بوضوح در عهدجدید ،دربارۀ رابطۀ مستتقیم عتدم شتناخت ختدا توستط متردم و شارت
قلب انسان صحبت می کند ،جهالت همۀ انسانها را به "بی دینی و شارت انستانهایی کته بتا شارت
خود حقیقت را رسکوب می کنند" نسبت می دهد 6.به همین دلیل جهالت یتک ُجترم محستوب متی
شود و جاهالن ُمجرم هستند .به همین دلیل خدا نهایتاً ارساشیلیها را به خاطر بی فهمتی آنهتا تبعیتد
کرد و به خاطر عدم شناخت شان نابود کرد.

7
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وعدۀ شناخت خدا
در نبوتهای عهدعتیق دربارۀ عهدجدید ،خدا وعده داد که قومی برای خود بسازد که او را بشناستند،
از او برتسند و طبق فرامین او گام بردارند .بعالوه وعده داد که این هدف را با آمدن مسیحا بته انجتام
رساند :جسم پوشیدن او ،کفّاره و قدرت زنده کردنِ کسانیکه از نظر روحانی ُمرده اند.

8

بر اسا ،آیات عهتدعتیق ،یکتی از نتتایج اساستی آمتدن مستیحا ایتن بتود کته قتومش را از نابینتایی
روحانی و اسارت اخالقی که حاصلِ این نابینایی بود ،رهایی دهد .نب ّوت مستیحایی از اشتعیا6 : 42
–  7بوضوح این حقیقت را آشکار می کند .در این منت ،خدا به مستیحا متموریتت متی دهتد و هتدف
کار او را توضیح می دهد:
من ،یهوه ،تو را به جهت برقراری عدالت خوانده ام؛
من دست تو را خواهم گرفت و تو را حفظ خواهم کرد؛
من تو را عهدی برای قوم و نوری برای ملتها خواهم ساخت؛
تا چشامن نابینایان را بگشایی ،و اسیران را از زندان برهانی،
و ظلمت نشینان را از سیاهچال به در آوری.
مسیحا به عنوان پرس جسم پوشیدۀ خدا ،رصفاً حامل نور نخواهد بود ،بلکه خودش نتور خواهتد بتود.
او یکی از مکاشفات در بین مکاشفات دیگر نخواهد بود ،بلکه بزرگرتین مکاشفۀ خدا خواهد بتود کته
دنیا تابحال شناخته است .به همین دلیل ،اشعیای نبی اعالم کترد کته مردمتی کته در تتاریکی گتام
ِ
ظلمت غلیظ ساکن بودند ،نتوری تابیتد.
برمی داشتند ،نوری عظیم دیدند؛ و بر آنان که در رسزمین

9

حبقوق نبی به اعالمیۀ اشعیا افزوده و اعالم کرد که مکاشفۀ ختدا از طریتق مستیحا ،محتدود بته یتک
منطقه یا یک قوم نخواهد بود ،بلکه از طریق او ،هامن گونه که آبها دریا را می پوشاند ،متامی زمتین
از شناخت جالل خدا مملو خواهد شد10.درنتیجه ،این شناخت چنان رسسپردگی ایجاد می کند که
از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن ،نام خدا در میان قومها بزرگ خواهد بود.

11

از طریق جسم پوشیدن ،شناخت خدا در مکانهای تاریک این دنیای سقوط کرده خواهتد درخشتید.
اما با توجه به آنچه کتاب مقد ،دربارۀ شارت قلب انسان و دشتمنی او نستبت بته ختدا متی گویتد،
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درمی یابیم که بزرگرتین مکاشفه تتثیر کمی بر قلب انسان خواهد گذاشت ،مگر اینکه به نوعی قلتب
انسان تبدیل شود تا بتواند آنرا دریافت کند .پیش از آنکه شناخت خدا در تک تک اشتخا

کتل
یتا ّ

جامعت شکوفا شود ،باید قلب آنها تازه یا تبدیل شود .به همین دلیل وعتده هتای عهتدعتیق دربتارۀ
عهد جدید ،نه تنها منتظر مکاشفۀ مسیحا دربارۀ خداست ،بلکه منتظر قدرت او برای رستتاخیز قلتب
انسان و تبدیل آن به دریافت کنندگان مشتاق این مکاشفه می باشد .چنانکه خدا از طریتق ارمیتای
نبی اعالم کرد" :دلی به ایشان خواهم بخشید که بدانند من یهوه هستم ".رارمیا 7 : 24ا
این وعده در مرکز عهدجدید است .خدا قلب سنگی قومش را برداشته و بته جتای آن قلبتی گوشتتی
می بخشد.

12

ختترد و
ستتپس شیعتتت ختتود را بتتر قلبهتتای آنهتتا متتی نویستتد و آنهتتا او را خواهنتتد شتتناخت -همتته از ُ
بزرگ13.بنابراین ،آن تاریکی را که قومش را احاطه کرده ،برمی دارد و هر عیو زنتدۀ جامعتت عهتدی
او ،شناخت واقعی و نزدیک از شخص و ارادۀ او خواهند داشت ،از بیسوادترین شخص در قدیمیرتین
کل این موضتوع را خالصته کترده
قبایل تا بزرگرتین محققین و کشیشان تاریخ.هوشع نبی به زیبایی ّ
است:
و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت؛
آری ،تو را در عدالت و انصاف و محبت و
رحمت نامزد خود خواهم ساخت.
تو را در وفاداری نامزد خود خواهم ساخت،
و تو خداوند را خواهی شناخت .ر20 – 19 : 2ا
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وعده انجام شد
آنچه در نبوتهای عهتدعتیق وعتده داده شتده بتود و منتظتر آن بودنتد ،بته شتکل شتگفت انگیتزی در
عهدجدید از طریق شخص و عمل عیسی مسیح به تحقق رسید .نویسندۀ عهدجدید اعالم متی کنتد
که عیسی نارصی نور حقیقی است که انبیا دربارۀ او صحبت می کردنتد .آن نتور حقیقتی کته بته هتر
انسانی روشنایی می بخشد ،براستی به جهان می آمد14.او نور جهان است و هر که از او پیروی کنتد
"هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود ،بلکه از نو ِر زندگی برخوردار خواهد بتود ".ریوحنتا12 : 8ا .هتیچ
کس هرگز خدا را ندیده ،اما آن پرس یگانه که در آغوش پدر است ،هامن او را شناسانید15.هرکه پرست
را دیده ،پدر را دیده ،چون پرس صورت خدای نادیده است ،او فترو ِغ جتالل ختدا و مظهتر کامتل ات
اوست.

16

نبوتهای عهدعتیق منتظر قربانی بزرگرتی بودند که در یک روز گناه رسزمین را بردارد17.ایتن قربتانی
چشتتمه ای را بتترای خانتتدان داوود و ستتاکنان اورشتتلیم بتته جهتتت طهتتارت از گنتتاه و ناپتتاکی خواهتتد
گشود18.باعث می شود که ختدای عتادل ،تقصتیرات قتومش را بیتامرزد و دیگتر گناهشتان را بته یتاد
نیاورد19.قدرت خواهد داشت که قوم خدا را تا ابد در عدالت و انصاف با خدا نتامزد کنتد20.نویستندۀ
عهدجدید ادعا می کند که عیسی نارصی یک بار برای همیشه قربانی شد21.او ب ّرۀ خداست که گناه
جهان را برمی دارد22.خون او ،خون عهدجدید بود که برای بخشش گناهان بسیاری ریخته شتد 23.او
برای قومش ،حکمت ،عدالت ،تقدیس و رهایی شد 24.از طریق او ،آنها از آشتی برخوردار شتدند 25.او
خود ،صلح و سالمتی آنهاست.

26

نبوتهای عهدعتیق منتظر زمانی بود که همتۀ قتوم ختدا ،از بتزرگ و کوچتک او را بشناستند -زمانیکته
زمتتتین از شتتتناخت ختتتدا مملتتتو خواهتتتد گشتتتت ،هامنطتتتور کتتته دریاهتتتا بتتتا آبهتتتا پوشتتتانیده شتتتده
است27.نویسندگان عهدجدید ادعا می کننتد کته عیستی مستیح در چنتین زمتانی ،از طریتق مترگ،
رستاخیز و نزول روح القد ،،کار جدیدی را آغاز کرد28.از طریق عمل تولد تازه ،قلب شخص از زمین
سختی که دانۀ انجیل را رد می کند ،قلب نیکویی می شود که با فروتنی کالمی را کته کاشتته شتده،
می پذیرد29.این قلب جوانه زده و حاصتلخیز شتده و "از ختدا تعلتیم متی یابتد" تتا بته مستیح ُحرمتت
گذاشته و برای نجات به نزد او برودر یوحنا45 : 6ا .این اعطای شناخت طبیعی نیستت؛ بلکته عمتل
معجزه آسای روح القد ،است و قابل مقایسه با روز اول آفرینش است ،وقتی خدا گفت کته در میتان
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تاریکی اولیه ،روشنایی بشود .پولس رسول به این شکل توصیف می کنتد" :زیترا هتامن ختدا گفتت:
"نور از میان تاریکی بتابد "،نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جالل خدا در چهرۀ مستیح متا
را من ّور سازد ".ردوم قرنتیان 6 :4ا.
ما منی توانیم دربارۀ ماهیت فوق العاده و ماوراء الطبیعۀ عمل خدا در قلب و فکر ایامنداران حقیقتی
مبالغه کنیم.عمل روشن کنندۀ مسیح از طریق روح القد ،در قلب مسیحیان،نشانۀ ایتامن حقیقتی
نت ایتن
است و بدون استثناء این وعده برای همگان است.به همتین دلیتل ،یوحنتای رستول در نوشت ِ
اعالمیه دربارۀ ایامنداران حقیقی مر ّدد نبود":همچنین می دانیم که پرس خدا آمتده و بته متا بصتیرت
بخشیده تا حق را بشناسیم و ما در او هستیم کته حتق استت،یعنی در پرست او عیستی مسیح.اوستت
خدای حق و حیات جاویدان".راول یوحنا20 :5ا.
این شناخت قطعی از خدا که واقعیت زندگی هتر ایامنتدار خواهتد شتد ،نتیجتۀ عمتل تولتد تتازۀ روح
القد ،است .به خاطر عمل روشن سازی و تقدیس او تتاریکی ستپری متی شتود و نتور حقیقتی هتم
اکنون در هر فرزند خدایی درخشیدن آغاز کرده است 30.در هامن نامه ،این رسول محبوب ،حتی بته
نوایامنان نیز اطمینان می بخشد که با روح القد ،مسح شده و حقیقت را دربارۀ خدا متی داننتد.

31

او فراتر رفته و گفت که این مسح آنقدر قدرمتند است که الزم نیست کسی به آنها تعلیم دهتد ،چتون
روح خدا دربارۀ همۀ چیزهای اوری زندگی و دینداری به آنها تعلیم می دهد.

32

به این معنا نیست که مسیحیان به معلامن دیندار نیاز ندارند .کتاب مقتد ،بوضتوح متی گویتد کته
خدا معلامن بااستعدادی را به کلیسا بخشیده تا مق ّدسین را تجهیز کنند و بدن مسیح را بنا کنند.

33

بلکه به این معناست که ایامندار ربرخالف ارساشیلیهای تولد تازه نیافته در عهدعتیقا فقط وابسته به
یک میانجی انسانی نیستند که حقیقت خدا را به آنها دیکته کند .همۀ ایامنتداران حقیقتی "از ختدا
تعلیم یافته اند" تا پرس او را بپذیرند و"از خدا تعلیم یافته اند که یکدیگر را محبتت کننتد" ریوحنتا: 6
45؛ اول تسالونیکیان9 : 4ا .ختدمت تعلتیم ختدا در رسارس زنتدگی ایامنتدار ادامته خواهتد یافتت و
مشیت الهی خدا ،کتاب مقد ،،روح القد ،که درک و فهم می بخشتد ،آنترا انجتام خواهتد داد .در
مقابل ،شخص مسیحی باید نجاتش را با تر ،و لرز به عمل آورد تا به شناخت خداونتد ادامته داده و
سخت بکوشد که خود را به عنوان کارگر پذیرفته شدۀ خدا نشان دهد ،کستیکه نبایتد شمنتده شتود
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بلکه به درستی به کالم حقیقت بپردازد34.طبق کالم پطر ،رسول ،ایامندار باید "در فیض و شناخت
خداوند و نجات دهندۀ خود عیسی مسیح رشد کند" و مطابق این شناخت مثر آورد.

35

یک کاربرد عملی
از طریق عمل کفّارۀ مسیح و تولد تازۀ روح القد ،،خدا قوم جدیدی برای خود ساخته استت .آنهتا را
آشتی داده و به جمعی تبدیل کرده که او را شناخته و بیشرت مشتاق او هستند .آنها قومی هستند که
واقعیتهای بزرگی که باید بر زندگیشان حکمفرما شتود ،درک کترده انتد ،واقعیتهتایی همچتون ،ختدا
کیست ،آنها که بودند ،خدا برای آنها چه کاری انجام داد و آنها چگونه بایتد در نتزد او زنتدگی کننتد.
خدا بته آنهتا حیتات جاویتدان بخشتیده تتا تنهتا ختدای حقیقتی و عیستی مستیح را کته او فرستتاده،
بشناسند36.خدا به آنها گفته که چه چیزی خوب است و از آنها چه می خواهد :عدالت و انصاف را به
جا آورند ،محبت را دوست بدارند و بتا فروتنتی در حیتور ختدای ختود ستلوک کننتد37.ایتن شتناخت
واقعی و شخصی از خدا و ارادۀ او مشخصۀ کلیسای حقیقی است و یتک واقعیتت پیوستته در زنتدگی
هر ایامندار حقیقی خواهد بود .چنانکه عیسی به رهربان یهودی متخاصتمی کته بتا او مخالفتت متی
کردند ،گفت" :گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛ من آنها را می شناسم و آنهتا از پتی
من می آیند ".ریوحنا27 :10ا
ما غالباً می شنویم که خدا قومش را گوسفند خطاب می کند ،چون گوسفندان موجتوداتی احمتق و
مستعد رسگردانی هستند .اما با توجه به توصیف مسیح از گوسفندانش ،این عقیتده بتا تعلتیم کتتاب
مقد ،در تیّ اد است .مسیح قومش را به این دلیل گوستفند خطتاب متی کنتد کته بترخالف بُزهتای
َدغَل باز و رسسخت ،بوضوح صدای او را تشخیص داده و با حلم و فروتنی از او پیروی می کنند .پس
پایه و اسا ،این عبارت معروف و زیانبار چیست؟ این یک منطق وارونۀ نادرست است.به جای اینکته
کتاب مقد ،را جستجو کنیم تا توصیف آنرا دربارۀ گوستفند یتا گلّتۀ گوستفندان بیتابیم ،اکترث افتراد
عقایدشان را با مشاهدۀ خصوصیات کسانیکه خود را مسیحی انجیلی می داننتد ،شتکل متی دهنتد.
چون بسیاری از مسیحیان ُم ِ
عرتف غرب ،از حقایق اولیۀ خدا ناآگاهند و ظاهرا ً نسبت به صدای ارباب
ناشنوا هستند ،ما تص ّور می کنیم که گوسفندان خدا چیزی بیش از حیوانات احمتق زبتان بستته ای
هستند که دامئاً رسگردان شده و منی توانند صتدای اربابشتان را تشتخیص دهنتد .متا فرامتوش متی
کنیم که مسیح می گوید که قوم او صدایش را می شنوند و به دنبالش می روند .بنابراین ،بر استا،
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کتاب مقد ،باید تص ّور کنیم کته بستیاری از کستانیکه در جامعتت انجیلتی بته مستیح اعترتاف متی
کنند ،گوسفندان حقیقی نیستند .بلکه بُزهای تولد تازه نیافته ای هستند که به خاطر هویت شان به
این شکل زندگی می کنند.
در زمانهای آختر ،مستیح آنهتا را در طترف چته گلّته گذاشتته و حکتم ترستناکی را از مستیح دریافتت
خواهند کرد":ای ملعونان ،از من دور شوید و به آتش جاودانی رویتد کته بترای ابلتیس و فرشتتگان او
آماده شده است".

38

یکی از خصوصیات بارز مسیحی حقیقی و کلیسای نامرشی ،شناخت خدا و پاستخ آنهتا بته آن استت.
اگرچه همۀ مسیحیان نیازمند شتاگردی هستتند و عمتل تقتدیس هرگتز بته طتور کامتل در ایتن دنیتا
تکمیل منی شود اما تفاوت برجسته ای در شناخت خدا توسط مسیحی حقیقی و تستلیم او در برابتر
این شناخت وجود خواهد داشت .این تفاوت حتی در زندگی نوایامنان نیتز دیتده خواهتد شتد .او بتا
قلتتب تولتتد تتتازه یافتتتۀ ختتود و ستتکونت روح القتتد ،،شتتناخت قطعتتی و مشخصتتی از هویتتت ختتدا و
درخواستهای شیعتش خواهد داشت .او به خطا بودنِ گناه و درستی اطاعت پتی خواهتد بترد .هتیچ
کس به او نخواهد گفت که دروغ نگوید ،دزدی نکند ،زنا نکند یتا نتام ختدا را بتی حرمتت نکنتد .او از
شناخت این چیزها برخوردار خواهد بود و در آن رشد خواهد کرد ،چون خدایی که کتار نیکتو را در او
آغاز کرده آنرا به انجام خواهد رسانید.

39

درنتیجه ،ما باید از خود این سؤاالت را بپرسیم :آیا نشانه ای وجود دارد کته متا "از ختدا تعلتیم یافتته
ایم" یا از حقایق اولیۀ ایامن خود ناآگاهیم؟ آیا در شناخت رشد می کنیم یا بتی تفتاوت هستتیم؟ آیتا
بیشرت تحت حاکمیت دانسته های خود هستیم یا نشانۀ کمتی از رشتد در دینتداری وجتود دارد؟ آیتا
صدای ارباب را می شنویم و به دنبال او می رویم ،یا َدغَل بازهای کر و کوری هستیم که بته راه ختود
می رویم؟ آیا کامالً مطمئنیم که خدا گنتاه متا را بخشتیده و شارت متا را بته ختاطر پرستش فرامتوش
کرده ،پرسی که به خاطر ما ُمرد و قیام کرد؟ مسیحی معرتف باید به این سؤاالت پاسخ دهد و وظیفۀ
خادم وفادار مسیح این است که با این سؤاالت ،قلب و وجدان گلّۀ خود را تحت تتثیر قرار دهد.
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فصل چهاردهم
طریق قوم خدا
قلب و
ِ

ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان .و ایشتان را یتک دل و یتک طریتق ختواهم داد تتا بته
جهت خیرّیت خویش و خیرّیت فرزندانشان که پس از ایشان خواهند بود ،همیشه از من برتسند.
 ارمیا 39 – 38 : 32در مقابل ما یکی از زیباترین وعده هتای عهدجدیتد در عهتد عتیتق قترار دارد.ایتن اعالمیتۀ فصتیح و
قدرمتند سلطنت مطلق خداست :او تصمیم گرفته کته بترای ختود قتومی بستازد و ایتن کتار را انجتام
تیت را تحت پوشش متی گیترد ،امتا اعتتامد متا نبایتد از
خواهد داد.اگرچه عمل نجاتّ ،
کل تاریخ ب ّ
بین برود .آنچه را که اقتدار الهی حکم کرده ،قدرت الهتی بته انجتام خواهتد رستاند .چنانکته ختدا از
طریق اشعیای نبی اعالم کرد:
چنانکه باران و برف از آسامن می بارد،
و دیگر بدان جا بازمنی گردد،
بلکه زمین را سیراب کرده،
آن را بارور و برومند می سازد،
و برزگر را بذر و خورنده را نان می بخشد،
همچنان خواهد بود کالم من که از دهانم صادر می شود؛
بی مثر نزد من بازنخواهد گشت،
بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد،
و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد .ر11 – 10 :55ا
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مطابق حکم خدا ،وقتی زمان به کامل رسید او پرسش را فرستاد ،پرسی که از یک زن مت ّولد شتد ،در
شیعت بدنیا آمد تا قومی را برای خود بازخرید کند1.او در طول دو هزار سال بوسیلۀ موعظتۀ انجیتل
و عمل تولتد تتازۀ روح القتد ،،تعتداد بیشتامری را نجتات داده استت .بته ایتن ترتیب،یتک کلیستای
حقیقی برای ختود ستاخته کته متی تتوان گفت":آنهتا قتوم او هستتند و او ختدای آنهاستت".با فتیض
مطلقش ،آنها را
از بقیۀ انسانها جدا کرده و گنجینۀ خود ساخت2.با همین فیض،عالیقشتان را بته ستوی ختدا جلتب
کرد تا خواسته هایشان در مقایسه با او هتیچ بته نظتر برستد 3.آنهتا چشتیده و دیتده انتد کته خداونتد
نیکوست4.دریافته اند که در حیور او کامل شادی است و به دست راست او لتذتها تتا ابتدادباد 5.بته
این ترتیب ،آنها یک روز در صحنهای خدا را بهرت از هزار روز در جای دیگر خواهند دانستت و تترجیح
می دهند که در آستانۀ د ِر خانۀ خدای خود بایستتند ،تتا اینکته در چادرهتای لتوکس انستان دنیتوی
مسکن گزینند 6.او خدای آنهاست و آنها قوم او هستند .او به آنها یک قلب،یک راه و یک تتر ،داده،
برای خی ّریت خودشان و خی ّریت نسلهای بیشامری که بعد از آنها می آید.
یک قلب
خدا بعد از اعالم تع ّهد لغزش ناپذیرش در ساخنت قتومی بترای ختود ،اولتین خصوصتیت ایتن قتوم را
آشکار کرد :آنها یک قلب خواهند داشت .در عالیقشتان بته ختدا محبتت بته یکتدیگر و هتدف و طترز
زندگیشان متحد خواهند بود .به عبارت دیگر ،آنها یک خواهند شد.

