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مقدّ مۀ مجموعه :بازگردانی انجیل
انجیل عیسی مسیح ،بزرگرتین گنجینه ای است که به کلیسا و مسیحیان بخشیده شده است .این
یک پیغام در میان پیغامهای بسیار نیست ،بلکه پیغامی باالتر از متامی پیغامهاست .این قدرت خدا
برای نجات و بزرگرتین مکاشفۀ حکمت بیکران خدا به انسان و فرشتگان است 1.به همین دلیل،
پولس رسول در موعظۀ خود ،جایگاه ا ّول را به انجیل داده است ،با متامی قدرت سعی کرده که آنرا
به وضوح اعالم کند و حتی متامی افراد را که مانع از حقیقت آن می شدند ،لعنت کرده است.

2

هر یک از نسلهای مسیحی ،ناظر پیغام انجیل می باشند و خدا با قدرت روح القدس ،ما را فرا می
خواند تا از این گنجینه ای که به ما سپرده شده ،محافظت کنیم.

3

اگر می خواهیم ناظران امینی باشیم ،باید در مطالعۀ انجیل غرق شده و برای درک حقایق آن،
نهایت سعی خود را بکنیم و خود را ملزم به حفاظت از محتویات آن کنیم 4.به این ترتیب ،نجات خود
و شنوندگان آنرا تضمین می کنیم.

5

ِ
سخت نوشنت
این نظارت باعث می شود که این کتابها را بنویسم .من اشتیاق کمی برای کار

دارم و

قطعاً با کمبود کتابهای مسیحی مواجه نیستیم ،اما این مجموعۀ موعظات را به هامن دلیلی که آنهنتا
را موعظه می کنم ،به صورت کتبی درآورده ام :برای رهایی از زی ِر بار آنها .منتن هنتم مانننتد ارمینتا ،اگنتر
این پیغام را اعالم نکنم" :آنگاه در دمل همچون آتشی سوزان می گنتردد ،محبنتوس در اسنتتخوانهایم ،و
از نگاه داشتنش در درونم خسته شده ،توان خودداریِ بیشرت نخواهم داشت6".چنانکه پولس رسنتول
اعالم می کند" :وای بر من اگر بشارت ندهم!"

7

هامنطور که همه می دانند ،کلمۀ انجیل برگرفته از کلمۀ یونانی  euangélionاست ،کنته بنته درسنتتی
به عنوان "خرب خوش" ترجمه شده است .از یک طرف ،هر صفحه از کتاب مقدس ،انجیل را در برمی
گیرد ،اما از طرف دیگر ،انجیل به پیغام خاصی اشاره می کند -نجاتی که برای مردم سقوط کنترده ،از
طریق حیات ،مرگ ،رستاخیز و صعود عیسی مسیح ،پرس خدا انجام شده است.
برای خشنودی پدر ،پرس ابدی که با پدر برابنتر اسنتت و نشنتاندهندا ذات واقعنتی اوسنتت ،بنته خواسنتت
خود ،جالل آسامن را ترک کرد ،توسط روح القدس در ِ
رح ِم یک باکره قنترار گرفنتت و بنته عننتوان خنتدا-
انسان متولد شد :عیسای نارصی 8.به عنوان انسان ،بر روی زمین بنتا اطاعنتت کامنتل از رشیعنتت خنتدا
1
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زندگی کرد 9.وقتی زمان به کامل رسید ،انسانها او را طرد و مصلوب کردننتد .او بنتر روی صنتلیب ،گننتاه
انسان را حمل کرد ،خشنتم خنتدا را متحمنتل شنتد و بنته جنتایِ انسنتان منترد 10.در روز سنتوم ،خنتدا 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 انسنتان را پرداخنتت ،عنتدالت را بجنتا آورد و خشنتم خنتدا را
فرونشاند 11.چهل روز بعد از رستاخیز ،پرس خدا به آسامن صعود کرد ،به دست راست پدر نشسنتت ،و
جالل ،حرمت و فرمانروایی بر همه چیز به او عطا شد 12.آنجا در حضور خدا ،منایندا 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 درماندا خود را تشخیص داده و به حضور مسیح می روند،
کامالً بخشیده ،عادل شمرده و با خود آشتی می دهد 14.اینتن انجینتل خنتدا و پرسنتش ،عیسنتی مسنتیح
است.
یکی از بزرگرتین جنایاتی که توسط نسل مسنتیحی حنتاا انجنتام شنتده ،نادینتده گنترف ِ انجینتل منتی
باشد ،و متامی امراض دیگر از آن نشنتتت منتی گینترد .دنینتای گمشنتده ،نسنتبت بنته انجینتل دل سنتخت
نشده ،بلکه از آن آگاهی ندارد ،چون بسیاری از افرادی که انجیل را اعالم می کنننتد ،از اساسنتیرتین
حقایق آن آگاهی ندارند .اوریرتین موضوعاتی که در مرکز انجیل قرار دارد -عنتدالت خنتدا ،فسنتاد و
ِ
ماهیت تبدیلِ حقیقی و پایه های اطمینان و اعتامد بنتر اسنتاس
تباهی اساسی انسان ،کفاره با خون،
کتاب مقدس -در سکوی موعظۀ بسیاری از افنتراد حضنتور ننتدارد .کلیسنتاها ،پیغنتام انجینتل را بنته چننتد
بیانیۀ اصولی تقلیل داده و تعلیم منتی دهننتد کنته اینتامن آوردن ،رصفنتاً ینتک تصنتمیم انسنتانی اسنتت ،و
اطمینان از نجات را به هر کسی که دعای گناهکار را می خواند ،اعالم می کنند.
قلب افرادی را که اینتامن نینتاورده اننتد،
تقلیل پیغام انجیل ،نتایج بسیاری به همراه داشته است .اوالًِ ،
رص منتدرن در مشنتارکت کلیسنتا رشکنتت منتی کنننتد و
سخت تر می سازد .تعداد کمی از "ایامنداران" ع ِ
آنانی که رشکت می کردند ،غالباً کنار کشیده یا در زندگی خود نشانۀ اعتینتاد بنته مسنتاشل شنتهوانی را
دارند .ناگفته مناند که میلیونها نفر از خیابانهای ما عبور کرده و در نیمکتهنتای کلیسنتا منتی نشنتینند،
درحالیکه با انجیل حقیقی عیسی مسیح تغیینتر نکنترده اننتد ،ولنتی بنتا اینحنتال از نجنتات خنتود مطمنت
هستند ،چون یکبار در زندگیشان ،در یک برنامۀ بشارتی دست خنتود را بلننتد کنترده ینتا ینتک دعنتایی را
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تکرار کرده اند .این اطمینان کاذب ،منتانع بزرگنتی ایجنتاد منتی کننتد کنته غالبنتاً چننتین اشخاصنتی را از
شنیدن انجیل حقیقی بازمی دارد.
دوماً ،چنین انجیلی ،کلیسنتا را از بنتدن روحنتانی ایامننتدارانِ تولنتد تنتازه یافتنته بنته جمعنتی از انسنتانهای
جسامنی تبدیل می کند که ادعای خداشناسی می کنند،اما با اعاملشان ،او را انکار می کنننتد15.بنتا
موعظۀ انجیل حقیقی ،انسانها بدون رسگرمی انجیل ،برنامه هنتای خنتا  ،ینتا وعنتدا مننتافعی فراتنتر 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 مقدس ،پرستش قلبی و فرصتهایی برای خدمت می باشنتند.
وقتی کلیسا ،انجیل تقلیل یافته را اعالم می کند ،با انسانهای جسامنی پر می شود که عالقنتۀ کمنتی
به مساشل خدا دارند ،و نگهداری چنین افرادی ،با ِر سنگینی برای کلیسا می باشد16.سنتپس کلیسنتا،
احکام اصولی انجیل را در ح ّد اخالقیات مناسب کاهش داده و عبادت حقیقی مسیح به برنامه هایی
برای رفعِ نیازهای احساسی اعضایش تبدیل می شود .کلیسا به جای اینکنته مسنتیح محنتور باشنتد ،بنتر
ِ
ینتت
اساس برنامه پیش می رود و با دقّت حقیقت را از فیلرت عبور داده یا از نو بسنتته بننتدی منتی کننتد تنتا اک
جسامنی را آزرده نکند .کلیسا حقایق عظیم کتاب مقدس و مسنتیحیت ارتدکس(درسنتت را کننتار گذاشنتته و
عمل گرایی (به عبارت دیگر ،هر آنچه کا ِر کلیسا را پیش برده و رشد می دهد قانون روز می شود.

سوماً ،چنین انجیلی ،بشارت و متموریتها را به چینتزی بنتیش از النتزام بتنتی تقلینتل منتی دهنتد کنته بنتر
اساس تدابیر تبلیغاتی هوشمند بر پایۀ مطالعۀ دقیق آخرین مسیر روینتدادها در فرهننتگ منتی باشنتد.
ِ
ضعف انجیل غیرکتاب مقدسی ،به نظر می رسد که بسیاری از افنتراد کلیسنتای
بعد از سالها مشاهدا
انجیلی متقاعد شده اند که انجیل کارایی ندارد و انسان به نوعی موجود بسیار پیچیده ای شده و بنتا
ِ
درک فرهننتگ سنتقوط
چنین پیغام ساده و رسوا کننده ای نجات نیافته و تبدیل منی شود .اکنون بنتر
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 فرهنگ معارص مناسب باشنتد .منتا
فراموش کرده ایم که انجیل حقیقی همیشه برای هر فرهنگی مناسب است ،چنتون کنتالم ابنتدی خنتدا
برای همۀ افراد است.
چهارماً ،چنین انجیلی باعث رسوایی نام خدا می شود .با اعالم انجیل تقلیل یافته ،شخص جسامنی
و غیرایامندار به مشارکت کلیسایی می آید ،و با چشم پوشی کامل از انضباط کتاب مقدسی کلیسنتا،
3
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اجازه دارد که بدون اصالح یا رسزنش در کلیسا مباند.این خلو

و آبنتروی کلیسنتا را لکنته دار کنترده و

نام خدا را در بین غیرایامنداران بی حرمت می کند17.در نهایت،خدا جالل منی یابد؛ کلیسا تهنتذیب
منی شود؛عضو کلیسایی که ایامن نیاورده،نجات منی یابنتد؛ کلیسنتا شنتاهدین کنتم ینتا هنتیی شنتاهدی
برای دنیای غیرایامندار نخواهد داشت.
آیا این باعث می شود که ما به عنوان خادمین یا افراد دسنتت گنتذاری شنتده ،کننتار آنهنتا ایسنتتاده و بنتا
مشاهدا انجیل کم جاللی که جایگزینِ "انجیل پرجالل خدای مبارکامن" می شود ،کاری نکننتیم.
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ما به عنوان ناظران این حقیقت وظیفه داریم که تنها انجیل حقیقی را بازگردانده و آنرا با شنتجاعت و
وضوح به همه اعالم کنیم .خوب است که به کالم چارلز هادون اسپرجِن با دقّت توجه کنیم:
در این روزها ،احساس 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 منتی باشنتد بنته گشنتت و گنتذار بپنتردازیم؛ امنتا
اکنون باید در خانه مبانیم و با دفاع از قواعد اولیۀ ایامن از قلنتب و خاننتۀ کلیسنتا محافظنتت کننتیم .در
این عرص ،مردانی در کلیسا برخاسته اند که مساشل انحرافی را مطرح می کنند .شاید عدا زیادی منتا
را با فلسفه های خود و تفسیرهای جدید دچار مشکل کنند ،امنتا اصنتولی را کنته ادعنتای تعلنتیم آنهنتا را
دارند ،انکار کرده و ایامنی را که ملزم به نگهداری آنند ،تحلیل می برند .عده ای از ما ،که می داننتیم
به چه ایامن داریم ،و مفاهیم پنهانی برای کالم خنتود ننتداریم ،باینتد پابرجنتا و اسنتتوار بایسنتتیم ،کنتالم
حیات را نگاه داریم ،و به سادگی پایۀ حقایق انجیل عیسی مسیح را اعالم کنیم.
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اگرچه مجموعۀ بازگردانی انجیل ،عرضۀ کامالً اصولی انجیل نیست ،اما به اورینترتین منتوارد اشنتاره
می کند ،مخصوصاً مواردی که بیش از همه در مسیحیت معارص نادیده گرفته شده اننتد .امینتدم اینتن
کالم راهنامیی برای کمک به شام باشد تنتا انجینتل را از ننتو ،بنتا همنتۀ زیبنتایی ،رسنتوایی و
است که این ِ
قدرت نجات دهنده اش درک کنید .دعایم این است که این کشف تازه ،زندگیتان را تبدیل کننتد ،بنته
اعالمیه تان ق ّوت ببخشد و بیشرتین جالل را به خدا بدهد.
برادر شام،
پل دیوید ِ
وارش
4

4

بخش اول
اطمینان کتاب مقدس

حک بزنید .آیا درمنی یابینتد کنته عیسنتی
خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایامن هستید یا نه .خود را َم َ
مسیح در شامست؟ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید.
 -دوم قرنتیان 5 : 13

اینها را به شام نوشتم که به نام پرس خدا ایامن دارید ،تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.
 -اول یوحنا 13 : 5
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فصل یکم

اطمینان کاذب

م ّدعی خداشناسی اند ،اما با کردارشان او را انکار منتی کنننتد .نفنترت انگیزننتد و نافرمنتان ،و نامناسنتب
برای هر کار نیکو.
 -تیتوس 16 : 1

در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت " :رسور ما ،رسور ما ،آیا به نام تنتو نبنت ّوت نکنتردیم؟ آینتا بنته ننتام تنتو
دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ننتدادیم؟" امنتا بنته آنهنتا بنته رصاحنتت خنتواهم
گفت" ،هرگز شام را نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران!"
 متی 23 – 22 : 7در سومین کتاب از مجموعۀ بازگردانی انجیل ،به قسمت مهمی از درس خود دربارا انجینتل و نجنتات
رسیده ایم .باید این سؤال را از خود بپرسیم :چگونه بدانم که تولد تازه یافته ام و حقیقتاً فرزننتد خنتدا
هستم؟ چگونه بدانم که ایامنم مرا وار ِد حیات جاویدان می کند؟ عرصی که در آن زندگی منتی کننتیم
ِ
مناسبت این سؤاالت می باشد ،عرصی که در آن بسیاری از افراد ادعا می کنند کنته بنته
آشکار کنندا
نوعی ،امید جاویدان به مسیح دارند ،درحالیکه تعالیم او به ندرت در زندگیشان منایان می شود.
این مستله ج ّدی تر شده است ،زیرا موعظه و بشارت قرن بیستم ،اساساً محتویات و دعنتوت انجینتل و
طریقی که مردم بواسطۀ آن از نجات شان مطم

منتی شنتوند ،تغیینتر داده اسنتت .امنتروزه بسنتیاری از

واعظان ،انجیل را به عنوان مجموعه ای از بیانیه های مخترص و مناسب اراشه می دهند با اینکه ذاتنتاً
درست است ،اما غالباً عاری از معنا و قدرت انجیلی حقیقنتی شنتان بنتوده و بنتدون توضنتیح منتی ماننتد.
دعوت انجیل به توبه و ایامن با دعوت به پذیرش مسیح و تکرار دعای گناهکار جایگزین شده اسنتت،
چیزی که غالباً در انتهای نتیه ها و در آخر دعوت عمومی احساسی و غالباً دسنتتکاری شنتده وجنتود
دارد .دیگر ،بسیاری از افراد با توجه محتاطانه به ایامن آوردن و زندگی بنتر اسنتاس کتنتاب مقنتدس ،از
نجات خود اطمینان منی یابند .بلکه ،توسط خادمی اطمینان می یابند که ن ّیت خنتوبی دارد ،کسنتی
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که به رسعت متام مزایای نجات را بر کسانی که با هر میزانی از خلو

ظاهری برای پنتذیرش مسنتیح

دعا می کنند ،اعالم می کند.
نتیجۀ این تغییرات ج ّدی در انجیل این است که افراد زیادی نشانه های کمی از فیض نجات بخنتش
را در خود دارند ،ولی با اطمینان کامل از نجات شان زندگی کرده و به هر کنته اعنترتاف شنتان را منتورد
سؤال قرار دهد ،توهین می کنند .آنها معتقدند که نجات یافته اند ،در قلب شنتان مطمنت

هسنتتند و

از تتیید اولیای امور مذهبی نیز برخوردارند .آنها به ندرت هشدار انجیل دربارا معرتفینِ پنتوچ و باطنتل
را شنیده یا به ندرت مورد نصیحت قرار گرفته اند که خود را با علم بر کتاب مقدس بیازمایند ینتا خنتود
را با نشانه های ظاهری ایامن َم َحک بزنند 1.آنها هیی اورتی را احساس منی کنند و نیاز کمی را به
تثبیت فراخواندگی و برگزیدگی خود احساس می کنند.

2

هشدار به خادمین
بسیاری از افرادی که به عنوان خادمان انجیل خدمت می کنند باینتد بنتیش از همنته بنته خنتاطر رفتنتار
سهل انگارانه نسبت به نجات و دیدگاه سطحی نسبت به اطمینان که در میان منتردم متنتداول اسنتت،
مورد رسزنش قرار گیرند .این فرصتهای نادرست و بی اعتنایی بنته انجینتل و اینتامن ،از مطالعنتۀ دقینتق
کتاب مقدس یا مطالعۀ ج ّدی اعرتافات بزرگ و موعظات قرون پیشنتین رسچشنتمه مننتی گینترد .بلکنته،
این نظرات معیوب و خطرناک ،حاصلِ کار خادمانی است که بدون احتیاط موعظه می کنند ،ترس و
نگرانی کمی نسبت به انجیل دارند و به طور سطحی به جان افراد رسیدگی می کنند.
تحقیر و رفتار بد با انجیل ،نتیجۀ کننتاره گینتری تنتدریجی و قطعنتی قنترن بیسنتتم از مطالعنتۀ رسسنتپردا
حقیقت کتاب مقدس است ،مطالعه ای که به تنهایی قدرت دارد که به انسانها دیدگاه واالیی نسبت
به خدا بدهد و احرتام درست نسبت به انجیل و تنترس سنتامل را بنترای انجنتام مسنت ولیت جنت ّدی کنته بنته
خادمان سپرده شده ،به همراه داشته باشد.
بنابراین ،انسانها ردای خود را با َسبک شناسی ،نب ّوت را با مصلحت گرایی و قدرت روح القنتدس را بنتا
تدابیر بازاریابی هوشمندانه معاوضه کرده اند .اکننتون مدرسنتۀ انبینتا بیشنترت شنتبیه بنته سنتمینار تعلنتیم
رهربی برای مدیران اجرایی ارشد و تازه کا ِر آینده می باشد .مطالب کشیش دربارا قواعد زندگی ،بنتر
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موعظۀ انجیل اولویت دارد ،رشد رسیع و تجهیز جامعت ،مهمرت از خلو

و پاکی کلیساست ،اینتامن

آوردنِ جامعت با خواندنِ دعای گناهکار و رشکت در گسرتش بیانیۀ متموریت کلیسا تتیید می شود.
ما به عنوان خادمانی که چیزهای بیشرتی به ما سپرده شنتده ،پنتس چیزهنتای بیشنترتی از منتا مطالبنته
خواهد شد ،باید بوسیلۀ روح القدس از گنجینه ای که به ما سپرده شنتده ،محافظنتت کننتیم3.باینتد بنته
روشهای گذشته بازگردیم ،روشهایی که با کالم خدا تعیین شده بود 4.باید در کتاب مقدس غوطنته ور
شویم تا رشنتد منتا در پرهیزگنتاری و سنتودمندی منتا در خنتدمت انجینتل بنتر همنته آشنتکار شنتود 5.باینتد بنتا
سختکوشی مقبول خدا شویم ،همچون خنتدمتکاری کنته او را سنتببی بنترای رشمسنتاری نیسنتت و کنتالم
حقیقت را به درستی بکار می بندد 6.باید به دقّت مراقب شیوا زندگی و تعلیم خود باشیم -مخصوصاً
وقتی انجیل را تعلیم می دهیم -اگر چنین کنیم ،خویش

و شنوندگان خود را نجات خنتواهیم داد.

7

به عنوان خادمان انجیل ،منی توانیم نسبت به موعظۀ انجیل ،دعوت مردم به توبه  ،اینتامن و مشنتاوره
به جویندگان ،ناآگاه ینتا بنتی اعتننتاا باشنتیم .رسنوشنتت ابنتدی منتردم و آبنتروی کلیسنتا بنته سختکوشنتی و
وفاداری ما نسبت به این مساشل مهم وابسته است.
باید به یاد داشته باشیم که کلیسای عیسی مسیح متشکّل از افراد است که توسط روح القدس تولنتد
تازه یافته اند ،افرادی که توبه کرده ،ایامن آورده و نجات یافته اند و به زندگی و رشد در فنتیض ادامنته
می دهند .این کلیسا ،خلقت خدا و یکی از چشمگیرترین کارهای اوست 8.این ابزاری است که خنتدا
مق ّرر کنترده تنتا از طرینتق آن جاللنتش را نشنتان داده و حکمنتت بسنتیار خنتود را بنته ریاسنتتها و قنتدرتها در
جایهای آسامنی آشکار کند 9.کلیسا یک مؤسسۀ مهم است و همۀ ما خادمین و افنتراد دسنتت گنتذاری
شده که فراخوانده شده ایم تا در تهذیب آن سهمی داشته باشیم ،باید به ش ّدت مراقب باشنتیم .باینتد
نهایت سعی خود را بکنیم تا خدمت ما به تهذیب و زیبایی آن بیفزاید ،نه اینکه آنرا تضنتعیف کنترده ینتا
به شهادت آن آسیب ج ّدی وارد کند .اینتن تهدینتد کننتونی باعنتث بنترانگیخ ِ تنتوبی پنتولس رسنتول بنته
کلیسای قرنتس شد:
زیرا هیی کس منی تواند جز آن ِپی که نهاده شده اسنتتِ ،پنتی دیگنتری بگنتذارد ،و آن پنتی هامننتا خنتود
عیسی مسیح است .اگر کسی بر این ِپی ساختامنی از طال یا نقره ینتا سنتنگهای گرانبهنتا ینتا چنتوب ینتا
علف یا کاه بسازد ،کار هر کس آشکار خواهد شد ،چرا که آن روز همه چیز را ظنتاهر خواهنتد سنتاخت.
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زیرا آتش نتیجۀ کار را آشکار کرده ،کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود .اگر کاری که کسی بر آن ِپی
بنا کرده است باقی مباند ،پاداش خواهد یافت .اما اگر کار کسنتی بسنتوزد ،زینتان خواهنتد دینتد؛ و هنتر
چند خود نجات خواهد یافت ،اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتنتش جنتان بنته در
برده باشد( .اول قرنتیان 15 – 11 : 3
عیسی مسیح مهمرتین سنگ بنای10کلیساست؛ بنابراین ،پایۀ او لغزش ناپذیر است .چنانکنته پنتولس
به تیموتاشوس جوان نوشت" :پی مستحکم که خدا نهاده است ،پابرجاست و با این عبارت مهنتر شنتده
است که" :خداوند کسان خود را می شناسد( ".دوم تیموتاشوس  19 : 2از طرف دیگر ،ما فراخوانده
شده ایم که بر روی این پایه با ترس و لرزی که از دو پایه رسچشمه می گیرد ،ساختامنی را بنا کنیم.
اوالً ،می دانیم که کار ما در کلیسا قدرت دارد که کلیسا را قنت ّوت ببخشنتد ینتا تضنتعیف کننتد ،آننترا زیبنتا
سازد یا ویران کند .دوماً ،می دانیم که به خاطر کیفیت خدمت مان به کلیسنتا ،داوری خنتواهیم شنتد.
در آن روز بزرگ ،ارزش کار ما توسط آتش آشکار خواهد شد .اگرچه خودمان با فیض خدا و خون بنت ّره
نجات خواهیم یافت ،اما شاید شاهد سوخ

متام کارهایامن باشیم .این تفکرات باید باعث شود که

خادم انجیل در هر جنبه از خدمت خود مراقب باشد ،مخصوصاً در موعظۀ انجیل و مراقبت از جانها.
کنتل دینتوار ضنتعیف شنتده و آبنتروی کلیسنتا کنته ارزشنتمندتر از
اگر سنگ اول در جای خود قنترار نگینتردّ ،
طالست ،از بین خواهد رفت.
خطرات اطمینان کاذب
اگرچه مطالبی که تابحال بیان کردم ،مطالب سنگینی اسنتت و درک آن دشنتوار اسنتت 11،امنتا شنتواهد
ح اک انجیلیهای مدرن است .بسیاری از افراد نسبت به
خوب حاکی از آن است که این وصف صحی ِ
انجیل بی احتیاط بوده اند ،حقایق اوری آن را به طور کلّی مطرح کرده و محتوینتات آننترا بنته پنتایین
ترین ح ّد تن ّزل داده اند تا بیشرتین م ّدعیان را وارد مشارکت کنننتد .انجینتل پنترجالل خنتدای متبنتارک
ما12به عقیدا سطحی تبدیل شده که متشکل از چند رشیعت یا قواعد روحانی است .اگر یک نفر بنته
سطحی ترین شکل این عقیده را بپذیرد ،با اقتدار او را به عنوان شنتخص تولنتد تنتازه یافتنته اعنتالم منتی
کنیم ،او را در خانوادا الهی می پذیریم و نامش را در فهرست کلیسا می نویسیم .اگرچه تعداد کمی
از ایامنداران ،واقعاً ایامن آورده اند اما تعداد خیلی زیادی بعد از چند ماه ،هرگز به مشارکت بنتازمنی
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گردند یا در جامعت دیده منی شوند .افرادی که به مشارکت با کلیسا ادامه می دهند ،غالبنتاً نسنتبت
به مسیح بیعالقه اند و بیعالقگی وحشتناکی نسبت به ق ّدوسیت و بی اعتنایی به خنتدمت نشنتان منتی
دهند .آنها با اتحاد زنده با مسیح به کلیسا متصل نشده اند ،بلکه با چیزهای که جامعت با رهنتربی و
برنامه های پرطراوت خود اراشه می دهد :یک جامعت کامل ،روابط هیجان انگیز ،مکنتانی بنترای رشنتد
فرزندانشان و خدمت دامئی برای رفع نیازهایی که احساس می کنند.
به خاطر اینکه سکوی موعظۀ انجیلی بنتا جهالنتت ،مصنتلحت گراینتی و تنترس تضنتعیف شنتده ،کلیسنتای
م ّدعی با افرادی پر شنتده کنته هرگنتز واقعنتاً بنتا انجینتل عیسنتی مسنتیح روبنترو نشنتده اننتد ،هرگنتز یکنتی از
هشنتنتدارهای انجینتنتل را نشنتنتنیده و درک کمنتنتی از اطمیننتنتان واقعنتنتی کتنتنتاب مقنتنتدس دارننتنتد .بعنتنتالوه،
انجیلیها،عدم تقدیس و دنیادوستی این افنتراد را بنتا یکنتی از خطرننتاکرتین اصنتطالحاتی کنته تنتا بحنتال
مطرح شده ،توجیه می کنند :مسیحی نفسانی .اینتن تعلیمنتی اسنتت کنته منتی گوینتد ایامننتدار خنتالص
عیسی مسیح ،شخص تولد تازه یافته و کسی که روح القدس در او سنتاکن اسنتت ،حقیقتنتاً منتی تواننتد
کل زندگیش را در دنیادوستی ،افراط در متایالت جسنتامنی و نگراننتی کنتم نسنتبت بنته مسنتاشل الهنتی،
ّ
رصف کند .این تعلیم در تضاد مستقیم بنتا تعنتالیم مسنتیح و رسنتوالن اسنتت .بعنتالوه ،در را بنترای افنتراد
نفسانی و بدونِ تولد تازه ،باز می کند تا با نگاهی بر خلو
برای پذیرش مسیح ،از نجات خود مطم
است.

ظاهری حاصل از تصنتمیم گذشنتتۀ خنتود

شوند ،اگرچه طرز زننتدگی شنتان بنترخالف چننتین اعرتافنتی
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برخالف این تعلیم ،کتاب مقدس به افرادی که م ّدعی ایامن به مسیح هستند ،توصیه می کند که نه
تنها با بررسی دقیق ایامنشان ،بلکه با بررسی دقیق طرز زندگیشان بعد از تجربۀ ایامن ،به اطمیننتان
از نجات خود دست یابند .آیا نشانه ای از کار تقدیس پیوستۀ خدا در آنها دیده منتی شنتود ،تقدیسنتی
که بدون آن هیی کس خدا را نخواهد دید؟  14آیا خدایی که کار نیکو را آغاز کرده ،آنرا بنته کنتامل منتی
رساند؟ 15آیا این شخص با موافقت با توبه و ایامن واقعی،میوه به بنتار منتی آورد؟ 16آینتا اعنترتافش ثابنتت
شده یا با پرهیزگاری واقعی منایان می شود؟
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نجات از طریق پذیرش خداوندی
در میان انجیلیها مناظرات زیادی دربنتارا اصنتطالح "نجنتات از طرینتق پنتذیرش خداوننتدی"وجود دارد.
طرفداران این تعلیم معتقدند که نجات نیازمند آن است که شخص ،نه تنها عیسی مسیح را به عنوان
نجات دهنده ،بلکه به عنوان خداوند نیز بی پذیرد .مخالفین آن تعلیم می دهند که برای اینکنته ینتک
نفر نجات یابد ،فقط باید مسیح را به عنوان نجات دهنده بی پذیرد؛ مستلۀ خداوننتدی ،ینتک موضنتوع
کامالً مستقّل است .در نتیجه آنها می گویند تقاضای تسلیم شدن به خداوندی مسنتیح ،در تضنتاد بنتا
تعلیم نجات فقط بواسطۀ فیض و از طرینتق اینتامن منتی باشنتد 18.اگنتر شنتخص باینتد تسنتلیم خداوننتدیِ
مسیح شود تا نجات یابد ،پس دیگر بر پایۀ فیض نیست بلکه بر پایۀ اعامل است.
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درحالیکه من تالشهای واقعی برای محافظت از تعلیم اوری نجات فقط بواسنتطۀ فنتیض و از طرینتق
ایامن را تحسین می کنیم ،اما بنتا اینتن نظنتر مخنتالفم .بنته نظنتر منتن دعنتوت بنته تسنتلیم شنتدن در برابنتر
خداوندی عیسی ،وجه اصلی و اوری دعوت انجیل بنترای گناهکنتاران اسنتت .بعنتالوه ،رشنتد شنتخص
مسیحی معرتف یا پیتفت تدریجی در تسلیم شدن بنته خداوننتد عیسنتی مسنتیح ،نشنتانه ای از اینتامن
واقعی است .الزامات من بر پایۀ حقایق زیر است.
اوالً ،مسیح اورت کامل تسلیم خالصانه و عملی به خداوندی خود را به عننتوان وجنته اوری نجنتات
تعلیم داد .نه تنها نجات نیازمند اعرتاف به خداوندی اوست ،بلکه اثباتی برای این اعرتاف اسنتت .در
رس کوه ،مسیح به ش ّدت به شنوندگان خود هشدار داد که تسلیم شدن بنته خداوننتدی
انتهای موعظۀ ِ
او ،بزرگرتین آزمون منایانگر برای اعرتاف حقیقی است .او در کالمش می گوینتد کنته د ِر کوچنتک و راه
تنگ به سوی حیات رهنمون می شود و عدا کمی آنرا می یابند ،حتی در میان افرادی کنته مؤکنتدا ً او
را خداوند خطاب می کنند" :نه هر که مرا " رسورم ،رسورم" خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد،
بلکه تنها آن که ارادا پدر مرا که در آسامن است ،به جا آ َو َرد( ".متی . 21 ،14 – 13 : 7
کل کتاب مقدس را تعلیم می
مسیح ،نجات بر پایۀ اعامل را تعلیم منی دهد ،بلکه حقیقت جاری در ّ
دهد .تسلیم شدن در برابر خداوندی خدا و مسیحش (به عبارت دیگر ،اطاعنتت از ارادا خنتدا نشنتانۀ
ایامن نجات بخش است .هر چند تص ّور اینکه ایامن بعالوا اعامل ،برابر اسنتت بنتا نجنتات ،ینتک تصنت ّور
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بدعت آمیز است ،اما بر اساس کتاب مقدس،اعتقاد و اعالم اینکه اعامل در نتیجۀ نجنتات و آزمایشنتی
برای حقّانیت آن است ،درست بوده و از نظر تاریخی با مسیحیت تطابق دارد.
دوماً ،تسلیم شدن به خداوندی عیسی مسیح ،وجه اوری در اعالمینتۀ انجینتل توسنتط رسنتوالن بنتود.
هیی کس منی تواند انکار کند که رسوالن به طور ج ّدی به یهودیان و یونانیان شهادت دادند که خدا
این عیسی را که دنیا مصلوب کرد ،خداوند و مسیح ساخته است 20.بعالوه ،بر اساس اعالمینتۀ انجینتل
توسط رسوالن ،برای دریافت نجات ،اعرتاف شنتخص بنته خداوننتدی مسنتیح بنتر متنتامی جهنتان اوری
است .در اینجا پولس رسول با تتکید می گوید " :که اگر به زبان خود اعرتاف کننتی "عیسنتی خداوننتد
است" و در دل خود ایامن داشته باشی که خنتدا او را از مردگنتان برخیزانینتد ،نجنتات خنتواهی یافنتت".
(رومیان . 9 : 10
این یکی از مهمرتین بیانیه های اعرتافی در کتاب مقدس است .بعالوه ،یکنتی از بیانینته هنتایی اسنتت
که به طور گسرتده در بین انجیلیها برای بشارت بکار رفته است .آینتا بنته اینتن ترتینتب ،منتا ینتا رسنتوالن،
رصفاً گناهکاران را به سوی اعرتافی پوچ به خداوندی مسنتیح دعنتوت منتی کننتیم؟ آینتا آنهنتا فقنتط باینتد
عیسی را به عنوان خداوند اعرتاف کنند ،بنتدون اینکنته تسنتلیم ارادا او شنتوند؟ آینتا شنتخص منتی تواننتد
چنین حقیقت بزرگی را در قلب خود بپذیرد و با دهانش اعرتاف کند ،بدون اینکه تتثیر عملی آننترا در
هدف ،مسیر و سبک زندگیش تجربه کند؟ درست نیست که بگوییم امکان چنین چیزی وجنتود دارد.
بعالوه ،دریافتیم که اعرتاف به خداوندی مسیح که با انجام ارادا او منایان نشود ،پوچ اسنتت و منجنتر
به هالکت ابدی می شود.
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سوماً ،به نظر می رسد که اعرتاضاتی که غالباً برعلیه نجات از طریق پنتذیرش خداوننتدی وجنتود دارد،
نتیجۀ درک غلط از ماهیت نجات ،مخصوصاً تعالیم مربوط به تولد تازه و پایداری است .وقتنتی کتنتاب
مقدس تعلیم می دهد که تسلیم عملی و قابل تشخیص در برابنتر خداوننتدی عیسنتی 22نشنتانۀ اوری
نجات و وسیله ای برای اطمینان یاف

است ،به هیی عنوان منی گوید که نجات یا پایداری ایامننتدار

در نتیجۀ اعامل است .تسلیم ایامندار به خداوندی مسیح باعث نجنتات مننتی شنتود و از آن محافظنتت
منی کند ،بلکه حاصلِ کار عظیم نجات خدا در ایامندار است .این کار دو جنبنته دارد .اوالً ،شخصنتی
که توبه می کند و ایامن می آورد و نجات می یابد ،توسط روح القدس تولد تازه می یابد ،و این عمنتل
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منتاوراا الطبیعنتنته و بنتازآفرینی خداسنتنتت کنته باعنتنتث ایجنتاد تغیینتنتر واقعنتی در ماهینتنتت ایامننتدار منتنتی شنتنتود
(برخالف تغییر شاعرانه یا استعاری  .شخص مسیحی به خلقتنتی تنتازه تبنتدیل شنتده23وعالقنتۀ تنتازه بنته
عدالت و متایل تازه به دینداری و پرهیزگاری حقیقی دارد .دوماً ،شخصی که توبه منتی کننتد و اینتامن
می آورد و نجات می یابد ،ساختۀ دست خدا شده است 24.کار مداوم فیض خدا بعد از نجات تضمین
می کند که ایامندار واقعی به درجات از پیتفت در تقدیس دست می یابد.
این در نتیجۀ ارادا شخصی یا اعامل برگرفتنته از تصنتمیم ایامننتدار نیسنتت ،بلکنته نتیجنتۀ کنتار خنتدا در
ایامندار است .کسی که کار نیکو را در تبدیل آغاز کرده ،تنتا روز آخنتر بنته کنتارش ادامنته منتی دهنتد .در
رسارس زندگی ایامندار ،رشد در تقدیس ،قابل مشاهده خواهد بود ،زیرا خداسنتت کنته "هنتم تصنتمیم و
هم قدرت" انجام آنچه را که خشنودش می سازد ،در شام پدید می آورد( .فیلیپیان 13 : 2
به خاطر تولنتد تنتازه و عمنتل تقنتدیس کنننتدا روح القنتدس ،هنتر ایامننتدار حقیقنتی در تسنتلیم شنتدن بنته
خداوندی عیسی مسیح رشد کرده و به شباهت او در می آید .به این معنا نیست که همنتۀ ایامننتداران
با یک رسعت یا به یک میزان رشد می کنند ،و مستلزم آن نیسنتت کنته ایامننتدار در هنتر لحظنته ،نشنتانه
های رشد را ظاهر سازد .حتی خالصرتین ایامنداران نیز در طی دوره هنتایی در شنتهوت فکنتر ،کنتالم و
اعامل سقوط می کنند .بلکه به این معناسنتت کنته در طنتی دورا کامنتل زننتدگی ایامننتدار ،رشنتد قابنتل
تشخیصی در تسلیم شدن بنته خداوننتدی مسنتیح ،اعنتامل عادالننته و ردهنتی وجنتود خواهنتد داشنتت.
ِ
ِستمینیسرت در فصل  ،13مقالۀ  3 – 1موافقت کرده که:
اعرتاف  1689لندن و اعرتاف و

افرادی که با مسیح متحد شده اند ،بطور مؤثر فراخوانده شده و تولد تازه یافته اند و از طریق فضیلت
ِ
مرگ مسیح و رستاخیزش ،قلب و روح تازه ای در آنها ایجاد شده است ،همچنین اینتن افنتراد بنته طنتور
واقعی و شخصی ،از طریق این فضیلت ،بواسطۀ کالم و روح او که در آنها ساکن است ،تقدیس شنتده
اند؛ تسلّط کامل گناه از بین رفته و شنتهوات آن ،ضنتعیفرت و کنتوچکرت شنتده و آنهنتا بیشنترت و بیشنترت در
فیض نجات بخش ،فعال شده و ق ّوت یافته اند تا در ق ّدوسیت حقیقی زندگی کنند که بدون آن هنتیی
انسانی خدا را منی بینید.
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این تقدیس در متام وجود انسان ایجاد می شود ،اما در زندگی کننتونی ناکامنتل اسنتت؛ هننتوز بقاینتای
فساد در هر بخشی از انسان سنتاکن اسنتت و جننتگ دامئنتی و صنتلح ناپنتذیر را برمنتی انگیزاننتد؛ جسنتم
برعلیه روح می جنگد و روح برعلیه جسم.
در این جنگ ،اگرچه ممکن است بقایای فساد برای مدتی تسلّط یابد ،اما از طریق ق ّوت دامئنتی روح
تقدیس کنندا مسیح ،بخش تولد تازه یافته غالب می شود؛ و مق ّدسین در فیض رشنتد منتی کنننتد ،بنتا
ترس خدا در ق ّدوسیت کامل می شوند ،در پیِ حیات آسنتامنی رفتنته و در اطاعنتت انجیلنتی نسنتبت بنته
فرمانهایی که مسیح به عنوان رس و پادشاه در کالمش تجویز کرده ،زندگی می کنند.
اگر اعرتافات وِست مینیسنترت و لننتدن بنترای نشنتان دادنِ اینکنته اینتامن نجنتات بخنتش و واقعنتی توسنتط
تقدیس و ردهی منایان می شنتود ،کنتافی نباشنتد ،منتی تنتوانیم بنته اعنترتاف اینتامن محرتماننتۀ بل ینتک
تعلنتیم
( 1561و نظرات برجستۀ آن در مقاالت  22و  24مراجعه کنیم .در اینجا دوبنتاره توافنتقِ بنتین
ِ
تعلیم واضح کتاب مقدس دربارا ظهور این ایامن با اعامل را می بینیم:
نجات فقط بواسطۀ ایامن و
ِ

بنابراین ،بیانِ اینکه مسیح کافی نیست و چیز دیگری نیز الزم است ،بزرگرتین کفر برعلیه خداسنتت-
چون در اینصورت در ادامه خواهد گفت که عیسی مسیح فقط نیمی از ینتک نجنتات دهننتده اسنتت...
بنابراین به درستی با پولس می گوییم که " فقط از راه اینتامن" عنتادل شنتمرده شنتده اینتم ینتا بنتا اینتامن
ِ
اعامل رشیعت" ( .رومیان 28 : 3
"بدون انجام
ما معتقدیم که ایامن حقیقی ،با شنیدنِ کالم خدا و کار روح القدس در انسان بوجود آمده است ،بنته
او تولد تازه می بخشد و او را "خلقتی تازه" منتی سنتازد ( دوم قرنتینتان  17 : 5و باعنتث منتی شنتود کنته
"زندگی نوینی" داشته باشنتد ( رومینتان  4 : 6و او را از اسنتارت گننتاه آزاد منتی کننتد ...بننتابراین ،غینتر
ممکن است که این ایامن مق ّدس در انسان بی ر باشد و می دانید که ما دربارا ایامن پوچ صحبت
منی کنیم ،بلکه دربارا چیزی صحبت می کنیم که کتاب مقدس آنرا " ایامنی که از راه محبت عمنتل
می کند" می نامد (غالطیان  6 :5که انسان را هدایت می کننتد تنتا اعاملنتی را کنته خنتدا در کالمنتش
فرمان داده ،انجام دهد.
نجات فقط بواسطۀ فیض و از طریق ایامن است ،اما ماهیت نجات تضمین می کند که ایامن نجنتات
بخش نشانه های واقعی و عملی خواهد داشت .بنابراین ،افرادی که واقعنتاً بنته مسنتیح اینتامن دارننتد و
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نجات یافته اند ،اطمینان بیشرتی به نجاتشان خواهند داشت ،نه تنها از طریق آزمایش تجربۀ ایامن
خود بر اساس کتاب مقدس ،بلکه با آزمنتایش کامنتل زننتدگی خنتود از لحظنته ای کنته اینتامن آورده اننتد.
اگرچه همۀ ایامنداران با شکستهای بسیاری مواجه می شوند و شاید بنتا کنتوچکرتین وسوسنته سنتقوط
کنند ،اما تصمیمشان برای ادامۀ ایامن و تقدیس تدریجی و پیتوندا آنها نشانه هنتای بزرگنتی بنترای
نجات و پایۀ محکمی برای این اطمینان است.
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فصل دوم

خودآزمایی

حک بزنید .آیا درمنی یابینتد کنته عیسنتی
خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایامن هستید یا نه .خود را َم َ
مسیح در شامست؟ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید.
 -دوم قرنتیان 5 : 13

اینها را به شام نوشتم که به نام پرس خدا ایامن دارید ،تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.
 اول یوحنا 13 : 5اکنون به یکی از تعالیم اوری دربارا رابطۀ ایامندار با خدا منتی پنتردازیم :اطمیننتان .پاینتۀ اطمیننتان
ِ
آمرزش گناهانش و مصالحه با خدا چیست؟
ایامندار برای
همۀ مسیحیان واقعی متوجه می شوند کنته نجنتات در نتیجنتۀ اینتامن بنته شنتخص و کنتار مسنتیح اسنتت:
الوهیت او ،جسم پوشیدن ،زندگی بی عیب و نقص ،قربانی کفّاره کننده ،قیام از مردگان و صعود بنته
دست راست خدا .اما چگونه بدانیم که ایاممنان ما را نجات داده 1و ما رصفاً
فریب اینتامن دروغنتین را
ِ
نخورده ایم؟ به هرحال ،کتاب مقدس مملو از هشدارهای مهم و ج ّدی برعلیه افرادی است که ایامن
خود را به مسیح اعرتاف منتی کنننتد ،ولنتی بنتا اعاملشنتان او را انکنتار منتی کنننتد؛ افنترادی کنته بنتا تتکینتد
خداوندی او را اعالم می کنند اما در روز داوری کنار گذاشته می شوند؛ افرادی که خنتود را گوسنتفند
می دانند اما بز به شامر می آیند و به سوی مجنتازات ابنتدی رواننته منتی شنتوندَ 2.مثَنتل ترسنتناک جشنتن
عروسنتنتی کنتنته بوسنتنتیلۀ آن عیسنتنتی بنتنته شنتنتنوندگانش ینتنتادآوری منتنتی کننتنتد "دعنتنتوت شنتنتدگان بسنتنتیارند ،امنتنتا
برگزیدگان اندک" ،دربارا مهامنانی صحبت می کند که دعوت شده بودند اما بنتدون آمنتادگی حنتاا
شدند و وقتی به حضور پادشاه آمدند ،هیی پاسخی نداشتند و نهایتنتاً دسنتت و پایشنتان را بسنتته و بنته
تاریکیِ بیرون انداختند ،جاییکه گریه و دندان به دندان ساییدن است 3.نجات فقط بواسطۀ فنتیض و
از طریق ایامن است ،اما چگونه بدانیم که ایامن ما ،ایامن نجات بخش منتورد نینتاز اسنتت؟ نجنتات بنته
کسانی که ایامن دارند ،عطا شده است ،اما چگونه بدانیم که واقعاً ایامن داریم؟
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نیاز به خودآزمایی
ِ
اعرتاف پولس رسول ،آنها در مسیح غنی
کلیسای قرنتس به طور غیرعادی برکت یافته بود .بر اساس
بودند ،در هر نوع بیان و هر گونه معرفت ،بنته گوننته ای کنته از هنتیی عطنتایی بنتی نصنتیب نبودننتد 4.امنتا
مشکالت بزرگی نیز در کلیسا وجنتود داشنتت .در بنتین اعضنتای آن جنتدایی ،حسنتادت و ننتزاع ،ریاسنتت
طلبی و غرور ،فساد ،دادخواهی ،دنیاپرستی ،سوا استفاده از آزادی ،بی نظمی در جلسات ،و تقریبنتاً
انکار اصل و تعلیم رستاخیز وجود داشت 5.با توجه به این مساشل ،این رسول دالیل کافی برای توبی
شدید این جامعت داشت " :اما من ،ای برادران ،نتوانستم با شام همچون اشنتخا

روحنتانی سنتخن

ِ
کودک نوزادند .من بنته شنتام
نفسانی ،یعنی مانند کسانی که در مسیح،

بگویم بلکه همچون اشخا

شیر دادم نه گوشت ،زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید ،چنترا کنته هننتوز نفسنتانی هسنتتید.
وقتی در میان شام حسد و جدال هست ،آیا نشان آن نیست که نفسنتانی هسنتتید و مانننتد انسنتانهای
معمولی رفتار می کنید؟"

6

ما باید به دقّت به کلامت منتخب پولس توجه کنیم .او قرنتیان را نوازش منی کند ،بلکه بنتا قنتویرتین
زبانِ ممکن رسزنش می کند .در بهرتین حالت ،آنها را به عنوان نوزا ِد مسیحی منتی خواننتد کنته هننتوز
منی توانند غذای جامد یا تعلیم افراد بالغ را دریافت کنند.
در بدترین حالت ،او به عنوان اشخا

نفسانی یا بدون تولد تازه با آنها صحبت می کند که روح خدا

را ندارند و مانند غیریهودیان زندگی می کنند 7.با توجه به رفتار غیر دیندارانۀ قرنتینتان ،پنتولس رصفنتاً
دو احتامل را اعالم می کرد .اولنتین منتورد اینکنته قرنتینتان مسنتیحیان نابنتالغی بودننتد کنته بنترای منتدتی
مرتکب خطا شده و نیاز به توبی و هدایت داشتند تا وارد مسیر پرهیزگاری حقیقی و دینداری شوند.
احتامل دوم اینکه حداقل بعضی از اعضا هنوز ایامن نیاورده بودند .آنها مانننتد "انسنتانهای معمنتولی"
زندگی می کردند ،چون از شهوات جسم پیروی کرده ،در متایالت جسم زینتاده روی کنترده و قنتادر بنته
پذیرش مساشل مربوط به روح خدا نبودند 8.فقط به مرور زمان و با واکنتنش صنتحیح بنته تنتوبی پنتولس،
اعتبار ایامنشان منایان می شد.
در اینجا ما عملکرد خادم امین و تعلیم یافته را در مواجهه با افرادی می بینیم که بنته اینتامن اعنترتاف
می کنند که در تضّ اد با طرز زندگیشان است .به خاطر اینکه این خنتادم داننتای مطلنتق نیسنتت ،باینتد
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یک یا دو احتامل را در نظر بگیرد .اولین احتامل اینکه افرادی کنته ایامنشنتان را اعنترتاف منتی کنننتد،
ایامنداران نابالغ یا خودرأیی هستند که با مشیت الهی خدا ،کمک روح القدس و انجام صحیح کالم
خدا می توانند تولد تازه بیابند :تعلیم ،تتدیب ،اصالح و تربیت 9.احتامل دوم این است که افرادی که
ِ
صورت ظاه ِر دیننتداری دارننتد ،امنتا منکنتر
ایامن خود را اعرتاف می کنند ،هنوز ایامن نیاورده اند .آنها
قدرت آن می باشند؛ ایامن خنتود را بنته مسنتیح اعنترتاف منتی کنننتد ولنتی بنتا کردارشنتان او را انکنتار منتی
کنند 10.این افراد با توبی خادم ،توبه کرده ،ایامن آورده و نجات می یابند ،یا اینکه هشدار را نادینتده
گرفته و به گناهشان ادامه می دهند ،یا برای مدتی روش خود را اصالح می کنند و بعنتد بنته حامقنتت
ِ
ِ
"خنتوک شسنتته شنتده کنته در گِنتل منتی
مانند "سگ که به قی خود بنتازمی گنتردد" و
خود بازمی گردند،
غلتد( ".امثال 11 :26؛ دوم پطرس  22 : 2به این ترتیب ،ایامندار حقیقی و دروغین مشنتخص منتی
شود.
پیش از ادامۀ این موضوع ،باید دوباره به وضوح بگوییم که مسیحی واقعی در زندگی کنونی بنته طنتور
کامل تقدیس منی شود .این جسم کامالً از بین منی رود ،تا اینکه بنته طنتور کامنتل در آسنتامن جنتالل
یابد11.همیشه ،حتی در مطیعرتین زندگیها ،جنگ دامئنتی برعلینته گننتاه و سنتقوط اخالقنتی و نینتاز بنته
توبه ،اعرتاف و تولد تازه وجود خواهد داشت 12.امنتا بنتین ضنتعیفرتین ایامننتدار واقعنتی کنته بنتا گننتاه در
کشمکش است و به کندی در تقدیس رشد می کند ،و ایامندار دروغین که اینتامن خنتود را بنته مسنتیح
اعرتاف می کند ولی دامئاً در دنیاپرستی زندگی می کننتد کنته خیلنتی کنتم منجنتر بنته عنتذاب وجنتدان،
شکستگی در برابر گناه یا اعرتاف قلبی می شود ،تفاوتی وجود دارد .بنته خنتاطر اینتن تفاوتهنتای قابنتل
تشخیص بین ایامننتدار واقعنتی و دروغنتین ،پنتولس رسنتول در انتهنتای دومنتین نامنتۀ خنتود رهنمودهنتای
مقتدارانۀ زیر را به قرنتیان خودرأی می دهد" :خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایامن هسنتتید ینتا ننته.
خود را َم َحک بزنید .آیا درمنی یابید که عیسی مسیح در شامست؟ مگر آنکه در اینتن آزمنتایش منتردود
بشوید( ".دوم قرنتیان . 5 : 13
از نامه های پولس به کلیسای قرنتس درمی یابیم که رسوالن و انبینتای دروغنتین در بنتین آنهنتا ،دامئنتاً
زندگی و خدمت پولس را مورد انتقاد قرار می دادند ،انتصاب او را به عننتوان رسنتول منتورد تردینتد قنترار
داده و حتی خلو

ایامنش را مورد سؤال قرار می دادند 13.پولس در مقابل مخالفین و شنوندگانش
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ایستاده و به آنها می گوید که حقانّیت اعرتاف خود را َم َحک بزنند و خود را بیازمایند14،چون به گوننته
ای زندگی می کردند که اعالمیۀ ایامنشان را تتیید منی کرد و تعیین هویت شنتان را بنتا مسنتیح اثبنتات
منی کرد.
نصیحت پولس به مسیحیان م ّدعی در قرنتس برای آزمودنِ خود و جستجوی نشانه های ایامن ،ثابت
می کند که کار نجات خدا در ایامندار ،نه تنها عادل شمردگی بلکه تقدیس واقعی ،عملنتی و مناینتان
را نیز به دنبال دارد .خدا نه تنها ایامندار را از محکومیت گناه آزاد می کند ،بلکنته بنته کنتار خنتود در او
ادامه می دهد تا او را از قدرت گناه آزاد کند .هر ایامندار واقعی عیسنتی مسنتیح ،توسنتط روح القنتدس
تولد تازه یافته و با عالقۀ تازه به خدا و عدالتش ،خلقت تازه ای شده است.
بعالوه ،روحی که به ایامندار تولد تازه می بخشنتد ،اکننتون مشنتغو ِل تقنتدیس کنتردنِ اوسنتت .ایامننتدار،
ساختۀ دست خدا شده و خدایی که کار نیکو را آغاز کرده ،آنرا به پایان خواهد رساند.
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کشف این حقیقت برای انجیلیهای مدرن اوری است .تعداد بسیار زیادی از مسنتیحیان معنترتف در
غرب و رسارس دنیا ،تقریباً به زندگی در دنیاپرستی ،شهوات و بی ری ادامه می دهند .با اینحال با
اطمینان کامل از نجاتشان ،به راحتی در صهیون نشسته و ترسی ندارند که شنتاید ایامنشنتان بیهنتوده
باشد .بسیاری از افراد حتی ایامن فعال به مسیح ندارند یا به او ت ّوکل منی کنند ،بلکه بنته تصنتمیمی
که سالها پیش گرفته اند ،اعتامد دارند ،تصمیمی که تتثیر مشخص کمی بر زندگیشان داشته است.
خادمانی که قصد و ن ّیت خوبی داشنتته ولنتی درک اننتدکی از ماهینتت و قنتدرت نجنتات دارننتد ،جایگنتاه
خطرناک این افراد را تتیید می کنند و در نتیجه رشایط را بدتر می کنند .این خادمان مانننتد انبینتای
ِ
"جراحات قوم مرا اندک شفایی داده ،می گویند :سالمتی است؛ سالمتی است،
زمان ارمیا شده اند:
حال آنکه سالمتی نیست( ".ارمیا . 14 : 6
آیا درمنی یابیم که بسیاری از ایامنداران ما ،ابرهای بی آب هستند ،درختان پاییزی بی نتر ،دو بنتار
مرده و از ریشه درآمده اند؟ 16آنها مشتاقِ روز خداوند هستند ،فکر می کنند که روشنایی خواهد بود،
اما برای آنها روز تاریکی و داوری گریزناپذیر خواهد بود ،مانند کسی که از شیری بگریزد و با خرسنتی
مواجه شود ،یا به خانه داخل شده ،دست بر دیوار بگذارد و ماری او را بگزد 17.آنهنتا مطمنت

هسنتتند،

شک ندارند که باشکوه در ملکوت ابدی خداوننتد و نجنتات دهننتده منتان عیسنتی مسنتیح پذیرفتنته
حتی
ّ
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خواهند شد18،درحالیکه با اینتن کنتالم بازگرداننتده منتی شنتوند":هرگز شنتام را نشنتناخته ام .از منتن دور
شوید ،ای بدکاران!" (متی 23 :7
شیر غ ّریده است ،کیست که نهراسد و نب ّوت نکند؟ 19آیا دیده بان در شیپور خود ندمیده و رشیران را
هشدار نخواهد داد؟ 20آیا اجازه می دهیم که به راحتی در صهیون بنشینند ،درحالیکه داوری قطعی
از برج دیده بانی دیده می شود؟ آیا نباید فریاد زده و به آنها بگوییم:
ای که در خوابی ،بیدار شو،
از مردگان برخیز،
که مسیح بر تو خواهد درخشید( .افسسیان 14 :5
خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایامن هستید یا نه .خود را َم َحک بزنید( .دوم قرنتیان 5 :13
فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت منایید (.دوم پطرس 10 : 1
این عبارات ،از خادمان یا افراد دست گنتذاری شنتده مننتی خواهنتد کنته دیگنتران را داوری کنننتد ،بلکنته
اعالم انجیل سطحی و ضعیف را کنار بگذارند ،چیزی که به میلیونها نفر اطمینان می دهد و
ایامن و
ِ
باعث می شود که انجیل کتاب مقدس را رد کنننتد و محکومینتت ابنتدی خنتود را مهنتر کنننتد .باینتد ینتاد
بگیریم که به مق ّدسین ضعیف ،کسانی که به خاطر گناهان بسیارشنتان شکسنتته شنتده اننتد ،تسنتلّی و
اطمینان بدهیم؛ اما باید این را هم یاد بگینتریم کنته بنته ایامننتداران دروغنتین کنته زندگیشنتان همچنتون
درخت خشک و بی ر است و طرز زندگیشان برخالف انجیل است ،هشدار بدهیم.
درمانِ اک بیامریهایی که کلیسای انجیلی غرب را آلوده می کند ،بازگشت به دیدگاه کتاب مقنتدس
دربارا نجات است ،دیدگاهی که قدرمتند و حیرت آور است .باید از افرادی که خواهان نجات کلیسا
از طریق معرفی تدابیر نوین و علم اصول و سبکهای نوینی هستند که ما را از کتاب مقنتدس دور منتی
کند ،اجتناب کنیم".به رشیعت و به شهادت روی منایید! اگر مطابق این کالم سخن نگویند ،ایشنتان
را طَلیعه ای نیست(".اشعیا 20 : 8
بیایید به صخره ای نظر کنیم که از آن کنده شدیم و به آن معدنِ سنگ کنته از آن تراشنتیده شنتدیم.

21

بیایید بر طریقها ایستاده و بنگریم؛ دربارا راه های قدیمی بپرسیم ،که راه نیکنتو کنتدام اسنتت و در آن
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گام برداریم تا برای جانهای خود و افرادی که به ما سپرده شده اند ،اسرتاحت یابیم 22.سنتپس خرابنته
های کهن را بنا خواهیم کرد و ویرانه های نسلهای متامدی را آباد خواهیم کرد.
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بیایید انسان های را که پیش از ما زیسته اند ،موفقیت جاودانی و مزیّتی برای کلیسا بدانیم -مردانی
همچون جورج وایتفیلد ،جاناتان ادواردز ،جنتوزف اَلِنتین ،چنتارلز اسنتپرجن ،منتارتین لوینتد جنتونز ،و ای.
دبلیو .توزِر .تعلیم حقیقی در دهانشان بود و بیعدالتی بر لبهایشان یافت منی شد .آنها در آرامنتش و
انصاف با خدا زندگی کردند و بسیاری را از گناه بازگردانیدند 24.بیایید علم اصول انجیلی سنتادا آنهنتا
را بپذیریم .آنها انجیل را موعظه کردند ،شنوندگان را به توبه و ایامن دعوت کردند ،مق ّدسین ضنتعیف
را با محبت خدا تشویق کردند و مانند اربابشان ،به م ّدعیان باطل هشدار دادند که هر کنته عیسنتی را
خداوند بخواند وارد ملکوت آسامن منی شود ،بلکه هر که ارادا پدر را انجام دهد ،وارد آسامن خواهد
شد25.آنها کامالً به تعلیم نجات فقط بواسطۀ فیض و از طریق ایامن ،وفادار بودند ،اما این موضوع را
درک کرده و تعلیم دادند که ِ
فیض نجات بخش ،تقدیس می کند و اطمینان حقیقی از نجات ،بنتدون
خودآزمایی با کتاب مقدس حاصل منی شود.
استاندار ِد خودآزمایی
کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که خنتود را بیازمنتاییم و ببیننتیم کنته آینتا در اینتامن هسنتتیم ،خنتود را
َم َحک بزنیم تا بدانیم که آیا واقعاً مسیحی هستیم 26.به هر حال ،این نصیحت منتا را بنته سنتوی سنتؤال
بسیار مهمی سوق می دهد :استاندارد موثق برای ارزیابی اعتبار ایاممنان چیست؟ زندگی خود را بر
اساس چه قوانین مطم

بیازماییم؟ چه کسی می تواند منتا را داوری کننتد و کمنتک کننتد کنته رشاینتط

خود را درک کنیم؟
یوحنای رسول به ما هشدار می دهد که نباید در این مساشل به سادگی به حرف دملان اعتامد کنیم،
چون ممکن است اشتباهاً ما را تتیید یا محکوم کند 27.پولس رسول به ما می گوید که عاقالنه نیست
که خود را با استاندارد شخصی خود بسنجیم یا در مشارکتها ،خود را با دیگران مقایسه کننتیم 28.اگنتر
انسان نفسانی را که بنته مسنتیح اینتامن دارد بنته عننتوان اسنتتاندارد خنتود بکنتار بنتربیم ،ممکنتن اسنتت بنتا
اطمینان کاذب خود را تسنتکین دهنتیم .اگنتر خنتود را بنتا بنتالغرتین مسنتیحیان در مشنتارکتامن مقایسنته
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کنیم ،ممکن است اشتباهاً خود را محکنتوم کننتیم .بعنتالوه ،اگرچنته درسنتت اسنتت کنته در اینتن منتورد از
دیگران مشورت بگیریم ،اما منی توانیم اطمینان نجات خود را رصفاً بر پایۀ نظنترات آنهنتا قنترار دهنتیم.
شاید بعضیها به خاطر کوته بینی خود در نجات ،اشتباهاً به ما اطمینان بدهند29،شاید عده ای دیگر
درخواست دالیلی فراتر از آیات کتاب مقدس ،با قرار دادنِ بارهای توانفرسا بنتر ِ
ِ
دوشنتامن
به اشتباه با
که خود قادر به حمنتل ینتا خواسنتتار حمنتلِ آن نیسنتتند ،منتا را محکنتوم کنننتد 30.پنتس چنته چینتزی باینتد
استاندارد ما باشد؟ با چه طرح و الگویی باید خلو

ایامن و واقعیت تبدیلِ خود را ارزیابی کنیم؟

باید شکرگزار باشیم که استانداردی که جویای آن هستیم ،در تار و پود کتاب مقدس مخفی نشنتده و
یک راز غیرقابل درک نیست که فقط برای افراد بسیار باهوش آشکار شود .بلکه برعکس ،این به طور
خا

و واضح در کتاب مقدس به ما عطا شده است .در حقیقت ،استاندارد یا آزمونِ تبدیلِ واقعی به

واضح ترین شکل ،به طور کامل و دقینتق در اولنتین رسنتالۀ یوحننتای رسنتول ،در مقابنتل منتا قنترار گرفتنته
است.
یکی از شگفت انگیزترین و مفیدترین وی گیهای انجیل یوحنا و رسالۀ اول او این است کنته بنته وضنتوح
دلیل نوش ِ آنها را بیان می کند:

عیسی آیات بسیا ِر دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است .امنتا
اینها نوشته شد تا ایامن آورید که عیسی هامن مسیح ،پرس خداسنتت ،و تنتا بنتا اینتن اینتامن ،در ننتام او
حیات داشته باشید.

(یوحنا  ،31 – 30 :20تتکیدها افزوده شده است

اینها را به شام نوشتم که به نام پرس خدا ایامن دارید ،تا بدانید کنته از حینتات جاوینتدان برخوردارینتد.
(اول یوحنا  ،13 :5تتکیدها افزوده شده است
یوحنا با نشان دادنِ الهام و اتحاد کتاب مقدس ،انجینتل خنتود را نوشنتت تنتا خوانننتدگانش بنته عیسنتی
مسیح ایامن آورند و حیات ابدی را دریافت کنننتد .بنته اینتن ترتینتب ،او اولنتین رسنتاله اش را نوشنتت تنتا
افرادی که واقعاً ایامن آورده بودند ،اطمینان کامل داشته باشند که از حیات ابدی برخورداند.
یوحنا در اولین رسالۀ خود ،مجموعه ای از آزمونها را اراشه منتی دهنتد کنته ایامننتدار حقیقنتی منتی تواننتد
زندگی خود را با آن بیازماید تا حقان ّیت اعرتاف ایامنش را ثابت کند و بر پایۀ کالم لغزش ناپنتذیر خنتدا
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از نجنتنتات خنتنتود مطم نت

شنتنتود .امنتنتا اینتنتن رسنتنتاله هنتنتدف دیگنتنتری نینتنتز دارد ،کنتنته در آن اطمیننتنتان کنتنتاذب

غیرایامندارانی را منایان می کند که ایامن خود را به مسیح اعرتاف می کنند اما هنتیی ینتک از نشنتانه
های ایامن حقیقی را ندارند .بعضی از اولیای امور ،این ادراک را برای هدف یوحنا از نوشنت ِ رسنتاله
کنتل اینتن رسنتاله ،یوحننتا معیارهنتای
اش حامیت می کنند .جنتان آر .دبلینتو .اِسنتتات منتی نویسنتد" :در ّ
(تعلیمی ،اخالقی ،اجتامعنتی را ببنته خوانننتدگانر اراشنته منتی دهنتد تنتا بوسنتیلۀ آن ،خنتود و دیگنتران را
بیازماییم .هدف او اطمینان بخشیدن به آنهاست ...با در کنا ِر هم گذاشنت ِ اهنتداف انجینتل و رسنتاله
متوجه می شویم که هدف یوحنا در چهنتار مرحلنته منتی باشنتد ،اینکنته خوانننتدگانش باینتد بشنتنوند؛ بنتا
شنیدن باید ایامن آورند؛ با ایامن آوردن باید زندگی کنند؛ و بنتا زننتدگی کنتردن باینتد بشناسنتند ".دی.
اِدموند ِه ِ
یربت اینطور مورد مشاهده قرار می دهد" :هدف عملنتی نویسنتنده مشنتخص اسنتت .خواسنتتۀ
اولیۀ او مطم

ساخ

آنها از نجاتشان است ...او مجموعه ای از آزمونها را به آنها می دهد تا اینتامن
سازند ...اطمینان منتورد نظنتر یوحننتا حاصنتلِ تفکنتر

و اعامل خود را بیازمایند و قلبهای خود را مطم

آرزومندانه نیست ،بلکه به طور محکم بر پایۀ شنتواهد گوننتاگونی اسنتت کنته در اینتن رسنتاله بینتان شنتده
است ".نهایتاً ،کلین جی .کروس اظهار می کند:
دلیل اولیۀ نویسنده از نوش ِ این نامه این بود که با منسوخ کردنِ تعنتالیم دروغنتین جنتدایی طلبنتان،
اطمینان آنها را بیشرت کند .نویسنده قصد داشت به خوانندگانش اطمینان ببخشد که حقیقتاً حیات
ابدی را دریافت کرده اند ،به کسانیکه حقیقتاً خدا را شناخته اند ،نه جنتدایی طلبنتان .خوانننتدگان او
نشانه های واقعی دارندگان حیات ابدی را ظاهر ساختند؛ آنها به زندگی بنتر اسنتاس تعنتالیم شنتاهدان
عینی ادامه دادند؛ آنها به اطاعت از احکام خداوند ادامه دادند؛آنها عاشقِ فرزندان خدا بودند،نشانۀ
اوری در افرادی که از حیات ابدی برخوردارند.
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یوحنا به خوانندگان خود موضوعات تعلیمی و اخالقی گوناگونی داده که بوسیلۀ آن می توانننتد خنتود
را بیازمایند و به حقانیّت ادعای نجاتشان پی بربننتد .او منتی خواهنتد کنته اطمیننتان نجاتشنتان بنتر پاینتۀ
تفّکرات آرزومندانه ،احساسات مذهبی یا رصفاً اعرتاف ایامن نباشد ،بلکه بر پایۀ آشکارسازی یا ظهور
نشانه های واقعی مسیحیت در زندگیشان باشنتد .مطنتابق تعلنتیم یوحننتا ،افنترادی کنته ایامنشنتان را بنته
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مسیح اعرتاف می کنند ،فقط تا ح ّدی می توانند از نجنتات کتنتاب مقدسنتی خنتود مطمنت

شنتوند کنته

زندگیشان مطابق آزمون او در نامۀ اول باشد.
به طور خالصه ،باید به یاد داشته باشیم که یوحنا وسایل ایامن را فراهم مننتی کننتد ،بلکنته نتنتایج آننترا
نشان می دهد .ما تا ح ّدی می توانیم بر اساس کتاب مقدس از نجامتنتان مطمنت

شنتویم کنته نشنتانه

های مطرح شده در رسالۀ یوحنا به واقعیت زندگیامن تبدیل شنتود .اگنتر بعنتد از آزمنتودنِ خنتود ،تعنتداد
ِ
بنترخالف
کمی از این نشانه ها را در زندگیامن ببینیم ،باید بسیار نگران شویم .اگنتر روش زننتدگی منتا
توصیف یوحنا دربارا ایامندار حقیقی اسنتت ،باینتد جنت ّدا ً یکنتی از اینتن دو احنتتامل را در نظنتر بگینتریم.
احتامل اول ،اینکه ما فرزند واقعی خدا هسنتتیم کنته از ارادا او منحنترف شنتده و شنتدیدا ً نینتاز بنته توبنته
داریم .اگر واقعاً توبه کرده و به سوی ارادا خدا بازگردیم و آنرا در زندگیامن بکار بنتربیم ،امینتد زینتادی
وجود دارد که حقیقتاً ایامن آورده اینتم و از حینتات ابنتدی برخنتورداریم .دومنتین احنتتامل ،اینکنته هرگنتز
حقیقتاً خداوند را نشناخته و از ابتنتدا ،اینتامن و اعنترتاف منتان باطنتل بنتوده اسنتت .در اینتن منتورد ،باینتد
طلنتب او
خداوند را بجوییم و از او کمک بطلبیم .اگر واقعاً توبه کنیم ،می توانیم بنتا اعنتتامد بسنتیار در
ِ
باشیم و بدانیم که او روح شکسته و توبه کار را خوار منی شامرد؛ هر که ننتزد او آینتد ،او هرگنتز از خنتود
نخواهد راند؛ هر که نام خداوند را بخواند ،نجنتات خواهنتد یافنتت؛ هنتر کنته بنته او اینتامن داشنتته باشنتد،
رسافکنده نخواهد شد.
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در فصلهای بعد هر یک از آزمونها را به ترتیبی که در انجیل یوحنا مطرح شده ،توضیح داده و تفسنتیر
می کنیم .خواننده را تشویق می کنیم که هر فصل را با دقت و با دعا ،به طور کامنتل بخواننتد .کتنتاب
مقدس از ما می خواهد که خود را بیازماییم تا بدانیم کنته آینتا واقعنتاً مسنتیحی هسنتتیم 33.در فصنتلهای
بعد ،از این فرمان اطاعت خواهیم کرد.
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فصل سوم

اساس مکاشفۀ خدا
ِ
زندگی بر

این است پیامی که از او شنیده ایم و به شام اعالم منتی کننتیم :خنتدا ننتور اسنتت و هنتیی تنتاریکی در او
نیست .اگر بگوییم با او رفاقت داریم ،حال آنکه در تاریکی گام می زنیم ،دروغ می گوییم و به راستی
عمل منی کنیم .اما اگر در نور گام برداریم ،چنانکه او در نور است ،با یکدیگر رفاقنتت دارینتم و خنتون
پرس او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد.
 اول یوحنا 7 – 5 : 1یوحنا اولین رسالۀ خود را با هدف خاصی نوشت -تا ایامنداران به عیسی مسیح کامالً مطم

شنتوند

که از حیات ابدی برخوردارند 1.این رسول برای دسنتتیابی بنته اینتن هنتدف ،چننتد نشنتانه ینتا وی گیهنتای
اوری ایامن حقیقی را مشخص کرد تنتا بوسنتیلۀ آن زننتدگی منتا را آزمنتوده و حقان ّینتت اعنترتاف منتان را
َم َحک بزند .اولین وی گی را می توان در این بیانیه خالصه کرد:
مسیحی در نور گام برمی دارد .طرز زندگیش مطابق چیزی است که خدا دربنتارا ماهینتت و اراده اش
بر ما آشکار کرده است.
خدا نور است
اول یوحنا  5 :1با اعالمیۀ بسیار مهمی آغاز می شود" :خدا نور اسنتت و هنتیی تنتاریکی در او نیسنتت".
ِ
دریافت مفهوم آن در این
یوحنا معموالً از کلمۀ "نور" و "تاریکی" در مطالب خود استفاده می کند 2و
م

اهمیت خاصی دارد .در نگاه اول ،تضّ اد بین نور و تاریکی مطرح شده توسنتط یوحننتا باعنتث منتی

شود که اصوالً آنها را به عنوان اصطالح اخالقی در نظنتر بگینتریم :تفنتاوت بنتینِ خنتوب و بنتد ینتا جنتدایی
عظیم بینِ مق ّدس و نامق ّدس .این تفسیر قطعاً با کنتالم کتنتاب مقنتدس دربنتارا ق ّدوسنتیت خنتدا موافنتق
است .به هرحال ،وقتی یوحنا می نویسد که خدا نور است ،ننته تنهنتا خلنتو

اخالقنتی او را بینتان منتی

کند ،بلکه می گوید که او خدایی است که خود را شناسانیده اسنتت .خنتدای کتنتاب مقنتدس ،خنتدای
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نهان یا تاریک نیست؛ بلکه نور است .او از طریق خلقت ،تاری  ،کتاب مقنتدس و مخصوصنتاً از طرینتق
جسم پوشیدن و عمل نجات بخش پرسش عیسی مسیح ،خود را بر ما آشکار کرده است.
ِ
درک این مطلب که خدا نور است ،با در نظر گرف ِ زمینۀ تاریخی رسالۀ اول یوحنا آشکارتر می شود.
کلیسا یا کلیساهایی که مخاطب یوحنا بودند ،تحنتت تنتتثیر تعنتالیم غلطنتی بودننتد کنته بعنتدها یکنتی از
بزرگرتین بدعتهای کلیسایی شد -آیین ناستیکی) ،(Gnosticismکه ترکیبی از فلسفۀ یونانی ،عرفان
رسی و خنتدای نهنتان بنتود کنته فقنتط
رسی ،مملنتو از رازهنتا ،داننتش ّ
یهودی و مسیحیت بود .این مذهب ّ
توسط افرادی شناخته می شد که حقیقتاً پیشقدم شده یا در ردا باالیی از اَبَر روحانیت قرار داشتند.
یوحنای رسول برای مبارزه با این بدعت خطرناک و ویرانگر به کلیسا توضیح منتی دهنتد کنته خنتدا ننتور
تجسم او بودننتد و تعلنتیم روح القنتدس
است ،خدایی که از طریق شهادت رسوالنی که شاهدان عینی ّ
که همه آنرا دریافت کرده اند ،خود و اراده اش را به آنها شناسانیده است3.خدا نهان نبود ،چیزی کنته
معلمین دروغین می گفتند ،و حقیقت او منحرص به تعدادی از اَبَر رسوالنی نبنتود کنته خنتود را بنته اینتن
مقام منصوب کرده بودند .خدا ،خود و اراده اش را به همۀ افرادی که به مسیح ایامن دارند و از خنتدا
متولد شده اند ،آشکار کرده است .یوحنا با قدرت این حقیقت را در گفتگوی پایانی خود در آخر اینتن
رساله بیان می کند" :همچنین منتی داننتیم کنته پرسنت خنتدا آمنتده و بنته منتا بصنتیرت بخشنتیده تنتا حنتق را
بشناسیم ،و ما در او هستیم که حق است ،یعنی در پرس او عیسی مسیح .اوست خدای حق و حیات
جاویدان( ".اول یوحنا  ،20 :5تتکیدها افزوده شده است
با آگاهی از نشانه های درونی این رساله و زمینۀ تاریخی آن ،شاید با اعنتتامد بنته اینتن نتیجنته برسنتیم:
این اعالمیه که "خدا نور است" نه تنها به وی گی اخالقی بی عیب و نقص او اشاره می کند ،بلکنته بنته
رابطۀ او با هر ایامنداری در عیسی مسیح و مکاشفه اش برای آنها نیز اشاره می کند .خنتدا خنتود را از
قومش مخفی نکرده ،بلکه با فیض و به فراوانی ،ماهیت و اراده اش را بر آنها آشکار کرده است.
او خود را به عنوان خداوند به ما شناسانیده ،کسی که محبت و انصاف و عدالت را بر زمین به جا می
آورد و از آنها لذت می برد 4.او به ما گفته که چه چیزی خوب است و چه تقاضایی از ما دارد 5.در اینتن
مورد ،نب ّوت ارمیا در رابطه با عهد تازه به تحقّق پیوست" :دیگر کسی به همسایه یا به بنترادرش تعلنتیم
نخواهد داد و نخواهد گفت "خداوند را بشناسید!" ،زیرا خداوند می گوید"،همه از خنترد و بنتزرگ منترا
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خواهند شناخت ،از آن رو که تقصیر ایشان را خواهم آمرزید و گناهشان را دیگر به یاد نخواهم آورد".
(ارمیا 34 :31
مفهوم مشارکت
ِ
اکنون به کلمۀ "مشارکت" می پنتردازیم و منتی خنتواهیم بنته مفهنتوم صنتحیح آن پنتی بنتربیم .اینتن کلمنته
اسم یونانی  koinoníaاست ،که معموالً برای اشاره به تجمع ،مشارکت ،جامعت یا حضنتور
برگرفته از ِ
مشرتک بکار می رود .در زمینۀ این رساله ،کسی که ادعای مشارکت با خدا را دارد ،ایامننتش را بنته او
اعرتاف کرده و خود را فرزند او می داند .افرادی که خارج از مشنتارکت بنتا خنتدا هسنتتند ،هننتوز اینتامن
نیاورده اند ،در خطاها و گناهان خود مرده و مور ِد خشم خدا هستند.

6

اخیرا ً معنای "مشارکت" در این زمینه ،بسیار اشنتتباه تعبینتر شنتده اسنتت .اکننتون عنتده ای معتقدننتد و
تعلیم می دهند که یوحنا بین افرادی که واقعاً ایامن آورده و نجات یافته اند و افرادی که هنوز ایامن
نیاورده اند ،تفاوتی قاشنتل مننتی شنتود ،بلکنته او بنتین مسنتیحیان روحنتانی کنته بنتا خنتدا رشاکنتت دارننتد و
مسیحیان نفسانی که خارج از مشارکت با خدا هستند ،تفاوت قاشنتل منتی شنتود .اینتن تفسنتیر ننته تنهنتا
مفهوم حقیقی م

را بیان منی کند ،بلکه به هدف یوحنا از نوش

کل این رساله خیانت منتی ورزد.
ّ

او منی گوید " :این چیزها را به شام که به نام پرس خدا اینتامن دارینتد ،منتی نویسنتم تنتا بدانینتد کنته آینتا
مسیحیان روحانی هستید یا نفسانی ".بعالوه ،آیۀ  7به ما تعلیم می دهد که فقط افرادی کنته در ننتور
گام برمی دارند ،می توانند به خون پاک کنندا پرس خدا تکیه کنند .اگر کسانی که در تنتاریکی گنتام
برمی دارند ،مسیحیان نفسانی باشند ،پس آنها خارج از تتثیر پاک کنندا خون مسنتیح هسنتتند .اینتن
برای مسیحیان امکانپذیر نیست.
با توجه به این حقایق ،به درستی به این نتیجه می رسیم که مشارکت با خدا یعنی یک مسنتیحی کنته
از متام مزایا و برکات عمل کفّارا مسیح بهره مند می شود .از طرف دیگر ،عدم مشارکت با خدا یعنی
هنوز ایامن نیاورده ایم ،از خدا جدا هستیم و در خطر نابودی ابدی هستیم.
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مسیحی در نور گام برمی دارد
اکنون به اولین وی گی مسیحی واقعی می پردازیم :او در نور گام برمی دارد .کلمۀ "گام برداشنت " از
فعل یونانی  peripatéoترجمه شده که به طور تحت اللفظی یعنی پینتاده روی کنتردن ینتا راه رفنت

در

گوشه و کنار .به طور استعاری برای تعیینِ طرز زندگی یا عمل شخص بکار می رود .باینتد بدانینتد کنته
"گام برداش " در زمان حال است و نشاندهندا عمل پیوسته است و نشان می دهد که یوحننتا از آن
برای اشاره به سبک زندگی شخص ،نوع زندگی یا اعامل ثابت شخص اسنتتفاده منتی کننتد .بننتابراین،
اولین وی گی فرزند حقیقی خدا این است که در نور گام برمی دارد .طرز زننتدگیش مطنتابق ماهینتت و
ارادا آشنتنتکار شنتنتدا خداسنتنتت .از طنتنترف دیگنتنتر ،ایامننتنتدار دروغنتنتین در تنتنتاریکی گنتنتام برمنتنتی دارد .سنتنتبک
زندگیش نشاندهندا جهالت او نسبت به خداست ،جهالتی که شخص بر خود تحمیل کرده و عملش
با ماهیت یا ارادا آشکار شدا خدا از طریق کتاب مقدس تطابق کمی دارد.
با توجه به اولین آزمون ایامن واقعی ،باید به دقّت درک کنیم که یوحنا تعلیم مننتی دهنتد کنته شنتخص
مسیحی به بیگناهی کامل دست خواهد یافت یا می تواند دست یابد .این یک دیدگاه نادرست است
که فکر کنیم مسیحیان می توانند به سطحی از تق ّدس در اینتن زننتدگی دسنتت یابننتد کنته دیگنتر گننتاه
نکنند .همچنین او منی گوید که زندگی مسیحی همیشه انعکنتاس کنتاملی از شخصنتیت و ارادا خنتدا
خواهد بود .بلکه فقط می گوید که سبک زننتدگی ایامننتدار واقعنتی ینتا اعنتامل کلّنتی او مطنتابق چینتزی
خواهد بود که خدا دربارا خود و اراده اش آشکار کرده است .بعالوه ،با وجو ِد چنتالش هنتای بنتزرگ در
زندگی ایامندار و شکستهایی که گاهی با آنها مواجه می شود ،زندگی و اعامل او با زننتدگی و اعنتامل
غیرایامندار ،تفاوت مشخصی خواهد داشت .نشانه های نجات ،کاملگرایی یا توانِ دامئی بنترای گنتام
برداش

در نور مکاشفۀ خدا نیست .بلکه باید با آزمنتودنِ دقینتق زننتدگیامن ،تطنتابق واقعنتی و درحنتا ِل

رشد را با ماهیت و ارادا خدا ببینیم .به هرحال ،اگر متوجه شویم که یک زندگی تغییر نکرده و عمنتل
دامئی شخص برخالف ماهیت و ارادا مکشوف خدا در کالمش می باشد ،باید بسیار نگران شویم.
باید بدانید که وقتی دربنتارا خودآزمنتایی صنتحبت منتی کننتیم ،بنته ینتک لحظنته از زمنتان ینتا ینتک روینتداد
کل زندگی خود از لحظۀ اعرتاف ایامن اشاره منتی کننتیم .منتا مننتی
مشخص اشاره منی کنیم ،بلکه به ّ
توانیم اعتبار عمل نجات بخش خدا را با آزمودنِ عمل خود در یک روز تعیین کننتیم .حتنتی بنتالغرتین
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مسیحیان نیز لغزشهای زودگذر اخالقی داشته و َه َرس می شوند ،مواقعی که ظاهرا ً میوا کمی وجود
دارد .به راحتی می توانیم نجات خود را بر پایۀ آزمونِ دقیق یک عمنتل خنتوب تتیینتد کننتیم و احمقاننته
ِ
آزمایش صنتحیح اعنترتاف ایاممننتان
است که خود را به خاطر یکبار سقوط در گناه محکوم کنیم .برای
کل زندگی خود را از لحظۀ اعرتاف به ایامن تا زمان حال در نظر بگیریم .باید از خود بپرسیم که
باید ّ
آیا در طول دورا کامل زندگی مسیحیامن ،نشانه ای از تطابق بیشرت با شخصنتیت و ارادا خنتدا وجنتود
دارد .شاید تصویر زیر مفید باشد.
اگر یک مسیحی معرتف را فقط بنترای منتدت کوتنتاهی منتورد مشنتاهده قنترار دهنتیم و در لحظنته ای کنته
مرتکب شکست اخالقی می شود ،یک عکس فوری بگیریم ،منی توانیم از این عکس به عنوان دلیلی
برای ایامندار نبودنِ او استفاده کنیم .این عکس چیز کمی دربارا سنتبک زننتدگی او از لحظنتۀ اینتامن
آوردن تا بحال به ما می گوید .اما اگر بخواهیم برای چند سال این مسیحی معرتف را با یک دوربنتین
دیجیتال دنبال کنیم که دامئاً همه چیز را ضبط کند ،در اینصورت منتی تنتوانیم نشنتانه هنتای فراواننتی
جمع آوری کنیم تا بتوانیم برای موافقت یا مخالفت با اعرتاف ایامنش بحث و گفتگو کنیم .حتی اگر
او یک مسیحی واقعی بود ،منی توانستیم یک زندگی کاملی را ببینیم که با گناه لکّه دار نشده ،بلکه
یک زندگی تغییر یافته و در حا ِل تغییر را می دیدیم که تدریجاً در تطابق با ماهیت و ارادا خدا رشنتد
می کند .ضعفها منایان می شد ،جنگها به سختی به پیروزی ختم می شد و غالباً پیتفتها ،سه قدم
کل زندگی این مسیحی ،نشانه های مشخصی از تطابق بیشنترت
به جلو و دو قدم به عقب می بود .اما ّ
با ماهیت و ارادا خدا را نشان می داد.
آیا ما در نور گام برمی داریم؟
ِ
درک مفهوم این م  ،باید حقایق آنرا در زندگی خود بکار بنتربیم :آینتا منتا در ننتور گنتام برمنتی
اکنون با
داریم؟ آیا سبک زندگی ما انعکاسی از تطابق تدریجی با مکاشفۀ خدا دربنتارا ماهینتت و اراده اش در
کتاب مقدس می باشد؟ آیا تفاوت مشخصی بین طرز زندگی ما و غیرایامننتدار وجنتود دارد؟ اگنتر ینتک
شاهد بیطرف ،زندگی ما را در طول چند ماه مورد مطالعه قرار می داد ،آیا به دالیل کافی برای تتیینتد
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اعتبار ایاممنان در دادگاه دست می یافت یا دعوی او بنته خنتاطر کمبنتود شنتواهد در دادگنتاه لغنتو منتی
شد؟
"خدا نور است و هیی تاریکی در او نیست(".اول یوحنا  . 5 : 1آیا ما شباهتی به این ننتور دارینتم؟ آینتا
مانند فرزندان نور رفتار می کنیم؟ آیا از را نور که شاملِ هر نوع نیکویی ،عنتدالت و راسنتتی اسنتت،
برخورداریم؟ 7یا مانند غیرایامنداران ،در بطالت ذهن خود ،تاریکی عقلامن و به دور از نور خدا رفتنتار
می کنیم؟ 8آیا اعرتاف ما به عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوندمان ،بواسطۀ زننتدگی در اطاعنتت
از ارادا خدا ،به عنوان ایامن واقعی شناخته منتی شنتود ینتا بواسنتطۀ زننتدگی در غفلنتت روحنتانی ،عنتدم
تطابق با ذات خدا و رسکشی برعلینته ارادا مکشنتوف خنتدا ،بنته عننتوان اینتامن دروغنتین شنتناخته شنتده
است؟

9

اگر می گوییم که حقیقتاً مسیحی هستیم ولی در تاریکی گام برمی داریم ،دروغ می گوییم .بین
دروغ َعمدی و فریب خوردن بوسیلۀ انجیل سطحی زمان حاا ،تفاوت کمی وجود دارد .باید بدانیم
که از در فراخ عبور کرده و در را ِه عریضی که به نابودی می کشاند ،حرکت می کنیم 10.باید بپذیریم
که ما را به عنوان افراد زنده می شناسند ،اما در خطاها و گناهان خود مرده ایم 11.باید از خشم
آیندا خدا فرار کنیم و با توبه و ایامن به خدا نزدیک شویم 12.باید او را مادامی که یافت می شود،
بجوییم.
اگر می گوییم که با خدا مشارکت داریم و در نور گام برمی داریم ،پس در اولین آزمون یوحنا برای
اطمینان کامل از نجات خود ،موفق شدیم .ما اولین سنگ را در دیوار امید که بر پایۀ کتاب مقدس
شک از جانب رشیر ،رسوخ ناپذیر
پی ریزی می شود ،قرار دادیم ،دیواری که در برابر تیرهای آتشین
ّ
است .ما باید دلگرم شویم ،اما بیش از ح ّد مطم

نباشیم .باید آزمونهای دیگر یوحنا را انجام داده و

زندگی خود را با نور آنها مورد آزمایش قرار دهیم.
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فصل چهارم

اعرتاف به گناه

اگر بگوییم بَری از گناهیم ،خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیسنتت .ولنتی اگنتر بنته گناهنتان خنتود
اعرتاف کنیم ،او که امین و عادل است ،گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پنتاکامن منتی سنتازد.
اگر بگوییم گناه نکرده ایم ،او را دروغگو جلوه می دهیم و کالم او در ما جایی ندارد.
 اول یوحنا 10 – 8 :1دومین آزمونِ ایامن حقیقی که شاید یکی از برجسته ترین آزمونها باشد ،ثابت می کند کنته اطمیننتان
ایامندار از نجاتش ،بر پایۀ عدم حضور گناه در زندگیش نیست ،بلکه بر پایۀ پاس صحیح در مواجهه
با گناهش می باشد .نشانۀ ایامندار حقیقی ،بیگناهی کامل نیست ،بلکه گناه برای او نفنترت انگیزتنتر
می شود و در دشمنی بیشرت بنتا متنتایالتش خواهنتد بنتود .واقعینتت گننتاه ،او را بنته توبنته و اعنترتاف منتی
کشاند .این حقیقت با چند اعالمیۀ بزرگ از کتاب مقدس در رابطه با ایامننتدار و رفتنتارش نسنتبت بنته
گناه ،مورد حامیت قرار گرفته است.
قربانیهای پسندیدا خدا روح شکسته است؛
خدایا ،دل شکسته و توبه کار را خوار نخواهی شمرد( .مزامیر 17 : 51
"اما این است آن که بر وی نظر خواهم کرد:
ح توبه کار دارد،
آن که فروتن است و رو ِ
و از کالم من می لرزد( ".اشعیا 2 :66
"خوشا به حال مامتیان ،زیرا آنان تسلّی خواهند یافت( ".متی 4 :5
"خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت ،زیرا آنان سیر خواهند شد".
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(متی 6 :5

نشانۀ تبدیل شدن به فرزندان خدا اینتن اسنتت کنته وقتنتی از گننتاه خنتود آگنتاه منتی شنتویم ،بنتا فروتننتی،
شکستگی ،ندامت ،ناله و لرز به خاطر رشیعتی که رد کرده ایم ،واکنش نشان می دهیم .اینکنته خنتدا
این حقیقت را در ابتدای خودآزمایی ما قرار داده ،نشاندهندا عظمنتت حکمنتت اوسنتت .اگنتر حقیقنتت
این م

بعدا ً ظاهر می شد ،شاید بنتیش از حنت ّد نسنتبت بنته خودآزمنتایی خنتود سنتختگیر شنتده و تحنتت

محکومیت کاذب قرار می گرفتیم که باعث ناامیدی می شد .ما به راحتی ،اولین آزمون مورد توجنته را
اشتباهاً تفسیر کرده و به اشتباه بکار برده و فکر می کردیم که همۀ انحرافات مک ّررمان از مقابل ننتور،
غیرایامندار بودنِ ما را ثابت می کند .اما اینجا ،در آغاز خودآزمنتایی ،خنتدا بنته منتا ثابنتت منتی کننتد کنته
چالش کنونی ما برعلیه گناه ،اعرتاف ایاممنان را تکذیب منی کند ،بلکه آنرا تتیید می کننتد .منتا منتی
دانیم که به خاطر بیگناهی خود به شناخت خدا دسنتت نیافتنته اینتم ،بلکنته بنته خنتاطر اینکنته رفتارمنتان
نسبت به گناه کامالً تغییر کرده است :ما نفنترت فزایننتده ای نسنتبت بنته گننتاه دارینتم ،بنته خنتاطر گننتاه
شکسته شده و آنرا اعرتاف می کنیم.
رابطۀ جدید ایامندار با گناه
غالباً یک نو ایامن ،با اعالم رابطۀ جدیدش با خدا ،دربارا ایامنش خرب می دهنتد .امنتا مننتی داننتد کنته
خالف این قضیه نیز درست است :او رابطۀ جدیدی با گناه دارد .در حقیقت ،اعتبار ادعنتایش دربنتارا
رابطۀ جدید با خدا ،فقط تا اندازه ای مورد تتیید قنترار منتی گینترد کنته رابطنته اش بنتا گننتاه تغیینتر کنترده
باشد.
یک گناهکار ،پیش از تولد تنتازه و اینتامن آوردن ،خودپرسنتت و خوشنتگذران اسنتت و از خنتدا و نیکنتویی
متنفر است 1.ایوب دریافت که انسانی که ایامن نیاورده ،تشنۀ رشارت است و اینتن بنترای او چنتون آب
خوردن است.

2

حکمت سلیامن ،انسان طبیعی را به عنوان کسی نشان می کند که ننته تنهنتا راه راسنتت را تنترک منتی
کند تا در راه های تاریک گنتام بنتردارد ،بلکنته از عمنتل بنتد ،خشنتنود اسنتت و از انحرافنتی کنته در رشارت
کنتل کتنتاب مقنتدس بنترای منتا آشنتکار
است ،شادمان می شود 3.دلیل این متایل و مشارکت با بدی در ّ
شده ،اما به طور خا

در نظر ارمیای نبی آشکار می شود که قلب انسان سقوط کرده را "فریبنده تر
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از همه چیز و بسیار بیامر" توصیف می کند .در حقیقت ،ارمیا بسیار تحت تتثیر رشارت اساسی قلنتب
انسان قرار گرفته بود که با تعجب اعالم کرد" :کیست که آن را بشناسد؟" (ارمیا  9 : 17قلب سقوط
کرده در انسان طبیعی عالقۀ زیاد به گناه و متقابالً اهانت زیاد نسنتبت بنته خنتدا و عنتدالت ایجنتاد منتی
کند.
به هر حال ،در عمل عظیم تبدیل ،خدا قلبی به شباهت قلب خود در عدالت و ق ّدوسنتیت حقیقنتی از
نو خلق می کند 4.این قلب کامالً تغییریافته ،عالیق تازه و اساساً تغییر یافتنته دارد .خودپرسنتتی او بنتا
محبت به خدا جایگزین شده ،تشنگی برای رشارت با گرسنگی و تشنگی برای عدالت جایگزین شده
است 5.به عبارت ساده تر ،اکنون شخص مسیحی ،خدایی را دوست دارد که قبالً از او متنفر بنتود و از
خود که قبالً دوستش می داشت ،متنفّر شده است؛ اکنون خواهانِ عدالتی است که قنتبالً تکنتذیبش
می کرد و آن بیعدالتی را که قبالً به آن می بالید ،خوار می شامرد.
شاید بعضیها بگویند که وصف این تغییر اساسی در قلب ایامننتدار ،غیرواقعنتی اسنتت و نتیجنتۀ آخنترت
شناسیِ فوق از درک است که برکات نجات را که فقط در جالل نهنتایی دریافنتت منتی شنتود ،در زمنتان
حال به ایامندار نسبت می دهد .شاید حتی بگویند که این توصنتیف بنترخالف کتنتاب مقنتدس اسنتت.
شاید با این سؤال پاس بدهند " :اگر اینطور است ،پس چرا من هنوز با گناه در کشمکش هسنتتم؟"
پاس آن به وضوح در کتاب مقدس مطرح شده است .اگرچه ما هرگز نباینتد چنتالش بنتزرگ و پیوسنتتۀ
ایامندار با گناه را کوچک قلمداد کنیم ،اما نباید قدرت تولد تازه را نیز نادیده گرفتنته ینتا ننتابود کننتیم.
چالش ایامندار با گناه به خاطر این نیست که قدرت تولد تازه کمرت از چیزی اسنتت کنته منتن توصنتیف
کرده ام ،بلکه به خاطر این است که قلب جدید ایامننتدار هننتوز در مخالفنتت بنتا ینتک دشنتمن بنتزرگ و
ظاهرا ً رسکش است -جسم .اگرچه ت ِ
عریف مفهوم "جسم" دشوار است ،اما باید بپذیریم که بقاینتایی از
انسان ّیت کهنه در ایامننتدار منتی ماننتد تنتا اینکنته در هنگنتام جنتالل کامنتلِ ایامننتدار ،ریشنته کنتن شنتود.

6

بخشهای رهایی نیافته ای در ایامندار وجنتود دارد کنته باعنتث منتی شنتود کنته مسنتت ّعد وسوسنته و جننتگ
برعلیه انسان ّیت جدیدش باشد .پولس واقعیت چنین جنگی را با کلامت زیر به کلیسای غالطیه بیان
می کند" :زیرا متایالت نَفس برخالف روح است و متایالت روح برخالف نَفس؛ و اینتن دو بنتر ضنتد هنتم
اند ،به گونه ای که دیگر منی توانید هر آنچه را که می خواهید ،به جا آورید( ".غالطیان 17 :5
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اگرچه ایامندار با گناه می جنگد و گاهی اوقات شکست می خورد ،اما قلب و عالیقنتش تبنتدیل شنتده
است .گناهش دیگر باعث خشنودی و افتخار مننتی شنتود ،بلکنته باعنتث نالنته و اعنترتاف منتی شنتود .در
حقیقت ،این ناله ای که باعث اعرتاف می شود ،یکی از نشانه های بزرگ ایامن است .او دیگر فرزند
رشیر یا پرس نافرمانی نیست ،بلکه فرزند خدا و خلقت تازه ای در مسنتیح عیسنتی اسنتت 7.بننتابراین ،او
دیگر مشتاق گناهی نیست که قبالً از آن خشنود می شد ،بلکه آنرا دفع می کند و از انجام آن منزجر
می شود .بنابراین ،باید به آن اعرتاف کرده و از آن خال

شود.

اعرتاف حقیقی
در اول یوحنا  ،9 :1یوحنا به ما می گوید که یکی از نشانه های بزرگ ایامن واقعی ،اعنترتاف شنتخص
به گناهش می باشد .بنابراین ،باید معنی دقینتق اعنترتاف را بنتدانیم .کلمنتۀ "اعنترتاف کنتردن" از کلمنتۀ
یونانی homologéoترجمه شده که ترکیبی از کلمۀ  homosبه معننتای "یکسنتان" و lógosبنته معننتای
"اعالم ینتک چینتز یکسنتان" .بننتابراین ،اعنترتاف کنتردن یعننتی
"کلمه" است .به طور تحت اللفظی یعنی
ِ
شفاهاً با خدا موافق باشیم که گناه کرده ایم و گناهامن زشت است .اگر این اعرتاف واقعی باشد ،بنتا
غم یا شکستگی همراه خواهد بود.
اگرچه زندگی ایامندار با رشد در ق ّدوسیت و قدرت بیشرت بر گناه شناخته می شود ،اما هرگز به طنتور
کامل از تتثیر آن آزاد منی شنتود ،تنتا زمانیکنته بنته صنتورت جنتالل یافتنته در آسنتامن حنتاا شنتود .حتنتی
بالغرتین ایامنداران نیز گناه خواهند کرد.
اما واکنش او نسبت به گناه نشان می دهد که دیگر پرس احیا نشدا نافرمانی نیست که در ننتزد خنتدا
بیگانه و بدون مشیت الهی و پدراننتۀ او باشنتد ،بلکنته فرزننتد خنتدا شنتده ،عضنتوی از خنتانوادا او و منتور ِد
تتدیب و هدایت الهی قرار گرفته است 8.وقتی ایامندار گناه می کند ،خدا امنتین اسنتت تنتا گننتاهش را
نشان داده و او را به گناهش ملزم کند ،9از طریق خدمت روح القدس10.شاید خدا از وسایل طبیعنتی
بسیاری برای آشکار ساخ ِ گناه ایامندار اسنتتفاده کننتد ،وسنتایلی همچنتون مطالعنتۀ کتنتاب مقنتدس،
توبی برادری امین یا حتی رسزنش کلیسا؛ به هر حال ،این عمل ماوراا الطبیعۀ مشیت الهی اسنتت.

34

34

ایامندار در پاس  ،گناه خود و سنگینی آنرا تصدیق می کند .سپس با قلبنتی شکسنتته و توبنته کنتار بنته
سوی خدا بازمی گردد ،به گناهش اعرتاف کرده و طلب بخشش می کند.
یک منونۀ بسیار سازنده از اعرتاف بر اساس کتاب مقدس ،در مزامیر  4 – 1 :51است که داوود بعنتد
از سقوط در گناه با بتشبع نوشت و سپس ،ناتانِ نبی او را توبی کرد:
خدایا ،بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما!
بر حسب رحمت بیکران خویش نافرمانیهایم را محو ساز.
مرا از تقصیرم به متامی شستشو ده ،و از گناهم مرا طاهر کن!
زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم ،و گناهم همیشه در نظر من است.
به تو ،آری تنها به تو ،گناه ورزیده ام ،و آنچه در نظرت بد است به عمل آورده ام.
از این رو چون سخن می گویی ،بر حقّی ،و چون داوری می کنی ،بی عیبی!
اول توجه کنید که اگرچه داوود به خاطر گناهش شکسته شد ،اما از ترس فلج نشنتد ینتا تسنتلیم ینتتس
ناامید کننده نشد .محبت خدا و رحمت عظیمش به او اعتامد کافی می بخشد تا با انتظار زیاد برای
دریافت بخشش به گناهش اعرتاف کند .پس چقدر بیشرت ما که در مسیح هستیم باید تشویق شویم
که به خدا نزدیک شده و گناهامنان را نزد او اعرتاف کنیم؟ آیا خدا به ما وعده نداده کنته " او امنتین و
عادل است ،گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکامن می سازد" (اول یوحننتا  9 :1؟ آینتا قابنتل
اعتامدترین منابع به ما نگفته اند که ما کاهن اعظمی داریم که می تواند بنتا ضنتعفهای منتا همنتدردی
کند ،چون او در همه چیز مانند ما وسوسه شد ،ولی بیگناه ماند؟ آیا خدا ما را تشویق منی کند که با
اطمینان به تخت فیضش نزدیک شویم ،تا "رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که بنته هنگنتام نینتاز
یاریامن دهد (عربانیان  16 – 15 :4؟ ای مسیحی عزیز ،اگر در حین ارتکاب گناه و شکسنتت بنته منتا
بگویند که از خدا فرار کنیم ،نه اینکه به نزد او برویم ،باید بدانیم که چنین هدایتی از بلندای آسامن
نیست ،بلکه از اعامق جهنم است.
دوماً ،باید به نفرت شدید داوود نسبت به گناهش و اشتیاق به پاک شدن توجنته کننتیم .شخصنتی کنته
تولد تازه نیافته ،منی خواهد از گناهش پاک شود؛ بلکه فقط می خواهد از انتشار آن جلوگیری کرده
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و از عواقب بدش رهایی یابد .بعالوه ،پاکسازی را غیرقابل پذیرش می یافت .شهواتش به شنت ّدت ولنتع
داشته و قلبش آرامی منی یافت تا اینکه دوباره آنرا با هامن کثیفیها تغذیه کننتد و در هنتامن منتنجالب
متعفّن بخوابد .برخالف آن ،شنتخص مسنتیحی از گننتاهی کنته مرتکنتب شنتده متنفنتر اسنتت .او حتنتی از
لباسی که در حین ارتکاب شکست اخالقی بر تن داشته ،متنفر است و آنرا آلنتوده ،ناپنتاک و واگینتردار
می داند 11.قلب او شکسته ،پشیامن و مملو از ندامت و ناله است .نهایتاً ،واکنش او نشان منتی دهنتد
که واقعاً یک خلقت تازه شده ،چیزهای کهنه درگذشته و همه چیز تازه شده است! 12گناهی که قنتبالً
غذای خوشایند او بود ،به خمرا کثافت تبدیل شده؛ زندگی در گناه که قبالً بسرت خشبوی او بود ،بنته
غلتیدن در مدفوع آلودا حیوانات تبدیل شده است.
سوماً ،باید به عادل شمردگی داوود یا دفاعیۀ خدا توجه کنیم .وقتی ناتان نبی از او به شنت ّدت انتقنتاد
کرد و او را به خاطر گناه نهانش متهم کرد ،او بهانه نیاورد ،بلکه آشکارا در مقابل همه اعالم کرد "،بنته
خداوند گناه ورزیده ام 13".در مزامیر  ،4 – 3 :51او آشکارتر می گوید:
زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم،
و گناهم همیشه در نظر من است.
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 عیبی!
داوود با اعالم آگاهی از گناهش آغاز می کند14.او با چشامن خنتدا بنته آن نگریسنتته و ماهینتت پلینتد و
عواقب ترسناکش را درک کرد .همچنین متوجه شد که اگرچه با قتل اوریا و زنا با بتشبع برعلینته آنهنتا
گناه ورزیده ،و با تجاوز به عهدش به عنوان پادشاه و شبان ،به قوم ارساشیل گناه ورزیده ،اما نهایتاً به
خدا گناه ورزیده است .این جنبه از گناهش ،آنرا بسیار نفرت انگیز می ساخت.
نهایتاً ،داوود متوجه شد که خدا در ارزیابی و داوری گناه او عنتادل بنتود .وقتنتی خنتدا ،آدم را بنتا اولنتین
خطایش در باغ رویارو کرد ،او تقصیر را به گردن زننتش اننتداخت و نهایتنتاً بنته گنتردن خنتدا" :آدم گفنتت:
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"این زن که به من بخشیدی تا با من باشد ،او از آن درخت بنته منتن داد و منتن خنتوردم( ".پینتدایش :3
مقرص ندانست ،بلکه آشکارا تصدیق کرد
 ،12تتکیدها افزوده شده است  .برخالف آن ،داوود کسی را ّ
که کالم خدا حقیقت است .او دربارا گناهش با خدا موافقت کنترد و موضنتوع یکسنتانی را اعنتالم کنترد.
این نشانۀ اعرتاف حقیقی است.
مسیحی با اعرتاف شناخته می شود
بعضیها به این نتیجه رسیده اند که رشد ایامندار در قدوس ّیت باعث می شود که نیاز به اعرتاف گننتاه
از بنتنتین بنتنترود؛ امنتنتا بنتنترعکس آن صنتنتحیح اسنتنتت .درحالیکنتنته ایامننتنتدار در تقنتنتدیس رشنتنتد منتنتی کننتنتد ،آزادی
بیشرتی بر قدرت گناه داشته و با پیروزی بیشرتی زننتدگی خواهنتد کنترد .در عنتین حنتال ،در زننتدگیش
درک بهرتی از ق ّدوسیت خدا و حساسیّت بیشرتی نسبت به گناه خواهد داشت .در نتیجه ،زندگیش
با شکستگی عمیقر و اعرتاف جنت ّدی شنتناخته منتی شنتود .مق ّدسنتین بنتالغ در مقایسنته بنتا نوایامننتان در
قدوسیت بیشرتی زندگی خواهند کرد ،اما اندوهشان برای گناه و عمق و تکنترار اعرتافشنتان بیشنترت از
نوزادان در مسیح خواهد بود .فقط به خاطر اینکه قدوسیت خنتدا و گناهشنتان ،واقعینتت هنتای بزرگنتی
برای آنهاست.
عیسی به ما تعلیم داد که زندگی مسیحی واقعی با ماتم شناخته می شود 15.امنتا اینتن منتامتی نیسنتت
که بر متام احساسات دیندارانۀ دیگر غلبه کند یا به یتس ختم شنتود .اننتدوهی کنته عیسنتی دربنتارا آن
صحبت می کند ،همیشه به تسلّی و خوشی ختم می شود .درحالیکه مسیحی در شناخت خدا رشنتد
می کند ،شناخت او نسبت به خودش و گناه نیز افزایش می یابد .اگر این مکاشفه بنته درسنتتی درک
ِ
باعث ایجاد ماتم عمیقرتی می شود ،اما به یتس ختم منی شود .چنتون درحالیکنته مسنتیحی در
شود،
شناخت خدا رشد می کند ،به درک بیشرتی از فیض خدا در شخص و عمل عیسی مسیح دست می
یابد .این فیض باعث می شود که مسیحی آشکارا بنته گننتاهش اعنترتاف کننتد و بخشنتش را بنتا خوشنتی
وصف ناپذیر و"پرجالل" دریافت کند (اول پطرس  . 8 :1اما موضوع فوق العاده در تبدیل این اسنتت
که ایامندار ،کمرت از عمل خود و بیشرت از عمل کامل و تغییرناپذیر مسیح شنتاد منتی شنتود .بننتابراین،
درحالیکه مسنتیح تنهنتا منبنتع خوشنتی و اعنتتامد ایامننتدار منتی شنتود ،بنته تنتدریج از عمنتل بنتت پرسنتتانۀ
دستیابی به خوشی و اعتامد در خود دوری می کند.
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رشیر ،ما را متقاعد می کند که نگرانی برای گناه ،نهایتاً باعث درون نگری کشنده می شود و اعرتاف
ِ
تحت رسزنش بی رحامنۀ خدا قرار می دهد .اما چیزی باالتر از حقیقت نیست.
آشکا ِر گناهامن ،ما را
آگاهی بیشرت از گناهامن و ناتوانی باعث می شود که چشامن خود را به عمل کامل مسیح بدوزیم ،و
اعرتاف آشکار به گناهامن باعث منتی شنتود کنته از طنترف پنتدر آسنتامنی بخشنتیده و پنتاک شنتویم .تهینتۀ
ی رو بنته پنتایین نیسنتت کنته منجنتر بنته ننتدامت
فهرستی از متام گناهان در زندگیامن ،یک حرکت مارپی ِ
تضعیف کننده شود .اگر درک ما از انجیل صحیح باشنتد ،اینتن مسنتیری بنته سنتوی آزادی ،اطمیننتان و
شادی است.
نابینایی کامل
کتاب مقدس تتیید می کند که یکی از بنتزرگرتین نشنتانه هنتای تبنتدیل واقعنتی اینتن اسنتت کنته زننتدگی
شخص با شناسایی گناه ،روح شکسته و توبه کار و اعرتاف آشکار و صادقانۀ گناه در نزد خدا شناخته
می شود.
به هر حال ،به هامن میزان ،یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن دروغنتین ،نابیننتایی نسنتبت بنته گننتاه،
سختدلی و زندگی بدون اعرتاف واقعی است.
در اول یوحنا  ،10 -8 :1یوحنای رسول دربارا شخصی که ایامنش را به مسیح اعرتاف منتی کننتد امنتا
دلیلی برای توبه یا اعرتاف منی بیند ،به سه نتیجۀ بسیار بد می رسد .اوالً ،این شخص خود را فرینتب
می دهد .یک شخص چقدر باید فریب خورده باشد تا باور کننتد کنته روزهنتا ینتا حتنتی سنتاعتهایی را در
تطبیق کامل و پیوسته با رشیعت خدا زندگی کرده است؟ 16او تا چه اندازه در بطالت پنتیش رفتنته کنته
خود را به اندازا پدر آسامنیامن کامل می داند؟ 17چقدر باید وجدانش مرده باشد که بنتا شنتجاعت در
کنار عیسی مسیح ایستاده و او را به چنتالش کشنتاند" :کنتدام ینتک از شنتام منتی تواننتد منترا بنته گننتاهی
محکوم کند؟" 18این نابینایی کامل ،غیرممکن به نظر می رسد ،اما چنین فریبنتی غیرعنتادی نیسنتت.
بسنتنتیاری از مسنتنتیحیان منتنت ّدعی در روز خداوندبیکشنتنتنبه هنتنتار در کلیسنتنتاهای انجیلنتنتی منتنتی نشنتنتینند،
درحالیکه گناهشان به ندرت برایشان آشکار شده یا وجدانشان را با نیروی کافی رسکوب می کنند تا
قلبشان شکسته نشود یا دهانشان را برای ناچیزترین اعرتاف نزد خدا باز نکنند .اگرچه شنتاید بعضنتی
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از اینها به ضعف سکوی موعظۀ مدرن و عدم متایل آن به موعظه برعلیه گناه منسوب شنتود ،امنتا اینتن
تنها دلیل آن نیست .به درستی که روح القدس از طریق موعظه عمل می کند ،اما عمل او به موعظه
ِ
محدود منی شود .اگر این جمعیت واقعاً به خدا تعلّق داشت ،او با کمک واعظ یا بدونِ
کمنتک واعنتظ
معارص ،گناهشان را نشان داده و آنها را به توبه رهنمون می کرد .پس چطور ممکن است که بسیاری
از افراد در کلیسای انجیلی از گناه خود آگاه نیستند و نشانه ای از اعرتاف در آنها نیست؟ بنته خنتاطر
اینکه تعداد زیادی از آنها ایامن نیاورده اند .آنها با خیال راحت در صهیون می نشینند و رسودهایش
را از روی عادت تکرار می کنند ،اما آنها را درک منی کنند 19.آوازا زنده بودنشان بلند است ،اما منترده
اند 20.آنها خود را دولتمند و بی نیاز می دانند ،ولی منی دانند که تیره بخت ،اسف انگینتز و مسنتتمند
و کور و عریانند.
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کشیشان به خوبی می دانند که وقتی خدا گناهی را آشکار می کننتد و قلنتب جامعنتت را منتی شنتکند،
تقریباً همیشه دیندارترین و متع ّهدترین افراد به گریه درآمده و آشکارا به گناهشان اعرتاف می کنند،
درحالیکه شهوانیرتین و بی تفاوت ترین اعضای کلیسا مثل سنگ بنتر روی نیمکتشنتان منتی نشنتینند.
روح خدا آنها را تحریک منی کننتد و حتنتی توبنته و اعنترتاف آشنتکا ِر بهنترتین افنتراد در اطرافشنتان ،هنتیی
تتثیری بر آنها منی گذارد .دلیلِ وجود چنین تضّ ادی در ینتک جامعنتت چیسنتت؟ پاسنت آن بنته هنتامن
ِ
شاهد روز عظیم داوری هسنتتیم کنته
اندازه که ساده است ،بیرحامنه نیز می باشد :ما رصفاً پیشاپیش
در آن بزها از گوسفندان متامیز و جدا می شوند .گوسفندان کسانی هستند که نسبت بنته النتزام روح
حساسند و اعرتاف می کنند ،درحالیکه بزها افرادی هستند که هنتیی لکّنته ینتا عیبنتی در خنتود
القدس ّ
منی بینند و کامالً به مذهب راحت خود قانعند .دوبنتاره ،موضنتوع بنتدتر اینتن اسنتت کنته قصنتور آنهنتا در
پاس دادن به ندرت از سکوی موعظه آشکار می شود ،بنابراین سکوت واعظ ،نابودی آنها را مهر منتی
کند.
دومین نتیجه ای که یوحنا مطرح می کند ،این است که افرادی که ادعای بیگناهی می کنند ،عاری
از حقیقت هستند .این شامل افرادی می شود که م ّدعی ایامن به مسیح هستند ،اما نسبت به گننتا ِه
موجود در زندگیشان ،نابینا هستند یا اهمیت منی دهننتد .چیزهنتای همچنتون النتزام بنته گننتاه ،توبنته و
اعرتاف در زندگی روزانه شان وجود ندارد .بعالوه ،آنها شکستگی به خنتاطر گننتاه را احسنتاس عجیبنتی
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تعصنتب مذهبیشنتان بنتر
می دانند که فقط در افرادی یافت می شود که درون نگری افراطنتی دارننتد و ّ
حریم نزاکت و احرتام پیشی گرفته است .آنها هرگز خود را کامالً بیگناه منی دانند ،اما به خاطر عدم
وجو ِد شکستگی یا اعرتاف ،طوری زندگی می کنند که انگار کامالً بیگناهند.
یوحنا در رویارویی با این فریب باطل و خطرناک ،در سه آیه به خوانندگان خود هشدار مضنتاعف منتی
دهد:
اگر بگوییم بَری از گناهیم ... ،راستی در ما نیست( .آیۀ 8
اگر بگوییم گناه نکرده ایم...،کالم او در ما جایی ندارد(.آیۀ 10
باید مفهوم دقیق هشدار یوحنا را درک کنیم .او رصفاً تعدادی از ایامنداران نابالغ را به خاطر تکیه بر
دیدگاه سطحی نسبت به گناه رسزنش منی کند .بلکه به آنها می گوید که کسانیکه گننتاه در زننتدگی
ِ
عصنتاکش کنتوری
خود منی بینند و دلیلی برای اعرتاف ندارند ،انجیل و نجات آنرا ندارند .آنها کنتوری
دیگرند ،درحالیکه یک پای آنها در حال حاا در چاه است.
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پذیرش کالم انجیل ،پذیرش کلیدی است که در را به سوی دیدگاه درست در برابنتر واقعینتت بنتاز منتی
کند ،مخصوصاً واقعیت خو ِد شخص .فقط در انجیل ،نصیحت فیلسوفانۀ "خنتود را بشنتناس" ،حقیقتنتاً
مورد اطاعت قرار می گیرد .افرادی کنته شنتناخت نجنتات بخنتش از انجینتل دارننتد ،رشارت قلنتب خنتود و
ماهیت پلید گناهشان را نشان داده اند .آنها می دانند کنته بنتدون مسنتیح چنته بودننتد و اینتن شنتناخت
حساسیت شان نسبت بنته گننتاه ،در کننتار
باعث شده که به سوی مسیح بروند .وقتی ایامن می آورندّ ،
بیزاری از گناه و اعرتاف آن افزایش می یابد.
برعکس ،افرادی که فقط ظاه ِر مذهبی دارند اما هرگز قنتدرت عنتادل کنننتده و احینتا کنننتدا انجینتل را
تجربه نکرده اند ،با خوشحالی در غفلت از حضور گناه و بدون نفرت از گناه زننتدگی منتی کنننتد .آنهنتا
می بینند ،اما منی فهمند ،می شنوند اما درک منی کنند 23.آنهنتا "در بطالنتت ذهنتن خنتود رفتنتار منتی
کنند .عقل آنها تاریک شده است ،و به علت جهالتی که نتیجۀ سختدلی شان اسنتت ،از حینتات خنتدا
به دور افتاده اند( ".افسسیان  18 – 17 :4اگرچه لباس مذهبی به تن می کنند و مطم
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هسنتتند

که راهنامی کوران ،نوری برای افرادی که در تاریکی هستند ،اصنتالح کنننتدا احمقنتان و معلنتم افنتراد
نابالغ هستند 24،اما از یکی از بزرگرتین واقعیتهای دنیا غافلند -گناه خودشان.
سوماً ،یوحنای رسول به این نتیجه می رسد که شخصی که منت ّدعی بیگننتاهی اسنتت ،خنتدا را دروغگنتو
جلوه می دهد .عمومیّت گناه ،یکنتی از مهمنترتین و اسنتتوارترین موضنتوعات در رسارس کتنتاب مقنتدس
است" :زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه می آیند( ".رومیان " 23 :3زیرا انسانی نیسنتت
که گناه نکند" (اول پادشاهان " . 46 : 8ما همه بسنتیار منتی لغنتزیم" (یعقنتوب  . 2 : 3حتنتی در بنتین
پرهیزگارترین مق ّدسین عهدعتیق یا رسوالن ،منونه ای از کاملگرایی یا ادعای ثبنتت شنتده ننتداریم کنته
بگوید که کسی در بین فرزندان آدم ،به غیر از مسیح ،به مرحلۀ بیگناهی کامل رسنتیده اسنتت .حتنتی
پولس رسول بزرگ ،کسی که در اول قرنتیان 1 :11گفنتت":از منتن رسمشنتق بگیرینتد ،چنانکنته منتن از
مسیح رسمشق می گیرم" ،هرگز ادعا نکرد که کامل است بلکنته شنتهادت زینتر را در فیلیپینتان– 12 :3
 14اعالم کرد:
منی گویم هم اکنون به اینها دست یافته ام یا کامل شده ام ،بلکه خود را به پیش می رانم تنتا چینتزی
را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد .برادران ،گامن منی کنم که هنوز آن را به
دست آورده باشم؛ اما یک کار می کنم ،و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشنتی منتی سنتپارم و بنته
سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده ،برای رسیدن به خط پایان می کوشم ،تنتا جنتایزه ای
را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به باال فراخوانده است.
هیی م

در کتاب مقدس نیست که حتی به امکان بیگناهی کامل در افراد فاسد یا مق ّدسین اشنتاره

کند .اگر ما معتقدیم که خدا نویسنده و نگهدارندا کتاب مقدس است و هر کالمی از دهان او خنتارج
شده25،پس باید بی پذیریم که هر که از عدالت اخالقی خود دفاع می کند ،با خدا مجادله می کند.
او برعلیه نظر خدا ایستاده و در بهرتین حالت او را خطاکار ینتا در بنتدترین حالنتت دروغگنتو جلنتوه منتی
دهد .نظر ،رفتار یا عمل فرزند خدا اینطور نیست.
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آیا اعرتاف ،واقعیت زندگی ماست؟
نهایتاً باید حقایقی را که آموخته ایم ،بی پذیریم .اوالً ،ماهیت نجات26،به ما اطمینان می بخشنتد کنته
اگر مسیحی هستیم ،در نور خدا گام برداشنتته و تنتدریجاً در مطابقنتت بنتا ماهینتت و ارادا او رشنتد منتی
کنیم .دوماً ،شاید به درستی به این نتیجه برسیم که افرادی که با اطمینان منت ّدعی اینتامن بنته مسنتیح
هستند اما رفتارشان بنترخالف شخصنتیت و ارادا خداسنتت ،بنته خنتاطر تصنتور نادرستشنتان محکومننتد و
احتامالً ایامن نیاورده اند و در خطر ننتابودی ابنتدی هسنتتند .سنتوماً ،نشنتانۀ تبنتدیل واقعنتی ،بیگننتاهی
کامل نیست بلکه آن نوع زندگی است که با توبه و اعرتاف شناخته می شود.
نهایتاً ،کسی که م ّدعی ایامن به مسیح است ولی در گننتاه زننتدگی منتی کننتد و شکسنتتگی ینتا تتدینتب
الهی کمی را تجربه کرده یا اصالً تجربه نکرده ،باید بسیار نگران باشد.
اکنون با یادگیری این حقنتایق مهنتم باینتد زننتدگی و اعنترتاف مسنتیحی خنتود را بنتا در نظنتر گنترف ِ آنهنتا
حساسنترت
بیازماییم .آیا ما در شناخت ق ّدوسیت خدا رشد کرده و متقابالً ،نسبت به گناه در زندگیامن ّ
می شویم؟ آیا با نفرت و بیزاری بیشرت نسبت به گناه واکنش نشان می دهیم؟ آیا با آن منتی جنگنتیم؟
آیا سنگینی گناه ،در کنار مهربانی خدا ،ما را به سوی توبه و اعرتاف می کشاند؟ 27اگر پاس منتا بلنته
است ،نشانه هایی از کار نجات بخش خدا در ما وجود دارد.
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فصل پنجم

اطاعت از احکام خدا

از این جا می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت منتی کننتیم .آن کنته منتی گوینتد او را منتی
شناسد ،اما از احکامش اطاعت منی کند ،دروغگوست و راستی در او جایی ندارد .اما آن که از کنتالم
او اطاعت می کند ،محبت به خدا براستی در او به کامل رسیده است.
 اول یوحنا 5 – 3 :2تا به اینجا به دو نشانۀ بزرگ ایامن واقعی پرداختیم .اول ،مسیحی واقعنتی ینتاد منتی گینترد کنته در ننتور
مکاشفۀ خدا گام بردارد و در مطابقت با ماهیت و ارادا او رشد کند .دوم ،مسیحی یک رابطۀ جدید را
با گناه نشان می دهد .او در بیزای از گناه رشد کرده و وقتی مرتکب گناه می شود ،توبه کنترده و آننترا
آشکارا در نزد خدا اعرتاف می کند.
ما در ادامۀ مطالب یوحنا در باب  2این رسنتاله ،نشنتانۀ سنتوم اینتامن واقعنتی را منتی بیننتیم :ایامننتدار از
احکام خدا اطاعت می کند .در این بنتاب سنتعی منتی کننتیم مفهنتوم آن و چگنتونگی بکنتارگیری آننترا در
زندگی خود درک کنیم.
آزمونهایی ایامن
ما باید هدف کلّی اولین رسالۀ یوحنا را به خود یادآوری کنیم :او این حقایق را نوشنتت تنتا ایامننتداران
عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس ،تتییدی برای ایامنشنتان داشنتته باشنتند و بدانننتد کنته از حینتات
ابدی برخوردارند 1.درنتیجه ،یوحنا سومین آزمون را با بازگویی این هدف آغاز منتی کننتد " :از اینتن جنتا
می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت می کنیم" (. 3 :2
باید به خود یادآوری کنیم که در رسارس این رساله ،یوحننتا تفنتاوتی بنتین دو ننتوع مسنتیحی قاشنتل مننتی
شود یا قوم خدا را با تعیینِ روحانی و نفسانی از یکدیگر جدا منی کند .یوحنا ،گوسنتفندان را از بزهنتا
جدا می کند .اگرچه هدف اولیۀ او این است کنته بنتر اسنتاس کتنتاب مقنتدس ایامننتداران حقیقنتی را از
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نجاتشان مطم

سازد ،و سپس افرادی را که مدعی ایامن به مسیح اند اما غینتر ایامندارننتد ،مناینتان

می کند .امروزه این کالم برای بسیاری از افراد ،سنگین است و پذیرش آن دشوار است .به هر حنتال،
یوحنا بسادگی از تعلیم و الگویی پیروی می کند که توسط خداوند در متی  19 – 17 : 7اراشنته شنتده
است :نشانۀ درخت خوب ،میوا خوبی است که به بار می آورد ،چون درخت با میوه اش شناخته منتی
شود.
اگرچه این حقیقت بر اساس کتاب مقنتدس اسنتت کنته در طنتول تنتاری کلیسنتا توسنتط برجسنتته تنترین
خادمان آن و اعرتافات ثبت شده ،شناخته شده اسنتت ،امنتا اکنت انجیلیهنتای معنتارص چننتین زبنتانی را
قضاوت کننده ،خشن و بی محبت منتی دانننتد .اینتن واکنتنش غیرعنتادی منتی تواننتد بنته دلینتل دینتدگاه
سطحی نسبت به نجات و متام مساشلِ همراه آن باشنتد .در مینتان انجیلیهنتای معنتارص ،نجنتات تنتا حنت ّد
تصمیم انسان برای پذیرش مسیح تن ّزل یافتنته و حینتاتی کنته از آن جنتاری منتی شنتود ،کنتامالً بنته ادامنتۀ
تصمیامت صحیح ایامندار وابسته است .آنها معتقدند که چون محبت خنتدا اجبنتاری نیسنتت ینتا بنترای
تحت نفوذ در آوردنِ ما نیست ،پس مسیحی بسادگی می تواند تصمیم بگیرد کنته رشنتد نکننتد .او منتی
تواند برعلیه ترغیبهای مالیم خدا رسکشی کند و هرگز شاگرد حقیقی نشود .او می تواند تا روزی کنته
جالل می یابد و تبدیل می شود ،به صورت نفسانی باقی مباند .اگرچه حقایقی در اینها وجنتود دارد،
کل باید به عنوان ارتداد مطلق رد شود .درست است که محبت خنتدا اجبنتاری نیسنتت ینتا مننتی
اما در ّ
خواهد ما را تحت نفوذ درآورد ،اما ارادا انسان یک عنرص اوری در ایامن آوردن و تقدیس است.
به هر حال ،چنین نظری ،حداقل سه تعلیم مهم جدایی ناپنتذیر در نجنتات را نادینتده گرفتنته ینتا حتنتی
انکار می کند .اولین مورد ،تعلیم تولد تازه است .شخصی که از گناه توبه کرده و بنته خداوننتد عیسنتی
مسیح ایامن آورده ،تولد تازه یافته است .او به خلقت تازه با یک طبیعت تازه تبنتدیل شنتده و عالیقنتش
تبدیل شده است .اگرچه باید هنوز با جسم ،دنیا و رشیر بجنگد و تا زمنتانِ جنتالل نهنتایی در آسنتامن،
کامل نخواهد شد ،اما نشانه هایی از انسانیت تازه را خواهد داشت .قنتانونی کنته باینتد بنته ینتاد داشنتته
باشیم ،این است که اراده و عالیق انسان منطقی از طریق ماهیت او تعیین می شوند.
دومین و سومین تعلیم ،حقایق جدایی ناپذی ِر تقدیس و مشیت الهی است .اگر ما معتقدیم که کتاب
مقدس از الهام خداست و به وفاداری خدا اعتقاد دارینتم ،پنتس باینتد بنته همنتراه پنتولس رسنتول معتقنتد
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باشیم که خدایی که کار نیکو را آغاز کرده ،آنرا در زندگی هر ایامننتداری بنته کنتامل خواهنتد رسنتانید.

2

چون خدا در ایامندار عمل می کند ،هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنتنودش منتی سنتازد،
در او پدید می آورد 3.ایامندار حقیقی از خدا تعلنتیم یافتنته و توسنتط روح القنتدس هنتدایت منتی شنتود.

4

وقتیکه گناه می کند یا برعلیه عمل پدرانۀ خدا رسکشی می کننتد ،تتدینتب منتی شنتود تنتا در قدوسنت ّیت
خدا سهیم شده و تقدیس شود ،تقدیسی که بدون آن هیی کس خداوند را نخواهد دید 5.او با تتدیب،
تربیت می شود ،تا ح ّدی که متح ّمل غم و رنج می شود تا مینتوا آرامنتش و پارسنتایی بنته بنتار آورد 6.اگنتر
کسی با ایامن به مسیح ادعا کند که فرزند خداست ولی بدون مداخلۀ خدا در شهوات زننتدگی کننتد،
کتاب مقدس او را به عنوان ایامندار دروغین و حرامزاده محکوم می کند" :سختیها را به منزلۀ تتدیب
تحمل کنید؛ خدا با شام همچون پرسان رفتار می کند .زیرا کدام پرس اسنتت کنته پنتدرش او را تتدینتب
نکند؟ اگر شام تتدیب نشده اید ،در حالی که همه از آن سهمی داشته اننتد ،پنتس حرامنتزاده اینتد ،ننته
فرزندان حقیقی(".عربانیان. 8 – 7 :12
ماهیت نجات ،قدرت مشیت الهی و امانتداری پایدار وعده هنتای خنتدا ،منتا را مطمنت

منتی سنتازد کنته

ایامندار رشد می کند ،بالغ می شود و وی گیهای حیات تازه ای را که دارد ،نشان می دهد .به همین
دلیل عیسی می تواند بگوید" :آنهنتا را از مینتوه هایشنتان خواهینتد شنتناخت" (متنتی  . 20 – 16 :7بنته
خاطر این حقایق ،پولس می تواند ایامنداران را نصیحت کند که خود را بیازمایننتد و َم َحنتک بزنننتد تنتا
ببینند که آیا در ایامن هستند 7.یوحنا بر اساس این پایه ،در این رساله یک استاندارد کتاب مقدسی
اراشه می دهد تا توسط آن خود را بیازمایند.
اطاعت از احکام خدا
بر اساس اینتن منت

کنتل عهدجدینتد ،اطاعنتت از احکنتام خنتدا ،یکنتی از
و بسنتیاری از متنتون مشنتابه در ّ

بزرگرتین شاخصهای ایامن حقیقی و رابطۀ درست با خداست .اطاعت از کالم ،آزمون منایانگ ِر عنتالی
برای نجات است .این حقیقت به وضوح در یعقوب 20 – 17 :2مطرح شده است:
پس ایامن به تنهایی و بدون عمل مرده است .حال کسی ممکن است بگوید " :تو ایامن داری و منتن
هم اعامل دارم!" اما تو ایامنت را بدون اعامل به من بنام و من ایامنم را با اعاممل به تو خواهم منود.
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تو ایامن داری که خدا یکی است .نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایامن دارند و از ترس بنته
خود می لرزند! ای نادان ،می خواهی بدانی چرا ایامن بدون عمل بی ر است؟
افرادی که کتاب مقدس را مصون از خطا و یک پارچنته منتی دانننتد ،درمنتی یابننتد کنته بنتین نامنته هنتای
8
رصنتانه بنته
یعقوب و تعلیم عادل شمردگی فقط بوسیلۀ ایامن که پولس رسول به وضوح تعلنتیم داد و م ّ

آن اعتقاد داشت و اصالحگرایان آنرا منتتنت کردننتد9،هنتیی تضّ نتادی وجنتود ننتدارد .دو نویسنتندا الهنتام
ِ
مختلف یک سکه مورد توجه قرار می دهند .پنتولس رسنتول
یافته ،بسادگی مستلۀ نجات را از دو سوی
به علّت نجات و یعقوب به نتیجۀ آن می پردازد .بنابراین ،ما از هر دو نویسنده ،دیدگاه قابل درکنتی از
عمل خدا در نجات بدست می آوریم.
نجات فقط بوسیلۀ ایامن است و افرادی که به چیز دیگنتری اینتامن داشنتته ینتا تعلنتیم دیگنتری بدهننتد،
مورد لعنت هستند10.به هرحال ،نجات بوسیلۀ ایامن منجر به عمل یا اطاعت از رشیعت می شود .اما
نباید این اعامل را به اجرا کنندا آن نسبت دهیم ،بلکه بنته خنتدایی کنته فنتیض منتی بخشنتد11.کسنتیکه
بوسیلۀ ایامن نجات یافته ،طوری زندگی می کند که بیشرت مطابق احکام خداست ،نه بوسیلۀ قدرت
ارادا نوظهور ،بلکه به خاطر اینکه تولد تازه یافته است.

12

طبیعت تازه ای به او عطا شده ،خلقت تازه ای شده و روح خدا در او ساکن است13.به قو ِل پنتولس ،او
نسبت به انسانیت کهنۀ خود مرده و از مردگان برخاسته تا در تازگی حیات زندگی کند14.همنتۀ اینهنتا
از جانب خداست ،خدایی که از طریق مسیح ،منتا را بنتا خنتود آشنتتی داد و وقتنتی منتا بنته درسنتتی اینتن
مساشل را درک کنیم ،در پرستش همۀ اینها را دوباره به خدا نسبت می دهیم.

15

این حقیقت توسط یکی از متون پولس مورد حامیت قرار می گیرد که بیش از بقیۀ متون بنته درسنتتی
برای دفاع از نجات فقط بوسیلۀ ایامن نوشته شده است" :زینترا بنته فنتیض و از راه اینتامن نجنتات یافتنته
اید -و این از خودتان نیست ،بلکه عطای خداست -و نه از اعامل ،تا هیی کس نتواند به خنتود ببالنتد.
زیرا ساختۀ دست خداییم ،و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم ،کارهنتایی
که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم( ".افسسیان 10 – 8 :2

در دو آیۀ اول ،پولس با بیان حرفهای غیر اوری به بحث و گفتگو می پردازد :نجات با فیض و از راه
ایامن است؛ این از خودتان نیست ،بلکه عطای خداست؛ نه از اعامل ،تا هنتیی کنتس نتواننتد بنته خنتود
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ببالد .به سختی می شد بدون توهین به هوش و ذکاوت خوانننتده ،کنتاملرت و آشنتکارتر از اینتن توضنتیح
داد .پولس با چه وضوح و شفافیتی می توانست اینتن حقیقنتت جنتاودانی را کنته در هنتر صنتفحۀ کتنتاب
مقدس تعلیم داده شده و مورد دفاع قرار گرفته ،منتقل کند؟ در غالطیان  16 :2او با وضوح یکسنتان
می گوید" :انسان نه با اعامل رشیعت ،بلکه با ایامن به عیسی مسیح پارسا شمرده می شود ...ننته بنتا
اعامل رشیعت ،زیرا هیی بتی از راه انجام اعامل رشیعت پارسا شمرده منی شود".
پولس با وضوح بسیار در افسسیان 9 – 8 :2مطالبی را نوشت تا ایامن را به عنوان تنها وسنتیلۀ عنتادل
شمردگی اعالم کند ،سپس به دو تعلیمی که به همراه آن می آینتد ،توجنته منتی کننتد :مشنتیت الهنتی و
عمل تقدیس در زندگی ایامندار .کسانی که بوسیلۀ اینتامن عنتادل شنتمرده شنتده اننتد ،سنتاختۀ دسنتت
خدایند ،در عیسی مسیح آفریده شده اند تا کارهای نیک انجنتام دهننتد ،کارهنتایی کنته خنتدا پنتیش از
آفرینش خلقت مهیا کرد تا در آنها گام بردارند .خدا ما را عادل منی شامرد کنته بعنتد تنترکامن کننتد .او
قدرت خود را برای نجات از محکومیت گناه نشان نداده تا بعد ناتوانی خنتود را بنترای نجنتات از قنتدرت
گناه نشان دهد .چرا بسیاری از سنتکوهای موعظنتۀ عرصنت منتدرن نسنتبت بنته اینتن حقیقنتت نابیناسنتت؟
خنتنتدایی کنتنته بنتنتزرگرتین گناهکنتنتاران را عنتنتادل شنتنتمرد ،هنتنتامن خنتنتدایی اسنتنتت کنتنته منتنتی تواننتنتد بنتنتزرگرتین
گناهکاران را تقدیس کننتد16.افنتراد بیشنتامری هنتر یکشنتنبه بنتر روی نیمکتهنتای کلیسنتا منتی نشنتینند،
درحالیکه نفسانی و تقدیس نشده هستند ،نه به خاطر اینکه وعده های خنتدا انجنتام نشنتده ،بلکنته بنته
ِ
صورت ظاه ِر دینداری دارند ،اما منکنتر قنتدرت آن هسنتتند.
خاطر اینکه هنوز ایامن نیاورده اند .آنها

17

آنها خود را از آنِ مسیح می دانند ،اما "برخالف رشیعت عمل می کنند" ،انگار خدا هرگز رشیعتی بنته
آنها نداده تا اطاعت کنند .آنها او را "خداوند ،خداوند "،خطاب می کنننتد ،امنتا کالمنتش را اجنترا مننتی
کنند (لوقا  . 46 :6در روز آخر ،آنها ترسنتناکرتین حکمنتی را کنته برایشنتان صنتادر منتی شنتود ،خواهننتد
شنید" :هرگز شام را نشناخته ام .از من دور شوید" (متی . 23 :7
به همین دلیل آزمونهای رسالۀ اول یوحنا بسیار مهم اسنتت ،مخصوصنتاً آزمنتونی کنته اکننتون در مقابنتل
ماست .نشانۀ نجات بیگناهی کامل یا کارنامۀ کامل اطاعت نیست ،بلکه رابطۀ تنتازه بنتا احکنتام خنتدا،
متایل واقعی نسبت به آنها ،اشتیاق واقعی برای انجام آنهنتا ،بکنتارگیری عملنتی و در حنتا ِل رشنتد آنهنتا و
توبۀ واقعی در هنگامیکه غفلت از آنها آشکار می شود .شخص پیش از ایامن آوردن ،چنین رابطنته ای
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با احکام خدا ندارد ،بلکه مانند کسی زندگی می کند که انگار هرگز رشیعتی برای اطاعت به او داده
نشده یا اوامر حکیامنه ای به او عطا نشده که آنها را تحسین کرده و بکنتار بنتربد .او خواهنتانِ شنتناخت
رشیعت خدا نیست و برای بکارگیری آن تالش منی کند .نافرمانی همیشگی او تنتتثیری بنتر وجنتدانش
منی گذارد که او را به توبه وادارد .به هرحال ،وقتی این شخص از طریق موعظۀ انجیل ،بنتا روح خنتدا
زنده می شود ،نه تنها وارد رابطۀ جدید با خدا می شود ،بلکه وارد رابطۀ جدید با کنتالم خنتدا نینتز منتی
شود .او به طور فزاینده ای از حکمت و زیبایی احکام خدا قدردانی می کند .او واقعاً مشتاق شناخت
کالم خدا و زندگی بر اساس آن می شود .اگرچه قنتبالً احکنتام خنتدا را کنتامالً نادینتده منتی گرفنتت ،امنتا
اکنون شایستگی آنها را می ستاید .با وجود حیرت خود و تعجب افرادی که او را پنتیش از اینتامن منتی
شناختند ،خود را دست در دست بزرگرتین مق ّدسین صهیون می بیند که با هم اعالم می کنند:
رشیعت خداوند کامل است ،و جان را احیا می کند.
شهادات خداوند امین است ،و ساده لوحان را حکیم می گرداند.
احکام خداوند راست است ،و دل را شادمان می سازد.
فرمان خداوند پاک است ،و دیدگان را روشن می کند.
ترس خداوند طاهر است ،و پایدار تا به ابد.
قوانین خداوند حق است ،و به متامی ،عدل.
از طال مرغوبرت است ،حتی از زر بسیار خالص؛
از شهد شیرین تر است ،حتی از قطرات شانۀ عسل.
خدمتگزارت نیز از آنها هشدار می یابد،
و در حفظشان پاداشی عظیم است( .مزامیر 11 – 7 :19
این تقدیر تازه از کالم خدا را به چه چیزی می توانیم نسبت دهیم؟ اگر محبتی نسبت به بتهنتا وجنتود
داشته ،باید به محبت نوظهور نسبت به خدا رهنمون شود .به همین دلیل ،یوحنا می نویسد" :اما آن
که از کالم او اطاعت می کند ،محبت به خدا براستی در او به کامل رسیده است . 5 : 2( ".این منی
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تواند در اشاره به محبت خدا به ایامندار باشد ،چون اینتن محبنتت از ابتنتدا کامنتل اسنتت .محبتنتی کنته
یوحنا دربارا آن می نویسد ،محبتی است که از قلب احیا شدا مسیحی رسچشمه منتی گینترد .او خنتدا
را دوست دارد و این محبت اثبات شده ،ابراز شده و با اطاعت کامل از احکام خدا به کامل می رسد.
محبوب فرقۀ پاک دینانَ ،متیو ِهرنی بصیرتی را اراشه می دهنتد کنته فصنتیح و تهنتذیب کنننتده
حکیم و
ِ
است:
اکنون نور باید محبت را فروزان سازد؛ و محبت باید از کالم خدا اطاعت کند و اطاعنتت خواهنتد کنترد؛
در این اثنا ،محبوب باید خشنود شده و مورد خدمت قرار گیرد ،و این عمل با اطاعنتت از ارادا آشنتکار
او انجام می شود ،اطاعتی که به این ترتیب اجرا شده و بکار گرفته می شود؛ بنته اینتن ترتینتب محبنتت
ابراز می شود؛ به این ترتیب بکارگیری ،عملکرد و لذت کامل خنتود را دارد؛ و بنتدین وسنتیله (بنتا توجنته
الزامی به ارادا خدا ،یا مسیح می دانیم که در او هستیم ،می داننتیم کنته متعلنتق بنته او هسنتتیم و بنته
وسیلۀ هامن روحی که ما را برای رسیدن به چنین اطاعتی رشد و یاری منتی دهنتد ،بنتا او متحنتد شنتده
ایم.

18

به این معنا نیست که ایامندار واقعی هرگز دوباره رشیعت را نادیده مننتی گینترد ینتا بنتا نااطنتاعتی از آن
دور منی شود .هیی شخصی نیست که گناه نکند ،و هیی یک از ما از آن بی تفاوتی که گاهی اوقنتات
بر جامنان رخنه کرده و منطق مان را کور می سازد ،مستثنی نیستیم .هیی ایامنداری در اینتن سنتوی
آسامن ،آنطور که باید عاشقِ خدا نیست ،به طور صحیح مشتاق رشیعت خدا نیست ،یا آنطور که منتی
خواهد برای بکارگیری آن غیرت ندارد .بلکه به این معناست که کسانیکه از روح خدا تولد تنتازه یافتنته
اند ،درعقیدا خود نسبت به کالم خدا و بکارگیری آن ،در مقایسه با افرادی که هنوز اینتامن نینتاورده و
در دنیا هستند ،تفاوت مشخصی خواهند داشت .این حقیقتی است که یوحنا می خواهد به ما اراشنته
دهد.
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اعرتاف باطل
سپس ،یوحنا به افشای افرادی می پردازد که خود را با مسیحیت معرفی می کنند ،امنتا هنتیی دلیلنتی
برای این اطمینان ندارند .در اینجنتا دوبنتاره ،شنتجاعت یوحننتا بنترای گوشنتهای منتدرنی کنته بنته موعظنتۀ
مالیمرت عادت کرده اند ،کمی طاقت فرساست .بنته هرحنتال ،کنتالم او بنتا الهنتام و محبنتتش غینتر قابنتل
سؤال است .او می نویسد" :آن که می گوید او را منتی شناسنتد ،امنتا از احکنتامش اطاعنتت مننتی کننتد،
دروغگوست و راستی در او جایی ندارد( ".اول یوحنا 4 :2
اگر ما معتقدیم که کالم یوحنا بسیار خشن یا سختگیرانه است ،باینتد حنتداقل بنتدانیم کنته زبنتان او در
عهدعتیق و جدید متداول است .عیسی ایامنداران دروغین را با زبان بدتری افشا منتی کننتد ،وقتیکنته
آنها را "ای بدکاران" خطاب می کند (متی  . 23 :7پولس رسول آنها را به عنوان افنترادی کنته منت ّدعی
خداشناسی اند اما با اعاملش آنرا انکار می کنند ،منتتهم منتی کننتد .او حتنتی ادامنته داده و آنهنتا را بنته
عنوان "نفرت انگیز ،نافرمان و نامناسب برای هر کار نیکو" (تیتوس  16 :1رسزنش می کند .یعقوب
برادر ناتنی خداوندمان ،شخصیت و اعامل آنها را بدتر از دیوها می داند ،چون حداقل دیوها از ترس
به خود می لرزند 19.اما معرتفین مسیح که او و احکامش را نادیده می گیرننتد ،بنتدون تنترس از عواقنتب
م ّوقت یا ابدی ،این کار را می کنند.
آنها با اطمینان اعالم می کنند" :من او را می شناسم" و بعد با قدرت از رابطه شان دفنتاع منتی کنننتد،
برخالف متام شواهد که خالف آنرا نشان می دهند .آنها با کنتوچکرتین نظنتر دربنتارا اینکنته خداوننتد را
منی شناسند یا خداوند آنها را منی شناسد ،به ش ّدت آزرده شده ،قلبشان شکسته و حتی خشنتمگین
می شوند .بنابراین ،کسانیکه چنین چیزی را به آنها می گویننتد ،بهنترت اسنتت بنته هشنتدار خداوننتدمان
توجه کنند" :آنچه مقّدس است ،به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید ،مبادا
آنها را پایامل کنند و برگردند و شام را ِب َدرند( ".متی 6 :7
دو دلیل برای لجاجت در برخورد با این شواهد طاقت فرسا وجنتود دارد .اولنتین منتورد مربنتوط بنته ذات
انسان است .قلب احیا نشده که مملو از غرور و ن ّیات بد است20.بنته هرحنتال ،منتی خواهنتد خنتود را بنتا
روکش نازکی از مذهب و پرهیزگاری بپوشاند .فقنتط کنتوچکرتین نینتروی شمشنتیر ،اینتن روکنتش ننتازک
دینداری جعلی را می شکافد و شخصیت واقعی ایامندار دروغین مانند سیل یا گرگ گرسنه بنته شنتام
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حمله ور می شود .دومین دلیل برای دیوار ظاهرا ً غیرقابل نفو ِذ فرینتب ایامننتدار دروغنتین ،موعظنته ای
است که شنیده اند .ظاهرا ً سکوی موعظۀ مدرن به جای اینکه بنته جامعنتت هشنتدار بدهنتد کنته بنترای
مالقات با خداوندشان آماده شوند ،فراخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند و خود را بیازمایند تا
اعالم "سالمتی است ،سالمتی است ،حال آنکنته سنتالمتی نیسنتت"،
ببینند که آیا در ایامن هستند ،با
ِ
آنها را به خواب خطرناکی فرو می برد 21.بسنتیاری از واعظنتان ،خنتدمات خنتود را بنتر روی اسنتتخوانهای
خشک اعضای کلیسای غیرایامندار بنا کرده و با دوغاب (سفید کاری بازاریابی خالقانه ،رسگرمنتی و
قطعِ مخازن آب شکسته ای که برای رفع نیازهای احساسی افراد درحال مرگی اسنتت کنته بنته انجینتل
ِ
شنتدید
نیاز دارند ،بر روی دیوارهای ضعیف شان گی می مالند22.وقتی بارانهای سیل آسنتا و بادهنتای
داوری خدا برعلیه آنها می آید ،دیوارشان فرو ریخته و بقایای آن به فراموشی سپرده می شود 23.شاید
واعظ نجات یابد ،اما مانند کسی خواهد بود کنته از مینتان شنتعله هنتای آتنتش جنتان بنته در بنترده اسنتت.
اعاملش خواهد سوخت.
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افرادی که م ّدعی ایامن به مسیح هستند ،اما به احکام او توجه منی کنند ،باید بسیار نگنتران شنتوند.
اگرچه به شدت مخالفت می کنند که حقیقتاً خدا را دوست دارند -اما آنرا بنتا اعاملشنتان نشنتان مننتی
دهند -باید به آنها نشان داده شود که کتاب مقنتدس چننتین محبنتت را تصنتدیق مننتی کننتد ،بلکنته آننترا
مانند کالم بی معنی تقبیح می کند 25.بعالوه ،افرادی که ادعا می کنند که ردای نبوت بر تن دارننتد،
باید آنها را بیدار کنند تا از مردگان برخیزند .سپس مسیح حقیقتاً بر آنها خواهد تابید.

26

اطمینان ما و احکام خدا
صدای یوحنا در این سه آزمونِ ایامن که در مقابل ما گذاشته ،بسنتیار واضنتح اسنتت" :از اینتن جنتا منتی
دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت می کنیم(".اول یوحنا  3 :2آیا این آزمون ،اطمیننتان
نجات ما را تقویت کرده یا تضعیف می کند؟ اگر رابطۀ ما با احکام خدا با رابطنتۀ شنتخص غیرایامننتدار
مقایسه می شد ،آیا تفاوت واقعی یا قابل مشاهده دیده می شد؟ منتا بنتر اسنتاس مکاشنتفۀ کنتالم خنتدا،
چگونه رابطۀ خود را با ارادا خدا توصیف می کنیم؟ آیا کالم خدا را مطالعه می کننتیم تنتا منتورد تتیینتد
قرار بگیریم؟  27آیا بجا آورندگان کالم هستیم -یا رصفاً شنوندگانی که خود را فریب می دهیم؟
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به طور خالصه ،می توانیم این چیزها را دربارا ایامننتدار واقعنتی بگنتوییم .اوالً ،باینتد ضنتعف او را تتیینتد
کنیم .حتی بالغرتین مق ّدسین باید غالباً با مساشل این دنیا و بی تفاوتی ِدل خود نسبت به کالم خدا
در کشمکش باشند .هر مسیحی به خاطر بی توجهی مک ّرر به کالم خدا و بنتی حرمتنتی بنته احکنتام آن
سوگواری کرده است .به هر حال ،این سوگواری و توبه ،نشانۀ محکمی برای ایامن فنتراهم منتی کننتد.
افرادی که تولد تازه نیافته اند ،این نگرانیها را ندارند.
دومنتاً ،بنتنتا وجنتنتود ضنتنتعفهای واقعنتنتی ایامننتنتدار حقیقنتنتی ،بنتنتین رابطنتنتۀ او بنتنتا احکنتنتام خنتنتدا و رابطنتنتۀ شنتنتخص
غیرایامندار با احکام خدا تفاوت های برجسته ای وجنتود خواهنتد داشنتت .شنتخص مسنتیحی در لنتذت
بردن از احکام خدا رشد می کند و در بکارگیری آنها با اطاعت پیتفت می کننتد .اگرچنته پیتنتفتش
غالباً سه قدم به جلو و دو قدم به عقب خواهد بود ،اما به هر حال یک پیتنتفت واقعنتی خواهنتد بنتود.
اگرچه گاهی اوقات با َه َرس و تتدیب الهی مواجه خواهد شد ،اما پیروز و ربخش خواهد بود .رفتنتار
و کردار ایامندار در طول دوران کامل زندگیش و بوسیلۀ کار متداوم و تقدیس کنندا خنتدا ،انعکاسنتی
از تسلیم بیشرت به ارادا خدا خواهد بود ،اراده ای که در احکام او آشکار شده است.
سوماً ،ماتم ایامندار بنترای نااطنتاعتی ،بنتا اشنتتیاقش بنترای اطاعنتت افنتزایش خواهنتد یافنتت .درحالیکنته
ایامندار در درک ارزش خدا و تقنتدیر از کنتالم خنتدا رشنتد منتی کننتد ،بنته خنتاطر هنتر ننتوع نااطنتاعتی در
زندگیش بسیار متتسف می شود .اما تتسفش باعث ناامیدی منی شود ،چون وفنتاداری خنتدا در طنتول
سفر زمینی اش آشکار شده و او به تجربه می داند که خدا د ِل شکسته و توبنته کنتار را "خنتوار نخواهنتد
شمرد" (مزامیر . 17 :51
اگر خود را با مطالب یوحنا دربارا رابطۀ جدید و بینظیر مسیحی با احکام خدا یکی می دانینتد ،پنتس
دلیل بیشرتی برای اطمینان از نجات دارید .اما اگر رابطۀ بیگانه یا عدم رابطنتۀ شنتام بنتا احکنتام خنتدا
منایان شده ،دلیلی برای نگرانی زیاد دارید .شام باید نزد خدا فریاد برآورید و زندگی خود را با توجنته
به کالم خدا بیازمایید .خدا قلب شکسته و توبه کار را خوار نخواهد شمرد ،و هنتر کنته را کنته بنته ننتزد او
رود نخواهد راند 29،و "هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت( ".رومیان . 13 :10
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فصل ششم

پیروی از مسیح

از این جا می دانیم که در او هستیم :آن که می گوید در او می ماند ،باید هامن گونه رفتنتار کننتد کنته
عیسی رفتار می کرد.
 اول یوحنا 6 – 5 :2احتامالً ما به بزرگرتین نشانۀ ایامن واقعی پرداختیم :اطاعت پایدار از احکام خدا .بنتا وجنتود عظمنتت
آزمون بعدی شاید به راحتی اهمیت آنرا نادیده بگینتریم .بنته هنتر حنتال ،اینتن آزمنتون از چننتان اهمیتنتی
برخوردار است که باید با دقت زیاد به آن بپردازیم .چگونه تشخیص دهنتیم کنته خنتدا را بنتا ینتک رابطنتۀ
نجات بخش می شناسیم؟ پاس آن به هامن اندازه که مخترص و مفید است ،قدرمتند نیز می باشنتد.
ما مانند او رفتار می کنیم!
شک واداشته و حتی ناامید کند .اما چه کسنتی جنترأت تفّکنتر ینتا
در نگاه اول ،شاید این آزمون ما را به
ّ
حتی اعالم این مطلب را دارد ،که بگوید زندگیش مانند زندگی مسنتیح بنتر روی زمنتین منتی باشنتد؟ بنته
هرحال ،بعد از رفع سوا تفاهم اولیۀ ما از این م  ،ثابت می شود که اینتن ینتک تسنتلّی عظنتیم ،حتنتی
برای ضعیفرتین مق ّدسین است.
روش زندگی عیسی
برای آغاز درس باید به طور خالصه به زندگی باشکوه عیسی در طول سفرش بر روی زمنتین بپنتردازیم.
کتاب مقدس با این تتیید آغاز می کند که پرس خدا به شباهت انسان گناهکار به این دنینتا آمنتد 1.بنته
این معنا نیست که مسیح رصفاً شبیه انسان گناهکار شد ،بلکه او واقعاً و حقیقتنتاً طبیعنتت انسنتانی را
بدون ناپاکی و گناه بر خود گرفت و بنتا محنتدودیتها ،ضنتعفها ،مصنتیبتها و اننتدوه انسنتان سنتقوط کنترده
مواجه شد .ویلیام ِهندری ِ
کسن اینطور توصیف می کند" :او طبیعت انسانی را بر خود گرفت ،نه به آن
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شکلی که در ابتدا به دست خدا خلق شده بود ،بلکه طبیعتی که با گناه ضعیف شده بود ،اما بیگناه
ماند".

2

اگر پرس خدا طبیعت انسانی پیش از سقوط را که در جالل و ق ّوت کامل بود ،بر خود می گرفت ،این
یک تحقیر غیرقابل درک می شد .به هرحال ،او به شباهت جسم انسانی فرسنتتاده شنتد و طبیعتنتی را
ِ
معرض عواقب وحشتناک سقوط بود ،بر خود گرفت .او از ضعف ما آگاه بود ،مثل ما تحقیر شد
که در
و در همنتنته چینتنتز مانننتنتد منتنتا وسوسنتنته شنتنتد ،امنتنتا بنتنتدون گننتنتاه ماننتنتد 3.او "قنت ّدوس ،بنتنتی عینتنتب ،پنتنتاک" ماننتنتد.
(عربانیان 26 :7
برای درک عظمت این حقیقت باید بزرگرتین و پرهیزگنتارترین مق ّدسنتینی را کنته تابحنتال بنتر روی کنترا
زمین زیسته اند با شخصیت بینظیر عیسی مسیح مقایسه کنید .حتنتی در زننتدگی پنتولس رسنتول نینتز
لحظه ای نبود که خدا را به طور شایسته محبت کند .هرگز کاری برای خدا انجام نداد که بگوید آننترا
منحرصا ً ،کامالً ،بدون هیی گونه انگیزا رقابت برای جالل خدا انجام داده اسنتت .امنتا منتی داننتیم کنته
لحظه ای در زندگی مسیح نبود که خداوند خدایش را با متامی دل ،جان ،فکر و ق ّوتش محبت نکرده
باشد 4.هر کاری را با انگیزا کامل برای جالل خدا انجام داد .وقتنتی غنتذا منتی خنتورد ،منتی نوشنتید ینتا
حتی کوچکرتین تکالیف را برای جالل خدا می کرد.

5

بیگناهی کامل عیسی آنقدر برجسته و غیرقابل انکار بود که بی درنگ ،او حتی در مقابل دشمنانش،
گواهی بر کامل خود بود .کدامیک از ما می توانیم در مقابل بدترین مخالفان خود بایستیم و آنهنتا را
اینطور به مبارزه بطلبیم" :کدام یک از شام می تواند مرا به گننتاهی محکنتوم کننتد؟" (یوحننتا . 46 :8
کدامیک از ما آنقدر شجاعت داریم که در مقابل رؤسنتای منتذهبی زمامننتان بایسنتتیم و بگنتوییم" :منتن
همواره آنچه را که مایۀ خشنودی اوست ،انجام می دهم" (یوحنا  29 :8؟
به هرحال ،این شهادت مسیح دربارا خودش بود ،اما او تنها کسی نبود که چنین عقیده ای داشنتت.
پنتنتنتدر ،شنت ِ
نتنتاهد اطاعنتنتنتت کامنتنتنتل مسنتنتنتیح بنتنتنتود" :اینتنتنتن اسنتنتنتت پرسنتنتنت محبنتنتنتوبم کنتنتنته از او خشنتنتنتنودم".
(متی 17 :3؛ . 5 :17
به هر قسمتی از عهدجدید که بنگریم ،شنتهادتی از زننتدگی بنتی عینتب و نقنتص عیسنتی مسنتیح را منتی
یابیم .حتی دشمنان مسیح نیز این حقیقت را تصدیق کردند .یهودا ،اندک زمانی بعنتد از خیاننتت بنته
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عیسی ،پشیامن شده و فریاد برآورد" :گناه کردم و باعث ریخ

خون بی گننتاهی شنتدم( ".متنتی :27

 4پیش از آنکه پیالتس حکم وحشتناکش را صادر کند ،زن او با این کالم به او هشدار داد" :تو را بنتا
این مرد بی گناه کاری نباشد ،زیرا امروز خوابی دربارا او دینتدم کنته منترا بسنتیار رننتج داد( ".متنتی :27
 19حتی با وجود تسلیمی که به خاطر ترس بود و باعث اعدام مسیح شد ،این متمور رومی ظامل که
نفع خود را طالب بود ،اعرتاف کرد" :سببی برای محکوم کنتردن اینتن منترد مننتی ینتابم( ".لوقنتا 4 :23
نهایتاً ،مصلوب شدن مسیح با اعرتاف فرماندا رومی سختدلی به پایان می رسنتد کنته صنتدای خنتود را
برای ستایش خدا بلند کرد و گفت" :به یقین که این مرد بی گناه بود"( .لوقا 47 :23
عهدجدید نه تنها دربارا زندگی بیگناه مسیح ،بلکه دربارا عدالت مثبت او نیز شنتهادت منتی دهنتد .او
انجیل را به فقیران موعظه کرد ،رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعالم کرد و سنتتمدیدگان
را رهایی بخشید 6.وقتی دهانش را برای تعلیم دادن باز می کرد ،مردم به خاطر اقتدارش شگفت زده
می شدند 7.وقتی آنها گرسنه بودند ،چند ننتان و منتاهی را بنترای خنتوارک دادن بنته هنتزاران نفنتر تکثینتر
کرد 8.او دیوزدگان را با یک کالم آزاد کرد ،مربوصان را پاک کرد ،بیامران را شفا داد و مردگان را زننتده
کنتنترد 9.بنتنتی دلینتنتل نبنتنتود کنتنته منتنتردم حینتنترت کنتنترده و شنتنتهادت منتنتی دادننتنتد" :هنتنتر چنتنته او کنتنترده ،نیکوسنتنتت"
(مرقس . 37 :7
ما چگونه می توانیم مقایسه کنیم؟
با توجه به زندگی بی عیب و نقص عیسی مسیح و اعامل پرجاللش که تا به منترگ مطینتع بنتود ،حتنتی
مرگ بر روی صلیب10،شاید انصاف یا منطق خواستۀ یوحنا را منتورد سنتؤال قنترار دهنتیم " :آن کنته منتی
گوید در او می ماند ،باید هامن گونه رفتار کند که عیسنتی رفتنتار منتی کنترد 6 :2( ".چنترا اینتن رسنتول
محبوب ،چنین بار سنگینی بر دوش ما گذاشته که خود و رسوالن دیگر ،قادر بنته حملنتش نبودننتد؟

11

چگونه حتی پرهیزگارترینِ مق ّدسین با وجود چنین استاندارد باالیی می توانستند اطمینان زیادی از
نجات داشته باشند؟ اجرای خواسته های خسته کنننتدا فریسنتیان ینتا حتنتی احکنتام سنتخت رشیعنتت،
راحت تر از رسمشق گیری از زندگی کامل خداوند مان می بود.
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به هرحال ،قبل از اینکه ناامید شده و خود را تسلیم کیفر ابدی کنیم ،باید دوباره زمینۀ م

یوحنا را

به یاد آوریم .او خواستار دستیابی به کامل غیرممکن نیست ،بلکه ما را تشویق می کند کنته متنتایالت
زندگی خود را بیازماییم .آیا هنوز "مطابق روشهای این دنیا" گام برمی داریم (افسسیان  3 – 1 : 2؟
یا بوسیلۀ عمل تقدیس کنندا روح القدس می آموزیم که مانند مسیح گام برداریم؟ آینتا شنتواهد قابنتل
مشاهده و عملی وجود دارد که نشاندهندا تالش برای پینتروی از مسنتیح باشنتد؟ آینتا ادعنتای منتا بنترای
شاگردی مسیح بوسیلۀ رفتار ،اعامل و کالمامن تتیید شده یا تکذیب می شنتود؟ آینتا کنتردار روزاننتۀ منتا
مسیح را بیشرت و دنیا را کمرت منایان می کند؟ آیا مشاهدا شنتکاف بزرگنتی کنته هننتوز بنتین شخصنتیت
مسیح و شخصیت ما وجود دارد ،باعث آزارمان می شود؟ آیا ما مشتاقیم که شبیه مسیح شویم؟
پرس کوچکی را تص ّور کنید که برادر بزرگش را بسیار دوست دارد و تحسین می کند و می خواهنتد در
همه چیز از او تقلید کند .اگرچه ظاهر بچگانه ای دارد ،اما بررسی دقینتق چهنتره و رفتنتارش ،شنتباهت
کافی به برادر بزرگش را نشان می دهد که اثبنتاتی بنتر خویشنتاوندی آنهاسنتت .ینتک صنتبح زمسنتتانی و
برفی ،برادر بزرگرت برای انجنتام کارهنتای روزاننتۀ مزرعنته از خاننته خنتارج منتی شنتود و بنترادر کنتوچکرت بنته
دنبالش می رود .برادر بزرگرت ق ّد بلند است و قدمهای بلند و محکم برمنتی دارد .ر ِد پاهنتایش در بنترف
ِ
چنتالش بنته
نشاندهندا قدرت و تعادلی است که خارج از توانِ پرس کوچک است .اما او بدون ترس از
ظاهر غیرممکن و با اشتیاق برای شباهت به برادر بزرگرت ،قدمهای بلند برمی دارد تا در هامهنگی با
ر ِد پای او باشد .بعد از چند تالش ضعیف ،این پرس و هر مشاهده کنندا دیگری متوجه می شوند که
قدمهای بزرگ برادر بزرگرت فوق از توان برادر کوچکرت است.
اگرچه او به جاده ای که در مقابلش عالمتگذاری شده ،چشم می دوزد؛ اگرچه با عزم راس خواهنتان
انجام این تکلیف است ،و با وجود خستگی مفرط ،نهایت سعی خود را می کند ،اما نتیجنتۀ آن بسنتیار
نامناسب و حتی یک تقلید مضحک اسنتت .امنتا پشنتتکار اینتن پرسنت بنتا وجنتود ننتاتوانی در همگنتامی بنتا
برادرش ،رسسپردگی کامل او را نسبت به برادرش ثابت می کند .با وجود شکست مک ّررش ،هر شاهد
صادقی متوجه می شود که متایل قلبی و خواستۀ پرس کوچک این اسنتت کنته مانننتد بنترادر بنتزرگرتش
شود و مانند او راه برود.
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بر اساس کتاب مقدس ،مسیح نه تنها نبی ،کاهن و پادشنتاه ماسنتت ،بلکنته بنترادر بنتزرگرت منتا نینتز منتی
باشد12،و مسیری که طی کرد ،الگو و مسیری بنترای زننتدگی منتا فنتراهم منتی کننتد .پنتولس رسنتول منتی

نویسد که ما "از پیش تعیین شده ایم تا به شکلِ " مسیح درآییم ،تا "او فرزند ارشنتد از بنترادران بسنتیار
باشد" (رومیان  ،29 :8تتکیدها افزوده شده است  .بعالوه او ما را نصیحت می کند که از او رسمشنتق
بگیریم ،هامنطور که او از مسیح رسمشق می گرفت13.پطرس رسول ایامنداران را علیرغم رنجهایشان
تشویق می کند که مسیح رسمشقی به آنها داده تا بنتر آثنتار قنتدمهای وی پنتا نهننتد14.نهایتنتاً ،نویسنتندا
عربانیان ما را نصیحت می کند که "بیایید هر با ِر اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می
پیچد ،از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده اسنتت ،بنتدویم .و چشنتامن
خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایامن یعنی عیسی بدوزیم".