7

این وعده برای بسیاری از ایامنداران خالص ،نشتاندهندۀ مشتکل بزرگتی استت.با وجتود فرقته هتای
بیشامر در مسیحیت و بیهودگی بی پایانِ انحرافات در اصول و تعالیم ،چگونه می توانیم تتیید کنتیم
که وعدۀ عهدجدید دربارۀ اتحاد در کلیسا به تحقق رسیده است؟ پاستخ ایتن مشتکل ظتاهری بته دو
صورت است .اول باید بدانیم که وقتی مسیحیان واقعی و پُر از روح با هم جمتع متی شتوند ،اتحتاد و
محبت بین آنها مهمرت از همۀ تفاوتهای تعلیمی و جانبی خواهد بود .دوم باید بدانیم کته بستیاری از
این جداییها در مسیحیت ،به خاطر این حقیقت فراموش شده است که هر که به مسیح اعترتاف متی
کند ،واقعاً مسیحی نیست و همۀ ستازمانهای متذهبی کته ختود را کلیستا متی خواننتد ،واقعتاً کلیستا
نیستند.
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اتحاد واقعی
ما مسیحیان از اهمیت حقیقت و خطرات انحراف از آن آگتاهیم .بته همتین دلیتل نستبت بته اعتقتاد
خود ،شور و شوق داریم ،به رسعت از آن دفاع می کنتیم و رسستختانه ،اعتقادامتتان را در مألعتام بته
دیگتتتتران اعتتتتالم متتتتی کنتتتتیم .بتتتتا افتتتتزودن ایتتتتن احتتتتتامل واقعتتتتی کتتتته شتتتتاید مجتتتترم بتتتته
غرور،خودمحوری،خودخواهی و اشتیاق به حامیت از حرفها و اعامل خود باشیم ،براحتی متی بینتیم
ِ
شتهادت ماهیتت
که چگونه روابطامن با برادران و خواهران مسیحی دشوار می شود .درحقیقت ،این
ماوراء الطبیعۀ ایامن آوردن است که این اشخا

پرحرارت می توانند در کنار هم باشند.

عهدجدید شهادت می دهد که کلیسا مصون از نفاق و جدایی نیست8.حتی پولس رستول و برنابتای
محبوب برای مدتی از هم جدا شدند 9.با اینحال منی توان انکار کرد که وقتی مسیحیان واقعی و پُتر
از روح با هم جمع می شوند ،اتحاد و محبتی بین آنها خواهد بود کته فراتتر از چیتزی استت کته دنیتا
بتواند ایجاد کند .محبت شان به خدا و پرس عزیزش ،درک ارزش جلجتا ،درک فتیض و ستکونت روح
القد ،،آنها را متحد خواهد ساخت .باعث می شود که متحمل بارهای یکتدیگر شتوند ،بته نیازهتای
یکدیگر رسیدگی کنند و حتی در صورت لزوم ،زندگیشان را فدای یکدیگر کنند .این یک حرف پوچ و
بیهوده نیست .بلکته شتهادت مستیحیان حقیقتی در رسارس تتاریخ کلیساستت .محبتت بته بترادران،
همیشه صفت مشخصۀ مسیحیت واقعی بوده است.

10

این صحنه را تصور کنید :یک مسیونر جوان آمریکایی به دیدار کلیساهای جنگلهای مرتفع آمریکتای
جنوبی می رود .تروریستها از این منطقه پاسبانی می کنند و این سفر خطرناک است .یک شب ،این
مسیونر راهش را گُم می کند و به دهکدۀ کوچکی می رسد .او می داند که عاقالنه نیست که شب را
در جنگل مباند ،ولی به خاطر تر ،از اینکه شاید این عملش نشانۀ حامیت از تروریستها باشد ،برای
ورود به دهکده مر ّدد است .نهایتاً ،تر ،او را مجبور می کند و د ِر یتک کلبتۀ ِخشتتی کتوچکی را متی
ِ
کوچک فانو ،به دستت ،در را
زند که در کنار تپه تراشیده شده است .بعد از چند دقیقه ،یک پیرزن
باز می کند .ظاهرا ً ترسیده و نام او را می پرسد .وقتی او پاسخ متی دهتد کته یتک مستیونر مستیحی
است ،کُت او را می گیرد و به داخل می کشد .به او هشدار می دهد که این کا ِر امنتی نیستت و بعتد
او را در پناهگاه زیرزمینی خانۀ خود پنهان می کند .وقتی او بر روی بسته های ساقۀ رت اسرتاحت
می کرد ،این پیرزن به یک پرس جوان می گوید که برادران کلیسا را جمع کنتد و از آنهتا بخواهتد کته
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غذا بیاورند .بعد از یک ساعت ،ایامنداران با جوجه ای که تازه رس بُریده شده و چند سیب زمینی که
به رسعت پخته شده از راه می رسند و به مسیونر گرسنه غذا می دهند .میزبانان در حتین رصف غتذا
و صحبت متوجه می شوند که مهامنشان یک باپتیست رتعمیدیا است و او متوجه می شود کته آنهتا
نارصی هستند .آنها تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند ،اما آن شب ،همۀ این تفاوتها بی اهمیتت بتود.
آنها ایامندارانی بودند که به یکتدیگر محبتت متی کردنتد ،گتویی از یتک ختون و جستم هستتند و بته
نیازهای یکدیگر رسیدگی متی کردنتد ،گتویی هریتک دیگتری را همچتون مستیح متی دانستت .ایتن
مسیونر خود را به خطر انداخت تا کتاب مقد ،را به آنها برساند و آنها با پناه دادنِ او برای یک شب،
همین کار را کردند .آنها رصفنظر از تفاوتهای تعلیمیشان ،نشان دادند که یک قلب دارنتد ،هامنطتور
که ارمیا نب ّوت کرد.

11

شب قبل از مصلوب شدن ،به پدر التتام ،کترد
خداوند عیسی مسیح در دعای کاهنانۀ عظیمش در ِ
که قومش یکی شوند12.ما نباید فکر کنیم که پدر در پاسخ به ایتن دعتا کوتتاهی کترد یتا یتک ّره یتا
عنوان از این وعدۀ عهد جدید انجام نشد.وقتی ایامنداران حقیقتی بته نتام مستیح بتا هتم جمتع متی
شوند ،تفاوتها ،اختالفات و حتی مخالفتهایی وجود خواهد داشت ،امتا همیشته محبتت خواهتد بتود.
اگر محبت نیست ،پس اعرتاف ایامنشان باید مورد سؤال قرار گیرد.
اختالفات رضوری
بسیاری از افراد و جنبشهای انجیلیهای غرب ختود را مستیحی متی داننتد ،ولتی ختارج از مستیحیت
تاریخی امروز هستند .تعالیم و اعاملشان برخالف قانون کتاب مقد ،است و آنها منی توانند به طور
حق با آنها باشد و همۀ مسیحیت تاریخی در خطا باشد ،یا آنها
منطقی مسیحی شناخته شوند .شاید ّ
معلامن دروغین و برادران دروغینی هستند که مسیح و رسوالن دربارۀ آن به ما هشدار دادند" :اما در
میان قوم ،انبیای دروغین نیز بودند ،هامن گونه که در میان شام نیز معلتامن دروغتین خواهنتد بتود
که پنهانی بدعتهای مهلک خواهند آورد و حتی َرسوری را که ایشان را خریده ،انکتار خواهنتد کترد و
این گونه ،هالکتی رسیع بر خود فرو خواهند آورد .بسیاری فجور ایشان را پیتروی خواهنتد کترد و بته
سبب آنان راه حق مذ ّمت خواهد شد ".ردوم پطر2 – 1 :2،ا
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اگرچه مسیحیان واقعی دچار اختالفات متی شتوند ،امتا بایتد بتدانیم کته اختالفتات فرضتی عظتیم و
کل مسیحیت وجود دارد ،در بین اعیای بدن مسیح به فراوانی یافت منی شود ،بلکته
مک ّرری که در ّ
این اختالفات بین گندم و علف هرز ،گوسفندان و بُزها ،شبانان نیکو و گرگها است.

13

به همین دلیل ،پولس رسول به کلیسای قرنتس نوشت که تفرقه ها و جداییها باید در میان کسانیکه
خود را مسیحی می دانند وجود داشته باشد تا بدین گونه آنانی که اصالتشان به ثبوت می رستد ،در
میان شام شناخته شوند14.به عبارت دیگتر ،ختدا یتک هتدف دو منظتوره بترای اختالفتات دارد :اول،
کسانی را که واقعاً مسیحی هستند و کستانی را کته مستیحی نیستتند ،آشتکار کنتد؛ و دوم ،معلتامن
دروغین و برادران دروغین را از بدن مسیح بردارد تا آنها بیش از این قوم خدا را آلوده نکنند.
در بین انجیلیها ،معلامن معروف زیتادی هستتند کته پیتروان زیتادی بدستت آورده انتد .جلساتشتان،
استادیومهای بزرگ را پُر می سازد و جلسات شان را در رسارس دنیتا پختش متی کننتد .تعتالیم شتان
ترکیبی از ارتداد قدیمی ،روانشناسی جدید ،انسانگرایی و شهوانیت است .آنها خودشناسی،ستعادت
مادی ،سالمت جسامنی و خوشی م ّوقت را ترویج می دهند .درنتیجه ،بسیاری از افتراد از مستیحیت
تاریخی دور شده و مانند هی ِمناشو ،و اسکندر ،ایامنشان را در هم شکسته اند15.چنین چیتزی قلتب
انسان را می شکند و تحمل آن دشوار است ،ولی باید مراقب باشیم و بدانیم که ختدا در ایتن چیزهتا
مشغول کار است .او از معلامن دروغین استفاده می کند تا بُزها را از گوسفندان دور کند و آنها را در
آغل جداگانه ای قرار دهد تا در برابر خطاهای تعلیمی و اخالقی آنهتا ،از گلتۀ ختود محافظتت کنتد.
هامنطور که یک دکرت قدیمی ،ضُ امدی را تهیه می کند تا زهر را از زخم خارج کند ،ختدا نیتز از ایتن
انبیای دروغین استفاده می کند تا غیرایامنداران و افرادی را که تولد تازه نیافته اند از قتوم ختدا دور
کند تا ّسم آنها پخش نشود و عدۀ زیادی را آلوده نکند.

16

وقتی کلیسای کلّی ،فرمان مسیح را برای بکارگیری تتدیب کلیسایی نادیده می گیرد ،او ختودش بته
این موضوع رسیدگی می کند 17.مانند یک شبان نیکو مراقب است که هیچ فاسد یا بی دینی ماننتد
عیسو در بین قومش مناند18.اگر یک کلیسا واقعتاً کلیساستت و مستیح واقعتاً در بتین آنهاستت ،پتس
مانند آتش تصفیه کننده و صابون پاک کننده خواهد بود .او همچون پاالیشگر و تصفیه کننتدۀ نقتره
می نشیند و قومش را مانند طال تصفیه می کند19.اما اگر شخص بی دین در جامعت مباند و مسیح
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دخالتی نکند ،نشان می دهد که چراغدانشان برداشته شده و کلیسا دیگر کلیسا نیست .ایخابود بتر
روی در نوشته شده ،چون جالل خداوند رخت بسته است.

20

یک راه
در عهدعتیق ،نشانۀ ملّت ارساشیلَ ،دغل بازی او بود .مانند اسب یا قتاطری کته درک و فهتم نتدارد و
تنها به افسار و لگام مهار می شوند21.به همین دلیل ،خدا از طریق اشعیای نبتی اعتالم کترد" :حتال
برو و این را برای ایشان بر لوحی بنویس و بر طوماری بنگار ،تتا شتهادتی باشتد مانتدگار ،بترای ایتام
آینده ".متامی روز دستانم را دراز کردم به سوی قومی گردنکش ،که در طریقهای نادرست گام برمتی
دارند و توهامت خویش را پیروی می کنند ".ر2 : 65ا بارها خدا قوم ارساشیل را فراخواند:

بر طریقها ایستاده ،بنگرید؛
دربارۀ راههای قدیم بپرسید که راه نیکو کدام است.
در آن گام بردارید تا برای جانهای خود اسرتاحت بیابید.
اما گفتید[ارساشیل گفت]" ،گام بر نخواهیم داشت ".رارمیا 16 : 6ا
مانند گوسفندان گمراه ،هر یک به راه خود رفتند.

22

خدا با وجود رسکشی ارساشیل ،انبیایش را فرستاد تا نه تنها این ملت را توبیخ کرده و هشتدار دهنتد،
بلکه دربارۀ روزی نب ّوت کنند که او قوم جدیدی برای ختود خواهتد ستاخت ،قتومی کته گتوش داده و
اطاعت خواهند کرد .آنها به افسار و لگام یا راهنام نیتاز نخواهنتد داشتت ،چتون روح القتد ،آنهتا را
تبدیل کرده ،در آنها ساکن شده و آنها را هدایت خواهد کرد23.خدا قلبی تازه به آنهتا خواهتد داد کته
گرسنه و تشنۀ عدالت خواهند بود و مشیت الهی او بته ختاطر نتام ختودش ،آنهتا را در مستیر عتدالت
هدایت خواهد کرد 24.آنها هدف و قواعد اخالقتی مشترتکی خواهنتد داشتت .در مستیری کته توستط
مسیحا برایشان مشخص شتده گتام برمتی دارنتد .ایتن راه ق ّدوستیت ،عتدالت و محبتت خواهتد بتود.
اشعیای نبی به شکل زیبا و قدرمتندی این حقیقت را به تصویر می کشد:
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در آنجا شاهراهی خواهد بود که "راه مق ّد "،نامیده خواهد شد؛
شخص نجس در آن قدم نخواهد نهاد،
بلکه تنها از آنِ سالکانِ راه خواهد بود،
و جاهالن از آن گذر نخواهند کرد.
شیری در آن نخواهد بود،
و حیوان د ّرنده ای بر آن بر نخواهد آمد،
و در آن یافت نخواهد شد.
بلکه تنها رهایی یافتگان در آن گام خواهند زد ر9 – 8 : 35ا
آب مصیبت دهد،
اگرچه خداوندگار تو را نانِ تنگی و ِ
اما رهنامی تو دیگر از نظرت پنهان نخواهد بود،
بلکه او را به چشم خود خواهی دید.
آنگاه که به چه یا راست بروی،
از پشت رس آوازی خواهی شنید که می گوید:
"راه این است؛ در آن گام بردار!" ر21 – 20 : 30ا
نابینایان را به راهی که منی دانند رهربی خواهم کرد
و در طریقهای ناآشنا هدایت خواهم منود.
تاریکی را در برابر ایشان به نور بدل خواهم کرد،
ناهمواری ها را به زمین هموار.
آری ،این همه را به جا خواهم آورد،
و ایشان را وا نخواهم نهاد .ر16 : 42ا
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خدا در وعده های عهدعتیق دربارۀ عهدجدید ،منتظر زمانی بود که نه تنها قوم جدیدی بسازد ،بلکه
آنها را وارد جریان تازه ای کند و مراقبشان باشد تا از او جدا نشتوند.حزقیال نبتوت کترد کته ختدا بته
قومش یک قلب تازه خواهد داد ،روحش را در آنها گذاشتته و آنهتا را بته فترایض ختود ستالک خواهتد
گردانید25.ارمیا روزی را پیشگویی کرد که خدا به قومش یک راه داده و به آنها تعلتیم خواهتد داد کته
در آن گام بردارند26.اشعیا اعالم کرد که خدا شاهراه قدوسیت را برای قومش بنا خواهد کرد و آنهتا را
از هر خطری که گمراه می کند یا مانع از پیتویشان می شود ،محافظتت خواهتد کترد27.بته عنتوان
ی تک معلتتم بتتا آنهتتا راه متتی رود ،راه را نشتتان متتی دهتتد و اگتتر از مستتیر ختتارج شتتوند،آنها را بتتازمی
گرداند28.حتی کسانیکه در قومش ،چشامن ضعیفی دارند ،دلیلی برای تر ،نخواهند داشت ،چتون
او تاریکی را در مقابلشان به نور و ناهمواریها را به زمین هموار تبدیل می کند 29.در عهدجدیتد ،ایتن
کلامت امثال کامالً قابل درک بود:
طریق پارسایان همچون طلوع سپیده دمان است،
که تا روشنایی نیمروز ،نور آن هر دم فزونی می گیرد.
اما راه شیران همچون تاریکیِ غلیظ است
و منی دانند که از چه می لغزند .ر19 – 18 : 4ا
برای خشنودی مسیحیان باید بگویم که همۀ این وعده ها در مستیح ،بتا عمتل کفّتارۀ او در جلجتتا و
فرستادن روح القد ،انجام شد .مطابق عهدجدید ،خدا نه تنها قومی را از پیش تعیین کرد،بلکه آنها
را از پیش برای کارهای نیکو آماده کرد تا مطابق آن گام بردارند30.وقتی زمان به کامل رسید،پرستش
را فرستاد تا آنها را رهایی بخشد و با موعظتۀ انجیتل و عمتل تولتد تتازۀ روح ،آنهتا را فراخوانتد31.همتۀ
حق برخوردار متی شتوند کته
کسانیکه می شنوند و از پدر تعلیم می یابند،به سوی پرس آمده و از این ّ
فرزند خدا شوند32.چون فرزندانند ،خدا روح پرسش را وارد قلبهایشان می کند که فریاد می زند":ابا،
ای پدر!"33این روح آنها را ُمهر می کند ،تقدیس می کند و به آنها قدرت می بخشد و در مسیر تنگتی
که مسیح مشخص کرده ،رهربی می کند.

34

نهایتاً ،اگرچه آنها دچار کشمکش شده ،گیج و رسگردان متی شتوند و گتاهی اوقتات متی افتنتد ،امتا
دستان قدرمتند مشیت الهی ،آنها را تا روز آخر حفظ متی کنتد35.در اینجتا زنجیتر طالیتی دیگتری را
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دربارۀ نجات می بینیم ،که حتی یکی از حلقه های آن نیز جدا نشده استت .کستیکه کتار نیکتو را در
زندگی ایامنداران آغاز کرده ،آنرا تکمیل خواهد کرد" 36.در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفتت؟ اگتر
خدا با ماست ،کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟" ررومیان 31 :8ا
عجیب نیست که مسیحیان قترن اول و دشمنانشتان بته طتور متتداول ،مستیحیت را "اهتل طریقتت"
خطاب می کردند 37.شایان کر است که در کتاب اعامل ،لوقا به عنوان طریق خداوند ،طریق ختدا،
طریق حقیقت ،طریق عدالت ،به آن اشاره می کند38.امروزه ،این یادآوری خوبی برای ماست ،زیرا متا
مست ّعدیم که فقط مسیحیت را به عنوان یک جایگاه قانونی در نزد خدا بتدانیم کته بتر استا ،ایتامن
می باشد .غالباً در اشتیاق برای محافظت از اصل و تعلیم ،sola fide ،این حقیقتت را کته مستیحیت
یک راه برای زندگی است ،نادیده می گیریم .عیسی مسیح نه تنها نجات دهندۀ ماست ،بلکته منونتۀ
ماست .ما نه تنها باید به او ایامن داشته باشیم ،بلکه باید از او پیروی و تقلید کنیم و در فکر ،کتالم و
اعامل خود شبیه او شویم39.به همین دلیل ،یوحنای رسول می نویسد" :آن که متی گویتد در او متی
ماند ،باید هامن گونه رفتار کند که عیسی رفتار می کرد ".راول یوحنا 6 :2ا
هرگز نباید فراموش کنیم که نجات فقط بوسیلۀ فیض و از طریق ایتامن استت و از خودمتان نیستت؛
بلکه هدیۀ خداست 40.اما باید با کاوت به یاد داشته باشیم کته کستانیکه بتا فتیض و بوستیلۀ ایتامن
نجات یافته اند ،ساختۀ دست خدا شده اند ،در مسیح عیسی برای اعامل نیکویی آفریتده شتده انتد
که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام بردارند 41.کسانیکه ایامن آورده و عادل شمرده شده اند ،تولد
تازه یافته یا برخیزانیده شده اند تا زندگی جدیدی داشته باشند42.خدا آنها را خلقتت تتازه بتا عالیتق
تازه ساخته است .او آنها را به عنوان فرزندان خود پذیرفته و تحت رسپرستی و تتدیب ختود قترار داده
است43.آنها را ساختۀ دست خود ساخته و آنکه کار نیکو را آغاز کرده ،آنرا به کامل خواهتد رستانید.

44

به همین دلیل ،گام برداشنت در مسیر عدالت ،نه تنها رصفاً چیزی استت کته مستیحیان بایتد انجتام
دهند ،بلکه چیزی است که آنها انجام خواهند داد.
با توجه به نب ّوتهای عهدعتیق و تحقّق آنها در عهدجدید ،می بینیم کته یتک هتدف و قتانون اخالقتی
مشرتک ،عالمت مشخصۀ همۀ مسیحیان خواهد بود .آنها در مسیری که الگتو و تعتالیم مستیح بترای
آنها مشخص کرده ،گام برمی دارند .اگرچه شاید فرهنم و ق ّوۀ درک و بلوغ مسیحیان متفاوت باشتد-
و بسیاری از آنها دسته بندی شده -اما در عقیده و کردارشان شباهت قابل تتوجهی خواهنتد داشتت.
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در حقیقت ،این شباهتها آنقدر برجسته خواهد بود که فقط عمل ماوراء الطبیعۀ خدا می تواند آنها را
توضیح دهد:
 همه ایامن دارند که عیسی مسیح ،پرس خداست ،تنها قربانی که کفّارۀ گناهان انسان است
و تنها نام در زیر آسامن که بوسیلۀ آن ،انسانها نجات می یابند.

45

 همه با زبانشان اعرتاف می کنند که عیسی خداوند است و در قلبشان ایامن دارند که خدا
او را از ُمردگان برخیزانید.

46

 همه به عنوان استاندارد لغزش ناپذی ِر ایامن به کتاب مقد ،تکیه کرده و آنرا بکار برده و می
خواهند زندگی خود را تسلیم تعالیم آن کنند.

47

 همه تالش می کنند که آلودۀ دنیا نشوند و به دنبال تقدیس هستند ،تقدیسی که بدون آن،
هیچ کس خداوند را نخواهد دید.