(عربانیان 2 – 1 :12

ِ
عبارت"هامن گونه رفتار کنینتد کنته عیسنتی رفتنتار
با توجه به این متون ،نباید غیرعادی باشد که یوحنا
کرد" را آزمون واقعی ایامن ما ساخت .به هرحال ،یک شاگرد کیست ،غیر از کسی که می خواهنتد در
همه چیز شبیه اربابش شود؟ 15او نه تنها خود را متعهد به یادگیری تعنتالیم اربنتابش کنترده ،بلکنته منتی
خواهد از طرز زندگی او پیروی کند .او شاگردی است که می آموزد مانند اربابش رفتار کند.
در اک موارد ،اوج رابطۀ ارباب /شاگرد زمانی است که شاگرد مانند اربنتابش منتی شنتود و در سنتطحی
برابر در کنار او می ایستد .اما در مسیحیت ،رابطۀ ارباب /شاگرد هرگز به اوج منی رسد .ما هرگنتز بنته
سطح اربامبان منی رسیم .ما همیشه شاگردیم .به همین دلیل عیسنتی بنته شنتاگردانش هشنتدار داد:
"اما شام استاد خوانده مشوید ،زیرا تنها یک استاد دارید ،و همۀ شام برادرید( ".متی 8 :23
آن مسیحی که بنتیش از همنته بنته شنتباهت مسنتیح درمنتی آینتد ،همیشنته آن شنتاگردی خواهنتد بنتود کنته
همچنان باید به طور کامل به کامل عیسی مسیح دست یابد .بالغرتین شنتخص همچننتان منتی آمنتوزد
که مانند مسنتیح رفتنتار کننتد .تقنتدیس شنتده تنترین شنتخص مقنت ّدس همیشنته خنتود را بنته عننتوان بنترادر
کوچکرتی می بیند که تالش منتی کننتد امنتا هرگنتز مننتی تواننتد بنتا بنترادر بنتزرگش همگنتام شنتود .حتنتی
پایدارترین زندگی مسنتیحی ،آن زننتدگی اسنتت کنته دامئنتاً فراتنتر از گامهنتای طبیعنتی قنتدم برمنتی دارد؛
بنابراین ،با عدم کامل و ناشیگری شناخته می شود .حتی در لحظاتی که بیش از همه شبیه مسنتیح
هستیم ،شباهت ما به برادر بزرگرتمان بسیار کم و ناکامنتل اسنتت .رصفنظنتر از پیتنتفت منتان در اینتن
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مسابقه برای رسیدن به او ،همچنان فاصلۀ زیادی بین ما باقیست .بنابراین ،ایامندار بنتالغ منتی داننتد
که همیشه پیش از رسیدن به پاداش باید فضای زیادی را تحت پوشش قرار دهد .پولس رسنتول اینتن
حقیقت را با وضوح فوق العاده در نامۀ خود به کلیسای فیلیپی بیان می کند:
منی گویم هم اکنون به اینها دست یافته ام یا کامل شده ام ،بلکه خود را به پیش می رانم تنتا چینتزی
را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد .برادران ،گامن مننتی کنتنم هننتوز آن را بنته
دست آورده باشم؛ اما یک کار می کنم ،و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشنتی منتی سنتپارم و بنته
سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده ،برای رسیدن به خط پایان می کوشم ،تنتا جنتایزه ای
را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به باال فرا خوانده است(.فیلیپیان 14 – 12 :3
پولس رسول بزرگ هرگز ادعای کامل نکرد .او هرگز وامنود نکرد که مانند مسیح رفتار منتی کننتد .امنتا
در زندگیش اشتیاق واقعی و قابل مشاهده ای برای شباهت به مسیح داشت و برای رسنتیدن بنته اینتن
هدف "کوشید" ،و تا جایی پیش رفت که توانست به ایامنداران دیگر بگوید" :از من رسمشق بگیرید،
چنانکه من از مسیح رسمشق می گیرم( ".اول قرنتیان . 1 :11
این تعادل در ادراک پولس دربارا تقدیس ،به ما کمک می کند تا بنتا تعنتادل کتنتاب مقنتدس برابنتر بنته
رساغ آزمون سوم برویم .یوحنا تعلیم منی دهد که ما باید به کامل برسیم تا بتوانیم مطم

شنتویم .او

فقط به افرادی که "کامالً تقدیس شده اند" اطمینان منی دهد.
بلکه به افرادی که عدم شباهت خود را به مسیح می پذیرند و هیی نشانۀ عملی ینتا قابنتل مشنتاهده از
تالش واقعی برای شباهت بیشنترت بنته مسنتیح ندارننتد و هنتیی پیتنتفت قابنتل مشنتاهده بنترای ینتادگیری
رفتاری مطابق رفتار او ندارند ،هیی اطمینانی منی دهد.
رفتار خود را بیازمایید
ِ
درک صحیح آزمونِ چهارم باید خود را با توجه به آن بیازماییم :آیا ما مانند مسنتیح رفتنتار منتی
اکنون با
کنیم؟ هدف و متایل زندگی ما چیست؟ آیا طرز زندگی ما انعکاسی از اشتیاق واقعنتی بنترای شنتباهت
به مسیح است؟ به هر میزانی که بتوانیم به این سؤاالت پاسنت مثبنتت بنتدهیم ،بنته هنتامن مینتزان منتی
توانیم مطم

شویم که عمل واقعی تبدیل در زندگی ما انجام شده و کسیکه کار نیکو را آغنتاز کنترده،
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آنرا به کامل می رساند .ما باید بسادگی با کردار خود و رشنتد در شنتباهت بنتا الگنتویی کنته مسنتیح بجنتا
گذاشت ،به اثبات اعرتافامن ادامه دهیم .هر روزی که پایداری می کنیم ،فقنتط تنتالش بنترای تقوینتت
اطمینان ما می باشد.
به هرحال ،به هر میزانی که متایالت و اشتیاق ما شبیه دنیای غیرایامندار باشد ،به هامن میزان باید
ِ
رصف پیروی از این عرصنت
نگران باشیم .اگر ما اهداف مشرتکی با دنیا داریم و افکار ،زمان و منابع ما
می شود ،دلیلی برای ترسیدن داریم .اگر آنچه را که مورد تحسین دنیاست ،تحسین کنیم و خواهان
پیروی از روشهای آن باشیم ،باید حقّان ّیت اعرتافامن را مورد سؤال قرار دهیم .اگر بعد از خودآزمنتایی
دریابیم که به اندازا کافی خوب نیستیم ،نباید بی تفاوت شده یا تسلیم یتس فلج کننده شویم ،بلکه
حل باشیم .اما باید بدانیم که کتاب مقدس هیی فرمول یا برنامنتۀ قنتدم بنته قنتدمی
باید فورا ً در پیِ راه ّ
برای اصالح اطمینان معیوب ما اراشه منی کند؛ بلکه ما را نصیحت می کند که با کالم خداوند و دعنتا
در طلب او باشیم تا زمانیکه او به ما آرامش بخشد .باید به یاد بیاوریم که خداوند با قنترار دادنِ منتا در
تعلیم رفتاری مطابق رفتار خود ،آن آرامنتش را تتیینتد و حقان ّینتت آننترا اثبنتات منتی کننتد.
مسیر عدالت و
ِ
اعرتاف ایامن ما و احساس درونی اطمینان ،فقط به اندازه ای معترب است که با شواهد عملی و قابل
مشاهدا زندگی تغییریافته و در حال تغییر اثبات شود.
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فصل هفتم

محبت به مسیحیان

ای عزیزان ،حکمی تازه به شام منی نویسم ،بلکه حکمی دینترین کنته از آغنتاز داشنتته اینتد .اینتن حکنتم
دیرین ،هامن پیام است که شنیدید .در عین حال ،حکمی که به شام می نویسم حکمنتی تنتازه اسنتت
ِ
حقیقت آن در او و نیز در شام منایان است ،زیرا تاریکی سپری می شود و نور حقیقی هنتم اکننتون
که
به درخشیدن آغاز کرده است.
آن که می گوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد ،هنوز در تاریکی به رس منتی بنترد .امنتا آن کنته
برادر خود را محبت می کند ،در نور ساکن است و در او هیی سبب لغزش نیست .اما آن کنته از بنترادر
خود نفرت دارد ،در تاریکی است و در تاریکی گام برمی دارد .او منی داند کجا می رود ،زیرا تنتاریکی
چشامنش را کور کرده است.
 اول یوحنا 11 – 7 :2محبت به قوم خدا در رسارس عهدعتیق و عهدجدید بارها تکرار شده است .بننتابراین ،عجینتب نیسنتت
که یوحنا آنرا به عنوان آزمون ایامن واقعی اراشنته منتی دهنتد .بنته بینتان سنتاده تنتر ،کسنتی کنته نسنتبت بنته
برادرانش در مسیح و به طور کلّنتی نسنتبت بنته کلیسنتا ،محبنتت واقعنتی و پاینتدار دارد ،نشنتانۀ قدرمتننتد
تبدیلِ خود را ظاهر می کند .اما کسی که به مسیح اعرتاف می کند ولی برادرانش را دوسنتت ننتدارد،
دلیلی برای فخر کردن ندارد.
حکم قدیمی
پنجم ایامن نجات بخش را با تتیید حقیقت اساسی معرفنتی منتی کننتد :از آغنتاز مکاشنتفۀ
یوحنا ،آزمون
ِ
الهی ،حکم خدا برای محبت به برادرمان ،موضوع اصلی ارادا آشکار او بوده است .چون "خدا محبت
است" (اول یوحنا  8 :4و از ازل به قوم خود محبت کنترده اسنتت 1،عجینتب نیسنتت کنته از ازل بنته آنهنتا
حکنتم محبنتت بنته بنترادر خنتود ،چینتزی نیسنتت کنته بنتا مطالنتب
فرمان داده که یکدیگر را محبت کنننتد.
ِ
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عهدجدید یا حتی با تعالیم مسیح ظاهر شود ،بلکه در رسارس اولین روایتهای عهدعتیق 2به آن اشنتاره
شده و به وضوح در رشیعت موسی آشکار شنتده اسنتت و بنتا اینتن حکنتم از الوینتان  18 :19نشنتان داده
شده" :از فرزندان قوم خویش انتقام َم ِکش و از آنان کینه به دل مگیر ،بلکنته همسنتایه ات را همچنتون
خویش

محبت کن :من یهوه هستم".

در این یک حکم ،ما سه حقیقت مهم را دربارا وظیفۀ قدیمیِ محبت کردن کشف می کنیم .اوالً ،می
آموزیم که قنتانون محبنتت ،بینتانِ هوینتت خداسنتت .بنته عبنتارت دیگنتر ،در حکنتم الهنتی ریشنته کنترده و از
شخصیت الهی جوانه می زند .در آغاز الویان  ،19آیۀ  2خنتدا بنته قنتوم ارساشینتل فرمنتان منتی دهنتد کنته
مق ّدس باشند ،چون او مق ّدس است .در اینجا او به آنها فرمان می دهنتد کنته محبنتت کنننتد ،چنتون او،
خداوندشان ،محبت است .جان گیل می نویسد:
بمحبتر بخشی از رشیعت ابدی حقیقت ،بر پایۀ ماهیت تغییرناپذیر و ارادا ابدی خدا بنا شده بنتود،
خدایی که محبت است و این محبت را از متام مخلوقاتش می خواهد؛بمحبتر در زمانِ بیگناهی بنتر
قلب آدم نوشته شده و شاخه ای از تصویر الهی بر او مهنتر شنتده بنتود؛ بمحبنتتر چینتزی اسنتت کنته در
رشیعت موسی عرضه شد ،چون محبت به خدا و انسانها ،خالصه و جوه ِر آن است.

3

دوماً ،درمی یابیم که محبت ارساشیلیان به یکدیگر ،نباید رصفاً یک محبت احساسنتی ینتا فقنتط گفتگنتو
دربارا آن می بود ،بلکه باید محبتی واقعی و عملی می بود .طبقِ رشیعت ،ارساشیلیان باید بنتا انتقنتام
نگرف

یا کینه نداش  ،به قتنتل نرسنتانیدن ،ندزدینتدن ،زننتا نکنتردن ،شنتهادت دروغ ننتدادن ینتا انجنتام

ندادن هر کاری که مانع از رفاه برادرشان می شد ،یکدیگر را محبت می کردننتد 4.اگرچنته محبنتت بنته
برادرمان ،قطعاً شامل احساسات مان نیز می شود ،اما بیش از همه مربوط به اراده است که با عمنتل
درست و فداکارانه نشان داده می شود.
سوماً ،درمی یابیم که محبت به همسایه منتان ،ینتک حکنتم قنتدیمی اسنتت -ینتک جنتادا قنتدیمی کنته در
رسارس عهدعتیق جریان دارد 5.خدا همیشه محبت بوده و محبت همیشنته حکنتم برتنتر او بنتوده اسنتت.
تقوای حقیقی ،همیشه در محبت به خدا و برگزیدگانش ظاهر شده است .توجه کردن به یکی بنتدون
دیگری ،غیرممکن است و بدترین تضّ ادی است که منی توان از آن دفاع کرد.
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یک حکم تازه
اگر محبت به برادرمان یک حکم قدیمی است ،پس چرا یوحنا می گوید که اینتن ینتک حکنتم تنتازه نینتز
می باشد؟ ما ثابت کردیم که محبت ،صنتفت تغییرناپنتذیر خنتدا و حکنتم متنتداولی اسنتت کنته در رسارس
عهدعتیق جریان دارد .پس چگونه می تواند قدیمی و جدید باشد؟
ما باید بدانیم کنته یوحننتا در هنتامن آینته ،خنتود را تکنتذیب مننتی کننتد ،بلکنته از جمنتالت ظنتاهرا ً متضنتاد
استفاده می کند تا اعالمیۀ زیبایی از مکاشنتفۀ بنتزرگرت جنتالل خنتدا در عهنتد جدینتد اراشنته دهنتد .خنتدا
همیشه محبتش را از ازل به انسانها آشکار کرده است .اما مکاشفۀ محبتش از طریق شخصیت و کنتار
مسیح ،فراتر از مکاشفات قبلی و کامالً جدید به نظر می رسد .بدون اینکه از ارزش محبنتت مکشنتوف
پرجالل خدا در عهدعتیق بکاهیم ،به درستی می توانیم بگوییم که این در مقایسه با مکاشفۀ محبت
او از طریق جسم پوشیدنِ پرسش ،چیز کمی بود 6.به این ترتیب ،می توانیم بگنتوییم کنته محبتنتی کنته
در تعلنتنتیم و زننتنتدگی فداکاراننتنتۀ مسنتنتیح فرمنتنتان داده شنتنتد ،تفسنتنتیر و نشنتنتان داده شنتنتد ،فراتنتنتر از احکنتنتام
عهدعتیق است ،چنانکه کامالً جدید به نظر می رسد .استاندار ِد محبت در عهدجدید رصفاً با نظرینته
و احکام تعریف منی شود ،بلکه با الگوی عیسی مسیح تعریف می شود .اکنون محبت او بنته قنتومش،
معیاری برای ارزیابی ایامندار می باشد .اکنون محبت او تعرینتف کنننتدا مینتزان عمنتق ،بلننتدا ،پهننتا و
درازای محبت قوم خدا نسبت به یکدیگر است .اکنون ذات حقیقی و مکاشفۀ کامل حکم محبت ،به
طور کامل در شخص مسیح تفسیر شده است .بنابراین ،عیسی به شاگردانش آموخت" :حکمنتی تنتازه
به شام می دهم ،و آن این که یکدیگر را محبت کنید .هامن گونه که من شام را محبنتت کنتردم ،شنتام
نیز باید یکدیگر را محبت منایید( ".یوحنا 34 :13
ارساشیلیان ،تحت احکام عهدعتیق و با اطاعت از رشیعتی که از ارساشیلیهای دیگر محافظت می کرد
و رشکت در اعامل مثبت نیکوکاری و مهربانی ،محبت خنتود را نشنتان منتی دادننتد 7.امنتا تحنتت احکنتام
عهدجدید ،قوم خدا فراخوانده شده اند تا مانند مسیح محبت کنند و زندگی خود را تسنتلیم مننتافع و
رفاه یکدیگر کنند .یوحنا این حقیقت را بعدها در این رساله به طور کامل توضیح داد:
محبت را از آنجا شناخته اینتم کنته او جنتان خنتود را در راه منتا نهنتاد ،و منتا نینتز باینتد جنتان خنتود را در راه
برادران بنهیم .اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند ،اما شفقت خود را از
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او دریغ کند ،چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ ای فرزندان ،بیایید محبنتت کننتیم ،ننته
به زبان و در گفتار ،بلکه به راسنتتی و در کنتردار! از اینتن خنتواهیم دانسنتت کنته بنته حنتق تعلنتق دارینتم و
خواهیم توانست دل خود را در حضور خدا مطم

سازیم19 – 16 :3( .

از این آیات به وضوح درمی یابیم که محبت واقعی در قلمرو احساسات یا کلامت منی ماننتد ،بلکنته بنتا
اعامل عملی و قابل تشخیص نشان داده می شود .محبتی که با ایامن واقعنتی ایجنتاد شنتده ،محبتنتی
که نشانۀ ایامن است ،منی تواند به احساسات هیجان انگیز ،زبان فصیح و جنتذاب ینتا حتنتی بهنترتین
ن ّیتها محدود شود .باید فوق از کالم و زبان ،در عمل و با حقیقت نشان داده شود .محبتی که مسنتیح
می خواهد و محبتی که یوحنا دربارا آن می نویسد ،باید عمل کند .بنابراین ،حقیقی تنترین جلنتوا آن
زمانی است که دامئاً برای نفع دیگران در بدن مسیح زندگی می کنیم ،به این ترتیب کنته هنتر روزه در
خود می میریم و کارهای عملی خدمت را مطابق عطاینتا و فرصنتت هنتای فنتراهم شنتده توسنتط مشنتیت
الهی انجام می دهیم .البته که این نوع محبنتت نیازمننتد رابطنتۀ واقعنتی بنتا قنتوم خداسنتت و هنتدف منتا
شناخت نیازهای آنهاست و باید فعاالنه به دنبال فرصت های برای خدمت به آنها باشنتیم .در نتیجنته،
برای این نوع محبت دشوار است ،اگرچه غیرممکن نیست ،که دامئاً در مشارکتی ظاهر شود که فقط
برای منایش هفتگی در صبح یکشنبه در کنار هم جمع می شنتوند .اینتن ننتوع محبنتت باینتد در روابنتط
شخصی در بدن محلی آغاز شود و بعد بیرون رفته و در ایامنداران و جامعت ایامننتدار در رسارس دنینتا
گسرتش یابد.
نشانۀ ایامن آوردن
یوحنا در این رساله به وضنتوح منتی گوینتد کنته یکنتی از بنتزرگرتین نشنتانه هنتای ایامننتدار (ننته بنتزرگرتین
کنتل کلیساسنتت بعنتالوه ،یوحننتا بنته منتا نشنتان داده کنته محبنتت
ایامندار  ،محبت بنته بنترادر مسنتیحی و ّ
مسیحی واقعی این است که مانند عیسی محبت کنیم ،زندگی خود را در راه برادران و خواهران خود
در مسیح تسلیم کنیم .زیبایی کالم یوحنا مانند کنتالم بنتزرگرتین شنتاعران منتی درخشنتد؛ امنتا او مننتی
خواهد که به عنوان یک شاعر مورد توجه قرار گیرد .او منی خواهد خوانندگانش را با زیبایی ن خود
تحت تتثیر قرار دهد ،بلکه امیدوار است که با تعیین وجنتو ِد یکنتی از اینتن نشنتانه هنتا ینتا فضنتیلت هنتای
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مربوط به فرزند حقیقی خدا ،به آنها کمک کند که اطمینان کاملی از نجات خنتود داشنتته باشنتند .در
سخرنانی باالخانه ،عیسی به شاگردانش گفت که همۀ انسانها از محبت آنها نسبت به یکدیگر متوجه
می شوند که مسیحی هستند 8.در یوحنا  ،2این رسول به م ّدعیان مسیحیت منتی گوینتد کنته فقنتط بنته
میزانی که زندگیشان مطابق این استاندارها باشد ،می توانند از نجات خود مطم

شوند :محبت بنته

یکدیگر.
ما فقط با فیض و بواسطۀ ایامن نجات یافته ایم و همۀ محبتهای حاصل از هنتزاران سنتال پرهیزگنتاری
منی تواند هیی یک از ما را در مقابل تخت داوری خدا عادل شامرد .اما عمل تولنتد تنتازا روح القنتدس
که توبه و ایامن نجات بخش را بوجود می آورد ،محبت تازه و فزاینده ای را نسبت به قنتوم خنتدا ایجنتاد
می کند .یوحنا این حقیقت را در رسارس رساله اش مورد بحث قرار می دهد:
آن که می گوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد ،هنوز در تاریکی به رس منتی بنترد .امنتا آن کنته
برادر خود را محبت می کند ،در نور ساکن است و در او هیی سبب لغزش نیست10 – 9 :2( .
فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار می شوند :آن کنته پارسنتایانه عمنتل مننتی کننتد ،از خنتدا
نیست ،و نه آن که برادر خود را محبت منی کند10 :3( .
ما می دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم ،زیرا برادران را محبت منتی کننتیم .هنتر کنته محبنتت
منی کند ،در قلمرو مرگ باقی می ماند14 :3 ( .
ای عزیزان ،یکدیگر را محبت کنیم ،زیرا محبت از خداست و هر که محبت منتی کننتد ،از خنتدا مولنتود
شده است و خدا را می شناسد .آن که محبت منی کننتد ،خنتدا را نشنتناخته اسنتت ،زینترا خنتدا محبنتت
است8 -7 :4( .
خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است ،در خدا ساکن است و خدا در او16 :4( .
اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می مناید اما از برادر خود نفرت داشته باشد ،دروغگوست .زیرا
کسی که برادر خود را که می بیننتد ،محبنتت نکننتد ،مننتی تواننتد خنتدایی را کنته ندینتده اسنتت ،محبنتت
مناید20 :4(.
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هرکه ایامن دارد عیسی هامن مسیح است،از خدا مولود شنتده اسنتت؛هرکه پنتدر را محبنتت منتی کننتد،
فرزند او را نیز محبت می کند1 : 5(.
تعلیم یوحنای رسول که از الهام خداست ،می گوید کسنتی کنته بنترادران را محبنتت مننتی کننتد ،فرزننتد
ابلیس است ،خدا را منی شناسد ،خدا را محبت منی کند ،و در مرگ ساکن است 9.کالم او شجاعانه
و قاطع است .او منی خواهنتد دربنتارا اینتن موضنتوع مننتاظره کننتد ،و مننتی خواهنتد دربنتارا اسنتتثناهای
احتاملی بحث کند .کسی که برادران را محبت منی کند ،خدا را منی شناسد!
ما باید بدانیم که شجاعت بیانِ یوحنا کامالً صحیح است .بنته هرحنتال ،او بنته موضنتوع حینتات و منترگ
ابدی می پردازد و موضوع جان انسانها در مینتان اسنتت .بعنتالوه ،حقنتایقی کنته او مطنترح منتی کننتد ،از
خودش نشتت منی گینترد و حاصنتل مکاشنتفۀ جدینتدی از روح القنتدس نیسنتت .بلکنته یوحننتا بسنتادگی
حقایقی را تعلیم می دهد که مستقیامً از خداوند عیسی مسیح ،در طول خدمت زمینی اش دریافنتت
کرد .اولین بار عیسی اعالم کرد که محبت برادرانه ،یکی از نشانه های بنتزرگ اینتامن حقیقنتی اسنتت.
این حقیقت به شکل قدرمتندی در توصیف مسیح از داوری ملتها در متی  46 – 31 :25نشان داده
شده است:
" هنگامی که پرس انسان با شکوه و جالل خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید ،بر تخنتت پرشنتکوه خنتود
خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حاا خواهند شنتد و او همچنتون شنتبانی کنته گوسنتفندها را از
بزها جدا می کند ،مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛ گوسفندان را در سنتمت راسنتت و بزهنتا را
در سمت چپ خود قرار خواهد داد .سنتپس بنته آننتان کنته در سنتمت راسنتت او هسنتتند خواهنتد گفنتت:
"بیایید ،ای برکت یافتگان از پدر من ،و پادشاهی ای را به میراث یابید که از آغنتاز جهنتان بنترای شنتام
آماده شده بود .زیرا گرسنه بودم ،به من خوراک دادید؛ تشنه بودم ،به من آب دادید؛ غریب بودم ،بنته
من جا دادید .عریان بودم ،مرا پوشانیدید؛ مریض بودم ،عیادتم کردینتد؛ در زننتدان بنتودم ،بنته دینتدارم
آمدید".
"آنگاه پارسایان پاس خواهند داد" :رسور ما ،کِی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادینتم ،ینتا تشنتنه
دیدیدم و به تو آب دادیم؟ کِی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان ،و تو را پوشانیدیم؟ کِی
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تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟" پادشاه در پاس خواهد گفت " :آمین ،به شنتام
می گویم ،آنچه برای یکی از کوچکرتین برادران من کردید ،در واقع برای من کردید".
"آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهنتد گفنتت" :ای ملعوننتان ،از منتن دور شنتوید و بنته آتنتش
جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است ،زیرا گرسنه بودم ،جایم ندادید؛ عرینتان
بودم ،مرا نپوشانیدید ،مریض و زندانی بودم ،به دیدارم نیامدید".
"آنان پاس خواهند داد" :رسور ما ،کی تنتو را گرسنتنه و تشنتنه و غرینتب و عرینتان و منتریض و در زننتدان
دیدیم و خدمتت نکردیم؟" در جواب خواهد گفت " :آمین ،به شام می گویم ،آنچه برای یکنتی از اینتن
کوچکرتینها نکردید ،در واقع برای من نکردید ".پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد ،امنتا
پارسایان به حیات جاودان".
ِ
عبارت متی برای تتیید خواندگی خنتود بنترای رسنتیدگی بنته دنینتا،
بسیاری از خادمان و خدمتها از این
بوسیلۀ کارهای عملی خیریه و مهربانی استفاده کنترده اننتد .اینتن منت

بنته سنتنگ اصنتلی در خنتدمات

زندانها ،سازمانهای رفع گرسنگی ،تیمهنتای درمنتانی ،جمنتع آوری لبنتاس و بسنتیاری از دیگنتر خنتدمات
مسیحی تبدیل شده است که می خواهند با خنتدمت بنته نیازهنتای عملنتی دنینتای گمشنتده ،انجینتل را
منتت کنند .اما باید در بکارگیری این م
یک م

به این روش ،کمی مراقب باشنتیم .درسنتت نیسنتت کنته از

به عنوان عذر و بهانه10استفاده کنیم ،حتی برای هدف های ارزشمند.

اگرچه خدمت به نیازهای جسامنی دیگران برای هدایت آنها به سوی مسیح ،خوب و بر اساس کتاب
ِ
هدف سخرنانی مسیح نبود .او تعلیم منی دهد کنته اعنترتاف اینتامن منتا بوسنتیلۀ
مقدس است ،اما این
اشتیاق برای خدمت به دنیای گمشده و آسیب دیده تتیید یا اثبات می شود .بلکه تعلیم می دهد که
با اشتیاق به همدردی و خدمت به نیازهای مسیحیان دیگری که در زندان هستند و فقر و جفنتا را بنته
خاطر مسیح تحمل می کنند ،واقعیت اعرتاف خود را نشان دهیم .در این م

بسنتیار مهنتم ،افنترادی

که گرسنه ،تشنه ،بی خامنان ،عریان ،بیامر و در زندان هستند ،گمشنتدگانی نیسنتتند کنته خنتود را در
چنین تنگنای هولناکی می یابند ،بلکه ایامندارانی هستند که به خاطر وجدان درست در نزد خنتدا و
وفاداری به مسیح رنج می کشند 11.آنها فرزندان خدا ،برادران مسیح12هستند و از طریق ایامن رابطۀ
ِ
مانند انجام این کار با مسیح است.
نزدیکی با او دارند که برکت دادن یا نادیده گرف ِ آنها
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ِ
درک صحیح زمینۀ تعلیم عیسی درمی یابیم که او و یوحنا بنته حقیقنتت یکسنتانی اشنتاره منتی کنننتد:
با
کل کلیسا ،یکی از بزرگرتین نشنتانه هنتای ت ّولنتد تنتازه اسنتت.
محبت فداکارانه به تک تک ایامنداران و ّ
عیسی در سخرنانی خود دربارا داوری نهایی اعالم منتی کننتد کنته گوسنتفندانش کسنتانی هسنتتند کنته
برادران را محبت می کنند ،حتی وقتی بهای سنگینی در پی دارد .او از آنها دعوت می کند که وارث
ملکوتی شوند که پیش از آغاز جهان برای آنها آماده شده است 13.در مقابل ،او افرادی را محکوم منتی
کند که با بس ِ قلب و دستهای خود به روی نیازهای برادران او ،بی محبتی می کنننتد .او آنهنتا را بنته
عنوان بز جدا کرده و به هالکت ابدی می فرستد.

14

برای درک کامل حقیقت بیان شده در این سخرنانی ،تصویر زیر مفینتد منتی باشنتد .گنتروه کنتوچکی از
مسیحیان قرن دوم را تصور کنید که مخفیانه در رسدابهایی در یک گوشۀ دور افتنتاده در شنتهر جمنتع
شده اند .وقتی جلسۀ آنها بنته پاینتان منتی رسنتد ،بنته خاننته هایشنتان بنتازمی گردننتد و هنتر ینتک از مسنتیر
متفاوتی می روند تا مشکوک به نظر نرسند .ظاهرا ً همه چیز آرام است تا اینکه روز بعنتد اینتن خنترب بنته
جامعت کوچک می رسد که دو نفر از برادران پیش از رسیدن به خانه هایشان دستگیر شدند.
بالفاصله ،جلسه ای تشکیل می دهند و رشایط دقیق این دو برادر آشنتکار منتی شنتود .آنهنتا بنته شنت ّدت
شالق خورده و بدون غذا ،آب یا درمان دارویی زندانی شده اند .در رشایط سختی هستند.
این جامعت کوچک با توجه به آموخته های خود ،بنتا ینتک مشنتکل اخالقنتی مواجنته شنتده اننتد ،آزمنتونِ
شاگردی حقیقی .اگر آنها کاری نکنند ،قطعاً برادران مسیحی شان هالک می شوند (زننتدانهای قنترن
دوم به اندازا زندانهای امروز مهامن ننتواز نبودننتد  .بنته هرحنتال ،اگنتر بنته دنبنتال بنترادران خنتود بروننتد،
شناخته شده و احتامالً دچار هامن رسنوشت شوند .بعالوه ،غنتذا ،آب ،دارو و لبنتاس تنتازه ای کنته آنهنتا
نیاز دارند ،گرانقیمت است و اک افراد این جامعت ،کارگران و بردگان فقیر هستند.
درحالیکه دربارا این موضوع گفتگو می کنند ،جدایی کوچکی ایجاد می شود .اک افنتراد آمنتاده اننتد
که بدون توجه به بهای آن ،به دنبال آنها بروند .دلیلشان این است کنته مسنتیح زننتدگی خنتود را در راه
آنها فدا کرد و آنها نیز باید برای برادران خود چنین کنتاری کنننتد 15.بعنتالوه ،آنهنتا منتی گویننتد کنته اگنتر
قلبشان را به روی برادرانی که به خاطر نام مسیح رنج می کشند ،ببندند ،منی توانند ادعا کنننتد کنته
محبت خدا در آنها ساکن است 16.با وجود اینکه اک ا ً یکدل هستند ،اما گروه کوچکی مخالفنتت منتی
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کنند .به نظر آنها ،بازدید از زندان ،یک خودکشی است و کاری انجنتام مننتی شنتود .بعنتالوه ،آنهنتا منتی
گویند که واکنش غیراوری اک افراد ،رصفاً نتیجۀ غیرت غیرواقعگرایانه و تعصب مذهبی خطرناکی
است که برای مدتی در کلیسا در حال رشد بوده است .منطق حکم می کند که آنها باید صنترب کنننتد
تا همه چیز آرامرت شود .به هر حال ،احتامالً رشایط کلّی آنطور که به نظر می رسد ،بد نیست.
بعد از چند دقیقه مناظره ،اک افراد تصمیم منتی گیرننتد کنته وسنتایل اوری را جمنتع کنترده و بنتا دعنتا
مناینده ای از جانب کلیسا بفرستند .آنها در زندان به مالقات براداران می روند ،بر زخمهایشان مرهم
می گذارند ،بدنهای عریانشان را می پوشانند و به آنها غذا و نوشیدنی می دهند .گنتروه کنتوچکی کنته
منی خواستند در این عمل احمقانه و غیراوری رشکت کنند ،نهایتاً به سوی دنیا بازگشته یا کلیسنتا
را ترک کردند تا مشارکت مناسبرتی را بیابند.
در سخرنانی عیسی و این تصویر ،جداییِ گوسفندان و بزهنتا ،ایامننتداران و غیرایامننتداران را پنتیش از
داوری در یک جامعت می بیننتیم .اکنت افنترادی کنته تصنتمیم گرفتننتد در کننتار بنترادران زننتدانی خنتود
مبانننتنتد ،نشنتنتان دادننتنتد کنتنته حقیقت نتاً تولّنتنتد تنتنتازه یافتنتنته و محبنتنتت خنتنتدا در آنهنتنتا سنتنتاکن اسنتنتت 17.اقلّینتنتت
خودمحوری که از خود محافظت کردند ،نشنتان دادننتد کنته اعنترتاف اینتامن و محبنتت شنتان نسنتبت بنته
برادران ،فقط "به زبان یا در گفتار" بود و نه "به راستی و در کردار" (اول یوحنا . 18 :3
محبت ما نسبت به برادران نیز مانند هر عمل خوب دیگری به سوی نجات رهنمون منی شنتود ،بلکنته
حاصلِ نجامتان می باشد .هامن عمل تولد تازا روح القدس کنته منجنتر بنته اینتامن عنتادل کنننتده منتی
شود ،در عین حال باعث می شود که محبتی واقعی نسبت بنته بنترادران داشنتته باشنتیم کنته بنته سنتوی
خدمت رهنمون می شود.
غیرممکن بودنِ محبت
یکی از بزرگرتین آزمونهای ایامن آوردنِ واقعی ،یک محبت خالص و مؤثر نسبت به افرادی اسنتت کنته
متعلق به مسیح هستند و به نام او خوانده می شوند .این محبت رصفاً شاعرانه یا ت وری نیست ،بلکه
واقعی و عملی است .این محبتی است که در خود می میرد و اگر الزم باشد ،همنته چینتز را بنته خنتاطر
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این نام و برای افرادی که به این نام خوانده می شوند ،به خطر می اندازد .چنین محبتی نشانۀ تولنتد
تازه و ایامن حقیقی است ،چون بدون آن ،غیرممکن است که چنین محبتی داشته باشید.
کتاب مقدس تعلیم می دهد که پیش از ایامن آوردن ،انسان منی تواند نزد خدا بنترود ،چنتون بنتدی را
دوست دارد ،از عدالت متنفر است و منتی ترسنتد کنته اعنتامل بنتدش مناینتان شنتود 18.همچننتین انسنتان
سقوط کرده در پیِ مشارکت با شاگرد واقعی مسیح نخواهد بود ،چون از عدالت و اعالمینتۀ زننتدگی او
متنفر است و می ترسد که توسط آنها افشا شود .برای اثبنتات اینتن نکتنته ،یوحننتای رسنتول بنته یکنتی از
افتضاحرتین جنایات کتاب مقدس اشاره می کند :قتل هابیل به دست برادرش قاشن.
او با سؤال و جواب به یک سؤال بدیعی ساده ،مباحثۀ خود را مطنترح منتی کننتد" :و چنترا او را کشنتت؟
زیرا اعامل خودش بد بود و اعامل برادرش خوب".

(اول یوحنا 12 :3

انسان سقوط کرده از خدای عادل متنفر است و اگر می توانست او را به قتل می رساند19.در نتیجه،
آنها از قوم عادل خدا نیز متنفرند و نسبت به آنها دشمنی می ورزننتد .اینتن خصنتومت حادثنتۀ کمینتابی
نیست؛ بلکه در تار و پود این دنیای سقوط کرده تنیده شده است .از زمان اولنتین نااطنتاعتی و لعننتت
حاصل از آن ،دشمنی بزرگ و همیشگی بینِ ذ ّریت منتار (فرزننتدان نااطنتاعتی و ذ ّرینتت زن (فرزننتدان
خدا وجود داشته است 20.اگرچه این جنگ با پیروزی مسیحا در جلجتا به اوج رسید ،اما اینتن جننتگ
تا آخر دنیا بین قوم او و دنیا ادامه خواهد یافت .پولس رسول در نامۀ خود به کلیساهای غالطیه ،این
جنگ دامئی را با مراجعه به تاری و نورافشانی بر برادران دیگری که خصومت شان تقریبنتاً بنته اننتدازا
خصومت بین قاشن و هابیل ،افتضاح است ،نشنتان منتی دهنتد .او منتی نویسنتد" :زینترا نوشنتته شنتده کنته
ابراهیم دو پرس داشت ،یکی از کنیزباسامعیلر و دیگری از زنی آزادباسنتحاقر .پرسنت کنینتز بنته شنتیوا
رس زنِ آزاد ،حاصل وعده بود ...در آن زمان ،پرسنتی کنته بنته شنتیوا
معمو ِل بتی تولد یافت؛ اما تولد پ ِ
معمو ِل بتنتی زاده شنتد ،او را کنته بنته منتدد روح بنته دنینتا آمنتد آزار منتی داد .امنتروز نینتز چننتین اسنتت".
(غالطیان 29 ،23 – 22 :4
ِ
خصومت این دنیای سقوط کرده با فرزندان خدا ،حقیقت انکارناپذیر در کتاب مقدس و تاری اسنتت.
به همین دلیل ،یوحنا به خوانندگان خود نصیحت می کند که از نفرت دنینتا نسنتبت بنته آنهنتا متعجنتب
نشوند21.ما باید به عنوان واقعیت اولیه بدانیم که "براستی همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی
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بنتنتا دیننتنتداری زیسنتنتت کنننتنتد ،آزار خواهننتنتد دینتنتد(".دوم تیموتنتنتاشوس  12 :3عیسنتنتی بنتنته شنتنتاگردانش در
سخرنانی باالخانه در شب قبل از مصلوب شدن هشدار یکسانی داد" :اگر دنیا از شام نفرت دارد ،به
یاد داشته باشید که پیش از شام از من نفرت داشته است .اگر بنته دنینتا تعلّنتق داشنتتید ،دنینتا شنتام را
چون کسان خود دوست می داشت .اما چون به دنیا تعلّق ندارید ،بلکه منتن شنتام را از دنینتا برگزینتده
ام ،دنیا از شام نفرت دارد ( ".یوحنا 19 – 18 :15
اکنون وقتی در کتاب مقدس خصومت بین انسان سقوط کنترده و قنتوم خنتدا را منتی بیننتیم ،بنتا وضنتوح
بیشرتی درمی یابیم که چرا محبت به برادران ،آزمون مهم ایامن است .انسان طبیعی منی تواند خدا
یا قومش را دوست بدارد .بنابراین ،وقتی یک نفر متوجه می شود که هر دو را دوسنتت دارد و مشنتتاقِ
محبت بیشرت به آنهاست و به خاطر عدم محبتش به آنها سوگواری می کند ،باید بیشرت از نجات خود
مطم

شود .وقتی کسی که قبالً قوم خنتدا را تحقینتر منتی کنترد ،ناگهنتان درمنتی یابنتد کنته از متنتایالت

یکسان با آنها برخوردار است و مشتاق مشارکت با آنهاست ،این شنتاخص بنتزرگ نشنتان منتی دهنتد کنته
اتفاق شگفت انگیزی افتاده است .این تغییر بسنتادگی بنتدون عمنتل تولنتد تنتازا روح القنتدس ،توضنتیح
ناپذیر است.
چنانکه یوحنا در رسارس رساله اش بیان کرده ،شخص مسیحی ،قوم خنتدا را دوسنتت خواهنتد داشنتت.
اما باید بدانیم که این محبت به برادران مانند متام مساشل دیگر در فضیلت مسیحی ،همیشه نیاز به
رشد بیشرت دارد .محبت اولیۀ ما به کلیسا که در ایامن آوردن تجربه می کنیم ،نتیجۀ عمل تولنتد تنتازا
روح القدس است .در مقابل ،رشد پیوستۀ محبنتت منتا نتیجنتۀ عمنتل پیوسنتتۀ تقنتدیس روح القنتدس در

ِ
کامل محبت مان ،خود را فرزند خدا منی دانیم ،بلکه چون این محبنتت از طرینتق
ماست .ما به خاطر
ِ
جدینتد
کار پایدار خدا در ما کامل می شود .در اول یوحنا  ،8 :2این رسول تتیید منتی کننتد کنته حکنتم
محبت کردن برای مسیحیانی که برای آنها می نوشت ،یک حقیقت بود .اما ،ظاهرا ً می گوید که اینتن
محبت در آنها کامل نشده بود .محبت شان هنوز به بلندای کامنتل قامنتت مسنتیح نرسنتیده بنتود22،امنتا
تدریجاً در آنها به واقعیت بزرگرتی تبدیل منتی شنتد .تنتاریکی زننتدگی گذشنتته شنتان از بنتین رفتنته و بنتا
مکاشفۀ فزایندا شناخت خدا در مسیح تبدیل می شدند.
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آزمونِ محبت
اکنون باید زندگی خود را با توجه به این حقایق بیازماییم .آیا قوم خدا را دوست دارینتم و بنته اینتن ترتینتب
واقعیت ایاممنان را نشان می دهیم؟ آیا محبت ما به صورت رفتارها و احساسات مخفنتی اسنتت کنته مننتی
توان ثابت کرد یا با شواهد واقعی ،عملی و قابل تشخیصی همچون کالم ،رفتار و اعامل ظاهر می شود؟
برای اینکه جایگاه خود را دربارا این مساشل بسیار مهم بدانید ،سؤاالت زیر بسیار مفید خواهد بود.
اوالً ،از مشارکت با چه کسانی بیشنترتین لنتذت را منتی برینتد؟ آینتا خواهنتان مشنتارکت بنتا ایامننتداران دیگنتر
هستید و از صحبت دربارا مسیح لذت می برید؟ یا ترجیح می دهید که در مشارکت با دنیا باشنتید و بنته
ندرت دربارا مساشل خدا صحبت کنید؟ آخرین مالقات شنتام بنتا ایامننتداران دیگنتر بنته منظنتور مشنتارکت و
صحبت دربارا مسیح ،چه زمانی بود؟ باید مراقب چگونگی پاس خود به این سؤال باشنتیم ،باینتد بنتدانیم
که بسیاری از چیزهای که مشارکت مسیحی نامیده می شود ،ارتباط کمی با مسیح دارد.
دوماً ،آیا شام در معرض عموم ،خود را با مسیح و قومش یکی می دانید؟ یا از رسوایی افرادی که عیسنتی
را به عنوان خداوند اعرتاف کرده و خواهان زندگی در اطاعت از کالم خدا هستند ،خجالت منتی کشنتید؟
آیا همتایان غیر ایامندارتان ،شام را به عنوانی یکنتی از "آن مسنتیحیان" منتی شناسنتند؟ ینتا آنقنتدر بنتا دنینتا
هامهنگ شده و به شباهت آن درآمده اید که به ندرت شام را به چنین چیزی متهم می کنند ،اگر منتتهم
کنند؟ آیا در مقابلِ دنیایی که خود را بسیار فرهیخته دانسته و منی خواهد در فریبهای مذهبی ما زیاده
روی کند ،در کنار قوم خدا می ایستید؟23یا مانند شخصنتی کنته از ننتزدیکرتین خویشنتاوند رشمسنتارکنندا
خود دوری می کند ،شام نیز از کلیسا دوری می کنید؟ آیا خود را مانند موسی می بینید کنته "نخواسنتت
ِ
لنتذت زودگنتذ ِر گننتاه تنترجیح داد" (عربانینتان
پرس دخرت فرعون خوانده شود .او آزار دیدن با قوم خدا را بر
 25 – 24 :11؟
سوماً ،اگرچه از ضعفهای بسیار زیاد و شکستهای اخالقی کلیسا آگاهید ،اما آیا برای بهبودی آن ،متعهد
شده اید؟ یا در کنار رشیر و دنیا ایستاده و آنرا متهم می کنید؟24باید همیشه بنته ینتاد داشنتته باشنتیم کنته
رشیر م ّدعی برادران است و کسانی که با اتهاماتی مشابه در خارج از کلیسا می ایسنتتند ،کنتار پدرشنتان،
ابلیس را انجام می دهند25.برعکس ،واکنش ایامندار حقیقی به شکستهای برادرش با محبتی است کنته
انبوه گناهان را می پوشاند و خود را فدایِ احیا و بهبودی او می کند26.او مننتی تواننتد کلیسنتا ینتا شنتخص
مق ّدس سقوط کرده را ترک کند ،رصفنظر از تعداد دفعات گمراهی آنها .محبت خدا او را وادار منتی کننتد
که به دنبال آنها باشد ،چنانکه هوشع به دنبال جو ِمر بود و باید به خاطر آنها و جالل آینده تالش کند.
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چهارماً ،آیا شام عضو متعهد و سهیم در جامعت ایامنداران محلنتی و قابنتل رؤینتت هسنتتید؟ باینتد بنته ینتاد
داشته باشیم که نوع محبتی که یوحنا می نویسنتد ،فقنتط در زمیننتۀ ارتبنتاط بنتا ایامننتداران دیگنتر در بنتدن
مسیح ظاهر می شود .آیا شام نسبت به خود مرده و زندگی خود را در خدمت به مسیحیان دیگر فدا می
کنید؟ آیا برای تهذیب کلیسا بوسیلۀ عطایای روحانی گوناگون خود تالش می کنید؟ به عبارت ساده تر،
در واقع چه کار می کنید تا قوم خدا را بنا کنید و مساشل مربوط به مسیح را در میان آنها رشد دهید؟
این سؤاالت فقط محدود به روحانیون منی شنتود ،بلکنته مربنتوط بنته همنتۀ اعضنتای بنتدن مسنتیح اسنتت .در
حقیقت ،یکی از نشانه های عضویت در بدن مسیح این است که واقعاً برای آن مفید هستید .در مقابنتل،
یکی از نشانه های ایامن نیاوردن این است که در هر کار نیکویی برای خنتدا بیفاینتده هسنتتید 28.محبنتت
بدون عمل نیز مانند ایامن بدونِ عمل ،مرده است29.باینتد بنته ینتاد داشنتته باشنتیم کنته گوسنتفندان و بزهنتا
توسط کاری که برای قوم خدا انجام دادند و انجام ندادند ،جدا شدند.
در پایان ،محبت رصفاً یک چیز خوب در بین چیزهای خوب دیگر نیست ،بلکه عالیرتین چیزی است که
حتی بر ایامن و امید سبقت می گیرد 30.بنابراین ،غیرعنتادی نیسنتت کنته یوحننتا در بنتین آزمونهنتای دیگنتر
ایامن ،جایگاه واالیی را به آن اختصا

داده است .ما باید درسنتتی تعنتالیم خنتود را بنتا اسنتتاندارد کتنتاب

مقدس بسنجیم و تقوای شخصی و رسسپردگی خود را با توجه به آن بیازمنتاییم .امنتا بنتیش از همنتۀ اینهنتا
باید خود را در رابطه با محبت بیازماییم .این فضیلت باید در ما یافت شنتود و در اعنتامل منتا ظنتاهر شنتود،
پیش از آنکه جرأت کنیم که در قلبامن مطم

شویم که خدا را می شناسیم ،چنانکه یوحنا بارها بنته منتا

یادآوری می کند:
ما می دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم ،زیرا برادران را محبت می کنیم .هر کنته محبنتت مننتی
کند ،در قلمرو مرگ باقی می ماند ( .اول یوحنا 14 :3
اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می مناید اما از برادر خود نفنترت داشنتته باشنتد ،دروغگوسنتت .زینترا
کسی که برادر خود را ،که می بیند ،محبت نکند ،منی تواند خدایی را که ندیده است ،محبنتت مناینتد( .
اول یوحنا 20 :4
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فصل هشتم

بی توجهی به دنیا

دنیا و آنچه را در آن است ،دوست مدارید .اگر کسی دنیا را دوست بنتدارد ،محب ِ
نتت پنتدر در او نیسنتت.
زیرا هر چه در دنیاست ،یعنی هوای نَفس ،هوسنتهای چشنتم و غنترو ِر منتال و مقنتام ،ننته از پنتدر بلکنته از
دنیاست .دنیا و هوسهای آن گذراست ،اما آن که ارادا خدا را به جا می آورد ،تا ابد باقی می ماند.
 اول یوحنا 17 – 15 :2ما به چند نشانۀ اصلی در زندگی مسیحی پرداختیم :زندگی بر اساس مکاشفۀ خدا ،اعرتاف به گناه،
اطاعت از احکام ،پیروی از مسیح و محبنتت بنته بنترادر خنتود .در اینتن فصنتل ،نشنتانۀ دیگنتری را بنته اینتن
فهرست می افزاییم :بی توجهی پیوسته و فزایندا ایامندار نسبت به دنیا.
دنیا چیست؟
دنیا چیست؟ شامل چه چیزی است؟ کلمۀ "دنیا" از کلمۀ یونانی  kósmosترجمه شده است .شنتاید
در عهدجدید ،به دنیای جسامنی یا انسانهای ساکن در آن اشاره می کند .شاید حتنتی بنترای متامینتز
کردنِ یهودیان و دنیای غیریهود بکار رفته است1.به هرحال ،در این زمیننته و بسنتیاری از زمیننته هنتای
دیگر ،کلمۀ  kósmosنشاندهندا ارتباط منفی متامیز است .به همۀ چیزهایی کنته در قلمنترو انسنتانی
ِ
شنتخص او دشنتمنی منتی
ماست اشاره می کند ،چیزهایی که بنترخالف شنتناخت و ارادا خداسنتت و بنتا
کند .شاملِ نظرات ،اشتیاقها ،فلسفه هنتا ،رفتارهنتا و کنتردار تعنتداد زینتادی از انسنتانهای سنتقوط کنترده
است .اگرچه خود را با بهرتین لباسهای آموزشی ،فرهیختگی و حتی پرهیزگاری مل ّبس می سازد ،اما
در نهایت ،دنیا چیزی بیش از مجموع سه عنرص اساسی یا زننده نیست :شهوت جسم ،شهوت چشم
و غرور الف زنِ زندگانی .ببر اساس ترجمۀ کتاب مقنتدس هنتزارا ننتو :هنتوای نَفنتس ،هوسنتهای چشنتم و
غرو ِر مال و مقام .مر
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شهوت جسم
کلمۀ "شهوت" برگرفته از کلمۀ یونانی  epithumíaاست ،نشاندهندا متایل ،اشتیاق ،شور و شوق ینتا
خواستۀ شدید است .این کلمه اورتاً یک کلمۀ منفی نیسنتت ،امنتا منتی تواننتد معننتای منفنتی بگینترد،
پس را با شنتاگردانش بخنتورد.
بستگی به زمینۀ آن دارد .به شکل مثبت ،عیسی واقعاً مشتاق بود که َ

2

پولس رسول اشتیاق شدیدی برای دیدار تسالونیکیان داشت 3.او به کلیسنتای فیلیپنتی ،اشنتتیاقش را
برای َرخت از جهان بس

و با مسیح بودن اعرتاف کرد.

4

اگرچه همۀ این منونه های مثبت از کلمۀ  epithumíaترجمه شده اند ،اما این کلمه اکنت اوقنتات در
عهدجدید برای اشاره به شهوت یا اشتیاق شدیدی بکار رفته که از لحاظ جهت یا ش ّدت آن ،خنتارج از
ارادا خداست 5.در انجیل مرقس ،این کلمه برای اشاره به اشتیاق افراطی بنترای چینتزی در اینتن دنینتا
بکار رفته که می تواند مانع از پیتفت انجیل شود و آننترا در زننتدگی شنتخص بنتی نتر سنتازد 6.پنتولس
رسول از این کلمه استفاده کرد تا گناه طمع یا اشتیاق شدید برای چیزی را نشان دهد کنته بنترخالف
ارادا خداست 7.پطرس از این کلمه برای اشاره به متنتایالت فاسنتد انسنتان نفسنتانی اسنتتفاده کنترد کنته
اقتدار خداوند را خوار شمرده و با خدا مخالفت می کنند.

8

کلمۀ "جسم" برگرفتنته از کلمنتۀ عنتربی basarو کلمنتۀ یوننتانی  sárxاسنتت .بنتا توجنته بنته زمیننته ،معنتانی
مختلفی دارد .اوالً ،شاید به بدن جسامنی انسان اشنتاره منتی کننتد :جسنتم ،خنتون و اسنتتخوانهای او.

9

دوماً ،شاید به انسان به عنوان موجودی ضنتعیف و منت ّوقتی اشنتاره منتی کننتد ،مخصوصنتاً در مقایسنته بنتا
خدایی که روح ابدی و قادر مطلق اسنتت10.سنتوماً ،شنتاید بنته جایگنتاه سنتقوط کنتردا انسنتان ینتا رشارت
اخالقی طبیعت او پیش از تولد تازه اشاره می کند .مورد سوم ،منظور یوحنا از این کلمه ،در این م
می باشد.
از سه موردی که بیش از همه وی گی دنیای سقوط کرده را نشان می دهد ،اولین مورد شهوت جسنتم
اسنتنتت .بنتنته طنتنتور کلّنتنتی ،انسنتنتان سنتنتقوط کنتنترده و فرهننتنتگ اجتامعنتنتی او بنتنتا اراده اش بنتنته حرکنتنتت درآمنتنتده،
برانگیخته شده یا مجبور می شود که متایالت گناه آلود قلب کامالً تباه شده و از نظر اخالقنتی فاسنتد
شدا خود را سیراب کند .این جرمی باالتر از متامی جرمهاست -بدترین نو ِع بت پرستی .یک موجنتود
منطقی باید برای همۀ کارهایش انگیزه داشته باشد .هرچه این موجود برتنتر و رشیفنترت باشنتد ،انگینتزا
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اعاملش ،برتر و رشیفرت است .انسان ،اوج خلقت خدا ،به شباهت خدا و برای جنتالل او آفرینتده شنتد.
خواه بخورد یا بنوشد یا هر کار بزرگ یا کوچک دیگنتری کنته انجنتام دهنتد ،باینتد همنته را بنترای جنتالل و
خشنودی خدا انجام دهد 11.به طور خالصه ،انسان باید عاشقِ خدا باشد و تحت تنتتثیر اینتن اشنتتیاق
برای او باشد .متامی تنفس و ابان قلبش باید برای جالل خنتدا باشنتد؛ همنتۀ عمنتل و موفقینتت اش
باید باعث خشنودی خدا شود.
اگرچه انسان برای باالترین جایگاه آفریده شده بود ،کتاب مقدس شهادت می دهد که او گناه کرد و
از چنین جاللی قارص می باشد؛ 12او خود را جابجا و بدشکل کرد .او دیگر تحت تتثیر توجنته زینتاد بنته
خدا نیست ،بلکه تحت تتثیر شهوات پَست و حیوانی قلب فاسدش اسنتت .از دینتدگاه کتنتاب مقنتدس،
انسان طبیعی در شهوات جسم ساکن است و در متایالت آن افراط می ورزد .او طبیعتاً فرزند غضنتب
است.

13

ما در این وی گی اول دنیا ،تفاوت بنتینِ افنتراد تولنتد تنتازه یافتنته و افنترادی را منتی بیننتیم کنته در جایگنتاه
سقوط کردا خود می مانند .در اینجا بین فرزندان خدا و افرادی که او را منی شناسند ،تفنتاوت قاشنتل
می شویم .کسی که برده می ماند و تحت تتثیر متایالت گناه آلود جسمش منتی باشنتد ،رصف نظنتر از
اعرتاف ایامنش و ادعای هویتش در مسیح ،هنوز باید خدا را بشناسنتد .امنتا شخصنتی کنته جسنتم را بنتا
هوسها و متایالتش مصلوب کرده و در آزادی روح خدا زندگی می کند ،دلیل خنتوبی بنترای اینتن امینتد
دارد ،چون فرزند خدا شده است.
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توجه کنید که ما منی گوییم که مسیحی واقعی با آزادی از جسنتم و متنتایالتش زننتدگی کنترده ینتا اینتن
چیزها هرگز بر او غلبه منی کنند .بلکه پولس رسول به وضوح می گوید که جنگ ایامننتدار بنتا جسنتم،
به اندازا ش ّدت این جنگ ،واقعی است .او در نامۀ خود به کلیساهای غالطیه ،این جنگ را به عننتوان
جنگی حامسی توصیف می کند" :زینترا متنتایالت نَفنتس بنترخالف روح اسنتت و متنتایالت روح بنترخالف
نَفس؛ و این دو بر ضد هم اند ،به گونه ای که دیگر منی توانید هر آنچنته را کنته منتی خواهینتد ،بنته جنتا
آورید( ".غالطیان 17 :5
اثبات ایامن ،عدم حضور جنگ با جسم نیست ،بلکه برخالف آن است .یکی از بزرگرتین نشانه هنتای
اینکه شخص واقعاً تولد تازه یافته ،این است که دوستی خود را با جسم انکار کرده و جنگ خود را بنتا
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ِ
قصد آتش بس داشته باشد .باید بدانیم که کسی که با گناه ،جسنتم
آن اعالم کرده است ،بدون اینکه
و دنیا در صلح و آرامش است ،نشانۀ کمی از نجات دارد .اطمینان کتاب مقدسنتی نجنتات متعلنتق بنته
کسی نیست که کامالً تسلیم جسم سقوط کرده شده و تحت تتثیر متایالت فاسد آن است .کسی کنته
به راحتی در َسدوم زندگی می کند ،با دنیا متحد شنتده ینتا در دوسنتتی بنتا جسنتمش منتی باشنتد ،هنتیی
نشانه ای از سکونت روح در او نیست .اما نشانۀ بزرگ نجات در کسی اسنتت کنته در نفنترت نسنتبت بنته
گناه رشد می کند ،کسی که جنگ او با جسمش و هر روزه نفرت اش نسبت به دنیا بیشرت می شنتود.
پولس رسول منونۀ مناسبی از چنین شخصی است .او می نویسد:
آنان که به مسیح عیسی تعلّق دارننتد ،نَفنتس را بنتا همنتۀ هوسنتها و متنتایالتش بنتر صنتلیب کشنتیده اننتد.
(غالطیان 24 :5
دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا( .غالطیان 14 :6
شهوت چشم
اکنون یوحنا به دومین وی گی دنیای سقوط کرده می پردازد :شهوت چشم .اک تفسیرها ،قنتدیمی و
معارص ،موافق اند که این عبارت کوتاه امنتا دشنتوار ،بنته متنتایالت گننتاه آلنتودی اشنتاره منتی کننتد کنته بنتا
چیزهایی که می بینیم ،ف ّعال و تقویت می شوند .از طریق چشم بنته چیزهنتایی طمنتع منتی ورزینتم کنته
محبت و عدالت خدا آنها را ممنوع می سازد.
از ابتدا ،چشم ،راه برای وسوسه بوده است .در باغ عدن ،حنتوا آن درخنتت ممنوعنته را دینتد کنته "چشنتم
تسلیم وسوسۀ فریبنده شد( .پیدایش َ . 6 :3عخان یک ردای زیبنتا ،چننتد مثقنتال
نواز" بود؛ بنابراین،
ِ
نقره و شمشهای طال را در میان غنایم ممنوعه "دید" و "طمع ورزینتد" .او آنهنتا را برداشنتت و بنته بهنتایِ
خنتون خنتود و خنتونِ خویشنتاوند ننتزدیکش متنتام شنتد (یوشنتع  . 26 – 24 ،21 – 20 :7داوود پادشنتاه،
زیبایی بتشبع را "دید" ،به رشیعت پشنتت کنترد و او را بنترای خنتود گرفنتت (دوم سنتموشیل . 5 – 2 :11
نتیجه اش این بود که رسبازی به قتل رسید ،ننتوزاد منترد ،پادشنتاه رسنتوا شنتد و سنتلطنت تقسنتیم شنتد.
نهایتاً ،متی به ما می گوینتد کنته شنتیطان ،مسنتیح را بنته کنتوه بلننتدی بنترد و متنتام حکومتهنتای جهنتان و
جاللشان را به او "نشان داد" (متی  . 10 – 8 :4اگرچه این تدبیر تکراری برای مسنتیح بیهنتوده بنتود،
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اما بکارگیری آن توسط وسوسه کننده ،نشنتان منتی دهنتد کنته اینتن سنتالح بارهنتا در مینتان سنتالحهایش
استفاده شده است.
با توجه به این گزارشات ،شاید فکر کنیم که گناه این افراد در عملشان بود ،امنتا در واقنتع آنهنتا منتدتها
پیش از ارتکاب این عمل ،گناه کردند .عیسی تعلنتیم داد کنته حتنتی شخصنتی کنته هرگنتز در عمنتل زننتا
نکرده ،می تواند در دل خود به حکمی که برعلیه زناست ،تجاوز کند .او به ما هشدار داد که هنتر کنته
حتی "با شهوت به زنی بنگرد ،هامن دم در دل خنتود بنتا او زننتا کنترده اسنتت" (متنتی  . 28 – 27 :5در
ادامه ،عیسی برای نشان دادن ج ّدیت گناه در قلبامن ،یک مبالغۀ شدیدی را تعلیم می دهد و در آن
نشان می دهد که باید قطع اعضای بدمنان را بر محکومیت ابدی به خاط ِر چشامن نافرمان ،تنترجیح
دهیم 15.به همین دلیل اینتوب اعنتالم کنترد کنته بنتا چشنتامن خنتود عهنتد بسنتته کنته بنته زن جنتوانی نگنتاه
اعنتالم
نکند16.اگرچه احتامالً مزمورنویس ممنوعیت بتها را بنته بهنترتین شنتکل در نظنتر داشنتت ،امنتا در
ِ
اینکه هیی چیز بدی را در مقابنتل چشنتامن خنتود قنترار نخواهنتد داد ،از قاعنتدا یکسنتانی اسنتتفاده منتی
کرد17.همۀ این آیات دربارا چیزی شهادت می دهند که اِسپرجن به وضوح توضیح داد" :آنچه چشنتم
ِ
مستعد این است که اجازا ورود به قلب را بیابد ،هامنند سیب حوا که اول در
را شیفتۀ خود می کند،
نگاهش خوشایند بود و بعد بر ذهن و دستش غلبه یافت".
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به خاطر ماهیت فساد کامل انسان سقوط کرده ،قلبی که تولد تازه نیافته ،مملو از متایل به چیزهای
است که برخالف رشیعت عادالنۀ خدای قدوس است .به هرحال ،وقتی چیزهای بد در معرض دینتد و
دسرتس این شهوت قرار می گیرند ،آنرا مشتعل می کنند .بعد ،رشایط بدتر شده و وقتی به قلبی که
تولد تازه نیافته می گویند که چنین چیزی ممنوع است ،شعلۀ شهوت بیشرت و قدرمتندتر منتی شنتود.
این یک قاعدا ثابت در کتاب مقدس است که هر چه بیشرت خنتدا چینتزی را محنتدود منتی کننتد ،قلنتب
سقوط کرده بیشرت مشتاق آن می شود!
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در موعظۀ باالی کوه ،عیسی با استفاده از ادبیات یهود ،چشم را "چراغ بنتدن" معرفنتی کنترد (متنتی :6
 . 23 – 22منظور این است که موضوع مورد توجۀ چشم انسنتان ،آشنتکار کنننتدا محتوینتات و رشاینتط
قلبش است .کسیکه تصمیم می گیرد که از بدی دوری کند و بر ملکوت آسامن چشم بنتدوزد ،نشنتان
می دهد که قلبش بوسیلۀ انجیل و عمل تولد تازا روح القدس اصالح شده است .اما کسیکه زیبنتایی
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یا نفعی در ملکوت منی بیند و به چیزهای این دنیا می نگرد ،نشنتان منتی دهنتد کنته قلنتبش تولنتد تنتازه
نیافته و انجیل تتثیر کمی بر او گذاشته است.
برای بکارگیری صحیح این تعلیم در رشایط کنونی خود ،باید اول بدانیم کنته منتا در فرهنگنتی زننتدگی
می کنیم که با چیزهای بدی که در مقابلش قرار گرفته ،هیپنوتیزم شده است .بی دلینتل نیسنتت کنته
بازاریابهای دوران ما شدیدا ً به چشم تکیه می کنند .آنها می دانند که با تتثیر برصی می توانند قلنتب
ما را بیدار کنند تا مشتاق چیزی شویم که قبالً نسبت به آن خاموش بودیم و هوسهایی را ایجاد کنند
که تا یک ساعت پیش نسبت به آن آگاه نبودیم .انگنتار آنهنتا تنتدابیر خنتود را از بنتزرگرتین کتنتاب بنتازی
بزرگرتین وسوسه کننده ،ابلیس ،گرفته اند .او از ابتدا می دانست که چشنتم بنتزرگرتین و عریضنترتین
راه به سوی قلب است.
اگر می خواهیم در رابطه با ایامن آوردن و اثبات آن ،بر اساس کتاب مقدس عمل کنیم ،باید تعلیمی
را که در اینجا در مقابلامن قرار گرفته ،بپذیریم :یکی از بزرگرتین نشانه هنتای اینتامن آوردن ،موضنتوع
مورد توجه زندگی شخص است .افرادی که جایگاه خود را در ملکوت اعالم منتی کنننتد ،امنتا بنته ننتدرت
ملکوت را در نظر دارند ،باید اعرتاف خود را بیازمایند .اگر ما برای چیزهای این دنیا تالش می کنیم؛
اگر به خاطر عدم دستیابی به پاداشنتهای نفسنتانی ،ضنتعیف و بنتیامر منتی شنتویم؛ اگنتر بنته پیتنتفتهای
دنیوی دیگران طمع می ورزیم ،از ملکوت آسامن بسیار دوریم .ما باید گوشهای خود را تینتز کننتیم تنتا
این اصالحات الهی را شنیده و درک کنیم:
چرا پول را برای آنچه نان نیست خرج می کنید،
و محنت خویش را برای آنچه سیر منی کند؟
به دقّت به من گوش فراداده ،چیزهای نیکو بخورید
تا جان شام از بهرتین خوراکها لذت بَرد ( .اشعیا 2 :55
انسان را چه سود که متامی دنیا را ب َِربد ،اما جان خود را ببازد؟
انسان برای بازیاف

جان خود چه می تواند بدهد؟ ( متی 26 :16
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نشانۀ نجات ،میوا آن است .اگر قلبتان واقعاً تولنتد تنتازه یافتنته ،پنتس ینتک خلقنتت تنتازه بنتا عالینتق تنتازه
هستید که چشامنتان را از جذابیتهای دنیوی برداشته و به چیزهنتای آسنتامنی خینتره منتی سنتازد .اگنتر
قلب شام واقعاً تولد تازه یافته ،پس ملکوت آسامن برای شام مانند یک گنج مخفنتی در زمنتین اسنتت،
که شخص آن را می یابد و دوباره پنهانش می کند؛ و از شادمانی می رود و آنچه دارد ،منتی فروشنتد و
آن زمین را می خرد 20.دوباره ،شام مانند تاجری خواهید شد کنته جوینتای مروارینتدهای نفنتیس اسنتت،
وقتی مروارید بسیار باارزشی می یابد ،می رود و آنچه دارد ،منتی فروشنتد و آن مروارینتد را منتی خنترد.
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اگر شام واقعاً ایامن آورده اید ،پس کم کم ،از طرینتق عمنتل تقنتدیس در حنتا ِل رشنتد روح القنتدس منتی
ِ
احساس اسحاق واتز را تتیید کنید "وقتی صلیب شگفت انگیز را بررسی کردم":
توانید کالم مملو از
همۀ چیزهای بیهوده که مرا بسیار افسون می کنند،
فدای خونِ او می کنم...
سپس برای متامی دنیا مرده ام،
و متامی دنیا برای من مرده است.
غرور الف زنِ زندگانی
عبنتنتارت "غنتنترور الف زنِ زننتنتدگانی" از کلمنتنتۀ یوننتنتانی  alazoneía tou bíouترجمنتنته شنتنتده اسنتنتت .کلمنتنتۀ
 alazoneíaبه درستی "غرور الف زن" ترجمه شده است .به یک غرور پوچ ،جسور و گستاخ اشاره می
کند که به الف زنی یا گزافه گویی می پردازد .تنها بخش دیگنتری کنته اینتن کلمنته در عهدجدینتد بکنتار
رفته ،نصیحت قدرمتند یعقوب به ثرومتندانی است که بدون تکیه بنتر خنتدا و در نظنتر گنترف ِ مشنتیت
الهی یا فناپذیری خود به نقشه های عالی و تالشهایشان فخر می کنند:
و اما شام که می گویید" :امروز یا فردا به این شهر یا آن شهر خواهیم رفت و سنتالی را در آنجنتا بنته رس
خواهیم برد و به تجارت خواهیم پرداخت و سود فراوان خواهیم کرد"،خوب گنتوش کنینتد :شنتام حتنتی
منی دانید فردا چه خواهد شد .زندگی شام چیست؟ همچون بخاری هستید که کوتنتاه زمنتانی ظنتاهر
می شود و بعد ناپدید می گردد .پس باید چنین بگویینتد" :اگنتر خداوننتد بخواهنتد ،زننتده منتی منتانیم و
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تکرب فخر می کنیدب alazoneíasر هر فخری از این گونه،
چنین و چنان می کنیم ".حال آنکه شام با ّ
بد است. 16- 13 :4 ( .

اک اوقات در عهدجدید دو کلمه در زبان یونانی"،زندگی" ترجمه شده است .متداولرتین کلمنته zoé
است ،که به قاعده یا ِ
ذات زندگی اشاره منتی کننتد .دیگنتری  bíosاسنتت ،کنته از آن کلمنتۀ "زندگینامنته"
مشتق می شود .معموالً به دوره یا جریان زندگی شخص اشاره می کننتد ینتا بنته چینتزی کنته بوسنتیلۀ آن
زندگی شخص تقویت می شود :منابع ،ثروت ،دارایی یا وسیلۀ معاش .در باب بعد ،در صحبت یوحننتا
از مس ولیت ایامندار نسبت به اشخا

فقیر ،این کلمه به عنوان "مال" ترجمه شده " :اگنتر کسنتی از

مال دنیا ][bíosبرخوردار باشنتد و بنترادر خنتود را محتنتاج ببیننتد ،امنتا شنتفقت خنتود را از او درینتغ کننتد،
چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟" ( اول یوحنا . 17 :3
با ترکیب دانش خود از این دو کلمه و کاربرد آنها در عهدجدید ،به این نتیجه منتی رسنتیم کنته عبنتارت
تکرب شخصی اشاره می کند کنته ننته تنهنتا بنته موفقیتهنتا و متعلّقنتات
"غرور الف زنِ زندگانی" به غرور یا ّ
خود فخر می ورزد ،بلکه آنها را به حکمت و قدرت خود نسنتبت منتی دهنتد .اینتن نشنتانۀ بنتزرگ شنتخص
دنیوی است که خود را مستقّل از خدا و خارج از مشیت الهی می داند -قهرمانی کنته هسنتتی خنتود را
شکل داده ،رسنوشت خود را رقم زده و بنتا نینتروی اراده ،اسنتتعداد ذهننتی ینتا قنتوت جسنتامنی محنتض،
متعلّقاتش را گرد آورده است .او یافته هنتا و دسنتتاوردهای خنتود را پینتروزی شخصنتی و خصوصنتی منتی
داند ،بدون فیض یا کمک الهی ،و مزمور نویس او را به عنوان کسی توصیف منتی کننتد کنته در برنامنته
ریزی خود ،خدا را در نظر منی گیرد و وقتی این نقشه ها به موفقیت می رسنتند ،از خنتدا تشنتکر مننتی
کند .داوود می نویسد:
رشیر در غرور خویش می گوید:
"بازخواست نخواهد کرد"؛
همۀ اندیشۀ او این است که "خدایی نیست"...
در دل خود می گوید:
" هرگز جنبش نخواهم خورد؛
نسل اندر نسل از بال به دور خواهم بود ( ".مزامیر 6 ،4 :10
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با چنین توصیفی از غرور الف زنِ زندگانی ،باید بدانیم که در این کار نیازی به اعرتاف به بی خدایی
یا رسکشی آشکار برعلیه خدا نیست .این رفتار به راحتی در بین افرادی ظاهر می شود که می گویند
بر خدا توکل دارند و حتی شکرگزارش هستند .یک بی خدایی عملی در کلیسا وجود دارد کنته بسنتیار
کشنده تر از برادر گستاخ و جسورش می باشد .ردای مسیحیت بنتر تنتن منتی کننتد و حتنتی منتی تواننتد
عیسی را به عنوان خداوند اعالم کند ،اما بنته ننتدرت ارادا او را در عمنتل بکنتار منتی بنترد .شنتاید از خنتدا
بخواهد که در هدفی که مشخص شده ،حضور یابد یا نقشه ای را که طراحی شده ،برکت دهد .حتی
شاید کمک او را در تالشهای خود بپذیرد ،اما معموالً فقط بازماندا تشنتکراتش را بنته خنتدا منتی دهنتد،
بازمانده های سفره ای که بعد از ارضای جالل انسانی باقی می ماند .افرادی که رفتار پیش پا افتاده
ای با خدا دارند ،برخالف مرد حکیم در امثال هستند که با متامی دلش به خداوند توکل منتی کننتد و
بر عقل خود تکیه منی کند ،و در همۀ راههای خود او را در نظر دارد.

22

غرور الف زنِ زندگانی منونۀ کامل خودپرستی است و افراطگران آن ،به اندازا کَلنتدانیان دوران قنتدیم
که ماهی را در تور خود جمع کرده و سپس به تورشان قربانی تقدیم می کنند ،رقّنتت انگیزننتد 23.آنهنتا
طناب بیجان را پرستش می کنند ،بدون توجه به خدایی کنته "آفتنتاب خنتود را بنتر بنتدان و نیکنتان منتی
تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند" (متی  . 45 :5مطابق کتاب مقنتدس ،افنترادی
که خود را می پرستند و به موفقیت خود فخر می کنند ،بخاری را پرستش می کنند کنته بنترای منتدتی
ظاهر می شود و سپس محو می گردد ،نَفَسی بیش نیسنتتند ،شنتبحی متحنترک کنته نَفَنتس او در بیننتی
اش است24.چنین انسانی به چیزهای بزرگ فخر می کننتد ،امنتا مننتی تواننتد یکنتی از موهنتای رسش را
سفید یا سیاه کند یا یک ساعت به زندگی خود بیفزاید 25.در متام شکوه و جاللش ،مانند چهارپاینتان
است که از بین می رود و مانند شبنمی که در ساعت اولیۀ طلوع آفتاب محو می شود یا مانند کاهی
که در خرمنگاه با وزش باد پراکنده می شود.

26

این افراد منی دانند که خدا به همۀ انسانها ،حیات ،نَفَس و همه چینتز منتی بخشنتد تنتا او را بجویننتد و
بیابند 27.آنها منی دانند که اگر خدا روی خود را بپوشاند ،پریشان می گردند و اگر روحش را بنتردارد،
می میرند و به خاک بازمی گردند28.این افراد هرگنتز متعجنتب مننتی شنتوند که"انسنتان چیسنتت کنته در
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اندیشه اش باشی؟" (مزامیر  4 : 8آنها از این حقیقت غافلند که قومهنتا در مقابنتل او همچنتون قطنتره
ای در َدل َوند ،و جمیع آنها مانند غباری بر کفۀ ترازو محسوب می شوند.

29

ما در مورد غرور الف زنِ زندگانی ،تفاوت بسیاری را بینِ فرزند خدا و افرادی می بینیم کنته او را مننتی
ِ
هدف عمل تقدیس کنندا او هستند ،دامئاً
شناسند .افرادی که بوسیلۀ روح القدس تولد تازه یافته و
در اینتن شنتناخت رشنتد منتی کنننتد کنته مسنتیح ،حینتات آنهاسنتت و بنتدون او "تینتره بخنتت ،اسنتف انگینتز،
مستمند ،کور و عریانند 30".آنها درمی یابند که بدون او ،منی توانند کاری انجام دهند 31،و با آگنتاهی
بیشرت از ضعف خود ،برانگیخته شده و خواهان شناخت ارادا خدا بوده و با امنیت در آن منتی مانننتد.
بعالوه ،بعد از انجام ارادا خدا متوجه می شوند که بردگان ناالیقی هسنتتند کنته فقنتط وظیفنتۀ خنتود را
انجام داده اند32.وقتی با تالشهای ضعیفشان کاری انجام می شود ،زمنتین را جنتارو منتی کنننتد تنتا هنتر
اثری را که باعث جالل آنها می شود ،بپوشانند .آنها با مزمور نویس فریاد برمی آورند:
نه ما را ،خداوندا ،نه ما را،
بلکه نام خود را جالل ده،
به خاطر محبت و وفادارایت( .مزامیر 1 :115
فرزند خدا همیشه قاعدا اصلی آسامن را می آموزد" :هر که فخنتر منتی کننتد ،بنته خداوننتد فخنتر کننتد".
(اول قرنتیان 31 : 1؛ مقایسه شود با ارمیا  . 24 – 23 : 9وقتی ایامندار درسنتهایش را فرامنتوش منتی
کند و جویای دریافت جاللی است که فقط متعلق به مسیح است ،روح خدا امین است تا او را توبی
کند و با رشمساری به جایگنتاه مناسنتبش بازگرداننتد33.خداوننتد جاللنتش را بنتا کسنتی قسنتمت نخواهنتد
کرد.

34

برخالف آن ،شخص غیرایامندار در دل یا ذهنتنش جنتایی بنترای اینتن فروتننتی ینتا شنتکرگزاری ننتدارد .او
ِ
فنترض
نسبت به ناتوانی کامل و وابستگی کاملش به فیض و قدرت خنتدا ،نابیناسنتت .او بنتا اینتن پنتیش
جاهالنه زندگی می کند که خدایی وجنتود ننتدارد ینتا اگنتر خنتدایی وجنتود دارد ،خنتود را درگینتر مسنتاشل
انسانها منی کند .به خاطر این پیش فرض ،غیرایامننتدار هنتر منتوفقیتی را بنته خنتود نسنتبت داده و هنتر
پیروزی ،دلیل دیگری برای فخر اوست .موجود رقت انگیزی که انسان نامیده می شود ،کسیکه مننتی
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تواند یکی از موهای رسش را سفید ینتا سنتیاه کننتد ینتا ینتک سنتاعت بنته زننتدگی خنتود بیفزاینتد ،بنتا متنتام
موفقیتهایش ایستاده و اعالم می کند که خودساخته است.
رابطۀ ما با دنیا
با توجه به یافته های خنتود از مسنتیحیان منت ّدعی ،باینتد از خنتود بپرسنتیم کنته در رابطنته بنتا دنینتا در چنته
جایگاهی هستیم .ما نباید فریب بخوریم و فکر کنیم که این یک مسنتتلۀ کوچنتک اسنتت .اینتن مسنتتله
بسیار مهم است! رابطۀ ما با دنیا ،یکی از بزرگرتین آزمونهای منایانگر نجامتنتان اسنتت .یوحننتا بنته منتا
هشدار می دهد که دوستی با دنیا و دوستی با خدا کامالً برخالف یکدیگرند .او به وضوح می گوینتد:
ِ
محبنتت پنتدر در او نیسنتت35".یعقنتوب بنتا شنتجاعت بیشنترت بینتان منتی
"اگر کسی دنیا را دوست بنتدارد،
کند":آیا منی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پنتی دوسنتتی بنتا دنیاسنتت ،خنتود را
دشمن خدا می سازد4 :4 ( ".
بر اساس کتاب مقدس ،دوستی همزمان با دنیا و خدا منطقی نیست ،چون این دو کامالً ناسنتازگار و
مخالف یکدیگرند .آنچه در دنیاست -شنتهوت جسنتم ،شنتهوت چشنتم و غنترور الف زنِ زننتدگانی -از پنتدر
نیست .از خدا رسچشمه منی گیرد و مطابق ارادا او نیست ،بلکه برای او نفرت انگیز و خصومت آمینتز
است .یک نفر منی تواند خدا و دنیا را دوست داشته باشد ،هامنطور که منی تواند "همزمنتان ،کینتک
خود را نگاه دارد و آنرا بخورد".
به این معنا نیست که مسنتیحیان بنتا دنینتا مشنتکلی نداشنتته ینتا بوسنتیۀ آن تحرینتک مننتی شنتوند .بلکنته
مسیحی به شکلهای گوناگونی با دنیا در جنگ خواهد بود ،اما از آن متنفر بوده ،بنتا آن منتی جنگنتد و
وقتی تسلیمش شد ،غمگین می شود .تفاوت آن رصفاً در معننتا نیسنتت ،بلکنته واقعنتی و عملنتی اسنتت.
کسیکه ایامنش را به مسیح اعرتاف می کند ولی زیبایی و شادی را در چیزهنتایی بنترخالف ارادا خنتدا
می یابد ،باید نگرانِ اعتبار اعرتافش باشد.
اما کسیکه ایامنش را به مسیح اعرتاف منتی کننتد و نفنترتش از دنینتا بیشنترت منتی شنتود و بنترخالف دنینتا
زندگی می کند و در پیروزی بر آن رشد می کند ،دلیل بزرگی بنترای اطمیننتان دارد ،مهنتم نیسنتت کنته
چند بار سقوط می کند .این سؤال باقی می ماند :رابطۀ منتا بنتا دنینتا چگوننته اسنتت؟ در متثینتلِ جنتان
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بنیان در سیاحت مسیحی ،با توجه به منونۀ شخصیت اصلی ،مسیحی ،آیا ما از شهر نابودی فرار می
کنیم؟ آیا مص ّمم هستیم که از متام دامهای آن رهایی ینتابیم؟ ینتا در شنتهر حامقنتت خاننته سنتاخته و از
بازار بیهودگی لذت می بریم؟
کالمی برای شبانان
در زمان یوحنا ،امپراطور رومی با طمع ،شهوانیت و متاینتل بنته قنتدرت ،منوننتۀ کنتاملی از دنینتا بنتود .در
کتاب مکاشفه ،بابِل بزرگ در نظر گرفته شده"،مادر فواحش و زشتیهای زمین" که "از رشاب عقنتل
سو ِز زنای خود به همۀ ملتها نوشانید" (مکاشفه 8 :14؛  . 5 : 17اکنون ،دنینتا قدرمتننتدتر و رسکنتش
تر از پیش است .هالیوود،خیابنتان َم ِ
دیسنتن ،خیابنتان وال ) (Wall streetواشنتنگ

و اکنت مؤسسنتات

دانشگاهی ما نشاندهندا آن هستند .دنیای امروز نیز مانند بابِل قدیم ،یک جام طال "رسشار از همۀ
زشنتنتتیها و آکننتنتده از ناپنتنتاکیِ هنتنتم آغوشنتنتی هنتنتایش" (مکاشنتنتفه  4 : 17در دسنتنتت گرفتنتنته تنتنتا همنتنته از آن
بنوشند .دنیای امروز مانند بابِل مجهز به انبیای دروغینی است که بنته چهنتار گوشنتۀ جهنتان فرسنتتاده
شده اند تا انسانها را گمراه کنند .خواه با کت و شلوار راه را ِه تجارت ،آخرین مد روز ،خنتواه در لبنتاس
مذهبی نبی باشند ،به هرحال ،پیغامشان یکسان است .آنها ذکری از اب ّدیت به میان منی آورند بلکنته
شنوندگان خود را متقاعد می کنند کنته تنتا مسنتاشل منت ّوقتی از بنتین نرفتنته ،بنته آنهنتا بچسنتبند .آنهنتا بنته
اخالقیات کامل اهمیت کمی می دهند ،زیرا ممکن اسنتت آزادی افنتراد را در بینتان نظراتشنتان مختنتل
حق خنتود ،طمنتع را
کند .آنها در مقابل شنوندگانشان با نقاب خودشناسی ،رضایت از خود و دریافت ّ
ِ
طرف شنوندگان را می گیرند ،بنترای آنهنتا معاملنته منتی کنننتد ،بنته دنبنتال
توجیه می کنند .آنها همیشه
عالیقشان هستند ،نیازهایشان را به آنها می گویند و با پرداخنتت بهنتایی ،آنهنتا را در دسرتسشنتان منتی
گذارند .به راحتی متوجه می شوید که چرا این چنین از آنها پیروی می کنند .آنها بنته شنتهوت جسنتم،
شهوت چشم و غرور الف زن زندگانی متوسنتل منتی شنتوند .گنتوش انسنتانهای سنتقوط کنترده را بنتا بینتان
مساشل که خواهانِ شنیدنش هستند ،تحریک می کنند 36.آنها از دنیا هسنتتند و بنتا زبنتان آن صنتحبت
می کنند ،و دنیا به آنها گوش می دهد 37.اگرچه ظاهرا ً به شنتکلهای گوننتاگون ظنتاهر منتی شنتوند ،امنتا
پیغامشان همیشه یکی است .در حقیقت ،کالم این انبیا به شکل قابل توجهی یکسان است و باعنتث
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می شود باور کنیم که منشت آن یکی است :روح این عرص ،رشنتیس قنتدرت هنتوا کنته اکننتون در فرزننتدان
نافرمانی عمل می کند.

38

همۀ چیزهایی که تا بحال توصیف کردیم ،اتفاق می افتد .نفسانی بودنِ دنیا نیاز بنته توضنتیح زینتادی
ندارد ،بلکه چیزی که قابل درک نیست ،حضور شجاعانۀ دنیا در کلیساست 39.اینکه دنینتا بنته شنتکلی
زیرکانه و مخفیانه در کلیسا به صورت نیروی غیر قابل تشخیص حرکت می کند ،یک چیز اسنتت .امنتا
اینکه دنیا گستاخانه در مرکز کلیسا می ایستد و همه چیز را به شباهت تصنتویر فاسنتد خنتود بدشنتکل
می کند ،چیز دیگری است .و این چیزی است که اک ا ً در به اصطالح مسیحیت در غنترب دینتده منتی
شود.
آیا دنیا مجرم به ماده گرایی است؟ کلیسنتا نینتز همینطنتور اسنتت! آینتا دنینتا مرصفگراسنتت؟ کلیسنتا نینتز
همینطور است! آیا دنیا بر اساس مصلحتی عمل می کند که نگنتران حقنتایق کتنتاب مقنتدس نیسنتت؟
کلیسا نیز همینطور است! آیا دنیا با رسگرمی هیپنوتیزم شده است ،با تفریحات منحرف شده است و
از حامقت لذت می بنترد؟ کلیسنتا نینتز همینطنتور اسنتت! آینتا دنینتا خودشناسنتی و پیتنتفت شخصنتی را
پیشنهاد می دهد؟ کلیسا نیز همینطور است! آیا دنیا مملو از نفسانیت ،شهوانیت ،تجمالت و افنتراط
است؟ کلیسا نیز همینطور است! در حقیقت ،نه تنها کلیسنتا نفسنتانیت را در مینتان اعضنتایش تحمنتل
می کند ،بلکه از نفسانیت آنها دفاع کرده و مانند کلیسای قرنتس ،حتی به آن فخر منتی کننتد ،فنتیض
خدا را به جواز ارتکاب فجور بدل منتی کننتد و عیسنتی مسنتیح ،یگاننته رسور و خداوننتد منتا را انکنتار منتی
کند 40.در زمان بنیان ،بازار بیهودگی ،ابزار شیطان برای رسگنترم سنتاخ

ِ
حفنتظ آنهنتا در دنینتا
منتردم و

بود .اگر بنیان درمی یافنتت کنته در زمنتان منتا ،بسنتیاری از کلیسنتاها از بنتازار بیهنتودگی بنترای رسگرمنتی
جویندگان و ادامۀ حضورشان در جلسۀ یکشنبه استفاده می کنند ،زبانش بند می آمد.
چرا و چگونه این اتفاق در بسیاری از کلیسا افتاده است؟ اساساً ،به خاطر انسنتانهایی کنته بنته عننتوان
شبانان کلیسا تعیین شده اند.
اوالً ،باید به این نتیجه برسیم که متتسفانه تعداد زیادی از آنها تولد تنتازه نیافتنته اننتد و باینتد از مسنتیح
جدا شوند .بی حرمتی آشکار و بی مالحظۀ آنها نسبت به تعنتالیم و اخالقینتات ،آنقنتدر زشنتت و عجینتب
است که به احتامل زیاد ایامن نیاورده اند.
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دوماً ،باید بگوییم که بعضی از افرادی که حقیقتاً ایامن آورده اند ،فراخوانده نشنتده اننتد .سنتوا تفنتاهم
زیادی دربارا عنارص حقیقی خدمت انجیل وجود دارد .این موضوع آنقدر به کسنتب و کنتار و رسگرمنتی
تبدیل شده که بهرت بود بسیاری از افراد پشت سکوی موعظه ،رسان رشکتهای متحد در خیابنتان وال
) (Wall Streetیا رسگرم کنندگان هالیوود می شدند.
سوماً ،باید بدانیم که بعضیها واقعاً مسیحی هستند و واقعاً برای خدمت انجیل فراخواننتده شنتده اننتد،
اما در دام مذهب زمانه گرفتار شده اند؛ آنها "سوهان آهنی" مشارکت واقعی بنتا دیگنتر منتردان خنتدا را
ندارند و منی دانند که چگونه راه بازگشت را پیدا کنند 41.مانند لوط عنتادل ،قلبشنتان بنتا دنیاپرسنتتی
کلیسا آزرده شده ،اما توانایی و ق ّوت اخالقی برای مخالفت با آنرا از دست داده اننتد 42.امثنتال در آنهنتا
به تحقق رسیده است" :پارسایی که در برابر رشیران سست می شود ،چشنتمه ای گنتل آلنتود و چنتاهی
آلوده را مانَد( ".امثال  . 26 :25آنها باید با این حقیقت دلگرم شنتوند کنته خداوننتد منتی داننتد چگوننته
اشخا

دیندار را از دام صیاد رهایی دهد و از وسوسه نجاتشان دهد.
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چهارماً ،بسیاری از شبانان در این روند گرفتار شده اند که کلیسا را مطابق هوسهای فرهنگ یا تنتتثیر
فرضی مصلحت گرایی "پیش بربند" .بنابراین ،بسیاری از آنها مثل یک رسگرم کننده ،م ّربنتی زننتدگی،
روانکاو یا متخصصین بازاریابی خیابان َم ِ
دیسن رفتار می کنند .ظاهرا ً فراموش کرده اینتم کنته شنتبانان
در ابتدا ،شاگردان و معلامن کتاب مقدس هستند44،مراقبینِ گلّه45،و شنتفاعت کنننتدگان مشنتتاق در
نزد خدا46.آنها باید از امانتی که به آنها سپرده شده ،محافظت کنننتد47،بنتا آگنتاهی از اینکنته در آن روز
48
رسین ،الهیدانان و تتیح کنندگان کالم خنتدا باشنتند .باینتد
بزرگ باید پاسخگو باشند .آنها باید مف ّ

در رابطنتنته بنتنتا شخصنتنتیت ،اخالقینتنتات و وظیفنتنته ،کنتنتامالً مطنتنتابق اسنتنتتانداردهای کتنتنتاب مقنتنتدس عمنتنتل
کنند49.باید فقط در خدا ساکن شوند ،مانند دیده بانانی که بر روی حصارها ساکنند 50.در پیروی از
قدمهای مسیح ،باید از طرف مردم نزد خدا رفته و از طرف خدا نزد مردم بروند.
در آخر ،باید ترسو بنتودن خنتود را تصنتدیق کننتیم -تنترس از طردشنتدگی کنته از ب ِ
نتت محافظنتت شخصنتی
رسچشمه می گیرد .بنابراین ،ما دیدگاه منحرف و مناسبی از محبت داریم که هرگز کسی را ناراحنتت
ِ
جرأت تعلیم دادن ،تتدیب ،اصالح یا تربیت است 51.اینتن
منی کند .این محبت بدون حقیقت ،الزام و
محبتی است که اجازه می دهد مردم بدون هشدار به سنتوی جهنتنم بروننتد ،بنته جنتای اینکنته آنهنتا را بنتا
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گناهشان مواجه کند ،به ع ّزت نفس شکننده شان آسیب برساند؛ یا بنتا بینتان حقیقنتت ،آنهنتا را دشنتمن
خود سازد 52.در واقع ،این محبت نیست ،بلکه کامالً برخالف محبت است .اگر ما هرگز گوسفندان را
توبی نکنیم تا مبادا ناعادالنه مورد بی محبتی آنها قرار گیریم ،به خاطر این نیست که آنها را دوسنتت
داریم ،بلکه به خاطر این است که می خواهیم آنها منتا را دوسنتت داشنتته باشنتند .اشنتتیاق بنته تتیینتد و
تقدیر ،س ّمی کشنده برای مرد خداست ،اما ظاهرا ً افنتراد زینتادی بنتا آن گزینتده شنتده اننتد .منتا هشنتدار
خداوندمان را فراموش کرده ایم که گفت" :وای بر شام آنگاه که همگان زبان به ستایشتان بگشایند،
زیرا پدران آنها نیز با پیامربان دروغین چنین کردند".

87

87

(لوقا . 26 : 6

فصل نهم
ماندن در کلیسا

ِ
ساعت آخر است و چنانکه شنیده اید "ض ّد مسیح" می آید ،هم اکنون نیز ض ّد مسنتیحانِ
بچه ها ،این
بسیار ظهور کرده اند ،و از همین درمی یابیم که ساعت آخر است .آنها از میان ما بیرون رفتند ،اما از
ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند ،با ما می ماندند .ولی رفتنشان نشان داد که هیی یک از ایشنتان از منتا
نبودند.
 اول یوحنا 19 – 18 :2در اول یوحنا  ،19 – 18 :2یوحنای رسول به افنترادی اشنتاره منتی کننتد کنته مرتنتد شنتدند .آنهنتا تعنتالیم
رسوالن را دربارا شخصیت و عمل مسیح نپذیرفته ،کلیسنتا را تنترک کردننتد و انبینتای دروغنتین شنتدند.
یوحنا حتی فراتر رفته و آنها را ض ّد مسیحان می نامد.
لقب ننگینِ "ض ّد مسیح" از اتصال کلمۀ یونانی  Christósیا "مسیح" و حرف اضافۀ  -antiبنته معننتای
"به جایِ " یا "ض ّد" می باشد .به صورت مفرد ،ض ّد مسیح به دشمن بزرگ مسیحا اشاره منتی کننتد کنته
یک روز سعی می کند جایگاه او را غصب کند و برعلیه او بجنگد 1.کاربرد آن به صورت جمع ،به افراد
مختلف در طول تنتاری کلیسنتا اشنتاره منتی کننتد ،افنترادی کنته تعنتالیم اساسنتی رسنتوالن را در رابطنته بنتا
شخصیت و عمل مسیح انکار می کنند ،از کلیسا و مسنتیحیت تنتاریخی دور شنتده و بنته همنتین شنتکل
خواستار گمراه ساخ ِ دیگران می باشند 2.یوحنا در رسالۀ خود آنها را به عنوان دروغگوینتان و فرینتب
دهندگانی توصیف می کند که با عدم پذیرش جسم پوشیدن مسیح و عدم پذیرش عیسی بنته عننتوان
مسیح الهی ،پدر و پرس را انکار منتی کنننتد 3.دنینتای منتدرن منتا نینتز مانننتد زمنتان یوحننتا ،مملنتو از ضنت ّد
مسیحانی است کنته مسنتتقیامً بنتا مسنتیح مخالفنتت کنترده ینتا منتذهبی را منتتنت منتی کنننتد کنته برتنتری
شخصیت عیسی یا ماهیت اصلی عملش را نابود می کنند .هر تعلیمنتی کنته کنتامالً بنته بینظینتر بنتودنِ
مسیح تکیه منی کند ،او را با چیزی دیگر جایگزین می کننتد ینتا صنتلیبش را بنتی اهمینتت منتی سنتازد،
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طبیعتاً ض ّد مسیح است .چنانکه در کتاب مقدس آشکار شد ،افرادی که با مسیح نیستند ،بر ضنت ّد او
هستند.

4

اگرچه یوحنا در زمینۀ اصلی ،اساساً دربارا معلمین دروغین منتی نویسنتد ،امنتا آزمنتون دیگنتری را بنترای
اطمینان بر اساس کتاب مقدس اراشه می دهد :مسیحی واقعنتی در محنتدودا تعنتالیم تنتاریخی اینتامن
مسیحی و مشارکت با قوم خدا می ماننتد .کسنتانیکه چننتین تعنتالیمی را انکنتار منتی کنننتد و بنتا کلیسنتا
مشارکت ندارند ،نشان می دهند که حقیقتاً ایامننتدار نیسنتتند -هرگنتز ایامننتدار نبنتوده اننتد.یوحنا منتی
نویسد":آنها از میان منتا بینترون رفتننتد ،امنتا از منتا نبودند؛چنته اگنتر از منتا بودننتد،با منتا منتی ماندننتد.ولی
رفتنشان نشان داد که هیی یک از ایشان از ما نبودند"(. 19 : 2
به این معنا نیست که نجات ابدی در کلیسا بدست آمده ینتا حفنتظ منتی شنتود .بلکنته شنتخص فقنتط در
مسیح ،تنها بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایامن نجات می یابد 5.اما به اینتن معناسنتت کنته کسنتیکه حقیقتنتاً
ایامن آورده ،به تعالیمی که باعث ایامن او شد ،ادامه می دهد و در مشارکت با کلیسای مسیحی می
ماند .یوحنا در رسالۀ دوم خود ،اعالمیۀ مشابهی را بیان می کند" :هنتر آن کنتس کنته از تعلنتیم مسنتیح
فراتر رود و در آن پایدار مناند ،خدا را ندارد ،آن که در آن تعلیم پایدار مانَد ،هم پدر را دارد و هم پرس
را" (. 9 : 1
اطمینان و ارتداد
در رسارس تاری کلیسا ،بین افرادی که به امنیت ابدی یا پایداری ایامندار تکیه کرده و کسانی که از
امکان ارتداد حامیت می کنند -سقوط ایامندار واقعی در نابودی ابنتدی -جنگنتی وجنتود شنتده اسنتت.
این موضوع آنقدر مهم است که حتی به طور مخترص باید به آن اشاره کنم .من تصنت ّور مننتی کنتنم کنته
این مشکل با جلب رضایت همۀ افراد برطرف شود .اما امیدوارم که چند حقیقت مهنتم را بنتا توجنته بنته
ماهیت ایامن آوردن اعالم کنم و نشان دهم که کاربردشان برای ایامندار چیست.
در ابتدا باینتد بدانینتد کنته منتن تعلنتیم تنتاریخی پاینتداری مق ّدسنتین را کنته منتورد احنترتام اصنتالحگرایان،
پاکدینان ،پرزبیرتیهای اولیه و باپتیستهای خا

بود ،تتیید می کنم6.این تعلیم تتیینتد منتی کننتد کنته

افرادی که حقیقتاً توسط روح القدس تولد تازه یافته اند ،در مسیح خلقت تنتازه شنتده اننتد و بنتا قنتدرت
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خدا حفظ شده اند که هرگز به طور کامل در ارتداد و ننتابودی ابنتدی سنتقوط مننتی کنننتد .دلینتلِ اینتن
اطمینان بر پایۀ قدرت ارادا ایامندار نیسنتت ،بلکنته بنتر پاینتۀ وفنتاداری و قنتدرت خداسنتت .خنتدایی کنته
قومش را نجات می دهد ،آنها را با قنتدرت خنتود حفنتظ منتی کننتد .خنتدایی کنته ایامننتدار را عنتادل منتی
شامرد ،قطعاً او را تقدیس کرده و نهایتاً جالل می بخشد .ما نیز مانند پولس رسنتول بنته اینتن حقیقنتت
اطمینان داریم که کسیکه کار نیکو را آغاز کرده ،آنرا تا روز عیسی مسیح به کامل خواهد رسانید.
در هر مباحثه دربارا پایداری ایامندار ،چهار مورد باید مورد توجه قرار گیرد .اوالً ،باید ماهینتت نجنتات
را درک کنیم .سطحی بودن موعظۀ معارص باعث شده که باور کنیم که عمل نجات ،اساساً بر اساس
ارادا انسان است .خدا انجیل را به انسان آشکار می کند و بعد منتظر پاس انسان می شود .انسنتان
با تصمیم گیری دربارا مسیح ،نجات را دریافت می کند و با اراده به نجات ادامه می دهد .بننتابراین،
انسانی که نجات را با پاس صحیح به خدا بدست می آورد ،اگر تصمیم اولیه اش را با عمل مخنتالفی
از جانب اراده اش تکذیب کند ،می تواند به راحتی نجاتش را از دست بدهد.
مشکل این دیدگاه ،این است که فقط به ارادا انسان می پردازد و کنتار خنتدا را در طبیعنتت انسنتان در

نظر منی گیرد .کتاب مقدس تعلیم می دهد که انسانی که ایامن آورده و نجات یافته ،از خنتدا متولنتد
ِ
خواهش تن و نه از خواستۀ ینتک منترد ،بلکنته
شده است7.بعالوه ،تتیید می کند که این تولد تازه "نه از
از خدا تولد یافتند" (یوحنا  . 13 : 1نجات فقط شامل عمل ارادا انسان نیست ،بلکه شنتامل تبنتدیل
ِ
طبیعت کامالً فاسد انسان به خلقتی تازه است 8.این عمنتل منتاوراا الطبیعنتۀ خداسنتت کنته بوسنتیلۀ آن
دشمنی شخص گناهکار و قلب سنگی بی توجه او با یک قلب زندا تنتازه و جسنتم عالقمننتد جنتایگزین
می شود9.نجات ،نتیجۀ تصمیم قلب رشیر نیست که رصفاً با چرب زبانی واعظ یا حتی النتزام محنتدود
روح القدس ،شخص را به سوی خدا بازگرداند ،بلکه در نتیجۀ یک تولد تنتازا واقعنتی اسنتت .بنتا ایجنتاد
تح ّوالت عظیم از جانب روح خدا ،گناهکار به خلقت تازه با عالیق تازه تبدیل می شود که او را از گناه
دور کرده و به سوی خدا هدایت می کند .اگر نجات و تداوم آن ،چینتزی بنتیش از تغیینتر اراده و پاسنت
صحیح به خدا نبود ،به راحتی با هر تغییر مخالف ،باطل منتی شنتد .امنتا اگنتر نجنتات ،آفنترینش دوبنتارا
طبیعت انسان است و او را به خلقتی تازه تبدیل می کند ،پس باطل کردن یا از دسنتت دادنِ نجنتات،
غیرممکن است.
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دوماً ،ما باید عمل پیوستۀ مشیت الهی را در زندگی ایامندار حقیقنتی درک کننتیم .خنتدا رصفنتاً کنتاری
منی کند که یک نفر ایامن بیاورد و بعد او را به حا ِل خود رها کننتد .کتنتاب مقنتدس بنته منتا تعلنتیم منتی
دهد که خدایی که عادل می شامرد ،هامن خدایی است که تقدیس می کند .این حقیقت به شنتکل
عالی در رسالۀ پولس به کلیسای افسس نشان داده شده است .بالفاصله بعد از تتیید اصنتل و تعلنتیم
ِ
بزرگ عادل شمردگی فقط بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایامن ،پولس در باب  2توجنته خوانننتدگانش را بنته
عمل تقدیس خدا جلب می کند ،عملی که همیشه بنته همنتراه اینتامن نجنتات بخنتش اسنتت و از نتنتایج
بعدی فیض است" :زیرا ساختۀ دست خداییم ،و در مسیح عیسی آفریده شده اینتم تنتا کارهنتای نینتک
انجام دهیم ،کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم10 :2( ".
کسیکه بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایامن عادل شمرده شده ،ساختۀ دست خدا شده است .او در مسنتیح
عیسی از نو خلق شده تا کار نیکویی را انجام دهد که پیش از آفرینش دنیا ،با تدابیر ابدی خدا برای
او فراهم شده بود .هامنطور که پولس به ایامنداران فیلیپی نوشت ،خدا آنهنتا را نجنتات ننتداد کنته بعنتد
آنها را تنها بگذارد ،بلکه او در آنها "هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را کنته خشنتنودش منتی سنتازد"،
پدید می آورد (  ،13 :2تتکیدها افزوده شده است  .این اعالمیۀ قدرمتند ثابت می کند کنته خنتدا ننته
تنها ایامندار را به خلقتی تازه تبدیل می کند و با عالیقی تازه که بر اراده اش تتثیر می گذارند ،بلکنته
در ارادا ایامندار عمل می کند تا او برای خشنودی خدا زندگی و عمل کند .این عمنتل الهنتی حینترت
انگیز ،پایۀ اطمینان لغزش ناپذیر پولس در رابطه با نجات نهایی و جالل ایامنداران فیلیپی در آینده
بود" :یقین دارم آن که کنتاری نیکنتو در شنتام آغنتاز کنترد ،آن را تنتا روز عیسنتی مسنتیح بنته کنتامل خواهنتد
رسانید6 :1 ( ".
ِ
نجنتات
سوماً ،در مباحثۀ مربوط به پایداری مق ّدسین ،باید هنتدف نجنتات را درک کننتیم .اگرچنته عمنتل
خدا برای انسان است ،اما رفاه انسان برترین چیز یا پایان کار نیست .اگرچه بینتان اینتن مطلنتب بنترای
انسان مدرن و حتی انجیلی معارص دشنتوار اسنتت ،امنتا نهایتنتاً همنته چینتز بنترای جنتالل خنتدا از طرینتق
مکاشفۀ شخصیت و قدرت اوست .به عبارت دیگر ،خدا همۀ این کارها را برای آشکار ساخ ِ عظمت
و جالل خود به خلقتش انجام می دهد .این هدف متام کارهای خداست ،اما بنته طنتور خنتا

هنتدف

عظیمرتین کارش منتی باشنتد :نجنتات انسنتان از طرینتق عیسنتی مسنتیح .آینتا خنتدا اجنتازه منتی دهنتد کنته
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بزرگرتین اثبات شخصیت و قدرتش با شکست مواجه شود؟ آیا او که عمل نجات را آغنتاز کنترد ،موفنتق
به تکمیل آن نخواهد شد؟ آیا او خود را مورد استهزای دشمنانش قرار می دهد ،افرادی کنته خواهننتد
گفت" :چون خداوند نتوانست این قوم را به رسزمینی که بدیشان قسنتم خنتورده بنتود درآو َرد ،ایشنتان را
در صحرا کشت" (اعداد  16 : 14؟
خدا به خاطر جالل خود اجازه نخواهد داد کنته نجنتات ،حتنتی در ضنتعیفرتین ایامننتداران بنتا شکسنتت
مواجه شود .بلکه "باجازه می دهدر که قدرت خداوند عظیم گنتردد ،چنانکنته خنتود وعنتده داده اسنتت"
(اعداد  . 17 :14او قوم خود را از دنیا جدا کنترده و ننتزد خنتود منتی بنترد .او آنهنتا را از متنتام کثیفیهنتا و
بتهایشان پاک می سازد و قلبی تازه به آنها می بخشد و رشیعت خود را بر آن می نویسد .او روح خود
را در درونشان می گذارد و آنها را به فرایض خود سالک می گرداند10.او با آنها عهنتد ابنتدی منتی بننتدد
که از آنها رویگردان نشود و ترس خود را در دلشان می گذارد تا آنها از او رویگردان نشوند .آنها قوم او
خواهند بود و او خدای آنها خواهد بود .او از نیکویی کردن به آنها شادمان خواهد شد و با متامی دل
و جان ،کارش را در آنها متام خواهد کرد"11.در برابر همۀ اینهنتا چنته منتی تنتوانیم گفنتت؟ اگنتر خنتدا بنتا
ماست ،کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟" (رومیان  . 31 : 8نجات شکست منی خنتورد ،چنتون بنترای
آشکار ساخ

یا اثبات وفاداری و قدرت ما طراحی نشده ،بلکه برای اثبات و آشکار ساخ

وفنتاداری

و قدرت خداست!
چهارماً ،ما باید بدانیم که تعلیم پایداری ،کامالً اشتباه تفسیر شده و به اشنتتباه از جاننتب بسنتیاری از
کسانی که ادعای تکیه بر آن را دارند ،تتیح شده است .بسیاری از کسانی کنته بنته سنتقوط ایامننتدار
حقیقی اعتقاد دارند ،اعتقادشنتان در واکنتنش بنته افنترادی اسنتت کنته منت ّدعی تکینته بنتر تعلنتیم پاینتداری
هستند ،درحالیکه همۀ رفتارهای اشتباه را به این نام تعلیم منتی دهننتد .اینتن اصنتل و تعلنتیم تنتاریخی
پایداری مق ّدسین ،امنیت ابدی فرزند خدا را تتیید می کند .اما مجوزی برای گناه نیسنتت و از نجنتات
اشخا

نفسانی و غیردیندار حامیت منی کند .بلکه ،به طور لغزش ناپذیر به حقایق کتاب مقدسنتی

تکیه می کند ،حقایقی که می گوید فقط افرادی که تا به آخر مبانند ،نجنتات خواهننتد یافنتت و بنتدون
تقدیسی که به ق ّدوسیت رهنمون می شود ،هیی کس منی تواند خداوند را ببیند.
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تعلیم "یکبار که نجات یافتی برای همیشه نجات یافته ای" قرار
انجیلیهای معارص ،شدیدا ً تحت تتثیر
ِ
ِ
ننتام دفنتاع از تعنتالیم sola
گرفته اند و دربارا احنتتامل
نجنتات بنتدون تقنتدیس صنتحبت منتی کنننتد .بنته ِ
(Gratiaفقط فیض و( sola fideفقط ایامن  ،بسیاری از اعضای کلیسای انجیلی با اشنتتیاق دربنتارا
نجات کسی صحبت می کنند که یکبار به مسیح اعرتاف کرد اما اکنون او را انکار می کند ینتا کسنتی
که به اعرتاف ایامنش به مسیح ادامه می دهد ،اما نفسانی و دنیوی و نسبت به خدا بنتی تفنتاوت منتی
ماند .آنها ادعا می کنند که تقاضنتای هنتر نشنتانه ای از تبنتدیل ینتا هنتر میزاننتی از تقنتدیس ،بنته معننتای
افزودن اعامل به ایامن است و اورتاً انجیل مسیحی را انکار می کند.
مشکل این مباحثه این است که ذات ایامن ،قدرت تولد تازه و وعدا الهی بنترای کنتار پیوسنتتۀ مشنتیت
الهی را نادیده می گیرد .اوالً ،ما باید بدانیم که ایامن واقعی بنتا اعنتامل ظنتاهر منتی شنتود .بنتر اسنتاس
کتاب مقدس ،غیرممکن است که ایامن نجات بخشی را داشته باشیم که تتثیر قابل مشنتاهده ای بنتر
طرز زندگی شخص نگذارد .یعقوب  20 – 17 :2اظهار می کند" :پس ایامن به تنهایی و بدون عمل،
مرده است .حال کسی ممکن است بگوید" :تو ایامن داری و من هم اعامل دارم!" امنتا تنتو ایامننتت را
بدون اعامل به من بنام و من ایامنم را با اعاممل به تنتو خنتواهم مننتود .تنتو اینتامن داری کنته خنتدا یکنتی
است .نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایامن دارند و از ترس به خنتود منتی لرزننتد! ای ننتادان،
می خواهی بدانی چرا ایامن بدون عمل بی ر است؟"
به این ترتیب ،کسی کنته بنتا اعنترتاف نجنتات بخنتش ،عیسنتی را خداوننتد زننتدگیش منتی سنتازد ،بنتا مینتوا
زندگیش آنرا ثابت می کند.

13

کتاب مقدس به ما وعده می دهد که اگر به زبامنان اعرتاف کنیم که عیسنتی خداوننتد اسنتت و در دل
خود ایامن داشته باشیم که خدا او را از مردگان برخیزانید ،نجات خواهیم یافت14.به هرحال ،مسیح
به ما هشدار می دهد که اعرتاف به خداوندی او بدون انجام ارادا پنتدر ،کنتامالً بیهنتوده اسنتت و مننتی
تواند نجات بخشد 15.این نتایج بر پایۀ استنتاج محض نیست ،بلکه بر پایۀ تعلیم واضح کتاب مقدس
است.
کل نجات ،یک هدیه و حاصل عمل تولد تازا روح القنتدس اسنتت 16.در لحظنتۀ
دوماً ما باید بدانیم که ّ
ایامن آوردن ،روح القدس که ایامندار را از ایامن نجات بخش بهره مند می سازد ،قلنتبش را نینتز احینتا
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می کند و او را به خلقت تازه ای تبدیل می کند که برای خدا زنده است و عالینتق تنتازه ای نسنتبت بنته
خدا و دینداری دارد 17.اورتاً ،نتیجۀ این عمل ماوراا الطبیعه ،یک قلب تبدیل شده است که افکنتار
و کردار شخص مسیحی را تغییر می دهد.
سوماً ،ما باید دوباره توجه کنیم که نجات با وعدا عمل پیوسنتتۀ مشنتیت الهنتی خنتدا همنتراه اسنتت کنته
نتیجۀ آن تقدیس تدریجی ایامنداران است 18.خدا ما را نجات منی دهد تا بعد ترکامن کننتد .او منتا را
به فرزندخواندگی مننتی پنتذیرد تنتا بعنتد منتا را نادینتده بگینترد19.او ینتک پنتدر رسگنتردان نیسنتت20.او ینتک
صنعتگر ناتوان نیست که نتواند کاری را که آغاز کرده به پایان برساند21.ما باید همیشه به یاد داشنتته
باشیم که نجات در سه زمان مورد توجه قرار می گیرد ،و خنتدا نویسنتنده و تکمینتل کنننتدا هنتر ینتک از
آنهاست22.او بوسیلۀ عنتادل شنتمردگی ،منتا را از محکومینتت گننتاه نجنتات داد؛ اکننتون بوسنتیلۀ تقنتدیس
تدریجی ،ما را از قدرت گناه نجات می دهد؛ و بوسیلۀ جالل ما در آینده ،ما را از تتثیر و حضور گننتاه
نجات خواهد داد .این رصفاً یک احتامل امیدوارکننده در زندگی ایامندار نیست ،بلکه ینتک قطعینتت
کامل است .به همین دلیل ،پولس رسول در رومیان  31 – 28 : 8نوشت:
می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق ارادا او فرا خوانده شده اند ،همۀ چیزها
با هم برای خیریت در کار است .زیرا آنان را که از پیش شناخت ،ایشنتان را همچننتین از پنتیش معنتین
فرمود تا به شکل پرسش درآیند ،تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد .و آننتان را کنته از پنتیش معنتین
فرمود ،همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فراخواند ،همچنین پارسا شنتمرد؛ و آننتان را کنته پارسنتا شنتمرد،
همچنین جالل بخشید .در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست ،کیست که بتواند
بر ضد ما باشد؟
تعلیم پایداری مق ّدسین ،مجوزی برای گناه یا وسیله ای برای اطمیننتان کنتاذب از نجنتات بنترای افنتراد
ِ
نفسانی و غیردیندار نیست .حقیقتاً این تعلیم تتیید می کند که خدا کسانی را که نجات می بخشد،
حفظ می کند ،اما همچنین تتیید می کند که او کسانی را که حفظ می کند ،تبنتدیل نینتز منتی کننتد.
ایامندار واقعی از نجات خود مطم

است ،نه فقط به خنتاطر اعنترتاف ایامننتش در گذشنتته ،بلکنته بنته

خاطر عمل پیوستۀ خدا در زندگیش که به تبدیل کردن او به شباهت مسیح ادامه منتی دهنتد .کسنتی
که ایامنش را به مسیح اعرتاف می کند ولی هیی نشانه ای از ایامن ،عمل الهنتی تولنتد تنتازه ینتا عمنتل
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پیوستۀ مشیت الهی ندارد ،باید اطمینان کمی به حیات ابدی داشته باشد .اینتن بنته خنتاطر از دسنتت
ِ
دادنِ
نجات گذشته نیست ،بلکه او نشان می دهد کنته هرگنتز نجنتاتی را کنته ادعنتا منتی کننتد ،نداشنتته
است.
در اول یوحنا  ،19 :2این رسول دربارا گروهی از افنتراد منتی گوینتد کنته یکبنتار ایامنشنتان را بنته مسنتیح
اعرتاف کردند ،اما اکنون با جدا شدن از تعالیم اساسی ایامن مسیحی و مشنتارکت کلیسنتا ،وضنتعیت
گمشدا خود را نشان می دهند .اما او به وضوح می گوید که آنها نجاتشان را از دست ندادننتد ،بلکنته
"بیرون رف ِ" آنها ثابت می کند که هرگز حقیقتاً نجات نیافتنته بودننتد .زبنتان او دقینتق اسنتت" :آنهنتا از
میان ما بیرون رفتند ،اما از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند ،با ما می ماندند .ولی رفتنشنتان نشنتان داد
که هیی یک از ایشان از ما نبودند( ".تتکیدها افزوده شده است
این م  ،در رابطه با اطمینان ایامندار و احتامل ارتداد ،یک تعادل صحیح و کتنتاب مقدسنتی ایجنتاد
می کند .چرا این افراد بیرون رفتند؟ یوحنا به وضوح می گوید که اگرچه آنهنتا بنتا مسنتیح و کلیسنتایش
شناخته شدند ،اما هرگز واقعاً از مسیح یا از قنتوم او نبودننتد .مانننتد بسنتیاری از افنتراد در طنتول تنتاری
کلیسا ،ملّبس به لباس مسیحیت بوده و گفتار آنرا آموخته بودند ،امنتا هرگنتز قنتدرتش را تجربنته نکنترده
بودند 23.آنها به انسان ّیت گذشتۀ خود بنتازمنی گشنتتند ،بلکنته نشنتان منتی دادننتد کنته همیشنته اینگوننته
بودند .سگی که به ِقی خود بازمی گردد ،نشان می دهد که هرگز چیزی غیر از سنتگ نبنتوده ،اگرچنته
شاید اعرتاف متفاوتی داشته باشد .خوکی که به غلتیدن در گِل بازمی گردد ،نشان می دهد کنته هنتر
شستشویی که دریافت کرده ،فقط یک شستشوی بیرونی بنتوده اسنتت .اگرچنته ظنتاهرا ً از بینترون متینتز
است ،اما هرگز چیزی غیر از ذات خوک نداشته است 24.کسی که به مسیح اعرتاف می کند و با قنتوم
او مشارکت می کند و بعد برای همیشه از هر دوی آنها رویگردان می شود ،به انسانیّت گذشنتتۀ خنتود
بازنگشته ،بلکه فقط لباس گوسفند را درآورده و ذات واقعیش را آشکار کرده ،ذاتنتی کنته هرگنتز تبنتدیل
نشده بود.
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خودآزمایی
ایامنداران واقعی دوری منی کنند .اما بسیاری از معرتفین مسیح و حتی کسانی کنته خنتود را متعلنتق
به کلیسا می دانند ،ایامنداران واقعی نیستند .آنها نهایتنتاً از کلیسنتای کتنتاب مقدسنتی دوری کنترده و
وضعیت حقیقی خود را نشان می دهند .به هرحال ،در این مورد ،کلیسای انجیلی در برابر جامعتش
کوتاهی کرده است .وقتی کالم خدا تتیح منی شود تنتا بنتر وجنتدان تنتتثیر بگنتذارد و کلیسنتا خواهنتانِ
ِ
ارضایِ
متایالت نفسانی دنیاست ،در اینصورت ،غیر ایامنداران مجبور نیستند که دوری کنننتد ،بلکنته
به راحتی در کلیسا می مانننتد ،درحالیکنته در مسنتیر خنتود بنته سنتوی جهنتنم پنتیش منتی روننتد .جایگنتاه
تتثرانگیز اعامل در بنته اصنتطالح کلیسنتای انجیلنتی نینتز اینتن گوننته اسنتت .بسنتیاری از مسنتاشل درسنتت
همچون محبت ،پذیرش و بی آزاری ،شکوفایی غیرایامندار در میان جامعت ،به اشتباه تفسیر شده و
بکار می رود .در این مدت ،نبی گمراه فریاد منتی زننتد" :سنتالمتی اسنتت؛ سنتالمتی اسنتت ،حنتال آنکنته
سالمتی نیست" (ارمیا 14 :6؛ . 11 : 8
اگر باید تغییری ایجاد شود ،این تغییر باید با بیداری در بین شبانان قنتوم خنتدا آغنتاز شنتود .آنهنتا باینتد
اندرز کامل کالم خدا را به وجدان شنوندگان خود موعظه کنننتد .آنهنتا باینتد انجینتل را بنتا متنتام جنتالل
رسواکننده اش بشناسانند ،قدوسیت خدا را رشح دهننتد ،رشارت انسنتان را مناینتان کنننتد ،بنته صنتلیب
جلجتا اشاره کنند ،و به همۀ انسانها در همه جا فرمان بدهند که توبه کرده و به انجیل اینتامن آورننتد.
آنها باید قوم خدا را بنته سنتوی زننتدگی مقنت ّدس ،بینتزاری از دنینتا ،بیعالقگنتی نسنتبت بنته خنتود ،خنتدمت
فداکارانه ،و توجه به ابدیت ترغیب کنند .فقط در اینصورت غیرایامنداران در بین منتا ،از چنترت بینتدار
می شوند .بله ،عده ای از افراد با نفرت از واعنتظ و پیغنتامش بینتدار منتی شنتوند ،امنتا عنتده ای دیگنتر بنتا
شکستگی به خاطر گناه و با ایامن به سوی حیات ابدی بیدار می شوند.
بعد از اشاره به شبانان ،باید اکنون به افرادی بپردازیم کنته در رو ِز خداوننتد بیکشنتنبهر در مقابنتل آنهنتا
می نشینند .اگر شبان ما مجبور می شد که به خاطر عدم وفاداری به مس ولیت اش در خدمت توبنته
می کرد و با وفاداری کتاب مقدس را با قدرت روح القدس موعظه منتی کنترد ،چنته واکنتنش نشنتان منتی
دادیم؟ آیا شاد می شدیم یا با او می جنگیدیم تا پیروز شده و باعنتث اخنتراجش شنتویم؟ ینتا بنته خنتاطر
عدم موفقیت در دستیابی به اک یت غیردیندار برای همراهی با ما ،مانند مرداننتی عمنتل منتی کنتردیم
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که یوحنا دربارا آنها نوشت؟ آیا ما از نزد شبان و جامعت اصالح کننده بیرون رفته و ثابت می کنتردیم
که هرگز واقعاً بخشی از کلیسا نبودیم و هرگز واقعاً به مسیح تعلق نداشتیم؟
اک افراد اینها را کلامت سنگینی می دانند و عدا کمی دربنتارا آن صنتحبت منتی کنننتد .اگنتر کلیسنتا
دیگر به ما و نیازهای احساسی ما توجه منی کرد ،بلکه به جالل خدا و مسیحش توجه می کنترد ،چنته
می کردیم؟ ما در برابر موعظۀ کتاب مقدسی که وجدان ما را هدف قرار داده ،چه واکنشی نشان می
دادیم؟ اگر رسگرمی کنار می رفت و پرستش ساده و قلبی جای آن را می گرفت ،چه واکنشنتی نشنتان
می دادیم؟ اگر جلسات دعنتا و عبادتهنتای خنتانوادگی ،جنتایگزین برنامنته هنتا منتی شنتد ،چنته رأینتی منتی
دادیم؟ اگر همه تصمیم می گرفتند که تناسب و توجه به زمینه در مقایسه با خشنودی خدا اهمیتنتی
ندارد ،چه می کردیم؟ اگر در جامعت ما یک مسیحیت کتاب مقدسی و رسزنده از نو متولد می شد،
به کجا می رفتیم؟ ما چه کار می کردیم؟ یوحنای رسول در این م
شاخص بزرگی برای خلو

اعرتافامن است.
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به ما می گوید کنته واکنتنش منتا،

فصل دهم

اعرتاف به مسیح

دروغگو کیست ،جز آن که مسیح بودنِ عیسی را انکار می کننتد .چننتین کسنتی هنتامن "ضنت ّد مسنتیح"
است که هم پدر و هم پرس را انکار می کند .هر که پرس را انکار کند ،پدر را هم ندارد و هر که پرس را
اقرار کند ،پدر را نیز دارد .بگذارید آنچه از آغاز شنیده اید در شام مباند؛ اگر آنچه از آغاز شنیده اینتد
در شام مباند ،شام نیز در پرس و در پدر خواهید ماند.
 -اول یوحنا 24 – 22 : 2

ای عزیزان ،هر روحی را باور مکنید ،بلکه آنها را بیازمایید که آینتا از خنتدا هسنتتند ینتا ننته .زینترا انبینتای
دروغی ِن بسیار به دنیا بیرون رفته اند .روح خدا را این گوننته تشنتخیص منتی دهنتیم :هنتر روحنتی کنته بنتر
جسم بتی اقرار می کند ،از خداست .و هر روحی که بنتر عیسنتی اقنترار مننتی
آمدن عیسی مسیح در
ِ
کند ،از خدا نیست ،بلکه هامن روحِ "ض ّد مسیح" است که شنیده اینتد منتی آینتد و هنتم اکننتون نینتز در
دنیاست.
 -اول یوحنا 3 – 1 : 4

از این جا می دانیم که در او می مانیم و او در ما ،زیرا که از روح خود به ما داده است .و ما دیده اینتم
و شهادت می دهیم که پدر ،پرس خود را فرستاده است تا نجات دهندا جهان باشد .آن که اقرار منتی
کند عیسی پرس خداست ،خدا در وی ساکن است و او در خدا.
 اول یوحنا 15 – 13 :4ِ
هدف اولین رسالۀ یوحنا کمک به ایامنداران است تا بر اساس کتنتاب مقنتدس از رابطنتۀ خنتود بنتا خنتدا
مطم

شوند ،رابطه ای که از طریق مسیح و جایگاه ابدی خود دارند .اما در ادامۀ این نامنته متوجنته

می شویم که معلمین دروغین وارد جامعت شده بودند و مردم را به اساسی تنترین حقنتایق مسنتیحیت
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مشکوک می کردند .از متونی که در آغاز این فصل مطرح شد ،به تعدادی از خطاهنتای منتتنت شنتده
توسط معلمین دروغین پی می بریم:
آنها انکار کردند که عیسی ،مسیح است.
آنها انکار کردند که عیسی مسیح ،انسان شد.
آنها انکار کردند که عیسی ،پرس خدا بود.
از این سه انکار و شواهد دیگر در این نامه به نظر می رسد که این معلمین دروغین ،ناستیکها بودند،
یا حداقل تعالیمشان نشاندهندا مراحل اولیۀ این مذهبی بود کنته بعنتدها بنته عننتوان آینتین ناسنتتیکی
شناخته شد .این عناوین برگرفته از کلمۀ یونانی  gnosisاست ،که به معنای "شناخت" است .اگرچه
شناخت ،یکی از وجوه اوری مسیحیت است ،اما ناستیکها ادعنتا کردننتد کنته ینتک شنتناخت خاصنتی
دارند که از جایی خارج از کتاب مقدس می آید و برخالف آن است .تعلیم اصلی آنها این بود که روح
خوب بود و جسم بد .از این دوگانگی غیر کتاب مقدسی ،چننتدین خطنتای مهلنتک بنته وجنتود آمنتد کنته
باعث شد آیین ناستیکی ،یکی از خطرناکرتین بدعتهایی شود که با کلیسای اولیه برخورد کرد 1.اوالً،
ح خالص بود
بر اساس آیین ناستیکها ،جسم انسان ،ماده بود و بنابراین بد بود .بر خالف آن ،خدا ،رو ِ
و بنابراین خوب بود .دوماً ،یک شخص برای نجات یاف

باید از جسم فرار می کرد ،ننته بنتا اینتامن بنته

مسیح ،بلکه با مکاشفۀ خاصی که فقط ناستیکها از آن آگاه بودند .سوماً ،چون جسم ،بد بود ،بعضی
از ناستیکها ادعا کردند که باید بوسیلۀ ریاضت کشی ،تحت محرومیت قرار گیرد .اما ،عنتده ای دیگنتر
می گفتند که جسم دچار هیی عواقبی منی شود و بنابراین شخص می تواند بدون محدودیت در هنتر
نوع فساد زیاده روی کند.
یوحنا مانند پولس رسول در کتاب کولسیان ،به بسیاری از این بدعتها در اولین نامۀ خود اشنتاره منتی
کند .اگرچه رسیدگی دقیق به هر مورد ،خارج از محدودا مطالعۀ ماست ،اما در مطالعۀ ما دو بنتدعت
از توجه خاصی برخوردارند .هر یک از آنها وابسته به ماهیت شخص عیسی مسیح و چیزی اسنتت کنته
باید دربارا او ایامن داشته باشیم تا نجات یابیم.
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اولین بدعت ناستیکیِ ،
دوستیسم  Docetismنامیده می شود .این نام برگرفته از فعل یونانی dokéo
است که به معنای "به نظر رسیدن" یا "ظاهر شدن" است .چنتون ناسنتتیکها معتقنتد بودننتد کنته جسنتم
پوشیدن(تجسم را انکار کنند و تعلیم دهند که فقط "به نظر می
مادی ذاتاً بد است ،پس باید جسم
ّ
رسید" یا این گونه "منایان شد" که مسیح الهی یک جسم دارد .دومین بدعت ،مشنتابه آن اسنتت .آننترا
به احرتام برجسته ترین سخرنان آنِ ،رسینتوسِ ،رسینتیانیسم Cerinthianismمی نامیدند .او تعلیم
ِ
شخص عیسی نارصی نزول کرد و مسیح پنتیش
داد که در لحظۀ تعمید ،روح مسیح الهی از آسامن بر
از مرگ بر روی صلیب جلجتا ،عیسی را ترک کرد و بنته آسنتامن صنتعود کنترد .بنته طنتور خالصنته ،تعلنتیم
ناستیکی ،تجسم پرس ابدی خدا را انکار کرده و می گفت عیسای انسانی و مسیح الهنتی ،دو موجنتود
جداگانه بودند .بنابراین ،آنها انکار می کردند که عیسی ،مسیح و پرس خدا بود.
کاربرد معارص متام چیزهایی که تابحال آموختیم اینتن اسنتت :ینتک نفنتر مسنتیحی نیسنتت ،مگنتر اینکنته
ایامن داشته و اعرتاف کند که عیسی نارصی ،پرس ابدی خداست؛ کنته جنتالل آسنتامنی خنتود را کننتار
گذاشت و توسط روح القدس در َر ِحم یک باکره قرار گرفت؛ که در بیت لحم بنته عننتوان خنتدای جسنتم
پوشیده متولد شد؛ که کامالً خدا و کامالً انسنتان بنتود؛ کنته رشیعنتت و انبینتا دربنتارا مسنتیح پیشنتگویی
کردند؛ و او نجات دهندا جهان است .هر انحرافی از این حقایق اوری در رابطه با شنتخص عیسنتی
مسیح ،رصفنظر از خلو

ِ
اعرتاف هر به اصطالح مسنتیحی
ظاهری و غیرت شخص برای اعامل نیکو،

را مردود می کند.
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تو دربارۀ مسیح چه فکری می کنی؟
جان نیوتن درحالیکه شبانی النی در انگلیس را برعهده داشت ،این رسود را نوشت "تو دربارا مسیح
چه فکری می کنی؟"و این برای عبارات اول یوحنا  4کارایی خاصی دارد:
تو دربارا مسیح چه فکری می کنی ،یک آزمون است،
تا جایگاه و نقشۀ خود را بیازمایی؛
بقیۀ چیزها درست نیست
مگر اینکه به درستی دربارا او فکر کنی.
هر طور که عیسی را ببینید،
اگر او را محبوبه بدانید یا غیر،
خدا نیز به هامن سان با شام رفتار می کند،
و رحمت یا خشم ،قرعۀ شامست.
عده ای او را یک موجود می دانند،
یک انسان یا نهایتاً یک فرشته،
اما آنها مثل من احساس منی کنند،
و منی دانند که بدبخت و گمشده اند.

من بسیار گناهکارم ،بسیار درمانده ام،
من جرأت ندارم که خود را به خون او بسپارم،
و به حفاظت او تکیه کنم
مگر اینکه مطم

شوم که او خداست.
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ما با این اعالمیه آغاز منتی کننتیم کنته شنتاید بنترای بسنتیاری از افنتراد در جامعنتت انجیلنتی ،اعالمینته ای
متفاوت یا حتی بسیار جدینتد باشنتد – مسنتیحیت دربنتارا شخصنتیت و کنتار عیسنتی مسنتیح اسنتت .اگنتر
کلیسای انجیلی در سالمت بیشرت یا حداقل متمرکز بر کتاب مقدس بنتود ،اینتن بیانینته نادرسنتت منتی
بود .به هر حال ،این یک امر اوری است و باید موضوع دامئی اعضای کلیسایی باشد که خواهنتان
اصالح و بیداری هستند .این باید محبوبرتین و تکراریرتین اندرزمان باشد :مسیحیت در حقیقیرتین
و اساسیرتین شکلش ،مذهبی است که در مسیح بنا شده و بر مسیح مترکز می کند" :زیرا هیی کس
منی تواند جز آن ِپی که نهاده شده است ،پی دیگنتری بگنتذارد ،و آن پنتی هامننتا خنتود عیسنتی مسنتیح
است( ".اول قرنتیان . 11 : 3
امروزه کلیسا نیاز دارد که به غزلیّات جنتان نینتوتن توجنته کننتد؛ آنهنتا بنترای بنتیامری کننتونی منتا اوری
هستند .نیوتن از همه لحاظ دربارا برتری مسیح درست می گفت .مسنتیح بنتزرگرتین مکاشنتفۀ خنتدا و
قهرمان بزرگرتین کار اوسنتت .بننتابراین ،نظنتر منتا دربنتارا مسنتیح ،آزمنتونی بنترای اثبنتات اعتبنتار اعنترتاف
مسیحی ماسنتت .اعرتافنتات ،ارتباطنتات ینتا اعامملنتان ،معننتا ینتا کنتاربردی ننتدارد ،مگنتر اینکنته اول نظنتر
صحیحی دربارا مسیح داشته باشیم .در حقیقت ،رفتار خدا نسبت به ما بوسنتیلۀ رفتنتار منتا نسنتبت بنته
پرسش تعیین می شود.
در کتاب مقدس ،دو جنبه از شخصیت مسیح با چنان وضوحی مطرح شده که انکنتار آنهنتا بنته معننتای
انکا ِر کتاب مقدس و ض ّد مسیح شدن است .این دو وی گنتی ،متفنتاوت تنتر از شنتب و روز اسنتت؛ کنتامالً
ِ
شخص مسنتیح .فقنتط در او ،الوهینتت و
مخالف یکدیگرند ،هیی ارتباطی بین آنها وجود ندارد ،مگر در
انسانیت بدون ترکیب یا نابودی این دو طبیعت ،در کنار یکدیگر ساکنند.
نجات دهنده باید انسان می بود ،چون انسان از رشیعت رسپیچی کرد و باید می منترد .اگنتر باینتد هنتر
حیوان پاکی که تا به آن زمان متولد شده بود ،در هنگام تولدش قربانی می شد ،خون همۀ آنها منی
توانست بر آلودگی ما غلبه کند" :چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بنتردارد".
(عربانیان  4 : 10اگر همۀ فرشتگان آسامن به صف می شنتدند تنتا زننتدگی خنتود را بنته طنتور کامنتل و
رایگان برای رهایی ما فدا کنند ،هیی کمکنتی بنته منتا مننتی کنترد ،چنتون نجنتات دهننتده باینتد از جنتنس
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خودمان می بود -گوشتی از گوشت ما و اسنتتخوانی از اسنتتخوان منتا .بنترای اینکنته مسنتیح خویشنتاوند
نزدیک و بازخرید کنندا ما شود ،باید خویشاوند ما می شد.

3

بنابراین ،نجات دهندا ما باید کامالً انسان می بود ،اما نه فقط انسان .بلکه باید از هر لحنتاظ ،زاوینته
یا نقطه نظر و در هر مقوله بدون استثناا ،خدا نیز می بود .ما مننتی تنتوانیم همنتۀ دالینتل را بنترای اینتن
اورت اراشه دهیم ،اما می توانیم حداقل به سه مورد بپنتردازیم .اوالً ،خنتدا بنته تنهنتایی نجنتات دهننتده
حنتق وینت ا
است و او این عنوان را با هیی کس دیگری قسمت منی کند .خدا ،نجات و رهایی دادن را ّ
الوهیت دانست ،وقتی از طریق اشعیای نبی اعالم کرد" :من ،آری من ،یهوه هستم ،و جز من نجنتات
دهنده ای نیست( ".اشعیا  11 : 43بنابراین ،اگر مسنتیح نجنتات دهننتدا ماسنتت ،پنتس او باینتد خنتدا
باشد .اگر او خدا نیست ،پس او نجات دهندا ما نیست ،و ما هنوز در گناه خود گمشده و حا ِل منتا از
همۀ دیگر آدمیان رقّت انگیزتر است.

4

دوماً ،عظمت کار نجات ،نیازمند خدا بود .خلقت از نیستی 5نیازمند نبوغ و قنتدرتی فراتنتر از تصنت ّورات
ماست ،ولی این در مقایسه با نجات و رهایی ما ،چیز کوچکی بود .خدا بنترای خلنتق دنینتا از نیسنتتی،
نیازمند تالش یا قربانی نبود .او انرژی رصف نکرد کنته نیازمننتد جنتربان باشنتد و در تکمینتل کنتار ،هنتیی
ضعفی را احساس نکرد .هر کاری که کرد ،بدون سعی و تالش بود .او در روز هفتم اسرتاحت کرد ،نه
برای اینکه چیز از دست رفته ای را جربان کند ،بلکه تا از چیزی کنته بدسنتت آمنتده ،لنتذت بنتربد -ینتک
دنیای خوب و زیبا و جدید که رصفاً با کالم ،از نیستی بوجود آمد .به هرحنتال ،بنتر روی صنتلیب ،خنتدا
بزرگرتین قربانی را تقدیم کرد و خالق بر روی آن دار ،درحالیکه در جسم بود ،اننترژی خنتود را مرصنتف
کرد و تحلیل رفت .خدا تحت فشار قرار گرفت و آسامن بنترای پرداخنتت اینتن بهنتا ورشکسنتته شنتد .چنته
کسی غیر از خدا می توانست چنین کاری را انجام دهد؟ چه کسی غیر از خنتدا منتی توانسنتت چننتین
کفّاره ای بپردازد؟ رسپیچی ما از رشیعت نیازمند پرداخت بهایی بود که بیش از ارزش ترکینتب تعنتداد
رصافین منی توانست قرعنتۀ منتا را ننتزد
بی شامر دنیاها و همۀ محتویات آن بود .حتی مرگ لشکری از َ
دیوان عدالت الهی بهبود بخشد .به قربانی شخص بی نهایت ارزشمندی نیاز داشنتتیم تنتا از لعننتت و
مجازات رشیعت رهایی یابیم .اگر مسیح کامالً خدا نبود ،منی توانست چنین بهایی را بپردازد.
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سوماً ،رشارت کامل ما نیازمند آن بود که رهایی دهندا ما خدا باشد .اینتن ثابنتت منتی کننتد کنته منتا بنته
چیزی بیش از درمان انسانی یا راهنامی اخالقی نیاز داریم .ما به خدا نیاز داریم! هنتر کنته فکنتر کننتد
که می تواند بوسیلۀ کسی کمرت از خدا نجات یابد ،از عمق رشارت و رسپیچی خنتود از رشیعنتت آگنتاه
نیسنتنتت .او نسنتنتبت بنتنته واقعینتنتت بنت ِ
نتد گننتنتاهش نابیناسنتنتت و نسنتنتبت بنتنته آنچنتنته در وجنتنتدانش باقیامننتنتده،
ناشنواست .او باید از بدی رشایط خود آگاه شود ،چیزی که کسنتی غینتر از خنتدا مننتی تواننتد درمنتانش
کند ،خدایی که هیی چیز برای او غیرممکن نیست.

6

اگر ما صادقانه خود را ارزیابی می کردیم -افکار درونی ،اعامل مخفنتی و کلامتنتی کنته مخفیاننته بینتان
شده -در اینصورت به درستی فروتن و رشمسار می شدیم.
اگر فقط متوجه می شدیم که حتی در نزد رشنتیس بسنتیار مهربنتان دادگنتاه انسنتانی ینتا هینتتت داوراننتی
متشکل از نزدیکرتین دوستامنان ،جرمهای ما تربشه منی شد ،در اینصورت با تنترس انجینتل آشنتنا منتی
شدیم .اگر فقط می توانستیم از بنتی تنتوجهی بنته تنتاری ینتا اصنتالح آن دسنتت بنترداریم تنتا بنته گناهنتان
پدرامنان توجه کنیم ،در اینصورت متوجه می شدیم که گناهنتان آنهنتا را بنته شنتکلهای تهنتذیب شنتده و
فرهیختنتنته تنتنتری منتتنت کنتنترده اینتنتم .اگنتنتر فقنتنتط از متلّنتنتق گنتنتویی نفنتنترت انگینتنتز خنتنتود و از تجلینتنتلِ دامئنتنتی
استعدادهای بالقوا یکدیگر که تقریباً هیچوقت تشخیص داده مننتی شنتود ،دسنتت منتی کشنتیدیم ،در
اینصورت متوجه می شدیم که خوش بینی ما بر پایه ای به نازکی تنتار عنکبنتوت بننتا شنتده اسنتت .اگنتر
فقط متوجه می شدیم که مرگ و قرب در انتظار همۀ ماست ،در اینصورت می دانستیم کنته بنته چینتزی
بیش از تعالیم اخالقی حکمت انسانی نیاز داریم تا ما را نجات دهد و دنیای ما را اصالح کند .منتا بنته
خدایی نیاز داریم که برعلیه او گناه کرده ایم ،خدایی که بهای رهایی ما را بپردازد .خدایی کنته منتا را
آفریده ،باید ما را از نو خلق کند.
ای کاش همۀ دنیا خود را با لنزهای کتاب مقدس می دید و انسان شناسی نیوتن و پنتولس رسنتول را
می پذیرفت ،کسانیکه بدون فیض نجات بخش و تبدیل کنندا خدا ،خود را بنتدبخت منتی دانسنتتند!

7

در اینصورت مردم می دانستند که اگر مسیح کنتامالً خنتدا نبنتود ،مننتی توانسنتت شایسنتتگی کنتافی ینتا
قدرت نجات آنها را داشته باشد.
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شام او را که می دانید؟
عیسی در نقطۀ عطف خدمتش ،از شاگردانش پرسید" :به گفتۀ مردم ،پرس انسان کیست؟" در پاس
به این سؤال ،پطرس رسول اعالم کرد" :تنتویی مسنتیح ،پرسنت خنتدای زننتده( ".متنتی  17 – 13 :16از
اینجا درمی یابیم که اگرچه باید به طور صحیح کار عیسی را درک کرده و بنتاور کننتیم ،بلکنته باینتد بنته
طور صحیح هویت او را در آن زمان و در زمان حال درک کرده و باور کننتیم .اینتن حقیقنتت ،بنته همنتراه
آموخته هایامن از اول یوحنا  4تعلیم می دهد که اگر ایامن داشته باشیم که عیسای انسانی ،چینتزی
مجسم شده است ،در اینصورت مسیحی نیستیم.
کمرت از مسیح و خدای
ّ
کلیسای حقیقی ،پر از انواع مختلف ایامنداران است :بالغ و نابالغ ،محققین و بازرگاننتان ،معلنتامن و
دانش آموزان .مسلامً ،بعضیها در رابطه با حقایق عظیم شخصیت مسیح ،تحصیل کرده تر از دیگنتران
هستند و در تفسیر آنها موفقرت اند .اما در بین قوم خدا ،حتی کسانی که تعلنتیم نیافتنته اننتد ،بنته اینتن
حقیقت تکیه خواهند کرد که عیسی شخص بینظیری در تاری است ،پرس ازلی خدا که انسان شد و
در بین ما ساکن شد8چون یکی از وعده های عهدجدید و نتیجۀ تولد تنتازه اینتن اسنتت کنته همنتۀ قنتوم
خدا ،از خرد و بزرگ ،از خدا تعلیم یافته و او را خواهند شناخت.

9

نشانۀ مشخص هر مذهبی غیر از مسیحیت و هر آیینی که ادعا می کند با مسیحیت یکی است ،این
است که چیزی را در رابطه با شخص مسیح انکار می کند .اما خدا مراقب است که چنین بنتدعتهایی
در بین قومش نفوذ نکنند .حتی ایامندارانی که در دور افتاده ترین نقنتاط دنینتا هسنتتند ،اینتن ادراک
ابتدایی ولی مطم

را دارند که مسیح خدا و انسان است .اگرچه شاید آنهنتا نتوانننتد توضنتیح بدهننتد

که چگونه این دو طبیعت بدون ترکیب با یکدیگر یا نابودی یکی از آنها می توانند در یک شخص قرار
گیرند ،اما می دانند که عیسی به کاملرتین شکل ،هم خدا و هم انسان بود و با افرادی که خالف آنرا
تعلیم می دهند ،مشارکت منی کنند.
در پایان این درس باید به خودمان توجه کنیم و کاربرد صحیحی داشته باشنتیم :شنتام دربنتارا مسنتیح
چه فکری می کنید و دربارا او چه می گویید؟ به هر میزانی که الوهیت و انسانیت او را تصدیق کرده
و بیشرتین احرتام را نثارش می کنید ،به هامن میزان می توانید از نجات خود مطم
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شوید.

ما هر چقدر که مسیح را برافرازیم یا ستایش کنیم ،باز هم کم است .اما امروزه ،بسنتیاری از معرتفنتین
مسیح که خود را مسیحی می دانند ،توسط کوتا فکری خود دربارا مسیح ،منتورد خیاننتت قنترار گرفتنته
اند .اگرچه شاید به درستی به الوهیت و انسانیت او اعرتاف کنند ،اما رفتارشان بسیار سهل انگاراننته
بوده و در کالم خود به او گستاخی می کنند .اگر مسیح برای ما عادی شده ،باید مراقب باشیم .اگنتر
او باعث حیرت یا احرتام ما منی شود ،باید نگران باشیم.
اگر تفکر یک نفر دربارا مسیح برخالف کتاب مقدس است ،نشانۀ کمی برای اثبنتات تعلنتیم او توسنتط
خدا وجود دارد .اگر حقایق عظیم دربارا مسیح باعث منی شود که شخص محبت ،احنترتام و عبنتادت
عملی بیشرتی نسبت به او داشته باشد ،پس نشانۀ کمی برای اثبنتات تولنتد تنتازا اینتن شنتخص توسنتط
روح القدس وجود دارد .تولد تازه همیشه به سوی تفکر درست دربارا مسیح و عالیق متناسب نسنتبت
به او رهنمون می شود ،این یک بیانیۀ قابل اعتامد است که باید آنرا به طور کامل پذیرفت.
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فصل یازدهم

طهارت شخصی

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چننتین نینتز هسنتتیم!
از همین روست که دنیا ما را منی شناسد ،چرا که او را نشناخت .ای عزیزان ،اینک فرزندانِ خداییم،
ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است .اما می دانیم آنگاه که او ظهور کند ،مانند او خنتواهیم
بود ،چون او را چنانکه هست خواهیم دید .هر که چنین امیدی بر وی دارد ،خود را پنتاک منتی سنتازد،
چنانکه او پاک است.
 اول یوحنا 3 - 1 : 3در اول یوحنا  ،3 – 1 : 3یوحنا به اهمیت فراوانِ خلو
کلامت دقیق او نشان می دهند که خلو

اخالقی در زندگی مسیحی توجه منتی کننتد.

برای مسیحی ،رصفاً یک امر اختیاری نیست ،بلکنته یکنتی

از نشانه های بزرگ ایامن است .اگر زندگیامن با تالش برای ق ّدوسیّت شخصنتی شنتناخته شنتود -اگنتر
بخواهیم خود را هامنطور که او پاک است ،پاک بسازیم ،می دانیم که برای نجات ،حقیقتنتاً امینتدمان
بر مسیح است.
با توجه به این م  ،باید در نظر داشته باشیم که تعالیم دروغینی کنته در کلیسنتا نفنتوذ کنترده بودننتد،
معتقد بودند که جسم ،بد است و در مذهب با عواقب کمی مواجه منتی شنتود .بننتابراین ،آنهنتا خنتود را
شنتک چننتین کنتاری را انجنتام
تسلیم متایالت جسامنی کردند و به دیگران نیز تعلیم دادند کنته بنتدون
ّ
دهند .نشانۀ زندگی آنها ،عشق به دنیا بود"،هوای نفس ،هوسنتهای چشنتم و غنترو ِر منتال و مقنتام" (اول
یوحنا  . 16 – 15 :2آنها آزادی فرضی خود را فرصتی برای جسم ساختند و به نظر می رسنتید کنته از
افرادی که در پیِ تقدیس کتاب مقدسی بودند ،نفنترت داشنتتند 1،آنهنتا را بنتی تجربنته ،تعلنتیم نیافتنته و
محدود به رشیعتگرایی می دانستند.
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اغراق نیست که بگوییم مشابه نفرت از قد ّوسیت را در انجیلیهای معارص یافته اینتم .اگرچنته منتا تحنتت
هجوم ناستیکها نیستیم ،کسانی که یوحنا این رساله را برعلیه شان نوشت ،اما بنتا دنیاپرسنتتی اشنتباع
شده ایم و اک ما نسبت به هر تعلیمی که نفسانیت ما را محدود کرده و خلو

اخالقنتی را گسنترتش

می دهد ،بی میل شده ایم .بعضیها به نام فیض ،احکام کتاب مقدس را در رابطه با قدوسیت نادیده
می گیرند ،آنها را از نو تفسیر کرده یا کامالً انکار می کنند .کسانی که بنترای دسنتتیابی بنته ق ّدوسنتیت
بیشرت یا طهارت شخصی خالصرت تالش می کنند ،غالباً به عنوان متعصب ،رشیعتگرا ،اَبَر روحنتانی ینتا
متظاهر به پرهیزگاری نامیده می شوند.
یوحنای رسول در مقابله با این تعلیم بدعت آمیز ،قدوسیت را وی گی متامینتز کنننتدا عیسنتی مسنتیح و
مسیحی واقعی معرفی می کند .طبق کالم یوحنا ،هر که حقیقتاً بنتر مسنتیح امینتد دارد "خنتود را پنتاک
می سازد ،چنانکه او پاک است" (اول یوحنا  . 3 :3اگرچنته طهنتارت شخصنتی ینتک نفنتر هرگنتز در اینتن
کسب جایگاه درست در مقابل خدا نیست ،اما
سوی جالل کامل نیست و اگرچه این وسیله ای برای
ِ
نشانۀ بزرگی است که شخص بوسیلۀ عمل تولد تازا روح القدس و ایامن شخصی بنته مسنتیح ،خنتدا را
شناخته است .افرادی که بواسطۀ فیض از طریق ایامن نجات یافته اند ،ساختۀ دست خدا شده اند.
این ساختۀ دست خدا ،در شباهت ایامندار به شخصیت خدا ظاهر می شود ،که متامیزکنننتده تنترین
نشنتنتانۀ آن قدوسنتنتیت اسنتنتت .چنتنترا کنتنته نوشنتنتته شنتنتده اسنتنتت" :مقنتنت ّدس باشنتنتید ،زینتنترا منتنتن ق ّدوسنتنتم".
(اول پطرس 16 : 1
اگرچه باید از رشیعتگرایی در کلیسا اجتننتاب کننتیم ،امنتا باینتد دینتدگاه کتنتاب مقنتدس را در رابطنته بنتا
خلو

اخالقی بازگردانیم .به خاطر شهادت مخ ّرب افرادی که ادعای پذیرش پیغام انجینتل را دارننتد،

بسیاری از ایامنداران آن را نپذیرفته یا هرگز به آن گوش نکرده اند .بعالوه ،کلیسنتا دچنتار بیامریهنتایی
شده که از عدم قدوسیت رسچشمه می گیرد ،از جمله دوری از خدا ،عدم حضور آشنتکار او ،و کمبنتود
حیات و قدرت روحانی .نهایتاً و متتثرکننده تر از همه ،افراد بیشامری هستند که نیمکتهای کلیسای
ما را پر می کنند و از حیات جاویدان خود مطم

هستند ،اما برای چنین اطمینانی ،پاینته و اسنتاس

کتاب مقدسی ندارننتد .آنهنتا بنتا پیگینتری قدوسنتیت و فکنت ِر منضنتبط سنتاخ

خنتود بنترای دسنتتیابی بنته

دینداری ،ناآشنا هستند2.هرگز دربارا این حقیقنتت بنته آنهنتا هشنتدار ینتا تعلنتیم ننتداده اننتد کنته یکنتی از
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بزرگرتین نشانه های ایامن ،اشتیاق برای طهارت شخصی است کنته شنتخص را بنته تنتالش صنتادقانه و
دامئی به سوی آن هدایت می کند.
آنها تعلیم نیافته اند و بنابراین نسبت به این حقیقت ناآگاهند که بدون قدوسیت ،هیی کس خداوننتد
را نخواهد دید.

3

دیدگاه مسیحیت دربارۀ پاکی
در این م  ،کلمۀ "پاک" و "پاک می سازد" برگرفته از ریشۀ یونانی یکسنتان اسنتت .صنتفت "پنتاک" از
کلمۀ یونانی  hagnosترجمه شده که نشاندهندا آن است که یک شخص یا یک چیز ،پاک ،مقنت ّدس،
پاکدامن یا بیگناه است .فعل "پاک ساخ " از کلمۀ یونانی  hagnízoترجمه شده که به معنای پاک
ساخ  ،پاکسازی یا متیز کردن است .اگرچه عهدجدید از این کلمه بنته عننتوان مرجعنتی بنترای آینتین
تطهیر 4استفاده می کند ،اما نشاندهندا پاکسازی درونی شخصی نیز می باشد .در نامنتۀ یعقنتوب بنته
ایامنداران پراکنده در کلیسای اولیه ،او از گناهکاران می خواهد کنته دسنتتهای خنتود را پنتاک کنننتد و
قلبشان را طاهر سازند تا به خدا نزدیک شوند 5.پطرس رسول در رسالۀ اولش ،مسیحیان را به عننتوان
افرادی توصیف می کند که جانهای خود را با اطاعنتت از حقیقنتت طنتاهر سنتاخته اننتد 6.در متننتی کنته
پیش روی ماست ،یوحنای رسول ،ایامندار واقعی را به عنوان کسی معرفی می کند کنته خنتود را پنتاک
می سازد ،چنانکه مسیح پاک است.
توجه کنید که فعل یونانی که "پاک می سازد" ترجمه شده ،فعل زمان حال و نشنتاندهندا ینتک عمنتل
پیوسته است .بنابراین ،ترجمۀ صحیح بقیۀ این عبارت ،این است" :هر که چنین امیدی بنتر وی دارد،
خود را پاک می سازد ،چنانکه او پاک است ".ما از اینجا می آموزیم که پیتفت ایامننتدار در طهنتارت
شخصی ،اورتاً یا حتی اساساً ،نتیجۀ تجربۀ زودگنتذر نیسنتت ،بلکنته ینتک فرایننتد اسنتت کنته از لحظنتۀ
مفرسنتان ،غالبنتاً
ایامن آوردن تا جالل نهایی در آسامن ادامه می یابد .بنته همنتین دلینتل ،الهینتدانان و ّ
رشد ایامندار در طهارت و پاکی را تقدیس تدریجی می دانند .درست است که شاید خنتدا از وقنتایعی
در زندگیامن ،مانند تجربۀ شخصی در دعا یا عمل غیرعادی بیداری استفاده کند تا برای مدتی ما را
با رسعت بیشرتی پیش بنتربد .امنتا رشنتد ایامننتدار در قدوسنتیت بنته طنتور طاقنتت فرسنتایی ،نتیجنتۀ کنتار
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تدریجی خدا در مشیت الهی و تالش روزانۀ ایامندار برای طهارت بیشرت از طرینتق کنتالم خنتدا ،دعنتا و
جدایی است.
همچنین توجه کنید که فعل "پاک می سازد" به دنبال ضمیر انعکاسی "خود" منتی آینتد ،نشنتاندهندا
آن است که فاعل بر روی خود کار می کند ،به جای اینکه کس دیگری این عمل را در او انجام دهد.
به عبارت دیگر ،کسیکه پاک می شود ،هامن کسی است که کار پاکسازی را انجام می دهد .این بنته
معنای ابطال سهم خدا در تقدیس ما نیست ،بلکه ثابت می کند که تقدیس ما با همکاری انجام می
شود ،به این معنا که رابطۀ متقابل یا همکاری بین دو یا چند منایندا مشغول بنته کنتار وجنتود دارد کنته
تتثیر مختلط ایجاد می کند .اگرچه تولد تازا ما توسط یک نفر انجام می شود ،یا فقط کار خداست،
اما تقدیس ما با همکاری انجام می شود ،نتیجۀ کار خدا و همکاری ایامندار اسنتت .اینتن حقیقنتت بنته
شکل زیبایی در تشویق و نصیحت پولس به کلیسنتای فیلیپنتی بینتان شنتده" :پنتس ای عزینتزان ،هنتامن

گونه که همیشه مطیع بوده اید ،نه تنها در حضور من ،بلکه اکنون بسی بیشرت حتی در غیابم ،نجات
خود را ترسان و لرزان به عمل آورید؛ زیرا خداست که با عمل نیرومند خود ،هم تصنتمیم و هنتم قنتدرت
انجام آنچه را که خشنتنودش منتی سنتازد ،در شنتام پدینتد منتی آورد( ".فیلیپینتان  ،13 – 12 :2تتکینتدها
افزوده شده است .
طهارت یا تقدیس ،عملی است که با همکاری انجام می شود ،و در آن خدا و ایامننتدار بنته طنتور فعنتال
رشکت دارند تا به هدف مورد نظر برسند :شباهت ایامندار به مسیح .خدا آنرا از پیش تعینتین کنترده و
با سکونت روح خود و شکلهای گوناگون مشیت الهنتی پنتیش منتی بنترد .حضنتور و پیشنتقدمی الهنتی او،
پیتفت ایامندار در قدوسیت را تضمین می کند و پایه ای برای اطمینان دلیرانۀ پولس است که می
گوید ،آنکه کار نیکنتو را در ایامننتدار آغنتاز کنترد ،تنتا روز عیسنتی مسنتیح آننترا بنته کنتامل خواهنتد رسنتانید.
همزمان ،کتاب مقدس تصدیق می کند که تقدیس ایامندار به حضور شخصی او نینتز وابسنتته اسنتت.
درحالیکه خدا برای پاکسازی ایامندار از متام کثیفیها و بت پرسنتتیها کنتار منتی کننتد ،از ایامننتدار نینتز
خواسته شده که خود را پاک سازد ،چنانکه مسنتیح پنتاک اسنتت و خنتود را از هنتر ناپنتاکیِ جسنتم و روح
بزداید ،با ترس از خدا ،تقدس را به کامل رساند.
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شاید خوانندا امروزی با تشخیص عنرص انسانی در تقدیس خود بپرسد" :آیا این ثابت مننتی کننتد کنته
شاید بعضی از ایامنداران واقعی تقدیس نشده به کار خود ادامه می دهند یا شاید بعضنتیها نفسنتانی
مانده و پیتفت کمی در قدوسیت داشته اند؟"
دوباره ،این سؤال ماهیت نجات را نادیده می گیرد .اوالً ،اشتیاق ایامندار برای قدوسیت ،نتیجۀ تولد
تازه است .او فرزند خدا شده ،یک خلقت تازه با عالیق تنتازه بنترای عنتدالت .اگرچنته چالشنتهای زینتادی
برعلیه جسم ،دنیا و دشمنان خواهد بود ،اما این عالیق جدینتد بنترای خنتدا ،هنتر ایامننتدار را بنته سنتوی
بیزاری بیشرت از دنیا و متایل بیشرت به قدوسیت سوق می دهد .دوماً ،نباید فراموش کنیم که خدا در
هر ایامنداری مشغول کار است" ،هم تصمیم و هم قدرت ببنترایر انجنتام آنچنته را کنته خشنتنودش منتی
سازد" (فیلیپیان  . 13 – 12 : 2او ارادا ایامندار را مطابق ارادا خود می سنتازد و بنته او قنتدرت انجنتام
آنرا می بخشد .او متایل و قدرت منتی بخشنتد؛ هنتدایت منتی کننتد و نشنتاط منتی بخشنتد .نهایتنتاً ،نباینتد
فراموش کنیم که خدا وعده داده که مراقب فرزندان خود باشد .او آنها را در اعامل غیر دیندارانه رهنتا
منی کند یا محبت و تتدیب هدفمننتد را درینتغ مننتی کننتد .بنته همنتین دلینتل ،نویسنتندا عربانینتان منتی
نویسد:
"زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد ،تتدیب می کند ،و هر فرزند خود را که می پذیرد ،تنبیه منتی
مناید".
سختیها را به منزلۀ تتدیب تحمل کنید؛ خدا با شام همچون پرسان رفتنتار منتی کننتد .زینترا کنتدام پرسنت
است که پدرش او را تتدیب نکند؟ اگر شام تتدیب نشده اید ،در حالی که همنته از آن سنتهمی داشنتته
اند ،پس حرامزاده اید ،نه فرزندان حقیقی .به عالوه ،همۀ ما پدران زمینی داشنتته اینتم کنته تنتتدیبامن
می کردند ،و ما به آنها احرتام می گذاشتیم .حال ،چقدر بیشرت باید پدر روحهایامن را اطاعت کننتیم
تا حیات داشته باشیم .پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صالحدید خود ،ما را تتدیب کردند .اما خدا بنترای
خیریت خودمان ما را تتدیب می کند تا در ق ّدوسیت او سهیم شویم10 – 6 :12( .
تقدیس تدریجی ،یکی از وی گیهایی است که باید در زندگی همۀ ایامنداران واقعی یافت شود .ما در
پایان این بخش به طور مفصلرتی به آن خواهیم پرداخنتت ،امنتا اکننتون خوانننتده باینتد در نظنتر داشنتته
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باشد که نشانۀ زندگی مسیحی واقعی نه تنها تسلیم شدن در برابر عمنتل تقنتدیس خداسنتت ،بلکنته او
فعاالنه از طریق وسایل که در کتاب مقدس مهیا شده ،در این کار رشکت خواهد کرد.
وسایل پاکسازی شخص مسیحی
هدایت و مشارکت خدا در تقدیس ایامندار ،دلیل برای عدم تنتالش ینتا تنبلنتی نیسنتت ،بلکنته دعنتوت و
تشویق به سوی انجام وظیفه است .چون خدا در ما مشنتغول کنتار اسنتت ،منتا مطم ننتیم کنته تالشنتامن
بیهوده نخواهد بود .ما بهانه ای برای منفعل بودند نداریم ،بلکه دالیلی برای پیگیری غیورانۀ پاکی و
طهارت به ما عطا شده است .باید در تالش برای قدوسیت ،مشتاق و ج ّدی و متمرکز باشیم .چنانکنته
رصانه خود را در دینداری تربیت کنیم.
پولس رسول ،تیموتاشوس را تشویق می کند ،ما نیز باید م ّ
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بر اساس کتاب مقدس ،خدا وسایل زیادی برای پاکسازی بنته ایامننتدار عطنتا کنترده اسنتت .اگرچنته در
محدودا این درس منی گنجد که به طور مفصل به آنها بپنتردازیم ،امنتا ذکنتر چهنتار منتور ِد بسنتیار مهنتم،
اوری است .اول ،شاید به درستی بگوییم که طهارت با جدایی از گناه آغاز می شود .اگنتر در ابتنتدا
خود را از چیزهایی که ما را آلوده می کند ،جدا نکنیم ،پاکسازی غیرممکن است .شستشوی خود بنتا
صابون فایده ای نخواهد داشت ،مگر اینکه اول از زیر دوش کثینتف خنتارج شنتویم .درحالیکنته در چنتاه
مسرتاح ایستاده یا در لجن می غلتیم ،فایده ای ندارد که لباسنتهای متینتز بپوشنتیم .بنته همنتین دلینتل
پولس رسول ایامنداران قرنتس را نصیحت کرد:

پس ،خداوند می گوید:
"از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید
هیی چیز نجس را ملس مکنید
و من شام را خواهم پذیرفت( ".دوم قرنتیان 17 : 6
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دوم ،خدا کتاب مقدس را به عنوان انضباط اساسی برای زندگی دیندارانۀ ما عطا کرده اسنتت .طبنتق
کالم مزمورنویس ،مرد جوان فقط با اطاعت از کالم خدا می تواننتد را ِه خنتود را پنتاک نگنتاه دارد و باینتد
این کالم را در د ِل خود ذخیره کند تا به او گناه نورزد9.پولس رسول تعلیم داد کنته اگنتر ایامننتدار منتی
خواهد از تتثیرات غیر دیندارانۀ این دنیا رهایی یابد ،باید ذهن خود را تنتازه کننتد و طبنتق ارادا نیکنتو،
پسندیده و کامل خدا عمل کند10.پطرس رسول با نصنتیحت دربنتارا قدوسنتیت ،ایامننتداران را تشنتویق
می کند که مشتاق شیر خالص کالم باشند ،تا بوسیلۀ آن در نجات رشد کنند.