48

 همه مشتاقند که میوۀ روح را داشته باشند و در مسیح ،پیروان خدا باشند.

49

 همه می خواهند که خداوند خدای خود را با متامی قلب،جان ،فکر و ق ّوت خود محبت کنند
و همسایۀ خود را همچون خویشنت محبت کنند.

50

 همه با گناه در کشمکشند ،به خاطر شکستهای اخالقی سوگوارند ،آنها را نزد خدا اعرتاف
می کنند و به وعده های او برای آمرزش اعتامد می کنند.

51

 همه منتظر بازگشت مسیح هستند ،چون به دنبال شهری هستند که پایه های دارد ،شهری
که معامر و سازندۀ آن خداست.

52

این فهرست کوتاه شامل همۀ جزشیات نیست ،بلکه به اندازۀ کافی نشان می دهد که خدا بته قتومش
یتتک قلتتب و یتتک راه داده استتت.اگرچه در رسارس دنیتتا ،تفاوتهتتای زیتتادی در کلیستتا وجتتود دارد،امتتا
مسیحیان واقعی در اوریتات ایتامن و کردارشتان بتا یکتدیگر متحدنتد ،طوریکته ایتن تفاوتهتا آنقتدر
اهمیت ندارند.
پدر به دعای مسیح برای اتحاد پاسخ داده و عهدجدید وعده می دهد که یک قلب و یک راه واقعیتت
کسانی خواهد بود که حقیقتاً مسیحی اند 53.اما این سؤال باقی متی مانتد کته آیتا متا در ایتن اتحتاد
هستیم و در مسیر تنم گام برمی داریم.اگر اعتقادات شخص و طرز زندگیش بترخالف چیتزی استت
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که در سطوح گوناگون در مسیحیان واقعی دیده می شود ،پتس او بایتد نگتران شتده و ایتن ستؤال را
بپرسد که آیا در ایامن می باشد.

54

یک ترس
با توجه به اتحاد کلیسا در عالیق و رفتار اوریش ،اکنون به سومین صفت مشخصۀ قتوم عهدجدیتد
خدا می پردازیم :یک تر ،متداول یا احرتام به خدا که به کامل و برکت رهنمتون متی شتود .ختدا از
طریق ارمیا وعده می دهد":و ایشان را یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خی ّریت ختویش و
خی ّریت فرزندانشان که پس از ایشان خواهند بود ،همیشه از من برتسند ".رارمیا 39 :32ا
غالباً مردم بدگویی کرده و به ندرت تر ،خداوند را درک می کنند.اما آیات عهتدعتیق،آنرا پایتۀ همتۀ
فیتایل و دانشتها متتی دانتد55.بته قتتوم ختدا تعلتیم متتی دهتد کته از بتتدی متنفّتر شتتده و از آن دوری
کنند56.آنهتا را بتا رسستپردگی کامتل بته ستوی محبتت ،پرستتش و ختدمت بته خداونتد هتدایت متی
کند57.بر رابطۀ انسانها حاکم شده و قوم خدا را هدایت می کند که در رفتار با یکدیگر بسیار مراقتب
باشتتند،چون متتی داننتتد کتته نتتزد او هتتیچ بیعتتدالتی نیستتت58.بتته همتتین دلیتتل و بستتیاری از دالیتتل
دیگر،تتتر ،خداونتتد پایتتۀ زنتتدگی و وجتته اوری در دینتتداری حقیقتتی استتت 59.درحقیقتتت تتتر،
خداوند،عامل اصلی در پرهیزگاری عهدعتیق بود که باقیامندگان دیندار ارساشیل را غالباً"ترسندگان
خداوند"می خواندند رمالکی16 : 3اهمچنین مهم است که انبیتا گفتته انتد کته یکتی از ویژگیهتای
برجستۀ مسیحای آینده تر ،خداوند خواهد بود:
روح خداوند بر او قرار خواهد یافت،
روح حکمت و فهم ،روح مشورت و ق ّوت،
روح معرفت و تر ،خداوند.
و لذت او در تر ،خداوند خواهد بود.راشعیا 3 – 2 :11ا
کلمتتۀ تتتر ،از کلمتتۀ عتتربی ترجمتته شتتده کتته نشتتاندهندۀ تر،،بیم،وحشتتت ،احتترتام یتتا حرمتتت
است60.مانند بسیاری از کلامت ،مخصوصاً در زبان عربی،بر اسا ،زمینۀ بکار رفته،معانی گوناگونی
دارد.دشمنان خدا به خاطر عدالت و داوریش ،با تر ،خداوند زندگی می کنند .آنها می دانند که او
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آتش سوزاننده61است و"افتادن به دستتهای ختدای زنتده"،چیز هولنتاکی استت.رعربانیان31 : 10ا
کوهها در حیورش مانند موم وب می شوند و او با توبیخ و مالمت دریا را خشک می ستازد62.وقتتی
عصبانی است،هیچکس منی تواند در حیورش بایستد و هیچکس منی تواند آتش دامئی این خشتم
را تحمل کند63.به همین دلیل،گناهکاران وحشتزده اند و لرزه بتی دینتان را فرامتی گیترد64.آنهتا بته
کوهها التام ،می کنند که ما را بپوشانید و به تپه ها که بر آنها فروافتند و آنهتا را در برابتر روی ختدا
بپوشانند.

65

برخالف شیران،قوم خدا در تر ،او زندگی منی کنند ،بلکه با حرمت و احرتام عمیق و پایدار زندگی
ِ
درک برتری شخصیت خدا ،عظمت صفات او و کتامل اعتامل اوست.مق ّدستین
می کنند که به خاطر
جالل یافتۀ آسامن بوضوح این حقیقت را در رسود ب ّره نشان می دهند:
عظیم و حیرت زاست کارهای تو،
ای خداوند خدای قادر مطلق،
عدل و حق است راههای تو ،ای پادشاه همۀ اعصار.
کیست که از تو نرتسد ،ای خداوند ،و نام تو را جالل ندهد؟
زیرا تو ،و تنها تو ،ق ّدوسی.
همۀ قومها خواهند آمد و در پیشگاه تو به پرستش خواهند ایستاد
زیرا که کارهای عادالنۀ تو اکنون آشکار شده است .رمکاشفه 4 – 3 : 15ا
بوسیلۀ عمل تولد تازۀ روح القتد ،،شتخص مستیحی بته ارزش بیکتران خدا،عتدالت کامتل ،زیبتایی
وصف ناپذیر ،قدرت بی همتا و محبت عمیق خدا پی می برد .اگرچته ایتن دیتد و رویتا بتر روی زمتین
ناچیز است،اما قلب تولد تازه یافته را برمی انگیزد تا به خدا احرتام گذاشته و نتامش را جتالل دهتد.
وقتی این دید و رویا رشد می کند ،احرتام و حرمت ایامندار به خدا نیز رشتد متی کنتد .او بتا تتر ،و
لرز ،نجاتش را به عمل خواهد آورد،چون متوجه متی شتود کته ختدا در او مشتغول کتار استت تتا هتم
تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش متی ستازد در او پدیتد آورد66.متی آمتوزد کته فستاد و
ناپاکی اطرافش را رد کند و درک می کنتد کته بته ختاطر ایتن چیزها،خشتم ختدا بتر دنیتا فترود متی
آید67.اشتیاقش برای خشنود ساخنت خداوند در همۀ کارها افزایش می یابد ،چون می داند که بایتد
در برابر تخت داوری مسیح ظاهر شود و سزای کارهای خوب یا بدش را ببیند68.بعالوه ،بتا آگتاهی از
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تر ،خداوند ،نه تنها زندگیش را تسلیم خدا می کند بلکه سعی می کند که دیگتران را بترای انجتام
این کار متقاعد کند.
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همچنین باید توجه کنید که تر ،خداوند نه تنها بر اعامل شتخص مستیحی حتاکم استت ،بلکته بتر
رابطۀ او با خدا تتثیر عمیقی می گذارد .این تر ،او را فروتن می سازد.اگرچه مسیحی از ایتن امتیتاز
برخوردار شده که خدا را پدر خطاب کند،اما می داند کته پتدرش در آستامن استت و بته عنتوان شتاه
شاهان و رب االرباب در نور
دست نیافتنی ساکن است70.اگرچه مسیحی به پدر دسرتسی دارد و تشویق می شود که با شجاعت
و دلیری به نزدش برود،اما می داند که دسرتسی او به خاطر مسیح است و فرض منتی کنتد کته متی
تواند به چنان آزادی دست یابد که رصیحاً به او عطا نشده است71.نهایتاً اگرچه با این حقیقت تسلّی
می یابد که مسیح شمسار نیست که او را برادر بخواند،اما ادعا منی کند که با مسیح برابتر استت یتا
بدون تحسین و احرتام بسیار دربارۀ او سخن منی گوید72.اگر یک زمانی دریابد که به نوعی مسیح را
بی اهمیت شمرده یا به طور نامناسب دربارۀ او صحبت کرده،قلبش به درد آمده و شمنده می شود.
درحالیکه شخص مسیحی در شناخت برتری خدا و عظمت اعاملش رشد می کنتد ،احترتام و حرمتت
او نسبت به خدا افزایش می یابد .زمانی می رسد که این چیزها بر متامی قسمتهای زندگیش حتاکم
می شود .حتی در میان یک شکست اخالقی ،او درمی یابد کته احترتام عمیتق و پایتداری نستبت بته
خدا دارد ،احرتام که منی تواند از آن فرار کند .این احرتام که از جانب خدا در او قرار گرفتته او را بته
سوی توبه و اعرتاف سوق می دهد.
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معلوم است که تر ،خداوند ،عمل رایج در بین بسیاری از انجیلیهای ُمعرتف یتا کلیستاهای انجیلتی
نیست .کمیاب بودنِ آن ،هشداری است که نشان می دهد ،همه چیز به خوبی پیش منی رود .چون
تر ،خداوند و پرهیزگاری واقعی در ارتبتاط مستتقیم بتا یکدیگرنتد ،عتدم حیتور یکتی ،نشتاندهندۀ
نُقصان دیگری است.هامنطور که متوجه شدیم ،تر ،خداوند برای پرهیزگاری کتاب مقدستی بستیار
اساسی است ،طوریکه قوم واقعی خدا غالباً به عنوان"ترسندگان خداوند" خطاب می شدند74.باید از
خود بپرسیم که آیا کسانیکه ما را به خوبی می شناسند ،چنین توصیفی دربتارۀ متا خواهنتد داشتت.
کاهش تر ،خداوند در قوم خدا ،غالباً نتیجۀ جهالت آنها نسبت به صتفات و اعتامل خداستت .عتدم
حیور تر ،خداوند ،غالباً نشانۀ آن است که قوم بدون تولد تازه یا بدون ایامن هستند.
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برکت تکثیر شده
ارمیا39 –38 :32با یک وعدۀ دیگر دربارۀ جامعتت عهتد جدیتد بته پایتان متی رستد :نته تنهتا تتر،
کل کلیسا خواهتد بتود ،بلکته ایتن مزایتا در زنتدگی
خداوند و برکت آن نشاندهندۀ شخص مسیحی و ّ
فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان جاری خواهد شتد .چنانکته ارمیتا در آیتۀ  39اعتالم متی کنتد کته
کسانیکه از خداوند می ترسند"به خاطر خی ّریت خودشتان و خی ّریتت فرزندانشتان کته پتس از ایشتان
خواهند بود".
در عهدعتیق وعدۀ برکت بر فرزندان کسیکه از خداونتد متی ترستد بستیار متتداول استت .بتر استا،
امثال ،تر ،خداوند نه تنها اعتامدی محکم برای کسانی است که این تر ،را دارند ،بلکه پناهگاهی
برای فرزندان آنهاست75.پیدایش19 : 18جاییکه خدا نقشۀ خود را برای ابراهیم آشکار می کنتد ،بته
شکل قدرمتندی رابطۀ بین افراد دیندار و نسلهای آنها را نشتان متی دهتد" :زیترا او را برگزیتده ام تتا
فرزندان و اهل خانۀ خویش را پس از خود ،امر فرماید که با بته جتا آوردن پارستایی و عتدالت ،طریتق
خداوند را نگاه دارند ،تا خداوند آنچه را که به ابراهیم وعده داده است نصیب او گرداند".
چون این پاتریارک حقیقت را حفظ کرد،خدای ابراهیم،خدای اسحاق،یعقوب و فرزندانی شد که بعد
از آنها می آمد .بنابراین ،مسئولیت همۀ نسلهای ارساشیل ،هدایت نسل بعدی بوسیلۀ بازگویی اعامل
نجات دهندۀ عظتیم ختدا،تعلیم فترامین او و اراشتۀ الگتویی از پرهیزگتاری حقیقتی بوستیلۀ احترتام و
اطاعتشان بود .هدف این بود که هر نسلی مانند نور برای نسلهای بعدی و ملتهای ُمتک اطرافشان
باشد تا همه نسبت به مزایای وفاداری و اطاعت از تنها خدای حقیقی متقاعد شوند.به همتین دلیتل
موسی،ملت ارساشیل را اینطور نصیحت کرد:
ِ
خداوند یکتاست .یهوه خدای خود را با متام دل و با متام جان و
بشنو ،ای ارساشیل :یهوه ،خدای ما،
با متام ق ّوت خود محبت کن .و این سخنان که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تتو باشتد .آنهتا را
به دقّت به فرزندانت بیاموز و حین نشسنت در خانه و رفتنت بته راه و هنگتام خوابیتدن و برخاستنت از
آنها گفتگو کن .آنها را چون نشان بر دست خود ببند و چتون عالمتت بتر پیشتانیت بگتذار .آنهتا را بتر
چارچوب د ِر خانۀ خود و بر دروازه های خویش بنگار .رتثنیه 9 – 4 :6ا
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پس آنها را نگاه داشته ،به جای آرید ،زیرا این است حکمت و فهتم شتام در نظتر قومهتایی کته چتون
قتوم بتزرگ ،مردمتانی حکتیم و فهیمنتد".
همۀ این فرایض را بشنوند ،خواهند گفتت" :بدرستتی ایتن ِ
رتثنیه 6 :4ا
پدران هر نسل باید خود را کامالً وقف هدایت نسل بعدی می کردند .فترامین ختدا بایتد در قلبشتان
قرار می گرفت و با سختکوشی به پرسان و دخرتانشان تعلیم می دادند .ختدا و کالمتش بایتد بختش
کل زندگیشان در داخل و خارج از خانه می بود 76.به هرحال ،اگرچه شیعت و انبیا دامئاً بتر
اوری ّ
ج ّدیت این سعی و کوشش در ارساشیل پافشاری می کردند ،اما این امر به ندرت اطاعت می شتد .در
حقیقت ،نویسندۀ داوران به ما می گوید که حتی نسل اولی کته وارد رسزمتین وعتده شتدند ،شتدیدا ً
این نظارت را نادیده گرفتند" :آن نسل [نسلِ یوشع] نیز همگی به پدران خود پیوستند و بعتد از آنهتا
نسل دیگری برخاستند که نه خداوند را می شناختند و نه از کارهای که او بترای ارساشیتل کترده بتود
آگاهی داشتند ".ر10 :2ا
اگرچه دوره های مخترصی از بیداری در رسارس تاریخ ارساشیل وجتود داشتت ،امتا آنهتا خیلتی کوتتاه
بودند .به ندرت یک نسل ،دعوت واالی خود برای تعلیم به فرزندانش را به تحقّق می رساند.به نتدرت
نسل بعدی از پرهیزگاری و هدایت نسل پیشین برخوردار متی شتد .امتا در ایتن زمینته ،ارمیتا دربتارۀ
آینده و عهدی نب ّوت کرد که در آن هر عیو از قوم خدا قلبی را دریافت می کند کته تتر ،خداونتد را
دارد ،نه تنها برای خی ّریت خود بلکه برای خی ّریت فرزندانش که بعد از او می آیند.
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باید بدانیم که در این آیات،خدا نجات هر فرزندی را که در خانوادۀ مسیحی متولد می شود تیتمین
منی کند ،بلکه وعده می دهد که هر مسیحی واقعی،هر عیو واقعی کلیسا ،با تتر ،عمیتق و پایتدار
نسبت به خدا شناخته می شود که برای فرزندان او و همۀ کسانیکه با او در ارتباط خواهند بود م ّزیت
بزرگ روحانی خواهد داشتت.در حقیقتت ،یکتی از بتزرگرتین نشتانه هتای مستیحی واقعتی ،خی ّریتت
روحانی است که از سوی او به اطرافیانش جاری می شود ،مخصوصتاً نزدیکتانش ،ازجملته همرست یتا
فرزندان .شاید بتوان چنین چیزی را دربارۀ کلیسای کلّی مطرح کرد.ما می دانیم که کلیسا به خاطر
خی ّریت روحانی یا م ّزیت که دیگران از تعلیم و پرهیزگاری آن دریافت می کنند یک کلیسای حقیقتی
است.
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درنتیجه ،کسانیکه ادعای مسیحیت می کنند باید بته چنتد ستؤال مهتم باقیامنتده پاستخ بدهنتد:آیا
تر ،خداوند ،ویژگی برجستۀ زندگی ماستت؟ آیتا ایتن یتک واقعیتت قابتل مشتاهده در مشتارکتها یتا
کلیساهای ماست؟ آیا احرتام ما نسبت به خداوند تتثیر روحتانی مثبتت بتر اطرافیتان متا متی گتذارد،
مخصوصاً کسانیکه به ما نزدیکند؟ ایا در نظارت خود بترای انتقتال حقیقتت ختدا بته نستلهای بعتدی
وفاداریم؟ آیا دعوت واالی خود را برای تعلیم فرزندان به تحقّق می رستانیم و آنهتا از الگتوی متا بهتره
مند می شوند؟ اگر این چیزها برای ما بیگانه است یا در بین ما نایاب است ،باید باعث نگرانی بسیار
ما شود.این چیزها در ایامن مسیحی ،اختیاری نیست،بلکه نشانه های ایامن است.
کاربردها
ما با سه خصوصیت حیاتی قوم عهدی و جدید خدا آشنا شتدیم :اول ،کستانیکه واقعتاً مستیحی انتد،
یک دل داشته و در عالیق خود نسبت به خدا و یکدیگر مت ّحدند .دوم ،آنهتا یتک راه یتا یتک هتدف و
رفتار خواهند داشت :آنها پیروان عیسی مسیح خواهند بود .سوم ،آنها بتا یتک تتر ،واقعتی در برابتر
خداوند شناخته خواهند شد که در نتیجتۀ آن ،خودشتان و کستانی کته بعتد از آنهتا متی آینتد برکتت
خواهند یافت.
منی توان در ماهیت واقعی ایامن اغراق کرد .به هرحال ،شخص مسیحی در روز ایتامن آوردن کامتل
منی شود .همۀ ما هنوز منتظر نجات و جالل نهایی خود هستیم78.بتا وجتود همتۀ تغییراتتی کته روح
القد ،در ما ایجاد کرده ،یک وجته از ستقوطامن باقیامنتده استت .ایتن بته ضت ّد ماهیتت جدیتدمان
برخاسته و برعلیه تالشهایامن برای شباهت یافنت به مسیح و پرهیزگاری حقیقی متی جنگتد .پتولس
رسول به این دشمن به عنوان جسم ما اشاره می کند و جنم آنرا بر ض ّد ما توصتیف متی کنتد" :زیترا
متایالت نَفس برخالف روح است و متایالت روح برخالف نَفس؛ و این دو بر ضد هم انتد ،بته گونته ای
که دیگر منی توانید هر آنچه را که می خواهید بته جتا آوریتد ".رغالطیتان17 : 5ا .زنتدگی مستیحی
ِ
بزرگ انسان جدید با جسم ،دنیا و شیر است ،اما این چالش بتا گنتاه ،شکستتگی بته ختاطر
چالش
قصورات و پافشاری بدون توجه به رسگردانیهای ماست که کار خدا را در درون ما اثبات می کند.
ِ
جدیتد ختدا تعلتیم متی دهتد و شایتط اکترث
به هرحال ،بین آنچه کتاب مقد ،دربارۀ قوم عهتدی و
انجیلگراهای غربی ،اختالف زیادی وجود دارد .در بستیاری از متوارد ،انستانگرایی و متاده گرایتی بتر
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عالیق الهی و محبت فداکارانه به برادران پیشی گرفته است .تعالیم و اصول اصتلی کته یکبتار بترای
همیشه به مق ّدسین سپرده شده بود ،با لنز ترجیحات شخصی ،آستودگی غربتی و روانشناستی ،از نتو
تفسیر شده است ،بدون کمرتین توجه به دستور زبان ،زمینه یا عقاید و اعرتافات دوران اولیه .مترکتز
انحصاری بر شتباهت بته مستیح کته بته پتاداش ابتدی رهنمتون متی شتود ،جتایگزینِ پترورش کامتلِ
استعدادهای خود در عالَم دنیوی شده است 79.تر ،خداوند توجیه شتده یتا در کنتار بقیتۀ تعتالیم و
اصول کتاب مقدسی دیگر که برای قلب شکنندۀ انسان امروزی بسیار خشن به نظر می رستند کنتار
گذاشته شده است.
با عل ِم بر این انحرافات از کتاب مقد ،و محرتم ترین اعرتافات مسیحیت تاریخی ،تعجبی نتدارد کته
ظاهرا ً جامعت انجیلی در نفسانیت و گناه فرو رفته است .اما ترستناکرتین مستتله دربتارۀ بستیاری از
اشخا

نت ختود بته ایتن معنتا نیستت کته آنهتا بتا گنتاه در
و کلیساها ایتن استت کته انجیلتی دانست ِ