11

سوم ،یکی از وسایل قدرمتننتد در تقنتدیس کنته بنته شنت ّدت نادینتده گرفتنته شنتده ،انضنتباط در دعاسنتت.
خداوند به ما فرمان داده که دعا کنیم تا دچار وسوسه نشویم ،بلکه از رشیر رهایی یابیم12.عیسنتی در
باغ جتسیامنی ،در شبی که به او خیانت شد ،فرمان مشابهی به دوستان نزدیکش داد" :دعا کنید تنتا
در آزمایش نیفتید"(لوقا  . 40 :22پولس رسول در نامۀ خنتود بنته کلیسنتای افسنتس ،بعنتد از اشنتاره بنته
جنگ روحانی ،ایامنداران را نصیحت کرد که بنتا همنته ننتوع دعنتا ،در همنته وقنتت دعنتا کنننتد و هوشنتیار
باشند و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنند.
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چهارم ،کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که ایامندار به هر میزانی که از مسیح و انجنتیلش شنتناخت
داشته باشد ،به هامن میزان در پاکی و قدوسیت رشد می کند .اگرچه این وسیلۀ چهنتارم ،از مطالعنتۀ
کتاب مقدس و دعا جدا منی شود ،اما باید به طور جداگانه با آن برخورد کرد تا دریابیم کنته رصفنتاً بنتا
بکارگیری حقیقت پیشنهادی یا تقلید از قواعنتد کتنتاب مقنتدس تغیینتر مننتی کننتیم ،بلکنته بنتا مکاشنتفۀ
تدریجی مسیح از طریق کالم تغییر می کنیم .هیی چینتز بنته اننتدازا آشنتنایی بنتا شخصنتی کنته حقیقتنتاً
دیندار یا شبیه مسیح است ،ما را پاک منی سازد .هر چه بیشرت در حضور اینتن شنتخص مبنتانیم و هنتر
چه مشارکتامن صمیمی تر شود ،تتثیر آن بر زندگیامن بیشرت می شنتود .اگنتر اینتن اننتدرز در رابطنته بنتا
مشارکت با دیگران صحیح است ،پس تتثیر زمانی که با مسیح سپری می کنیم ،چقدر بیشرت اسنتت؟
تعلیم او حیات و روح است14،الگوی او بی عیب و نقنتص اسنتت ،و جنتالل او تبنتدیل کنننتده اسنتت .بنته
همین دلیل ،پولس رسول می نویسد" :و همۀ ما که با چهرا بی نقاب ،جالل خداوننتد را ،چنانکنته در
آینه ای ،می نگریم ،به صورت هامن تصویر ،از جالل به جاللی فزونرت دگرگنتون منتی شنتویم؛ و اینتن از
خداوند رسچشمه می گیرد که روح است( ".دوم قرنتیان . 18 :3
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اگرچه شاید در طول سنتفر زمیننتی خنتود ،در بهنترتین حالنتت ،مسنتیح را بنته صنتورت سنتایه ببیننتیم ،امنتا
کنتنتوچکرتین نگنتنتاه ،حتنتنتی در کنتنتوچکرتین فنتنترد در بنتنتین مق ّدسنتنتین ،قنتنتادر بنتنته ایجنتنتاد بنتنتزرگرتین تبنتنتدیل
است15.هرچه بیشرت در کتاب مقدس و دعا ،مسیح را ببینیم و تجربنته کننتیم و بنتا او مشنتارکت کننتیم،
بیشرت خواهان تبدیل شدن با جنتالل او و شنتباهت ینتاف

بنته او خنتواهیم بنتود -تصنتویری کنته حتنتی از

رباست .طبنتق اطمیننتانی از جاننتب نویسنتندا عربانینتان ،او قنت ّدوس ،بنتی
کوچکرتین آلودگی اخالقی م ّ
عیب ،پاک ،جدا از گناهکاران و فراتر از آسامنهاست.
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اگرچه بکارگیری این انضباط های روحانی به وضوح در کتاب مقدس بنته عننتوان نشنتانۀ اینتامن آوردن
گزارش نشده ،اما مانند آزمون منایانگر برای روحانینتت حقیقنتی کسنتی منتی باشنتند کنته ایامننتش را بنته
مسیح اعرتاف می کند .گاهی اوقات بالغرتین و رسسپرده ترین ایامنداران ،به شکل دردناکی نسبت
به انضباط های روحانی که باعث رشد در پاکی اخالقی و شباهت به مسیح می شود ،سهل انگارننتد.
به هرحال ،ما برای اثبات ایامن کسی تالش می کنیم که زندگیش عاری از بکارگیری چنین وسنتایلی
است -کسی که اهمیت کمی به پیتفت خود در طهارت داده و در قلنتبش بنتی تفنتاوت و در عملنتش،
منفعل مانده است.
پاکی به عنوان نشانۀ تبدیل
آخر این م  ،قدرمتند و مملو از حقیقت است .ما نباید به خاطر کوتاه بودنِ آن فریب بخوریم ،چنتون
شامل پندی است که بسنتیاری از امنتراض موجنتود در انجیلیهنتای معنتارص را شنتفا منتی بخشنتد":هر کنته
چنین امیدی بر وی دارد ،خود را پاک می سازد ،چنانکه او پاک است( ".اول یوحنا 3 :3
اولین چیزی که باید مورد توجه قرار دهیم ،خطاب یوحنا به"همه"است ،تا همنتۀ افنترادی را در برگینترد
که حقیقتاً به عیسی مسیح خداوند ایامن دارند و نجات یافته اند .منظور یوحنا واضنتح اسنتت:هر کنته
حقیقتاً مسیحی است،با تالش شخصی و عملی برای رسیدن به قدوسیت شناخته می شود .پیگیری
پاکی ،به تعدادی از مق ّدسین اَبَر روحانی محدود منی شود ،بلکه وی گی همۀ کسانی است کنته واقعنتاً
به مسیح امید دارند .در جامعت انجیلی ،دسته بندی اشتباه افراد به سه دسته ،بسیار قدیمی شنتده
است :غیر ایامندار ،مسیحی نفسانی و مسیحی روحانی .این دسته بندی باعنتث شنتده کنته کلیسنتا از
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مردان ،زنان و جوانانی پر شود که صنتورت دیننتداری دارننتد ،امنتا قنتدرت آننترا انکنتار منتی کنننتد؛ منت ّدعی
خداشناسی اند ،اما با اعاملشان او را انکار می کنند؛ بر خداوندی مسیح تتکید می کنننتد ،امنتا ارادا
پدر را انجام منی دهند.
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درست است که مسیحیان هنوز با گناه در کشمکش هستند و حتی قویرتین مق ّدسین باید با تهدینتد
دامئی بی تفاوتی بجنگند ،اما هیی جایی برای چیزی که امروزه به عنوان مسیحی نفسنتانی شنتناخته
نام مسیحی که دامئاً یا مادام العمر در نفسانیت یا شهوانیت زندگی می
شده ،وجود ندارد .چیزی به ِ
کند ،وجود ندارد؛ چیزی به عنوان مسیحی که خدا به طور مؤثر در او کار منی کند ،وجود ندارد.
کتاب مقدس شهادت می دهد که خدا در زندگی هر ایامنداری بدون استثناا مشنتغول کنتار اسنتت تنتا
هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می سازد ،در آنها پدید آورد18.ما ساختۀ دسنتت او
هستیم ،ساخته شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو19.او خدایی است کنته همنته چینتز را مطنتابق
رأی ارادا خود انجام می دهد و هر آنچه بخواهد ،در آسامن ،بر زمین ،دریاها و در همۀ ژرفناها انجام
می دهد20.آیا ممکن است که خدایی که بر خلقت فرمانروایی می کند ،قادر به اجرای هدفش نباشد
یا نتواند چیزی را که باعث خشنودیش می شود ،در فرزندانش انجام دهد؟21کتاب مقدس تعلیم می
دهد که اسامی فرزندان خدا بر کف دستهای او نقنتش شنتده اسنتت22.آینتا آنهنتا بنته ننتوعی ،از تنتوجهش
خارج شده یا تحت مراقبت پدرانۀ او قرار نگرفته اند؟ آیا خدایی کنته بنته منتردان فرمنتان منتی دهنتد کنته
فرزندان خود را در ترس و رسزنش خداوند بزرگ کنند ،فرزندان خود را نادینتده منتی گینترد؟ 23آینتا او از
مشای می خواهنتد کنته خنتانوادا خنتود را بنته خنتوبی منتدیریت کنننتد ،درحالیکنته خاننتۀ خنتودش آشنتفته
است؟24ما با توجه به عربانیان 8 – 6 :12به پاس آن دست می ینتابیم :خنتدا بنتا قنتوم خنتود بنته عننتوان
فرزندان رفتار می کند و آنانی را که دوست می دارد ،تتدیب می کند.
خنتنتدا در مراقبنتنتت و تتدینتنتب فرزننتنتدانش جنت ّدی اسنتنتت .خنتنتارج از کننتنترتل بنتنتودنِ عنتنتدا زینتنتادی در جامعنتنتت
انجیلی ،وعده های خدا را تکذیب منی کند ،بلکه حرامزاده بودن آنها را ثابت منتی کننتد .خنتدا آنهنتا را
نادیده نگرفته است .حقیقت ترسناک این است که آنها فرزننتدان او نیسنتتند .اگنتر فرزننتدان او بودننتد،
عربانیان به ما می گوید که او تتدیبشان می کرد و آنها تحمل می کردند.
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ما در عبارات اول یوحنا و عربانیان ،حقیقت عظیمی را می یابیم :تقدیس منتا حاصنتلِ کنتار ایامننتدار و
کار خدایی است که او را فراخوانده است .ایامنداری که حقیقتنتاً امینتدش بنتر مسنتیح اسنتت تنتا نجنتات
یابد ،خود را پاک می سنتازد ،چنانکنته او پنتاک اسنتت و کسنتی کنته او را بنته عننتوان پرسنت خنتود پذیرفتنته،
بیشرتین مراقبت را از او می کند تا او را با ارادا خود تطبیق دهد .حتی اگر برای تتدیب به بزرگرتین
تازیانه ها 25نیاز داشته باشد ،تسلیم نخواهد شد.
دوباره می گویم ،ایامندار به کشمکش با گناه ،جسم و جهان ادامه می دهد .او شکسنتت منتی خنتورد.
بعالوه ،خاموشی آشکاری در عمل تقدیس کنندا خدا خواهد بود و گاهی اوقات به نظر می رسد کنته
کار کمی در زندگی ایامندار انجام شده است .غالباً بزرگرتین َه َرسها و آماده سازیها زمانی انجام می
شوند که کمرتین را آشکار وجود دارد .یعنی افرادی که ادعنتا منتی کنننتد کنته بنترای نجنتات و جنتالل
آینده در بازگشت مسیح ،به او امید دارند ،با پیگیری خلو

و پاکی ،تالش برای قدوسیت و اشنتتیاق

واقعی و قابل مشاهده برای شباهت به مسیح ،شاهد چنین امیدی خواهند بنتود .بنته هنتر میزاننتی کنته
این چیزها ظاهر شود و رشد کند ،به هامن میزان در اطمینان از شناخت حقیقی او رشد منتی کننتیم.
به هر میزانی که این چیزها در زندگی ما نباشد ،به هامن میزان باید نگران باشیم.
کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که بدون تقدیس ،هیی کس خداوند را نخواهد دید26.بنته اینتن
معنا نیست که باید تالش کنیم تا به اندازا کافی پاک باشیم و بتنتوانیم وارد ملکنتوت شنتویم ،چنتون در
اینصورت نجات با اعامل بود ،نه با فیض" :اگر از راه اعامل باشد ،دیگر بر پایۀ فیض نیسنتت"(رومیان
 . 11 : 6قدوسیت شخصی باعث منی شود که جایگاه درستی در ننتزد خنتدا داشنتته ینتا نجنتات ابنتدی
داشته باشیم ،بلکه قدوسیت نشانۀ آن است که ما آنرا با فیض و از طرینتق اینتامن دریافنتت کنترده اینتم.
این حقیقت تا به امروز ،جایگاه مهمی در موعظۀ انجیل دارد ،اما اکنون بنترای بسنتیاری از مسنتیحیان
معارص ناشناخته است.
غالباً این به طور صحیح تتیح نشده یا وجدان م ّدعیان ایامن بنته مسنتیح را تحنتت فشنتار قنترار ننتداده
است .بنابراین ،بعضی از ایامنداران حقیقی ،خیلی مطم
مطم

نیستند و بعضنتی از ایامننتداران دروغنتین

هستند ،درحالیکه هیی دلیلی برای این اطمینان ندارند.
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مسیحیان نباید رصفاً منتظر شوند تا در هنگام بازگشت مسیح پاک شوند ،بلکه باینتد بنتا جنتدا شنتدن،
مطالعۀ کالم خدا و دعا ،وفادارانه در پی پاکسازی خود باشند .ایامندار حقیقی اشتیاق دروننتی بنترای
شباهت به نجات دهندا خود دارد که با طلبینتدنِ ملکنتوت خنتدا و عنتدالت او پنتیش از همنته چینتز و در
تربیت خود در دینداری ظاهر می شود27.اگر این چیزها برای ما ناآشناست ،باید سخت تنتالش کننتیم
تا خود را بیازماییم و بدانیم کنته آینتا در اینتامن هسنتتیم و فراخواننتدگی و برگزینتدگی خنتویش را تثبینتت
کنیم.

28

تشویقی برای مسیحیان
ما فراخوانده نشده ایم که به تنهایی به سوی مقصدی نامعلوم سفر کنیم .بلکه به ما وعده داده شنتده
که خدا در ما عمل خواهد کرد ،او که کار نیکو را آغنتاز کنترده ،آننترا بنته کنتامل خواهنتد رسنتانید .اگرچنته
یوحنا به ما می گوید که وقتی کار خدا در ما تکمیل شد ،منی دانیم که به چه صنتورت خنتواهیم بنتود،
اما می دانیم که مانند او خواهیم بود29.عدم آگاهی ما از آنچنته کنته خنتواهیم شنتد ،بنته خنتاطر ننتامعلوم
بودنِ نتیجه نیست ،بلکه به خاطر عظمت آن نتیجه است .پایان کا ِر ایامندار آنقدر برجسته است کنته
می توانیم بگوییم ،هیی چشمی ندیده و هیی گوشی نشنتنیده ،و آنچنته را کنته خنتدا بنترای دوسنتتداران
خود مهیا کرده ،به د ِل حکیمرتین افراد نیز راه نیافته است .اگرچه بهرتین مسیحیان نینتز هننتوز باینتد
شک سوگواری کنند ،اما فیض آینده ،در انتظا ِر ضعیفرتین و رقنتت
به خاطر گناه و شکست و ضعف و
ّ
انگیزترین افراد در میان ما نیز می باشد .اگرچه تتخیر منتی کننتد ،امنتا بنتا مسنتیح و ظهنتور عظنتیم او در
جهان خواهد آمد .پس ،نه تنها مسیح حامیت شده و جنتالل خواهنتد یافنتت ،بلکنته قنتوم او کنته اکننتون
تحقیر و رسزنش می شوند ،حامیت شده ،تبدیل شده و با او جالل خواهند یافت .این تتیید نهنتایی و
قطعی برای فرزندی ما خواهد بود .این امید بزرگ بر پایۀ حکم الهی است و بنتا خنتون صنتلیب جلجتنتا
تتیید شده و ایامندار را با "شادمانی وصف ناپذیر و پرجالل" پر می سازد و به سوی طهارت و اشتیاق
برای "مق ّدس بودن ،زیرا باور قدوس است" رهنمون می شود (اول پطرس . 16 ،8 – 7 :1
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فصل دوازدهم
اجرای عدالت

پس حال ،ای فرزندان ،در او مبانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمنتدنش
از وی رشمنده نشویم .اگر دریافته اید که او پارساست ،پس می دانید آن که پارسایی را به عمنتل منتی
آورد ،از او مولود شده است.
 -اول یوحنا 29 – 28 :2

هر کس در گناه زندگی می کند برخالف رشیعت عمل می کند؛ گننتاه بنته واقنتع مخالفنتت بنتا رشیعنتت
است .شام می دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد .در او هیی گننتاهی نیسنتت .آن کنته
در او می ماند گناه منی کند ،اما کسی که در گناه زندگی می کند ،او را نه دیده و نه شناخته است.
ای فرزندان ،کسنتی شنتام را گمنتراه نسنتازد .هنتر کنته پارسنتایانه عمنتل منتی کننتد ،پارساسنتت ،چنانکنته او
پارساست .آن که در گناه زندگی می کند از ابلیس است ،زیرا ابلیس از هامن آغاز گننتاه کنترده و منتی
کند .از همین رو پرس خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد .آن که از خدا مولود شده اسنتت
گناه منی کند ،زیرا رسشت خدا در او می ماند؛ پس او منی تواند در گناه زندگی کند ،چرا که از خدا
مولود شده است .فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار منتی شنتوند :آن کنته پارسنتایانه عمنتل
منی کند ،از خدا نیست ،و نه آن که برادر خود را محبت منی کند.
 اول یوحنا 10 – 4 :3در فصل قبل آموختیم که نشانۀ ایامندار حقیقی ،شباهت بیشرت به مسیح ،در قدوسنتیت منتی باشنتد.
یوحنا نوشت" :هر که چنین امیدی بر وی دارد ،خود را پاک می سازد ،چنانکنته او پنتاک اسنتت( ".اول
یوحنا  3 :3از این دو عبارت درمی یابیم که نشانۀ ایامندار حقیقی ،شباهت بنته مسنتیح ،در برقنتراری
عدالت خواهد بود .شباهتهای موجود بینِ این دو آزمون ،آشکار است:
ایامندار خود را پاک می سازد ،چنانکه مسیح پاک است.
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1

ایامندار عدالت را اجرا می کند ،چنانکه مسیح عادل است.

2

این دو وی گی مسیحی واقعی ،به نوعی ،انعکاسی از یکدیگرننتد .اگرچنته تفاوتهنتایی بنتینِ ق ّدوسنتیت و
عدالت وجود دارد و باید وجود داشته باشد ،اما هیی یک بدون دیگری در ینتک شنتخص وجنتود ننتدارد.
شخصی که یکی از آنها را دارد ،به طور مساوی دیگری را نیز خواهد داشت .به هر میزانی که خنتود را
پاک بسازیم ،به هامن میزان در عدالت رشد خواهیم کرد.
به عبارت دیگر ،اصطالح عدالت ،معنی پاک یا مق ّدس را آشکارتر می سازد .اینتن ثابنتت منتی کننتد کنته
قدوسیت حقیقی یا پاکی اخالقی با یک احساس یا ت ّوهم روحانی تثبیت منی شنتود ،بلکنته بنتا اجنترای
عدالت تثبیت می شنتود".عدالت" از کلمنتۀ یوننتانی  dikaiosúneترجمنته شنتده و نشنتاندهندا جایگنتاه
چیزی یا کسی است که در نزد خدا عادل است و مورد تتیید خداست .وقتی این اصطالح در رابطه با
ِ
عدالت منسوب شده به ایامندار بکار می رود ،به جایگاه قانونی یا حقوقی شخص در نزد خنتدا اشنتاره
می کند که از طریق ایامن به شخص و عمل مسیح حاصل می شود .وقتی این اصطالح در رابطه بنتا
عدالت شخصی ایامندار بکار می رود ،به تطنتابق او بنتا ماهینتت و ارادا مکشنتوف شنتدا خنتدا در کتنتاب
مقدس و بیش از همه در شخص عیسی مسیح اشاره می کند .باینتد توجنته داشنتته باشنتید کنته اگرچنته
هیی تضّ ادی بین مسیح و رشیعت نیست ،اما مسیح بزرگرتین مکاشفۀ مساشل مربوط به خنتدا و ارادا
اوست .با آگاهی از اینکه یوحنا ،مسیح را استاندارد نهاییِ پاکی و عدالت می داننتد ،عملکنترد بهنترتی
خواهیم داشت 3.این یک حقیقت قدرمتند و تبدیل کننده است که باعث منتی شنتود کنته اخالقینتات و
رفتارهای ایامندار ،حقیقتاً مسیح -محور باشد.
کلمۀ "اجرا" برگرفته از فعل یونانی  poiéoاست ،که بنته معننتای سنتاخ  ،انجنتام دادن ،سنتبب شنتدن،
عمل کردن ،متام کردن ،اجرا کردن ،مترین کردن ،نگاه داش

و کار کردن است.

علّت بیان فهرست طنتوالنی بنترای اینتن اصنتطالح ،اینتن اسنتت کنته کلمنتۀ  poiéoنشنتاندهندا فعالینتت و
عدالتی است که یوحنا دربارا آن می نویسد ،فعال ،عملی و قابل مشاهده است .این عدالت کسنتانی
ِ
عدالت اجراکنندگان واقعی آن است" :به جنتای آورننتدا
نیست که رصفاً شنوندگان کالم هستند ،بلکه
کالم باشید ،نه فقط شنوندا آن؛ خود را فریب مدهید!"(یعقوب  . 22 :1این عدالت عارفان محض یا
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اشخا

ِ
عنتدالت اطاعنتت
نیست که در دانش رشد می کنند اما در عمل شکسنتت منتی خورننتد؛ بلکنته

ساده ،تطابق قابل مشاهده با رشیعت خدا و پیروی از مسیح است.
باید توجه داشته باشید که فعل  poiéoدر زمان حال است و نشاندهندا عمل پیوسته ،سبک زننتدگی
یا عمل ثابت و استوار است .اگرچه زننتدگی مسنتیحی شنتامل چالشنتهای بنتزرگ بنتا گننتاه و مواجهنته بنتا
شکستهاست ،اما با تالش بنترای تطنتابق بنتا ارادا خنتدا ،رشنتد در تسنتلیم شنتدن در برابنتر آن و احسنتاس
شکستگی بیشرت در تجاوز از آن ،شناخته می شود.
هشدار رضوری
ما نباید متعجب شویم که اطاعت عملی و قابل شناسایی ،آزمونی برای ایامن است .ما قبالً دو مرتبنته
با این حقیقت مواجه شدیم .در آزمون اول در اول یوحنا7 – 5 : 1آموختیم که مسیحی واقعی در ننتور
گام برمی دارد -سبک زندگیش مطنتابق مکاشنتفۀ شخصنتیت و ارادا خداسنتت .در آزمنتون سنتوم در اول
یوحنا  5 – 3 :2دریافتیم که کسانیکه واقعاً ایامن آورده اند ،از احکام خدا اطاعت می کنننتد .اکننتون
در اول یوحنا  29 :2به ما گفتنته شنتده کنته هنتر کنته عنتدالت را اجنترا کننتد و زننتدگی و اعاملنتش مطنتابق
استاندارد رشیعت خدا باشد ،حقیقتاً از خدا مولود شده است .این متنتون در کننتار بسنتیاری از متنتون
دیگر در رسارس عهدجدید نشان می دهند که نجات بواسطۀ فیض ،از طریق ایامن ،بنتا اعنتامل ثابنتت
می شود؛4عادل شمردگی با تقدیس ثابت می شود؛5عدالت منسوب شده با عدالت شخصنتی تثبینتت
می شود؛6پذیرش مسیح به عنوان خداوند ،با اطاعت عملی آزموده می شود؛7و اگنتر کسنتی در مسنتیح
است ،خلقت تازه ای است و چیزهای کهنه برای او درگذشته و اکنون همه چیز تازه شده است.

8

اگرچه این بیانیه ها کامالً بر اساس کتاب مقدس است و توسط انسانهای برجسته و اعرتافات تنتاری
کلیسا حفظ شده ،اما در بین انجیلیهای معارص تقریباً به فراموشی سپرده شده اند .حتنتی بینتان اینتن
عقیده که نجات نیاز به دالیل عملی دارد یا کسانیکه شنتدیدا ً تسنتلیم دنینتا شنتده اننتد ،حقیقتنتاً اینتامن
نیاورده اند ،باعث رنجش زیاد می شود و نتیجۀ آن توبی خشنتن از جاننتب اک ینتت جامعنتت انجیلنتی
است .به همین دلیل شدیدا ً باید به هشدار یوحنا توجه کنیم:
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ای فرزندان ،کسنتی شنتام را گمنتراه نسنتازد .هنتر کنته پارسنتایانه عمنتل منتی کننتد ،پارساسنتت ،چنانکنته او
پارساست7 :3( .
فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار می شوند :آن کنته پارسنتایانه عمنتل مننتی کننتد ،از خنتدا
نیست ،و نه آن که برادر خود را محبت منی کند10 :3( .
باید توجه کنیم که ما کنتالم ینتک انسنتان رشیعتگنترای مملنتو از تلخنتی و انتقنتاد را مننتی خنتوانیم .بلکنته
یوحنای کهنسال به دو دلیل خوانندگان خود را فرزندان خطاب می کند :اوالً ،محبت پدراننتۀ خنتود را
به عنوان رسول و شبان گلۀ مسیح ابنتراز منتی کننتد؛ دومنتاً ،بنته آنهنتا ینتادآوری منتی کننتد کنته آنهنتا مانننتد
تعنتالیم گوننتاگون" شنتده اننتد
کودکان ،مست ّعد فریب و"در اثر امواج به هر سو پرتاب بمی شوندر و باد
ِ
(افسسیان  . 14 :4این مخصوصاً در رابطه با رفتارها یا اخالقیات مسیحی حقیقت دارد.
کلیسای مسیحی از جادا تنگی که دو طرف آن با گودالهای کشنده احاطه شده ،عبور منتی کننتد .در
مذهب قوانین و پاداشها ،تجلینتل عمنتل انسنتان و در نتیجنته ننتابودی
یک سوی آن رشیعتگرایی است:
ِ
شخص و کار مسیح .انسان پیروز می شود و خدا مقروض می شود که به خنتاطر پرهیزگنتاری و اعنتامل
باشکوه انسان به او پاداش دهد .این برای فریسیان خوب است که عاشق قوانین هستند ،ننته عاشنتقِ
خدا ،و افرادی که فیض را نیاز افراد ناچیز می دانستند.

9

چنین مذهبی به پ ِر کاه اشاره می کند ولی چوب را نادیده می گیرد ،پشه را صافی می کند و شرت را
فرو می بلعد10.دامئاً می سنجد ،مقایسه و رقابت می کننتد11.دامئنتاً بنته دسنتته بننتدی کنتردن ،بنتزرگرت
بودن و فرمانربداری توجه می کند12.معموالً به تقویت جنون گزیدن ،دریدن و نابود کنتردن خنتتم منتی
شود.
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در سمت دیگ ِر جادا تنگ و خطرناک مسیحیت ،گودال مخالفت با اصنتول اخالقنتی14،ینتا مخالفنتت بنتا
رشیعت است .اگرچه به اندازا رشیعتگرایی ،مهلک است ،اما در مسیحیت معارص از اهمیت بیشرتی
برخوردار است و بنابراین شایستۀ توجه بیشرت است .مخالفت با اصول اخالقی ،ینتک تعلنتیم زهنترآگین
است که فیض خدا را به جواز ارتکاب فجور15مب ّدل می کند و به شعار وحشتناکی می بالنتد– "آینتا بنته
گناه کردند ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟"(رومیان 1 :6؛ مقایسه شود با  . 8 :3در افراطنتی تنترین
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حالت ،به راحتی شناسایی و رد می شود .اما ،وقتی خنتود را در لبنتاس روشنتنفکری ،رحنتم و شنتفقت و
نیکوکاری مسیحی پنهان می کند ،فریبنده و کشنده می شود.
باید بدانیم که ما در دوره ای از نسبیت گرایی زندگی می کنیم کنته در آن اخالقینتات مطلنتق تکنتذیب
می شود .این بیامری وارد کلیسا شده و نتیجۀ آن زیانبار است .استاندارد عادالنۀ رشیعنتت خنتدا را از
بین برده ،منکر وجو ِد روش خا

برای زندگی مسیحی است و تعریف راه تننتگ را غینترممکن سنتاخته

است .بنابراین ،اک ما نسبت به هر موعظه ای که خواهان اخالقیات مطلق باشد ،مشکوک هستیم.
وقتی رشیعت یا حقیقت ،وجدان ما را تحت فشار قرار می دهد ،واعظ آنرا بنته عننتوان رشیعتگنترا رسنتوا
کرده و تعالیمش را اسارت می دانیم .چون متقاعد شده ایم که منی توانیم به حقیقت رفتار خود پنتی
بربیم ،فقط یک فرصت احتاملی برای ما باقیامنده :خودگردانی ،که هر شخصی هر آنچنته بنته نظنترش
درست است ،انجام می دهد16.پیش از این ،بارهنتا از اینتن روش اسنتتفاده شنتده ،امنتا همیشنته عواقنتب
زیانبار یکسانی به همراه داشنتته ،چنتون جاییکنته روینتا ینتا مکاشنتفه ای از رشیعنتت نباشنتد ،منتردم لجنتام
گسیخته و نهایتاً هالک می شوند":آنجا که رویا نباشد ،منتردم افسارگسنتیخته منتی شنتوند؛ امنتا مبنتارک
است آن که رشیعت را نگاه می دارد( ".امثال . 18 :29
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ما در دوره ای از انسانگرایی و فردگرایی زندگی می کنیم که انسان ،مرکز و پایان همنته چینتز اسنتت و
انسانِ تنها خواهان خودمختاری لجام گسیخته است تا خنتود را بنتا کمنترتین انتقنتاد ابنتراز کننتد .چنتون
دیگر استاندارد الهی وجود ندارد که شناخته شده و مورد اطاعت قرار گیرد ،ما فقط نظرات یکدیگر را
متکنترب و خواهنتان برافنترازی
داریم .بنابراین ،اگر یک نفر از دیگنتری انتقنتاد کننتد ،بنته عننتوان جاهنتل و
ّ
نظرات خود بر نظرات دیگران ،نادیده گرفته می شود .چون دیگنتر اینتامن ننتداریم کنته کنتالم خنتدا منتی
تواند به طور خا

شناسنتایی و بکنتار گرفتنته شنتود ،اکننتون منتی تنتوانیم نادینتده گنترف ِ صنتحیح تنترین

تفسیرات کتاب مقدس را تربشه کنیم و هرکه را که بگوید" :بنابراین خداوند می فرماینتد!" ،بنته عننتوان
شخص متعصب و خطرناک متهم می کنیم .ما متوجه منی شویم که هرگاه شعا ِر معروف رشیر را بکار
می بریم ،در چنگش گرفتار می شویم ":آیا خدا براستی گفته است؟" (پیدایش . 1 :3
نهایتاً ما در دورا رومانتیک گرایی منحرف زندگی می کنیم که روشنفکری دربارا همه چیز جنتایگزینِ
تقوا شده و تح ّمل ،برترین شکلِ ابراز محبت اسنتت.بنابراین هنتر تنتوبیخی بنته عننتوان بنتزرگرتین فسنتاد
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اخالقی در نظر گرفته می شود.به همین دلیل ،بسیاری از اصطالحات مسیحیت از نو تعریف شده یا
کامالً حذف شده اند".من اشتباه می کنم" ،خود ویرانگری است؛"تو اشتباه می کننتی" ،جنترم اسنتت.
بنابراین انبیا تبعید شده و به جای آنها مربیان حینتات روحنتانی برخاسنتته اننتد؛ تعلنتیم کتنتاب مقنتدس،
رسزنش ،اصالح و تربیت در عدالت ،با قواعد انگیزشی خودشناسی معاوضه شده اند؛18آهنتن ،آهنتن را
تیز می کند ،عملی برای تتیید متقابل شده است؛19تتدینتب کلیسنتایی بنته عننتوان عمنتل زشنتتی مانننتد
ِ
شالوم،ماساچوسنتت،که منتردم
محاکامت جنتادوگران شنتالومبیک رسی محنتاکامت در سنتال  1692در
متهم به جادوگری شدند.مرتکذیب منتی شنتود .ظنتاهرا ً محبنتت منتا بسنتیار تهنتذیب شنتده و اوج گرفتنته،
طوریکه دیگر قادر به هضم احکام اولیۀ مسیح نیستیم.
نام جهالتی که به خود تحمیل می کنیم ،احرتام فرضی به افراد ،روشنتنفکری و بردبنتاری،
بنابراین ،به ِ
به طور مؤثر هر استانداردی را نابود کرده و عمالً مخالفین اصول اخالقی و بی دینتن ،بنتی حکمنتت ینتا
بی قاعده و قانون شده ایم .ما در دنیا زندگی می کنیم و شبیه دنیا هستیم .هر نشانۀ کتاب مقدسی
را که هدایتگر راه تنگ است ،نادیده گرفته یا تحت عنوان مسنتاشل بنتدیعی تنتدفین منتی کننتیم .بنته منتا
گفته اند که منی توانیم حقیقت را بشناسیم و با باو ِر این دروغ ،خود را محکنتوم بنته گنتام برداشنت

در

تاریکی کرده ایم.
اگر مسیحیت معارص می خواهد سالمت و ق ّوت خود را بازیابد ،باید فریبی را که در آن سقوط کنترده،
به پایان رساند .ما باید بدانیم که ایامن نجات بخش و تبدیل واقعی ،با رشد تدریجی و عملی و قابنتل
مشاهده در قدوسیت و عدالت ظاهر می شود .باید به تعلیم ساده و معقول یوحنای رسول بنتازگردیم.
حقیقتی که در اول یوحنا  7 :3و  10بیان شده ،این است که هر که به مسیح اعرتاف می کند ،فقط
به قدری از نجاتش مطم

می شود که اشتیاق برای عدالت داشته ،واقعاً آنرا بکنتار بنتربد و بنته خنتاطر

قصور خود احساس شکستگی کند.
پادشاهی حیوانات بر اساس نوع و گونۀ آنها ،بر پایۀ وی گیها و رفتار قابنتل مشنتاهدا آنهاسنتت .انسنتان
بواسطۀ هویت و عملش ،از حیوانات پَست متامیز شده است .ما به خاطر وی گیهنتای قابنتل مشنتاهده،
هرگز یک اسب را با یک ماهی اشتباه منی گیریم ،یا یک پستاندار را با سوسک اشتباه مننتی گینتریم.
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اما ،در منایشگاه جانوران رسدرگم مسیحیت معارص ،نه تنها غیرممکن است که تفاوت بنتین فرزننتدان
خدا و فرزندان رشیر را تشخیص دهیم ،بلکه حتی اندیشۀ وجود چنین تفاوتی غیرقابل درک است.
ما این قدرت را نداریم که نهایتاً ایامن دیگران را تتیید یا انکار کنیم و باید حتی در قضاوت خنتود نینتز
مراقب باشیم .تعادل الزم است و باید تالش کنیم که از گودالهنتای دوقلنتوی نرمنتی و مالیمنتت از ینتک
سو ،و خشونت از سوی دیگر دوری کنیم .به هرحال ،اگرچه منی توانیم اطمینان خود را اعالم کننتیم
یا آنرا از کسی دریغ کنیم ،اما می توانیم و باید به مردم هشدار دهیم که خود را در خلو

و پنتاکی و

اجرای عدالت بیازمایند 20.اگر بر اساس کتاب مقدس ،نسبت به عدالت ،بی تفاوت باشند و مشنتغول
ارتکاب گناه بدون پشیامنی یا بهبودی ،بی دین ،فاسد و دنیاپرست باشند ،باید بنته آنهنتا هشنتدار داد
که این چیزها نشانۀ غیر ایامندار بودن است .باید به آنها بگویید که "خداوند را حینی که یافنتت منتی
شود بجویید ،و تا زمانی که نزدینتک اسنتت او را بخوانینتد" (اشنتعیا  . 6 :55امنتا اگنتر بنتر اسنتاس کتنتاب
مقدس ،در ابتدا جویای ملکوت خدا و عدالتش باشند21،در تشابه بنته مسنتیح رشنتد کنننتد ،بنته خنتاطر
آنچه بی تغییر مانده ،سوگواری کنند22،و با آگاهی از گناهشان ،روح توبه کنتار داشنتته باشنتند23،باینتد
دلگرم شوند که اینها نشانه های فرزندان خداست.
شناسایی صفات خانوادگی
در چند آیۀ اول باب  ،3یوحنای رسول تضّ اد زیاد بین فرزندان خدا و فرزندان رشیر را بیان می کننتد.
حساس ما ناراحت کننده باشنتد ،امنتا
شاید این نوع تقسیم بندی در بین انسانها ،برای فرهنگ بسیار ّ
باید به یاد داشته باشیم که این عمل در کتاب مقدس رایج است و غالباً دنیا را بنته دو مقولنتۀ متضّ نتاد
تقسیم می کند :یهود و غیریهود ،ایامندار و غیرایامندار ،کلیسا و دنیا.
شاید بعضیها معتقد باشند که این دسته بندیها توهین آمیز است ،اما هیی یک از آنها به اننتدازا اینتن
دو مورد در این م  ،اصولی یا خشن نیست .آیا دنیا واقعاً می تواند به فرزندان خدا و فرزندان رشینتر
تقسیم شود؟ آیا مقوله ای بین این دو ،برای افراد در دنیای بنتی اینتامن وجنتود ننتدارد ،افنترادی کنته بنتا
شیطان متحد نیستند یا مرتکب بیرحمیهای هیتلر نشده اند؟ این زبان بسیار توهین آمیز به نظر می
رسد ،ولی این زبان عهدجدید است .بر اساس کالم یوحنا -و مسیح -دنیا بین مسیحیان ،افرادی کنته
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َسب خدا برخوردارند و غیرایامنداران ،افرادی که از طریق آدم و نااطنتاعتی
از طریق مسیح از اصل و ن ِ
خود با رشیر یکی هستند ،تقسیم می شود.
با توجه به این حقایق در کتاب مقدس درمی یابیم که چرا یوحننتا اینتن بخنتش از اولنتین نامنته اش(: 3
ِ
اعنترتاف
 10را با تتیید بر تفاوتهای مشخص بین ایامندار و غیرایامندار به پاینتان رسنتاند؛ و منتی تنتوان
ایامن شخص را آزمود و باید آزموده شود؛ اطمینان نجات رصفاً بر اساس کنتالم ینتا احساسنتات شنتخص
نیست ،بلکه بر اساس نشانه های عملی زندگی تغییر یافته و در حال تغییر است.
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یوحنا در این آیه می گوید که تفاوتهای بین ایامندار و غیرایامندار"،آشکار" یا منایان است .این کلمه
از صفت  phanerósدر یوننتانی ترجمنته شنتده کنته بنته معننتای مشنتهود بنتودن ،آشنتکار ،قابنتل مشنتاهده،
بسادگی قابل شناسایی یا شناخته شده ،است .مرقس از ریشنته و کنتالم یکسنتانی در گنتزارش خنتود از
تعالیم عیسی استفاده می کند و اعالم می کند" :زیرا چیزی پنهان نیست مگر برای آشنتکار شنتدن ،و
چیزی مخفی نیست مگر برای به ظهور آمدن ،22 :4( ".تتکیدها افزوده شده است .
نشانۀ ایامن آوردن ما یک راز مرموز یا نامشخص نیست ،بلکه بوسیلۀ طرز زندگیامن آشکار می شنتود.
تفاوتهای بین ایامندار و غیر ایامندار ،قابل مشاهده است و به راحتی شناسایی می شوند .یوحنا آنها
را با وضوح فوق العاده ای خالصه می کند:
غیرایامندار گناه می کند و عدالت را اجرا منی کند10 – 8 :3( .
ایامندار عدالت را اجرا می کند و گناه منی کند9 – 7 :3( .
طبق کالم یوحنا ،غیرایامندار با دو واقعیت شوم شناسایی می شود :کاری که انجام می دهد و کاری
که انجام منی دهد .او گناه می کند و عدالت را اجرا منی کند .اگرچه این دو وی گنتی بنته طنتور مجنتزا
مطرح شده اند ،اما اساساً به یک چیز اشاره می کنننتد -نااطنتاعتی ،انجنتام ننتدادنِ ارادا خنتدا ینتا عنتدم
ِ
عدالت خنتدا کنته در احکنتامش
تطابق با استاندارد آن .بنابراین،غیرایامندار با غفلت دامئی در اجرای
مکشوف شده و با حضور دامئی در آنچه خدا منع کرده ،منایان می شود .او ثابت کنترده کنته بنتا رشینتر
همکاری می کند ،طوریکه در اعامل رشیر که مسیح برای نابودی آن آمد ،رشکت می کننتد و مرتکنتب
گناهانی می شود که مسیح مرد تا آنها را بردارد.
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هامنطور که به طور خالصه توضیح دادیم ،برای اینکه شخص با رشیر همراستا شود ،الزم نیسنتت کنته
در بعضی از آیینهای بد مانند جادوگری ینتا شنتیطان پرسنتتی رشکنتت کننتد .همچننتین الزم نیسنتت کنته
گناهکار"بزرگی" شود که آشکارا دشمنی خود را با خدا نشان دهد و تسنتلیم هنتر ننتوع فسنتاد اخالقنتی
شود .در حقیقت ،بسیار از کسانیکه خود را مسیحی و انجیلی می دانند ،به هامن اندازه گناهکارند.
کل زندگیشان ،بیعت شان را تکذیب منتی کننتد .آنهنتا دعنتای
اگرچه م ّدعی بیعت با مسیح هستند ،اما ّ
گناهکار را تکرار کرده ،در جلسات هفتگی رشکت می کنند و اخالقینتاتی را اجنترا منتی کنننتد کنته ینتک
قدم باالتر از فساد عرص حاا است .به هرحال ،آنها در پی این دنیا بنتوده و مجنتذوب امنتور اینتن دنینتا
شده اند .آنها عالقۀ کمی به درک کتنتاب مقنتدس دارننتد و از ارادا خنتدا آگنتاه نیسنتتند .در نتیجنته ،بنته
عنتذاب
شکلی تکان دهنده مساشل کتاب مقدسنتی را تشنتخیص ننتداده و بنته راحتنتی و بنتدون کمنترتین
ِ
ِ
"صورت ظاه ِر دینداری را دارننتد،ااما منکنتر قنتدرت
وجدان ،گناه می کنند .به بیانِ پولس رسول ،آنها
آن اهستند " (دوم تیموتاشوس . 5 :3
ما نباید فریب بخوریم و فکر کنیم که بی تفاوتی به دینداری و غفلت از رشیعت خدا ،جرمی کمنترت از
نافرمانی آشکار است .بر اساس اول یوحنا 4 :3همۀ گناهان ،مخالفت با رشیعنتت ،خیاننتت بنته خنتدا و
اعالم جنگ با تخت سلطنت اوست .افرادی که خود را از آنِ مسیح منتی دانننتد ،امنتا دامئنتاً نسنتبت بنته
کالمش بیعالقه هستند ،به اندازا افرادی که آشکارا مخالفت می کنند و مشت خود را بنته سنتوی خنتدا
بلند می کنند ،در خطر بزرگی هستند .این عمدا کالم هشدار آمیز مسیح در انتهنتای موعظنتۀ بنتاالی
کوه ،به شاگردانی است که اعرتاف کرده اند" :اما به آنهنتا بنته رصاحنتت خنتواهم گفنتت" ،هرگنتز شنتام را
نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران!"

(متی . 23 :7

در این هشدار ،مسیح از هامن کالمی استفاده می کند که یوحنا در م

ما اسنتتفاده کنترد :بنتدکاران

ببی دینانر .او نیز مانند یوحنا به ما می گوید که کسانیکه او را خداوند می خوانند ولی به زندگی بر
طبق قوانین خود ادامه می دهند ،در روز داوری محکوم خواهند شد .دوباره ،مسیح یا یوحننتا ،عنتادل
شمردگی بوسیلۀ رشیعت یا بردباری بوسیلۀ اعامل را تعلنتیم مننتی دهننتد .منتا فقنتط بواسنتطۀ فنتیض از
طریق ایامن نجات یافته ایم و اینتن از خودمنتان نیسنتت تنتا هنتیی انسنتانی نتوانننتد بنته خنتود ببالننتد .بنته
هرحال ،فیض حقیقی هرگز به مخالفت با اصول اخالقی یا مخالفت با رشیعنتت رهنمنتون مننتی شنتود،
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بلکه به دینداری ،شباهت به مسیح و پرهیزکاری حقیقی رهنمون می شود .پولس رسول این حقیقت
را در نامه اش به تیتوس تتیید می کند" :زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است ،فیضنتی کنته همگنتان را

نجات بخش است و به ما می آموزد که بنتی دیننتی و امینتال دنینتوی را تنترک گفتنته ،بنتا خویشنتتنداری و
پارسایی و دینداری در این عرص زیست کنیم" ( ،12 – 11 :2تتکیدها افزوده شده است .
فیض ،ما را از عدالت خدا آزاد منی کند تا اعضای بدن خود را به عنوان ابزارهای بیعنتدالتی بنته گننتاه
بسپاریم26.حقایق ابدی عهدعتیق را که برای هدایت ما نوشته شده ،باطل منی سنتازد27،مسنتیح را از
تخت به زیر منی آورد و او را رصفاً دست نشانده ای بدون اراده یا فرمان مقتدرانه منی سازد28.هنتدف
از فیض ،هرگز بی ارزش ساخ

عدالت و رشد بی دیننتی نبنتود ،ولنتی ظنتاهرا ً اینتن عقینتدا راینتج زمنتان

ماست .ظاهرا ً در جامعت انجیلی ،اندکی از افراد مطابق کتاب مقدس زندگی منتی کنننتد ،و هرگوننته
ذکری از اخالقیات خا

و مشخص کنته توسنتط کتنتاب مقنتدس تعرینتف شنتده ،بالفصنتله رشیعتگراینتی

نامیده می شود .ظاهرا ً بسیاری از انجیلیها به غفلنتت از تعنتالیم کتنتاب مقنتدس ،بنتدون تنتوبی  ،بنتدون
اصالحات و بدون شکل گیری با تعالیم آن ،راضی هستند29.بسیاری از افراد طوری عمنتل منتی کنننتد
که انگار هیی پادشاهی در ارساشیل نبود و همه منتی توانننتد هنتر چنته بنته نظرشنتان خنتوب اسنتت انجنتام
دهند .بنابراین ،کلیسا با افرادی اشباع شده که ادعا می کنند که مسیح نجات دهندا آنهاسنتت و بنته
حیات ابدی امیدوارند ،ولی نسبت به ارادا مکشوف خدا بی تفاوتند و بنترخالف رشیعنتت زننتدگی منتی
کنند .این غم انگیز است ،چون آنها را به سوی اطمینان کاذبی سوق می دهد که در داوری نهایی و
قطعی به اوج خواهد رسید.
مسیحیان واقعی ،مانند غیرایامنداران ،با دو واقعیت شناخته می شوند :کاری که منتی کنننتد و کنتاری
که منی کنند .به هرحال ،در این نقطه ،تشابه بین ایامندار و غیرایامندار به پاینتان منتی رسنتد و تضّ نتاد
بزرگی ایجاد می شود ،چون شخص مسیحی ،عدالتی را اجرا می کند که غیرایامننتدار از آن اجتننتاب
می کند و از گناهی اجتناب می کند که غیرایامندار بنته آن ادامنته منتی دهنتد 30.از نظنتر یوحننتا ،دلینتل
وجود این تضّ اد عاری از خطا در رفتارشان ،واضح است :افرادی که واقعاً ایامن آورده اند ،منی توانند
به گناه عادت کنند ،چون از خدا متولد شده اند و ذ ّریت(رسشت خدا در آنها می ماند.
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کلمۀ "ذ ّریت" از کلمۀ یونانی  spérmaترجمه شده است .شنتاید بنته طنتور تحنتت اللفظنتی بنته داننته ای
اشاره می کند که یک گیاه از آن جوانه می زند یا نطفه ای که باعث بنتارداری در حینتات انسنتانی منتی
شود .در اینجا ،ظاهرا ً بهرت است که این کلمه را به صورت استعاری در نظر بگیرید ،بنته عننتوان عمنتل
حیات الهی روح القدس در جان ایامندار که به واسطۀ آن تولد تازه منتی یابنتد و تنتدریجاً تقنتدیس منتی
شود .اشارا یوحنا به ذ ّریت الهی و تولد تازه ،برای تتکید بر این است که ایامن آوردن در نتیجۀ عمنتل
ماوراا الطبیعۀ خداست و شخص مسیحی یک خلقت تازه با یک طبیعنتت تنتازه اسنتت کنته بنته شنتباهت
خدا در عدالت و قدوسنتیت از ننتو آفرینتده شنتده اسنتت32.چنانکنته پطنترس رسنتول منتی نویسنتد ،شنتخص
مسیحی رشیک طبیعنتت الهنتی و تحنتت تسنتلّط قنتدرت الهنتی اسنتت کنته نتیجنتۀ آن حینتات و دیننتداری
است.
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به خاطر عمل ماوراا الطبیعۀ خدا در زندگی ایامنداران ،یوحنا با اطمینان کامل منتی نویسنتد":آن کنته
از خدا مولود شده است گناه منی کند" یا قادر است که گننتاه نکننتد(. 9 :3بنته اینتن معننتا نیسنتت کنته
رباست یا ممکن نیست کنته از
ایامندار بیگناه است ،در برابر وسوسه مصون است ،از چالش با جسم م ّ
نظر اخالقی شکست بخورد .بلکه به این معناست که آنکه از روح خدا تولد تازه یافتنته ،مننتی تواننتد در
عادت به گناه زندگی کند ،هامنطور که یک ماهی منی تواند خارج از آب زندگی کند .این ناتوانی به
خاطر قدرت ارادا شخص ایامندار نیست ،بلکه به خاطر کار خدا در اوست و خدا به کارش ادامه می
دهد .خدا او را خلقتی تازه ساخته ،کسیکه دیگر منی تواند گناه و بیعنتدالتی را کنته قنتبالً از آن لنتذت
می برد ،تحمل کند .او منی تواند گناه کند و با عنتذاب وجنتدان شنتدید و انزجنتار از ناپنتاکی آن مواجنته
نشود .این در کنا ِر عمل پیوستۀ خدا در مشیت الهی کنته در تتدینتب ظنتاهر منتی شنتود ،اطمیننتان منتی
بخشد که ایامنداری که مرتکب گناه می شود ،به زودی با توبه دوری کرده و در پیِ پاکسنتازی و تولنتد
تازه خواهد بود.
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عهدجدید جایی برای عقیدا معروف انجیلیها منی گذارد ،کنته شنتاید کسنتیکه نسنتبت بنته عنتدالت بنتی
تفاوت است و آشکارا گناه و رسکشی می کند،حقیقتاً تولد تازه یافته باشد .کسانیکه م ّدعی ایامن بنته
مسیح اند و اینطور زندگی می کنند ،باید نگران سعادت ابدیشان باشنتند .آنهنتا نباینتد فرینتب بخورننتد،
بلکه باید به آزمون سادا یوحنا توجه کنند":هر که پارسایانه عمل منتی کننتد ،پارساسنتت" ،امنتا "آن کنته
پارسایانه عمل منی کند ،از خدا نیست".
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فصل سیزدهم

پیروزی بر دنیا

زیرا هر که از خدا مولود شده است ،بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده
است ،یعنی ایامن ما .کیست آن که بر دنیا غلبه می یابد جز آن که ایامن دارد عیسی پرس خداست؟
 -اول یوحنا 5 – 4 : 5

شام ،ای فرزندان ،از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید ،زیرا آن که در شامسنتت بنتزرگرت اسنتت از آن
که در دنیاست .آنها از دنیا هستند و از همین رو آنچه می گویند از دنیاست و دنیا به آنها گنتوش منتی
سپارد .ما از خدا هستیم و کسی که خدا را می شناسد ،به ما گوش منتی سنتپارد؛ ولنتی آن کنته از خنتدا
نیست ،به ما گوش منی سپارد .روحِ حق و روحِ گمراهی را این گونه از هم بازمی شناسیم.
 اول یوحنا 6 – 4 :4از یک لحاظ ،انسانها فقط دو مشکل دارند :محکومیت گناه و قدرت گناه1،هر دو منتورد در شخصنتیت
و عمل عیسی مسیح رفع شد .ما بوسیلۀ ایامن به او عنتادل شنتده اینتم ،پنتس محکومینتت گننتاه از بنتین
رفت" :پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند ،دیگر هیی محکومیتی نیست( ".رومیان :8
 1از طریق عمل تولد تازا روح القدس ،از نو متولد شده و قنت ّوت یافتنته اینتم تنتا در تنتازگی حینتات گنتام
برداریم ،پس قدرت گناه شکسته شد2.ایامندار با قنتدرت اراده ینتا عبنتادت شخصنتی خنتود پینتروز مننتی
شود ،بلکه با کاری که بر روی صلیب برای او انجام شده و کاری که از طرینتق روح و اعنتامل وفاداراننتۀ
مشیت الهی انجام شده و هنوز انجام می شود ،پیروز می شود.
در تعلیم عهدجدید ،فرزند خدا از درون و بیرون با چالشهای بسیاری مواجه می شود .گنتاهی اوقنتات
شکست می خورد و حتی متیوس می شود .اما فضا و هالۀ پیروزی واقعی در رسارس زننتدگیش جرینتان
دارد .حتی اگر هفت مرتبه بیفتد ،باز برمی خیزد3.اگر از وادیهای تاریک زیادی عبور کند ،سفرش او
را به سوی ارتفاعات باالتری می برد .حتی اگر گاهگاهی با عدم موفقیت مواجه شود ،عنتدم موفقینتت
حرف آخر را منی زند .حتی اگر متح ّمل شکست شود ،مسیحی نهایتاً شکست خورده نیست .طبیعت
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نجات این است ،چون خنتدایی کنته کنتار نیکنتو را آغنتاز کنترده ،آننترا بنته کنتامل خواهنتد رسنتانید .اعنترتاف
باپتیست سال  1689لندن ،باب  17اینطور می گوید:
افرادی را که خدا به عنوان محبوبه پذیرفته ،به طور مؤثر با روحش فراخوانده و تقدیس کرده و اینتامن
ارزشمند برگزیدگان خود را به آنها داده ،این افراد منی توانننتد بنته طنتور کامنتل و در نهاینتت از جایگنتاه
ِ
درک عطاینتا و
فیض سقوط کنند ،اما قطعاً باینتد تنتا بنته آخنتر پاینتداری کنننتد کنته تنتا ابنتد نجنتات یابننتد،
فراخواندگی خدا ،بدون توبه است ،که هننتوز از آنجنتا اینتامن ،توبنته ،محبنتت ،خوشنتی ،امینتد و متنتامی
فیضهای روح را تا ابدیت در آنها ایجاد و تقویت می کند؛ و اگرچنته طوفانهنتا و سنتیلهای زینتادی برمنتی
خیزد و به آنها ابه می زند ،اما هرگز منی توانند آنهنتا را از آن پاینته و صنتخره ای کنته بنتا اینتامن بنته آن
متصل شده اند ،جدا سازند؛ با اینحنتال ،شنتاید بوسنتیلۀ بنتی ایامننتی و وسوسنته هنتای شنتیطان ،بخنتش
محسوس نور و محبت خدا برای مدتی از نظرشان تیره و تار شود ،اما او هنوز هامن است ،و آنها باینتد
مطم

باشند که با قدرت خدا محافظت شده و نجات خواهند یافنتت ،باینتد بنته خنتاطر چیزهنتایی کنته

بدست آورده اند ،شادی کنند ،آنها بر کف دستان او نقش شده اند ،و نامشان تا ابد در کتاب حینتات
نوشته شده است.
ما در این آزمون نجات می آموزیم که یکی از بزرگرتین نشانه های ایامن حقیقی این است که دنیا بر
مسیحی غلبه نخواهد یافت تا او مسیح را انکار کرده و به دنیا بازگردد .همچننتین دنینتا مننتی تواننتد از
کار خدا در زندگی ایامندار جلوگیری کند تا او بی ر مباند .ما می دانیم که خدا را منتی شناسنتیم و
حقیقتاً تولد تازه یافته ایم ،چون خدا با جنگهای بیشامر در درون و بینترون ،و شکسنتتها و سنتقوطهای
مک ّرر ،ما را تقویت کرده و برای خیریت ما و جالل خود ،به کارش در ما ادامه می دهد.
جهان در مقابل مسیحی
هامنطور که در فصل قبل آموختیم ،جهان نشاندهندا متام چیزهای است که با خدا دشنتمنی دارد و
با شخص مسیحی که در مسیر تنگ بر اساس احکام مسیح گام برمی دارد ،مخالفت می کننتد .جنتان
بنیان این جنگ حامسی را به خوبی در سیاحت مسیحی نشنتان منتی دهنتد ،کتنتابی کنته در آن وقنتایع
زندگی مسیحی را در حال سفر طوالنی از شهر نابودی به شهر ساموی دنبنتال منتی کننتد .او بنتا متنتام
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چیزهایی مواجه می شود که جهان می تواند در طول این سفر به سوی او پرتاب کننتد :وسوسنته هنتای
بی شامر ،انسانها و رشیران فریبنده ،وقایع دلرسدکننده ،افرتاهای خشن ،اتهامات بیرحامنه ،رنجهنتا
و پریشانیها ،جفاها و فرصتهای بی شامر بنترای بازگشنتت بنته جهنتان .بنته هرحنتال ،رصف نظنتر از متنتام
لغزشها در دشمنی و شکست ،شخص مسنتیحی بنتا "خنتون ب ّره"(مکاشنتفه "، 11 :12کنتالم خنتدا" (اول
یوحنا  14 :2و مشیت الهی کسیکه گفنتت" :تنتو را هرگنتز وانخنتواهم گذاشنتت ،و هرگنتز تنترک نخنتواهم
کرد( ".عربانیان  5 :13پیروز می شود.
ما به عنوان مسیحی نباید هرگنتز بنته خنتاطر دشنتمنی جهنتان نسنتبت بنته خنتود ینتا تنتالش زینتاد آن بنترای
جلوگیری از پیتفت ما در مسیح ،متعجب شده یا بلرزیم .به همین دلیل ،پولس رسول به منتا اطنتالع
می دهد که "همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنننتد ،آزار خواهننتد دینتد"
(دوم تیموتاشوس  . 12 :3پطرس رسول ما را نصیحت می کند که هرگز از این آتشی که برای آزمودن
ما در میامنان برپاست ،در شگفت نباشیم ،که گویی چیزی غرینتب بنتر منتا گذشنتته اسنتت 4.ایامننتدار و
جهان به اندازا عدالت و بی دینی ،نور روز و تاریکی ،مسیح و بِلیعال ،خدای زنده و بتهای بی زبنتان،
از یکدیگر متفاوتند 5.بنابراین ،همیشه بین این دو ،دشمنی و مخالفت با اصول اخالقی وجود خواهد
داشت ،بدون کمرتین احتامل برای آتش بس .چون جنگ بین مسیحی و جهان هرگز برطرف نشده،
شخص مسیحی باید به خدا امینتد داشنتته باشنتد ،بنته مسنتیح چشنتم بنتدوزد و در جننتگ نیکنتوی اینتامن
بجنگد .باید در خداوند و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او نیرومند باشد و اسلحۀ کامل خدا را بر تنتن کننتد
تا بتواند در برابر حیله های ابلیس و انسانها ،محکم و استوار بایستد.

6

هرگز جنگی بر روی این زمین برپا نشنتده کنته در مقایسنته بنتا جننتگ هنتر روزا مسنتیحی ،بنته پاینتداری و
بردباری نیاز داشته باشد .هرگز ارتشی بر روی این زمین گر ِد هم نیامده که در قنتدرت و زیرکنتی قابنتل
مقایسه با ارتشی باشد که شخص ایامندار هر روزه با آن مواجه می شود .ما در جهنتان بیگاننته ،پشنتت
خط دشمن هستیم که با تعالیم و اخالقیات ما مخالفت می کننتد .منتا بنتا فرینتب دهننتدگان انسنتانی و
شیطانی احاطه شده ایم .به خاطر تعصبات مذهبی خود تحقیر شده و تشویق می شویم کنته مزاینتای
سازش را در نظر بگیریم .ما در صداهایی غوطه ور شده ایم که ما را وسوسه می کنند تا خداوند خود
را انکار کنیم ،این دعوت را رد کنیم و به شهر نابودی بازگردیم.
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پیروزی قطعی
با توجه به مخالفتهای بیرحامنه از سوی جهان ،شاید این سؤال ایجنتاد شنتود کنته چگوننته منتی تنتوانیم
مطم

باشیم که مسیحی پیروز شده و سقوط منی کننتد .پاسنت آن سنتاده اسنتت :امینتد منتا بنتر ثبنتات

اخالقی خود ،عبادت مذهبی یا تقوای شخصی نیست ،بلکه بر عظمت نجات دهننتده منتان و ماهینتت
نجاتی است که در مسیح به ما تعلق دارد .به قو ِل پولس رسول" ،ما برتر از پیروزمندانیم ،به واسطۀ او
که ما را محبت کرد( ".رومیان 37 :8
در اول یوحنا  ،5 – 4 :5پیروزی قطعی مسیحی به خنتاطر سنته واقعینتت مهنتم اسنتت .او بنتا تولنتد تنتازه،
ایامن به شخص و کار مسیح ،و عظمت آنکه در او سنتاکن اسنتت ،پینتروز منتی شنتود7.بنته عبنتارت دیگنتر،
پیروزی ما قطعی است ،چون پیروزی خداست ،با قنت ّوت او و بنترای خشنتنودی و جنتالل اوسنتت .جننتگ
مسیحی ،یک جنگ واقعی است .او فراخوانده شده تا سخت بکوشنتد8،اسنتتوار مباننتد9،و بجنگنتد10بنتا
نهایت تالش و غیرت11.به هرحال ،وقتی گرد و غبارها فرو نشست و بنتر همنتۀ دشنتمنان پینتروز شنتدیم،
شخص مسیحی می پذیرد که این جنگ و پیروزی از آن خداوند بود.

12

اگر ما ایامن داریم ،پیروزی بواسطۀ ایامنی است که او به ما عطا کرد13.اگر تسلیم وسوسه نشدیم ،به
شنتک و دلرسنتدی بنته راه خنتود
خاطر این بود که او ما را رهایی داد14.اگر در پنتیی و خنتم هنتای تارینتک
ّ
ادامه دادیم ،به خاطر این بود که او راهنامی ما بود15.اگر در جننتگ ،بهنترتین شخصنتیت را داشنتتیم،
این شخصیتی بود که او در ما بوجود آورد16.اگر ایستادیم ،او باعث شد که بایستیم17.اگنتر بنتا نهاینتت
سعی و فداکاری عمل کردیم ،این فقط با فیض او بود18.هیی یک از مسیحیانی که با این فیض آشنتنا
شده اند ،هرگز برعلیه آن مجادله نخواهند کرد .هیی کس فکر نخواهنتد کنترد کنته خنتدا ارزش بنتیش از
ح ّدی به خود داده است .بلکه با داوود پادشاه و پولس رسول اعالم خواهد کرد:
نه ما را ،خداوندا ،نه ما را!
بلکه نام خود را جالل ده،
به خاطر محبت و وفاداریت (مزامیر 1 : 115
"هر که فخر می کند ،به خداوند فخر کند( ".اول قرنتیان 31 : 1
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بر اساس کالم یوحنا ،اولین واقعیتی که ما را از پیروزی مسیحی مطم

می سازد ،تولنتد تنتازه اسنتت:

"زیرا هر که از خدا مولود شده است ،بر دنیا غلبه می یابد" (اول یوحنا  . 4 : 5در طول این کنتار ،منتا
بارها به این اصل مراجعه کرده ایم .اصل تولد تازه ،کار باشکوه خداست که بوسیلۀ آن ،انسان کنتامالً
فاسدی که با خدا دشمنی می ورزد و منی تواند تسلیم ارادا او شود19،به خلقت تازه ای تبنتدیل منتی
شود که او را دوست دارد ،از ارادا او لذت می برد و جویای جالل اوست .اینتن توضنتیح منتی دهنتد کنته
چگونه کسانیکه در خطاها و گناهان خود مرده بودند ،اکنون در خدا زنده شده اند20.بنته اینتن سنتؤال
قدیمی پاس می دهد":آیا ممکن است این استخوانها زنده شوند؟" (حزقیال 3 : 37
اصل و تعلیم تولد تازه را می توان تعلیم گمشدا انجیلیهای معارص نامید .عدم درک ینتا عنتدم موعظنتۀ
آن ،عواقبی را در پی داشته است .جالل ایامن آوردن به چیزی بیش از تصمیم انسنتانی بنترای پینتروی
از خدا تنزل یافته و تقریباً دربارا معجزا الزم بنترای وقنتوع اینتن اتفنتاق چینتزی مننتی گویننتد .مسنتیحی،
چیزی بیش از شخص تصمیم گیرنده نیست .رشد او ،ردهی یا ادامنته دادن ،بنته تصنتمیم گیریهنتای
شخصی او بستگی دارد .بنابراین ،او با تصمیم درست برای مسیح ،حیات ابنتدی را بدسنتت منتی آورد،
اما اگر تصمیم بگیرد که ادامه ندهد ،می تواند به زندگی در نفسنتانیت ،دنیاپرسنتتی و فسنتاد اخالقنتی
ادامه دهد .این نظریه در غفلت از ماهیت تبدیل آشکار شده و دورا کامل 21نجات را وابسنتته بنته ارادا
شخصی می داند که ذات شخص ،خیلی کم تبدیل شده یا اصالً تبدیل نشده است.
اما وقتی تولد تازه و تبدیل به درستی درک می شود ،شخص در نتیجۀ عمل ماوراا الطبیعنتۀ خنتدا کنته
تبدیل کنندا طبیعت ،عالیق و ارادا اوست ،توبه کرده و ایامن می آورد .او خلقت تازه ایست که خنتدا
را دوست دارد ،مشتاق خشنودی خداست و می خواهد به شباهت او درآید .اکنون او به خاطر عالیق
درستش ،تصمیم درست می گیرد -طبیعت او تازه شده و در عدالت و قدوسنتیت حقیقنتی بنته شنتباهت
خدا در آمده است .بنابراین ،او به خاطر ماهیتی که بوسیلۀ عمل الهی معجزه آسای تولد تازه بدست
آورده ،پیروز می شود.
دوم ،اول یوحنا 4 :5پیروزی قطعی مسیحی را به ایامن در شخص و کار مسیح نسبت می دهد .پاینتۀ
ِ
عدالت مربوط به جایگاه ایامننتدار در ننتزد خنتدا و فقنتط بواسنتطۀ اینتامن اسنتت .بنتدون اینتن
مسیحیت،
حقیقت ،هیی پایۀ مطم

در زندگی ایامندار نیست که بر روی آن چیزی بننتا کننتد و هنتیی آرامنتش ینتا
133

133

ق ّوت برای مقاومت در برابر حمالت درون و بیرون ندارد .بدون تعلیم عادل شمردگی بواسنتطۀ اینتامن،
پیروزی غیرممکن است.
برای اینکه یک نفر ایامن آورد ،باید حداقل از سختگیری استاندارد عادالننتۀ خنتدا و عنتدم موفقینتت در
تطابق با آن آگاه باشد .او با رشد در شناخت کتاب مقدس ،بیشنترت بنته تفنتاوت بسنتیار بنتین شخصنتیت
خدا و شخصیت خود ،خواستۀ خدا و چیزی که او می تواند انجام دهد ،ملزم می شود .اگنتر ایامننتدار
از عدالت قطعی ،بی عیب و نقص و تغییرناپنتذیری کنته از طرینتق اینتامن بنته مسنتیح بنته او نسنتبت داده
شده ،مطم

نبود ،چنین شناختی او را به لبۀ ناامیدی و شکست سوق منتی داد .او فقنتط بنته خنتاطر

آگاهی از اینکه بواسطۀ ایامن عادل شمرده شده ،با عدالت مسیح ملنت ّبس شنتده و جایگنتاهش در ننتزد
خدا بر اساس فضیلت و شایستگی خودش نیست ،بلکه بر اساس فضیلت و شایسنتتگی کسنتی اسنتت
که بی عیب و مصون از خطاست ،می تواند بر هر وسوسۀ نا امیدی و یتس غلبه کند .او حتی با وجود
ضعفها و شکستهایش ،پیروز است ،چون به کالم قطعی انجیل ایامن دارد:
پس چون از راه ایامن پارسا شمرده شده ایم ،به واسطۀ خداوننتدمان عیسنتی مسنتیح از صنتلح بنتا خنتدا
برخورداریم( .رومیان 1 : 5
پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند ،دیگر هیی محکومیتی نیست( .رومیان 1 :8
نتک و ننتنتا امینتنتدی اسنتنتت کنتنته از دروننتنتش برمنتنتی خینتنتزد.
مواننتنتع ایامننتنتدار شنتنتامل شکسنتنتتهای شخصنتنتی و شنت ّ
همچنین او با اتهامات بزرگی از جانب م ّدعی برادران مواجه می شنتود ،آن منتار قنتدیمی کنته ابلنتیس و
کل جهان را فریب می دهد ،کسیکه مملو از خشم و غضب است ،چون
شیطان نامیده شده ،کسیکه ّ
می داند که زمانش کوتاه است ،و کسیکه مانند شیر غ ّران در گردش اسنتت و کسنتی را منتی جوینتد تنتا
ببلعد22.او دشمن ظامل و بیرحمی است که با نفنترت غیرقابنتل تصنت ّور از قنتوم خنتدا متنفنتر اسنتت .او بنتا
غیرتی که از جهنم برافروخته می شود ،خواهان نابودی آنهاست.
اگرچه رشیر اسلحه های زیادی برای استفاده دارد ،اما یکی از بزرگرتین تاکتیکهای او این است کنته
به شکست ایامندار اشاره کرده و بگوید که او زی ِر فیض خدا نیست .بنتا ینتک لبنتۀ شمشنتیر ،ایامننتدار را
زخمی می کند و با لبۀ دیگر ،امید به درمان را از بین می برد .او با بزرگنامیی شکسنتت ایامننتدار و بنتا
نابود ساخ

ماهیت محبت بی قید و رشط خدا به فرزندانش ،این کار را انجام می دهد.
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اگر مسیحیت ،مذهب اعامل بود ینتا ننتوعی اصنتل و تعلنتیم تفسنتیری را گسنترتش منتی داد کنته نیازمننتد
کمرتین عدالت شخصی از جانب ما بنتود ،منتا منتتیوس و ننتا امینتد منتی شنتدیم .بنتا محکومینتت از اینتامن
مسیحی دوری کرده و تعالیم آنرا حیلۀ الهی می دانستیم که چیزی فراتر از توامنان از ما می خواهد.
این بیرحامنه تر از بدترین ن های اسطوره شناسی یوننتانی منتی بنتود کنته در آن خنتدایان بنتا رسنوشنتت
انسانها بازی کرده و از غم و اندوهشان لذت می بردند .این دقیقاً چیزی است که رشینتر منتی خواهنتد
که ما باور کنیم!
مذهب اعامل ،بسیار دور است .در حقیقت ،این فیض نابود نشدنی و ترکینتب ناپنتذیر
اما مسیحیت از
ِ
است .شخص بواسطۀ ق ّوت ترکیبی ایامن و اعامل ،عادل منی شود بلکه بواسطۀ فیض ،فقط بوسنتیلۀ
ایامن ،عادل می شود .اعامل ایامندار مک ّمل عمل کامل مسیح نیست یا چیزی به آن منیفزاید ،بلکه
اعاملش از آنجا رسچشمه منتی گینترد .افنترادی کنته بواسنتطۀ اینتامن عنتادل شنتمرده شنتده و توسنتط روح
القدس تولد تازه یافته اند؛ به خلقتی تازه با عالیقی تازه تبدیل شده اند تا ارادا خدا را انجام دهننتد.
در مسیحیت خالص اعالم می کنند که نجات بواسنتطۀ اینتامن اسنتت ،امنتا اعنتامل از نجنتات رسچشنتمه
گرفته و نشانۀ این نجات است.
رشیر می خواهد که ما ترتیب این تعلیم زیبا را تغییر دهیم ،به طوریکه او اعنتامل را بنتا اینتامن ترکینتب
می کند و باعث می شود که ما باور کنیم کنته اعنتامل وسنتیله ای بنترای نجنتات اسنتت ،بنته جنتای اینکنته
اعامل ،نتیجۀ حاصل از عمل نجات بخش خدا باشد .چنین ترکیبنتی ،کتنتاب مقنتدس را تحرینتف منتی
کند ،زیرا بر اساس کتاب مقدس ،فیض و اعامل در رابطه با نجات ،منی توانند در کننتار هنتم باشنتند.
چنانکه پولس به کلیسای روم می نویسد" :اما اگر از راه فنتیض باشنتد ،دیگنتر بنتر پاینتۀ اعنتامل نیسنتت؛
وگرنه فیض دیگر فیض نیست" (رومینتان  . 6 : 11دوبنتاره منتی گنتویم کنته اینتن بنترخالف کنتالم یعقنتوب
نیست ،که می نویسد ایامن بدون اعامل مرده است .ما فقنتط بواسنتطۀ فنتیض از طرینتق اینتامن عنتادل
شمرده شده ایم ،اما اعامل نشانۀ عادل شمردگی و تولد تازه است.
تسلیم وسوسه های جذاب
ایامن وسیله ای است که توسط آن شخص ایامندار بر جهان پیروز شده و
ِ
یا حمالت بیرحامنۀ آن منی شود .مسیحی در این جنگهای درونی و بیرونی ،در مواجهه با دشمنان و
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شکستها ،فقط بر پایۀ لغزش ناپذیر مسیح تکیه می کننتد .او بنته عیسنتی مسنتیح فخنتر منتی کننتد و "بنته
افتخارات انسانی خود" تکیه منی کند (فیلیپیان . 3 :3
وقتی شکّها می آیند و دشمن به ش ّدت حمله می کند ،ایامندار به درون خود نگاه منی کند تا تقوا یا
ق ّوت شخصی بیابد؛ بلکه با چشم برداش

از خود و نگریس

به خدا در مسنتیح ،اتهامنتات بیرحامننتۀ

دشمن را دفع کرده و با پیروزی فریاد می زند" :کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که
آنها را پارسا می شامرد! کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد ،بلکه برخیزانیده نیز شنتد
و به دست راست خداست ،اوست که برای ما شفاعت می کند!" (رومیان . 34 – 33 :8
ایامندار با ایامن بر اتهامات د ِل خود و اتهامات دشمن غلبنته منتی کننتد .حتنتی شکسنتتهای شخصنتی،
قدرتی ندارند تا او را بردا ترس یا اسیر نا امیدی سازند .او با اعتامد شکست ناپذیر به جایگاه درسنتت
خود در نزد خدا ،ادامه می دهد ،زیرا این بر اسنتاس شخصنتیت و کنتار مسنتیح نجنتات دهننتده اش منتی
باشد .هوراتیو اِسپافورد ،این غزلرسا به زیبایی این حقیقت را خالصه می کند:
اگرچه شیطان سیلی می زند ،اگرچه آزمایشها می آیند،
بگذار همه چیز تحت کنرتل این اطمینان مبارک باشد:
اینکه مسیح به درماندگی من توجه کرده،
و خون خود را برای جان من ریخته.
گناه من ،آه ،خوشی این فکر پرجالل!
کل آن،
گناه من ،نه نیمی از آن ،بلکه ّ
بر روی صلیب میخکوب شد ،و من دیگر آنرا حمل منی کنم،
ای جان من ،خدا را شکر کن ،خدا را شکر کن!

23

نهایتاً ،پیروزی قطعی مسیحی به عظمت کسیکه در او ساکن است ،نسنتبت داده شنتده اسنتت .یوحننتا
می نویسد":زیرا آن که در شامست بزرگرت است از آن که در دنیاست"( . 4 :4حقیقت بزرگی که باید
بیاموزیم ،این است که خدا فقط با ما نیست ،بلکنته از طرینتق روح القنتدس در منتا سنتاکن اسنتت.حتی
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دیندارترین افراد در بین ما ،به طنتور کامنتل ،مشنتارکت نزدینتک از طرینتق اینتن حقیقنتت را درک نکنترده
اند 24.چون ما پرسانیم ،خدا روح پرس خود را در دلهای ما فرستاده است که ننتدا در منتی دهنتد " :اَبّنتا!
پدر!" او مهر و نشانه ای است که ما دیگر بردگان نیستیم ،بلکه پرسان و وارثان خدا هستیم25.روح او
با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم26.او بیعانه ای است که میراث ما را تا زمنتان رهنتایی
کامل در آینده تضمین می کند.