کشمکشند ،بلکه آنها اصالً در کشمکش نیستند.خطر بزرگ در انجیلی گرایی غربی این نیست که با
کمی دنیاپرستی ،بی تفتاوتی و خودپرستتی فاستد شتده استت ،بلکته بتا ایتن ننتم و آلتودگی ،هتیچ
مشکلی ندارد .در حقیقت ،اکرث آنها حتی متوجه منی شوند که چنتین چیتزی وجتود دارد .دو دلیتل
احتاملی برای این نابینایی در برابر یک بیامری وحشتناک و مشخص وجود دارد.
ِ
جامعت انجیلی ،غیرایامنتدار و نفستانی
احتامل اول این است که بسیاری از خادمین و حااین در
مبت بزرگ ،جتورج وایتفیلتد
هستند .حتی در زمان بیداری عظیم آمریکا چنین چیزی وجود داشتّ .
ر1770 – 1714ا نوشت:
چون من حقیقتاً متقاعد شتده ام کته اکترث واعظتان دربتارۀ یتک مستیح ناشتناخته و احستا ،نشتده
صحبت می کنند؛ و دلیل اینکه جامعتها بسیار ُمترده انتد ،ایتن استت کته انستانهای ُمترده برایشتان
نام خود ،آنها را زنده و بیدار کند! چگونه انسان ُمرده می
موعظه کرده اند .باشد که خداوند به خاطر ِ
تواند فرزندان زنده بوجود آورد؟ حقیقتاً درست است که اگر خدا بخواهد می تواند انستانها را بوستیلۀ
ابلیس تبدیل کند و می تواند بوسیلۀ خادمان غیرایامندار نیز این کار را انجام دهد؛ اما متن معتقتدم
که او به ندرت از آنها برای رسیدن به این هدف استفاده می کند .خیر ،خداونتد از وستایلی استتفاده
می کند که بوسیلۀ عملِ روح مبارکش برای کاربرد مق ّد ،او ساخته شده اند.
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کسانیکه می گویند انجیل گرایی با غیرایامنداران اشباع شده خود را در معترض اتهتام بتی محبتتی،
اعتقاد به عدالت شخصی و عدم بردباری قرار می دهند .اما ما باید این موضوع را اعالم کنیم .حتتی
تزلزل ناپذیرترین اعرتاف ایامن ،اثباتی برای ایامن آوردنِ شخص نیست .عیسی هشتدار داد کته هتر
آنکه او را "خداوند ،خداوند" خطاب کند ،وارد ملکوت نخواهد شتد ،بلکته هتر کته ارادۀ پتدر را بته جتا
آورد 81.شخص مسیحی با میوه هایش شناخته می شود 82.بنابراین اگر اجتازه بتدهیم کته بستیاری از
انجیلیهای ُمعرتفی که هیچ میوه ای بته بتار منتی آورنتد در صتهیون بخوابنتد ،درحالیکته مجازاتشتان
نزدیک است ،در واقع به آنها محبت منی کنیم .خدا به حزقیال نبی گفت" :ای پرس انسان ،من تو را
برای خاندان ارساشیل به دیدبانی برگامشتم .هرگاه کالمی از دهان متن بشتنوی ،بایتد از جانتب متن
بدیشان هشدار دهی .اگر من به مرد شیر بگویم" ،به یقین خواهی مرد!" و تو به او هشتدار نتدهی و
به جهت بر حذر داشنت او از طریقهای شیرانه سخن نگویی تتا جتانش را برهتانی ،آن متر ِد شیتر در
گناه ختویش خواهتد مترد امتا متن ختون او را از دستت تتو ختواهم طلبیتد ".رحزقیتال18 – 17 : 3؛
همچنین به  9 – 7 : 33نیز مراجعه کنیدا.
دومین احتامل این است که بسیاری از کستانیکه واقعتاً ایتامن آورده انتد ،بته ختاطر عتدم شتناخت و
خطای بسیاری از کسانیکه در سکوی موعظه می ایستند ،پژمترده متی شتوند .آنهتا بته نتدرت دربتارۀ
صفات خدا تعلیم می دهند .شارت اساسی انسان را انکار کرده یا نادیتده متی گیرنتد .صتلیب را بته
ِ
شهادت محبت نشان می دهند ،به جای اینکه آنرا به عنوان وسیله ای برای فرونشاندن خشتم
عنوان
غیب خدای قدو ،نشان دهند .انجیل را در ح ّد چند جمله دربتارۀ
و اجرای عدالت الهی و تسکین
ِ
مسیح کاهش داده اند که آنقدر محتویات تعالیم و اصولش ناچیز است که منی توان حتی به عنتوان
خرافتی بتینِ گناهکتار و
یک عقیده در نظر گرفت .دعوت انجیل به توبه و ایامن را با معاملۀ موهتوم و ُ
خدا معاوضه کرده اند .خادمان به کسانیکه رسشتان را ختم کترده و دستشتان را بلنتد کترده و دعتای
گناهکار را تکرار می کنند ،اطمینان نجات را می دهند .کسانیکه ایامنشان را به مسیح اعترتاف متی
کنند ،به ندرت به چالش کشیده می شوند تا خود را بیازمایند و ببیننتد کته آیتا در ایتامن هستتند یتا
فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت کنند 83.تعداد خیلی کمی شنیده اند که بدون قدوسیت و
تقدیس ،هیچ کس خداوند را نخواهد دید84.نهایتاً ،قواعتد عملتی طراحتی شتده بترای اراشتۀ بهترتین
حیات ممکن در این دنیا ،جایگزینِ تعالیمی شده کته شتخص را در دینتداری هتدایت کترده و بترای
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ابدیت آماده می سازد .با وجو ِد همۀ فعالیتهتا ،قحطتی کتالم ختدا را در ایتن رسزمتین کتاهش نتداده
ایم.

85

پس برای درمان آن باید چه کار کنیم؟ اول باید بدانیم که درمتانِ آن ،فتوق از تتوان ماستت و بته نتزد
خدا فریاد برآوریم تا بر این آشفتگی که ایجاد کرده ایم ،رحم کند .در زمان حزقیتال ،ختدا بته دنبتال
انسانی بود که دیوار را بسازد و در شکاف در نزد خدا بایستد تا قوم نابود نشود ،اما کسی را نیافت.

86

به فیض خدا ،باشد که او شب و روز ،ما را در آنجتا بیابتد کته هرگتز ختاموش نشتده و او را نیتز آرامتی
مدهیم تا زمانیکه کلیسایش را در متامی زمین مایۀ ستایش گرداند.

87

دوم باید از همۀ وسایل نفسانی که برای"رشد" کلیسا بکار برده ایم ،شمنده شویم و آنها را با بیتزاری
خن خود
شدید کنار بگذاریم .باید خود را از سالح شاشول پاک کنیم و فقط بهرتین سنگها را برای فَال ُ
انتخاب کنیم :کالم خدا ،دعای شفاعت و محبت فداکارانه .نباید فراموش کنیم که اگرچته در جستم
زندگی می کنیم ،اما با جسم منی جنگیم .اسلحه های جنتم متا ،استلحه هتای جستامنی نیستتند،
بلکه قدرتهای الهی برای نابودی قلعه ها و موانعی که برعلیه انجیتل و پیتتفت ملکتوت مستیح متی
ایستند .فقط با قدرت خدا می توانیم گُامنته زنیهتای عرصت ختود و هتر چیتز مغرورانته ای کته برعلیته
شناخت خدا برخاسته نابود سازیم .فقط با وسایل ختدا متی تتوانیم هتر فکتری را بته اطاعتت مستیح
درآوریم 88.سوم ،نیاز به دریافت تتیید از انسانها نباید بر ما حاکم شود .باید همۀ تقدیر و ستایشتها را
خوار بشامریم ،به غیر از تقدیرهایی که بترای مترد ختدا مناستب استت .در ایتن زمینته پتولس رستول
راهنامییهای خاصی به ما می دهد:
بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می دهیم ،آن گونه که از خادمتان ختدا انتظتار متی رود :بتا
بردباریِ بسیار در زحامت ،در سختیها ،در تنگناها ،در تازیانته هتا ،در زنتدانها ،در هجتوم خشتمگین
مردم ،در کار سخت ،در بی خوابی ،و در گرسنگی؛ با پاکی ،با معرفت ،با صترب ،بتا مهربتانی ،بتا روح
القد ،،با محبت بی ریا ،با راستگویی ،با قدرت خدا ،با اسلحۀ پارسایی به دستت راستت و چته؛ در
ع ّزت و لّت ،و بدنامی و نیکنامی .گویی گمراه کننده ،اما حقیقت را می گتوییم؛ گتویی گمنتام ،امتا
شناخته شده ایم؛ گتویی در حتال مترگ ،امتا هنتوز زنتده ایتم؛ گتویی دستتخوش مجتازات ،امتا از پتا
درنیامده ایم؛ گویی غمگین ،اما همواره شادمانیم؛ گویی فقیر ،اما بستیاری را دولتمنتد متی ستازیم؛
گویی بی چیز ،اما صاحب همه چیزیم .ردوم قرنتیان 10 – 4 : 6ا.
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فصل پانزدهم
عهد ابدی
و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستتم .و تتر ،ختود را
در دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی برنتابند.
 ارمیا 40 : 32اگر حقیقتاً مسیحی هستیم ،به زودی به ایتن درک عمیتق دستت متی یتابیم کته امنیتت و اطمینتان
نجامتان بر دو ستون بزرگ تکیه متی کنتد :وفتاداری ختدا بته عهتدش و عمتل کامتل نجتات او بترای
متتا1.یکتتی از خصوصتتیات برجستتته و اوریِ ایامنتتدار واقعتتی ایتتن استتت کتته در طتتول دوران کامتتل
زندگیش ،درک او دربارۀ اینکه نجات متاماً از خدا ،متاماً از فیض و متاماً از مستیح استت بیشترت متی
شود .خدا ما را دوست دارد ،اگرچه ما او را دوست نداشتیم2.او به طرف ما آمد ،وقتیکته متا بته نتزد او
نرفتیم3.هنگامیکه ناتوان بودیم ،ما را در نزد خود عادل ساخت4.او از ما رویگردان منتی شتود اگرچته
شکستهای بیشامر اتهامات وجدان و روحهای شیر ما را درهم می شکنند.

5

ایامندار بالغی که درکش بیشرت شده و می داند که نجات متاماً با فیض است ،با کتوچکرتین چیتزی
که بگوید نجاتش نتیجۀ فییلت یا شایستگی خودش است ،عمیقاً دچار مشکل می شتود .او تترجیح
می دهد که بتزرگرتین شکستتهای اخالقتیش منایتان شتود و تحقیرآمیزتترین نگاههتا را نستبت بته او
داشته باشند ،اما کسی او را بزرگ و مسیح را کوچک نکند .بعالوه ،او هر ستایش و تقتدیری را ختوار
می شامرد ،به غیر از آنچه به مسیح تقتدیم شتود .بته همتین دلیتل مستیحی بتالغ بتا موعظته ای کته
شارت جهانی انسان را منایان می سازد ،مبتارزه منتی کنتد .او متی دانتد کته هرچته انستان تتاریکرت
ترسیم شود ستارۀ صبح مسیح درخشانرت منایان می شود.

6

مسیحی بالغ از عملی که خدا به ختاطر او انجتام داده ،خشتنود شتده و افتختار متی کنتد کته عتادل
شمردگی ،تقدیس و جالل نهایی او فقط در مسیح است 7.فریاد عظیم قلبش این است" :اما مباد که
من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح" و "نه ما را ،خداوندا ،نه ما را!
166

بلکه نام خود را جالل ده" رغالطیان14 : 6؛ مزامیر1 : 115ا .این حقیقت با وضوح شگفت انگیتزی
در نامتتۀ پتتولس بتته کلیستتای فیلیپتتی بیتتان شتتده ،جاییکتته او یکتتی از مخترصتتترین و درعتتین حتتال
قدرمتندترین توصیفات مسیحی واقعی را اراشه می دهد .او می نویستد" :زیترا ختنته شتدگانِ واقعتی
ح خدا عبادت می کنیم ،و فخرمان به مسیح عیسی است و به افتخارات انستانی ختود
ماییم که در رو ِ
اتکا نداریم ".رفیلیپیان3 : 3ا.
اگر فقط یک بُرهان برای ایامن آوردن وجود داشته باشد ،آن برهان ایتن استت :ایامنتدار حقیقتی بته
شخص و عمل مسیح فخر خواهد کرد و حتی کوچکرتین اعتامدی بته ختود یتا اعتامل ختود نخواهتد
داشت .او هر امیدی برای دستیابی به عدالت از طریق انجام شیعت را رد کرده و خوار متی شتامرد،
تا در مسیح یافت شود ،عتدالتی را بیابتد کته از ختدا و بتر استا ،ایتامن استت8.خشتنودی عظتیم و
اعرتافش این است:

 sola fide, sola gratia, solus Christusو ! soli Deo Gloria
ما منی توانیم دربارۀ این حقیقت اغراق کنیم .وقتی شخص مسیحی بالغ می شتود او کوچتک شتده
وبه مسیح ارتقا می یابد 9.او همۀ امیدش را به شایستگی خود کنار گذاشته و به عمل کامل و تکمیل
شدۀ دیگری اعتامد می کند .هیچ اعتامدی بر نگاه درونی نخواهتد داشتت و نگتاهش را بته بیترون و
فقط به مسیح می دوزد .شرتی که باری را بر خود حمل می کند منتی توانتد از ستوراخ ستوزن عبتور
کند10.همچنین مردی که بر عدالت خود تکیه می کند منی تواند وارد ملکوت آسامن شود.
وفاداری خدا به عهدش
ارمیا 40 : 32با این وعدۀ خدا آغاز می شود که با قومش عهد ابدی می بنتدد :عهتدی تغییرناپتذیر و
ح جاودانی از یک کلمۀ عربی ترجمته
فسخ ناپذیر که هرگز از نیکویی کردن به آنها بازنایستد .اصطال ِ
شده که نشاندهندۀ چیز همیشگی ،ابدی یا بی پایان است.

11

این آیه از این اصطالح استفاده می کند تا ثابت کند که وفاداری خدا به این عهد و عواقب آن ،ابدی
خواهد بود12.در طول سالهای زندگی ایامندار ،در طول نسلهای بسیاری که تا به امروز وجود داشتته
و در روزهای بیشامر ابدیت که خواهد آمد ،برکات این عهد جدید هرگز از بتین نخواهتد رفتت .آمتدنِ
مسیحا رسآغاز زمانهای آخر و تحقّق عظیم همۀ چیزهایی است کته در شیعتت و انبیتا نبت ّوت شتد.
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13

زمان مناسب و خامتۀ همه چیز در مسیح گرد آمده است14.اگرچه هنوز منتظر نجات بتدنهای ختود و
پایان نهایی همه چیز هستیم ،اما می دانیم که حیتور کنتونی متا در نتزد ختدا ،بته کتاملرتین شتکل
است 15.او خداوند ما شده و ما قوم او .او"ما را در مسیح بته هتر برکتت روحتانی در جایهتای آستامنی
مبارک ساخته است ".رافسسیان3 : 1ا جایگاه ما نهتایی ،ابتدی ،تغییرناپتذیر و فستخ ناپتذیر استت.
خدا به زودی عهد خود را با روز و شب زیر پا گذاشته و الگوهای ثابت آسامن و زمین را تغییر خواهتد
داد ،اما قومش را ترک نخواهد کرد 16.اگرچه ممکن است یک زن ،کودک شیرخوارۀ ختود را فرامتوش
کند و بر پرس َر ِحم خویش ت ّرحم ننامید ،اما خدا ما را فراموش منی کند :او متا را بتر کتف دستتهایش
نقش کرده است.

17

اگرچه این موضوع رصیحاً بیان نشده ،اما کلامت مشخص ارمیا 40 : 32بوضوح نشان می دهتد کته
اعتامد متا بتر ماهیتت فناناپتذیر و تغییرناپتذیر عهتد جدیتد ،بتر استا ،شخصتیت بتی عیتب و نقتص
خداست .خدا از طریق ارمیای نبی ،خود را اجرا کنندۀ قواعد یتا عامتل اولیتۀ نجتات متا و بته عنتوان
کل این عهد بر او تکیه دارد .او اعالم می کند" :و عهتد جتاودانی بتا ایشتان
کسی آشکار می کند که ّ
خواهم بست که هرگز از نیکویی کتردن بته ایشتان بازنایستتم .و تتر ،ختود را در دل ایشتان ختواهم
نهاد" ر ارمیا40 : 32ا .بنابراین ،مطابق اعرتاف خدا متوجه می شویم که عهد تازه کتامالً بتر استا،
وفاداری او و قدرت انجام کاری است که وعده داده است .مفهوم این حقیقتت ،بته دو صتورت استت.
اول ،خدا را جالل می دهد .از آغاز تا پایان ،کار خداست و تحقّق آن فقط ختدا را جتالل متی دهتد.
دوم ،این تسلّی برای قوم خداست و پایه ای که باعث ق ّوتشان می شود .اگر حتی ره ای از نجات ما
به خودمان وابسته بود ،قلبامن از یت ،و نومیتدی وب و ضتعیف متی شتد و امیتدی بته بهبتودی آن
نبود .اما چون این عهد بر خدایی تکیه دارد که شکست ناپذیر است و عمل نجات که از نظر زمتانی،
نامحدود است ،از ارزش نامحدودی برخوردار بوده و ابدی است.
ما باید با تکرار این نکته از خود بپرسیم که اگر این عهد بی قید و شط نبود ،حتی بهرتین اشخا ،
چه امیدی می توانستند داشته باشند؟ حتی اگر بدترین اعامل ما از بین می رفتت و اجتازه داشتتیم
که فقط بهرتین اعامملان را به حیور تخت داوری خدا بربیم ،آیا چنین فکری متا را بته لترزه درمنتی
آورد؟ آیا کتاب مقد ،به ض ّد ما شهادت نداده که عادالنه ترین اعامل ما چیزی بیش از پارچۀ کثیف
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نیست؟ در برابر عدالت بسیار سفید خدا ،همۀ ما مانند برگ پژمرده خواهیم بود و گناهتان متا ماننتد
باد ،ما را با خود می بُرد.

18

هر مسیحی که حتی کوچکرتین شناختی از کتاب مقد ،دارد ،متی دانتد کته اگتر ایتن کالمتی کته
بوسیلۀ ارمیای نبی اعالم شده ،وجود منی داشت ،وضعیف ما بسیار وحشتتناک بتود؛ کالمتی کته بته
اندازۀ خدایی که آنرا ساخته ،وفادار و شکست ناپذیر است .این وعده به اندازۀ فکر و هن الهتی کته
آنرا شکل داده ،ابدی است .به ما ایامنداران اطمینان می بخشتد کته رصفنظتر از نتاتوانی ختود ،وارد
عهد ابدی و بی قید و شط با خدا شده ایم .همۀ این کارها را او انجتام داده ،و متا کتالم مطمئنتی را
داریم که بر پایۀ آن می ایستیم ،نه تنها در این جهان ،بلکه در متام دورانهایی که می آید .به همتین
دلیل ،آزادانته و همزمتان تصتدیق متی کنتیم کته بتا فتیض نجتات یافتته ایتم ،نته بوستیلۀ خودمتان و
اعامملان ،بنابراین کسی در بین ما نباید فخر کند.

19

عهدعتیق دربارۀ ماهیت ابدی و بی قید و شط عهد جدید وعده می دهد کته مطتابق وعتدۀ ارمیتای
نبی نیست ،اما به طور یکسان در کالم اشعیای نبی آشکار شده است .خدا از طریق او به قومش می
گوید:
گوش فرا داده ،نزد من آیید؛
از من بشنوید ،تا جانهای تان زنده گردد.
من با شام عهد جاودانی خواهم بست،
هامنند محبت وفادارانه ام به داوود .ر3 :55ا
ما از این منت درمی یابیم که عهد ابدی خدا با قومش ،بر استا ،یتا مطتابقِ رحمتهتای وفادارانته بته
داوود خواهد بود .اگرچه تفسیر این عبارت به نوعی دشوار است ،اما اکرث محقّقان با این تفسیری که
مطرح خواهد شد ،موافقند .اوالً بزرگرتین رحمت خدا نسبت به داوود ،وعدۀ مسیحا بود.
اگرچه داوود با پدران خود می آرامید و نسلش به خاطر گناه و رسکشی نابود می شد20،اما خدا وعده
داد که شاخه ای از درخت افتادۀ نسل داوود برمی خیزد21.او قومش را احیا خواهتد کترد و از طریتق
او ،خانۀ داوود یا سلسله اش تا ابد باقی خواهد ماند و تختش تا ابد بر پا خواهد بود.
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22

متقابالً ،عهد ابدی خدا با قومش ،مطابق این رحمتهای وفادارانه است .در زمان کامل ،وقتتی قت ّوتی
نداشتیم و در دنیا بدون خدا بودیم ،مستیحا از نستل داوود آمتد23.بتدنش بته ختاطر نافرمانیهتای متا
سوراخ شد،به خاطر تقصیرهای ما لِه گشت و به زخمهای او ما شفا می یابیم 24.در روز ستوم ،ختدا او
را دوباره برخیزانید ،درد شدید مرگ را به پایان رساند ،چون غیرممکن بود که او تحتت تستلّط قتدرت
مرگ مباند 25.سپس ،او به آسامن صعود کرد و به دستت راستت ختدا نشستت 26.از طریتق او ،خیمتۀ
سقوط کردۀ داوود از نو بنا شد ،تا همۀ انسانها در طلب خداوند باشند ،حتی امتهتایی کته بته نتام او
خوانده می شوند27.ما در او بواسطۀ خون او رهایی یافته ایم که این هامن آمرزش گناهان استت کته
آن را به اندازۀ غنای فیض خود به فراوانی به ما بخشیده است.