27

ِ
القدس ساکن در ما ،طبق نیازمان به ما خدمت می کند تنتا هنتدف بنتزرگ خنتدا در منتا بنته تحقنتق
روح
برسد .او ما را توامنند می سازد تا کاری که خدا برای ما انجام داده و چیزی که در مسیح به ما داده،
درک کنیم28.به ما کمک می کند تا از تعالیم انجیل که به ما سپرده شده ،محافظت کنیم،از حقنتایق
آن جدا نشویم یا دیگران را با انجیل دیگری گمراه نکنیم29.او با جسنتم منتا منتی جنگنتد و در منازعنتات
بزرگ با جسم به ما کمک منتی کننتد30.بنته انسنتان بنتاطنیامن قنتدرت منتی بخشنتد تنتا محبنتت مسنتیح را
شناخته و کامالً از خدا پر شویم31.در برابر فریب از ما محافظت می کند ،میوا خنتود را در زننتدگی منتا
به بار می آورد،ما را رهربی کرده و قدرت منتی بخشنتد تنتا خنتدمت کننتیم32.همچننتین"در ضنتعف منتا بنته
یاریامن می آید ،زیرا منی دانیم چگوننته دعنتا کننتیم ".امنتا روح بنتا نالنته هنتایی بینتان ناشنتدنی بنترای منتا
شفاعت می کند(.رومیان  . 26 :8چطور ممکن است با وجود این میانجی33که به رایگنتان در مسنتیح
کل هاویه پیروز نشویم؟
به ما عطا شده ،بر جهان ،جسم و حتی ّ
حقیقت بزرگ دیگری که از اینتن منت

منتی آمنتوزیم ،اینتن اسنتت کنته خنتدایی کنته در منتا سنتاکن اسنتت،

کل دنیای انسانها و دیوها با هم به تخت سلطنت خدا
بینهایت بزرگرت از همۀ دشمنامنان است .اگر ّ
حمله کنند ،مانند پشۀ کوچکی خواهند بود که رس خود را به دنیایی از سنگ خارا می کوبنتد .ملّتهنتا
در نزد او ،مانند قطره ای در َدل َوند .خدا متامی قدرتهای آنها را هیی و باطل می شامرد .او آسامنها را
چون پرده می گسرتاند ،امیران را هیی می گرداند ،و داوران جهان را چون بطالت می سازد 34.او "بنتر
طبق ارادا خویش عمل می کند ،در میان لشکر آسامن و ساکنان زمین ".کسنتی را ینتارای آن نیسنتت
که دست او را بازدارد ،یا او را بگوید" :چه کرده ای؟" (دانیال  . 35 :4هیی حکمتی ،هیی بصیرتی و
هیی مشورتی نیست که علیه خداوند به کار آید.

35
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این خدا در مسیحی ساکن است .او خنتدای وفنتاداری نیسنتت کنته ننتاتوان باشنتد ینتا خنتدای توامنننتدی
نیست که بی وفا باشد .بلکه ،او خدای وفاداری است که وعده های خود را حفظ می کند و هر آنچنته
را که وعده داده ،قادر به انجامش می باشد36.او که کار نیکو را در ما آغاز کرده ،آنرا به کامل خواهنتد
رسانید .او قادر است که ما را از لغزش حفنتظ کننتد و در حضنتور پنترجالل خنتود ،بنتی عینتب و آکننتده از
شادی عظیم حاا سازد 37.بنابراین ،کوچکرتین و ضعیفرتین افراد در بین منتا منتی توانننتد بنتا پنتولس
رسول فریاد برآورند" :به عکس ،در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم ،به واسطۀ او که ما را محبنتت
کرد .زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی ،نه فرشتگان و نه ریاستها ،نه چیزهای حال و نه چیزهای
آینده ،نه هیی قدرتی ،و نه بلندی و نه پستی ،و نه هیی چیز دیگر در متامی خلقت ،قادر نخواهد بود
ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است ،جدا سازد( .رومیان . 39 – 37 : 8
سؤالِ مربوط به پیروزمندی
مسیحی به وسیلۀ عمل تولد تازه ،با ایامن به شخص و عمل مسیح و با عظمنتت کسنتیکه در او سنتاکن
است ،پیروز می شود38.اما باید مطم

شویم که درک صحیحی از مفهنتوم پینتروزی مسنتیحی دارینتم.

اوالً ،به این معنا نیست که او یک بار برای همیشه بر جسم پیروز می شود و دوباره توسط آن مورد آزار
قرار منی گیرد .گاهی اوقات حتی در زندگی بالغرتین و تقنتدیس شنتده تنترین ایامننتداران ،کشنتمکش
بسیار زیادی با جسم وجود خواهد داشت 39.دوماً ،به این معنا نیست که ایامندار حقیقی در این دنیا
بر گناه غالب شده و در بیگناهی بی وقفه خواهد زیسنتت .یعقنتوب کنته بنته خنتاطر دیننتداریش در بنتین
رسوالن ،مورد توجه بود ،با در نظر گرف ِ خود نوشنتت":ما همنته بسنتیار منتی لغنتزیم" ( . 2 :3یوحننتای
رسول محبوب ،حتی با سختگیری بیشرتی می نویسد" :اگر بگنتوییم بَنتری از گننتاهیم ،خنتود را فرینتب
داده ایم و راستی در ما نیست" (اول یوحنا . 8 : 1
زندگی مسیحی پیروزمند به این معنا نیست که ما بر متام منازعات یا حتنتی شکسنتت در جننتگ غلبنته
کرده ایم.زندگی مسیحی پیروزمند در پاینتداری و بردبنتاری یافنتت منتی شنتود .پینتروزی یعننتی بنتا وجنتود
شکست ادامه می دهیم .شاید سفر ما مجموعۀ پیوسته ای از دو قنتدم بنته جلنتو و ینتک قنتدم بنته عقنتب
باشد ،اما با ایامن ،توبه و پیروی ادامه می دهیم .دیگر منی توانیم بدون انکار وجود خنتود ،مسنتیح را
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انکار کنیم40.ما منی توانیم به جهان بازگردیم ،زیرا می دانیم که کلنتامت حینتات جاوینتدان فقنتط ننتزد
اوست41.محکم به انجیل تکیه می کنیم و با جرب و زور راه خود را به سوی ملکوت منتی گشنتاییم42،ننته
به خاطر قدرت درونی اراده یا حتی تقنتوای اسنتتثناشی ،بلکنته بنته خنتاطر درماننتدگی محنتض .منتا کنتامالً
ناتوانی خود را پذیرفته ایم و مانند غریقی که به طناب نجات غریق می چسبد یا کوهنورد لرزانی کنته
به می 43و طنابش می چسبد،ما نیز به مسیح می چسنتبیم.پیروزی یعننتی فقنتط بنته زننتدگی بنتا مسنتیح
ادامه داده و تا آخر در ایامن پایداری کنیم.

44

اما اگر خود را در جایگاه ثابت بی ایامنی ،سازش و دنیاپرستی بیابیم ،دلیلی برای ترس دارینتم .اگنتر
شنتک وجنتود دارد.
دامئاً از گناه به ستوه آمده و هیی نشانه ای از تقدیس در ما نیست ،جایی بنترای
ّ

45

حق داریم که حداقل متنتوعیت تولنتد خنتود را منتورد
اگر از احکام خدا دور شده و تتدیب منی شویمّ ،
سؤال قرار دهیم46.اگر خود را در خواب ابدیِ بی تفاوتی نسنتبت بنته خنتدا ،مسنتیح او و انجینتل او منتی
یابیم ،باید خود را با توجه به کتاب مقدس بیازماییم تا ببینیم که آیا در اینتامن هسنتتیم47.مانننتد َمثَنتل
برزگر ،نجات ما بر اساس آغاز کارمان در انجیل نیست ،بلکه بر اساس پایان کارمان است48.کسانیکه
ظاهرا ً رشوع خوبی داشته اند اما نهایتاً مغلوب شده ،سقوط کرده و بی ر مانده اند ،قطعاً ثابت می
کنند که ایامنشان از آغاز مسابقه ،یک ایامن دروغین بوده است.
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فصل چهاردهم

ایامن به عیسی

اگر ما شهادت انسان را می پذیریم ،شهادت خدا بسی بزرگرت است ،زیرا شهادتی است که خدا خود
دربارا پرسش داده است .هر که به پرسنت خنتدا اینتامن دارد ،اینتن شنتهادت را در خنتود دارد .امنتا آن کنته
شهادت خدا را باور منی کند ،او را دروغگو شمرده است ،زیرا شهادتی را کنته خنتدا دربنتارا پرسنت خنتود
داده ،نپذیرفته است .و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده ،و این حینتات در
پرس اوست .آن که پرس را دارد ،حیات دارد و آن که پرس خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.
 اول یوحنا 12 – 9 : 5غالباً در مجموعه ها ،بهرتین مورد در آخر مطرح می شود .اکنون با پرداخ

به آخنترین آزمنتونِ اینتامن

با آن مواجه می شویم :ایامن شخصی به شهادت خدا دربارا پرسش .طبق کالم یوحنا می داننتیم کنته
به خاطر ایامن به آنچه خدا دربارا پرسش ،عیسی مسیح نارصی ،آشکار کرده ،فرزندان خدا شده ایم.
طبق کالم پولس رسول ،چون فخرمان فقط به مسیح است و به انسان اتکا نداریم ،به عنوان مسیحی
شناخته شده ایم!
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کم ارزش شمردن و گمراه ساخنت ایامن
پیش از رسیدگی به این م  ،باید با دو نظر معروف ،اما نادرست ،دربارا ایامن نجات بخنتش برخنتورد
کنیم .اولین خطا مربوط به ماهیت ایامن است و ارزشی که برای آن قاشلیم .در بسیاری از بشنتارتهای
دنیای مدرن ،ایامن نجات بخش به چیزی کمرت از پذیرش فکری و غالباً سطحیِ چند قاعده یا قانون
روحانی کاهش یافته است .این از نظر بسیاری از افراد به تصمیم ارادی تبدیل شده که یک بار اعالم
می شود تا از طریق دعای تکراری ،مسیح را بپذیرند .اگرچه شاید کسیکه م ّدعی ایامن اسنتت ،بنتاقی
عمرش را با تفکر کمی دربارا مسیح زندگی کند ،اما با یادآوری لحظه ای که تصمیم درست گرفنتت و
کار درست انجام داد ،از نجاتش مطم

می شود .بنابراین ،این ایامن نجات بخش ،حاصل یک عمر
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ت ّوکل به مسیح یا ایامن پایدار به وعده های خدا نیست ،بلکه تصمیمی است که یکبار گرفته شنتده و
غالباً فراموش می شود.
کتاب مقدس و اعرتافات بزرگ کلیسا ،ایامن نجات بخش را از "مساشل عمیق" خدا می داند ،اصل و
تعلیمی که از عمق زیادی برخوردار است که باید با دقّت و مراقبت زیادی منتورد بررسنتی و تفکّنتر قنترار
گیرد .به هرحال ،در تالش برای ساده سازی انجیل ،ایامن نجات بخش را بنته چینتزی کمنترت از آینتین،
تنزل داده و اهمیت و عظمت آنرا از بین برده ایم .ما اینتن دنینتای جنتالل را بنته زمنتین کنتوچکی تبنتدیل
کرده ایم که در چند لحظه طی می شود .اکنون در جایگاه تهنتذیب شنتده و تننتزل یافتنتۀ خنتود ،مانننتد
شیری برای نوزادان مسیح است که به رسعنتت قابنتل درک بنتوده و مسنتیر موضنتوعات گوشنتتی تعنتالیم
مسیحی را رها می کند .دوباره می گویم که کم ارزش ساخ

ایامن نجات بخنتش توسنتط اینتن عرصنت

مفصل
مدرن ،برخالف کتاب مقدس است ،زیرا کتاب مقدس اهمیت زیادی به آن می دهد و به طور ّ
آنرا تعریف کرده و توضیح می دهد 2.اگر می خواهیم انجیل را به شکوه و قدرت اولینتۀ آن بنتازگردانیم،
باید بر اساس کتاب مقدس ،مفهوم ایامن به شهادت خدا دربارا پرس عزیزش را درک کنیم .باید علم
اصول عرص حاا را تکذیب کنیم که باعث اعتامد مردم به دعای گناهکار می شود و باینتد آنهنتا را بنته
سوی "ت ّوکل به مسیح" ،با ایامن ،هدایت کنیم.
دومین نظر اشتباه دربارا ایامن ،مربوط به مسیر آن ینتا مقصنتد نهنتایی آن اسنتت .انجیلیهنتای معنتارص،
تعداد زیادی از کلیساهای ایامن ،جنبشهای اینتامن ،کنفرانسنتهای اینتامن و کتابهنتایی دربنتارا اینتامن
دارند.اما این اشتغال شدید ،عمدتاً دربارا ایامنی است که از برکات فعلی خدا بهره مننتد منتی شنتود و
به ایامنی که به عادل شمردگی ابدی رهنمون می شود ،عالقۀ کمی دارد.
کتاب فروشیهای مسیحی مملو از تعالیمی دربارا ایامن برای دستیابی به پینتروزی ،سنتعادت و قنتدرت
است ،اما عمالً دربارا تفسیر کتاب مقنتدس در رابطنته بنتا ماهینتت و نشنتانه هنتای اینتامن نجنتات بخنتش
واقعی ،چیزی ندارند .اگر تتکید بر منتاده گراینتی دنینتوی بنتیش از تتکینتد بنتر نجنتات ابنتدی و تتکینتد بنتر
سعادت شخصی بیش از تتکید بر شناخت خدا ،نشنتاندهندا قلنتب و جنتان انجیلیهاسنتت ،پنتس منتا در
جایگاه ترسناکی هستیم.
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اگر می خواهیم انجیل را به شکوه و قدرت اولیه اش بازگردانیم ،باید اینتن اشنتتغاالت ناراحنتت کنننتدا
مربوط به امور دنیوی را انکار کرده و به مساشل ابدی توجه کنیم .باید ترازوهای خنتود را از ننتو تنظنتیم
کنیم تا صادقانه اندازه گینتری کننتیم ،تنتا وقتنتی مسنتاشل ابنتدی و دنینتوی را بنتر روی دو کفنتۀ تنترازو منتی
گذاریم ،کفۀ ترازو به نفع ابدیت پایین برود .پطرس رسول رسیعاً به منتا ینتادآوری منتی کننتد کنته هنتدف
ایاممنان ،نجات جامنان است ،نه منافع دنیوی" :غایتبحاصل ،ینتا در یوننتانی telósر اینتامن خنتویش
یعنی نجات جانهایتان را می یابید" (اول پطرس  . 9 :1بنابراین  telósیا غاینتت ایاممننتان بنته چینتزی
فراتر از زندگی دنیوی می پردازد و می خواهد جامنان را از لعنت ابدی نجنتات دهنتد ،بنته رابطنتۀ احینتا
شده با خدا و امید جالل آینده چشم دوخته است .اگرچنته باینتد بنترای امنتور دنینتوی و ابنتدی بنته خنتدا
ایامن داشته باشیم ،اما اولویت امور دنیوی بر امور ابدی ،مانند آن است که تفاله ها را جمع کنینتد و
طال را رها کنید.
ماهیت ایامن
م

ما اساساً به ایامن بر شهادت خدا دربارا پرسش می پردازد .این موضنتوع سنتاده ای بنته نظنتر منتی

رسد ،اما میزانِ رسدرگمی در ماهیت دقیق ایامن ،بسیار طاقت فرساست .بسیاری از انجیلیها م ّدعی
ایامن نجات بخشند ،ولی این ایامن بر زندگی روزانه شان تتثیر کمنتی گذاشنتته اسنتت .اینتن بنتیامری،
سؤاالت بسیار مهمی ایجاد می کند :مفهوم ایامن به شنتهادت خنتدا دربنتارا پرسنتش چیسنتت؟ مفهنتوم
ایامن داش

چیست؟نویسندا عربانیان می گوید":ایامن ،ضامن چیزهای است که بدان امید داریم

و برهان آنچه هنوز منی بینیم1 : 11(".
طبق کالم نویسندا عربانیان ،ایامن ،اعتقاد راس شخص به واقعیت چیزی است که به آن امید دارد،
اما هنوز از وجود آن آگاه نیست یا آنرا ندیده است .این تعریف ما را بنته سنتوی سنتؤاالت بسنتیار مهمنتی
هدایت می کند :چگونه یک شخص منطقی می تواند چنین کاری کند؟ ایامن،با افکار آرزومندانه ینتا
پیگیری دیوانه وا ِر فریب شخصی چه تفاوتی دارد؟ پاس آن در درستی شخصیت خدا و قابل اعنتتامد
بودنِ مکاشفه اش می باشد .شخص می تواند از چیزی که به آن امید دارد ،مطم

باشد و به چیزی

که هنوز ندیده ،اعتقاد داشته باشد ،فقط به خاطر اینکه خدا دربارا آن شنتهادت داده اسنتت .زننتدگی
نوح به وضوح این حقیقت را نشان می دهد و نویسندا عربانیان دربارا او می گوید":به ایامن بود کنته
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نوح هنگامی که از جانب خدا دربارا اموری که تنتا آن زمنتان دینتده نشنتده بنتود هشنتدار یافنتت ،آن را بنتا
خداترسی به ج ّد گرفت و برای نجات خانوادا خویش کشتی ساخت .او به ایامنِ خود دنیا را محکنتوم
کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایامن استوار است17 :11( ".
نوح یک کشتی ساخت ،چون معتقد بود کنته دنینتا بنته زودی بنتا سنتیل ننتابود منتی شنتود .هنتیی گنتزارش
تاریخی از سیلهای جهانی گذشته وجود نداشت که بر اساس آن چنین اعتقادی داشته باشد و هنتیی
نشانه ای برای وقنتوع رسینتع چننتین واقعنته ای وجنتود نداشنتت .او از سنتیل آیننتده مطمنت
ِ
رصف ساخ
زندگیش را

بنتود و متنتام

کشتی کرد ،فقط بنته خنتاطر اینکنته "خنتدا دربنتارا چیزهنتایی کنته هننتوز قابنتل

مشاهده نبود ،به او هشدار داده بود" .نوح به سیل جهانی ایامن داشت و بر اساس این اینتامن عمنتل
کرد ،چون خدا دربارا سیل آینده به او شهادت داده بود.
زندگی ابراهیم تصویر دیگری از ایامن است .پولس رسول دربنتارا او چننتین منتی گوینتد" :او در اینتامن
خود سست نشد ،آنگاه که بر بدن مردا خویش نظر کرد ،زیرا حدود صد سال داشت و َر ِحم سنتارا نینتز
مرده بود .اما او به وعدا خدا از بی ایامنی شک نکنترد ،بلکنته در اینتامن اسنتتوار شنتده ،خنتدا را تجلینتل
منود .او یقین داشت که خدا قادر است به وعدا خود وفا کند( ".رومیان 21 – 19 : 4
صنتاحب پرسنت منتی شنتود .امنتا،
به این ترتیب ،ابراهیم"کامالً یقین داشت" که از طریق زن خود ،سنتارا،
ِ
اطمینان زیادش بر اساس چیزهای دیدنی نبود ،چون سنتالها از زمنتان بچنته دار شنتدنِ او و سنتارا منتی
گذشت .او امیدوار بود و ایامننتش را از دسنتت ننتداد ،بلکنته فقنتط بنته خنتاطر شنتهادت خنتدا دربنتارا اینتن
موضوع ،کامالً به بارداری و تولّد یک پرس اطمینان داشت .اطمینان او بر اساس این حقیقت بود کنته
خدا قادر به انجام وعده اش می باشد.
با توجه به این آیات ،شاید به این نتیجه برسیم که ایامن واقعی ،اطمینان شخصی به چیزی است که
به آن امید داریم و اعتقاد راس به چیزی که ندیده ایم ،فقط به خاطر اینکه خنتدا دربنتارا آن شنتهادت
داده است .این مخصوصاً در رابطه با پرس خدا حقیقت دارد ،کسنتیکه بنتزرگرتین شنتهادت را دربنتارا او
داده است.
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شهادت خدا
موضوع مهم در اول یوحنا 12 – 9 :5شهادت خدا دربارا پرسش ،عیسی مسیح نارصی اسنتت .کلمنتۀ
"شهادت" که از کلمۀ یونانی  marturíaترجمه شده 113،مرتبه در عهدجدید بکار رفته است .از این
موارد ،شصت و چهار مورد در نوشته های یوحنا می باشد .در انجیل یوحنا ،شهاداتی دربارا عیسنتی،
از جانب یحیی تعمید دهنده 3،یوحنای رسول ،4خنتدای پنتدر ،5روح القنتدس ،6آینتات کتنتاب مقنتدس،7
کارهای عیسی ،8و خو ِد عیسی مطرح شده است 9.در اولین رسالۀ یوحنا ،شهادتی از جاننتب یوحننتای
ِ
هنتدف
رسول10؛ روح ،آب و خون11؛ و نهایتاً توسط خدای پدر مطرح شده اسنتت 12.در انجینتل یوحننتا،
شهادت این است که همه اینتامن آورننتد کنته عیسنتی ،مسنتیح ،پرسنت خداسنتت و بنتا اینتن اینتامن ،نجنتات
ِ
ِ
حقیقت عیسی مسیح و انجیلش می باشد و
هدف شاهد بودن ،تتیید
یابند 13.در اولین رسالۀ یوحنا،
به ایامنداران حقیقنتی کنته توسنتط معلنتامن دروغنتین در ایامنشنتان لغنتزش خنتورده اننتد ،اطمیننتان منتی
بخشد.
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یوحنا با مباحثۀ قدرمتندی دربارا قابل اعتامد بودنِ خدا و منطقی بودنِ ایامن به او ،آغاز منتی کننتد.
او تضّ اد بین انسان و خدا ایجاد می کند و سپس با اراشۀ دالیل ،از مورد کوچکرت به مورد بنتزرگرت منتی
پردازد .اگر ما شهادت کوچکرت ،یعنی شهادت انسان را منتی پنتذیریم ،چقنتدر بیشنترت باینتد متامینتل بنته
پذیرش شهادت بزرگرت از جانب خدا باشیم؟15در این جهان ،همۀ منتا فراخواننتده شنتده اینتم کنته اننتواع
مختلف شهادتها ،از شهادتهای منطقی و معترب گرفته تا شهادتهای غلط و سفسطه آمیز را باور کنیم.
در حقیقت ،اگر ما به کسی اعتامد نداشتیم ،عملکرد انفرادی یا اجتامعی ما غیرممکن منتی شنتد .بنتا
اینحال ،علیرغم همۀ چیزهایی که دربارا مردم می دانیم ،مخصوصاً متایلشنتان بنته تحرینتف حقیقنتت،
آنها را باور می کنیم16.پس اگر ،به نظر ما باور کردنِ انسانی که متاینتل بنته دروغگنتویی دارد ،منطقنتی
است ،چقدر بیشرت باید خدای حقیقت را باور کنیم که کتاب مقدس دربارا او شهادت منتی دهنتد کنته
او منی تواند دروغ بگوید؟ 17در حقیقت ،کامل ماهیت او ،انجنتام اینتن کنتار را بنترای او غینترممکن منتی
سازد18.سموشیل نبی اعالم کرد":جالل ارساشیل دروغ منی گوید و از تصمیم خود منرصف منی شود"
(اول سموشیل  29 :15و حتی بَلعام خودرس نیز مجبور به تتیید آن شد:
"خدا انسان نیست که دروغ گوید،
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و نه بنی آدم که از تصمیم خود منرصف شود.
آیا او سخنی گفته که بدان عمل نکرده باشد؟
یا کالمی بر زبان آورده که به انجام نرسانده باشد؟" (اعداد 19 :23
بنتنتاور کنتنتردن کوچکرت(انسنتنتان و اجتننتنتاب از شنتنتهادت بزرگرت(خدا ،ننتنته تنهنتنتا غیرمنطقنتنتی اسنتنتت بلکنتنته
شنتک کنتردن بنته کنتالم
نشاندهندا بی اعتامدی به شخصیت خداست .حتی در زمینۀ روابط انسنتانی،
ّ
یک نفر به معنای تحقیر شخصیت اوست و کاری که ما با کالم دیگران می کنیم ،نشاندهندا تفکر ما
دربارا آن شخص است.
اگر این در رابطه با انسانها حقیقت دارد ،پس خیلی بیشرت در رابطه با خدا حقیقت دارد ،خدایی که
شخصیتش ،شدیدا ً به کالمش متصل است19.به همین دلیل،کتاب مقدس بی ایامنی انسان به کالم
خدا را جرم خیلی بدی می داند،یک حملۀ غیرقابل توجیه به شخصیت خدا و توهینی که منی تنتوان
نادیده گرفت.کالم یوحنا در این م ":آن کنته شنتهادت خنتدا را بنتاور مننتی کننتد،او را دروغگنتو شنتمرده
است"(. 10 : 5
اکنون یوحنا پس از گفتگو دربارا حقانیّت کالم خدا و قابل اعتامد بودنِ شهادت او ،موضوع شهادت
خدا را مطرح می کند :پرسش .یوحنا در آیۀ  9اعالم می کند که خنتدا "دربنتارا پرسنتش شنتهادت داده
است" .بکارگیری فعل گذشتۀ کامل توسط یوحنا ،نشاندهندا قطعیت و جایگنتاه تغییرناپنتذی ِر پرسنتش
می باشد .او دربارا پرسش شهادت داده و این شهادت تغییر منی کننتد .دی .اِدموننتد ِه ِ
ینتربت اظهنتار
می کند" :خدا تا ابد خود را شاهد پرسش اعالم کرده است20".او بوسیلۀ انبینتای عهنتدعتیق21،یحینتی
تعمید دهنده22،اعامل روح القدس،23صدای رسای خود ،24وقایع ماوراا الطبیعنته و تحنتوالت عظیمنتی
که در هنگام مصلوب شدن رخ داد ،25رستاخیز ،26نزول روح القنتدس در روز پنطیکاسنتت27و شنتهادت
پیوستۀ روح از طریق کلیسا ،این کار را انجام داده است.
با توجه به این شهادت الهی بزرگ دربارا پرس ،جایی برای بی ایامنی منی ماند .کتاب مقدس هرگنتز
غیرایامندار را نوازش منی کند یا به تقاضای او برای دریافت اطالعنتات ینتا دالینتل بیشنترت پاسنت مننتی
دهد .بی ایامنی هرگز قابل پذیرش نیست یا تربشه منی شنتود؛ بلکنته اینتن در نتیجنتۀ انکنتار رسسنتختانۀ
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حقایق از جانب شخص گناهکار است ،فقط به خاطر اینکه منی خواهد در برابر عدالت خنتدا تسنتلیم
شود .طبیعت ج ّدی و ترسناک بی ایامنی در هشدار مسیح آشکار شده اسنتت" :هنتر کنته بنته او اینتامن
دارد محکوم منی شود ،اما هر که به او ایامن ندارد ،هم اینک محکوم شنتده اسنتت ،زینترا بنته ننتام پرسنت
یگانۀ خدا ایامن نیاورده است( ".یوحنا 18 : 3
مفهوم حیات ابدی
تا اینجا ،یوحنا بسیار تالش کرده تا ثابت کند که خنتدا دربنتارا عیسنتی ننتارصی بنته عننتوان پرسنت جسنتم
پوشیدا خود ،شهادت واضح و قطعی به منتا داده ،پرسنتی کنته بنترای گناهنتان قنتومش مصنتلوب شنتد .او
دربارا منطقی بودنِ ایامن به این شهادت و جرم عدم پذیرش آن نیز صحبت کنترده ":آن کنته شنتهادت
خدا را باور منی کند ،او را دروغگو شمرده است" ( . 10 : 5پس اکنون ،یوحنا بعد از بینتان اسنتتدالل
خود ،ماهیت دقیق شهادت خدا را در رابطه با پرسش به ما می گوید" :که خدا به ما حیات جاوینتدان
بخشیده ،و این حیات در پرس اوست . 11 : 5( ".اغراق نیست که بگوییم در این چند کلمه ،خالصه
و جوهر انجیل یافت می شود .به هرحال ،برای درک کامل این م  ،باید به دو سؤال مهم بپردازیم:
ِ
عبارت "در پرس" چیست؟
حیات ابدی چیست؟ مفهوم و کاربردهای
رسدرگمیهای زیادی به خاط ِر درک اشتبا ِه زمان و ماهیت حیات ابدی وجود دارد .در رابطه بنتا زمنتان،
به نظر می رسد که عدا زیادی حیات ابدی را منحرصا ً به عنوان امیدی در آینده می دانننتد و آن را بنتا
جالل یاف

یا حیات آینده در آسامن ،برابر می دانند .این دیدگاه برخالف کتاب مقدس است که به

ما تعلیم می دهد که حیات ابدی در لحظۀ تولد تازه آغاز می شود و تا ابد باقی منتی ماننتد .از انجینتل
یوحنا درمی یابیم که " آن که به پرس ایامن دارد ،حیات جاویدان دارد" ( . 36 : 3فعلِ "دارد" از فعل
زمان حال یونانی ترجمه شده و نشان می دهد که حیات ابدی برای کسانیکه حقیقتنتاً اینتامن دارننتد،
حقیقتی در زمان حال است .در اول یوحنا  ،11 : 5یوحنا اعالم می کند" :خدا به ما حیات جاویدان
بخشیده است" .عبارت "بخشیده است" از فعل ماضی غینتر معنتین در زبنتان یوننتانی ترجمنته شنتده کنته
نشان می دهد که اکنون حیات ابدی به کسانیکه به پرس ایامن دارند ،عطا شده است .به این ترتیب
درمی یابیم که اگرچه حیات ابدی ،امیدی برای آینده است ،اما یک واقعیت کننتونی نینتز منتی باشنتد.
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کل دوران بی پایان ابدیت به پایان منی
این در لحظۀ ایامن آوردن به مسیح آغاز می شود و هرگز در ّ
رسد.
اولین و رایجرتین خطا این است که حیات ابدی را رصفنتاً بنته عننتوان ینتک ک ّمینتت زمنتانی در نظنتر منتی
گیرند ،درحالیکه باید به عنوان کیفیت زندگی در نظر گرفته شود و به این ترتیب ،ماهیت آنرا نادینتده
می گیرند .اگرچه حیات ابدی هرگز به پایان منی رسد ،اما تتکیدات زیادی بر زندگی جدید ایامننتدار
در مسیح وجود دارد .در سخرنانی باالخانه ،خداوند عیسی مسنتیح ،حینتات ابنتدی را اینطنتور توصنتیف
کرد" :و این است حیات جاویدان ،که تو را ،تنها خدای حقیقی ،و عیسی مسیح را کنته فرسنتتاده ای،
بشناسند(".یوحنا 3 :17
در اینجا عیسی ،حیات ابدی را به عنوان کم ّیت زمانی در نظنتر مننتی گینترد ،بلکنته بنته عننتوان کیفینتت
زندگی در مشارکت با خدا و پرسش می داند .برای درک اهمیت این حقیقنتت ،باینتد مفهنتوم منسنتوب
شده به کلمۀ "شناخت" را درک کنیم .این کلمه از فعل  ginóskoدر یونانی ترجمه شده و غالباً برای
بیان مفهوم عربی شناخت در زمینۀ رابطۀ شخصی بکار می رود .غالباً در کتاب مقدس برای توصیف
رابطۀ نزدیک شخصی و حتی جسامنی بین یک مرد و یک زن بکار رفته است .در اینجا برای توصیف
حیات ابدی به عنوان حیاتی متشکل از مشارکت نزدیک با خدا بکار رفته است .یوحنا بعدا ً بنتا پاینتان
برجستۀ رسالۀ اولش ،این مفهوم م

را تتیید می کند" :همچنین می دانیم که پرس خدا آمده و به ما

بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم ،و ما در او هستیم که حق است ،یعنی در پرس او عیسی مسنتیح.
اوست خدای حق و حیات جاویدان20 : 5( ".
در اینجا دوباره حیات ابدی با شناخت خدا از طریق پرسنت ،در زمیننتۀ ینتک رابطنتۀ شخصنتی و نزدینتک،
یکسان است .ترتیب منطقی آن به این شکل است :از طریق موعظۀ انجیل و عمل تولنتد تنتازه و عمنتل
ِ
القدس ساکن در ما ،خدا به قومش ،حیات ،بصیرت و قلب مشتاق عطنتا منتی کننتد.
روشن کنندا روح
در نتیجه ،آنها به حیات جدیدی از ایامن ،مشارکت ،ستایش و خدمت بنته خنتدا وارد منتی شنتوند .اینتن
ِ
حیات ابدی است -نه رصفاً به معنای طوالنی شدن روزها یا امید آینده بنته آسنتامن ،بلکنته ینتک حینتات
جدید در مسیح است .حیات ابدی ،جایگاه دست نینتافتنی بنترای ایسنتتادن در ننتزد خنتدا ینتا حنتدس و
گامن الهیاتی نیست .بلکه واقعیتی در زمان حال ،عملی و قابل شناسنتایی در سنتفر زمیننتی ایامننتدار
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است .این به اندازا بهبود بینایی یک نابینا ،هدیۀ شنیدن به یک ناشنوا و حیات بخشیدن به شخص
مرده ،واقعی است .اگرچه ممکن است میزانِ واقعیت عملی این حینتات از ینتک ایامننتدار بنته ایامننتدار
دیگر و از یک روز تا روز دیگر متفاوت باشد ،اما واقعی است.
حیات در پرس
حال به این حقیقت بزرگ می پردازیم که این حیات"در پرس خداست" (اول یوحنا  . 11 :5اینتن سنته
کلمه از عبارت یونانی en to huioترجمنته شنتده و آشنتکار کنننتدا یکنتی از زیبنتاترین حقنتایق در رسارس
کتاب مقدس اسنتت .حنترف اضنتافه در زبنتان یوننتانی بنته منتا کمنتک منتی کننتد تنتا بنتدانیم کنته اینتن اسنتم
نشاندهندا حوزه ایست که در آن حیات ابدی یافت می شود .این منحرصا ً در پرسنت یافنتت منتی شنتود!
این ثابت می کند که عیسی رصفاً همۀ نیاز ما نیست ،بلکه همۀ داراینتی ماسنتت! بنتدون او ،جنتایی در
خدا نداریم .در او ،متام برکات خدا برای انسان را دریافنتت منتی کننتیم .بنتدون او ،چینتزی ننتداریم .منتا
"تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانیم"( .مکاشفه  . 17 : 3مسیح تنها پایه است که بنتر
روی آن همۀ چیزهای بنا شدنی بنا می شود .او لوالیی است که به وسیلۀ آن همه چیز می چرخد .او
عامل بزرگ و تعیین کننده در همۀ مساشل مربوط به جایگاه درست و رابطۀ درست بنتا خداسنتت .اینتن
حقیقت بزرگ و کاربرد آن ،کامالً قابل درک نیست و هرگز منی توانیم دربارا آن مبالغه کنیم.
در بین بزرگرتین حقایق مسیحیت ،اساسیرتین مورد اینتن اسنتت کنته حینتات ابنتدی و برکنتات روحنتانی
دیگر ،فقط در پرس یافت می شوند .عیسی دربارا خود شهادت می دهد" :من راه و راسنتتی و حینتات
هستم؛ هیی کس جز به واسطۀ من ،نزد پدر منی آید( ".یوحنا  6 : 14پطرس در مقابل فرمانرواینتان
ارساشیل ایستاد و اعالم کرد" :در هیی کس جز او نجات نیست ،زیرا زیر آسامن نامی دیگر به آدمینتان
داده نشده تا بدان نجات یابیم(".اعامل  12 : 4پولس رسول به تیموتاشوس جوان نوشت":زیرا تنهنتا
یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد ،یعنی آن انسان که مسیح عیسی
اسنتنتت"(اول تیموتنتنتاشوس . 5 : 2اینکنتنته حینتنتات ابنتنتدی فقنتنتط در پرس نت اسنتنتت ،گزافنتنته گنتنتویی نیسنتنتت .در
حقیقت ،مسیحیت با این تتیید بر پایۀ خطاناپذیر خود می ایستد که بدون پرس ،ما "از مسیح جدا ،از
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تابعیت ارساشیل محروم و با عهدهای شامل وعده ،بیگانه بودیم و بی امید و بی خدا در این جهان بنته
رس می بردیم( ".افسسیان 12 :2
در افسسیان 1بینظیر بودن ،اهمیت و منحرص به فرد بودنِ مسیح ،بدون خطنتا بینتان شنتده اسنتت .در
چهارده آیۀ اول ،پولس از عبارت "در مسیح" یا مشابه آن ،یازده مرتبه استفاده می کند .ما در پرس بنتا

متام برکات روحانی برکت یافته ایم .ما در پرس ،پیش از آفرینش جهان برگزیده شده بنتودیم .خنتدا در
پرس به رایگان فیض خود را به ما ارزانی داشت .ما در پرس ،رهایی و آمرزش گناهان را داریم .خدا در
پرس راز ارادا خود را به ما شناسانید .خدا در پرس همنته چینتز را در آسنتامن و زمنتین بنتا یکنتدیگر متحنتد
ساخت .ما در پرس با روح القدس موعود مهر شدیم28.هر برکنتت روحنتانی ،از جملنته حینتات ابنتدی ،بنته
خاطر پرس محبوب خدا و کار او به نیابت از ماست! به همنتین دلینتل یوحننتا بنتا یکنتی از اعالمینته هنتای
قدرمتند کتاب مقدس دربارا بینظیر بودن ،برتر بودن و مرکزیت نقش مسیح در نجات نتیجنته گینتری
می کند ":آن که پرس را دارد ،حیات دارد و آن که پرس خدا را ندارد از حیات برخنتوردار نیسنتت( ".اول
یوحنا . 12 : 5
این حقیقت برای شخص مسیحی بسیار ارزشمند است ،چون برای هر امیدی به آسنتامن ،بنته مسنتیح
تکیه می کند و ارزش ابدی شخصیت و کار مسیح را تصدیق می کند .قلب انسانی که حقیقتاً توسط
روح القدس تولد تازه یافته و با ایامن به خون مسیح عادل شمرده شده ،از تقنتدیم همنتۀ ستایشنتها بنته
پرس ناراحت منی شود .بلکه او به خاطر تفکّر یا کالمی که مسیح را جالل می دهد و باالترین جایگاه
را به او می دهد ،شادی می کند .بعالوه ،شنتخص مسنتیحی در شنتناخت مسنتیح و اعنتالم او بنته عننتوان
متامیت نجات خود شادی می کند .او بنته نجنتاتی کنته بنتدون دخالنتت خنتودش حاصنتل شنتده و عنتادل
شمردگی که بدون فضیلت و شایستگی خودش عطا شده ،فخر می کند .او حتی شنتادمان اسنتت کنته
گناهش بر آسامن نقش بندد تا در تاریکی آن ،ستارا صبح29با جنتالل بیشنترتی ظنتاهر شنتود .اگنتر منتا
حقیقتاً مسنتیحی هسنتتیم ،از نسنتبت دادن همنتۀ امتینتاز نجنتات بنته پرسنت شنتاد شنتده و از نسنتبت دادنِ
کوچکرتین امتیاز به خود ناراحت می شدیم.
تصویر مسیح به عنوان تنها نجات دهنده و تنها واسنتطه بنتین خنتدا و انسنتان ،در کتنتاب مقنتدس ،ینتک
حقیقت ارزشمندی برای مسیحی است .اما این برای غیرایامندار ،بزرگرتین رسوایی ،سنگ لغنتزش و
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صخرا سقوط است30.شخص غیرایامندار آنرا به عنوان تعصب متکرباننته تقبنتیح منتی کننتد ،چنتون اینتن
مسیحیت را به عنوان مذهب انحصاری متامیز می کند ،مذهبی کنته امینتد بنته نجنتات بنتدون مسنتیح را
منی پذیرد .این تنها گناه غیرقابل بخشش است که بیعنتدالتی انسنتان پسنتت منتدرن ،ذهنتنش را وادار
می کند که در برابر این فرضیۀ پوچ تسلیم شود ،فرضیه ای کنته منتی گوینتد همنتۀ منتذاهب از حقیقنتت
یکسانی برخوردارند.به همین دلیل مسیحیان اولیه ،بی خدا نامیده شده و بر صلیب سوزانیده شدند
و به همین دلیل هر نوع مسیحیت کتاب مقدسی و تاریخی در عرص حاا ،نفنترت انگینتز اسنتت .اگنتر
کلیسا فقط چشم پوشی می کرد یا حتی این اعالمیه را تعدیل می کرد ،می توانست بنتا جهنتان صنتلح
کند و با بقیۀ انسانها متحد شود .اما با این کار ،به مسیح خیاننتت کنترده و آرامنتش و اتحنتاد خنتود را بنتا
خدا از دست می داد.
شاهد درونی
طبق کالم یوحنای رسول ،شهادت خدا اینتن اسنتت :او بنته منتا حینتات جاوینتدان داده و اینتن حینتات در
پرسش می باشد .بعالوه ،یوحنا می گوید که هر که واقعاً به پرس ایامن دارد ،این شنتهادت را در خنتود
دارد.
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این حقیقت برجسته ،بسیار دشوار است و منی توان آنرا تفسنتیر کنترد .حتنتی در بنتین محققنتین سنتنت
محافظه کار و اصالحگرا ،دیدگاههای مختلفی مطرح شنتده اسنتت .آینتا یوحننتا منتی گوینتد کنته کسنتیکه
ایامن دارد ،شهادت خدا را در رابطه با پرسش پذیرفتنته و بخشنتی از زننتدگی خنتود سنتاخته اسنتت؟ آینتا
یوحنا به شهادت درونی روح اشاره می کند ،روح القدسی که در درون ایامندار ساکن است؟ آیا او به
شهادت عملی حیات ابدی اشاره می کند که اکنون متعلق به ایامندار است ،وجود یک زندگی جدید
که بر پایۀ مشارکت نزدیک با پدر و پرس است؟ شاید چنان معنای گسرتده ای داشته باشنتد کنته همنتۀ
اینها را در برگیرد.
اولین نشانۀ تبدیل حقیقی این است که شهادت خدا را که در ابتدا از طریق شاهدان عینی از جمله
رسوالن32اعالم شده و شهادتی که از آن زمان تا بحال بوسنتیلۀ موعظنتۀ وفاداراننتۀ انجینتل بنته نسنتلهای
آینده منتقل شده ،پذیرفته ایم .ما می دانیم که مسیحی هستیم ،چون به انجیل عیسی مسیح تکینته
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و توکل کرده ایم ،انجیلی که "یک بار برای همیشه به مق ّدسین سپرده شده است(".یهودا آیۀ  . 3منتا
بر آیات کتاب مقدس و جریان مسنتیحیت انجیلنتی تنتاریخی منتی ایسنتتیم .منتا از امینتد انجینتل جننتبش
نخورده ،بلکه محکم و استوار با ایامن ادامه می دهیم.

33

باید توجه داشته باشید که پذیرش واقعی شهادت خدا که نجات می بخشنتد ،ینتک عمنتل سنتطحی ینتا
پیش پا افتاده نیست؛ بلکه در نتیجۀ آن ،ما به تدریج ،هنتر بخشنتی از زننتدگیامن را بنتا آن تطبینتق منتی
دهیم.
مسیح ،گوشت و نوشیدنی ایامندار حقیقی می شود ،عیسی به ایشنتان گفنتت":آمین ،آمنتین ،بنته شنتام
می گویم ،که تا بدن پرس انسان را نخورید و خنتون او را ننوشنتید ،در خنتود حینتات ندارینتد(".یوحنا :6
 34. 53کالم او پایه و اساس ،الگو و هدف زندگی می شود .انجیل ،بخشی از ما و نشانۀ مشخصی از
هویت ما می شود؛ ما را تعریف کرده و مسیرمان را مشخص می کند .این در درون ماست و بخشی از
وجود ماست .دیگر منی توانیم خود را از انجیل جدا کنیم ،هامنطور که مننتی تنتوانیم خنتود را تقسنتیم
کرده و در چهار گوشۀ دنیا پخش کنیم .از عمق درومنان با انجیل موافقنتت منتی کننتیم ،از زیبنتایی آن
لذت می بریم و می خواهیم طبق قواعد آن عمل کنیم .اعالمیۀ وفادارانۀ انجیلی کنته منتی شنتنویم ینتا

می خوانیم ،تتیید بیشرتی در قلب ما ایجاد می کند که مسیح همه چیز است و حیات ابدی فقط در
پرس یافت می شود!
ح ساکن در ماست .از انجینتل یوحننتا
دومین نشانۀ اینکه حقیقتاً مسیحی شده ایم ،شهادت درونی رو ِ
می آموزیم که روح القدس فرستاده شد تا دربارا مسیح شهادت دهد ،در ایامندار ساکن شنتود و او را
به متامی حقیقت رهربی کند35.از اولین رسالۀ یوحنا می آموزیم که روح در درون ایامندار عمنتل منتی
ک ند تا اطمینان او به فرزندی را تتیید و تقویت کند .ما می دانیم که فرزندان خدا هسنتتیم و بواسنتطۀ
روح ،رابطۀ پایداری با مسیح داریم ،بوسیلۀ روح القدسنتی کنته او بنته منتا عطنتا کنترده اسنتت36.روح خنتدا
ِ
تجسم و عمل کفّارا مسیح است و حقیقت آنرا در دلهای ما تتیید می کند.
شاهد ّ

37

توجه کنید که تعلیم شهادت درونی روح القدس ،نه تنها در رساالت یوحنا دیده می شود بلکه از نظر
پولس نیز الزمۀ زندگی مسیحی است.روح القدس و حیاتی که از او جاری می شنتود ،بنته عننتوان ننتوبر
محصول و بیعانۀ حیاتی که در جالل نهایی ما آشکار می شود ،به هر ایامنداری عطا شده است 38.از
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طریق روح القدس ،محبت خدا در دلهای منتا بنته شنتکل واقعنتی و مشنتخص جنتاری شنتده اسنتت39.روح
القدس ،ترس محکومیت را کنته مربنتوط بنته غالمنتان اسنتت ،برمنتی دارد و در عنتوض اطمیننتان زینتاد بنته
فرزندی را می بخشد ،که بواسطۀ آن ندا در می دهیم":ا َبا ،پدر40".همچنین روح ،ما را بر حسب ارادا
خدا هدایت می کند و در ضعفهایامن به یاری ما می آید41.نهایتاً ،روح القدس شاهد است که منتا بنتا
عمنتنتل پیوسنتنتتۀ تقنتنتدیس ،شنتنتباهت بنتنته مسنتنتیح و زننتنتدگی نتنتربخش مسنتنتیح در درومننتنتان ،فرزننتنتدان خنتنتدا
هستیم.

42

طبق کالم یوحنا و پولس ،این عمل درونی روح ،واقعیت زندگی هر فرزند خدا خواهد بود .جلوا آن از
یک ایامندار به ایامندار دیگر متفاوت خواهد بود .حتی در بالغرتین مق ّدسین ،زمانهایی برای هنترس،
بی ری آشکار و کاستی یا عدم حضور آشکار خدا وجود خواهد داشت43.اما زندگی هنتر ایامننتداری،
حنتق فرزننتدان خداسنتت و یکنتی از
جلوه های عملی و مشخص عمنتل روح را ظنتاهر خواهنتد کنترد .اینتن ّ
چیزهایی که بوسیلۀ آن مطم

می شویم که خدا را می شناسیم.

سومین نشانۀ اینکنته حقیقتنتاً اینتامن آورده و نجنتات یافتنته اینتم ،شنتهادت وجنتود حینتات ابنتدی در درون
ماست .درک این بیانیه مستلزم آن است که ماهیت حقیقی حیات ابدی را بنته ینتاد آورینتم .اینتن رصفنتاً
شامل روزهای بیشامر نیست ،بلکه کیفیت زندگی است که بر پایۀ شناخت نزدیک و مشارکت با خنتدا
و مسیح اوست و این حیات از این شناخت و مشارکت جاری می شود44.اگر حینتات ابنتدی بنته چینتزی
بیش از حیات بی پایان یا وجود آیننتده ای در آسنتامن اشنتاره مننتی کننتد ،پنتس حتنتی نفسنتانی تنترین و
دنیاپرست ترین افراد می توانند ادعا کنند که آنرا دارند و هیی کس منی تواند او را تکذیب کند .اما،
اگر حیات ابدی نوع جدیدی از حیات است که با شناخت حقیقی خدا و مشنتارکت بنتا او آشنتکار منتی
شود ،پس اعتام ِد شخص نفسانی و دنیاپرست ،در بهرتین حالت ،بسنتیار ضنتعیف و نهایتنتاً در بنتدترین
حالت کاذب است.
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یک عبارت معروف و کتاب مقدسی در بین مسیحیت انجیلی وجود دارد" :منتا منتی داننتیم کنته حینتات
ابدی داریم ،چون اینتامن دارینتم ".امنتا منتی تنتوانیم ترتینتب اینتن کلنتامت را واروننته کننتیم و ینتک عبنتارت
جدیدی بسازیم که به هامن اندازه مطابق کتاب مقدس باشد" :ما می دانیم که ایامن دارینتم ،چنتون
حیات ابدی داریم ".به عبارت دیگر ،به خاطر وجود مشخص و پیوستۀ زندگی جدید در درومننتان کنته
با ایامن آوردن آغاز شد ،می دانیم که حقیقتاً به مسیح ایامن دارینتم و بوسنتیلۀ اینتامن ،عنتادل شنتمرده
شده ایم .ما می دانیم کنته اینتامن آورده و نجنتات یافتنته اینتم ،چنتون بنتا خنتدای حقیقنتی یکتنتا و عیسنتی
مسیحی که او فرستاده ،وارد مشارکت واقعی ،حیاتی و پایدار شده ایم45.این حیات ابدی اسنتت! آینتا
چنین چیزی در ما وجود دارد؟
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خالصه
برای جمع بندی درسهای خود ،به طور خالصه به وی گیهای فرزند حقیقی خنتدا منتی پنتردازیم کنته در
اول یوحنا به ما نشان داده شده است .امید ما این است که ایامننتدار در اطمیننتان نجنتات خنتود رشنتد
کرده و غیرایامندار متوجه شود که هنوز باید مسیح را بشناسد.
 آزمون  :1ما می دانیم که مسیحی هستیم ،چون در نور گام برمنتی دارینتم (اول یوحننتا– 4 :1
 . 7سبک زندگی ما ،تدریجاً شبیه چیزی می شود که خدا دربنتارا ماهینتت و اراده اش بنته منتا
نشان داده است.
 آزمون :2ما می دانیم که مسنتیحی هسنتتیم ،چنتون زننتدگیامن بنتا حساسنتیت بنته گننتاه ،توبنته و
اعرتاف شناخته شده است( .اول یوحنا . 10 – 8 : 1
 آزمون :3ما می دانیم که مسیحی هستیم چون از احکام خدا اطاعت می کنیم (اول یوحننتا2
 . 4 – 3 :ما می خواهیم ارادا خدا را بدانیم ،تالش منتی کننتیم کنته از آن اطاعنتت کننتیم و بنته
خاطر نااطاعتی خود سوگواری می کنیم.
 آزمون :4ما می دانیم که مسیحی هستیم چون مانند مسیح رفتار می کنیم (اول یوحنا 5 : 2
–  . 6ما می خواهیم از مسیح پیروی کنیم و در شباهت به او رشد کنیم.
 آزمون :5ما می دانیم که مسیحی هستیم چون به مسیحیان دیگر محبت می کننتیم ،مشنتتاق
مشارکت با آنها هستیم و می خواهیم در عمل و با راستی به آنها خدمت کنیم(.اول یوحنا :2
11 – 7
 آزمون  :6ما می دانیم که مسیحی هستیم چون نفرمتان نسبت به جهان افزایش منتی یابنتد و
هر آنچه را که برخالف ماهیت و ارادا خداست و با آن مخالفت می کننتد ،بنته طنتور فزایننتده رد
می کنیم( .اول یوحنا 17 – 15 :2
 آزمون  :7ما می دانیم که مسیحی هستیم چون به تعالیم و اعنتامل تنتاریخی اینتامن مسنتیحی
ادامه داده و با افراد دیگری که به این شکل عمنتل منتی کنننتد ،در مشنتارکت منتی منتانیم (اول
یوحنا . 19 – 18 : 2
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 آزمون  :8ما می دانیم که مسنتیحی هسنتتیم چنتون اعنترتاف منتی کننتیم کنته مسنتیح خداسنتت و
بیشرتین احرتام را برای او قاشلیم( .اول یوحنا 24 – 22 :2؛ . 15 – 13 ،3 – 1 :4
 آزمون  :9ما منتی داننتیم کنته مسنتیحی هسنتتیم چنتون زننتدگیامن بنتا اشنتتیاق و پیگینتری عملنتی
قدوسیت شخصی شناخته می شود (اول یوحنا . 3 – 1 :3
 آزمون  :10ما می دانیم که مسیحی هستیم چون عدالت را اجرا می کنیم (اول یوحنا 28 :2
– 29؛  . 10 – 4 :3ما کارهایی را انجام می دهیم که طبق استاندارد عدالت خداست.
 آزمون  :11ما می دانیم که مسیحی هستیم چون بر جهان پیروز می شویم (اول یوحننتا 4 :4
– 6؛  . 5 – 4 : 5اگرچه غالباً بسیار تحت فشار هستیم و خسته ایم،اما بنتا اینتامن ادامنته منتی
دهیم .ما به پیروی مسیح ادامه می دهیم و به عقب بازمنی گردیم.
 آزمون  :12ما می دانیم که مسیحی هستیم چون به آنچه خنتدا در رابطنته بنتا پرسنتش ،عیسنتی
مسیح آشکار کرده ،ایامن داریم .ما فقط در او حیات ابدی داریم (اول یوحنا . 12 – 9 :5
اگر ما دارای این خصوصیات هستیم و این خصوصیات در منتا افنتزایش منتی یابننتد ،پنتس نشنتانه هنتای
شناخت خدا و رات فرزند خدا را داریم .اما اگر این خصوصیات در زندگی منتا نیسنتت ،باینتد نگنتران
جان خود شویم .باید با تالش فراوان در جستجوی خدا باشنتیم تنتا نجنتات ینتابیم .باینتد دوبنتاره خنتود را
بیازماییم تا ببینیم که آیا در ایامن هستیم .باید سخت تالش کنیم تا فراخواندگی و برگزینتدگی خنتود
را تثبیت کنیم.

46
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بخش دوم
هشدارهای انجیل ،یا هشدارهایی
به ُمعرتفین باطل

تو ایامن داری که خدا یکی است .نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایامن دارند و از ترس بنته
خود می لرزند!
 -یعقوب 19 :2

از د ِر تنگ داخل شوید ،زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هالکت منتهی منتی شنتود و
داخل شوندگانِ به آن بسیارند .اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کنته بنته حینتات منتهنتی منتی
شود ،و یابندگان آن کم اند.
 -متی 14 – 13 :7
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فصل پانزدهم
ساده سازی انجیل

تو ایامن داری که خدا یکی است .نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایامن دارند و از ترس بنته
خود می لرزند!
 یعقوب 19 :2شاید دو چیزی که جداگانه مورد توجه قرار می گیرند ،تا وقتی در کنار یکنتدیگر قنترار نگرفتنته باشنتند،
تقریباً یکسان به نظنتر برسنتند .آنچنته کنته فقنتط تفاوتهنتای ظنتاهری ینتا کوچنتک بنته نظنتر منتی رسنتید ،بنته
تضّ ادهای آشکار تبدیل می شود .رسیدگی به تشابهات و تضّ ادها کنته تقریبنتاً در هنتر کشنتفیاتی مفینتد
است ،کمک بزرگی برای مطالعۀ کتاب مقدس و تشکیل الهیات اصنتولی اسنتت .کلیسنتا و ایامننتداران
همیشنتنته از تشنتنتابهات و تضنتنتادهای موجنتنتود بنتنتینِ عقاینتنتد و آیینهایشنتنتان بنتنتا اسنتنتتاندارد کتنتنتاب مقنتنتدس و
استاندارد کوچکرت ،ولی در عین حال ،استاندارد مفید تنتاری کلیسنتا بهنتره بنترده اننتد .حنتتامً جامعنتت
انجیلی هم با پیروی از این جریان ،بدون توجه به سختی این فرایننتد ینتا آنچنته کنته آشنتکار منتی سنتازد،
عملکرد بهرتی خواهد داشت .آگاهی از ترسناکرتین بیامری ،خرب بدی نیست ،اگر هنوز زمانی برای
شفا باقی مانده باشد.
مرور مخترص تاری تفکر مسیحی از زمان اصالحگرایان تا زمان حال نشان می دهد که تضنتاد زینتادی
بین انجیل مسیحیت معارص و انجیل پدران ما وجود دارد .اینتن تضنتاد بنته مشنتارکتهای آزادیخنتواه کنته
عقاید اصلی ارتدوکسی را انکار می کنند ،محدود منی شود ،بلکه این تضنتادها حتنتی در کلیسنتاهای
انجیلی و محافظه کار نیز یافنتت منتی شنتوند .منتا دسنتت در دسنتت یکنتدیگر"،انجیلِ پنتر جنتال ِل خنتدای
متبارک" را برداشته و آنرا در ح ّد یک اعتقادنامۀ سطحی تنزل داده ایم (اول تیموتاشوس  . 11 :1هنتر
که به این اعتقادنامه اعرتاف کند ،به عنوان شخص تولد تازه یافته و کامالً مسیحی اعالم می شود.
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پاسخهای درست به سؤاالت غلط
اعالم "دیننتداریِ پنتاک و بنتی لکنته در نظنتر پنتد ِر منتا
ظاهرا ً یعقوب رسول شدیدا ً نگران یک موضوع بود:
ِ
خدا" ( . 27 :1به همین دلیل ،نامۀ کلی او بسیار بی پرده و غالباً تند و تینتز اسنتت .او مطالنتب را بنته
طور گسرتده بیان می کند و به ندرت از نکات و مفاهیمی با اختالفات جزشنتی و ظرینتف اسنتتفاده منتی
کند .او به وضوح می گوید که تحت تتثیر اعرتاف ایامن و ادعای تقوای ما قرار نگرفته است .او نشانه
های بیشرت می خواهد و مایل است ببیند که ایاممنان با عمل ثابت می شود.
در این م  ،یعقوب به قلب برادران یهودی خود حمله می کند ،کسانیکه فقط به زبان ،ایامنشنتان را
به مسیح اعرتاف کرده اند .آنها در گودال کشندا اعتقادات پوچ افتاده اند .آنهنتا در ذهنشنتان تعنتالیم
بزرگ ایامن مسیحی را پذیرفته اند ،اما هنوز ایامن نینتاورده اننتد .یعقنتوب بنترای درمنتان آن ،بنتزرگرتین
اعرتاف تعلیمی ارساشیلِ ،شام  Shemaرا یادآوری منتی کننتد" :بشنتنو ،ای ارساشینتل :یهنتوه ،خنتدای منتا،
ِ
خداوند یکتاست!" (تثنینته  1 4 :6سنتپس ،بنتا کناینتۀ ب ّرننتده منتی گوینتد کنته پنتذیرش و اعنترتاف بنته اینتن
بزرگرتین اعتقادنامه ،ارزشی ندارد ،اگر با ایامن واقعی همراه نباشنتد ،ایامننتی کنته نتیجنتۀ آن رفتنتاری
مطابق آن است .شخصی که ایامن دارد که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد ،کار خوبی می کننتد.
اما اگر ایامنش فقط به اعرتاف با زبان ختم شود ،او بدتر از دیوهاست ،چون این موجودات زینتان آور
و محکوم شده نیز به این حقیقت اینتامن دارننتد و بنتا لنترز ،احنترتام زینتادی بنترای خنتدا قاشلننتد ،بنتیش از
افرادی که ایامنشان را اعرتاف می کنند ولی هیی کاری منی کنند.
ما از کالم یعقوب متوجه می شویم که اعرتاف عمومی ایامن به مسیح و پذیرش شفاهی بیانیۀ تعلنتیم
اولیه ،نشانه های قطعی نجات نیست .دیوها به انواع چیزهای درست دربارا خدا ایامن دارند و حتی
کتاب مقدس گزارش می دهد که آنها در مألعام به درستی به مسنتیح اعنترتاف منتی کردننتد" :هنتر گنتاه
ارواح پلید او را می دیدند ،در برابرش به خنتاک منتی افتادننتد و فرینتاد منتی زدننتد" :تنتو پرسنت خنتدایی!"
(مرقس  . 11 :3اما این دیوها نجات نیافته بودند .اگرچه به این حقایق بزرگ ایامن داشتند ،از اینتن
تعالیم بزرگ آگاهی داشتند و به چیزهای بزرگی اعرتاف می کردند ،اما هنوز ارواح پلیدی بودند کنته
به بدی متایل داشتند ،با عدالت مخالفت کرده و با خدا دشمنی می کردند .به همین ترتیب ،اگرچه
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شخص به چیزهای درستی دربارا خدا ایامن دارد و در مألعام آنها را اعرتاف می کند ،اما شاید بهنترت
از یک دیو نباشد.
آنچه که یعقوب تقریباً دو هزار سال پیش با آن مبنتارزه منتی کنترد ،هننتوز در مسنتیحیت معنتارص ،زننتده و
باقی است .یهودیان ،ایامن قدیمی ارساشیل را در ح ّد اعرتاف عمومی ایامن به یکتاپرستی تن ّزل داده
بودند .ما ایامن مسیحی را به چیزی بیش از واکنش مثبت به چند سؤال ساده تن ّزل داده اینتم .بینتان
انجیل در عرص مدرن غالباً با این سؤال آغاز می شود :آیا می دانید که گناهکارید؟ اگر شخص پاس
مثبت بدهد ،سؤال دوم را می پرسند :آیا می خنتواهی بنته آسامن(بهشنتت بنتروی؟ اگنتر شنتخص بنترای
دومین بار پاس مثبت بدهد ،او را تشویق می کنند که دعا کند و عیسی را وارد قلبش کند .اگر دعنتا
کند و به صداقت خود اطمینان داشته باشد ،از نجاتش مطم

شده و وارد خانوادا خدا می شود.

ما در این باب ،با دقت به این روش معروف بشارت می پردازیم و درمنتی ینتابیم کنته ننته تنهنتا اینتن روش
کافی نیست ،بلکه شدیدا ً خطرناک است .میلیونهنتا انسنتان بنتر روی نیمکتهنتای کلیسنتا منتی نشنتینند،
کسانیکه ایامن نیاورده اند ،اما از نجاتشان مطم

هستند ،چون یک بار به سنتؤاالت اشنتتباه ،پاسنت

درست دادند.
آیا شام گناهکارید؟
دنیای ما ،یک دنیای سقوط کرده است و ما نسنتل سنتقوط کنترده هسنتتیم .بنتر اسنتاس کتنتاب مقنتدس،
کنتل وجنتودش را فراگرفتنته اسنتت:
شباهت انسان به خدا ،به طور ج ّدی از بین رفته و فسنتاد اخالقنتیّ ،
جسم2،عقل و منطق،3احساسات4و اراده .5پس وقتی از یک نفر منتی پرسنتند کنته آینتا گناهکنتار اسنتت،
چگونه می تواند بدون کتاب مقدس و عمل روح ،چنین چیزی را درک کند؟ اگر بسادگی جنتواب بلنته
بدهد ،این چه مفهومی دارد؟ ما به چه چیزی دربارا او پی می بریم؟ فرهنگ منتا "رشارت را چنتون آب
خوردن ،می نوشد" (ایوب  . 16 :15گناه لذت بخش ،مورد احرتام است و ترویج و توسعه منتی یابنتد.
ما نه تنها گناه می کنیم ،بلکه به وسعت گناه و عدم رشمساری خود می بنتالیم .بننتابراین ،وقتنتی ینتک
نفر رصفاً می پذیرد که گناهکار است ،این مفهوم کمی دارد .رشینتر نینتز منتی تواننتد بنته منتا بگوینتد کنته
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گناهکار بزرگی است ،اما اعرتافش او را به خدا نزدیکرت منی کند و ثابت منی کند که خدا در قلنتبش
کار کرده است .شاید ما نیز چنین چیزی را دربارا یک شخص بگوییم.
به این ترتیب ،درمی یابیم که سؤال صحیح این نیسنتت کنته آینتا شنتخص از گناهکنتار بنتودن خنتود آگنتاه
است ،بلکه آیا خدا از طریق شنیدن انجیل در قلبش کار کرده و دیدگاه و رفتارش را نسنتبت بنته گننتاه
تغییر داده است .آیا او مانند خدا و طبق کتاب مقدس بنته گننتاه توجنته منتی کننتد؟ آینتا اکننتون خنتود را
کامالً ناشایست و الیقِ داوری خدا می داند؟ آیا تنفر و رشم ،جنتایِ محبنتت بنته خنتود و گننتاه را گرفتنته
است؟ آیا او مشتاق آمرزش ،آزادی و پاکی است؟
اینکه شخص بگوید که گناهکار است یا حتی با صدای بلند بر ض ّد گناهانش فرینتاد بزننتد ،ینتک چینتز
است ،و اینکه یک نفر از گننتاه متنفنتر شنتده و از آن رشمسنتار شنتود ،چینتز دیگنتری اسنتت .طبنتق کتنتاب
مقدس ،اعرتاف گناه در مألعام ،نشاندهندا عمل نجنتات خنتدا در قلنتب شنتخص نیسنتت ،بلکنته تغیینتر
درونی قلب نسبت به گناه ،آنرا اثبات می کند.
سیاحت مسیحی بنیان ،منونه ای عالی از تفاوت بین کسی است که رصفاً گناهکار بودن خود را می
پذیرد و کسیکه برعلیه گناه عمل می کند .ما آنرا در گفتگوی بین ایامندار حقیقی وفنتادار و ایامننتدار
دروغین پرحرف می بینیم:
پرحرف :به نظرم حرفهای ما باید دربارا قدرت مساشل باشد .خب ،این سؤال خنتوبی اسنتت و منتن منتی
خواهم به تو پاس بدهم .اوالً و به طور خالصه ،وقتنتی فنتیض خنتدا در قلبهاسنتت ،برعلینته گننتاه فرینتاد
برمی آورد...
وفادار :صرب کن! دست نگاه دار! اجازه بده یکی یکی به مساشل بپردازیم .به نظرم ،تو باید بگویی که
فیض اینگونه منایان می شود که جامنان از گناه خود متنفر می شود.
پرحرف :چرا ،چه تفاوتی بینِ فریاد برعلیه گناه و نفرت از گناه وجود دارد؟
وفادار :آه ،تفاوتی زیادی وجود دارد .شاید یک نفر به طور کلّی ،برعلیه گناه فریاد بزند ،امنتا نتواننتد از
آن متنفر شود ،مگر اینکه با نفرت الهی از آن متنفر شود.
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ِ
رحرف بیچاره که خود را فریب می داد ،می دانست که چطور حرفهای درست را مطرح کند ،اما هیی
پ
یک از آنها به واقعیتی در قلبش تبدیل نشده بود .او می دانسنتت کنته شنتخص باینتد گننتاه زننتدگیش را
بپذیرد و حتی برعلیه آن سخن گوید ،اما در قلبش نفرت حقیقی از گناه و رشمی برای انجام آن وجود
نداشت.
از این گفتگوی مخترص بین پرحرف و وفادار می آموزیم که باید مراقب باشیم که در موعظه یا مشاوره
به جویندگان ،برخورد سطحی با گناه نداشته باشیم .این کافی نیست که با تعاریف آنهنتا از اصنتطالح
گناه یا نظری که دربارا خودشان دارند ،از آنها بپرسیم که آیا گناهکارند .منتا باینتد بنتا دقنتت بنته مننتابع
موجود در کتاب مقدس بپردازیم تا جویندگان ،بر اساس کتاب مقدس ،گناه و گناهکار بودنِ خود را
درک کنند و نشانه های رفتار جدید نسبت به آنرا ظاهر سازند .فقنتط در اینصنتورت منتی تنتوانیم بحنتث
گناه را رها کنیم و به موضوع بعدی انجیل بپردازیم.
آیا می خواهی به آسامن (بهشت) بروی؟
غالباً در سبکهای معارص بشارتی ،اگر شخص در رابطه با گناهش ،به سؤال اول پاس مثبت دهنتد،با
سؤال دوم مواجه می شود :آیا می خواهی بنته آسنتامن بنتروی؟ در اینصنتورت باینتد دوبنتاره از خنتود ینتک
سؤال بسیار مهمی را بپرسیم :اگر شخص پاس مثبنتت ینتا منفنتی بدهنتد ،آینتا پاسنت او چینتزی دربنتارا
وضعیت حقیقی قلبش آشنتکار منتی کننتد؟ اگنتر شنتخص ،جهنتنم را بنته آسنتامن (بهشنتت تنترجیح دهنتد،
بسادگی به معنای آن است که او وحشتهای جهنم را درک نکرده یا دیواننته اسنتت .امنتا اگنتر آسنتامن را
انتخاب کند،آیا این ثابت می کند که خدا در او مشنتغول کنتار اسنتت و او توبنته کنترده ینتا اینتامن نجنتات
بخش دارد؟ مردم به دالیل بیشامری ،اک ا ً خودخواهانه،می توانند آسامن (بهشت را انتخاب کنند.
اوالً ،شاید مردم فقط به خاطر رف

به آسامن (بهشت  ،چنین انتخنتابی منتی کنننتد .انسنتان دنینتوی و

اصالحات اجتامعی آن ثابت کرده که همۀ انسنتانها ،ذاتنتاً مشنتتاق رفنت

بنته ینتک مدیننتۀ فاضنتله ،ینتک

جایگاه کامل و ایده آل هستند .چه کسی غینتر از ینتک انسنتان دیواننته ینتا جنتانی ،هاوینته را بنتر بهشنتت
ترجیح می دهد؟ همۀ انسانها دنیای کاملی را می خواهند که در آن همه چیز زیباست ،ترسی وجود
ندارد ،مرگی نیست و هر رویایی به حقیقت پیوسته است .به هرحال ،آینتا چننتین متنتایلی نشنتاندهندا
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عمل تبدیل در قلب شخص است؟ اشنتتیاق بنترای رفنت

آسنتامن (بهشنتت  ،فقنتط بنته خنتاطر رفنت

بنته

آسامن ،هیی مفهومی ندارد.
دوماً،شاید مردم به این دلیل آسامن (بهشت را انتخاب می کنند که تنها مورد دیگنتر ،جهنتنم اسنتت.
در زمان خاصی از سال در جنگلهای شاملی پرو ،کشاورزان کشتزارهای برنج خود را آتش می زنند تا
سبوسها را بسوزانند .شعله های آن خیلی زیاد است و به نظنتر منتی رسنتد کنته دنینتا در دود و خاکسنترت
غرق شده است .اگر از نزدیک نگاه کنید ،مارهای افعی و حتات موذی را می بینید که از این شعله
ها می گریزند .اگرچه به طور غریزی عمل می کنند ،اما به نوعی از خود محافظت می کنند .آنهنتا بنتا
رسعت به خارج از کشتزار می غلتند و می خزند ،اما وقتی به مکان امنی می رسند ،هنوز مار افعی و
حتات موذی هستند .آنها موجودات تازه ای نیستند .متایالتشان تغیینتر نکنترده اسنتت.هنوز مشنتتاق
باتالق تیره و تاری هستند که از آن فرار کردننتد و بنترای زمینهنتای مرتفعنتی کنته بنته آن گریختننتد ،هنتیی
متایلی ندارند .تنها متایالشان برای ترک یک زمین و رف

به سوی دیگری ،محافظت شخصی بود.

به طور مشابه ،اشتیاق برای آسامن که به خاطر ترس از جهنم باشد ،نشاندهندا تغیینتری نیسنتت کنته
خدا در قلب شخص ایجاد کرده است .درست است کنته تنترس از جهنتنم ،ینتک انگینتزا کتنتاب مقدسنتی
برای نجات است ،اما هرگز انگیزا انحصاری یا اولیه نیست .یحیی تعمید دهنده به مردم هشدار منتی
داد که از غضب آینده بگریزند7.عیسی به مردم می گفت که از کسی برتسند کنته منتی تواننتد جسنتم و
جان را در جهنم نابود کند 8.در روز پنطیکاست ،پطرس رسول فریاد منتی زد کنته شنتنوندگانش از اینتن
ِ
شاهد
نسلِ منحرف رهایی یابند9.حتی در سیاحت مسیحی ،مسیحی به شهر ساموی فرار کرد ،چون
نابودی مکان فعلیش بود.
حس محافظنتت شخصنتی ،رسیعنتاً بنتا محبنتت بنته خنتدا و
به هرحال ،در ایامن حقیقی ،ترس از جهنم و ّ
اشتیاق برای عدالت ،تحت تتثیر قرار می گیرد .در ایامنِ حقیقی ،مردم فقط از ترس فرار منی کنند،
بلکنته بنتنته سنتنتوی چینتنتزی منتنتی دوننتنتد کنتنته مشنتنتتاقش هسنتنتتند :ینتنتک مروارینتنتد گرانقیمنتنتت10،ملکنتنتوت خنتنتدا و
عدالتش11.آنها می ترسند که گمشده باشند ،چون می ترسنتند کنته عیسنتی را از دسنتت بدهننتد!12امنتا
فقط اشتیاق خالص شخص برای نجات ،نشاندهندا تبدیل قلبی نیست.
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سوماً ،شاید مردم خواهانِ یک بهشت بدون خدا باشند .هامنطور که گفتیم ،اک افراد یک بهشت را
می خواهند ،اما در مورد چگونگی آن و نوع حکومت آن اختالف نظر دارند .بسیاری از افراد معتقدند
که بهشت جایی است که همه به خواسته های دقیق خود می رسند .اما بنتا وجنتود نظنترات مخنتالف و
اشتیاق افراد ساکن در آن ،چگونه ممکن است چنین مکانی وجود داشته باشد؟ به اینتن ترتینتب باینتد
به هر کسی یک بهشت خصوصی بدهند ،جاییکه او متام قوانین آنرا وضع کرده و با اقتدار مطلنتق در
آن سلطنت کند .آیا خدای کتاب مقدس در چنین نقشه ای جنتای منتی گیرد؟باینتد بنتدانیم کنته وقتنتی
اک افراد ،مشتاق رف

به بهشت هستند ،آنها به مکانی فکر منی کنند که خدا تنها مرکز هر تفکّنتر،

خوشی و پرستشی باشد .نه تنها ملکوتی کنته فقنتط تحنتت اقتنتدار مطلنتق خداسنتت و ارادا خنتدا ،تنهنتا
قانون آنجاست ،برای آنها بیگانه است ،بلکه ناخوشایند نیز می باشد.
فیلمی با عنوان"رویاهایی که به واقعیت می پیوندند" ،دربارا یک دکرتی است که منکر خداسنتت ،و
او می میرد و به آسامن می رود .درحالیکه آنجا ایستاده و از واقعیت زندگی بعد از مرگ ،زبنتانش بننتد
آمده ،فرشته ای به سویش می آید .در تبادل نظری که اتفاق میفتد ،این دکرتِ خوب فکنتر منتی کننتد:
"اگر آسامنی وجود دارد ،آیا خدایی هم هسنتت؟" فرشنتته پاسنت مثبنتت منتی دهنتد و دکنترت خنتوب منتی
پرسد":او کجاست؟" فرشته به باال اشاره کرده و پاس می دهد":او در باالست".
این تبادل نظر ساده ،چیزهای زیادی دربارا انسان و دشمنی او با خدا می گوینتد .انسنتانی کنته مننتی
تواند منکر وجود خدا شود ،هر کاری می کند تنتا آنچنته را کنته دربنتارا حقیقنتت وجنتود خنتدا منتی داننتد،
رسکوب کند 13.در دهه های گذشته ،انسان در پی آن بود که خدا را از متام بخشهای زندگی زمیننتی
بردارد (فرهنگ ،حکومت ،تحصیالت ،حتی مذهب و براحتی او را به آسامن محنت ّول کننتد ،جاییکنته او
نادیدنی و بدون مداخله می ماند .اکنون به نظر می رسد کنته انسنتان در جننتگ بنتا خنتدا ،بنته پینتروزی
بیشرتی دست یافته و خدا را از آسامن برداشته و به سطح باالتری برده است .مانند معلمی کنته ینتک
دانش آموز آزاردهنده را فارغ التحصیل می کند تا او را از کالسش خارج کننتد ،انسنتان نینتز خنتدا را در
جایگاه باالتری گذاشنتته ،فقنتط بنته خنتاطر اینکنته از دسنتت او خنتال

شنتود .همنتۀ اینهنتا ینتک حقیقنتت

قدرمتند و غیرقابل انکار را نشان می دهند :همه می خواهند بنته آسنتامن بروننتد ،امنتا اکنت آنهنتا مننتی
خواهند که خدا در آنجا باشد.
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بعالوه چون اک افراد ،آسامنِ بدون خدا را می خواهند ،نشان می دهد که متایالت و آرزوهای اکنت
افرا ِد روی زمین ،کامالً برخالف مساشل آسامنی است.چرا کسیکه در زمنتین مشنتتاق پرسنتتش نیسنتت،
می خواهد به آسامن برود،جاییکه فقط پرستش است؟چرا کسانیکه عاشقِ گناهند ،منتی خواهننتد بنته
جایی بروند که گناهی در آن نیست؟چرا کسیکه در برابر عنتدالت بنتی تفنتاوت اسنتت ،منتی خواهنتد بنته
مکانی برود که عدالت کامل در آن ساکن است؟ چرا کسیکه نسبت به ارادا خدا بی توجه است ،می
خواهد به مکانی برود که ارادا خدا بر آن حاکم است؟
همۀ انسانها می خواهند به آسامن بروند ،اما آسامنی که آنها می خواهند با آسامنی که کتاب مقدس
نشان می دهد ،متفاوت است .بنابراین ،سؤا ِل آیا شخص می خواهد به آسامن بنترود ،بهنترت اسنتت بنته
این شکل مطرح شود :آیا خدا از طریق شنیدن انجیل ،آنقدر در قلب تو کار کرده که اکننتون بنته طنتور
واقعی و قطعی مشتاق خدا باشی؟ آیا اکنون مشتاق خدایی هستی که قبالً عالقنته و اشنتتیاقی بنته او
نداشتی؟ آیا محبت به خدا در قلبت بیدار شده است؟ آیا عالیق جدید به طور مقاومت ناپنتذیر ،تنتو را
به سوی او می کشانند؟ سؤال این نیست که آیا شخص می خواهد کنته بنته آسنتامن بنترود ،بلکنته آینتا او
خدا را می خواهد .چنانکه عیسی اعالم کرد" :و این اسنتت حینتات جاوینتدان ،کنته تنتو را ،تنهنتا خنتدای
حقیقی ،و عیسی مسیح را که فرستاده ای ،بشناسند( ".یوحنا . 3 : 17
آیا می خواهی دعا کنی؟
در اک بشارتهای عرص مدرن ،اگر شخص به سؤال اول دربارا گناه و سؤال دوم دربارا آسامن ،پاس
مثبت بدهد ،با سؤال سوم و آخر مواجه می شود :آیا می خواهی دعا کننتی و از عیسنتی بخنتواهی کنته
وارد قلبت شود؟ اگر شخص مایل نباشد که به تنهایی دعا کند ،از او می خواهند که دعای گناهکنتار
را تکرار کند ،که غالباً در انتهای نتیه های بشارتی دیده می شود .بعد از این دعا ،شخص مطمنت
است که اگر خالصانه دعا کرده ،خدا او را نجات داده و عیسی وارد قلبش شده است.
اگرچه این سبک انجیلی مسیحیت معارص شده است ،اما هنوز باید از خود این سؤال را بپرسیم :آینتا
در کتنتاب مقنتدس منوننته ای بنترای اینتن سنتبک وجنتنتود دارد؟ آینتا اینتن در تعنتالیم و الگوهنتای مسنتیح ینتنتا
رسوالنش یافت می شود؟ اگرچه کتاب مقدس تعلیم می دهد کنته انسنتانها باینتد مسنتیح را بنته عننتوان
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نجات دهنده و خداوند14دریافت کنند ،اما نباید فکر کنیم که این تقاضنتای کتنتاب مقنتدس رصفنتاً بنته
خاطر کسیکه تصمیم به پذیرش مسیح گرفتنته ینتا دعنتای گناهکنتار را تکنترار کنترده ،بنته تحقنتق رسنتیده،
مخصوصاً به خاطر اینکه مسیح و رسوالنش هرگز چنین دعوتی را اراشه ندادند .در حقیقت ،روش آنها
ِ
دعوت زمان حال است:
برای دعوت مردم به نجات ،نسبتاً متفاوت از
ِ
خنتوش خنتدا را اعنتالم منتی کنترد و منتی گفنتت:
عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت .او خرب
"زمان به کامل رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده اسنتت .توبنته کنینتد و بنته اینتن خنترب خنتوش اینتامن
آورید( ".مرقس 15 – 14 : 1
می دانید که از هر آنچه ممکن بود به حال شام سودمند افتد ،چیزی دریغ نداشنتته ام ،بلکنته پینتام را
به شام موعظه کرده ،چه در جمع و چه در خانه ها تعلیمتان داده ام .نیز به یهودینتان و یونانینتان هنتر
دو ،اعالم داشته ام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند و به خداوند ما عیسی مسنتیح اینتامن آورننتد.
(اعامل 21 – 20 :20
باید توجه داشته باشید که در هیی بخشی از کتاب مقدس ،مسیح ،رسوالن ینتا کنتس دیگنتری را مننتی
بینیم که از مردم دعوت کند که دعای گناهکار را تکرار کنند یا قلبشان را بنتاز کنترده و عیسنتی را وارد
قلبشان کنند .بلکه بارها و بارها ،دعوت به توبه و ایامن واقعی بنته عیسنتی مسنتیح را منتی بیننتیم .پنتس
سؤال این نیست که آیا شخص می خواهنتد دعنتا کننتد و عیسنتی را وارد قلنتبش کننتد ،بلکنته آینتا خنتدا از
طریق موعظۀ انجیل در قلب او کار کرده که او اکنون از گناهش توبه کننتد و بنترای نجنتات جنتانش بنته
عیسی مسیح ایامن آورد.
اگر شخص ،ایامنش را به مسیح اعرتاف کند ،به درستی می توانیم با او شادی کنیم ،امنتا اینتن نباینتد
بدون نصیحت و هشدارهای بعدی باشد .او باید با این حقیقت تشویق شود که اگر واقعاً توبه کنترده و
ایامن آورده ،نجات یافته است .اما باید بداند که اگر ایامنش واقعی است ،با پیگیری مسنتاشل مربنتوط
به خدا ،از اعتبار بیشرتی برخوردار خواهد شد .او باید بداند کنته نجنتات ،واکسیناسنتیونی نیسنتت کنته
یکبار انجام شود و دیگر نیازمند توجه نباشد .اگر شخص حقیقتاً توبنته کنترده و نجنتات یافتنته ،بنته توبنته
کردن و رشد در توبه عمیقرت در طول زندگیش ادامه می دهد .اگر واقعاً ایامن آورده و نجات یافته ،به
ایامن و رشد در توکل به خدا ادامه می دهد .بنته عبنتارت دیگنتر ،نشنتانۀ اینکنته خنتدا حقیقتنتاً از طرینتق
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ایامن آوردن ،کاری را در زندگی شخص آغاز کرده ،این است که او تا پایانِ عمر اینتن شنتخص بنته کنتار
خود در او ادامه می دهد .اگر بعد از تجربۀ یک اینتامن فرضنتی ،شنتخص نسنتبت بنته مسنتاشل خنتدا بنتی
تفاوت شود ،هیی رشدی در دینداری نداشته و جامعت ایامنی را ترک کند ،بر اساس کتنتاب مقنتدس
منی تواند مطم

باشد که تجربۀ ایامنش ،واقعی بوده یا اصالً فرزند خدا شده است .بسیار اشتباه و

خطرناک است که به کسیکه تازه ایامن آورده ،چنین هشداری ندهید.
سؤاالت اشتباه و اعتامد نابجا
هیی کس منی گوید که افراد بیشامری در خیابان و نیمکتهای کلیسا ،گناه خود را پذیرفته ،تصنتمیم
گرفته و دعا کرده اند تا مسیح را دریافت کنند ،اما را خیلی کم ینتا هنتیی نتره ای از اینتامن واقعنتی
ندارند .اگرچه کتاب مقدس تعلیم می دهنتد کنته حتنتی بنتا وجنتو ِد بهنترتین موعظنتات،15اعنترتاف اینتامن
دروغین وجود خواهد داشت ،تعداد زیا ِد مسیحیان نفسانی که ایامنشان را اعرتاف می کنند ،بسنتیار
طاقت فرساست .دلیل این بیامری چیست؟
با بررسی گسرتدا مسیحیت انجیلی و معروفرتین سبکهای شخصی و بشارت گروهی ،بنته اینتن نتیجنته
می رسیم که فقنتط محصنتول ینتک انجینتل سنتطحی و دعنتوت سنتطحی گناهکنتاران بنته سنتوی مسنتیح را
برداشت می کنیم.
در نتیجه ،اک افرادی که دست خود را بلند کرده ،در راهروی کلیسا بنته طنترف جلنتو آمنتده و تصنتمیم
گرفتند و دعای گناهکار را اعالم کردند ،هرگز حقیقتاً ایامن نیاورده اند .آنها فقط پاسنتخهای درسنتتی
به سؤاالت اشتباه داده اند و بوسیلۀ ناظران انجیلی که باید از شناخت بهرتی برخنتوردار منتی بودننتد،
اطمینان کاذب دریافت کرده اند .پایۀ آنها بر روی شن است و پایان کارشان ننتابودی اسنتت .باینتد بنته
آنها بگوییم که انسان رصفاً با تصمیم گیری و تکرار دعای گناهکار نجات منی یابند ،بلکه با ت ّوکل بنته
مسیح نجات می یابند .باید به آنها هشدار بدهیم که نشنتانه هنتای اینتامن آوردن در گذشنتته ،پیگینتری
عملِ ایامن تا زمان حال است :خدایی که نجات می دهد ،تقدیس نیز می کند .اگر تصمیم گذشنتتۀ
آنها بر زندگی کنونیشان تتثیر منی گذارد ،احتامالً امیدشان بیهوده است!

166

166

فصل شانزدهم

د ِر کوچک

از د ِر تنگ داخل شوید ،زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هالکت منتهی منتی شنتود و
داخل شوندگانِ به آن بسیارند .اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کنته بنته حینتات منتهنتی منتی
شود ،و یابندگان آن کم اند.
 متی 14 – 13 : 7عدا زیادی موعظۀ باالی کوه را یک بیانینتۀ مسنتیحی منتی دانننتد .در اینتن بیانینته ،بعضنتی از زیبنتاترین
تعالیم مسیح و ارجمندترین فضیلتهای ایامن مسیحی و اصولیرتین احکام شنتاگردی مسنتیحی یافنتت
می شود .این موعظه به تنهایی سنگینرت از آن است که منتا در طنتول زننتدگی مسنتیحی خنتود قنتادر بنته
درکش باشیم.
متی14 – 13 : 7پایان این موعظۀ باشکوه را نشان می دهد .این یک نتیجۀ مناسنتب اسنتت -هشنتدار
بی پرده و حتی تند و زننده ،دربارا ج ّدیت کالم مسیح و مفاهیم ابدی آنهاست .این به منتا ثابنتت منتی
کند که این موعظه دربارا مساشل پیش پا افتاده نیست ،بلکه به موضوعات سنگین وجو ِد انسنتان منتی
پردازد .ابدیت با هر کالم مسیح مهر می شود ،درحالیکه او بنتر سنتکوی موعظنته ایسنتتاده و بنته مسنتاشل
آسامن و جهنم ،حیات ابدی و نابودی ابدی رسیدگی می کننتد .او بنتا هیبنتت ترسنتناکی صنتحبت منتی
کند ،به عنوان کسیکه بیشرتین اقتدار را برای رسنتیدگی بنته اینتن موضنتوعات ابنتدی در اختینتار دارد.

1

درحا ِل خواندنِ آن ،متحیر2و متقاعد می شنتویم کنته هرگنتز زمنتانی بهنترت از اینتن بنترای منتا نبنتود کنته بنته
شهادت پنتدر در رابطنته بنتا پرسنتش توجنته کننتیم" :اینتن اسنتت پرسنت محبنتوبم ،بنته او گنتوش فنترا دهینتد!"
(مرقس 7 : 9
ما در این م

و متون بعدی در متی 7با مجموعه ای از تضّ نتادها مواجنته منتی شنتویم .منتا متوجنته منتی

شویم که دو در و دو راه وجود دارد :یکی به سوی حیات و دیگری به سوی نابودی هدایت منتی کننتد.
با دو نوع واعظ مالقات می کنیم :یکی به گوسفندان خوراک می دهد و دیگنتری بنته آنهنتا تجنتاوز منتی
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کند(آیۀ  . 15با دو نوع درخت مواجه می شویم :درخت خوب که میوه های خنتوب بنته بنتار منتی آورد و
َه َرس می شود ،و درخت بد که میوه های بد به بار می آورد و بریده شده و در آتش افکنده منتی شنتود
(آیات  . 20 – 16با دو نوع مسیحی م ّدعی مواجه می شویم :یکی خداوندی مسیح را تصدیق کنترده
و وارد ملکوت آسامن می شود و دیگری به هامن خداوند اعرتاف می کند امنتا اجنتازا ورود ننتدارد و بنته
جهنم افکنده می شود (آیات  . 23 – 21نهایتاً با دو نوع ب ّنا مواجه می شویم :یکی بر روی صخره بنا
می کند و از طوفان غضب خدا در امان می ماند و دیگری بر روی شن بنا می کند و در داوری نهایی
و قطعی غرق می شود.
این َدر ،مسیح است
م

ما با نصیحت ج ّدی و استوار برای "داخل شدن از د ِر تنگ" آغاز منتی شنتود .فقنتط پنتنج کلمنته در

کل توجنته ماسنتت .منتا بنتا شنتنیدنِ آنهنتا
این فرمان وجود دارد ،اما این کلامت بسیار سنگین و نیازمند ّ
خود را در زیر نور افکنی می بینیم که فرصتی برای فرار نیست .در یک تقاطع و نقطۀ تصمیم گینتری
قرار گرفته ایم .ما منی توانیم وامنود کنیم که چیزی نشنیده ایم و منی توانیم این تصمیم را به تتخیر
اندازیم یا آنرا به دیگران واگذار کنیم .باید بین حیات و مرگ ،آسامن و جهنم ،مسیح و هر د ِر فرضنتی
دیگری که به سوی خدا هدایت می کننتد ،انتخنتاب بزرگنتی انجنتام دهنتیم .در حالیکنته در"درا تصنتمیم
گیری"می ایستیم ،با درهای بیشامری که هر یک با فروشندگان خود برای جلب توجه ما رقابنتت منتی
کنند ،احاطه شده ایم ،اما از بین این رسوصداها ،صدای عالی مسیح را می شنویم (یوشینتل . 14 :3
او ما را به سوی خود هدایت می کند ،تنها د ِر حقیقی ،تنها شنتکاف در دینتوار زننتدان کنته از طرینتق آن
می توانیم به سوی آزادی برویم .او این شکاف را ایجاد کرده؛ او این شکاف است ،دری کنته از طرینتق
آن وارد شده و نجات می یابیم3.ما باید تصمیم بگیریم .به صدای چه کسنتی گنتوش خنتواهیم داد؟ بنته
چه کسی ایامن خواهیم داشت؟ دوباره کلامت خدای پدر را در گوشهایامن می شنویم":به او گنتوش
فرا دهید!"

( متی . 5 : 17

اگر یک حقیقت غیرقابل انکار و فوق از هنتر مننتاظره ای در عهدجدینتد باشنتد ،اینتن اسنتت کنته عیسنتی
مسیح نارصی"،راه و راستی و حیات" است و"هیی کس جز به واسطۀ او ،نزد پنتدر مننتی آینتد( ".یوحننتا
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" . 6 : 14تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجنتود دارد ،یعننتی آن انسنتان
که مسیح عیسی است"(اول تیموتاشوس" . 5 :2در هیی کس جز او نجنتات نیسنتت ،زینترا زینتر آسنتامن
نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم( ".اعامل . 12 : 4این حقیقت بزرگ و رسنتوایی
مسیح و مسیحیت است .عیسی نارصی در مقابل متامی جهان ایستاده و فریاد منتی زننتد" :منتن ،آری
من ،یهنتوه هسنتتم ،و جنتز منتن نجنتات دهننتده ای نیسنتت" (اشنتعیا  . 11 : 43مهنتم نیسنتت کنته جهنتان
گوشهایش را می گیرد ،لباسنتهایش را چنتاک منتی زننتد و دننتدانهایش را بنته هنتم منتی سنتاید .خنتدا اینتن
موضوع را از ازل و در تدابیر مخفی خود تنظیم کرد.
مسیحیت فقط باید چند اینی به طرف جایگاهی برود که همۀ فرقه هنتای مسنتیحیت را مت ّحنتد کنترده و
یکی از محبوبرتین مذاهب روی زمین شنتود .فقنتط ینتک جابجنتایی کوچنتک الزم اسنتت تنتا جننتگ بنتین
مسیحیت و تفکر مدرن به پایان رسد و در عرص همزیستی و تتیید متقابل خنتدمت کننتد :فقنتط کنتافی
است که حرف تعریف معرفه بTheر را با حرف نکره ب  aرعوض کنیم و مسیح را به عننتوان ینتک نجنتات
دهنده در دنیا اعالم کنیم ،به جای اینکه او را تنها نجات دهنده ای بدانیم کنته بقینته را رد منتی کننتد.
اگر ما با این مستله سازش کنیم ،تعداد بیشرتی به مسنتیح گنتوش داده و باعنتث خوشنتی کسنتانی منتی
شویم که اکنون با ما مخالفت می کنند و ما را به عنوان کوته فکران متعصب تحقیر کرده و دشنتمنان
عمومی جامعت جهانی می دانند .اگر ما فقط اینتن ینتک منتورد را کنته ظنتاهرا ً سنتازش کنتوچکی اسنتت،
رس متنتام خنتدایان نجنتات دهننتده اش شنتود و منتا را
بپذیریم ،شاید حتی جهان اجازه بدهد که عیسی ِ
اعضای مهم کابینه اش کند .پس چرا مسیحیان این مور ِد ظاهرا ً پیش پا افتاده را منی پذیرننتد؟ چنترا
بیگانگی در اجتامع ،جفا و مرگ را انتخاب می کنند ،تا اینکه از منحرص دانسنت

خنتود کننتاره گینتری

کنند؟ دیگر الزم نیست که صبورترین افکار پست مدرن را رسدرگم کرده و به خشم آورید.
به هرحال ،پاس آن ساده است :مسیحیت ،مذهب همه چیز یاهیی چیز است .باید انتخاب کنید که
آیا عیسی نارصی انسنتان ،پرسنت خنتدا بنتود ینتا ینتک کنتافر؛ بنتزرگرتین مکاشنتفۀ حقیقنتت بنتود ینتا بنتدترین
دروغگویی که تا بحال بر روی این سیاره زندگی کرده؛ نجات دهندا جهان بود یا یک ش ّیا ِد بنتی رشم.
برخالف مذاهب دیگر ،مسیحیت ،اساساً مذهبی نیست که بر اساس تعالیم یا ضوابط اخالقنتی باشنتد
کل آن پیروی کنند .بلکه یک مذهبی است که بنتر پاینتۀ کسنتی
که شاگردان بتوانند از بخشی از آن یا ّ
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بنا شده که یا واقعاً هامن است که ادعا می کند ،یا اصالً چنین کسی نیست .در سه ضنتلعی معنتروف
سی.اس.لوشیس ،عیسنتی ننتارصی ینتک دیواننته ،دروغگنتو ینتا خداوننتد اسنتت .هنتیی جنتایی بنترای حفنتظ
شخصیت او یا میانه روی بین ادعای کتاب مقدس دربارا او و دینتدگاههای دیگنتر وجنتود ننتدارد ،مهنتم
نیست که این اختالفات تا چه اندازه کوچک هستند4.ما برای مسیحی بودن باید محکم در این نقطه
بایستیم .شخصیت مسیح و تعالیمش ،اجازا این سنتازگاری ینتا سازشنتها را بنته منتا مننتی دهنتد .اگنتر منتا
مشتاق تتیید جهانیم ،پس باید تتیید مسیح را از دست بدهیم .اگنتر منتی خنتواهیم زننتدگی خنتود را در
این عرص حفظ کنیم ،باید آنرا در جهان بعدی از دست بدهیم.

5

اگر حقیقتاً مسیحی شده ایم ،خطر تسلیم در برابر تقاضاهای جهان دربارا بینظیر بودنِ شخصنتیت و
کار مسیح را تشخیص خواهیم داد .بعالوه ،ما درمنتی ینتابیم کنته هنتیی اجبنتاری بنترای انجنتام اینتن کنتار
نیست ،مگر اینکه به خاطر محافظت شخصی یا پذیرش بیشنترت در اینتن عرصنت رشینتر ،چننتین کنتاری را
انجام دهیم6.مسیحی که ما می شناسیم و خدمت می کنیم ،نیازی به مبادله بنتا اینتن دنینتا ننتدارد ینتا
برای دریافت جایگاهی در بین به اصطالح نجات دهندگان و اربابان دیگر ،نیاز به تبلیغات ننتدارد .او
نجات دهندا جهان و خداوند همه است7.ما از کتاب مقدس درمی یابیم که خدا هامن عیسی را کنته
ما مصلوب کردیم ،هم خداوند و هم مسیح ساخته است؛ او به دست راست خدا نشنتانیده شنتد ،فراتنتر
از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در اینتن عرصنت و چنته در عرصنت آیننتده ممکنتن
است از آنِ کسی شود؛ تا به نام عیسی هر زانویی خم شود ،هر زبانی اقرار کننتد کنته عیسنتی ننتارصی،
خداوند است.

8

اگر همۀ جهان برعلیه این حقیقت شورش کنند،حکم خدا تغییر منی کند .خدا پرس بنتودنِ مسنتیح را
از طریق کالم و با قدرت اعالم کرده است9.خنتدا او را بنته عننتوان نجنتات دهننتده و پادشنتاه در صنتهیون
منصوب کرده و ملتها را به عنوان میراث به او بخشیده و کرانهای زمین را ملک او ساخته است.

10

جامعت انجیلی هنوز دالیل زیادی دارند که به خاطر اعالم مسیح بنته عننتوان د ِر تننتگ نجنتات شنتادی
کنند .اک انجیلیهای معرتف به یکی از بزرگرتین و اوریرتین ستونهای اینتامن مسنتیحی تکینته منتی
کنند ،solus Christus :یا فقط مسیح .اگرچه غالباً انجیلیهنتا دربنتارا بسنتیاری از مسنتاشل ،جزشینتات و
مساشل بسیار مهم با یکدیگر اختالف دارند ،اما باید شاد باشیم که اک آنها ملزم شده و مشتاقند که
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به خاطر این یک حقیقت بزرگ رنج بکشند:بینظیر بودنِ شخصیت و کار مسیح.مسیح خداوند اسنتت
و غیر از او نجات دهنده ای نیست.

11

اما ما همیشه باید مراقب باشیم ،چون بعضی از نشانه های فرسایش کنته نشنتاندهندا سنتازش اسنتت،
حتی در میان انجیلیهنتای معنترتف نینتز وجنتود دارد .بنترای ذهنتن پسنتت منتدرن معنتارص ،هنتیی رسنتوایی
وحشیانه تر از این نیست کنته بنتا جداسنتازی دیگنتران از خنتود ،بنته حقیقنتت اعنترتاف کنینتد .قلمروهنتای
فرهنگی ،تحصیلی ،سیاسی ،اقتصادی و حتی مذهبیرتین افراد معتقدند کنته همزیسنتتی صنتلح آمینتز
میرس است که همه با هم موافق باشند ینتا حنتداقل هنتیی کنتس خطاکنتار محسنتوب
فقط در جامعه ای ّ
نشود .بنابراین،هر شخص یا جامعتی که به استاندارد مطلق حقیقنتت تکینته کننتد و خواهنتانِ هنتدایت
دیگران به سوی این استانداردها باشد ،متعصب ،بی انصاف ،شایسنتتۀ متسنتخر و رسزننتش اسنتت .منتا
ح در حنتا ِل رشنتد ،ننته تنهنتا منتی خواهنتد
نباید قدرت روح جدید این عرصنت را کوچنتک بشنتامریم .اینتن رو ِ
کسانی را که فقط مسیح را موعظه می کنند ،بد جلوه دهد و در حاشیه بگذارد ،بلکه می خواهد آنها
را رسزنش کرده و وادار به سکوت کند.
ما به عنوان مسیحی باید بدانیم که ملکوت آسامن مربوط به فکرِ ،دل و وجدان اسنتت.نباید هرگنتز بنتا
چیزی غیر از حقیقت انجیل ،قدرت دعا و تتثیر زندگی عادالنه،با فرهنگ متخاصمی که منتا را احاطنته
کرده،بجنگیم.همچنین نباید به اینتن مخالفتهنتای فزایننتده ینتا وسوسنتۀ حفاظنتت از خنتود توجنته کننتیم.
بعالوه ،نباید این دروغ شایع در بین انجیلیها را باور کنیم که می توانیم انجیل را از نو تنظیم کنیم تا
توهین آمیز نباشد و درعین حال محتویات اوری آن از بین نرود .این فریب بنتزرگ از طنترف افنترادی
است که الهیات ضعیفشان،خداترسی را بنته آنهنتا مننتی آمنتوزد ینتا اینتن هشنتدار ،آنهنتا را نصنتیحت مننتی
کند":اما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسامن ،انجیلی غیر از آنچنته منتا بنته شنتام بشنتارت دادینتم موعظنته
کند ،ملعون باد"(غالطیان . 8 :1اگرچه جایگنتاه منتا بنترای فرهنگنتی کنته بنته بردبنتاری خنتود منتی بالنتد،
غیرقابل تحمل است و سختیهای زیادی برای ما ایجاد کرده و ما را منتورد رسزننتش اک ینتت قنترار منتی
دهد ،اما باید برخالف این جریان حرکت کنیم .مانند مق ّدسین وفاداری که پیش از ما زیستند ،مننتی
تسلیم رأی فرهنگ بی خدا کنیم .باید بر اساس کتنتاب مقنتدس بایسنتتیم ،باینتد
توانیم اعالمیۀ خود را
ِ
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برای مسیح بایستیم .ما منی توانیم و نباید عقب نشینی کنیم12.تن ّزل برتری و بینظیر بنتودنِ مسنتیح،
به معنای انکار اوست.
یک ورود خشونت آمیز
مسیح د ِر تنگ و تنها در به سوی نجات است و ما باید به پاس خود به این حقیقت توجه کنیم .به ما
حکم شده کنته از طرینتق او وارد شنتویم .اینتن فرمنتان از کلمنتۀ یوننتانی  eisérchomaiترجمنته شنتده کنته
نشاندهندا ورود به چیزی است .این فعل یک فرمان است و نیازمند اطاعت از جانب شنتنونده اسنتت.
همچنین در زمان ماضی غیر معین است و نشاندهندا عملی که یکبار اتفاق می افتد ،نه ینتک عمنتل
پیوسته .شنوندگان باید تصمیم بگیرند یا قاطعانه در پاس به تعلیم مسیح عمنتل کنننتد .باینتد بنته ینتاد
داشته باشیم که مسیح یک فیلسوف نیست که با دقّت به حرفهایش بیندیشیم ،بلکه خداوندی است
که جسم پوشید و می خواهد که بنته او گنتوش داده و از او اطاعنتت کننتیم .تنهنتا د ِر نجنتات بنترای زمنتان
محدودی به روی بتیت باز شده است .بنابراین به مردم توصیه می شود که فنتورا ً و بنتا نهاینتت سنتعی
خود ،از آن عبور کنند .اگر بتوانیم سعی و تالش -حتی خشونت -کسانی را تصور کنیم که در صنتورت
باور کردنِ گزارش نوح ،برای ورود به کشتی نوح با هم می جنگیدند ،در اینصورت می تنتوانیم اورت
عبور از د ِر تنگ را درک کنیم!
نتا،حس اورت و تنتنتالش در منت
بنتنتا توجنتنته بنتنته توصنتنتیۀ مشنتنتابه عیسنتنتی در انجینتنتل لوقنت
ّ

منتنتا آشنتنتکارتر منتنتی

شود.کتاب مقدس می گوید وقتی عیسی در متام روستاها تعلیم می داد ،یک نفر به او گفنتت":رسور
من،آیا تنها شامری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟"(لوقا. 22 :13
او با تتیید غیرمستقیم اما خطاناپذیر ،با این توصیه پاس داد" :سخت بکوشنتید تنتا از د ِر تننتگ داخنتل
شوید ،زیرا به شام می گویم ،بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند ،امنتا نخواهننتد توانسنتت( ".لوقنتا
. 24 :13
کالم عیسی شاملِ یک نصیحت و یک هشدار است .اوالً او به ما توصیه می کند که"سنتخت بکوشنتید
تا از د ِر تنگ داخل شوید"" .سنتخت بکوشنتید" از فعنتل یوننتانی  agonízomaiترجمنته شنتده کنته کلمنتۀ
انگلیسی  agonizeاز آن مشتق می شود و به معنای کشمکش ،جنگیدن ،کا ِر سخت ینتا تنتالش بنترای
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انجام کاری با غیرت بسیار است .در اصل به معنای این بود که وارد یک مسابقه شوید یا در بازیهنتای
ژیمناستیک رقابت کنید و غالباً در رابطه با جنگیدن برعلیه دشنتمنیها ینتا چنتالش در برابنتر سنتختیها و
خطرات بکار می رفت .اصطالح مرتبط با آن  agoníaبرای توصیف چالش مسیح در بنتاغ جتسنتیامنی
بکار رفته است13.از اینجا به درستی نتیجه گیری می کنیم که ورود به ملکوت از طریق در تننتگ ،کنته
هامن مسیح است ،کار سختی خواهد بود .اگرچه با توبه و ایامن وارد می شنتویم ،امنتا بنتا چالشنتهایی
مواجه می شویم و باید سخت تالش کنیم.
دوماً ،عیسی نه تنها به ما توصیه می کند که با تالش سخت داخل شویم ،بلکه به ما هشدار می دهد
که بسیاری "خواهند کوشید تا داخل شوند ،اما نخواهند توانست ".این حقیقت مهم است کنته اغلنتب
اوقات شدیدا ً مورد سوا تفاهم قرار می گیرد .عیسی به ما تعلیم منی دهنتد کنته بسنتیاری از افنتراد منتی
خواهند نجات یابند ،اما به اندازا کافی خوب نیستند .بلکه به ما توضیح می دهد که اگرچه بسیاری
از افراد مشتاق این وعده ها و مزاینتای ملکنتوت هسنتتند ،امنتا بنته خنتاطر بنتی تفنتاوتی خنتود ،سنتختدلی،
اشتیاق به محافظت از خود و دنیادوستی ،از پاس به دعوت نجات بازداشته می شوند .انکنتار کنتردن
خود ،که مورد نیاز است و آزمایشات ،جفاها و سختیهای مربوط به ملکوت باعث می شنتوند کنته فقنتط
کسانیکه بسیار درمانده اند ،داخل شوند .جان مک آرتور ،مفهوم کالم مسیح را درک می کننتد و منتی
نویسد:
مسیح منی گوید که همگان با تالش برای رسیدن به ملکنتوت ،منتی توانننتد بنته آن دسنتت یابننتد .مهنتم
نیست چقدر سخت تالش می کنند ،گناهکاران هرگز منی توانند خود را نجنتات دهننتد .نجنتات رصفنتاً
بواسطۀ فیض است ،نه بوسیلۀ اعامل.اما عبور از د ِر تنگ ،دشوار است ،چون بهای آن ،غرور انسنتانی
است ،به خاط ِر عشق طبیعی گناهکار به گناه ،و به خاطر مخالفت جهان و شیطان با حقیقت.
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این عقیده که نجات یاف  ،آسان است ،برای کتاب مقدس ،محرتم ترین الهیدانان و خادمنتان تنتاری
ِ
ندریکسن می نویسد:
کلیسا ،کامالً بیگانه است .ویلیام ِه
بنابراین ،آشکار است که خداوند ما از سبکهای بعضی از احیا کنننتدگان منتذهبی پینتروی مننتی کننتد،
آنها طوری صحبت می کنند که انگار "نجات یاف " یکی از ساده تنترین کارهنتای دنیاسنتت .بنترخالف
آن ،عیسی ورود به ملکوت را طوری به تصویر می کشد که از یک طرف بسیار خوشایند اسنتت ،امنتا از
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طرف دیگر اصالً آسان نیست .د ِر ورودی ،تنگ است .باید آنرا "یافت" .مسی ِر آن "تنگ است" ... .آینتا
درست نیست که مبتان بسیار بزرگ -به وایتفیلد ،اسنتپرجن و پینتروان ارزشمندشنتان در زمنتان حنتال
فکر کنید -بر این حقیقت تتکید ورزیده و هنوز هم تتکید می ورزند؟
نه تنها نجات یاف
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آسان نیست ،بلکه بدون قدرت خنتدا،غیرممکن اسنتت .در حقیقنتت ،عبنتور شنترت از

سوراخ سوزن آسانرت از ایامن آوردنِ انسان است16.اگرچنته تجربنتۀ اینتامن آوردن و چنتالش شخصنتی آن
متفاوت است ،اما کتاب مقدس ایامن آوردن را عمل دشواری می داننتد کنته نیازمننتد تصنتمیم بنتزرگ و
قاطعیت شخص جوینده است .م

زیر به طور خا

این حقیقت را نشان می دهد:

"از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون ،پادشاهی آسامن نیرومندانه به پنتیش منتی رود و زورآوران آن را
تصاحب می کنند( ".متی12 :11
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"تورات و انبیا تا زمان یحیی بود .از آن پس ،به پادشاهی خدا بشنتارت داده منتی شنتود و هنتر کنتس بنته
َجرب و زور راه خود بدان می گشاید( ".لوقا 16 : 16
درحالیکه ملکوت آسنتامن در رسارس جهنتان پنتیش منتی رود و در هنتر نسنتلی ،بعضنتیها منتی خواهننتد بنتا
خشونت آنرا رسکوب کنند ،و بعضی دیگر می خواهند با خشونتی برابر ،اگر نگوییم خشنتونت بیشنترت،
وارد ملکوت شوند .حقیقتی که باید بدانیم ،این است که ملکوت آسامن متعلق به افنتراد منفعنتل ،بنتی
تفاوت یا بیعالقه نیست ،بلکه متعلق به کسانی است که مشتاقانه و قاطعانه می خواهند و سعی منتی
کنند که با ایامن داخل شوند .به این معنا نیست که مردم بنتا قنت ّوت اراده ینتا انضنتباط شخصنتی و عنتزم
راس  ،ملکوت را بدست می آورند .عیسی تعلیم منی دهد کنته ملکنتوتش فقنتط متعلّنتق بنته نیرومننتدان
است؛ در حقیقت ،او خالف آنرا تعلیم می دهد.
اورت ،اشتیاق و حتی خشونتی که بوسیلۀ آن مردم وارد ملکوت می شوند ،نتیجۀ عمل دوگاننتۀ روح
خداسنتنتت .اول ،روح خنتنتدا ،شنتنتخص را از ننتنتاتوانی کامنتنتل بنتنترای نجنتنتات خنتنتود آگنتنتاه منتنتی سنتنتازد ،بننتنتابراین،
درماندگی خشونت آمیزی را در او ایجاد می کند تا در پی تنها کسی باشد که قنتادر بنته نجنتاتش منتی
باشد :عیسی مسیح .در رشایط طبیعی ،کسیکه اندام کوچکی دارد و از نظر جسامنی ضعیف اسنتت،
برای سه ورزشکار قوی و تربیت شده ،خطر کمی محسوب می شود .اما اگنتر اینتن منترد در حنتال غنترق
شدن در دریا باشد و برای سومین بنتار در آب فنترو رود ،خطنتر بزرگنتی بنترای اینتن سنته نفنتر اسنتت .اینتن
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شخص ضعیف به خاطر درماندگی محض و با وجود هالکت قریب الوقنتوعش ،قنت ّوت و اراده ای را منتی
یابد تا به هر که در دسرتسش باشد ،چنگ بیندازد .او به خاطر ترس ،با چنان خشونتی می چسنتبید
که قویرتین افراد نیز منی توانستند بنتر او غلبنته کنننتد .چسنتبندگی بیرحامننته اش ،بنته خنتاطر وی گنتی
جسامنی یا فضیلت اخالقیش نیست ،بلکه به خنتاطر نینتازش اسنتت .او در حنتا ِل غنترق شنتدن و منترگ،
امیدی برای نجات یافته که حتی با وجود خشونتهای بسیار منی تواند رهایش کند18.به این ترتینتب،
شخص به ضعف یا ناتوانی کامل برای نجنتات خنتود پنتی منتی بنترد و اینتن باعنتث منتی شنتود کنته بنتا همنتۀ
کسانیکه در عبور از د ِر تنگ با او مخالفت می کنند ،بجنگد.
دوم ،روح خدا ،قلب و فکر شخص را احینتا منتی کننتد تنتا او مسنتیح را ارزشنتمندتر از هنتر چینتزی بداننتد،
بنابراین در او درماندگی خشونت آمیز ایجاد می کند تا مسیح را برتر از همنته چینتز بداننتد .شنتخص بنتا
عالیق جدید و مق ّدس در پیِ دستیابی بنته چینتزی اسنتت کنته اکننتون بنترای او زیبنتایی مقاومنتت ناپنتذیر
مسیح است .او باید مسیح و فقط مسیح را داشته باشد! اگرچه حیات ابدی به طور کامل بنته او عطنتا
شده و زیباییهای آفرینش برای خوشی ابدی به او عطا شده ،اما اگر مسیح نباشد ،او خود را محکنتوم
به بدبختی جهنم ابدی می داند .او بوسیلۀ خلقت تازه و تولد تازه از جانب روح خدا ،به برتری مسیح
پی برده و دیگر هیی چیز ،حتی در اعلی علیین منی تواند او را راضی کند .همه چینتز در مقایسنته بنتا
مسیح ،عجیب و ناخوشایند ،تیره و تار و کثیف است .طبق کالم جان فالوِل:
ای خورشید زیبا و ماه زیبا و ستارگان زیبا و گلهای زیبا و رزهنتای زیبنتا و سوسنتنهای زیبنتا و مخلوقنتات
ِ
خداوند زیبا! وای بر من ،اشنتتباه کنتردم کنته او را اینطنتور مقایسنته
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 گیرینتد ،سنتیاه ،بدشنتکل و عنتاری از زیبنتایی هسنتتید! ای آسنتامن سنتیاه؛ ای مسنتیح زیبنتا! ای
فرشتگان سیاه؛ ای خداوند عیسای فوق العاده زیبا.
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شخص با عمل روح ،بواسطۀ انگیزه های دوقلویی که کامالً مخالف یکدیگرند ،ش ّدت عمل منتی یابنتد،
حتی ش ّدتی بی پروا :یکی ترس نفرت انگیز است و دیگری زیبایی مقاومت ناپذیر .ولی در آخنتر ،اگنتر
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شخص بتواند فقط به چهرا مسیح نظر کند ،ترسهای جهنم را بر جنتالل آسنتامنها بنتدون نظنتر بنتر اینتن
چهره ترجیح خواهد داد.
پیش از توجه خدا به ما ،همگی در برابر واقعیتهای عظیم مذهب بنتی تفنتاوت بودیم.سنتپس از طرینتق
موقعیتها یا موعظه یا هر دو ،از گننتاه و خنتأل زننتدگیامن آگنتاه شنتدیم.خود را ننتاتوان از اجنترای فنترامین
رشیعت و ضعیف در آزادسازی خود از داوریهای خا

یافتیم.در این هنگام،روح خدا ،مسیح را به ما

نشان داد،او را همچون مروارید گرانقیمتی دیدیم که باید به هر بهایی بدست می آوردیم.منتا بنته فکنتر
چانه زدن برای قیمت کمرت نبودیم،بلکه می خواستیم همه چیز را از دست بدهیم و حتی همنته چینتز
را ترک کنیم تا او را بدست آوریم.
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حال که ما از آنِ او هستیم و او از آنِ ماست و ما نیکویی خداوند را چشیده و دیده ایم ،منی توانیم -و
منی خواهیم -او را رها کنیم 21.ناتوانی کامل ما برای نجات خودمان ،با آگاهی از اینکه کنتالم حینتات
ابدی نزد اوست ،باعث می شود که به ش ّدت و بدون لغزش به او بچسبیم22.ما به راحتی چیزهنتایی را
که به آن چسبیده ایم،رها کرده و در شکاف صخره خواهیم مرد ،اما مسنتیح را رهنتا نخنتواهیم کنترد .منتا
ترجیح می دهیم که بدون کمک در آتالنتیک شاملی شناور شویم تا اینکه ینتک لحظنته بنتدون مسنتیح
باشیم .ما می دانیم که تیزترین سنگها و خروشانرتین دریاها در مقایسه با خشم خنتدا کنته در انتظنتا ِر
افرادی است که مسیح را ندارند ،هیی است .بعالوه ،اکنون که ما نیکویی خداوند را چشنتیده و دینتده
ایم ،اکنون که زیبایی او را دیده ایم ،دیگر ترس از خشم باعنتث مننتی شنتود کنته بنته او بچسنتبیم ،بلکنته
شکوه و برتری شخصیت او باعث می شود که به او بچسبیم 23.قلب احیا شده و عالیق تنتازه و مقنت ّدس
ما خواهان اوست .ما منی توانیم بدون او زندگی کنیم ،مگر اینکنته بنتا بنتدبختی کامنتل زننتدگی کننتیم.
بنابراین خشونت ما حاصلِ درماندگیست و درماندگی ما حاصل نیاز و متایل ما به اوست.
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عبور کردن
تا اینجا به مساشل پرداختیم که خشونت مق ّدس ،اشتیاق و اورت را در قلب کسانی ایجاد می کننتد
که حقیقتاً جویای نجات هستند ،اما اکنون باید به این بپردازیم کنته چنترا اینتن چیزهنتا بسنتیار اوری
است .پاس این است کنته دشنتمنان ترسنتناک و مواننتع مضنتطرب کنننتده ای بنتین گناهکنتار هوشنتیار و
دروازا کوچکی که باید از آن عبور کند ،قرار می گیرند.
این حقیقت به زیبایی و به شکل قدرمتندی در سیاحت مسیحی نشنتان داده شنتده اسنتت .مسنتیحی،
شخصیت اصلی ،از رسنوشت ِ
مبتنت بنته
بد شهر نابودی آگاه شده اسنتت.با وجنتو ِد درماننتدگی ،توسنتط ّ
مفرس هدایت منتی شنتود،جاییکه صنتحنه هنتای بسنتیار شنتگفت انگینتزی را بنته او نشنتان منتی
سوی خانۀ ّ
دهند ،یکی از چیزهایی که بر حقایق مورد نظر ما نور مهمی می تاباند .بنیان می نویسد:
مفرس ،مسیحی را به طرف د ِر قرص برد .جلنتوی در ،افنتراد زینتادی ایسنتتاده بودننتد ،مرداننتی کنته
سپس ّ
مشتاق ورود بودند ،اما جرأت نداشتند؛ درحالیکه دورتنتر از اینتن در ،منتردی بنتا ینتک کتنتاب و منتداد در
مقابلش ،پشت میز نشسته بود و نام افرادی را که باید داخل شوند ،می نوشت .او دید کنته در مقابنتل
در ،مردان زیادی با اسلحه ایستاده بودند تا از آن محافظت کنند و آماده بودند تا به هر که بخواهد از
آنجا عبور کند ،آسیب و آزار برسانند .اکنون مسیحی متحیر شده بود.
نهایتاً ،وقتی همۀ افراد به خاطر ِ
ترس از مردان مسلّح عقب نشینی کردند ،مسیحی ینتک منترد قنتوی و
مص ّمم را دید که به رساغ مردی رفت که در آنجا نشسته بود و می نوشت ،به او گفنتت" :آقنتا ،اسنتم منترا
بنویسید ".بعد از آن ،این مرد شمشیرش را بیرون کشید و کالهخودی بنتر رسش گذاشنتت و بنته طنترف
مردان مسلح هجوم برد ،افرادی که با نیروی کشنده به او حملنته کردننتد؛ امنتا اینتن منترد ،اصنتالً دلرسنتد
نشد ،با خشونت راه را باز کرد و پیش رفت .بعد از اینکه زخمهای زیادی خورد و کسانی را که مانع از
ورودش می شدند ،زخمی کرد ،راه خود را باز کنترد و بنته طنترف قرصنت رفنتت ،قرصنتی کنته در آن صنتدای
خوشایند کسانی به گوش می رسید که در باالی قرص قدم می زدند و می گفتند" :بیا ،بیا ،تو جنتالل
ابدی را به دست آوردی".
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مفرس ،تصویر آشکار عنتزم راسنتخی را نشنتان منتی دهنتد کنته بنترای ورود بنته
بنیان در این صحنه از خانۀ ّ
ملکوت الزم است .گناهکار هوشیار شده باید با انگیزا نیاز شدید به نجات و اشتیاق خاموشی ناپذیر
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برای مسیح ،برعلیه مخالفتها تالش کرده و با ایامن به مسیح بچسبد .اینتن مفهنتوم توصنتیۀ مسنتیح بنته
انسانهاست که باید سخت بکوشند تا از د ِر تنگ داخل شوند و با زور و جرب راه خود را بدان بگشایند
تا نجات یابند.
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ورود به ملکوت با زور و جرب ،در سخرنانی اصالحگرایان ،پاکدینان و انجیلیهای اولیه متداول بود .اما
اکنون این زبان برای مسیحیت معارص بیگانه است.اکنون نجات و ایامن آوردن ،فقط با استعاره های
توصیف می شوند که برای ذهنِ نفسانی بسنتیار دلپنتذیر است،اسنتتعاره هنتای کنته نجنتات را بنته عننتوان
هدیه نشان می دهند که باید براحتی چیدن ینتک سنتیب از شنتاخه ای کنته در پنتایین آوینتزان شنتده ینتا
گشودن هدیۀ کریسمس دریافت کرد.
اگرچه باید بی لغزش دفاع کرده و شجاعانه اعالم کنیم که نجات یک هدیۀ رایگان است که باید همه
آن را بپذیرند ،اما اگر این استعاره ها به تنهایی مطرح شوند ،بسنتیار ناقصنتند .بنترای اینکنته ینتک سنتکّه
ارزشمند باشد ،باید دو سو داشته باشد .به این ترتیب ،هدیۀ رایگان انجیل نیز باینتد بنتا توصنتیه هنتای
قطعی و خا

همراه باشد که از مردم بخواهد که به جرب و زور ،با ایامن وارد ملکوت شنتوند تنتا اینکنته

به طور قطع بدانند که از در عبور کرده و پاداش یافته اند .چارلز اسپرجن در این مورد می نویسد:
حال ،وقتی نجات دهندا ما شاهد همۀ چالشهایی بنتود کنته بنته سنتمت او منتی آمنتد ،گفنتت":این فقنتط
تصویر کار روحانی افرادی است که نجات خواهند یافت .درحالیکه بنته خنتاطر منتن بنته زور پنتیش منتی
روید و هجوم می برید و با دست و بازو راه را باز می کنید تا صنتدای منترا بشنتنوید ،باینتد همنتۀ اینهنتا را
برای نجات انجام دهید .چون ملکوت آسامن تحنتت فشنتار اسنتت و زورآوران بنته زور آننترا تصنتاحب منتی
کنند" ...مسیح تصویری از انبوه جانها را می دید که خواستار دستیابی به نجات دهندا زنده بودننتد.
او می دید که آنها به خاطر این اشتیاق نگنتران کنننتدا خنتود بنترای دسنتتیابی بنته او ،فشنتار منتی آورننتد،
ازدحام می کنند و هجوم می برننتد و بنته زور راه را بنتاز منتی کنننتد و بنته یکنتدیگر لگنتد منتی زنننتد .او بنته
شنوندگانش هشدار داد که تا وقتی این اشتیاق را در جانهای خود نداشته باشند ،هرگز منی توانننتد
به او دست یافته و نجات یابند...شاید یک نفر به من بگوید":آیا می خواهی به ما بگویی کنته شنتخص
برای دریافت نجات باید با خشونت و اشتیاق شدید عمل کند؟" بله ،قطعاً ،چون این تعلیم این منت
می باشد .دوباره شاید یک نفر پاس بدهد" :من فکر کردم که همۀ اینها کار خداست ".بله همینطور
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است ،از اول تا آخر کار خداست .اما وقتی خدا کارش را در جان کسی آغاز می کننتد ،تنتتثیر پیوسنتتۀ
کار او در ما ،ما را به کار وامی دارد؛ جاییکه روح خدا واقعاً با ما در تالش است ،ما نیز سنتعی و تنتالش
خواهیم کرد .این فقنتط آزمنتون شناسنتایی کسنتی اسنتت کنته روح خنتدا را دریافنتت کنترده و کسنتیکه آننترا
دریافت نکرده است .افرادی که آنرا با راستی دریافت کرده اند ،زورآورننتد .آنهنتا بنترای دریافنتت نجنتات،
اضطراب شدیدی دارند و به ش ّدت تالش می کنند تا از دروازا تنگ عبور کنند.

26

افرادی که نجات می یابننتد ،باینتد بنتا اشنتتیاق و عنتزم راسنت شنتان کنته بنینتان و اسنتپرجن رشح دادننتد،
شناخته شوند ،زیرا اگرچه نجات رایگان اسنتت ،امنتا آسنتان نیسنتت .مواننتع دروننتی و دشنتمنان بیروننتی
بسیار اجازه منی دهند که گناهکار به نزد مسیح برود .باید با آنها مواجه شد و با خشونت مقنت ّدس بنتر
آنها پیروز شد .اگرچه این موانع تقریباً بی شامرند ،اما بعضی از رایج تنترین منتوارد را منتورد توجنته قنترار
می دهیم.
اول ،افرادی که نزد مسیح می روند ،باید برعلیه بزرگرتین مشکل نجات کوشش کنند :عادل شمردنِ
خود .نجات فقط به افرادی عطا می شود که عدم شایستگی خود برای نجات و ننتاتوانی کامنتل بنترای
دستیابی به جایگاه درست در نزد خدا را تصدیق می کنننتد .اعنتامل و فنتیض ،عنتادل شنتمردن خنتود و
ِ
بخش فروتنانه ،کنتامالً مخنتالف یکدیگرننتد .کسنتانیکه نصنتف راه را طنتی کنترده و از مسنتیح
ایامن نجات
کمک می طلبند تا شایستگی خود را تکمیل کنند ،به اندازا فریسیانی که ادعا می کنند کنته نینتازی
به کمک ندارند ،از نجات دورند .در این مورد جایِ هیی لغزشی نیست .ق ّدیسان قدیم عالقمند بودند
که بگویند که شاید شخص رصفنظر از قصورات و خطاهایش وارد ملکوت شود؛ اما ممکن نیسنتت کنته
با ذ ّره ای از عدالت شخصی که به خود نسبت داده ،وارد ملکوت شود .شخص بنترای ورود بنته ملکنتوت
باید با تالش برای سفید کردنِ قربش مخالفت کند .او باید برعلیه فریبهای قلب ،جسم ،رشیر و حتی
جامعت انجیلی معارص سخت تالش کرده و از آنها عبور کند ،جامعتنتی کنته بنته او خواهننتد گفنتت کنته
آنقدر که موعظات پاکدینان قدیم می گویند ،انسان بدی نیست.
دوم ،کسانیکه نزد مسیح می روند ،باید برعلیه متایالت خودمختاری بکوشنتند .کتنتاب مقنتدس،نجاتی
را که عیسی را خداوند27منی داند یا اعرتاف واقعی را که با تسلیم تازه و پیتونده در برابر ارادا خنتدا
ثابت منی شود،تصدیق منی کند28.کسانیکه نزد مسیح می روند،باینتد بنتا ادعنتای او بنترای خداوننتدی
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مطلق و خواستۀ اساسی او برای شاگردی دست به گریبان شوند.نجات یافتگان باید با وجنتود گزیننته
های زیانبار،راهشان را بگشایند .لوقا به منتا منتی گوینتد کنته عیسنتی بنتا دینتدنِ جمعینتت زینتادی کنته در
کنارشان راه می رفتند ،گفت":هر که نزد من آید و از پدر و مادر،زن و فرزند،برادر و خواهر،و حتنتی از
جان خود نفرت ندارد،شاگرد من نتواند بود.و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاینتد،
شاگرد من نتواند بود29".درخواست چنین چیزی از کسانیکه می خواستند پیرو او شنتوند ،ینتک عمنتل
راینتنتج در روش بشنتنتارت عیسنتنتی بنتنتود30.اینتنتن روش او بنتنترای گلچنتنتین کنتنتردن جمعینتنتت و آشنتنتکار سنتنتاخ ِ
درماندگان بود که به هر بهایی خواهان پذیرش او بودند.ظاهرا ً بشارت عرص مدرن،این خواسته هنتا را
نادیده گرفته و شنوندگان ،دلیلی برای کشمکش با این گزینه های بزرگ ندارند.
بنابراین،عدا زیادی به مسیح اعرتاف می کنند و م ّدعی دریافت نجاتند،اما بهای آنرا در نظنتر نگرفتنته
حس واقعی برای تسلیم در برابر خداوندی مطلق او را ندارند.به همین دلیل ،انجینتل عرصنت منتدرن،
و ّ
نجاتی را اعالم می کند که نه تنها رایگان ،بلکه بسیار ارزانقیمت است.
سوم ،کسانیکه نزد مسیح می روند باید برعلیه متاینتل بنته چسنتبیدن بنته گناهنتان منتورد عالقنتۀ خنتا ،
سخت بکوشند .متی دربارا فرمانروای جوان و ثرومتندی صحبت می کند که در مذهب خنتود صنتادق
بود و مرتکب خطای اخالقی منی شد .او صادقانه خواهان حیات ابدی بود ،اما خداوننتد بنتدون خطنتا
تشخیص داد که او یک چیز را بیش از نجات جانش می خواهد :ثنتروتش .هنتامن ینتک گننتاهی کنته او
نپذیرفت و تقبیح نکرد ،باعث شد که از آسامن محروم شنتده و جنتانش محکنتوم بنته جهنتنم شنتد .مانننتد
عقابی که به خاطر رها نکردنِ ماهی بزرگی که به آن طمع می ورزد ولی منی تواند آنرا بلند کند و در
اعامق دریاچه غرق می شود ،شخص گناهکار نیز به خاطر گناهی که آنرا تقبیح منی کند ،در جهنتنم
غرق می شود! باید توجه کنید که مسیح از آن مرد منی خواست که به کامل برسنتد .او مننتی خواهنتد
که شخص گناهکار پیش از نجات ،گناهش را ریشه کن کند ،بلکه باید گناهش را شناسایی کننتد ،از
آن متنفر شود ،برعلیه آن سخت بکوشد ،به زور خود را از بندهای آن خال

کننتد و بنته سنتوی مسنتیح

بدود .ابراهیم باید اسحاق خود را قربنتانی منتی کنترد ،فرمنتانروای جنتوان و ثرومتننتد باینتد ثنتروت خنتود را
تسلیم می کرد .همۀ کسانیکه از د ِر تنگ عبور می کنند ،باید شدیدا ً گناه مورد عالقۀ خنتود را تقبنتیح
کنند و به این ترتیب ،اشتیاقشان آشکار می شود.
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چهارم ،کسانیکه نزد مسیح می روند ،باید برعلیه طعمه های این جهان ،سخت بکوشنتند .از نظنترعلم
فیزیک ،هرچه جرم شیا بیشرت باشد ،کشش نیروی جاذبنته بنتر آن بیشنترت خواهنتد بنتود .منتا باینتد اینتن
حقیقت را در عالَم روحانی بکار بربیم .انبوه انسانهای سقوط کرده بنتا نظنترات ،رفتارهنتا و اعاملشنتان،
تتثیر زیادی بر جویندگان می گذارند .اگر کسی می خواهد نزد مسیح بنترود ،باینتد از همنتۀ چیزهنتایی
که در دنیا با او مخالفت می کنند ،دوری کند .او باید بر خالف جریان آب شنا کند ،درحالیکه افنتراد
شناوری که در مسیر مخالف هستند ،سعی می کنند که او را به عقب بکشند .بنیان به شکل شگفت
انگیزی این حقیقت را در سیاحت مسیحی به تصویر می کشد .به محض اینکه مسیحی تصمیم منتی
گیرد که از شهر نابودی فرار کند ،خانواده ،دوستان و شهروندان دیگر سعی می کنند که با مباحثات
طوالنی و هوشمندانه ،منرصفش کنننتد .درحالیکنته او بنته سنتوی د ِر تننتگ منتی رفنتت ،بنتا شخصنتیتهای
مختلفی مالقات کرد که سعی کردند او را به دنینتا بازگردانننتد و از مسنتیر صنتلیب بازگردانننتد .اگنتر بنته
مبت به او هشدار داد کنته
مبت نبود ،مسیحی کامالً شکست می خوردّ .
خاطر مشیت الهی و حضور ّ
گوش نکند و هرگاه که گوش می کرد ،توبی می شد.
به همین ترتیب ،کسانیکه می خواهند با ایامن به مسیح نجنتات یابننتد ،باینتد مسیرشنتان را از وسوسنته
های فریبنده و تهدید و اجبارهای عرص حاا جدا کنند .اگر می خواهند به مسیح تکیه کنند ،باینتد
همکاری خود را با دنیا قطع کنند ،چون این دو چیز در کننتار هنتم قنترار مننتی گیرننتد و کنتامالً مخنتالف
یکدیگرند .کتاب مقدس به وضوح به ما هشدار می دهد که دوستی با دنینتا ،دشنتمنی بنتا خداسنتت ،و
هر که می خواهد دوست دنیا باشد ،خود را دشمن خنتدا منتی سنتازد31.بننتابراین ،کنتالم تکنتراری بنترای
بنتربد امنتا جنتان خنتود را
کسانیکه خواهان نجاتننتد ،اینتن اسنتت" :انسنتان را چنته سنتود کنته متنتام دنینتا را َ
ببازد؟"

32

پنجم ،کسانیکه نزد مسیح می روند ،باید برعلیه دروغهای دشمن ،رشیر ،سخت بکوشنتند .بنتر اسنتاس
کتاب مقدس ،همۀ افراد از زمان تولد در دام ابلیس گرفتارند و بنترای انجنتام خواسنتتۀ او ،در اسنتارتش
هستند33.وقتی شخص با فیض خدا هوشنتیار شنتده و قصنتد فنترار کننتد ،رشینتر مانننتد شنتیری غنت ّران بنته
دنبالش می رود ،کسی را می جوید تا ببلعد34.اگر کسی فکر می کننتد کنته تعقینتب رشینتر ،فقنتط ینتک
منایش است ،باید بداند که کمینگاه رشیر پنتر از اسنتتخوانهای خشنتک و الشنتۀ خشنتکیدا جویننتدگان
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بسیاری است که به دروغهای او گوش سپرده و تا ابد هالک شده اند 35.او از ابتدا قاتل بود و هر روزه
تعداد قربانیهایش افزایش می یابند .او دروغگو و پدر دروغگویان و متهم کنندا خنتدا و همنتۀ کسنتانی
است که با خدا آشتی می کنند36.منبع سموم او نامحدود است که برای همۀ کسانی آماده شده کنته
در پی یاف

مسیحند.

تیرهای او زهرآگین است و با آتشهای جهنم شعله ور شده اند37.چگوننته منتی تنتوان تصنت ّور کنترد کنته بنتا
وجود چنین دشمنی که در کمین جانهای منتا نشسنتته ،نجنتات آسنتان خواهنتد بنتود؟ رشینتر نینتز مانننتد
رهربان مذهبی فاسد زمان عیسی سعی می کند کنته د ِر ملکنتوت آسنتامن را بنته روی منتردم ببننتدد و بنتا
همۀ کسانیکه سعی منتی کنننتد بنته آن راه یابننتد ،مخالفنتت کننتد38.بنترای غلبنته بنتر چننتین مخالفتهنتای
شدیدی ،به فیض خدا ،کالم خدا و خشونت مق ّدس برای پیتوی و عبور ،نیاز داریم.

39

نهایتاً ،کسانیکه نزد مسیح می روند ،باید برعلیه وسوسۀ تسلیم شدن سخت بکوشند ،وسوسه ای کنته
باعث می شود به خاطر سختی انجیل ،از جسنتتجوی آن دسنتت بکشنتند .امنتروزه اینتن حقیقنتت تقریبنتاً
شنیده منی شود ،پس باید به دقت آننترا توضنتیح دهنتیم .طنترز عمنتلِ مشنتیت الهنتی در نجنتات شنتخص
گناهکار ،تا ابد مانند یک راز می ماند ،تا زمانیکه او تصمیم بگیرد که آنرا آشکار کند .بعضیها انجینتل
را می شنوند و تقریباً بالفاصله آنرا درک می کنند .آنها از روز اول شنیدنِ آن ،با اطمیننتان کامنتل آننترا
می پذیرند .اما ،برای عده ای دیگر ،این مسیر ،بسنتیار دشنتوار اسنتت .آنهنتا انجینتل را منتی شنتنوند و بنتا
خلو

ِ
درک آن در کشنتمکش هسنتتند و از خواسنتته هنتای آن منتی
زیاد مجذوبش می شوند .اما برای

ترسند و دلرسد می شوند .آنها در پیِ توبه و ایامن واقعی اند و از دارا بودنِ آن مطم

نیسنتتند .آنهنتا

کتاب مقدس را مطالعه می کنند ،نزد خدا فریاد برمی آورند و خود را می آزمایند تا ببینند کنته آینتا در
ایامن هستند .آنها خود را بسیار خسته می کنند ولی به پیروزی دست منی یابند یا به پیروزی خیلی
کمی دست می یابند .مانند مساف ِر جان بنیان ،شاید اغلب اوقات خود را در باتالق ناامینتدی بیابننتد،
مبتنت باینتد
مغلوب
ِ
شک و یتس شوند .در این رشایط ،باید با احتیاط و صبورانه به آنهنتا مشنتورت دادّ .
ّ
بداند که چه زمانی با یک کالم به او نزدیک شود و چه زمانی او را با خدا تنها بگذارد .او جنترأت مننتی
انجام کاری ،در پیِ تسکین کشمکشهای آنها باشد ،کارهنتای مانننتد تکنترار دعنتای
کند که با پیشنهاد
ِ
گناهکار ،که بعد به خاطر انجام این کار ،آنها را نجات یافته بداند 40.او باید آنها را تشویق کند کنته بنتا
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دقّت وعده ها را مطالعه کنند و در دعا در جستجوی خدا باشند ،تنتا زمانیکنته مسنتیح ذهنشنتان را بنتاز
کند که آیات کتاب مقدس را درک کنند؛ 41تا زمانیکه پدر محبتش را به فراوانی در قلبشان بریزینتد و
فرزندخواندگی آنها را اعالم کند؛ 42تا زمانیکه روح القدس با روح آنها شهادت دهنتد کنته آنهنتا فرزننتدان
خدا هستند 43.بنابراین ،او باید آنها را تشویق به تالش کند تا فقط با اینتامن از د ِر تننتگ عبنتور کنننتد؛
بکوشند که با مسیح آرامی یابند ،چنانکه نویسندا کتاب عربانیان شهادت می دهد:
پس به هوش باشیم مبادا با اینکه وعدا راه یاف
شود که احدی از شام ،از دست یاف

به آسایش او هنوز بنته قنت ّوت خنتود باقیسنتت ،آشنتکار

به آن بازمانده است .زیرا به ما نینتز چنتون ایشنتان بشنتارت داده

شد .اما پیام که شنیدند ،سودی برایشان نداشت ،زیرا با آنان که گنتوش فنترا دادننتد بنته اینتامن متحنتد
نشدند .ولی ما که ایامن آورده ایم ،به آن آسایش راه می یابیم .چنانکه خدا فرموده است:
"پس در خشم خود سوگند خوردم
که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت".
و با این همه ،کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود.
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کنتل
مبت باید تعادل ظریفی ایجاد کند .از ینتک طنترف ،بعضنتیها برخنتورد سنتطحی بنتا نجنتات دارننتد و ّ
ّ
زندگیشان با اطمینان کاذبی سپری می شود که نتیجۀ آن محکومینتت نهنتایی آنهنتا خواهنتد بنتود .آنهنتا
نشانۀ کمی از توبنتۀ واقعنتی در تجربنتۀ ایامنشنتان ظنتاهر منتی کنننتد و ایامنشنتان سنتطحی و نابجاسنتت.
بعالوه ،آنها هیی نشانۀ پیوسته ای از تقدیس یا رشد قابنتل توجنته در فنتیض ندارننتد .آنهنتا بسنتادگی بنته
مذهب انجیلی خود ادامه می دهند ،درحالیکه کمرت نگران ابدیت و تقوا هستند و نسبت به نیازشان
به خودآزمایی برای اطمینان از ایامنشان بی توجه اند.
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از طرف دیگر ،بعضیها به هامن اندازه در خطر عدم تعادل الهیاتشان بوده و درهای آسامن را بسنتته و
سختگیرانه پشت در ایستاده اند.
تسلیم نصیحتهای کتاب
آنها نظر واالیی نسبت به نجات دارند و آنرا بسیار ج ّدی گرفته اند .مشتاقانه
ِ
مقدسنتنتی شنتنتده اننتنتد تنتنتا خنتنتود را بیازمایننتنتد و فراخواننتنتدگی و برگزینتنتدگی خنتنتود را تثبینتنتت کنننتنتد46.امنتنتا
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استانداردی فراتر از استاندار ِد کتاب مقدس تنظیم کرده اند .آنها معتقدند که پنتیش از دسنتتیابی بنته
کمرتین درجۀ اطمینان ،باید نشانه های مسنتیحیان بسنتیار بنتالغ را داشنتته باشنتند .آنهنتا توبنتۀ اولینته و
ایامنشان را با تصویر کامل و بالغِ کتاب مقدس دربارا این دو اصنتل مقایسنته کنترده و خنتود را نیازمننتد
می دانند .آنها تقدیس تدریجی خود را با چیزی مقایسه می کنند که حتی بنتالغرتین مسنتیحیان نینتز
به آن دست نیافته اند ،و دوباره خود را نیازمند می بینند .سخت تالش کرده و می کوشند تنتا بنته ینتک
استاندارد اخالقی دست یابند که بوسیلۀ آن از نجات خود مطم

شوند و در این فرایننتد ،مسنتیحیت

را مذهب اعامل ساخته اند .آنها دیگر به مسیح نگاه منی کنند بلکه چشم خود را به درونشان دوخته
و بر خود و اعاملشان مترکز می کنند .این یک مترکز کشنده است!
مسلّامً داروهای مختلفی برای درمان این بیامریهای مزمن الزم است .کسیکه در اولین مورد افراطنتی
گرفتار شده باید به سطحی نگری مذهب خود رسیدگی کند ،اما کسنتیکه در منتورد دوم گرفتنتار شنتده
باید به سختگیری خود رسیدگی کند .اگرچه مورد اول در زمان و عرص ما رایجرت است ،امنتا منتورد دوم
که زاهدانه تر به نظر می رسد نیز به هامن میزان کشنتنده اسنتت .مکنت ّررا ً انجیلیهنتا باینتد بنتا وفنتاداری و
وضوح اعالم کنند که نجات زمانی بدست می آید که شخص از ناتوانی کامل خود آگنتاه شنتده و فقنتط
ِ
آزمنتایش
به مسیح ت ّوکل کند .آنها باید به وضوح توضیح بدهند که اگرچه اطمینان ما کنتم شنتده ینتا بنتا
مناسب سبک زندگی کنونیامن مستحکم می شود ،اما اینها سؤاالت اساسی هستند که باید از ابتنتدا
بپرسیم:آیا ما به عیسی مسیح فخر می کنیم و به افتخارات انسانی خود تکیه منی کنیم؟47آینتا دیگنتر
امیدی به خودمان نداریم؟ آیا فقط به مسیح ت ّوکل می کنیم؟ آیا مسیح برای ما ارزشمند شده است؟
کسانیکه خود را با سختگیری غیر کتاب مقدسنتی منتی آزمایننتد ،بنته مشنتاورا بیشنترتی دربنتارا ماهینتت
نجات نیاز دارند .اگرچه معموالً می گوییم که حاصلِ ایامن ،زندگی تغییر یافته است؛ اما شاید بهنترت
باشد که بگوییم ،حاصلِ آن ،یک زندگی در حا ِل تغییر است .اگرچه ایامن آوردن بالفاصله جایگاه ما
را در نزد خدا تغییر می دهد ،اما تغییر ماهیت ما و نفوذ حیات روحانی که عمل بیرونی این تبنتدیل و
واقعیت قابل رؤیت است ،نیاز به زمان دارد و فقط با چالشهای بسیار حاصل می شود 48.اگرچه توبنته
و ایامنی که منجر به نجات می شود ،باینتد واقعنتی باشنتد ،امنتا نباینتد انتظنتار داشنتته باشنتیم کنته عمنتقِ
شکستگی و ایامن در یک نوایامن با عمق شکستگی و ایامن در مسیحی چهل ساله برابر باشد .توبه
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ِ
شنتاهد
و ایامن باید مانند دیگر فضیلتهای مسیحی تقنتدیس شنتوند .بعنتالوه ،اگرچنته ننتوایامن از ابتنتدا
تغییرات اساسی در سبک زندگیش خواهد بود ،اما نباید انتظار داشته باشیم کنته تقدیسنتی همچنتون
تقدیس ایامندار بالغ را در او ببینیم .اطمیننتان منتا از نجنتات نباینتد بنتر اسنتاس مقایسنتۀ تقدیسنتامن بنتا
ایامنداران دیگر باشد ،بلکه فقط باید بر اساس تکیه بر شایستگی مسیح وعمل تقدیس کنندا خدا و
مشیت الهی او در زندگیامن باشد49.ما ساختۀ دست او شده ایم.
بشارت مدرن ،برای کسانیکه اطمینان ندارند ،درمانی اراشه می دهد .این افنتراد مشنتکوک فقنتط باینتد
دعای گناهکار را تکرار کنند و بر وعده ها بایستند .بعد از آن ،اگر شکّهایشان ادامه یابد ،باید آنهنتا را
کاذب رشیر از خود دور کنند .به هر حال ،این یک مرهم کاذب اسنتت کنته بنترای
به عنوان محکومیت
ِ
همیشه درمان منی کند و خادمانی که آنرا بکار می برند ،از جمله کسانی هستند که شکستگی قنتوم
خدا را به طور سطحی شفا می دهند .نباید ایامن آوردن شخص گناهکار به عنوان یک امنتر پنتیش پنتا
افتاده در نظر گرفته شود .چیزهای زیادی در خطر است و خادم باید با اشتیاق زیاد مشنتورت بدهنتد،
درحالیکه جوینده نیز باید برای پیتوی تالش کند.
مبّشان
ّ
کاربرد معارص برای
مبت انجیل را موعظه می کند ،باید با شور و شنتوق از همنته دعنتوت کننتد کنته ننتزد عیسنتی
بعد از آنکه ّ
بیایند .به هرحال ،او باید بنتر اسنتاس کتنتاب مقنتدس دعنتوت کننتد .او نباینتد سنتازش کننتد ینتا از شنت ّدت
تقاضای مسیح از کسانیکه وارد ملکوتش می شوند ،بکاهد و نباید سبکی از نجنتات و اطمیننتان را بنته
شنوندگانش اراشه دهد که در کتاب مقدس ناشنتناخته و بنترای تنتاری کلیسنتا بیگاننته اسنتت .هرینتک از
اینها به طور خطرناکی انجیل را تخریب می کنند و نتیجۀ آن "ایامن آسان"است ،یا چیزی که شنتهید
آملانی دیرتیی بنهوفر به عنوان "فیض ارزان" به آن اشاره می کند:
فیض ارزان یعنی فیضی که در بازار مثل کاالهای ارزان قیمت50به فروش می رسد .تقدیس ،بخشش
گناه و تسلّیهای مذهبی با قیمت ارزانرت عرضه می شوند .فیض به عننتوان گنجیننتۀ بنتی پاینتان کلیسنتا
اراشه می شود ،فیضی که بوسیلۀ آن ،برکات با سخاومتندی و بدون سنتؤال ینتا محنتدودیت جنتاری منتی
فیض بدون قیمت؛ ِ
شودِ .
فیض بی بها! در واقع ،ذات فیض این اسنتت کنته بهنتای آن از قبنتل پرداخنتت
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شده؛ و چون این بها پرداخت شده ،همه چیز بدون بها بدست می آید .چون این بهنتا نامحنتدود بنتود،
امکان استفاده از آن و بکارگیری آن نیز نامحدود است .اگر فیض ارزان نبود ،به چه شکلی می بنتود؟
 ...در چنین کلیسایی ،جهان پوشش ارزان قیمتی برای گناهانش می یابد؛ به توبه و ننتدامت نینتازی
ندارد و قطعاً اشتیاق واقعی برای رهنتایی از گننتاه ننتدارد ...فنتیض ارزان یعننتی عنتادل شنتمردگی گننتاه،
بدون عادل شمردگی گناهکار .آنها می گویند ،فقط فیض همۀ کارها را انجنتام منتی دهنتد ،پنتس همنته
چیز مثل گذشته باقی منتی ماننتد ...فنتیض ارزان ،موعظنتۀ بخشنتش بنتدون نینتاز بنته توبه،تعمینتد بنتدون
انضباط کلیسایی ،عشای ربّانی بدون اعرتاف ،آمرزش گناه بدون اعرتاف شخصی است .فیض ارزان،
ح زنده و جسم پوشیده است.
فیض بدون شاگردی ،فیض بدون صلیب ،فیض بدون عیسی مسی ِ
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با توجه به نصیحتها و هشدارهای مسیح ،باید از خود بپرسیم":چرا ِ
فیض بشارت عرص مدرن شدیدا ً با
توصیف بنهوفر از فنتیض ارزان هامهننتگ اسنتت؟ چنترا مفهنتوم سنتعی و تنتالش و چنتالش بنترای ورود بنته
ملکوت برای ما بسیار بیگانه است؟ چرا ظاهرا ً عدا زیادی به راحتی وارد ملکوت می شوند؟ پاس آن
دوگانه است .اوالً ،به ندرت بهای مسنتیحیت حقیقنتی در موعظنتۀ انجینتل مطنترح منتی شنتود؛ بننتابراین،
جویندگان دلیلی برای چالش ندارند .شنونده با دعوت مسیح دچار جنگ درونی منی شود ،چون بنتا
واقعیتهای مسیحیت کتاب مقدسی مواجه نشده است .اکنون تقاضای اساسنتی شنتاگردی مسنتیحی،
جایگزینِ "خدا شام را دوست دارد و نقشه ای عالی برای زندگیتان دارد" ،شنتده اسنتت .مسنتیحیت در
یک مسیر عریض از نو طراحی شده و الزم نیست که چیزی به خطر بیفتد بلکه همه چیز حاصل منتی
شود؛ جاییکه خودمختاری شخص ،لجوجانه مورد دفاع قنترار گرفتنته و فرمانهنتای کتنتاب مقنتدس رصفنتاً
راهنامهایی برای فرهنگ و وجدان می باشند؛جاییکه دوستی با جهان ،نه تنها مجاز است بلکه مورد
تشویق قرار می گیرد؛ جاییکه مسیحی می تواننتد دو ملّیتنتی شنتود و دیننتداران تحنتت جفنتا قنترار مننتی
گیرند.
وقتی انجیل حقیقتاً اعالم می شود ،شخص با جنگ دورانها مواجه می شود :خودمختنتاری در مقابنتل
تسلیم ارادا خود به دیگران؛ محافظت از خود در مقابلِ خطر مخالفت اک یت؛ آبنترو و تتیینتد انسنتانها
ِ
در مقابنتنتلِ اننتنتزوا در بهنتنترتین حالنتنتت و شنتنتهادت در بنتنتدترین حالنتنتت؛ تکینتنته بنتنته جهنتنتان مرشنتنتی در مقابنتنتلِ
جستجوی شهری که پاینته و اسنتاس دارد ،شنتهری کنته معنتامر و سنتازندا آن خداسنتت؛52لنتذت بنتردن از
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خوشی زودگذر گناه در مقابل توجه به رسزننتش مسنتیح کنته ثروتنتی برتنتر از گنجیننته هنتای اینتن جهنتان
است.
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وقتی تقاضاهای انجیل ،بخشی از موعظۀ انجیل می شود ،در اینصورت انجینتل دوبنتاره ینتک رسنتوایی
خواهد بود و اشخا

با سختکوشی و چالش دربارا مسیح تصمیم می گیرند .کسنتانیکه اینتامن آورده

اند ،مانند آن مرد در کتاب جان بنیان خواهند بود که ظاهر نیرومندی دارد و کالهخود خود را بر رس
می گذارد ،شمشیرش را می کشد ،به سوی د ِر تنگ یورش می برد و با خشونت از مساشل مربنتوط بنته
جسم ،جهان و رشیر که به مخالفت با او می پردازند ،راه خود را می گشنتاید .او مانننتد منتردی خواهنتد
بود که قصد بنای برجی را دارد ،اما اول می نشیند و بهای آنرا ارزیابی می کند ،تا بداند که آینتا قنتادر
به تکمیل آن می باشد یا خیر54.او مانند پادشاهی خواهد بود که پیش از جنگ بنتا پادشنتاهی دیگنتر،
اول می نشیند و اندیشه می کند که آیا بنته اننتدازا کنتافی قنتدرت دارد کنته بنتا ده هنتزار رسبنتاز در برابنتر
کسیکه با بیست هزار رسباز می آید ،بایسنتتد55.بعنتالوه ،او بنترخالف ایامننتدار سنتطحی در َمثَنتل برزگنتر
خواهد بود .اولی کالم را می شنود و بالفاصله با خوشی دریافت می کند ،اما ریشۀ محکمی در خنتود
ندارد .اعرتاف او موقتی است و در مواجهه با دردها یا جفاهایی کنته بنته خنتاطر اینتن کنتالم منتی باشنتد،
بالفاصله می افتد 56.دومی"کالم را می شنود ،اما نگرانیهای این دنیا و فریبننتدگی ثنتروت ،آن را خفنته
می کند و بی ر می سازد( ".متی 22 :13
دوماً ،ظاهرا ً عدا زیادی براحتی وارد ملکوت می شوند ،چون باو ِر عقاید و آینتین مناسنتب را جنتایگزینِ
توبه و ایامنی کرده ایم که توسط روح القدس انجام می شود .بنابراین ،جویننتده نینتازی ننتدارد کنته بنتا
حقایق بزرگ انجیل در کشمکش باشد یا بداند که آیا این حقایق به واقعینتت زننتدگیش تبنتدیل شنتده
اند یا خیر .آیین دعای گناهکار را به او داده اند و او از نجات خود مطم

شده ،چون آنرا اجرا کنترده

است .پس در رسارس زندگیش ،به این آیین به عنوان اساس امید حیات ابدی خود تکیه می کند .به
همین دلیل بسیاری از افراد نفسانی و دنیوی در خیابان و نیمکتهای کلیسا ،متقاعد شده اند که بنته
خاطر کاری که در گذشته انجام داده اند ،از جایگاه درست در نزد خدا برخوردارننتد ،کنتاری کنته تنتتثیر
کمی بر زندگی کنونی آنها داشته یا هیی تتثیری نداشته است.
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در اینجا ما از یک طرف تضّ اد بزرگ بین کتاب مقدس و تاری کلیسا و از طرف دیگر ،شنتیوا بشنتارتی
معارص را می بینیم .وقتی بشارت بر اساس کتاب مقدس باشد ،انجیل موعظنته منتی شنتود و بنته منتردم
توصیه می شود که توبه کرده و ایامن آورند .افرادی که به انجیل عالقمند منتی شنتوند ،بنترای دریافنتت
وضوح بیشرت در رابطه با ماهیت توبه و ایامن واقعی به کتاب مقدس مراجعه می کنند .بعالوه ،آنها را
تشویق می کنند که خود را با توجه به کتاب مقدس بیازمایند تا بدانند که آیا اینتن فیضنتهای انجیلنتی
دوقلو به حقیقت قلبی تبدیل شده اند یا خیر .اگر از طریق مطالعۀ کتاب مقنتدس بنته هنتیی اطمیننتان
مبت از آنها منی خواهد که با اجرای آیین بشارتی"،معامله را متام کنند"و
دست نیابند ،در اینصورت ّ
به آنها اطمینان بخشیده و آنها را نجات یافته بداند .بلکه به آنها مشاوره می دهد ،برای آنها دعنتا منتی
کند و -بیش از همه -تشویقشان می کند که در دعا و بنتا مطالعنتۀ بیشنترت کتنتاب مقنتدس،جویای خنتدا
باشند تا خدا این اطمینان را به آنها عطا کند.
در این قسمت ،جوینده غالباً با جنگهای بزرگی مواجه می شنتود و شنتدیدا ً بنته خشنتونت مقنت ّدس نینتاز
مبت سیاحت مسیحی ،فقط می تواند زاشر را به سوی د ِر تنگ هدایت
مبت عرص مدرن ،مانند ّ
داردّ .
کند؛ او منی تواند زاشر را از در عبور دهد.زاشر باید به تنهنتایی بجنگنتد .باینتد برعلینته آنچنته کنته منتانع از
تسلیمش می شوند ،سخت بکوشد .او باید با کتاب مقدس دست و پنجه نرم کند تا آن را درک کند و
با مفهوم توبه و ایامن در کشمکش باشد تا زمانیکه بداند که آنها را بدست آورده است .او حتنتی باینتد
با خدا جد و جهد کند تا زمانیکه خدا او را تتیید کند .جوینده باید به تنهنتایی پنتیش بنترود تنتا زمانیکنته
خداوند را بیابد یا توسط خداوند یافت شود.
مبت بسیار وسوسه می شود که مداخله کند و روشی را به جوینده بدهد تنتا بوسنتیلۀ آن
در این زمانّ ،
اطمینان حاصل کند .به هرحال ،چنین اطمینانی ،بدون فکر و طبیعی خواهد بود و کار واقعی خنتدا
را بی نتیجه می کند .جوینده باید با خدا تنها مباند .او باید با مسیح معامله کند .باید به طور جنت ّدی
دربارا توبه برای نجات بیندیشد و بداند که آیا چنین چیزی در زندگیش وجود دارد .او باید بنته وعنتده
های خدا توجه کند و سخت بکوشد که به آنها تکیه کند تا زمانیکه کار روح ،اطمینان کتاب مقدسی
را وارد جانش کند ،محبت خدا به فراوانی در قلبش جاری شود و روح فرزند خواندگی باعث شود کنته
او فریاد برآورد" :ا َبا ،پدر".

57

188

188

مبتنت کتنتاب مقدسنتی باینتد آنهنتا را بنتا خوشنتی عظنتیم
بعد از اینکه مردم ایامنشان را اعنترتاف کردننتدّ ،
تشویق کند ،اما نباید بدون هشدار باشد .آنها باید بدانند که اگر اطمینان کنونیشنتان واقعنتی اسنتت،
در اینصورت با خداوند ادامه داده و با آزمایشات بسیار در تقدیس رشد کرده و شنتبیه مسنتیح خواهننتد
شد .اما اگر به جهان بازگردند یا بدون تتدیب الهی به امور نفسانی ادامنته دهننتد ،باینتد واقعنتی بنتودنِ
اعرتافشان را مورد سؤال قرار دهند 58.آنها باید بیشرت بکوشند تا فراخواندگی و برگزینتدگی خنتدا را در
زندگیشان تثبیت کنند 59.باید با توجه به کتاب مقدس ،خود را َم َحک بزنند یا بیازمایند تا ببینند کنته
آیا در ایامن هستند یا خیر.
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کار روح در جانِ شخص ،راز بزرگی است کنته نیازمننتد اعنتتامد کامنتل منتا بنته مشنتیت الهنتی خداسنتت.
بعضیها انجیل را می شنوند ،توبه کرده و ایامن می آورند و توسط روح خدا به اطمیننتان فنتوری دسنتت
می یابند .عده ای دیگر ،روزها ،هفته ها یا حتی ماهها می جنگند تا به اطمینان مشابه دست یابند.
ما به عنوان کسانیکه انجیل به ما سپرده شده ،باید مراقب باشیم که با هر مورد بنته طنتور صنتحیح و بنتا
تشخیص و صرب زیاد برخورد کنیم .هدایت شخص با سیستم بشارتی و اعالم نجاتش به خاطر تسلیم
خالصانه ،یک چیز است .هدایت او به سوی وعده های نجات و تتمل کردن با او ،تنتا زمانیکنته واقعنتاً از
د ِر تنگ عبور کند و عطیۀ فوق العادا اطمینان را از خدا دریافت کند ،چیز دیگری است.
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فصل هفدهم

راه تنگ

از د ِر تنگ داخل شوید ،زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هالکت منتهی منتی شنتود و
داخل شوندگانِ به آن بسیارند .اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کنته بنته حینتات منتهنتی منتی
شود ،و یابندگان آن کم اند.
 متی 14 – 13 :7متی 14 – 13 :7نه تنها یک در ،بلکه یک راه را نیز توصیف می کند،هر دو کوچک و تنگند .از اینجا
متوجه می شویم که ایامن آوردن رصفاً با دری که شخص از آن عبور می کند ،تعریف منی شود ،بلکه
با راهی که شخص در آن گام برمی دارد .وقتی ما موعظۀ انجیلی معارص را بررسی می کننتیم ،ظنتاهرا ً
فقط نیمی از داستان بیان می شود.
با فیض خدا ،اک دنیای انجیلی به این حقیقنتت تکینته منتی کنننتد کنته عیسنتی تنهنتا نجنتات دهننتده و
میانجی بین خدا و انسان است1.همچنین می توانیم خدا را شکر کنیم که اک آنهنتا در تعلنتیم Sola
 Gratiaو  sola fideاستوار مانده اند ،فقط با فیض ،بوسنتیلۀ اینتامن2.اگرچنته مطالنتب زینتادی دربنتارا
چگونگی موعظۀ ورود به ملکوت وجنتود دارد ،امنتا مطالنتب کمنتی دربنتارا نشنتانه هنتای ورود شنتخص بنته
ملکوت وجود دارد .ما با عبور از د ِر تنگ وارد ملکوت می شویم،اما نشانۀ عبور از اینتن در ،اینتن اسنتت
که اکنون در راه تنگ قدم برمی داریم 3.ما فقط با ایامن به شخص و کار مسنتیح عنتادل شنتمرده شنتده
ایم .اما نشانۀ عنتادل شنتمردگی ،تقنتدیس تنتدریجی ماسنتت .د ِر تننتگ و راه تننتگ ،جنتدایی ناپذیرننتد.
کسیکه از در عبور می کند ،متوجه می شود که زندگیش با را ِه تنگ تعریف می شود.
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4

تعری ِ
ف راه تنگ
کلمۀ "راه" از کلمۀ یوننتانی  hodósترجمنته شنتده کنته بنته طنتور تحنتت اللفظنتی نشنتاندهندا ینتک مسنتیر
طبیعی یا راه عبور است .از نظر استعاری ،به راه حیات ،طرز رفتار یا طرز تفکر اشنتاره منتی کننتد .اینتن
ِ
مرتادف مسیحیت بکار رفته اسنتت 5.بننتابراین ،بنته رسعنتت
کلمه شش مرتبه در کتاب اعامل به عنوان
درمی یابیم که ایامن مسیحی بیش از تصمیمی در گذشته برای پذیرش مسیح است .این یک ایامن
پایدار است که جریان زندگی شخص را تغییر می دهد.
کلمۀ "تنگ" برگرفته از فعل یونانی  thlíboاست ،که به معنای فشار آوردن یا لِه کنتردن اسنتت ،مانننتد
کارگ ِر تاکستان که انگورها را فشار می دهد یا جمعیت زیادی که یکدیگر را لِه می کنننتد .اینتن کلمنته
ِ
تحنتت
به صورت مجهول ،یعنی مواجهه با مشکل ،سختی یا رنج 6.به همرا ِه  hodósبه یک راه فتده،
فشار یا محدود شده اشاره می کند .نویسندگان و واعظان مختلنتف مفهنتوم اینتن اسنتتعاره را بنتا تصنتویر
یک د ّرا تنگ نشان داده اند که مردم فقط می توانند یکی یکی عبور کنند .در هنتر طنترف ،دیوارهنتای
بلندی از صخره های محکم قرار دارد .ظاهرا ً ماهیت محدود این مسیر ،نشاندهندا دو حقیقنتت مهنتم
دربارا ماهیت زندگی مسیحی است :این راهی است که با ارادا خدا تعریف می شود ،و راهی کنته بنتا
مخالفتها ،سختی و چالشهای بزرگ مواجه می شود.
راهی که با ارادۀ خدا تعریف می شود
کسانیکه از د ِر تنگ عبور کرده اند ،در راه تنگ پیش می روند .آنها بی هنتدف راه مننتی روننتد و اجنتازه
ندارند که آزادانه در بازار بیهودگی و قتلگاههای این جهان پرسه بزنند .مسیرشان با ارادا خدا تعریف
شده و با مشیت الهیِ پیوسته محافظت می شود.
خدا به آنها تعلیم می دهد،هدایت می کند و قدرت می بخشد تا پیروی کنند و وقتنتی گمنتراه شنتوند،
تتدیب شان می کند .هامنطور که عیسی تعلیم داد ،گوسفندانش صدای او را خواهننتد شنتنید و از او
پیروی خواهند کرد.