28

مسیحا آمد و خانۀ ویران شدۀ داوود را برافراشت ،زمانیکه تعمیتر آن فتوق از قتدرت یتا مهتارت انستان
فانی بود .به همین ترتیب ،او در حالت ویران شده و بیچارۀ ما به نزدمان آمد و عهد ابدی با ما بست،
نه به خاطر شایستگی ما ،بلکه به خاطر رحمتهای چندگانه و پایان ناپذیر خود .نجات متا و تتداوم آن
نیز مانند داوود ،کامالً به خدا و مسیحش وابسته است .این حقیقت بیشرتین امید را به کستانی متی
بخشد که هیچ امیدی به خود ندارند .اگرچه شکستهای ما بیشامر است ،اما می دانیم که در امنیتت
هستیم ،چون خدا یا مسیحش هرگز در برقراری عهدی که با ما بسته اند ،شکست منی خورند.
دوم ،رحمتهای وفادارانۀ خدا به داوود ،محدود به ارتقاء او از یک پرس بچۀ چوپان به پادشاه ارساشیتل
یا وعدۀ خانۀ ابدی از طریق مسیحا نیست ،بلکه اینها به فیض خدا برای داوود اشتاره متی کننتد کته
رصفنظر از بی وفایی و شکستهای اخالقی اوست .داوود با وجتود همتۀ فیتایلش ،همچنتان انستانی
مانند ما بود ،تحتت تستلّط جستم و بته ختاطر خطاهتای بستیار بتر ضت ّد شیعتت ختدا ،آستیب دیتده
متصل بود و هرگز به سوی اعامل بُت پرستانۀ پادشاهان دیگر نرفت ،اما
بود29.اگرچه با ایامن به خدا ّ
تعدادی از گناهان گزارش شدۀ او رسواکننده بود .دروغ او به ا َخی ِملِک باعتث شتد کته کاهنتان شتهر
نوب کشته شوند30.زنای او با بَ ِ
تشتبَع باعتث قتتل شتوهر او ،اوریتا و مترگ پرست نتوزاد داوود و بتشتبع
شد31.غرورش برای رسشامری باعث شد که طاعون بیاید و هفتاد هزار مترد از دان تتا ب ِِش ِشت َبع کشتته
شدند32.به هر حال ،با وجود گناه داوود ،ختدا همتۀ وعتده هتایی را کته بته او و خانتدانش داده بتود،
انجام داد که در پایان ُعمر و در آخرین رسودی که از او گزارش شده ،اعالم می کند" :او با متن عهتد
جاودانی بسته است ،که در همه چیز آراسته و مستحکم است ".ردوم سموشیل5 : 23ا
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دوبتتاره ایتتن رحمتهتتا نستتبت بتته داوود و متتا در عهتتد جدیتتد ،بتتر استتا ،فیتتایل یتتا شایستتتگیهای متتا
نیست،بلکه بر اسا ،شخصیت خدای ماست .این عهد"در همه چیز آراسته و مستحکم است" ،چون
به او تکیه می کند .او تغییر منی کند و بنابراین ما هالک نشده ایم33.او وعده داده که به ما نیکتویی
کند ،نه بر اسا ،لیاقت ما ،بلکه بر اسا ،مهربانی و رحمتهای محبت آمیزش کته بوستیلۀ ایتامن بته
عیسی مسیح ،به ما تعلّق دارد .درحقیقت ،فقط در مسیح و به ختاطر کفّتارۀ او ،رحمتهتای الهتی کته
داوود در مزامیرش ستود ،امکان پذیر شده است.
به خاطر عهد ابدی خدا و وعده های آن ،شخص مسیحی از بیشرتین امنیت برخوردار است .خدا در
مسیح ،با هریک از ما ،عهدی ابدی ،تغییرناپذیر و فناناپذیر بسته که می گوید از نیکویی کردن به ما
بازمنی ایستد .این حقیقت ،به همراه ایتامن ،بایتد حتتی بته ترستوترین مق ّدستین ،بیشترتین امیتد را
ببخشد .باید ضعیفرتین اشخا

را مانند شیری شجاع بسازد ،حتی وقتی با صدای بلند و بتی رحتم

وجدان و بیرحامنه ترین تهمت شخص شیر مواجه می شویم.
وقتی متهم کننده ،شکستهای ما را می شامرد و اعالم می کند که این عهد باطل شد ،ما به وفاداری
خدایامن و عمل کامل مسیح برای ما تکیه می کنیم .وقتی او با انتقام برعلیه ما عمل می کند ،ما بتا
هامن ش ّدت به مسیح می چسبیم .ما ترسی نداریم و تسلیم منی شویم ،چون امیدمان بر عهد ابدی
است که بر اسا ،رحمتهای وفادارانۀ خدایامن می باشد .او از نیکویی کردن به ما بازمنی ایستد!
تبع ّیت ایامندار
ِ
بزرگ امیتد ایامنتدار استت .بته هرحتال،
وعده هایی که تابحال مورد توجه قرار داده ایم ،پایه و منبع
این وعده ها غالباً به اشتباه تفسیر شده اند :اگر خدا با ما عهد ابدی بسته ،پس به ما پشت نخواهتد
کرد ،آیا به این معناست که نجات ما تیمین شده ،حتی اگر در بی تفاوتی و رسکشی به شتخص او و
ارادۀ او زندگی کنیم؟ آیا به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض افزایش یابد؟ 34قطعاً اینطتور نیستت!
هامن خدایی که وعده داد که هرگز به قوم ختود پشتت نخواهتد کترد ،ایتن وعتده را داده کته در آنهتا
چنان احرتامی ایجاد می کند که منی گذارد به او پشت کنند .او از طریق ارمیای نبی اعالم کترد" :و
عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستم .و تر ،ختود را در
دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی برنتابند ".رارمیا40 : 32ا
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برای درک و بکارگیری صحیح این منت ،باید بدانیم که این شامل دو وعدۀ الزم و ملزوم است .ماننتد
دو سوی یک سکّه که یکی بدون دیگری منی تواند وجود داشته باشد .ختدا در وعتدۀ اول تع ّهتد متی
کند که عهد ابدی با قوم خود ببندد که از نیکویی کردن به آنها بازنایستد .اما در وعدۀ دوم تع ّهد می
کند که تر ،خود را در ِدل قومش قرار دهد تا آنها از او رویگردان نشوند و در رسکشتی و بتی ایامنتی
دامئی یا ثابت سقوط نکنند .اگرچه همه به شکلهای گوناگون لغزش می خورند و بعییها شاید برای
مدتی در گناه دردناک و ج ّدی سقوط کنند ،اما اگر واقعتاً مستیحی هستتند ،بتا شکستتگی و ایتامن
بازمی گردند 35.آنها منی تواننتد بترای همیشته پشتت کننتد یتا بته ستوی نتابودی برونتد 36.بتزرگرتین
اعرتافات کلیسا این حقیقت پرجالل را منعکس می کند:
و اگرچه آنها [مق ّدسین] ممکن است با وسوسۀ شیطان و دنیا ،فسادی کته در آنهتا باقیامنتده و عتدم
محافظت از خود ،در گناهان ج ّدی و دردنتاک ستقوط کننتد و تتا متدتی بته آن ادامته دهنتد ،کته بته
موجب آن باعث نارضایتی خدا شده و روح القد ،او را محزون کنند ،به فتیض و تستلّی ختود آستیب
برسانند ،قلبشان را سخت کنند و به وجدانشان آسیب برستانند ،بته دیگتران آستیب رستانده و باعتث
رسوایی آنها شوند ،و داوری م ّوقت را بر خود بیاورند ،اما [با وجو ِد همتۀ اینهتا] بایتد [بته موقتع] از نتو
توبه کنند و بواسطۀ ایامن به مسیح عیسی تا به آخر نجات یابند.

37

احتامالً ایامن آوردن یک نفر،باشکوهرتین منایش قدرت خدا در جهان هستتی استت.اگرچه تصتمیم
گیری فردی اوری است،اما اساساً از اول تا به آخر ،خدا کار می کند .خدا در هنگام ایتامن آوردن،
قلب شخص را احیا و تبدیل می کند تا او خلقتی تازه شود38.این رصفاً یک شعر ،استعارۀ اغراق شده
یا مبالغه نیست؛ بلکه باید به طور واقعی در نظر گرفته شتود.از طریتق عمتل تولتد تتازۀ روح القتد،،
شخص ماهیت جدیدی را به همراه عالیق جدید و عادالنه دریافت می کند کته دیگتر دوری از ختدا،
دوستی با دنیا یا گناه را تحمل منی کند39.اگرچه ممکن است گمراه شود ،امتا منتی توانتد بته متدت
طوالنی گمراه شود ،بلکه توسط نیروهای زیادی در درون و بیرونش مجبور می شود که به سوی ختدا
بازگردد .ماهیت جدیدش نسبت به گناه بتیامر شتده و باعتث متی شتود کته از آن بیتزار شتود ،حتتی
زمانیکه هنوز در حا ِل جویدنِ گوشت ممنوعه است40.روحتی کته در او ستاکن استت ،او را نستبت بته
گناهش ملزم کترده و امیتدی تتازه متی بخشتد کته در طلتب بخشتش و احیتا در رحمتهتای ختدایش
باشد41.پرس به دنبال او خواهد رفت و با یادآوری محبت جلجتا ،او را به سوی خود می کشاند 42.پدر
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از هر وسیلۀ مشیت الهی استفاده می کند و دستش را با تتدیب محبت آمیز دراز می کند .ختدا ایتن
شخص را از مسیر نابودی بازمی گرداند ،به او یاد می دهد که از خداونتد برتستد و او را در ق ّدوستیت
خود سهیم می کند43.به همین دلیل ،مسیحی واقعی رویگردان منی شود یا بته ستوی نتابودی منتی
رود .او تا به آخر محافظت می شود ،نه تنها در ایامن ،بلکه در تقدیسی که به سوی عتدالت شخصتی
رهنمون می شود.خدایی که کار نیکو را در او آغاز کرده ،آنرا تا به روز مسیح عیسی به کتامل خواهتد
رسانید.

44

باید بدانید که در وعده های عهد جدید ،خدا نه تنها اعالم می کند که برای قومش چته کتار خواهتد
کرد ،بلکه اعالم می کند که در آنها چه کار خواهد کرد .عمل کفّارۀ مسیح برای ما ،پایتۀ عهتد جدیتد
است و باید همیشه رس ِ
آمد افکار و عبادت ما باشد.
به هرحال ،عمل تولد تازۀ روح القد ،در ما به هامن اندازه اوری است .جالل عهد جدید نته تنهتا
در این است که خدا قومش را از محکومیت گناه آزاد می کند ،بلکه آنهتا را از قتدرت آن نیتز آزاد متی
کند .عمل اول از طریق صلیب انجام شد .عمل دوم از طریق تولد تازۀ روح القد ،که کتامالً تبتدیل

کرده یا هریک از اعیای قوم عهد جدید خدا را از نو خلق می کنتد .درنتیجته ،آنهتا نته تنهتا قانونتاً و
شعاً با خدا آشتی کرده اند بلکه خود را در عبادت به او وصل می کننتد .بنتابراین آنهتا واقعتاً قتوم او
هستند و او واقعاً خدای آنهاست.

45

در اینجا دوبتاره بایتد تتکیتد کنتیم کته ایتن وعتده هتا ،واقعیتت چتالش بتا گنتاه در زنتدگی بتالغرتین
ایامنداران را نفی منی کند .به هرحال ،برای وفاداری به انجیل باید به این حقیقت که "اگر کسی در
مسیح باشد ،خلقتی تازه است" بچسبیم 46.او به خدا متایل داشته ،شناخت واقعتی از ختدا داشتته و
تا اندازه ای تر ،خدا را خواهد داشت که از او رویگردان نخواهد شد .اگرچه بتزرگرتین اشتخا
بین ما لغزش می خورند و به طریقهای بسیاری متزلزل می شوند ،اما حتی ضعیفرتین اشخا

در
برای

همیشه یا با ارتداد ثابت ،از خدا رویگردان نخواهند شد 47.متا ایتن کتار را نختواهیم کترد چتون منتی
توانیم این کار را بکنیم و منی توانیم این کار را بکنیم چون خلقتی تازه شده ایم که دیگر منی توانیم
بدون نور حیور خدا زندگی کنیم یا تاریکی و ناپاکی این عرص را تحمل کنیم.
با توجه به این حقتایق،اکنون بایتد بوضتوح ببینتیم کته وعتدۀ عهتد جدیتد دربتارۀ تبع ّیتت و وفتاداری
ایامندار به خدا ،به عنوان آزمون منایانگر ایامن حقیقی استت .کستانیکه واقعتاً تولتد تتازه یافتته انتد،
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پایداری کرده و تا آخر با امید به خدا می چسبند بعالوه ،آنها با احترتام واقعتی بته ختدا شتناخته متی
شوند که نتیجۀ آن اطاعت است .برعکس ،کسانیکه چنین احرتام پایداری را ندارنتد ،بایتد اطمینتان
کمی به سهم خود در این عهد داشته باشند .کسانیکه ادعا می کنند که در مسیح در امنیّت هستند
اما در ایامن ،تقدیس و تر ،خداوند پایداری منی کنند پایه و اسا ،کمتی بترای امیتد ختود دارنتد.
چنانکه بِل َدد شوحی اعالم کرد[":شخص ریاکار] آنچه بر آن توکل دارد لرزان است ،تکیه گتاهش تتار
عنکبوت است ".رایوب 14 : 8ا
حقایق عهد جدید ،هشدار بزرگی برای اعیای کلیستای نفستانی و بتی تفتاوت استت ،کستانیکه بته
نجات می بالند و در صهیون آسوده خیالند 48.اعتقادشان درست است که خدا هرگز به قومش پشتت
منی کند اما به اشتباه تص ّور می کنند که قوم او هستند ،درحالیکته زندگیشتان بترخالف اعرتافشتان
است .آنها باید ج ّدا ً نصیحت شوند که خواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند ،خود را بیازماینتد و
محک بزنند تا ببینند که آیا در ایامن هستند 49.اگر نشانۀ کمی از تر ،خدا در آنهاست ،پتس نشتانۀ
کمی برای سهیم شدن در قوم خدا دارند رصفنظر از تکرار یا رسسختی اعرتافشتان .اطمینتان کتتاب
مقدسی عهد ابدی خدا با ما فقط تا ح ّدی امکانپذیر است کته برهتان واقعتی و پایتدار وجتود داشتته
باشد که او قلبهای ما را احیا کرده و کاری کرده که به او احرتام بگذاریم.
اکرث چیزهای عملی در جامعت انجیلی غرب ،در زمینتۀ بشتارت ،ایتامن آوردن و اطمینتان از نجتات،
انکار همۀ چیزهایی است که کتاب مقد ،دربارۀ عهد جدید ،تولد تازه و ماهیت خدا و نجتات تعلتیم
می دهد .به همین دلیل ،حقایقی که در ارمیا 40 : 32یافت می شود ،بسیار مهم است .ختدا وعتده
داده که هرگز به کسانیکه نجاتشان داده ،پشت نکند .اما این وعده را هتم داده کته تتر ،ختود را در
دلهایشان قرار دهد تا هرگز از او رویگردان نشوند .ما می دانیم که وارد عهتد جدیتدی شتده ایتم ،نته
رصفاً به خاطر اینکه یکبار در زندگی خود دعایی را تکرار کرده یا در مألعام اعرتاف کرده ایم ،بلکه به
خاطر پایداری و احرتام بیشرت به خدا که در تقدیس ما ظاهر می شود .به طتور خالصته ،تقتدیس متا
که نتیجۀ تولد تازه است ،نشانۀ عادل شمردگی ما در نتیجۀ ایامن است!
پیش از پایان مطالب ،باید توجه کنیتد کته وعتدۀ نهتایی در ارمیتا ،40 : 32نته تنهتا هشتداری بترای
اعیای نفسانی کلیساست ،بلکه برای ایامندار واقعی یک تسلّی و دلگرمی است ،زمانیکته اطمینتانِ
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نجاتش به خاطر محکومیت قلبش یا تهمت شیران تیعیف می شتود 50.شتاید تصتویر بعتدی بته متا
کمک کند که این حقیقت را درک کرده و بکار بربیم.
مرد جوانی را تص ّور کنید که نشانۀ خوبی از ایامن واقعیش اراشه می دهد ،امتا بتا یتت ،و نومیتدی بتا
این اطمینان در کشمکش است .حتی بعد از مشاورۀ مک ّرر و طوالنی مدت با چندین کشیش ،دلیتل
کمی برای امیدواری دارد .متهم کننده او را کوبیده و گناهانش را تا ح ّدی بتزرگ کترده کته او نشتانۀ
مبت مهامن می گوید .این مبت بعد از آنکته
کمی از فیض می بیند .یک روز ،حرف دلش را به یک ّ
تقریباً یک ساعت به حرفهای او گوش می کند ،به این نتیجه متی رستد کته ایتن مترد جتوان مشتاورۀ
خوبی دربارۀ این موضوع دریافت کرده ،اما هیچ پیتفتی نکرده است .بنابراین ،به چشتامن او نگتاه
کرده و می گوید" :ظاهرا ً مسیح و انجیلش ،کار کمی برای تو انجام داده اند و فقتط تتو را در گتودال
نومیدی و بیچارگی انداخته اند .توصیۀ من این است که فقط همۀ این چیزها را فراموش کرده و رهتا
کنی .مسیح را ترک کن و با رس در گناه برو .حتداقل وقتتی اجتازه بتدهی کته جستمت کتامالً بتر تتو
فرمانروایی کند ،برای مدتی شاد خواهی بود و شاید آنقدر سختدل شوی که داوری آینده را فرامتوش
کنی".
مبت شوکه شد و در پاسخ گفت" :من منی توانیم این کار را بکنم".
مرد جوان از پاسخ این ّ
مبت رسیعاً در پاسخ پرسید" :چرا منی توانی؟ تو امیدی به نجات نداری و کشمکشهای گذشتتۀ تتو
ّ
با گناه ،باعث آسودگی تو نشده است .چرا نباید از مسیح فرار کنی؟"
در پاسخ ،مرد جوان فریاد می زند" :من منی توانم از مسیح فرار کنم ،چتون نجتات فقتط در او یافتت
می شود .اگرچه گناهم هزاران مرتبه بر من پیروز می شود ،اما من به سوی آن منی دوم ،چتون از آن
متنف ّرم .من به خدا پشت منی کنم ،چون از او می ترسم".
مبت به چشامن مرد جوان می نگرد و به سادگی از ارمیا 40 : 32نقل قول می کنتد:
در این لحظهّ ،
"و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستم .و تر ،ختود را
در دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی برنتابند".
در این لحظه ،چهرۀ مرد جوان از حیرت و شگفتی رسخ شده و می گوید" :من چطور می توانستتم او
را محبت کنم ،مگر اینکه او اول مرا محبت کند؟ چطور می توانستم از گناه متنفر شوم ،مگر اینکه او
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قلبم را تازه کند؟ و چطور می توانستم از او برتسم مگر اینکه او تر ،خود را در درونتم بگتذارد؟" مترد
جوان با اطمینان عظیم و خوشی روح القد ،رفت.
قدرت و وفاداری خدا ،ایامندار واقعی را نجات داده و حفظ متی کنتد .بته همتین دلیتل ،ضتعیفرتین
اشخا

در بین ما می توانند در این حقیقت که خدا هرگتز از نیکتویی کتردن بته متا بتازمنی ایستتد

آرامی یابند .به هرحال ،به همین اندازه باید ایتامن داشتته و اعتالم کنتیم کته نشتانۀ ایتامن واقعتی و
مشارکت در عهد جدید ،این است که کامالً از خدا رویگردان نشده و به طور ثابت و پابرجا ،بتا رس در
گناه فرو نرویم .فیض خدا که در عهد جدید ظاهر شده ،به ستوی بتی تفتاوتی یتا ُسستتی در عبتادت
رهنمون منی شود ،بلکه مسیحی را به سوی دینداری بیشرت سوق داده و برای ستعی و تتالش بیشترت
تشویق می کند .ما می توانیم دربارۀ این نتایج مطم

باشیم ،نه به خاطر اینکته بته قتدرت انستانی

اعتامد داریم ،بلکه چون هتدف و قتدرت ختدا را در نجتات درک متی کنتیم .کستیکه کتار نیکتو را در
قومش آغاز کرده ،آنرا تا روز مسیح عیسی به کامل خواهد رسانید .او قلبی تازه بته متا بخشتیده تتا بتا
پاسخ به شخص و ارادۀ او شادمان شویم 51.او روحش را به ما بخشیده که ما را هدایت کرده و قتدرت
ببخشد 52.شیعت خود را بر قلبهای ما نوشته و تر ،خود را در درومنتان گذاشتته تتا از او رویگتردان
نشویم 53.او خدای ماست و ما قوم او هستیم.
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فصل شانزدهم
نیکویی خدا به قومش
و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستتم .و تتر ،ختود را
در دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی برنتابند .از نیکویی کردن بته ایشتان شتادمان ختواهم شتد و
ایشان را به امانت خویش و به متامی دل و جان خود در این رسزمین غر ،خواهم کرد.
 ارمیا 41 – 40 : 32در این منت ارمیای نبی ،سه حقیقت مهم را آمتوختیم .اول بواستطۀ عمتل کفّتارۀ مستیحا ،ختدا عهتد
ابدی و تغییرناپذیر با قومش بست -او از نیکویی کردن به آنها بازمنی ایستد .دوم ،بواسطۀ عمل تولد
تتتازۀ روح القتتد ،،وضتتعیت قتتومش را نستتبت بتته ختتود پابرجتتا ستتاخت :آنهتتا بتته او احتترتام گذاشتتته و
تنظتیم رابطته و
رویگردان نخواهند شد .ستوم ،اکنتون بتا تنظتیم رابطته و وضتعیت ختود بتا قتومش و
ِ
وضعیت آنهتا بتا او ،طریقتی را بترای نتزدیکرتین مشتارکت و برکتت آستامنی مهیتا کترده استت .همتۀ
رس راه ختدا و قتومش بتود بواستطۀ عمتل نجتات
چیزهایی که به خاطر سقوط آدم منسوخ شده بود و ِ
بخش مسیح ،گناه مجازات شد ،عدالت برقرار شد و عدالت کامل به متا نستبت داده شتد.عمل تولتد
تازۀ روح ،دشمنی قلب را برداشت ،قدرت گناه را شکست و قلبی تتازه بته قتوم ختدا داد تتا در تتازگی
حیات گام بردارند 1.درنتیجه ،اکنون خدا می تواند بر قوم ختود شتادمانی کنتد و نقشته هتایی را کته
پیش از آفرینش جهان برای آنها تعیین کرده ،اجرا کند" -فکرهای سعادمتندی است و نه تیره بختتی
تا به شام امید بخشم و آینده ای عطا کنم ".رارمیا 11 : 29ا
شادمانی الهی
خدا در فواصل معین در رسارس آیات عهدعتیق ،با استفاده از خصوصیات انسانی،2بارهتا و انتدوهش
را به خاطر رسکشی دامئی قومش توصیف می کند .خدا در مراحل اولیۀ تاریخ بتت اعتالم متی کنتد
که او"از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود ،متتسف شد و در دل خود غمگین گشتت" .رپیتدایش: 6
6ا مزمورنویس به ما اطالع می دهد که اندک زمانی بعد از آنکه خدا قومش را از اسارت مرصت رهتایی
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داد ،آنها "چند مرتبه در صحرا بر او مت ّرد ورزیدند و در بیابان وی را غمگتین ستاختند!" رمزامیتر: 78
40ا به همین دلیل به مدت چهل سال از این نسل بیزار بود و گفت که آنها قتومی بودنتد کته در دل
خود گمراه بوده و راههای خدا را منی شناختند3.انبیا حتی با رصاحت بیشرت سخن می گویند .ختدا
از طریق حزقیال به ارساشیل گفت که بته ختاطر دل زناکارشتان کته از او دور شتده انتد و بتا چشتامن
زناکارشان که از پی بتهایشان رفته او را مجروح ساخته اند 4.او از طریق اشعیای نبی شهادت داد که
قومش او را صدا نکردند ،بلکه با گناهانشان باری گران بر او نهادند و با تقصیرات خویش او را خسته
کردند 5.در کتاب عامو ،می آموزیم که فساد ارساشیل و گوش ندادن به کالم خداوند باعث شتد کته
خدا اعالم کند":اینک من [به خاطر شام] زیر فشار قرار [گرفته ام] ،چنانکته ارابته ای پتر از بافته هتا
چنین می کند" ر13 :2ا نهایتاً عهدعتیق در مالکی با اتهام خدا برعلیه ارساشیل به پایتان متی رستد
که می گوید آنها او را "با کالم خود" خسته کرده اند ،تا ح ّدی که او کسی را می خواست که "درهتا را
می بست" ،درهای معبد را که دیگر پرستشی برگزار منی شد رمالکی 17 :2؛ 10 : 1ا.
خدا ارساشیل را از کورۀ آهن مرص بیرون آورد و با آنها در کوه سینا عهد بستت 6.آنهتا را از بتین متتامی
قومهای روی زمین برگزید تا قوم خا ّ او باشند .آنها باید برای خداوند خدای خود ملّتی مق ّد ،می
شدند7.اما برخالف خواندگی عظیمشان ،اکرث آنها در قلب خود احیا نشدند ،به فرامین خدا دشمنی
ورزیده و به هر نوع بُت پرستی و فساد متایل یافتند .بته طتور خالصتهُ ،ملتک گرانبهتای ختدا بته بتار
سنگینی تبدیل شد که او از حملشان خسته شده بود.

8

فقط در زمینۀ این اتهامات ترسناک برعلیه انسان متی تتوانیم قتدرت و عظمتت وعتدۀ عهتد جدیتد را
ببینیم .خدا اکنون از طریق عمل کفّارۀ مسیح و تولد تازۀ روح القد ،،برای خود قومی ساخته که با
شادمانی انواع نیکوییهای بیشامر را برای آنها بجا متی آورد .بته ختاطر عمتل او در متا ،اکنتون او متی
تواند کامالً با ما باشد.

9

اگرچه به طور کامل در ارمیا 41 : 32توضیح داده نشده ،اما عبتارت بترای ایشتان "شتادمان ختواهم
شد" نشاندهندۀ شادی بالمانع و کامل در ُحجرۀ عرو ،استت .ایتن حقیقتت در عبتارت مشتابهی در
اشعیا به رصاحت مطرح شده" :چنانکه داماد از عرو ،خویش به وجد می آید ،همچنان خدایت از تو
به وجد خواهد آمتد ".ر5 : 62ا .چنانکته دامتاد ختود را مشتتاقانه ،بتا شتادمانی و بته طتور کامتل بته
عروسش تقدیم می کند خدا نیز خود را برای خی ّریت قومش به آنها تقدیم می کند .خدا بدون برکتت
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یا با خساست با ما رفتار منی کند .او با اکراه و به خاطر تعهتد قبلتی ختود کته اکنتون از آن پشتیامن
شده ،به ما برکت منی دهد یا چیزی را تقتدیم منتی کنتد .بلکته بتا شتادمانی-حتتی بتا وجتد و بتدون
مالمت عطا می کند.
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این موضوع باید در قلب ایامندار جای بگیرد که خدا طرفدار اوست و از نیکویی کردن به او شتادمان
می شود .اما اکنون باید ماهیت دقیق این نیکویی را که خدا از عطای آن شتادمان متی شتود تعیتین
کنیم .با توجه به تعلیم عهدجدید ،به این معنا نیست که خدا شادمان می شود که یک زندگی کتامالً
سعادمتند و راحت به ما بدهد .همچنین به این معنا نیست که او متع ّهد شده که در برابر آزمایشتات،
ناامیدیها یا حتی رنجهای بزرگ از ما محافظت کند .معنای آن بوضوح در رستالۀ پتولس بته کلیستای
روم بیان شده است" :می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده
شده اند ،همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار استت .زیترا آنتان را کته از پتیش شتناخت ،ایشتان را
همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پرسش درآینتد تتا او فرزنتد ارشتد از بترادران بستیار باشتد".
ررومیان 29 – 28 : 8ا.
در این منت ،خدا وعدۀ خیرّیت و تعریف دقیق ایتن خی ّریتت و نیکتویی را بته متا داده استت .او وعتده
داده که همه چیز را در زندگی ما از بزرگرتین چیزها گرفته تا کوچکرتین آنها بکتار بتربد تتا متا شتبیه
مسیح شویم .اکنون خدا با آشتی دادنِ ما با خودش ،بواسطۀ مرگ پرسش شادمان است که ما را بته
شباهت او درآورد .این  ،summum bonumیا بزرگرتین نیکویی و خی ّریت در زندگی مسیحی است.
این باالترین هدف و بزرگرتین امتیازی است که می توانست به ما عطا شود .همتۀ نیکوییهتای دیگتر
در زندگی مسیحی بر روی این نیکویی بنا شده و از آن جاری می شود.
ما برای درک این حقیقت فقط باید به یاد داشته باشیم که همۀ مشکالت انسان از فساد اخالقتی متا
نشتت می گیرد .عدم دینداری ما متام بیامریهای این عرص سقوط کرده را بوجتود آورده استت .وعتدۀ
خیریت ما در این زندگی یتا در زنتدگی آینتده ،بتدون تبتدیل اخالقتی متا بترای رستیدن بته بتاالترین
استانداردهای ممکن در مسیح کامالً غیرممکن است .مدینۀ فاضله ای کته میتراث موجتودات فاستد
شود به زودی به بهشت گمشده تبدیل می شود .آسامنی[بهشت] که بدون شباهت یافنت بته مستیح
باشد ،به زودی به جهنم تبدیل می شود .به همین دلیل ختدا بتا شتادمانی متا را شتبیه پرستش متی
سازد و با متام نیکوییهای حاصل از چنین شباهتی به ما برکت می دهد .ما ساختۀ دستت اویتیم 11و
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او هیچ چیز نیکویی را از ما دریغ نخواهد کرد ،چون تالش می کند که ما را از "حالت اولیۀ" ختود بته
شباهت پرس پرجاللش عیسی مسیح تبدیل کند12.چنانکه مزمورنویس اعالم کترد" :یهتوه لطتف متی
کند و ع ّزت می بخشد .او هیچ چیز نیکو را دریغ منی دارد از آنان کته در راستتی گتام برمتی دارنتد".
ر11 :84ا.
َرس وفادارانه
غ ِ
نت توانایی یا منابع برای انجتام آن کتار چیتز
شادمانی و اشتیاق برای انجام کار یک چیز است و داش ِ
دیگری است .انسان فقیری که از انجام کاری نیکو برای فرزندش شادمان می شود ،بتا متتام نیتروی
ارادۀ خود کار می کند تا آنرا به انجام رساند .اما شاید محدودیتهای طبیعی خارج از کنرتلش باشد و
مانع ایجاد کند .در نهایت همۀ تالشهایش به جایی نرستیده و فرزنتدش ناامیتد و متتیو ،متی شتود.
غالباً چنین چیزی برای انسانها پیش می آید ،انسانهایی که با متامی توان و بتا مجاهتدات ارزشتمند
کار می کنند ولی بدبختانه در متامی تالشهایشان شکست می خورند .اما در رابطته بتا ختدا اینطتور
نیست .او "یهوه خدای جمیع آدمیان است" رارمیتا27 : 32ا .او آستامنها و زمتین را بتا قتدرت عظتیم
خود و بازوی افراشته آفریده است .هیچ چیز برای او دشتوار نیستت13.همته چیتز را مطتابق رأی ارادۀ
ختتود انجتتام متتی دهتتد14.هتتدف او پابرجتتا متتی مانتتد و متتتامی خشتتنودی ختتود را بتته جتتا خواهتتد
آورد15.چنانکه مزمورنویس اعالم می کند" :اما نقشته هتای خداونتد جاودانته پابرجاستت و تتدبیرهای
دلش در همۀ نسلها ".ر11 :33ا
بر پایه های مستحکم این حقایق ،وعدۀ ختدا در ایتن متنت تفستیر متی کنتیم" :ایشتان را بته امانتت
خویش در این رسزمین غر ،خواهم کرد ".وفاداری خدا به قوم تبعید شدۀ او ،ارساشیل ،در این وعده
آشکار شد وعده ای که گفت آنها را از همۀ رسزمینهایی کته بته ختاطر داوری بته آنجتا پراکنتده شتده
بودند گرد آورده و به رسزمینی بازمی گرداند که به شکل بینظیری برای آنها کنار گذاشته شده بود.
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در عهد جدید این وعده در شباهت ایامندار به مسیح و جالل نهایی در آسامن به تحقّق می رسد.
چنانکه خدا با وفاداری ،همۀ ملتها را به حرکت واداشت تا قوم تبعید شدۀ خود را به خانه بازگردانتد،
او نه تنها وفادار و امین است ،بلکه قدرمتند است که آسامن و زمین را بته جنتبش درآورد تتا متا را بته
ِ
اسا ،دلگرمتی پتولس بترای کلیستای
شباهت پرسش درآورده و به خانه بازگرداند و جالل دهد .این
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فیلیپی بود" :یقین دارم آن که کاری نیکو در شام آغاز کرد ،آن را تا روز عیسی مسیح به کامل خواهد
رسانید ".رفیلیپیان 6 :1ا
خدایی که بر جهان حاکم است ،خدایی که الکرتونها را به دور هسته می چرخاند ،کسیکه در هر جا
که بخواهد قلب پادشاه را تبدیل می کند ،کسیکه همتۀ ملتهتا را پابرجتا کترده و برمتی چینتد ،بترای
خی ّریت و نیکویی بر ما نظر کرده و ما را به مکانی می برد که پتیش از آفترینش جهتان بترای متا مقت ّرر
کرده است17.برخالف بچه ای که به خاطر وعده های برآورده نشدۀ یک پدر ،متیو ،و نومید شده ،ما
ِ
حترف ختود
امید لغزش ناپذیری داریم که بر اسا ،وعده های بهرت می باشد18.خدای ما نه تنهتا بته
برای رهایی ما از محکومیت گناه عمل کرده ،بلکه اکنون در ما عمل می کنتد تتا وعتدۀ ختود را بترای
نت ما از قدرت گناه به تحقّق رساند .ما ضامنت کامل او را داریم که او در ما عمل کرده و تتا
آزاد ساخ ِ
به آخر عمل خواهد کرد تا ما را به شباهت پرس عزیزش درآورد .او مراقب استت کته پرست نخستت زاده
صاحب جمع بیشامر برادرانی باشد که از آنها شمسار نخواهد شد.
اش
ِ
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خدا در مسیح نه تنها نویستندۀ نجتات ماستت ،بلکته تکمیتل کننتدۀ آن استت20.بنتابراین در زنتدگی
مسیحی ،شکت در فرایند تقدیس به صورت اختیاری نیست که ایامندار آنرا برای خود انتختاب کنتد
یا نکند .بلکه وجه قطعی و اوری نجات است که بتر استا ،هتدایت مشتیت الهتی شکستت ناپتذیر
خداست .خدایی که ایامندار را عادل شمرده و وعدۀ قطعی خود را دربارۀ جالل آینده بته او داده ،تتا
به روز آخر او را تقدیس خواهد کرد .آیا کسیکه به مسیح ایامن دارد می تواند از عادل شمردگی خود
مطم

باشد؟ بله ،قطعاً! آیا کسیکه ایامن دارد و عادل شمرده شده ،می تواند از جالل یتافنت ختود

مطم

باشد؟ بله ،قطعاً! آیا کسیکه ایامن دارد و نجات یافته و به جتالل آینتده امیتدوار استت ،متی

تواند مطم

باشد که خدا به تقدیس او در طول دورۀ کامل زندگیش ادامه خواهد داد؟ بلته ،قطعتاً!

چنانکه نویسندۀ عربانیان اعالم می کند:
سختیها را به منزلۀ تتدیب تحمل کنید؛ خدا با شام همچون پرسان رفتتار متی کنتد .زیترا کتدام پرست

است که پدرش او را تتدیب نکند؟ اگر شام تتدیب نشده اید در حالی کته همته از آن ستهمی داشتته
اند ،پس حرامزاده اید ،نه فرزندان حقیقی .به عالوه ،همۀ ما پدران زمینی داشتته ایتم کته تتتدیبامن
می کردند و ما به آنها احرتام می گذاشتیم .حال ،چقدر بیشرت باید پدر روحهایامن را اطاعتت کنتیم
تا حیات داشته باشیم .پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صالحدید خود ،ما را تتدیب کردند .اما خدا بترای
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خیریت خودمان ما را تتدیب می کند تا در ق ّدوستیت او ستهیم شتویم .هتیچ تتتدیبی در حتین انجتام
شدن خوشایند نیست ،بلکه دردناک است .اما بعد برای کسانی که به وسیلۀ آن تربیت شده اند میوۀ
آرامش و پارسایی به بار می آورد .رعربانیان  ،11 – 7 : 12تتکیدها افزوده شده استا.
خدا با وفاداری قومش را در این رسزمین غر ،کرده و کاری را که در آنها آغاز کرده ،به پایان خواهتد
رسانید .تتدیب او که غالباً دشوار ولی همیشه هدفمند است این کار را انجام خواهد داد .در حقیقت
یکی از بزرگرتین نشانه های نجات تتدیب خدا در زندگی ماست تا در قدوسیت او سهیم شده و میوۀ
آرامش و عدالت به بار آوریم .به همین اندازه ،یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن دروغین یتا اعترتاف
پوچ این است که شخص م ّدعی مسیحیت باشد ،ولی عمل تقدیس خدا در زندگیش دیتده نشتود .او
می تواند در گناه زنتدگی کنتد نستبت بته عتدالت بتی تفتاوت باشتد و از تتدیتب الهتی هتیچ آستیبی
نبیند21.خدا پدر بی توجهی نیست که اجازه بدهد فرزنتدانش بتدون متانع و بته شت ّدت مرتکتب گنتاه
شوند .او نه تنها فرزندانش را بوجود می آورد بلکه با توجه زیتاد از آنهتا نگهتداری متی کنتد .او چتوب
خود را از فرزندانش دریغ منی کند بلکه با سعی متام آنها را تتدیب می کند و به این ترتیب محبتتش
را نشان می دهد.
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منابع پایان ناپذیر خدا
پیتفت قابل مشتاهدۀ ایامنتدار واقعتی در تقتدیس ،نتیجتۀ قتدرت ارادۀ او یتا میتزان رسستپردگی او
نیست .این چیزی نیست که به ایامنش بیفزاید تا نجات یابد بلکه نتیجۀ ایامنش می باشتد .ختدایی
که او را عادل شمرده ،به او تولد تازه بخشیده و او را خلقتی تازه ستاخته بتا عالیتق و قتدرت تتازه کته
زندگی الهی و دیندار داشته باشد .چنانکه پطر ،رسول می نویسد" :قدرت الهی او هر آنچه را برای
حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است ".ردوم پطر3 : 1،ا.
کل کتاب مقد ،را می یابیم.
در ارمیا ،42 –40 : 32یکی از فوق العاده ترین وعده های ّ
در حقیقت ،این عبارت در اینجا یافت شده و در جای دیگری یافت منی شود .خدا از طریتق ارمیتای
نبی وعده می دهد که برای تقدیس ما با متامی دل و جان عمل کند23.این جمله کته بتا استتفاده از
خصوصیات انسانی می باشد منی گوید که بین ختدا و انستان شتباهتهای فیزیولتوژیکی وجتود دارد
بلکه او منابع پایان ناپذیر الوهیتش را بکار می برد تا اهدافش را در قومش اجرا کند .این بته متا متی
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گوید که تقدیس و جالل نهتایی متا بترای ختدا یتک موضتوع نتاچیز و جزشتی نیستت ،بلکته از چنتان
کل الوهیت خود را بکار بربد تا به طور قطتع آنهتا را انجتام
اهمیتی برخوردار است که وعده می دهد ّ
دهد! بسیار حیرت انگیز است که خدایی که جهان را با کالمش خلق کرده و حفتظ متی کنتد ،وعتده
کل شخصیت و قدرتش عمل کند.
داده که برای تقدیس و جالل نهایی ایامندار با ّ
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این بیانیۀ فوق العاده ،کتاربردی دوگانته دارد کته بته عنتوان وعتده ای استت کته امیتد متی بخشتد و
هشداری که تر ،ایجاد می کند .این برای ایامندار یک وعده است .حتی قویرتین اشخا

در بتین

ما با گناه و دلرسدیهای حاصل از آن در کشمکشند .ما دامئتاً نیتاز داریتم کته ختط پایتان مستابقه را
ببینیم و مطم

شویم که با پیروزی به خط پایان می رسیم .بته چیتزی بتزرگرت از طترز فکر"مثبتت و

سختکوشی" نیاز داریم .ما نیازمنتد اطمینتانی هستتیم کته فراتتر از عتزم راستخ و استتقامت ماستت.
نیازمند کمک کسی هستیم که بزرگرت از ماست کسیکه قدرتش به اندازۀ رحمتتش نامحتدود استت و
شخصیتش از باالترین کیفیت برخوردار است .ما به خدایی نیاز داریم کته "همته چیتز را مطتابق رأی
ارادۀ خود انجام می دهد" و کاری را که آغاز کرده به کامل می رساند25.پس این آگاهی که نویسنده
و تکمیل کنندۀ ایاممنان خود را کامالً متعهد کرده که نجات متا را بته انجتام رستاند باعتث دلگرمتی
بسیار ما می شود .اگرچه رسعت و میزان پیتفت در ایامن از یک ایامندار به ایامندار دیگر متفتاوت
خواهد بود و بعییها به نوک قلّه دویده و بعیی دیگر فقط در مناطق پتایین تتر قتدم خواهنتد زد امتا
همه رشد خواهند کردهمه پیتفت قابل توجهی در ایامن خواهنتد داشتت همته تتدریجاً بته عیستی
مسیح شباهت می یابند.
در مقابل ،این منت هشداری عظیم برای کسانی است که در ایامن رشد منی کنند بلکته در اعترتاف
خود راکد می مانند؛ کسانیکه صورت ظاهر دینداری دارند ،اما قدرتش را انکار می کنند؛ نام خداوند
را می خوانند اما بدون رسسپردگی درونی ،پرهیزگاری واقعی و تعاقتب ق ّدوستیت کته بتدون آن هتیچ
کس خداوند را نخواهد دید26.این هشدار برای همۀ انسانهاست که یک درخت با میتوه اش شتناخته
می شود یک کتاب با جلدش قیاوت می شود و نشانۀ عادل شمردگی عمل دامئتی تقتدیس استت.
خدا خود را کامالً به تقدیس و جالل نهایی ایامندار متعهد ساخته است .بنابراین کسانیکه به مسیح
اعرتاف می کنند ولی عمل تبدیل مشیت الهی به ندرت یا اصالً در آنها دیده منی شود خانتۀ ختود را
بر روی شن بنا می کنند:
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همچنین است طریق همۀ آنان که خدا را از یاد می برند؛
امید مر ِد خدانشنا ،بر باد خواهد شد.
آنچه بر آن توکل دارد لرزان است،
تکیه گاهش تار عنکبوت است.
بر خانۀ خویش تکیه می زند ،اما خانه تاب منی آو َرد.
آن را به چنم می گیرد ،اما قاشم منی ماند .رایوب 15 – 13 : 8ا.

بگذارید ایامنداری که در کشمکش است تسلّی بیابد؛ بگذارید عیتو بتی تفتاوت کلیستا آگتاه شتود.
نشانۀ عظیم ایامن واقعی ،عمل دامئی تقدیس خدا در زندگی ماست .اگر بتا فتیض و بوستیلۀ ایتامن
نجات یافته ایم ،اکنون "ساختۀ دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شتده ایتم تتا کارهتای نیتک
انجام دهیم ،کارهایی که خدا از پتیش مهیتا کترد تتا در آنهتا گتام بترداریم ".رافسستیان10 – 8 :2ا.
نشانۀ اینکه خدا کار نیکو را در ما آغاز کرده این است که او تا به روز آخر آنرا ادامه می دهد.
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 .10اول پطر24 : 2 ،؛  18 : 3؛ اشعیا 10 : 53
 .11لوقا  6 : 24؛ رومیان 4 : 1؛ رومیان 25 : 4
 .12عربانیان 3 : 1؛ متی  18 : 28؛ دانیال 14 – 13 : 7
 .13لوقا 51 : 24؛ فیلیپیان 11 – 9 : 2؛ عربانیان 3 : 1؛ عربانیان 25 : 7
 .14مرقس  15 : 1؛ رومیان  9 : 10؛ فیلیپیان 3 : 3
 .15تیطُس 16 : 1
 .16اول قرنتیان 14 : 2
 .17رومیان 24 : 2
 .18اول تیموتاشو11 : 1 ،
 .19چارلز ،اچ .اسپرجِنThe Metropolitan Tabernacle Pulpit ( Repr., Pasadena, Tex: Pilgrim Publications), 32: 385. ،
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فصل اول
دعوت به توبه
.1

این خالصه بر اسا ،بخشی از اعرتاف وِست مینیسرت ،باب  8می باشد.

.2

به عنوان منونه ،به مرقس  15 – 14 :1مراجعه کنید.

.3

متی 20 :17

.4

" .Metanoéoحرف اضافۀ  metaبا افعال مربوط به حرکت و فعالیت هنی بکار می رفتت کته نشتاندهندۀ یتک تغییتر در معنتای یتک فعتل ستاده استت".
لغتنامۀ بین املللی جدید الهیات عهدجدید ،ویراستار :کُلین براون رGrand Rapids: Zondervan, 1975ا357 :1 ،

.5

افسسیان 18 – 17 :4

.6

رومیان 18 :1؛ 7: 8

.7

رومیان 21 :1

.8

رومیان 15 – 14 :2

.9

رومیان 32 :1

 .10داوران 6 :17؛ 25 : 21
 .11امثال 12 :14
 .12اعامل 2 – 1 :9؛ اول تیموتاشو13 :1 ،
 .13اعامل 8 – 3 :9
 .14رومیان 18 :7؛ افسسیان 9 – 8 :2
 .15اعامل 1 :8؛ رومیان 15 – 14 :8؛ غالطیان 16 :6
 .16آر .لِیرد هَریس ،گلیسون اِل .آرکِرر Jrا ،و برو ،کِی .واک ،کتاب مترینِ الهیاتی عهدعتیق رChicago: Moody Press, 1980ا . 570 :2 ،
 .17حزقیال 43 :20
 .18رومیان 21 :6
 .19اشعیا 15 :57
 .20رومیان 19 :3

 .21یونانی.homologéo :
 .22عربانیان 12 :4
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 .23مزامیر 3 :51
 .24مزامیر 5 :32

 .25عربانیان.shuwb :
 .26هَریس ،آرکِر و والکه ،کتاب مترین الهیاتی عهدعتیق.909 :2 ،
 .27اول قرنتیان 27 – 24 :9؛ افسسیان 15 :5
 .28اشعیا 2 :66
 .29فیلیپیان 6 :1
 .30دوم قرنتیان 5 :13
 .31متی 8 :3؛ لوقا  ،8 :3یعقوب 26 ،17 :2
 .32افسسیان 9 – 8 :2
 .33آگوستو ،اِم ،ت ُپلِیدی"،صخرۀ دورانها" ،بند . 3 – 2
 .34رومیان 1 :6
 .35دوم قرنتیان 17 :5
 .36رومیان 4 – 2 :6
 .37اجرای اخالقیات کتاب مقد ،با دالیلی غیر از محبت به خدا و پیتفت جالل او ،بُت پرستی آشکار است.
 .38پرسشنامۀ کوتاه وِست مینیسرت ،سؤال.1
 .39متون دیگری که ماهیت دوگانۀ توبۀ کتاب مقدسی را نشان می دهند ،شامل این متون است :اشعیا 22 : 45؛ مراثتی ارمیتا 41 – 39 :3؛ یوشیتل – 12 :2
14؛ زکریا .3 :1
 .40متی 10 :3
 .41غالطیان 10 :3
 .42فیلیپیان 6 :1
 .43ایامنداران انجیلی در رومانی ،غالباً از جانب مخالفین یا دشمنان ایامنشان" ،توبه کنندگان" نامیده می شوند.
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فصل دوم
دعوت به ایامن
.1

عربی.aman :

.2

عربی.emuwnah :

.3

یونانی.pisteúo :

.4

یونانیhupóstasis :

.5

یونانیélegchos :

.6

دوم تیموتاشو16 :3 ،؛ دوم پطر21 :1 ،

.7

رومیان 19 :4

.8

" در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا می داد .او لیدیه نام داشت و فروشندۀ پارچه های ارغوان بود .خداوند قلتب او
را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد ".راعامل 14 : 16ا

.9

اشعیا 13 :54؛ ارمیا 34 :31؛ یوحنا 45 :6

 .10دوم قرنتیان 6 :4
 .11رومیان 16 :1
 .12اعامل 30 :17
 .13دوم تیموتاشو3 :2 ،؛ 5 :4
 .14اعداد 19 :23؛ تثنیه 9 :7؛ 4 : 32؛ تیتو 2 :1 ،؛ عربانیان 18 :6
 .15پیدایش 6 – 1 :3؛ یوحنا 44 :8
 .16رومیان 4 :3
.17

متی 17 :3؛ 5 :17؛ مرقس 7 :9؛ یوحنا 6 :14؛ دوم پطر17 :1 ،

 .18رومیان 20 – 1 :3
 .19رومیان 26 – 21 :3
 .20جوزف ِهرنی تایِر ،لغتنامۀ یونانی-انگلیسی تایر رGrand Rapids: Baker, 1977ا.195 ،
 .21پولس از فعل زمان گذشته  ekkleíoاستفاده کرده و اشاره می کند[" :فخر کردن] کامالً ،یا یکبار برای همیشه کنار گذاشته شد ".دبلیو .رابِرتسون نیکول،
تفسیر عهد یونانی رLondon: Hodder and Stoughton, 1897 – 1910ا 613 :2 ،

188

 .22این افکار برگرفته از متامی فیض می باشد :کالمی صادقانه با کسانیکه بوسیلۀ عیسی مسیح خداوند در جستجوی نجات هستند ،نوشتتۀ چتارلز استپرجن
رPasadana, Tex: Pilgrim Publications, 1978ا.
 .23پیدایش 24 – 23 :4؛ اسرت 11 :5
 .24اشعیا 22 :2؛ 6 :64؛ یعقوب 14 :4

 .25یونانیlogízomai :
 .26لوقا 14 – 13 :18

فصل سوم
ایامن آور و اعرتاف کن
.1

اعامل 30 :16

.2

رومیان 3 – 1 :10

.3

رومیان 4 : 10

.4

از "جان من در جایگاه خوبی است" ،بیت  ،2نوشتۀ :هوراتیو گِیتز اسپابورد ر1888 – 1828ا.

.5

یعنی " :در دسرت ،آنها قرار گرفته است".

.6

":

التین فقط ایامن" .این عبارت تاریخی به نجات فقط بوسیلۀ ایامن اشاره می کند که با عمل رهایی بخش خدا بوسیلۀ عیسی مستیح و بتدون ترکیتب بتا
شایستگی انسان است.این یکی از پنج  Solaاست که اعتقادات الهیاتی اصالحگرایان را خالصه می کند.چهار  Solaدیگر Sola Scriptura ،رفقط بوسیلۀ
کتاب مقد،ا Sola gratia ،رفقط بوسیلۀ فیضا  solus Christusرفقط مسیحا soli Deo Gloria ،رفقط جالل بر خداا.

.7

فیلیپیان 6 : 1

.8

افسسیان 8 :2

.9

مرقس 13 :13؛ فیلیپیان  6 : 1؛ یعقوب 18 :2

 .10یعقوب 19 :2
 .11در این عبارت ،مسیحیان واقعی به عنوان کسانیکه "ایامنی همرتاز با ایامن ما [رسوالن] نصیبشان شده است" ،معرفی شده اند.
 .12یوحنا 2 – 1 :1؛ 59 – 58 : 8
 .13یوحنا 4 : 1؛ 35 : 6؛  12 : 8؛ 25 : 11
 .14یوحنا 24 :8؛ 6 : 14؛ اعامل 12 :4
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 .15متی 18 : 28؛ اعامل 36 :2
 .16متی  27 : 16؛ 46 – 31 : 25
 .17متی 26 : 16
 .18لوقا  46 : 6؛ 47 : 12
 .19لوقا 26 : 14
 .20متی  25 – 24 : 16؛ لوقا 33 – 27 :14
 .21متی 27 : 16؛ دوم قرنتیان 10 :5
ُ LXX .22مخفف سپتوا َجنت است – ترجمۀ یونانی آیات عهدعتیق.
 .23ای .تی .رابِرتسون ،تصاویر کالم در عهدجدید رNashville: Broadman Press, 1930 – 1933ا.389 :4 ،
 .24رابِرتسون ،تصاویر کالم.168 :4 ،
ِ
هالدین ،تفسیر رساله به رومیان ر Edinburgh: Banner of Truth, 1958ا.508 ،
 .25رابِرت
ِ .26مریل سی .تِ ِنیNew Testament Times (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 329 – 30. ،
 .27اول قرنتیان 3 : 12
 .28غالطیان 1 :3

فصل چهارم
پذیرش مسیح
.1

یوحنا 3 :14

.2

جان ِفالوِل" ،نامۀ تقدیمی" در کارهای جان ِفالول رLondon: Banner of Truth, 1968ا.xix-xx : 1 ،

.3

جامعه 2 : 1

.4

اشعیا 6 : 64؛ رومیان 18 :7

.5

رومیان 12 :3

.6

اشعیا 6 :1

.7

مکاشفه 17 :3

.8

یعقوب 14 :4
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.9

مزامیر 4 : 1

 .10اول قرنتیان 15 – 11 : 3
 .11مزامیر 9 – 7 : 49
 .12مرقس 37 – 36 :8
 .13فیلیپیان 9 – 8 :3
 .14یوحنا 6 – 1 : 15؛ کولسیان 4 :3
 .15فیلیپیان 6 :1
ِ .16هلِن اچ .لِ ِمل ،برگردانی از "به عیسی چشم بدوز".
 .17ارمیا 13 :2؛ زکریا 1 : 13
 .18دوم پطر3 : 1 ،
 .19یعقوب 17 : 1
 .20اشعیا 2 :55
 .21مزامیر 8 : 34
 .22اعداد 5 :11
 .23مزامیر 8 : 34
 .24عربانیان 12 :5
 .25اول پطر3 – 1 :2 ،
 .26عربانیان 14 :5
 .27دوم سموشیل 7 – 6 : 9
 .28فیلیپیان 14 – 12 :3

191

فصل پنجم
مسیح پشت د ِر قلب
.1

ساملان وارنِر ر1968 – 1892ا یک نقاش مسیحی اهل شیکاگو بود .اثر او بر اسا ،اثر سابق نقاش بریتانیایی ،ویلیام هتاملن هانتت" ،نتور جهتان" ،متی
باشد که در سال  1853تکمیل شد.

.2

مکاشفه 17 – 16 :3

.3

مرقس 15 : 1؛ لوقا  47 – 46 : 24؛ اعامل 31 – 30 : 16؛ 30 : 17

.4

برگرفته از پیشوند یونانی  díaردو ،دو نیم ،از میانِ ا و فعل  anoígoرباز کردنا.

.5

رابِرتسون ،تصاویر کالم252 :3 ،

.6

تایِر ،لغتنامۀ انگلیسی -یونانی.140 ،

.7

لوقا 23 :2

.8

لوقا 45 : 24

.9

اعامل 56 : 7

 .10حزقیال 23 : 18
 .11مرقس 15 : 16؛ اعامل 30 : 17
 .12خروج 6 : 34
 .13رومیان 4 : 2
 .14مرقس 15 : 1
 .15دوم قرنتیان 20 ،11 : 5
 .16رومیان 10 – 9 : 10
 .17دوم قرنتیان 17 :5؛ افسسیان 10 :2
 .18افسسیان 9 – 8 :2
 .19فیلیپیان 6 : 1
 .20اشعیا 14 : 7؛ متی 23 : 1؛ 20 : 28
 .21کولسیان  .27 : 1ای.تی.رابرتسون می نویسد":او به غیریهودیان اشاره می کند ،اما هدف از "در" در اینجا" ،در" می باشد ،نه " در میان" .این یک تجربتۀ
شخصی است و حیور مسیح در زندگی شخصی همۀ ایامنداران ،م ّد نظر پولس است ،سکونت مسیح در قلب ،چنانکته در افسستیان  17 : 3مطترح شتده
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است .او امید جالل را نیز ایجاد می کند ،چون او ِشکینای ر shekinaا خداست .مسیح در زمان حال امید ماست راول تیموتاشو1 :1 ،ا و امید آینتده ای
که می آید ررومیان 18 :8ا ".تصاویر کالم.485 :4 ،
ِ
ندریکسن ،تفسیر عهدجدید :تفسیر کولسیان و فیلیمونر Grand Rapids: Baker, 1964ا.91 ،
 .22ویلیام ِه
" .23شیطان در پاسخ خداوند گفت" :پوست به عوض پوست! انسان هر چه دارد برای جان خود خواهد داد ".رایوب 4 :2ا
 .24فیلیپیان 8 – 7 : 3
 .25ارمیا 7 : 24؛ 33 : 31؛  38 : 32؛ عربانیان 10 : 8
 .26اشعیا 1 :66
 .27اعامل 25 : 17
 .28مزامیر 12 : 50
 .29ایوب 7 – 6 : 35
 .30ای .دبلیو .توزِر ،شناخت آن قدّو ،رNew York: Harper& Row, 1961ا.40 ،

فصل ششم
انگیزۀ مهم و پایان نجات
.1

حبقوق 13 :1

.2

پیدایش 25 : 18

.3

افسسیان 5 – 4 :2

.4

رومیان 24 :2

.5

رومیان 19 :3

.6

چارلز هاج ،الهیات اصولیed. Edward N. Gross (Grand Rapids: Baker, 1988), 1: 565T 567. ،

.7

جاناتان ادواردز ،مقاله ای دربارۀ هدف خدا از خلقت جهان ،در کارهای جاناتان ادواردز (Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 1 : 119.

.8

ای .ای .هاج ،فهرست الهیات (Edinburgh: Banner of Truth, 1972), 245

.9

ِ
رتوپولینت :شامل موعظاتی که موعظه شد و تجدید نظتر شتد (Pasadena, Tex: Pilgrim Publications, 1969
سی .اچ .اسپرجن ،سکوی موعظۀ خیمۀ ِم
– 1980), 10 : 304.

 .10لوشیس بِرکوف ،الهیات اصولی (repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1998), 136 – 37
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 .11فیلیپیان 6 :1
 .12فیلیپیان 6 : 1

فصل هفتم
نویسندۀ نجات
.1

عربانیان 1 : 12

.2

فیلیپیان 6 : 1

.3

رومیان  30 – 29 : 8غالباً به عنوان "زنجیرۀ طالیی نجات" شناخته شده کته قطعیتت کامتل هریتک از جنبته هتای عمتل نجتات بختش ختدا را در زنتدگی
ایامندار بیان می کند -برگزیدگی ،از پیش تعیین شدنررسنوشتا ،عادل شمردگی ،تقدیسرفرضیا ،و جالل یتافنت" :زیترا آنتان را کته از پتیش شتناخت،
ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پرسش درآیند ،تتا او فرزنتد ارشتد از بترادران بستیار باشتد .و آنتان را کته از پتیش معتین فرمتود،همچنین
فراخواند؛ و آنان را که فراخواند ،همچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد ،همچنین جالل بخشید".

.4

یوحنا 39 ،37 :6؛ 9 : 18

.5

یوحنا 8 – 3 :3؛ رومیان 9 :5؛ 11 :6؛ 14 : 8؛ اول قرنتیان 11 : 6؛ غالطیان 18 : 5؛ تیتو5 : 3 ،

.6

فیلیپیان 14 :3

.7

متی 23 : 13

.8

متی 20 – 16 :7
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فصل هشتم
جداسازی و پاکسازی
.1

دوم قرنتیان 5 : 13

.2

عربانیان 2 : 12

.3

افسسیان 10 : 2

.4

فیلیپیان 6 : 1

.5

اول قرنتیان 20 : 6؛  23 : 7؛ کولسیان 16 : 1

.6

خروج 5 : 19

.7

افسسیان 14 :1؛ اول پطر9 : 2 ،

.8

تیتو14 :2 ،

.9

خروج 14 :34

 .10خروج 5 – 4 : 20
 .11یعقوب 5 : 4
 .12دوم قرنتیان 5 : 13
 .13مزامیر 3 : 14
 .14اشعیا 6 :64
 .15ایوب 31 – 29 : 9
 .16مزامیر 2- 1 : 32؛ رومیان 8 – 7 :4
 .17مزامیر 7 : 51
 .18غزل غزلها 7 : 4
 .19دوم قرنتیان 21 : 5
 .20فیلیپیان 6 : 1
 .21اشعیا 9 : 45
 .22اشعیا 16 : 29
 .23مالکی 2 : 3
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 .24اول سموشیل 7 – 2 : 5
 .25افسسیان 10 : 2؛ فیلیپیان 6 : 1
 .26رومیان 29 – 28 : 8
 .27دوم تیموتاشو16 : 3 ،
 .28دوم قرنتیان 17 : 4
 .29پیدایش 40 :27؛ 9 : 33
 .30عربانیان 16 : 12
 .31پیدایش 31 : 32
 .32عربانیان 10 :12
 .33یهودا4

فصل نهم
یک قلب تازه
.1

اعرتاف ایامنِ وِست مینیسرت ،باب  ،10اعرتاف باپتیست لندن  ،1689باب .10

.2

التین :دوباره زاییدن

.3

یوحنا 7 – 6 ،3 : 3؛ یونانیgennáo ánothen :

.4

اول پطر23 ،3 : 1 ،؛ یونانیanagennáo :

.5

رومیان 4 : 6؛ افسسیان 5 – 4 : 2

.6

دوم قرنتیان 17 :5

.7

چیزی که مربوط به وجود ،ماهیت یا هستی یک شخص یا یک چیز می شود.

.8

رومیان 32 – 18 :1

.9

اشعیا 2 : 53

 .10اول قرنتیان 14 : 2
 .11رومیان 22 : 1
 .12لوقا 27 : 18
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 .13ایوب  16 : 15؛ مزامیر 5 : 51
 .14مزامیر  8 : 34؛ اشعیا 2 – 1 : 55
 .15اشعیا  2 : 65؛ رومیان 21 : 10
 .16افسسیان 3 – 1 : 2
 .17رومیان  5 : 6؛ افسسیان 4 : 2
 .18متی 6 : 5؛ افسسیان 24 : 4
 .19رومیان 21 : 6
 .20دوم قرنتیان 17 : 5
 .21اول قرنتیان 2 – 1 : 2
ح خداوند بیرون برد و در وسط یک وادی گذاشت که پر از استتخوان بتود .و مترا بته هتر ستو در میتان استتخوانها
" .22دست خداوند بر من فرود آمده ،مرا در رو ِ
گردانید و اینک شامر آنها بر زمینِ وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خشک بودند .مرا گفت" :ای پرس انسان ،آیا ممکن است این استخوانها زنتده شتوند؟ "
پاسخ دادم" :ای خداوندگار یهوه ،تو خود می دانی!" رحزقیال 3 – 1 : 37ا
 .23رومیان 16 : 1
 .24حزقیال 10 – 1 : 37
 .25حزقیال 3 : 37؛ یوحنا 8 : 3
 .26حزقیال 4 : 37
 .27رومیان 16 : 1
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فصل دهم
روح مؤثر
.1

متی 34 : 25؛ افسسیان 4 :1

.2

فیلیپیان 6 : 1

.3

حزقیال 26 : 36

.4

حزقیال 26 : 36

.5

حزقیال 26 : 36

.6

حزقیال 27 : 36

.7

رومیان  18 : 1؛ 30 : 1؛ 7 : 8؛ افسسیان 1 : 2

.8

رومیان 6 : 5؛ 24 : 7؛ 7 : 8

.9

افسسیان 12 : 2

 .10متی  26 : 19؛ مرقس  27 : 10؛ لوقا 27 : 18
 .11ارمیا  9 :33؛ افسسیان 6 : 1
 .12پیدایش 2 – 1 : 1؛ ایوب 10 : 12؛ 15 – 14 : 34؛ مزامیر 30 – 27 :104؛ یوحنا  3 – 2 : 1؛ کولسیان  17 : 1؛ عربانیان 3 : 1
 .13اول تیموتاشو13 : 6 ،
 .14ایوب 15 – 14 : 34
 .15غالطیان 3 :3
 .16رومیان 17 :1

 .17عربیasah. :
 .18مزامیر 2 : 1؛ اول یوحنا 3 :5
 .19دوم تواریخ 18 – 17 ،2 : 24
 .20من برای اولین بار این حقیقت را در گفتگویی با کشیش چارلز لِ ِ
سرت از کلیسای کوچک جادۀ لِیک در کیرکز وایل ،میسوری شنیدم.
 .21جوزف هارت"،بیا ،ای گناهکار ،مسکین و نیازمند" ،بند .1
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فصل یازدهم
جالل عهد تازه
.1

دوم قرنتیان 21 :5؛ افسسیان 6 – 5 : 2

.2

دوم قرنتیان 5 : 13

.3

اول قرنتیان 9 : 2؛ افسسیان 20 : 3

.4

هوشع 2 : 1

.5

رومیان 6 : 9

.6

عربانیان 19 – 16 : 3

.7

اصطالح کلیسای ُمعرتف ،اشاره به همۀ کسانی است که ایامنشان را به عیسی مسیح اعرتاف می کنند و ختود را مستیحی متی داننتد .کلیستای ُمعترتف و
کلیسای حقیقی عیسی مسیح ،یکسان نیستند.

.8

متی 43 - 36 ،30 – 24 :13

.9

احکام ده گانه برگرفته از کلمۀ یونانی  dekalogosاست ر[ Dekaده] [ logos +کلمه]ا .بنابراین ،احامم ده گانه غالباً نشاندهندۀ "ده کلمه" است.

 .10رومیان 2 – 1 :3
 .11خروج 5 – 1 :32
 .12خروج 6 – 3 : 20
 .13خروج 19 : 32
 .14تثنیه 19 ،15 : 30؛ رومیان 10 – 9 :7
 .15رومیان 3 : 8
 .16رومیان 10 – 9 :7
 .17حزقیال 26 : 36
 .18عربانیان 5 :3
 .19عربانیان 9 :9؛ 4 : 10
 .20رومیان 3 :8
 .21عربانیان 6 :8
 .22عربانیان 3 – 1 :3
 .23حزقیال 27 – 26 : 36
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فصل دوازدهم
بنای قوم جدید
.1

زکریا 8 :8؛ یوحنا 23 :4

.2

اشعیا 3 : 1

.3

مالکی 6 :1

.4

نحمیا 26 :9

.5

افسسیان 11 :1

.6

متی 26 :19؛ مرقس 27 : 10؛ لوقا 27 : 18

.7

پیدایش 2 : 1

.8

اول پطر9 :2 ،

.9

اول قرنتیان 14 :2؛ 3 : 3

 .10پیدایش 3 :5؛ یوحنا 34 – 33 :8؛ افسسیان 3 : 2
 .11لوقا 8 – 7 : 3؛ رومیان 8 – 6 :9
 .12کولسیان 11 : 3؛ مکاشفه 9 : 5
 .13پیدایش  6 : 15؛ رومیان  16 ،3 : 4؛ غالطیان  6 : 3؛ یعقوب 23 : 2
" .14زیرا همۀ وعده های خدا در مسیح "آری" است و به همین جهت در اوست که ما "آمین" را بر زبان می آوریم ،تا خدا جالل یابد.ردوم قرنتیان20 : 1ا"زیترا
به شام می گویم که مسیح برای نشان دادن امانت خدا،خدمتگزار یهودیان شد تا بر وعده هایی که به پدران داده شتده بتودُ ،مهر تتییتد زنتد ،و تتا قومهتای
غیریهود ،خدا را به سبب رحمتش متجید کنند .چنانکه نوشته شده است" :از این رو ،تو را در میتان قومهتا اقترار ختواهم کترد ،و در وصتف نتام تتو ختواهم
رسایید ".باز می گوید" :ای قومها با قوم او شادمان باشید!" و نیز می گوید" :ای همۀ قومها ،خداوند را بستایید! باشد که متامی ملتها ،متجیتدش کننتد!"
و اشعیا نیز می گوید":ریشۀ یَسا پدیدار خواهد شد ،هم او کته بترای حکمرانتی بتر قومهتا بتر خواهتد خاستت؛ بته اوستت کته قومهتا امیتد خواهنتد بستت".
ررومیان12 -8 : 15ا.
 .15رومیان 4 :6
 .16دوم قرنتیان 6 : 4
 .17دوم قرنتیان 17 :5
 .18متی 23 – 21 : 7؛ یعقوب 19 – 18 : 2
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 .19این تصویر از کشیش چارلز لِ ِ
یرت از کلیسای کوچک جادۀ لِیکردریاچها در کیرکزوایل ،میسوری است.
 .20اول قرنتیان 1 : 5؛ افسسیان 12 :5
 .21متی 15 :7؛ 43 – 36 ،30 – 24 : 13
 .22دوم قرنتیان 2 :11
 .23دوم قرنتیان 5 : 13
 .24یوحنا 35 ، 26 :6
 .25عربانیان 14 : 5؛ اول پطر2 : 2 ،
 .26یوحنا 3 : 17
 .27متی 20 – 15 : 18؛ اول قرنتیان 5 – 1 : 5؛ دوم تسالونیکیان 14 ،6 : 3
 .28متی 20 – 15 ،5 – 1 :7؛ اول قرنتیان 13 :5
 .29اول قرنتیان 3 : 6
 .30اول قرنتیان 6 :5
 .31رومیان 24 :2
 .32فیلیپیان 15 : 2

فصل سیزدهم
شناخت قطعی مسیحیان دربارۀ خدا
.1

اشعیا 10 :6

.2

ارمیا 22 :4؛ 14 : 10

.3

ارمیا 22 : 4

.4

اشعیا 10 :6؛ 9 : 30

.5

حزقیال 7 : 3

.6

رومیان 18 : 1

.7

اشعیا 13 : 5؛ هوشع 6 :4
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.8

"آمین ،آمین ،به شام می گویم ،زمانی فرامی رسد ،بلکه هم اکنون است ،که مردگان صدای پرس ختدا را متی شتنوند و کستانی کته بته گتوش گیرنتد ،زنتده
خواهند شد ".ریوحنا 25 :5ا

.9

اشعیا 2 : 9؛ متی 16 – 15 : 4

 .10اشعیا  9 : 11؛ حبقوق 14 : 2
 .11مالکی 11 : 1
 .12حزقیال 26 : 36
 .13ارمیا 34 – 33 : 31
 .14یوحنا 9 :1
 .15یوحنا 18 : 1
 .16یوحنا 9 : 14؛ کولسیان 15 : 1؛ عربانیان 3 – 1 : 1
 .17زکریا 9 : 3
 .18زکریا 1 :13
 .19ارمیا 34 : 31
 .20هوشع 20 – 19 : 2
 .21عربانیان 27 :7؛ 12 : 9؛ 10 : 10
 .22یوحنا 29 : 1
 .23متی 28 : 26
 .24اول قرنتیان 30 :1
 .25رومیان 11 :5
 .26افسسیان 14 :2
 .27اشعیا 9 : 11؛ ارمیا 34 : 31؛ حبقوق 14 : 2
 .28اعامل 21 – 16 : 2
 .29متی 19 : 13؛ یعقوب 21 : 1
 .30اول یوحنا 8 :2
" .31اما شام مسحی از آن قدّو ،یافته اید و همگی دارای معرفت هستید ".راول یوحنا20 :2ا .احتامالً مسحی که همۀ ایامنداران دریافتت متی کننتد ،اشتاره
به عمل تولد تازه و سکونت روح خدا در قلب ایامندار است.
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 .32اول یوحنا 27 :2
 .33افسسیان 12 – 11 : 4
 .34هوشع  3 – 2 : 6؛ فیلیپیان 12 : 2؛ دوم تیموتاشو15 :2 ،
 .35دوم پطر 8 : 1 ،؛ 18 : 3
 .36یوحنا 3 :17
 .37میکاه 8 : 6
 .38متی 41 ،33 – 31 : 25
 .39فیلیپیان 6 : 1

فصل چهاردهم
طریق قوم خدا
قلب و
ِ
.1

غالطیان 4 :4

.2

تثنیه 18 :26

.3

امثال 15 – 14 :3

.4

مزامیر 8 : 34

.5

مزامیر 11 : 16

.6

مزامیر 10 : 84

.7

"گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند .آنها را نیز بیاد بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد .آنگاه یک گلته خواهنتد شتد بتا یتک
شبان ".ریوحنا16 : 10ا"بیش از این در جهان منی مانم ،اما آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو می آیم .ای پد ِر قدّو ،،آنان را به قدرت نام خود کته بته متن
بخشیده ای حفظ کن ،تا یک باشند ،چنانکه ما هستیم.ریوحنا 11 :17ا "تا همه یک باشند ،هامن گونه که تو ای پدر در من هستتی و متن در تتو .چنتان
کن که آنها نیز در ما باشند ،تا جهان ایامن آورد که تو مرا فرستاده ای ".ریوحنا 21 : 17ا.

.8

اول قرنتیان 12 – 10 : 1؛ 18 : 11؛ فیلیپیان 2 :4

.9

اعامل 40 – 37 : 15

 .10یوحنا 35 : 13؛ اول یوحنا 11 – 9 : 2؛ 12 – 7 : 4
 .11ارمیا 39 – 38 : 32
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 .12یوحنا 11 : 17
 .13متی 43 – 36 ،30 – 24 : 13؛ 33 – 31 : 25؛ 15 : 7؛ اعامل 30 – 29 : 20
 .14اول قرنتیان 19 : 11
 .15اول تیموتاشو20 – 19 : 1 ،
 .16عربانیان 15 : 12
 .17متی 18 – 15 : 18
 .18عربانیان 16 – 15 : 12
 .19مالکی 3 – 2 : 3
 .20اول سموشیل 21 : 4
 .21مزامیر 9 : 32
 .22اشعیا 6 : 53
" .23ما پیش از آمدن ایامن ،تحت مراقبت شیعت به رس می بردیم و تا ظهور ایامن در بند نگاه داشته می شدیم .پس شیعت مربی ما شد تا زمانی که مسیح
ِ
دست آن مربی نیستیم .زیرا در مسیح عیسی ،شام همته بته واستطۀ ایتامن،
بیاید و به وسیلۀ ایامن پارسا شمرده شویم .اما اکنون که ایامن آمده ،دیگر زیر
پرسان خدایید ".رغالطیان 26 – 23 : 3ا
 .24مزامیر 3 : 23؛ متی 6 : 5
 .25حزقیال 27 – 26 : 36
 .26ارمیا 34 : 31؛ 39 : 32
 .27اشعیا 9 – 8 : 35
 .28اشعیا 21 – 20 : 30
 .29اشعیا 16 : 42
 .30رومیان 30 – 29 : 8؛ افسسیان  5 – 4 : 1؛ 10 : 2
 .31حزقیال  14 – 1 : 37؛ یوحنا 8 – 3 : 3؛ رومیان 16 : 1؛ غالطیان 5 – 4 : 4
 .32یوحنا 12 : 1؛ 45 : 6
 .33غالطیان 6 : 4
 .34متی14–13 : 7؛اعتامل8 : 1رومیتان14 : 8؛13،16 : 15؛افسستیان19-13،18 : 1؛16،20 : 3؛30 : 4؛10 : 6کولستیان29 : 1؛اول تستالونیکیان: 1
5دوم تسالونیکیان13 : 2؛اول پطر2 : 1،
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 .35عربانیان 11 – 5 : 12
 .36فیلیپیان 6 : 1
 .37اعامل 2 : 9؛ 23 ،9 :19؛ 22 ،14 : 24
 .38اعامل 26 ،25 : 18؛ دوم پطر21 ،2 :2 ،
 .39متی 24 : 16؛ یوحنا 27 :10؛ اول قرنتیان 1 :11؛ اول تسالونیکیان 6 : 1؛ رومیان 29 :8؛ دوم قرنتیان 5 : 10؛ فیلپیان 10 : 3
 .40افسسیان 9 – 8 :2
 .41افسسیان 10 :2
 .42رومیان 4 : 6
 .43عربانیان 11 – 5 : 12
 .44فیلیپیان 6 : 1
 .45اعامل 12 :4
 .46رومیان 9 : 10
 .47یوحنا 20 :17؛ دوم تیموتاشو17 – 15 : 3 ،
 .48عربانیان 14 : 12؛ یعقوب 27 : 1
 .49اول قرنتیان 1 : 11؛ غالطیان 23 – 22 :5؛ افسسیان 1 :5
 .50متی 40 – 37 :22؛ مرقس 30 :12؛ لوقا 27 : 10
 .51متی 4 :5؛ غالطیان 17 :5؛ اول یوحنا 10 – 8 : 1
 .52اول تسالونیکیان 10 – 9 :1؛ عربانیان 10 :11
 .53ارمیا 39 – 38 : 32
 .54دوم قرنتیان 5 : 13
 .55مزامیر 10 :111؛ امثال 7 : 1؛ 10 : 9؛ 33 : 15
 .56امثال 7 :3؛ 13 : 8؛ 6 : 16؛ 17 : 23
 .57تثنیه 13 :6؛ 12 : 10؛ اول سموشیل 24 : 12؛ دوم تواریخ 9 : 19
 .58الویان 17 :25؛ دوم تواریخ 7 : 19
 .59امثال 27 :14

 .60عربیyir’ah :
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 .61خروج 17 : 24؛ تثنیه 24 :4؛ 3 : 9؛ اشعیا 6 : 29؛ 30 ،27 : 30؛  14 :33؛ عربانیان 29 : 12
 .62مزامیر 5 : 97؛ اشعیا 2 : 50؛ میکاه 4 : 1؛ ناحوم 4 : 1
 .63مزامیر 7 : 76
 .64اشعیا 14 :33
 .65هوشع 8 : 10؛ مکاشفه 16 : 6
 .66فیلیپیان 13 – 12 : 2
 .67افسسیان 7 – 3 : 5
 .68دوم قرنتیان 10 – 9 : 5
 .69دوم قرنتیان 11 : 5
 .70متی 9 :6؛ اول تیموتاشو16 – 15 :6 ،
 .71افسسیان 18 :2؛ 12 : 3؛ عربانیان " .16 :4اما خداوند در معبد مقدّ ،خویش است ،پس متامی زمین به حیور وی خاموش باشتد ".رحبقتوق 20 : 2ا.
"به دهان خویش شتاب مکن ،و دلت عجوالنه سخنی در پیشگاه خدا نگوید .زیرا خدا در آسامن است و تو بر زمینی .پس سخنانت انتدک باشتد ".رجامعته
2 : 5ا.
 .72عربانیان 11 :2
 .73در ارمیا  ،40 :32خدا اعالم می کند" :و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان بازنایستتم .و تتر ،ختود را در دل ایشتان
خواهم نهاد تا از من روی برنتابند ".اگرچه شخص ایامندار می تواند و باید تر ،خداوند را داشته باشد ،اما این یک هدیه از جانب خداستت کته در لحظتۀ
تولد تازه در قلبها کاشته می شود.
 .74مالکی 16 :3
 .75امثال 26 :14
 .76تثنیه 9 – 6 :6
 .77ارمیا 39 – 38 : 32
 .78رومیان 30 : 8؛ اول قرنتیان 52 – 51 : 15؛ افسسیان 14 : 1؛ 30 : 4؛ فیلیپیان 20 – 19 : 3
 .79باید توجه کنید که اشتغال به پرورش کامل استعدادهای خود نیازمند آن است که خدا از مرکتز همته چیتز برداشتته شتده و یتک ختدای ختادمی شتود کته
وجودش برای پیتفت و ارتقاء انسان می باشد.
 .80جورج وایتفیلد ،یادداشتهای جورج وایتفیلد رلندن :پرچم حقیقت1960 ،ا.470 ،
 .81متی 21 : 7
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 .82متی 20 ،16 : 7
 .83دوم قرنتیان 5 : 13؛ دوم پطر10 : 1 ،
 .84عربانیان 14 : 12
 .85عامو11 : 8 ،
 .86حزقیال 30 :22
 .87اشعیا 7 – 6 : 62؛ همچنین به حزقیال  38 – 37 : 36مراجعه کنید.
 .88دوم قرنتیان 5 – 3 : 10

فصل پانزدهم
عهد ابدی
.1

"من که خداوند هستم ،تغییر منی کنم؛ از همین روست که شام ،ای فرزندان یعقوب ،هالک نشده اید ".رمالکتی 6 : 3ا" .چتون عیستی شاب را چشتید،
گفت " :به انجام رسید " ".ریوحنا 30 :19ا.

.2

اول یوحنا 10 : 4

.3

یوحنا 20 – 19 : 3

.4

رومیان 6 : 5

.5

اول یوحنا 20 : 3؛ مکاشفه 10 : 12

.6

دوم پطر19 : 1 ،؛ مکاشفه 16 : 22؛ همچنین به مالکی 2 : 4؛ لوقا  79 – 76 : 1مراجعه کنید.

.7

اول قرنتیان 30 : 1

.8

فیلیپیان 9 – 8 : 3

.9

یوحنا 30 : 3

 .10متی 24 : 19؛ مرقس 25 : 10؛ لوقا 25 : 18
.11

عربانیان ‘olam :

کل کتاب مقد ،رLondon: Fleming H. Revell, n.d.ا.616 : 4 ،
َ .12متیو ِهرنی ،تفسیر َمتیو هرنی از ّ
 .13اشعیا 2 :2؛ هوشع 5 : 3؛ متی 17 : 5؛ 13 : 11؛ اعامل 14 : 24؛ 23 : 28؛ رومیان 21 :3؛ عربانیان 2 : 1؛ دوم پطر3 : 3 ،
 .14افسسیان 10 : 1
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 .15رومیان 23 :8؛ افسسیان 14 :1؛ 30 : 4؛ فیلیپیان 21 – 20 :3؛ اول تسالونیکیان 10 :1؛ مکاشفه 1 : 21
 .16ارمیا 26 – 25 :33
 .17اشعیا 16 – 14 : 49
 .18اشعیا 6 : 64
 .19افسسیان 9 – 8 :2
 .20اول پادشاهان10 : 2؛ اعامل29 :2؛.36 : 13سلسلۀ داوود تا زمان آمدن مسیح بسیار تنزل یافته بود و بته عنتوان"زمین خشتک" راشتعیا2 : 53ایتا کُنتدۀ
درختی افتاده راشعیا1 : 11ا نام برده می شد
 .21اشعیا 2 :4؛ 1 : 11؛ ارمیا 5 : 23؛ 15 :33؛ زکریا  8 : 3؛ .12 :6
" .22خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استتوار خواهتد مانتد ".ردوم ستموشیل16 : 7ا" .کته سلستلۀ او تتا بته ابتد
پابرجا خواهد ماند و تخت او در حیور من همچو خورشید؛ همچون ماه جاودانه استوار خواهد بتود ،چتون شتاهدی امتین در آستامن ".رمزامیتر– 36 : 89
37ا" .حکومت و جالل و پادشاهی به او داده شد ،تا متامی قومها و ملتها و زبانهتا او را ختدمت کننتد .حکومتت او حکتومتی استت جاودانته و بتی زوال ،و
پادشاهی او زایل نخواهد شد ".ردانیال 14 :7ا.
 .23رومیان 3 : 1؛ 6 : 5؛ غالطیان 4 : 4؛ افسسیان 12 : 2
 .24اشعیا 5 : 53
 .25متی 21 : 16؛ یوحنا 21 – 19 : 2؛ اعامل 24 :2؛ اول قرنتیان 4 : 15
 .26مرقس 19 : 16؛ عربانیان 3 :1؛ 12 : 10؛ 2 : 12
 .27اعامل 17 – 16 : 15
 .28افسسیان 8 – 7 : 1
 .29یعقوب 17 : 5
 .30اول سموشیل 10 – 2 : 21؛ 19 – 9 : 22
 .31دوم سموشیل 17 – 14 ،5 – 2 : 11؛ 18 – 15 :12
 .32دوم سموشیل 17 – 2 : 24
 .33مالکی 6 : 3
 .34رومیان 1 : 6
 .35یعقوب 2 : 3
 .36عربانیان 39 : 10
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 .37اعرتاف ایامن وِستمینیسرت و اعرتاف تعمیدی لنتدن 1689دربتارۀ ایتامن ،فصتل " ،17بردبتاری مقدّستین" .بخشتی از یادداشتتهای داختل پرانتتز از ِ
پیترت
َم ِ
سرتز ،کشیش خیمۀ ِمرتوپولینت در لندن است.
 .38دوم قرنتیان 17 : 5
" .39آن که از خدا مولود شده است گناه منی کند ،زیرا رسشت خدا در او می ماند؛ پس او منی تواند در گناه زندگی کند ،چرا که از ختدا مولتود شتده استت".
راول یوحنا 9 : 3ا
 .40اعداد 33 : 11
 .41اشعیا 13 – 6 :55؛ 19 – 16 : 57؛ یوحنا  8 :16؛ عربانیان 16 – 15 : 4
 .42لوقا 10 :19؛ 10 – 8 ،7 – 4 : 15؛ رومیان 10 – 8 :5؛ اول یوحنا 10 – 9 :4
 .43عربانیان 10 : 12
 .44فیلیپیان 6 : 1
 .45ارمیا 33 : 31؛ حزقیال 28 : 36
 .46دوم قرنتیان 17 : 5
 .47یعقوب 2 : 3
صهیون آسوده خیالید ،و بر شام که در کوهستان سا ِمرِه احسا ،امنیت می کنید" رعامو1 : 6 ،ا
" .48وای بر شام که در َ
 .49دوم پطر10 :1 ،؛ دوم قرنتیان 5 : 13؛ دوم پطر10 : 1 ،
 .50اول یوحنا 20 – 19 :3
 .51حزقیال 26 : 36
 .52حزقیال 27 : 36
 .53ارمیا 33 : 31؛ 40 : 32
 .54ارمیا 33 : 31؛ 38 : 32؛ حزقیال 28 :36
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فصل شانزدهم
نیکویی خدا به قومش
.1

رومیان 4 : 6

.2

وقتی خدا با استفاده از خصوصیات انسانی صحبت می کند ،او مانند انسان صحبت می کند .به عنوان مثال ،خدا قادر مطلق است و خستته منتی شتود.
اما برای تتکید بر گناهان قومش می گوید که گناهانشان او را خسته کرده است.

.3

مزامیر 10 :95

.4

حزقیال 9 :6

.5

اشعیا 24 – 22 :43

.6

خروج 5 :19؛ تثنیه 20 :4

.7

تثنیه 6 :7

.8

اشعیا 14 :1

.9

رومیان 31 :8

 .10یعقوب 5 : 1
 .11افسسیان 10 : 2
 .12جسم زُمخت ،سنم یا چوب در شکل طبیعی خود که باید با ابزار هرنمند شکل بگیرد.
 .13پیدایش 14 :18؛ ارمیا 17 : 32
 .14افسسیان 11 :1
 .15اشعیا 10 – 9 : 46
 .16حزقیال 24 : 36
 .17امثال 1 : 21؛ ارمیا 10 – 7 :18
 .18عربانیان 6 : 8
 .19رومیان 29 : 8؛ عربانیان 12 – 11 :2
 .20عربانیان 10 :2؛ 2 : 12
 .21کلمۀ تتدیب از کلمۀ یونانی  paideúoترجمه شده که نشاندهندۀ تربیت،هدایت و ادب کردن است .کلمۀ تازیانه زدن ،از کلمۀ یونتانی  mastigóoترجمته
شده که به معنای "با تازیانه زدن یا تنبیه کردن" است .شدّت ایتن تنبیته در متتی 19 : 20 ،17 : 10و  34 : 23منایتان شتده استت .دونالتد گتوتری متی
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ِ
تینتدل ر Grand Rapids: Eerdmans,
نویسد" :ادب کردن مرتادف با رابطۀ فرزندی استت ".نامته بته عربانیتان :مقدمته و تفستیر ،تفستیرهای عهدجدیتد
1983ا.253 ،
 .22امثال 24 : 13
 .23ارمیا 41 : 32
 .24پیدایش 31 – 3 : 1؛ عربانیان 3 : 1؛ 3 : 11
 .25افسسیان 11 : 1؛ فیلیپیان 6 : 1
 .26دوم تیموتاشو5 :3 ،؛ عربانیان 14 : 12
 .27متی 26 :7
 .28فیلیپیان 6 : 1
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