7

تصویر مسیری که توسط خدا برای هدایت قومش مشخص شده ،موضنتوع راینتج در رسارس عهنتدعتیق
است .به آن به عنوان راه خداوند ،راه عادالن و راه عدالت اشاره شده است 8.این مسیر با فرامین خدا
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مشخص شده و آزمون منایانگر خوبی برای ایامن واقعی است .ما در کتاب مزامیر درمی یابیم که راه
خداوند و راه عادالن ،مرتادف با فرامین ،جایگاه ،قواعد و شهادتهای خداست 9.بعالوه ،اینتن مسنتیر از
دو طرف به خوبی محافظت و احاطه شده است .توسط مق ّدسین بیشنتامری کنته از ابتنتدای معنتامالت
خدا با بت در آن گام برداشته اند ،بیشرت در زمین فرو رفته است .در مزمور بیسنتت و سنتوم ،داوود بنته
این حقیقت فخر می کند که خدا او را در مسیر عادالن هدایت می کند .کلمنتۀ "مسنتیر ،راه"از کلمنتۀ
عربی  ma’galترجمه شده که نشاندهندا گودال یا فرورفتگی طوالنی ،عمیق و تنگ در زمین است.
حقیقت مهم دیگر دربارا راه تننتگ اینتن اسنتت کنته نشنتانه هنتای آن بنتا قنتدمهای مق ّدسنتین بنتر روی آن،
واضحرت و مشخصرت می شود.کتاب امثال به ما می آموزد که طریق عادالن مانند طلوع سپیده دمان
است که تا روشنایی نیمروز ،نور آن هر دم فزونی می گیرد10.وقتی نوایامن برای اولین بار در اینتن راه
قدم می گذارد ،غالباً شناسایی اینتن راه سنتخت اسنتت .امنتا درحالیکنته بنته راه رفنت

ادامنته منتی دهنتد،

شناسایی آن راحت تر می شود .او با تازه کردن ذهن خود ،درمی یابد کنته ارادا خنتدا چیسنتت و"ارادا
نیکو ،پسندیده و کامل او"چیست( .رومیان  . 2 :12نویسندا عربانیان به ما می گوینتد کنته ننتوایامنی
که فقط شیر می نوشد ،به کالم عدالت خو نگرفته ،چون هنوز نوزاد است .اما وقتی رشد می کند ،به
رساغ غذای جامد می رود و با بکارگیری ح ّواس خود فرق بین خوب و بد را می آموزد.
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راه تنگ با ارادا خدا شناخته می شود ،چنانکه در فرامین ،جایگنتاه ،قواعنتد و حکمنتتش آشنتکار شنتده
است .اما باید مراقب باشیم که همۀ اینها را در زمینۀ شخصیت عیسی مسنتیح درک کنیم.عیسنتی بنته
شنتنتاگردانش گفنتنتت کنتنته راه و راسنتنتتی و حینتنتات اسنتنتت و هنتنتیی کنتنتس جنتنتز بواسنتنتطۀ او ننتنتزد پنتنتدر مننتنتی
رود12.بنابراین ،باید دامئاً به یاد بیاوریم که در این راه تنگ از یک شخص پیروی می کنیم و نه رصفنتاً
از نظام رفتاری یا کتابچه ای برای سبک زندگی .حقیقت پیشنتنهادی بنترای مسنتیحیت کنتامالً اوری
است و رشیعت ،قواعد و حکمت عظیمی برای اطاعت به ما عطا شده است13.اما ،اینها خالصۀ ایامن
مسنتنتیحی نیسنتنتتند و اگنتنتر آنهنتنتا را خنتنتارج از زمیننتنتۀ مسنتنتیح در نظنتنتر بگینتنتریم ،بنتنته سنتنتوی مسنتنتیر خطرننتنتاک
رشیعتگرایی و عادل شمردن خود هدایت می شویم .ما به عنوان مسیحی از یک شخص پینتروی منتی
کنیم 14.حقایق پیشنهادی کتاب مقدس ارزش زیادی دارند که به منتا توضنتیح منتی دهننتد کنته مسنتیح
کیست و چگونه باید از او پیروی کنیم ،اما این پایان کار نیست و اینها بدون بی حرمتی به مسیحیت
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و مسیحی ،از مسیح جدا منی شوند .هشدار بزرگ به شکل قدرمتندی در کالم مسیح خالصه شنتده،
کالم او به کسانیکه در زمان او ،ایامن ارساشینتل را در حنت ّد ینتک نظنتام رفتنتاری پنتوچ تننتزل داده بودننتد.
عیسی گفت" :شام کتب مق ّدس را می کاوید ،زیرا می پندارید به واسطۀ آن حیات جاوینتدان دارینتد،
حال آنکه همین کتابها بر من شهادت می دهند .اما مننتی خواهینتد ننتزد منتن آیینتد تنتا حینتات یابینتد".
(یوحنا  . 40 – 39 :5مسیح منی تواند از تعلیم و فرمانهای کتاب مقدس جدا شود ،اما اینتن فنترامین
نیز منی توانند از شخص مسیح جدا شوند.
راهی که با سختیها شناخته شده است
ما آموختیم که راه تنگ با ارادا خدا تعریف شده است .اکنون به حقیقت دوم و حقیقتی که به هامن
اندازه مهم است ،می پردازیم :این راه است که با سختی و کشمکشها شناخته می شود .این ینتک راه
آسان نیست!
هامنطور که گفتیم ،کلمۀ "تنگ" برگرفتنته از ینتک فعنتل یوننتانی اسنتت کنته بنته صنتورت مجهنتول ،یعننتی
مواجهه با مشکل ،سختی یا رنج.
حتی مطالعۀ سطحی عهدجدید نشان می دهد کنته زننتدگی مسنتیحی بنتا اینتن مسنتاشل شنتناخته شنتده
است .اگر تالش سخت یا خشونت مق ّدس برای ورود به مسیحیت الزم است ،فقنتط منتی تنتوانیم تصنت ّور
کنیم که برای ادامه دادن به این مسیر به تالش برابر یا تالش بیشرت نیاز داریم .هر کسنتیکه بنترخالف
این موعظه کند ،خادم واقعی مسیح نیست ،بلکه یک شیّاد است که چیزی بنترای فنتروش عرضنته منتی
کند.
یکی از بنتزرگرتین نشنتانه هنتای کلیسنتای اولینته ،تح ّمنتل سنتختیها و رنجهنتا بنتود .مسنتیح و نویسنتندگان
عهدجدید بارها به جویندگان و ایامنداران از پیش هشدار دادند که شاگردی حقیقی شاملِ رنجهنتای
بسیار است .عیسی به شاگردانش هشدار داد که جهان از آنها متنفر خواهد بنتود و بنته همنتین دلینتل،
متحمل رنجهای زیادی خواهند شد؛15تحت جفا قرار می گیرند و به آنها دشنام داده و افنترتا خواهننتد
زد؛16تحت تعقیب قرار گرفته ،محکوم شده و در مقابل فرمانرواینتان و پادشنتاهان ،بنته خنتاطر ننتام او بنته
قتل خواهند رسید17.پولس رسول بنته تیموتنتاشوس جنتوان تعلنتیم داد" :همنتۀ کسنتانی کنته بخواهننتد در
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مسیح عیسی با دینداری زیست کنننتد ،آزار خواهننتد دینتد"(دوم تیموتنتاشوس  . 12 :3او بنته کلیسنتای
فیلیپی نوشت که این افتخار نصیب شان شده که نه تنها به مسیح اینتامن آورننتد ،بلکنته در راه او رننتج
بکشند 18.او شاگردان را در لِسرته ،قونیه و ا َنطاکیه تشویق کرد" :باید با تحمل سنتختیهای بسنتیار بنته
پادشاهی خدا راه یابیم" (اعامل  . 22 :14پطرس رسول به ایامننتداران کنته در رسارس آسنتیا پراکننتده
بودند ،تعلیم داد که رنجهایشان بر طبق ارادا خدا بود و نباید از این آتشی که برای آزمودن آنهاست،
در شگفت باشند ،که گویی چیزی غریب بر آنها اتفاق افتاده است 19.در حقیقت ،بنته آنهنتا تعلنتیم داد
که این رنجها برای ایامنداران و کلیساهای رسارس جهان ،یک امر طبیعی است.
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ما از کتاب مقدس درمی یابیم که مسیر مسیحی ،تنگ و پر از رنج اسنتت ،امنتا آزمایشنتها بنتدون هنتدف
نیستند .خدا رنجهای ما را طراحی کنترده تنتا منتا را تهنتذیب ،تبنتدیل و مانننتد پرسنتش بسنتازد .از طرینتق
آزمایشهای آتشین این جهان ،خلو

ایاممنان ثابت شده و برای رسنتیدن بنته خلنتو

بیشنترت تهنتذیب

می شویم تا ایاممنان مانند طالی گرانبها شود21.بعالوه ،آزمایشها و رنجهای گوناگون راه تنگ ،منتا را
به سوی فضیلت واالتر مسیحی هدایت می کنند .پولس رسول نوشت" :بلکه در سختیها نیز فخر می
کنیم ،زینترا منتی داننتیم کنته سنتختیها بردبنتاری بنته بنتار منتی آورد و بردبنتاری ،شخصنتیت را منتی سنتازد ،و
شخصیت سبب امید می گردد"(رومیان  . 4 – 3 :5یعقوب به ایامندارانی کنته در رننتج بودننتد ،فرمنتان
ِ
آزمنتایش
داد که وقتی با آزمایشهای گوناگون مواجه می شوند ،آنرا کامل شادی بینگارند و بدانند کنته
ایامنشان ،پایداری به بار می آورد ،که نتیجۀ آن تقدیس و بلوغ بیشرت است.
ایامندار با وجود رنجها مطم

22

است":می دانیم در حق آنان که خدا را دوست منتی دارننتد و بنتر طبنتق

ارادا او فرا خوانده شده اند،همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار اسنتت(".رومیان 28 :8بنته همنتین
دلیل ،مسیحی شادی و وجد می کند،با وجود اینکه برای مدتی باینتد بنته خنتاطر آزمایشنتات گوننتاگون
عذاب بکشد23.او می داند که رنجهای کنونی در مقایسه با جاللی که در او آشنتکار خواهنتد شنتد،هیی
است.
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اینکه ما ساختۀ دست خداییم و او که کار نیکو را در ما آغاز کرد ،آنرا به کنتامل خواهنتد رسنتانید،باعث
تسلّی و ناراحتی ماست.آگاهی از اینکه به این شکل باقی منی مانیم ،باعث تسلّی است ،ولی گاهی
اوقات تص ّور آتشهایی که باینتد در راه تننتگ از آنهنتا عبنتور کننتیم تنتا از چیزهنتایی رهنتای ینتابیم کنته خنتدا
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وجودشان را در ما تحمل منی کند ،بسیار ترسناک است .مسیحا آمد تا نه تنها باعث خوشی قنتومش
شود ،بلکه مانند ِ
آتش پاالیِشگران و صابونِ گازران باشد .او همچون پاالیِشنتگر و تصنتفیه کنننتدا نقنتره
می نشیند و فرزندان الوی را پاک می کند ،آنها را چون طال و نقره تصفیه می کند و آنان در عنتدالت،
برای خداوند هدایا می آورند25.عمل پاکسازی او در قومش آنقدر دشوار است که آن نبی که آمنتدنش
را پیشگویی کرد ،پرسید:
"اما کیست که روز آمدنش را تحمل تواند کرد؟ و کیست که به هنگام ظهورش توانَد ایستاد؟"(مالکی
 2 :3یکی از بزرگرتین وعده های نبوتهای عهدعتیق این بود که مسیحا قومش را از متام ناپاکیهنتا و
بتها پاک خواهد ساخت26.اما این پاکسازی همیشه با شستشوی لطیف و مالینتم نخواهنتد بنتود ،بلکنته
غالباً با سنتاییدن و خراشنتیدن و تازیاننته زدن(تنبینته همنتراه خواهنتد بنتود .بنته همنتین دلینتل ،نویسنتندا
عربانیان می نویسد:
و آن سخن تشویق آمیز را از یاد برده اید که شام را پرسان خطاب کرده ،می گوید:
" ای پرسم ،تتدیب خداوند را خوار مشامر،
و چون توبیخت کند ،دلرسد مشو.
زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد ،تتدیب می کند،
و هر فرزند خود را که می پذیرد ،تنبیه می مناید"( .عربانیان 6 – 5 :12
برای درک ش ّدت عمل خداوند در برخورد با فرزندانش در راه تنگ ،باید بر این سه کلمه در عربانینتان
 6 – 5 :12مترکز کنیم" :توبی "" ،تتدیب" و "تنبیه" .کلمۀ "توبی " از کلمۀ یوننتانی  elégchoترجمنته
شده که یعنی محکوم کردن به خطا یا گناه ،بوسیلۀ آشکار یا منایان کردنِ آن خطا یا گناه .همچننتین
به طور کلی به معنای رشمسار کردنِ شنتخص محکنتوم اسنتت .اینتن کلمنته بنته معننتای رسزننتش شنتدید،
انتقاد ،تزکیه یا تنبیه است .فعل "تتدیب" از کلمۀ یونانی  paideúoترجمه شده که نشاندهندا تعلیم
و تربیت فرزندان است .در این م  ،غالباً شاملِ تزکیه و تتدینتب بنته همنتراه تنتوبی  ،نصنتیحت و تنبینته
(تازیانه زدن است .کلمۀ "تنبیه" از فعل یونانی mastigóoترجمه شده که به معنای زدن ،شالق ،ینتا
ِ
حسنتاس انجیلیهنتای معنتارص ،بنتیش از اننتدازه
تازیانه زدن است .این زبان برای گوشهای بیش از حنت ّد
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سخت و غیراخالقی است .اما این زبان کتاب مقدس است و واقعیت زندگی کسانیکه به اندازا کافی
در راه تنگ قدم برداشته باشند .در حقیقت ،یکی از بنتزرگرتین درسنتهایی کنته زاشنتر حقیقنتی راه تننتگ
آموخته ،این است که خدا به ش ّدت عمل کرده و برای مق ّدس ساخ

فرزننتدانش از هنتیی چینتز درینتغ

منی کند .او فرزندانش را دوست دارد و از آنها متنفر نیست؛ بنابراین چنتوب را از آنهنتا بنتاز مننتی دارد،
بلکه آنها را به سختی تتدیب می کند تا جانشان را از جهنم رهایی دهد.
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ایامندار با ایامن در برابر عمل الهی تتدیب ،تسنتلیم منتی شنتود و حتنتی پشنتت خنتود را در برابنتر چنتوب
تتدیب خم می کند .اگرچه تتدیب باعث ایجاد اندوه و درد می شود ،اما مسیحی می داند کنته بعنتد از
آن را آرامش بخش عدالت را به همراه دارد ،چیزی که نویسنتندا کتنتاب عربانینتان بنته آن اشنتاره منتی
کند" :هیی تتدیبی در حین انجام شدن ،خوشایند نیست ،بلکه دردناک است .اما بعد بنترای کسنتانی
که به وسیلۀ آن تربیت شده اند ،میوا آرامش و پارسایی بنته بنتار منتی آورد . 11 :12( ".بعنتالوه ،او منتی
داند که خواه این تنبیه (تازیانه مستقیامً به دست خدا انجام شود یا با ابزارهای کوچکرتی همچنتون
رشیر یا جهان ،همۀ اینها توسط خدا طراحی شده و با هدایت ارادا حکیامننته و قنتادر مطلنتق اوسنتت.
سموشیل چادویک به شکل زیبایی آنرا با مشاهدا آهنگری که مشغول کار بود ،به تصویر می کشد:
آهنگر ،فلز گداخته را نگه می دارد ،آنرا برمی گرداند تا مبادا ابات بسیار بر یک نقطنتۀ یکسنتان وارد
شود ،ابات را هدایت می کند تا در لحظۀ درست کوبینتده شنتوند؛ آننترا منتی چرخاننتد ،بنتا گنترم و رسد
کردن ،مستحکم می کند ،تنظیم می کند تا زمانیکه این فلز به شکل دلخواهش درآید.پس خنتدا نینتز
جان را نگه می دارد و ابات را تنظیم می کند.گاهی اوقات رشیر را چکّش خود می سازد .شنتیطان
ابه می زند تا ما را لِه کند .خدا ابات را تنظیم می کند و از بنتدخواهی او بنترای کامنتل کنتردن منتا
استفاده می کند و رشیر در انجام کاری که مق ّدسین را شبیه مسنتیح منتی سنتازد ،عنترق منتی رینتزد .در
نهایت متوجه می شویم که متام تتدیبهای زندگی با فیض همراه بوده و منتا در تعینتین هوینتت خنتود بنتا
رس پدر کامل می شویم .هدف پرجال ِل انجام می شود و ما مانند او می شویم" -چون بیدار شوم ،از
پ ِ
دیدن شباهت تو سیر خواهم شد" (مزامیر . 15 :17
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چون هدف خدا خیریت قومش می باشد ،ما خواهان قدم برداش

در راه تنگ و ماندن در امنینتت و

برکت ارادا او هستیم ،اراده ای که در فرمانها و حکمنتت او آشنتکار شنتده اسنتت .بعنتالوه ،منتی خنتواهیم
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نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوریم ،زیرا خداست که با عمل نیرومند خود ،هنتم تصنتمیم و هنتم
قدرت انجام آنچه را که خشنودش می سازد ،در ما پدید می آورد.

29

با وجود چنین وعده هایی ،خود را برای دستیابی به دینداری تتدینتب منتی کننتیم؛ از متنتام ناپاکیهنتای
جسم و روح پاک می کنیم؛ در پیِ تقدیس هستیم ،که بدون آن هیی کس خداوند را نخواهد دید؛ بنتا
ترس خدا ،قدوسیت را به کامل می رسانیم30.اگر خدا به ش ّدت عمل کرده و چیزی را برای تبدیل منتا
به شباهت مسیح دریغ منی کند ،پس ما نیز باید با همین ش ّدت بنترای دسنتتیابی بنته پنتاداش بنتزرگ،
سخت تالش کنیم.باید در این راه تنگ آنچه را که در عقب اسنتت بنته فراموشنتی بسنتپاریم و بنته سنتوی
آنچه در پیش است حرکت کنیم و برای رسیدن به خط پایان بکوشیم تا جایزه ای را بدست آوریم کنته
خدا برای دستیابی به آن ما را در مسیح عیسی به جایگاه باال فرا خوانده است.

31

ِ
تعریف راه عریض
ِ
صفت "عنتریض" برگرفتنته از کلمنتۀ یوننتانی  eurúchorosاسنتت و نشنتاندهندا چینتزی اسنتت کنته فنتراخ،
عریض ،پهن یا جادار است .در زمینۀ تعلیم مسیح" ،راه عریض" ،را ِه انسانهای سقوط کرده و رسکنتش
است که دعوی خدا را بر آنها تکذیب کرده یا نادیده گرفته اننتد ،رشیعنتتش را کننتار گذاشنتته و در پنتیِ
حیاتی مستقّل و خودمختار بوده اند .چیزهای زیادی را باید دربارا این راه عریض و د ِر فراخی که بنته
سوی آن رهنمون می شود ،در نظر بگیریم.
تنتیت سنتقوط
اول ،راه عریض ،راهی است که انسان خود به خود طی می کننتد .راه اسنتت کنته ّ
کنتل ب ّ
کرده در آن متولد می شود .مزمورنویس اعالم کرد که رشیران از َر ِحم منحرفند ،و از بطن مادر ،گمراه
و درغگو 32.اشعیای نبی فریاد برآورد":همۀ ما چون گوسفندان ،گمراه شده بودیم ،و هر یک از منتا بنته
راه خود رفته بود" ( . 6 :53برای دستیابی به راه فراخ یا عبور از راه عریض بنته چینتزی نینتاز ننتداریم و
نباید کاری انجام دهیم .این خیابان پهنی است که آدم خانۀ خود را در کنار آن ساخت و این مینتراث
فرزندانش شده است 33.به محض اینکه متولد می شویم ،با غریزا سقوط کنتردا خنتود ،اینتن راه را منتی
یابیم و وقتی آنرا یافتیم ،درمی یابیم که با ماهیت ما سازگار است .برای ورود به آن یا ادامنته دادن بنته
این راه ،نیازی به سختکوشی نیست ،بلکه برای دوری از آن به چیزهای زیادی نیاز داریم .بنته همنتین
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دلیل ،مسیح به مردم توصیه می کند که سخت بکوشند تا از راه عریض بازگردند ،راه کنته بنته ننتابودی
می کشاند و از د ِر تنگ عبور کنند که به سوی حیات هدایت می کند.
دوم ،راه عریض ،را ِه خودمختنتاری اسنتت .جاییکنته سنتاکنان اینتن جهنتان برعلینته خداوننتد و مسنتیح اش
ایستاده و می گویند" :بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم"(مزامینتر . 3 :2در
اینجا همه خواهان انجام کاری هستند که به نظرشان درست است 34.انتخاب کنندگان راه عریض به
ِ
تحنتت اسنتتبدا ِد قلنتب
این می بالند که خود را از استبداد آسامن آزاد کرده اند ،اما با این کار ،خود را
فاسدشان قرار داده اند .آنها پادشاه آسامنی را با شش میلیارد غاصب بی ارزشی معاوضنته کنترده اننتد
که نظرشان دربارا حقیقت ،مانننتد ِمنته صنتبحگاهی و بنته اننتدازا سنتتارگان آسنتامن ،منتبهم اسنتت .آنهنتا
رشیعت الهی را معاوضه کرده اند تا تحت فرمانروایی شهوات خود باشند و افراد بی بند و بنتاری شنتده
اند که با رس به سوی نابودی می روند .چون آنجا کنته روینتا ینتا مکاشنتفۀ رشیعنتت نباشنتد ،منتردم افسنتار
گسیخته می شوند و راهی که به نظرشان درست می مناید ،همیشه بنته منترگ خنتتم منتی شنتود35.آنهنتا
خدا را از معادلۀ زندگی حذف کرده و وجو ِد حقیقت محض را غیرممکن ساخته اند .به همنتین دلینتل،
راه رشیران باید عریض باشد ،چون بدون قطب منای اخالقی ،مردم محکوم به رسگردانی بی هدفننتد
ِ
که قابل درک نیست .به بیانِ
ترسناک یهودا ،کسانیکه حاکمیت خدا را بنته خنتاطر حاکمینتت خنتود رد
می کنند ،مانند ابرهای بی بارانِ رانده از باد هستند؛ امواج خروشان دریایند که اعامل ننگین شنتان
را چون کف برمی آورند؛ ستارگان رسگردانند که تاریکی مطلقِ ابدی بر ایشان مقرر است.
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اگرچه این زبان بد و شوم است،اما به هامن اندازه که افراد بی خدا و کافر را منتورد خطنتاب قنترار منتی
دهد،به افراد حاا در کلیسنتا نینتز اشنتاره منتی کند.عنتدا زینتادی در کلیسنتاهای منتا نشسنتته و خنتود را
طرفدار مسیحیت می دانند،اما در راه عریض گام برمی دارند .آنها در پیِ شناخت ارادا خدا نیستند؛
مشتاق فرامین او نیستند؛ در پیِ نشانه های مشیت الهی نیستند؛با احتیاط گام برمنی دارند.مستلۀ
ناراحت کننده این است که آنها بدون اخنتتالل در کلیسنتاهای انجیلنتی بیشنتامر آرامنتی یافتنته و بنتدون
نگرانی به بسیاری از موعظات انجیلی گوش می دهند.
در زیر آفتاب هر ادعایی می کنند که خود را متعلق به ملکنتوت بدانننتد ،امنتا سفرشنتان در راه عنتریض،
ادعای شان را تکذیب می کند.
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سوم ،راه عریض ،راهی برای خشنودی خود است .این راه کسانی است که خود را مق ّدم بر خنتدا منتی
دانند ،این جهان را مق ّدم بر جهان بعدی ،چیزهای کنونی را مق ّدم بر چیزهنتای ابنتدی ،و نفسنتان ّیت را
جایگزین مساشل روحانی می کنند .این یک خیابان پهن است که هر متاینتل نفسنتانی و آرزوی جسنتم
سقوط کرده را برآورده می کند .کتاب مقدس به ما می گوید که انسانها ذاتاً عاشق خنتود ،پنتول ،اینتن
جهان و لذّتها هستند ،به جای اینکه عاشقِ خدا باشند37.همۀ اینتن چیزهنتا در راه عنتریض یافنتت منتی
شوند و کسانیکه در آن گام برمی دارند ،تحنتت هنتدایت"هوای نَفنتس ،هوسنتهای چشنتم و غنترو ِر منتال و
مقام" هستند (اول یوحنا  . 16 :2به همین دلیل ،راه عریض را می تنتوان بنته عننتوان بنتازار بیهنتودگی
دامئی توصیف کرد که شبیه مکان است که در سیاحت مسیحی بنیان نشان داده شده است:
سپس من در رویای خود دیدم که وقتی مسیحی و وفادار از بیابان خارج شنتدند ،بالفاصنتله شنتهری را
در مقابل خود دیدند و نام این شهر بیهنتودگی بنتود؛ در اینتن شنتهر ینتک بنتازاری بنتود ،کنته ننتام آن بنتازار
بیهودگی بود ،که در طول سال باز بود .دلیل اینکه بازار بیهودگی نامیده می شد ،این بود کنته متنتام
چیزهای که در آن فروخته می شد بیهوده یا بی ارزش بود و همۀ کسانیکه به آنجنتا منتی آمدننتد ،افنتراد
بیهوده ای بودند .چنانکه کالم حکیامنه می گوید" :همه چیز بیهوده است".
این بازار یک کسب و کار جدید نبود ،بلکه قدمت زیادی داشت .به شام می گویم که در ابتدا چگونه
آغاز شد.
تقریباً پنج هزار سال پیش ،مسافرانی مانند این دو شخص صادق ،به سوی شهر آسامنی می رفتننتد؛
پس بعلزبوب ،آپولیون ،لِ یون ،با همراهانشان دیدند که مسافران همیشه از شهر بیهودگی عبور منتی
کنند ،پس تصمیم گرفتند که در اینجا بازاری برپا کنند که در متام طول سال برقنترار باشنتد ،جاییکنته
در آن انواع بیهودگی را بفروشند :خانه ها ،زمینها ،معنتامالت ،مکانهنتا ،احرتامهنتا ،پیتنتفتها ،عنوانهنتا،
کشورها ،پادشاهیها ،شهوات ،لذتها و انواع خوشیها از جملنته فاحشنته هنتا ،زننتان ،شنتوهران ،فرزننتدان،
اربابان ،خادمان ،زندگیها ،خون ،جسمها ،جانها ،نقره ،طال ،مرواریدها و سنگهای قیمتی.
در این بازار،شخص همیشه شعبده بازها ،متقلّبها ،بازیها ،رسگرمیها ،احمقها ،تقلینتدها ،حقّنته بازهنتا و
انواع اراذل و اوباش را می دید.
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راه عریض مملو از چیزهای سطحی است که حواس انسانها را پرت می کند و بنترای اینتن طنتراح شنتده
که مردم را از توجه به مساشل مهم بازدارد .این راه وسوسه هنتای ایجنتاد منتی کننتد کنته هوسنتهایی را در
قلب انسانهای نفسنتانی ایجنتاد کنترده و افنتزایش منتی دهنتد ،درحالیکنته همزمنتان ظرفینتت آنهنتا را بنترای
دستیابی به رضایت و سیری کاهش می دهد .این راه با اننتواع فسنتادهای بنتزرگ و حتنتی بنتا چیزهنتای
خوبی که اگر باالتر از خدا باشند ،به بتهای کشنده تبدیل می شوند ،مردم را به دام میندازد .هرچنته
بیشنترت منتردم در اینتن خیابنتنتان پهنتن گنتام بردارننتد ،از خنتنتدا دورتنتر منتی شنتوند ،بیهنتنتوده تنتر منتی شنتنتوند و
زندگیشان بی حاصل تر و بی رتر می شود.
بر اساس تعلیم سؤال 1پرسشنامۀ کوتاه وِستمینیسرت،وقتی مردم نگنتاه صنتحیحی بنته مسنتاشل داشنتته
باشند ،درمی یابند که پایان کا ِر انسان جالل دادنِ خدا و لذت ابدی در اوست .وقتی در دل به اینتن
هدف پشت می کنند ،بزرگی و مقام را که توسط خدا برایشان مق ّرر شده ،از دسنتت منتی دهننتد .آنهنتا
آفریده شده بودننتد کنته خنتدا را بشناسنتند و در شنتگفتیهای بنتی پاینتان شخصنتیت و اعنتامل او کنکنتاش
کنند،اما ترجیح دادند که با خوکها در گِل و الی بغلتند و بنتا جنتواهرات تقلّبنتی رسگنترم شنتوند .مسنتیر
مارپیی رو به پایین و راه عریضی را که پولس رسول در باب اول رومیان توصیف کرده ،برگزیدند" :زیرا
هر چند خدا را شناختند ،اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند ،بلکه در اندیشنتۀ خنتود
فهنتم ایشنتان را تنتاریکی فنترا گرفنتت .اگرچنته ادعنتای حکمنتت منتی
به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بنتی ِ
کردند ،اما احمق گردیدند و جالل خدای غیرفنتانی را بنتا متثالهنتایی شنتبیه انسنتان فنتانی و پرننتدگان و
حیوانات و خزندگان معاوضه کردند( ".آیات 23 – 21
ما در فرهنگی زندگی می کنیم که برای انواع نفسان ّیات و بیهودگی ،اشنتتهای سنتیری ناپنتذیری دارد.
آنها در کتاب مقدس اینطور توصیف شده اند" :خدای آنان شکمشنتان اسنتت و بنته چیزهنتای نننتگ آور
مباهات می کنند ،و افکارشان معطوف به امور زمینی است(".فیلیپیان  19 :3آنها چیزهای ابدی را
با چیزهای م ّوقتی معاوضه کرده اند ،آسامن را بنتا زمنتین و خنتدا را بنتا خنتود معاوضنته کنترده اننتد .در راه
ِ
رصف چیزهای می کنند که نان نیست و محننتت خنتویش را بنترای
عریض گام برمی دارند و پولشان را
آنچه سیر منی کند.
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بسیاری از انسانها ،از جمله بسنتیاری از کسنتانیکه خنتود را بنتا مسنتیح شناسنتایی منتی کنننتد ،در مسنتیر
عریضی هستند که به نابودی می کشاند.
مشکل بزرگرت این است که کلیساهای کمی شیپور را به صنتدا درآورده ینتا بنته رشینتران دربنتارا هالکنتت
قریب الوقوعشان هشدار می دهند .نه تنها مسیر عریض خشنودی خود را تقبیح منی کنند -بلکنته از
آن دفاع کرده و پیتفت می کنند.حتی در جلسات یکشنبه،از آن بنته عننتوان وسنتیله ای بنترای جنتذب
جامعنتت نفسنتنتانی اسنتنتتفاده منتنتی کنند.بسنتنتیاری از جامعتهنتنتا،چیزی بنتنتیش از بنتنتازار بیهنتنتودگی نیسنتنتت و
واعظانشان ،فروشندگان کاالهای ارزانقیمت هستند.با استفاده از سنتاطور موعظنته بنته عننتوان ک ِ
لننتگ
دورس و بیل ،مسیر راه عریض را تغییر داده اند تا جامعنتت نفسنتانی کلیساهایشنتان را براحتنتی مانننتد
دیندارانِ راه تنگ ،به آسامن بریزند.آنها نجات را بنتدون صنتلیب،رنج،جفا ینتا انکنتا ِر نفنتس بدسنتت منتی
مذهب خودشناسی و ارتقای شخصی را اراشه می دهند،یک فعالیت تجاری بنتا خنتدا دارننتد کنته
آورند.
ِ
می توانند تا وقتی ده یک می دهند،ثروت ،تج ّمل ،افراط و زندگی راحتشان را حفظ کنند .این سنتفر
در راه عریض و پهنی است که در آن نجات یافتگان فرضی دست به دست این جهان پیش می روند،
فیض خدا به بی بند و باری تبدیل شده و خداوندی عیسی مسیح انکار می شود40.این چیزها نباینتد
اتفاق بیفتند! باشد که خدا دوباره واعظان و شبانانی را به ما بدهنتد کنته تعلنتیم صنتحیح در دهانشنتان
باشد و هیی بیعدالتی بر زبانشان نباشد ،کسانیکه در آرامش و انصاف با خدا سلوک کنند و بسنتیاری
را از گناه بازگردانند41.بیایید جلوی درها ایستاده و با صدای بلند بنته همنته بگوییم":دنینتا و هوسنتهای
آن گذراست،اما آن که ارادا خدا را به جا می آورد،تا ابد باقی می ماند(".اول یوحنا 17 :2
چهارم ،راه عریض ،راهیست که بنتا مقاومنتت کمنترتی مواجنته منتی شنتود .طبنتق اب املثنتلِ "همرننتگ
جامعت شو" می باشد .برای قدم برداش

در راه عریض ،با مخالفت جسم مواجه منی شنتویم .بنترای

ورود به آن نیازی به کوشش بسیار نداریم .چنانکه ذکر شد ،ما خود به خود در این مسیر هستیم .منتا
در گناه متولد شدیم و از َر ِحم منحرف بودیم و از بنتدو تولنتد گمنتراه بنتودیم 42.بنته همنتین دلینتل ،جسنتم
سقوط کردا ما با هر شخص رسکشی که در راه عریض مالقات می کند ،احساس نزدیکی کرده و قلباً
هر رفتار و خطایی را تتیید می کند 43.باید به یاد داشته باشیم که جسم سقوط کرده با خدا دشنتمنی
می کند و منی تواند او را خشنود سازد44.اما عاشقِ جهان است و مشتاقانه به صنتدای آن گنتوش منتی
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دهد.جسم نیازی به اجبار ندارد که تسلیم شهوت شود و به جنتایی بنترود کنته راه عنتریض هنتدایت منتی
طالب ورود به این راه هستند ،هیی دشمنی در جسم خنتود نخواهننتد یافنتت،
کند .بنابراین ،کسانیکه
ِ
بلکه یک یا ِر فریبنده خواهند یافت.
ِ
هندریکسنتن منتی
به اینتن ترتینتب ،در راه عنتریض ،هنتیی مخنتالفتی از سنتوی دنینتا نخواهنتد بنتود .ویلینتام
نویسد":بر تابلوهای کنا ِر این خیابان پهن نوشته شده" :همۀ شام و همنتۀ دوسنتتانتان خنتوش آمدینتد،
هر چه تعدادتان بیشرت باشد ،خوشحالرت خواهید بود .هر طور که منتی خواهینتد سنتفر کنینتد و بنتا هنتر
رسعتی که می خواهید حرکت کنید.هیی محدودیتی نیسنتت45".کسنتانیکه در راه عنتریض گنتام برمنتی
تنتیت ،بنترادری ،فراگینتری و مداراسنتت .اینتن جشنتن
دارند ،در خیابان پهن جهان هسنتتند .اینتن راه ب ّ
بزرگی است که باید متقابالً متلّق گویی کنید ،حقیقت کنار رفته و هیچکس اجازه ندارد به امپراطنتور
کل این منایش از بین می رود.
بگوید که او هیی لباسی بر تن ندارد ،وگرنه ّ
کتاب مقدس می آموزد که دنیا کسانِ خود را دوست دارد و به آنها گوش می دهد46.وقتی پرسنت خنتدا
به جهانی آمد که خود خلق کرده بود و به نزد قومی که برگزیده بود ،او را نپذیرفتند47.وقتنتی انتخنتاب
نهایی فرا رسید ،دنیا یکی از کسان خود را انتخاب کرد ،خواهانِ تربشۀ یک دزد و قاتنتل بنتدنام شنتده و
ِ
دوسنتت کسنتانی
تقاضا کردند که آن شخص مق ّدس و عادل ،آن شاهزادا حیات مصلوب شود 48.دنیا،
است که دوست خدا نیستند.فقط با کسانی دشمنی می کند که باجرأت صلح شان را با آن لغو کرده
و از راهش بازگشته و به خدا می پیوندند.
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بعالوه ،رشیر در راه عریض هیی مخالفتی منی کننتد .درواقنتع،او اینتن راه را طراحنتی کنترد و بنتا ارادا او
هدایت می شود .طبق کالم پولس رسول ،گام برداش

ِ
مانند "از روشهای این دنیا و از
در راه عریض

رشیس قدرت هنتوا پینتروی منتی کردینتد،از هنتامن روحنتی کنته هنتم اکننتون در رسکشنتان عمنتل منتی کننتد"
(افسسیان . 2 :2
ِ
هندریکسن می نویسد" :رشیر ،راه بعریضر را ساخت .پیروانش در آن گام برمی دارند 50".مق ّدسنتین
خدا که از مسیر تنگ عبور می کنند ،دامئاً وسوسه شده ،مورد آزمنتایش قنترار گرفتنته و حتنتی از ادامنتۀ
رس هر پیی با او مخالفت کرده و سعی می کند که تالشهایش را
سفر خود بازداشته می شوند .رشیرِ ،
برای پیتفت در ایامن باطل کند .اگر به خنتاطر محافظنتت مسنتیح نبنتود ،رشینتر او را همچنتون گننتدم
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ِ
دوسنتت کسنتانی اسنتت کنته در راه عنتریض
غربال و لِه می کرد تا زمانیکه خدا را لعن کند 51.اما رشینتر،
هستند ،حداقل برای مدت زمانی دوستشان است ،زیرا از لبانش عسل می چکنتد و زبنتان او از روغنتن
َفسنطین ،تل است و تیز همچون شمشی ِر دو دم 52.با سنتخنان
چربرت است ،اما رسانجامش همچون ا َ
کنتام منترگ فنترو منتی رود ،و
بسیار ،انسانها را می فریبد و با چرب زبانی اغوا می کند53.اما پاهایش به ِ
گامهایش مستقیم به هاویه می انجامد 54.کسانیکه در راه عریض از او پیروی می کنند ،مانننتد گنتاوی
هستند که به کشتارگاه می رود ،احمقی که در غل و زنجینتر بنته سنتوی مجنتازاتش روان منتی شنتود ،ینتا
پرنده ای که به سوی دام می شتابد .آنها منی دانند که انتخابشنتان بنته بهنتای جانشنتان متنتام خواهنتد
شد ،چون خانۀ رشیر به کام مرگ فرو می رود و راههای او به رسای مردگان رهنمنتون منتی شنتود 55.از
آنان که به نزد او روند ،کسی باز نخواهد گشت و به طریقهای حیات دست نخواهد یافت.
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پنجم ،راه عریض ،راه تاریکی فزاینده اسنتت .از کتنتاب امثنتال منتی آموزیم":طرینتق پارسنتایان همچنتون
طلوع سپیده دمان است ،که تا روشنایی نیمروز ،نور آن هر دم فزونی منتی گینترد . 18 :4(".بنترخالف
آن"،راه رشیران همچون تاریکیِ غلیظ است و منی دانند که از چه می لغزننتد . 19 :4(".عقنتل شنتان
57
حسنتی
حس شنتده ،مانننتد بنتی ّ
تاریک شده و از حیات خدا به دور افتاده اند .نهایتاً وجدان شان بی ّ

میلۀ دا ِغ عالمتگذاری حیوانات،ضوابط اخالقی از آنهنتا گرفتنته شنتده و در شنتهوات دل شنتان،ناپاکی و
شهوات رشم آور به حال خود رها شده اند 58.داوری وحشتناک با ش ّدتی فوق از تص ّور یا فنتوق از آنچنته
جرأت پذیرش آن را داشته باشیم ،بر انسانها و ملتها فنترود خواهنتد آمنتد .اگرچنته هرگنتز مننتی تنتوانیم از
فیض خدا برای نجات بدترین گناهکاران دست بکشیم ،اما باینتد بنته همنتۀ کسنتانی کنته در راه عنتریض
هستند ،هشدار بدهیم که هر قدمی که برمی دارننتد ،ینتک قنتدم بنته تبنتاهی ،ننتابودی و عنتدم بهبنتودی
نزدیکرت می شوند .این جایگاهی نیست که مایل به نجات یاف

باشد ،اما قدرتش را نداشنتته باشنتد،

بلکه جایگاهی است که دیگر اهمیت منی دهدِ .دلش ،پوسته ای خشک می شود و جانش آنقدر کم
عمق می شود که فقط انحرافات این راه می تواند آنرا پر سازد.
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مسیحی و ایامندار دروغین
یکی از بزرگرتین حقایق حاصل از استعاره های راه تنگ و عریض ،این اسنتت کنته راه کنته در آن قنتدم
برمی داریم ،نشاندهندا ایامن ماست .ما باید بارها تکرار کنیم که انسان فقط با فیض ،بوسیلۀ ایامن
نجات می یابد .جایگاه درست ما در نزد خدا ،حاصلِ فضنتیلت ینتا شایسنتتگی منتا نیسنتت ،بلکنته عطینتۀ
خداست59.اما باید بدانیم که کسانیکه با فیض ،بوسیلۀ ایامن نجات یافتنته اننتد ،سنتاختۀ دسنتت خنتدا
شده اند .آنها از نو درمسیح عیسی برای کارهای نیکو خلق شده اند ،کارهایی کنته خنتدا بنتا حاکمینتت
مطلقش از پیش مهیا کرد تا در آنها گام بردارند 60.نجات ،کار منتافوق طبیعنتی خداسنتت کنته ایامننتدار
توسط آن ،خلقتی تازه با عالیق تنتازه و مقنت ّدس منتی شنتود 61.اینتن عالینتق جدینتد ،مسنتیحی را بنته گنتام
برداش

قدم اجباری ،بلکه بنتا روح مشنتتاق62.بنتا تولنتد تنتازا
در راه تنگ هدایت می کند ،نه به عنوان ِ

روح القدس و سکونت او در درومنان،ایامندار برمی خیزد تا در زندگی نوینی گام بردارد.
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او دیگر مانند اقوام دور از خدا در بطالت ذهن و سختدلی خنتود رفتنتار مننتی کننتد ،بلکنته سنتخت منتی
کوشد تا رفتاری شایستۀ خداوند داشته باشد و از هر جهت او را خشنود سازد،در هنتر کنتا ِر نینتک نتر
آورد و در شناخت خدا رشد کند 64.اگرچه قبالً تاریکی بنتود ،اکننتون در خداوننتد ،ننتور اسنتت و مشنتتاق
است که مانند فرزند نور رفتار کند -مانند مسیح رفتار کند و مطابق فرمانهایش عمل کند.
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تعلیم تولد تازه است که در بین انجیلیهای معارص به فراموشی سپرده شنتده و اگنتر کلیسنتا
این اصل و
ِ
بخواهد که دوباره انجیل را موعظه کند ،بازیابی آن اوری است .ما باید اعتقادات پوچ زمان خنتود را
تقبیح کنیم و توضیح دهیم که ایامنداران و نجات یافتگان ،تولد دوباره یافته اننتد؛ از ننتو متولنتد شنتده
اند؛ خلقت تازه ای شده اند که در تازگی حیات گام برمی دارند66.باید این حقیقت را بازینتابی کننتیم
که نشانۀ عادل شمردگی عمل پیوستۀ تقدیس است؛نشانۀ عبور از در کوچک ،این است کنته شنتخص
به حرکتش در راه تنگ ادامه می دهد ،راهی که بر اساس فرامین مسیح است و در مخالفت مستقیم
با جسم ،جهان و ابلیس است .عادل شمردگی بواسطۀ ایامن است ،اما تعالیم تولد تازه که به هنتامن
اندازه مهم است و مشیت الهی فراوانِ خدا به ما اطمینان می بخشد که کسانیکه عادل شمرده شده
اند ،تقدیس خواهند شد.
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کسانیکه ایامنشان را به مسیح اعنترتاف منتی کنننتد و در راه تننتگ گنتام برمنتی دارننتد ،باینتد رصفنظنتر از
ضعفها و لغزشهای بسیار ،تشویق شده و تسلّی یابند .اما کسانیکه چننتین اعرتافنتی کنترده و بنتا سنتهل
انگاری در راه عریض گام برداشته ،مناظر آنرا متاشا کرده و کاالهای آنرا خریداری می کنننتد ،باینتد از
مبت است .این کار بنته خنتادم
تباهی و محکومیت آیندا خود آگاه شوند .این تکلیف بزرگ کشیش و ّ
قوم خدا سپرده شده تا نه تنها خرب خوش فیض خدا را اعالم کند ،بلکه مراقنتب باشنتد تنتا کسنتی از آن
محروم نشود.
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جهت توصیف و بکارگیری حقایق مورد نظر،نگاه مخترصی به دو مرد میننتدازیم :مسنتیحی و ایامننتدار
دروغین .در مورد مسیحی ،کسی را می یابیم که در راه عریض گام برمی دارد .خواه بنته خنتاطر اینکنته
حنتس شنتده و کمنترت بنته جنتان خنتود
ایامنش را به خدا از دست داده ،یا توسط یک قالب مذهبی ،بنتی
ّ
توجه می کند .یک روز صدای واعظی را می شنود که با انجیل عیسی مسیح اعنتالم خطنتر منتی کننتد.
شاید این پیغام را قبالً هزاران بار شنیده باشد ،اما صدایی را در درون این صدا می شنتنود .او نسنتبت
به شناخت خدا ،وضنتعیت ترسنتناک خنتود و شایسنتتگی عمنتل مسنتیح هشنتیار و بینتدار منتی شنتود .اینتن
مکاشفۀ تازه از ق ّدوسیت خدا ،گناهش را منایان می کند و او بنته خنتاطر کنتاری کنته کنترده و بنته خنتاطر
شخصیت جدیدش ،خرد می شود.اما توبۀ او تا زمان مرگ به تتخیر منی افتد ،بلکه با مکاشفۀ بیشرت
از قد ّوسیت خدا و گناهش انجام می شود؛ او برای اولین بار در زندگیش ،فیض شگفت انگیز خنتدا را
در چهرا مسیح می بیند .پس با ایامن به سوی مسیح می دود و نجات می یابد.
سپس واقعیت ایامنش آشکار می شنتود.همه چینتز را متفنتاوت منتی بیننتد.همچنین بسنتیاری از عالینتق
گذشته اش را از دست می دهد ،عالیقی کنته بنتا متنتایالت جدینتد جنتایگزین شنتده تنتا خنتدا را خشنتنود
ساخته و طبق فرامین او زندگی کند.همچنین کامالً آگاه می شود که چینتزی در دروننتش هسنتت کنته
هنوز با خدا و اشتیاق برای عدالت می جنگد.هنوز یک وجنته رهنتایی نیافتنته در شخصنتیت اش وجنتود
دارد که در کتاب مقدس"جسم" نامیده منتی شنتود.متایالت آن بنترخالف روح اسنتت و بنتا یکنتدیگر منتی
جنگند تا نوایامن به زودی دریابد که زندگی مسیحی یک چالش است 68.در آغنتاز سنتفر در راه تننتگ،
جنگهایی در اطراف و درونش ایجاد می شود.گاهی اوقات فیض ،پاهایش را چابک می کند و ظنتاهرا ً
به پیتفتهای زیادی دست می یابد .در مواقع دیگر ،ظاهرا ً به ازای هر سه قدم که به جلنتو منتی رود،
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دو قدم به عقب بازمی گردد .گاهی اوقات،وسوسه می شود که راه تنگ را ترک کند ،اما مشیت الهی
خدا این مسیر را عمیق ساخته 69و او منی تواند از آن باال رود و خارج شنتود .اگرچنته جننتگ بنتا جسنتم،
جهان و رشیر دشوار است ،اما مسیحی منی تواند با خدا بجنگد .اکنون او با ایامن به مسیح ،به خدا
تعلّق دارد و ساختۀ دست اوست .شاید در هر لحظه از زندگیش بنته نظنتر برسنتد کنته بنته عقنتب و رو بنته
پایین می رود ،اما مشیت الهی خدا اطمینان می بخشد که در مسیر کلّی این سفر پیتنتفت خواهنتد
کرد .او با گناه در کشمکش خواهد بود و گاهی اوقات شاید حتی در گناه دردناکی سقوط کننتد ،امنتا
در آنجا منی ماند .خدا با حسادت مشتاق است که روحش در ما ساکن شود.
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شبان اعظم در جستجوی او خواهنتد بود،چنتون آنچنته را کنته پنتدر بنته او عطنتا کنترده ،از دسنتت نخواهنتد
داد71.پدر با او مانند پرس رفتار می کند و با توبیخهای بسیار و حتی تازیانه های شدید که شنتاید اثنتر
زخمهای مادام العمر را بجا گذارد،تتدیبش می کند 72.در نهایت ،خدا کاری را که آغاز کرده به کامل
می رسنتاند ،تنتا زمانیکنته مسنتیحی ینتک روز جنتالل یابنتد":زیرا آننتان را کنته از پنتیش شنتناخت ،ایشنتان را
همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پرسش درآیند ،تا او فرزند ارشنتد از بنترادران بسنتیار باشنتد .و
آنان را که از پیش معین فرمود ،همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فرا خواند ،همچننتین پارسنتا شنتمرد؛و
آنان را که پارسا شمرد،همچنین جالل بخشید(".رومیان. 30 –29 : 8
نشانۀ تبدیل در زندگی ایامندار واقعی این است که او به قدم برداش

در راه ِ
تنگ فرامین خدا ادامه

می دهد .با هر مکاشفه از ق ّدوسیت خدا و گننتاه خنتود ،شکسنتتگی بیشنترتی را تجربنته منتی کننتد .امنتا
مکاشفۀ بیشرت دربارا ضعف و نیازش ،او را به یتس و نومیدی منی کشاند ،بلکه بنتا مکاشنتفۀ بیشنترت از
فیض خدا در مسیح همراه می شود .نهایتاً ایامندار در مقایسه با آغنتاز مسنتیرش در راه تننتگ ،خنتود را
مق ّدسرت ،شکسته تر و قدردانرت در برابر مسیح و بی اعتامدتر به خود می یابد.
در رابطه با ایامندار دروغین ،کسی را می بینیم که در راه عریض بدون نگرانی برای جان خود ادامنته
می دهد .یک روز صدای واعظ را می شنود که با انجیل عیسنتی مسنتیح بنته او هشنتدار منتی دهنتد .بنته
دالیلی ،این پیغام توجهش را جلب می کند .سپس ایامنش را به مسنتیح اعنترتاف منتی کننتد .حنتاال دو
احتامل وجود دارد .حداقل در بعضی از کلیساهای انجیلی می تواند در راه عریض به مسیرش ادامه
دهد و همچنان مطم

باشد که ایامندار است و از امید حیات ابدی برخوردار اسنتت .جایگنتاه تغیینتر
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نیافتۀ او و عالقۀ کم به مساشل خدا ،فقط به عنوان عدم شاگردی محسوب منتی شنتود .مانننتد اعضنتای
دیگری که شاید به هامن اندازه فریب خورده باشند ،کسانیکه او خود را با آنها مقایسه کنترده و در راه
عریض نابودی ابدی ،بدون هشدار از سوی شبانانی که مس ول جانش هستند ،به راه خود ادامه می
دهد.
اما اگر اعرتاف ایامنش در یک کلیسای بی عیب با انجیل کتاب مقدسنتی و درک اینتامن واقعنتی بنتود،
برخورد متفاوتی با این موضوع می شد .نشانه های راه تنگ تعلیم داده شده و تشویق می شد که در
این راه گام بردارد .در اینصورت ،شاید به رسعت تقاضای شاگردی را رد کند و غیرایامندار بودنِ خود
را آشکار کند .اما غالباً ممکن است تغییرات بیرونی در زننتدگیش مننتودار شنتود .شنتاید خوشنتی تنتازه و
حتی نشانه هایی از شاگردی حقیقی را ظاهر کند .شاید برعلیه جسم ،سخت بکوشنتد و متنتام نشنتانه
های مسافر حقیقی راه تنگ را داشته باشد .اما ،مبوقع ماهیت واقعی جایگاهش آشکار می شنتود .او
از راه تنگ منحرف شده و نهایتاً به آن پشت می کند .شاید به سوی خطا در تعالیم برود و پاینته هنتای
ایامن را انکار کند .شاید از کشمکش با گناه دست بکشد و به گناهان خود بازگردد،مانند سنتگی کنته
به قی خود بازمی گردد و خوکی که بعد از شستشو ،به غلتیدن در گل و الی ادامه می دهد73.شنتاید
مانند دیامس ،دوباره عشق این دنیا در او شعله ور شود و ایامنش را ترک کند و به جهان بنتازگردد.
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شاید به سادگی دچار بی تفاوتی شود ،بیحالی عمیقی که منی تواند از آن آگاه شود .یا نهایتاً ،شاید
به رساغ یک جامعت انجیلی دیگری برود که در آن افراد نفسانی به راحتی سعادمتند می شوند.
اگرچه همۀ این فجایع تا حدودی در زندگی مسیحی واقعی نیز اتفاق می افتد ،اما فرق مشنتخص در
ایامندار دروغین این است که مشیت الهی فراوان خدا در زننتدگیش دینتده مننتی شنتود .تتدینتب الهنتی
کتاب مقدسی ،در زندگی او ظاهر مننتی شنتود .اینتن شنتخص بسنتادگی اجنتازه دارد کنته هنتر کنتاری کنته
بخواهد انجام دهد .او بدون مداخلۀ الهی که مانعی برایش ایجاد کند ،این راه را ترک کرده و از گلّنته
فرار می کند .با ارتدادش به عنوان ایامندار دروغین یا پرس حرامزاده شناخته می شود .اینتن حقیقنتت
وحشتناک به وضوح توسط نویسندا عربانیان بیان شده است" :زیرا کدام پرس اسنتت کنته پنتدرش او را
تتدیب نکند؟ اگر شام تتدیب نشده اید ،در حالی که همه از آن سهمی داشته اند ،پس حرامزاده اید،
نه فرزندان حقیقی".

(عربانیان 8 – 7 : 12
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عیسی در َمثَل برزگر ،شخص غیرایامندار را با رصاحت زیادی توصیف منتی کننتد.اولی ،قلنتبش مانننتد
سنگالخ است که دانۀ انجیل بر آن می افتد .او کالم را می شنود و بالفاصله با شادی منتی پنتذیرد؛اما
ریشۀ محکمی در خود ندارد -یعنی تولد تازه نیافته -بلکنته م ّوقتنتاً آننترا پذیرفتنته و وقتنتی بنته خنتاطر اینتن
کالم ،با رنجها یا جفاها مواجه می شود ،بالفاصله می افتد 75.دومی ،قلنتبش مانننتد خنتارزار اسنتت کنته
دانۀ انجیل بر روی آن میفتد.
او کالم را می شنود ،سپس نگرانی اینتن جهنتان و فریبننتدگی ثنتروت ،آن را خفنته کنترده و بنتی نتر منتی
سازد76.در هر دو مورد ،ایامندار دروغین به این ترتیب از مسیحی جدا می شود کنته هرگنتز بنتالغ مننتی
شود و را پایدار به بار مننتی آورد 77.او مانننتد گینتاهی اسنتت کنته نویسنتندا عربانینتان توصنتیف کنترده،
زمینی که بارانی را که بارها بر آن می بارد ،جذب می کند ،اما خار و خس به بار می آورد و در نهاینتت
سوزانیده می شود78.درختی که میوا خنتوب بنته بنتار مننتی آورد و برینتده شنتده و در آتنتش انداختنته منتی
شود79.یکی از شگفت انگیزترین و ناراحت کننده ترین حقایقِ َمثَل برزگر این است که از بنتین چهنتار
نفر توصیف شده ،فقط اولی انجیل را آشکارا رد می کند .سه نف ِر دیگر ایامنشان را اعرتاف می کنند،
اما فقط یکی از آنها واقعاً ایامن آورده است.
افراد بسیار و افراد اندک
در حالیکه به پایان مطالعۀ در تنگ و راه عریض می رسیم ،با چیزی برخورد می کنیم که شاید تکنتان
دهنده ترین حقیقت ممکن باشد :اینکه بسیاری از افراد در راه نابودی هستند و فقط تعداد کمی در
و راه را می یابند که به حیات رهنمون می شود 80.وقتی به زمینۀ صحیح کالم مسنتیح پنتی منتی بنتریم،
این حقیقت ج ّدیرت می شود.
در نگاه اول ،ما مستّعد این تفکّریم که مسیح بین کسانیکه در مألعام به مسیح اعنترتاف نکنترده اننتد و
کسانیکه اعرتاف کرده اند ،تفاوت قاشل می شود .در این صحنه ،بنتی خنتدا ،ناسنتتیک ،کنتافر و مکتنتب
گراها در راه عریضی هستند که باعث نابودی می شود ،و معرتفین مسیح ،در راه تنگی هستند که به
سوی حیات رهنمون می شود .در اینصورت ،باز هم درست است که بسنتیاری از افنتراد در راه ننتابودی
هستند .اما دایره ای که مسیح ترسیم می کند ،تنگرت است .او در اینتن زمیننته ،بنتین افنتراد منتذهبی و
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غیرمنتذهبی ینتنتا حتنتی کسنتنتانیکه خنتود را غیرمسنتنتیحی منتی دانننتنتد و کسنتانیکه منت ّدعی پینتروی از مسنتنتیح
هستند ،تضّ ادی ایجاد منی کند .بلکه فقط دربارا کسانی صحبت می کند که ادعا می کنند که پیرو
او هستند .او هشدار می دهد که از بین کسانیکه خود را از آنِ او منتی دانننتد و حتنتی در مألعنتام او را
خداوند خطاب می کنند ،فقط عدا کمی نجات می یابند.
این حقیقت ناراحت کننده با متون بعدی ثابت شده اند،متونی که عیسی به کسانیکه خود را پیرو او
می دانند،به ش ّدت هشدار می دهد 81.اوالً ،همۀ انبیایی کنته مسنتیحی بنته نظنتر منتی رسنتند ،مسنتیحی
نیستند.اعتبار خدمت و اعرتافشان با میوه ها و طرز زننتدگیش ثابنتت منتی شنتود 82.دومنتاً،هر کنته بارهنتا
عیسی را خداوند خطاب کند یا حتی به نام او خدمت کند ،وارد ملکوت آسامن نخواهد شد 83.نشنتانۀ
ایامن حقیقی و تبدیل حقیقی ،تسلیم شدن در برابر ارادا پدر است .نهایتاً ،هر که به تعنتالیم مسنتیح
گوش کند ،از داوری آیندا جهان نجات نخواهد یافت ،بلکنته فقنتط کسنتانیکه ننته تنهنتا کالمنتش را منتی
شنوند ،بلکه مطابق آن عمل می کنند.
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از این هشدارها به وضوح درمی یابیم که مسیح دربارا ع ّدا زیادی صحبت منی کننتد کنته او را نادینتده
گرفته یا در مألعام رد می کنند؛ بلکه دربارا کسانی صحبت می کند که م ّدعی شناخت او هسنتتند و
در مألعام خود را مسیحی معرفی می کنند .از بین آنها ،فقط تعداد کمی نجات می یابند .باقی آنهنتا
مانند کسی هستند که در َمثَل جشن عروسی آماده نبودد 85.او به طور اتفاقی بنته اینتن دعنتوت پاسنت
داد ،اما برای تهیۀ لباس مناسب برای رشکت در جشن عروسی تالش نکرد .بنابراین ،پادشنتاه دسنتتور
داد که دست و پایش را ببندند و به تاریکی بیندازند .به این ترتیب ،عیسی هشدار می دهد که افراد
بیشامری به دعوت انجیل پاس داده اند،اما هرگز حقیقتاً ایامن نیاورده و نشانه های واقعی ایامن،از
وی گیهای زندگیشان نبوده است .اگرچه تا حدودی واکنش نشان دادند ،اگرچه او را خداوند خطنتاب
کردند و حتی به نام او خدمت کردند ،اما "به تاریکیِ بیرون" انداخته منتی شنتوند؛ "جنتایی کنته گرینته و
دندان به دندان ساییدن خواهد بود" .به همین دلیل ،عیسی هشدار داد" :دعوت شنتدگان بسنتیارند،
اما برگزیدگان اندک( ".متی . 14 – 13 : 22
باید به این هشدار گوش فرا دهیم .ما مننتی تنتوانیم رسمنتان را در شنتن فنترو کننتیم و وامننتود کننتیم کنته
چنین چیزی وجود ندارد .منی توانیم واقعیت جامعت انجیلی غرب را نادیده بگیریم .ع ّدا بیشامری،
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مسیح را خداوند خطاب می کنند و هر هفته در هر نوع فعالیت انجیلی رشکت می کنند ،ولی در راه
حسی از خواندگی ،سختکوشی ،قربانی ،دوری از گناهِ ،
ترک جهنتان ینتا
عریض زندگی می کنند .آنها ّ
پیگیری عدالت ندارند .مساشل به شکلی پوچ و عجیب و غریب به ما مح ّول شده و اکنون آنقنتدر بنترای
ما عادی شده که تعداد کمی به پوچی آن پی می برننتد .بشنتارت ،برعلینته بنتازار بیهنتودگی اینتن جهنتان
هشدار منی دهد؛ بلکه یکی از جذابیتهای اصلی آن شده است.شاید بزرگرتین گناه این است که نه
تنها سکوی موعظه مانع از انجام این کار نشده ،بلکنته خنتودش ،اینتن کنتار را انجنتام منتی دهنتد .خنتادم
معارص دیگر مانع برای این مساشل نیست ،بلکه غالباً عامل سازمان دهندا آن اسنتت .اکننتون موعظنته
توسط مربیان زندگی انجام می شود که به مردم قواعدی را آموزش منتی دهننتد تنتا در حینتات کننتونی،
متخصصین رشنتد کلیسنتا بنته کلیسنتاها تعلنتیم منتی دهننتد کنته چگوننته
بهرتین زندگی را داشته باشند.
ّ
بوسیلۀ رشد دامئی نفسانیّت ،از وسایل نفسانی برای جذب انسان نفسنتانی و حفظشنتان در جامعنتت
استفاده کنند .بشارت و متخصصین متموریتهای بشارتی ،با توجه به رشایط به رساغ انجیل می روننتد
تا آنرا برای فرهنگی که دیگر فرقی با دنینتا ننتدارد ،قابنتل دسنتتیابی و بنتی آزار سنتازند .بنته اینتن ترتینتب،
بسیاری از کسانیکه عیسی را خداوند خطاب می کنند ،به طرف روزی می روند که در نزد او ایستاده
و خواهند شنید" :هرگز شام را نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران".
در بین رس و صداهای انجیلی و رسدرگمیها و افتخار زیاد به جمعیتی که در جلسنتامتان رشکنتت منتی
ِ
بلومربگ بیندیشیم":شاید درصنتد ایامننتداران
کنند،باید به این حقایق و جملۀ محقّق عهدجدید،کرِج
حقیقی در مکانها و زمانهایی که "مسیحی" بودن رواج دارد ،بنتا درصنتد مسنتیحیان در جفاهنتا ،تفنتاوت
ِ
اعنترتاف اینتامن را
زیادی نداشته باشد ،وقتی تعداد کمی از کسانیکه عمیقنتاً متع ّهنتد نیسنتتند ،جنترأت
دارند".
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مرگ و زندگی
مسیحیت حقیقی مربوط به مساشل پنتیش پنتا افتنتاده نیسنتت .بلکنته دربنتارا منترگ و زننتدگی ،آسنتامن و
جهنم ،خوشی ابدی در حضور خدا یا زندگی ابدی بسیار ترسناک است.مسیحیت ،مذهبی است که
رسنوشت قطعی انسانها را به تعادل می رساند .بنابراین ج ّدیرتین موضوع است.

در متی ،14 – 13 : 7عیسی"حیات"را متضّ اد "نابودی" می داند .کلمۀ "حیات" از کلمۀ یونانی zoe
کل تعالیم مسیح و نویسندگان عهدجدید به این نتیجه می رسنتیم کنته او
ترجمه شده است .در زمینۀ ّ
رصفاً دربارا زندگی جسامنی یا طول مدت زندگیامن صحبت منی کند .بلکه بنته حینتات ابنتدی اشنتاره
می کند که دربارا کیفیت زندگی است که حاصلِ رابطۀ نزدینتک و شخصنتی بنتا خداسنتت 87.اینتن ینتک
رابطۀ آزاد ،کامل و بدون مامنعت جدایی و مرگ حاصل از گناه است 88.این یک رابطۀ فرزندی اسنتت
نصیب ایامندار شده است 89.به طور خالصه ،این حیات بنتی پاینتان
که در آن ،افتخار و برکت فرزندی
ِ
در حضور مطبوع خداست و بوسیلۀ کار و شخص عیسی مسیح به ما عطا شده است.
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متضّ اد "حیات" ،کلمۀ "نابودی" است .اینتن برگرفتنته از کلمنتۀ یوننتانی  apóleiaاسنتت ،کنته"خرابی" ینتا
"فنا" نیز ترجمه می شود .با توجه به زمینۀ تعلیم مسیح و عهدجدید به این نتیجنته منتی رسنتیم کنته بنته
پایان زندگی شخصی اشاره منی کند ،بلکه به مجازات ابدی یا بی پاینتان در جهنتنم اشنتاره منتی کننتد.
اگرچه ممکن اسنتت شنتخص اعرتاضنتاتی بنته اصنتل و تعلنتیم مجنتازات بنتی پاینتان داشنتته باشنتد و شنتاید
تعلیم آشکارش
عهدجدید را اسناد معیوبی دانسته و اعتنایی نکند ،اما منی تواند به طور منطقی این
ِ
را انکار کند .حیات ابدی و نابودی ابنتدی بنته یکنتدیگر متصنتلّند .اینتن حقیقنتت بنته وضنتوح در توصنتیف
مسیح دربارا داوری نهایی دیده می شود ،جاییکه او اعالم کرد" :برشیرانر به مجازات جاودان داخل
خواهند شد ،اما پارسایان به حیات جاودان( ".متنتی  . 46 : 25اگنتر "مجنتازات جنتاودان" رشینتران در
جهنم ،تا ابد به طول نینجامد ،منی توانیم فرض کنیم که خوشی نجات یافتگنتان در آسنتامن نینتز بنتی
پایان است.
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جهنم ،ظهور نهایی و کامل خشم عادالنۀ خدا برعلیه رشیران است .این نتیجۀ نهایی سنتقوط بزرگنتی
است که در راه عریض آغاز شنتد .در جهنتنم ،همنتۀ رحمتهنتا از گناهکنتار برداشنتته شنتده و او در معنترض
عدالت کاملی که برایش مقنت ّرر شنتده ،قنترار منتی گینترد .همچننتین او نهایتنتاً و قطعنتاً در شنتهوت قلنتبش
واگذاشته شده و شهوات رشم آورش بدون مانع بر او مسلّط می شوند92.تا ابد از برکات قوم خنتدا دور
می شود؛ او بدون خدا و بدون امید است 93.دانتۀ شاعر با تفکر در این حقیقت کتاب مقدس در شعر
حامسی خود ،کمدی الهی ،می نویسد که بر باالی دروازه های جهنم نوشته شده" :همۀ شام که بنته
اینجا وارد می شوید ،امید را ترک کنید" .کشیش نامدار پاکدینان ،ریچارد باکسنترت اعنتالم کنترد" :منتن
طوری موعظه کردم که انگار مطم

نیستم که بار دیگر فرصنتت موعظنته کنتردن داشنتته باشنتم ،مانننتد

انسان در حا ِل مرگی که به انسانهای درحا ِل مرگ موعظه می کند".
باید بدانیم که د ِر وجود دارد که برای نجات یاف
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باید از آن عبور کنیم .این در ،مسیح و فقط مسیح

است ،و ایامن و فقط ایامن ،او را برای ما باز منتی کننتد .امنتا کتنتاب مقنتدس ،بنته طنتور لغنتزش ناپنتذیر و
بیرحامنه در تالش برای متقاعد کردن ماست که نشانۀ عبور از این در ،این است که مسنتافر راه تننتگ
شویم.
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می گویند که از لحظۀ تولدمان در حا ِل مرگ هستیم .همچنین درست است که از لحظۀ ورود به این
عازم سفری برای ِ
ترک این جهان می شویم .به همین دلیل ،مسیح به ما هشدار می دهد کنته
جهانِ ،
راه تنگی وجود دارد که به حیات ابدی "منتهی می شود" و راه عریضی که به نابودی ابنتدی "منتهنتی
می شود"95.این حقیقت بزرگ و وحشتناکی است که باید وجدان ما را تحت فشار قرار دهد .ارمینتای
نبی به ما می گوید که خداوند "طریق حیات و طریق مرگ" را پیش پای ما می نهنتد (ارمینتا . 8 : 21
او فریاد زد:

"بر طریقها ایستاده ،بنگرید،
دربارا راههای قدیم بپرسید که راه نیکو کدام است.
در آن گام بردارید
تا برای جانهای خود اسرتاحت بیابید".
رس اورشلیم نشوید کنته پاسنت دادننتد" :گنتام برنخنتواهیم داشنتت"( .ارمینتا . 16 : 6
مانند ساکنان خود ِ
چنانکه اشعیای نبی درخواست می کند:
"رشیر 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 آمرزید7 : 55( ".
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فصل هجدهم

نشانۀ بیرونی از یک واقعیت درونی

از پیامربان دروغین برحذر باشید .آنان در لباس گوسفندان نزد شام می آیننتد ،امنتا در بنتاطن گرگنتان
د ّرنده اند .آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت .آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر را از علف هرز منتی
چینند؟ به همین سان ،هر درخت نیکو میوا نیکو می دهد ،اما درخت بد میوا بد .درخت نیکو مننتی
تواند میوا بد بدهد ،و درخت بد نیز منی تواند مینتوا نیکنتو آ َو َرد .هنتر درختنتی کنته مینتوا خنتوب ندهنتد،
بریده و در آتش افکنده می شود .بنابراین ،آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت.
 متی 20 – 15 :7در این آیات ،خداوند دربارا ظهور خا

پیامربان دروغین به قومش هشدار می دهد و به آنهنتا تعلنتیم

می دهد که چگونه می توانند آنها را بشناسند .پولس رسول هشدار مشنتابهی را بنته کلیسنتای افسنتس
می دهد" :می دانم بعد از رفتنم ،گرگهای د ّرنده به میان شام خواهند آمد که به گلنته رحنتم نخواهننتد
کرد.حتی از میان خود شام کسانی برخواهند خاست و حقیقت را دیگرگون خواهند کرد تا شنتاگردان
را به پیروی خود از راه به در کنند( ".اعامل 30 – 29 :20
طبق کالم مسیح ،در نگاه اول این گرگهای روحانی همچون گوسفند به نظر می رسند و در میان گله
وارد می شوند ،چنانکه گویی متعلق به آن هستند .اما ،آنها آنطور که به نظر منتی رسنتند ،نیسنتتند .در
حقیقت ،آنها برخالف این هستند .اگرچه از بیرون ظاهر یک ب ّره را دارند ،اما از درون گرگهای گرسنه
اند .آنها پیاله های هستند که از بیرون متیزند ،اما درونشان کثیف است 1.قربهای رنگ شده اند کنته
پر از "استخوانهای مردگان و انواع نجاسات" است (متی  . 27 : 23یهنتودا آینتۀ  12آنهنتا را بنته عننتوان
صخره های دریایی خطرناکی توصیف می کند کنته در زینتر آبهنتای جنتذّاب مخفنتی شنتده اننتد ،ابرهنتای
متاشایی که هیی باران حیات بخشی ندارند و درختان به ظاهر تنومندی کنته از درون پوسنتیده و بنتی
میوه هستند .به قول پولس رسول ،رشارت پیشنتگان و شنتیّادانی هسنتتند کنته در بنتدی پنتیش خواهننتد
رفت " ،فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد" (دوم تیموتاشوس . 13 :3
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هدف همۀ این توصیفات حزن انگیز این است که واقعیت درونی این افراد برخالف ادعایشان اسنتت:
آنها آن چیزی نیستند که به نظر می رسند یا ادعا می کنننتد .آنهنتا خنتود را بنتا لبنتاس ننتازک مسنتیحیت
ملّبس کرده و خود و دیگران را با اعرتافات پوچ به خداوندی مسیح فریب داده اند 2.آنها با لبهایشنتان
خدا را حرمت می نهند ،اما در دلهایشان از او دورند؛ ادعنتا منتی کنننتد کنته او را منتی شناسنتند ،امنتا بنتا
اعاملشان او را انکار می کنند.

3

اگرچه مسیح اساساً با توجه به شخصنتیت پنهنتان پینتامربان دروغنتین و خطنترات گمراهنتی توسنتط آنهنتا
صحبت می کند ،اما کالمش نباید فقط به این موضوع محدود شود .باید بدانیم که این برای همۀ ما
که به مسیح اعرتاف کرده و خود را متعلق به او می داننتیم ،کاربردهنتای وسنتیعرتی دارد .در حقیقنتت،
کالم مسیح به قلب مذهب مسیحی پرداخته و به یکی از اوریرتین سؤاالتش اشاره می کند :چگونه
بدانم که حقیقتاً مسیحی هستم؟ پاس این سؤال به اندازا سنتادگی آن ،بسنتیار مهنتم اسنتت .واقعینتت
درونی ما با نشانۀ بیرونی ظاهر می شود؛ هویت حقیقی ما با اعامل قابل مشاهده منایان منتی شنتود؛
تبدیل ما یا عدم تبدیلامن با میوا زندگیامن مشخص می شود.
یک حقیقت تغییرناپذیر
در متی ،16 :7مسیح یک اصل ثابتی را به ما می گوینتد کنته هنتیی اسنتتثنایی ننتدارد" :آنهنتا را از مینتوه
هایشان خواهید شناخت".به عبارت دیگر ،واقعیت اعرتاف ایامن شنتخص از طنترز زننتدگیش مشنتخص
می شود.
کلمۀ "شناخت" از کلمۀ یونانی  epiginóskoترجمه شده است .به طور کلّی ،اینتن فعنتل نشنتاندهندا

شناخت صحیحرت یا مشخصرت از یک موضوع است تا یک اصطالح رایج برای شناخت.ginósko ،
یعنی دقیقاً ،کامالً یا به طور کامل بشناسید 4.کلمۀ "میوه" از کلمۀ یونانی  karposترجمه شده که به
طور تحت اللفظی به میوا درختان یا میوا درختان تاک اشاره می کننتد .اینتن کلمنته بنته طنتور مجنتازی
برای نشان دادن چیزی بکار می رود که در اصل از یک محصنتول ،تنتتثیر ینتا نتیجنته بدسنتت منتی آینتد.
دبلیو،ای .وینز ،میوه را "نشانۀ مرشی قدرتی می داند که در درون و بنته طنتور ننتامرشی عمنتل منتی کننتد،
خصوصیت میوه ،نشاندهندا خصوصیت قدرت تولید کنندا آن است".
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در این زمینه ،اصطالح  karposبرای نشان دادن رفتنتار ،کنتردار ،کارهنتا ینتا اعاملنتی بکنتار منتی رود کنته
ناشی از شخصیت فرد است و خصوصیات حقیقی آنرا ظاهر می سازد .همچنین ،باید توجه کنید کنته
عیسی دربارا "میوه ها" به صورت جمع صحبت منتی کننتد ،ننته مفنترد ،کنته فقنتط ینتک جنبنته از زننتدگی
کل زندگی او را نشان می دهد .حقیقت این است که واقعیت درونی
شخص را نشان منی دهد ،بلکه ّ
شخص ،با اعامل ،طبق هویت و متام کارهایی که در همۀ رشایط انجام منتی دهنتد ،ثابنتت منتی شنتود.
فضیلت یا فساد براحتی پنهان منی شوند ،بلکه هر دو خود را مبوقع ظاهر می سازند.
قطعیت این حقیقت با تکرار آن در این م

6

نشان داده می شود .بسیار مهم است که مسنتیح موعظنته

دربارا میوه ها را با هشدار یکسانی آغاز کرده و به پایان می رساند" :آنها را از مینتوه هایشنتان خواهینتد
شناخت" و دوباره "آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت" (متی 20 ،16 : 7؛ مقایسه شود بنتا :12
 . 33عادالن با گناه در کشمکش خواهند بود و حتی گاهگاهی منتی افتننتد .گنتاهی اوقنتات ،رشینتران
اعامل نیکویی انجام داده و حتی تظاهر به عدالت خواهند کرد .اما به مرور زمان،عادالن و رشیران با
رفتار پیوستۀ خود آشکار خواهند شد.
ما باید از ابتدا بدانیم که این حقیقت برخالف تعالیم معروف اک انجیلیهای معنتارص اسنتت .ننته تنهنتا
این تعلیم در اک موعظات انجیل و مشاوره ها یافت منی شود ،بلکنته غالبنتاً آشنتکارا انکنتار منتی شنتود.
اوالً ،اک یت جامعنتت انجیلنتی ،نظنتر اشنتتباه فرهننتگ معنتارص را پذیرفتنته اننتد ،نظنتری کنته رابطنتۀ بنتین
شخصیت درونی و رفتار بیرونی را انکار می کند ،نظری که اعرتاف یا احساسات شخص را معتربتنتر از
حقایق اثبات کننده یا تکذیب کنندا آن می داند .بعالوه ،ما این دروغ را باور کرده اینتم کنته مشنتکوک
شدن به ادعای شخص دربارا خودش ،رصفنظر از اینکه تا چه ح ّد مخالف حقایق اسنتت ،غیراخالقنتی
یا بی حرمتی به جایگاه انسانی است .ما این کالم را که منتی گوینتد کتنتاب را از روی جلنتدش قضنتاوت
نکن ،به عنوان یک قانون مرکزی پذیرفته ایم .اما تعلیم آشکار مسیح را که منتی گوینتد آنهنتا را از مینتوه
هایشان خواهید شناخت ،انکار می کنیم.
باید توجه کنید که وقتی مردم می گویند که منی توانید کتاب را از روی جلدش قضنتاوت کنینتد ،آنهنتا
منی گویند که از تشخیص دادن دست بکشید ،بلکه برعلیه قضاوت با مشاهدا سطحی هشنتدار منتی
دهند .به عنوان منونه ،نباید فقط به خاطر اینکه یک نفر از مدرسۀ معروفی فارغ التحصیل نشده ،بنته
216

216

شک کنیم .اما به این معنا نیست که چون منی تنتوانیم از قلنتب شنتخص آگنتاه شنتویم،
عقل یا مهارتش
ّ
نفسانیت و اعرتاف شخص رشیر دربارا مسیح را مورد سؤال قرار ندهیم ینتا حتنتی بنته چنتالش نکشنتیم.
طبق کالم مسیح ،قلب با اعامل بیرونی حاصل از آن شناخته می شود" :زینترا از دل اسنتت کنته افکنتار
ِ
شهادت دروغ و تهمت رسچشمه می گیرد .اینهاست کنته شنتخص را
پلید ،قتل ،زنا ،بی عفتی ،دزدی،
نجس می سازد ،نه غذا خوردن با دستهای ناشسته" (متی . 20 – 19 :15
این جریان رایج در کتاب مقدس نباید ما را متعجب کند.یکی از رایجرتین وی گیهای کسانیکه ظاهرا ً
به هر اعتقادنامه ای ایامن داشته ،ولی اطاعت منی کنند ،این است که می گویند ،مذهب مربوط به
قلب است و منی توان آنرا با نشانه های بیرونی قضاوت کرد .بنتر اسنتاس اینتن پنتیش فنترض راحنتت امنتا
نادرست ،شخص در دل ادعا می کننتد کنته رسسنتپردگی زینتادی بنته خنتدا دارد ،امنتا مرتکنتب بنتزرگرتین
قساوت برعلیه فرامینش می شود .به همین دلیل کتاب مقدس مملو از هشدارهایی برعلینته هنتر ننتوع
ِ
اعرتاف بی اهمیت است .عالوه بنتر هشنتدارهای عیسنتی در متنتی 7و رسارس خنتدمتش ،پنتولس رسنتول
برعلیه کسانی هشدار می دهد که م ّدعی شناخت خدا هستند ،اما با اعاملشان او را انکار می کنند.
او آنها را نفرت انگیز و نافرمان خطاب می کند .یعقوب می گوید که ایامنی که منجر به عمنتل نشنتود،
مرده است و باعث نجات منی شود .کسانیکه به این ایامن اعنترتاف منتی کنننتد ،امینتدی بنترای نجنتات
ندارند.

8

نهایتاً ،ما در بخش اول این کتاب دیدیم که یوحنای رسول یک رسالۀ کامل نوشت تا معرتفین مسیح
بنتنتا مقایسنتنتۀ شخصنتنتیت و طنتنترز زندگیشنتنتان بنتنتا وی گیهنتنتای شخصنتنتیتی ینتنتک مسنتنتیحی واقعنتنتی ،حقّانینتنتت
اعرتافشان را ثابت کنند.

9

به طور خالصه ،ایامندار واقعی میوه ای به بنتار منتی آورد کنته بنتاقی منتی ماننتد .او بنترای چننتین چینتزی
برگزیده و مق ّرر شده است و به این ترتیب ثابت می کند که واقعاً شنتاگرد مسنتیح اسنتت10.اگرچنته او از
دورانی می گذرد که به خاطر تتثیر مخ ّرب گناه و عمل َه َرس از جانب پدر ،ظنتاهرا ً خشنتک اسنتت ،امنتا
عمل تتدیب الهی ،او را ربخش تر می سنتازد 11.در َمثَنتل برزگنتر ،عیسنتی دربنتارا نترات فراواننتی کنته
نشانۀ شخص مسیحی است ،تعلیامتی به ما می دهد .او می گوینتد کنته در بنتین شنتاگردان حقیقنتی،
عده ای "صد ،شصت یا سی برابر" ر می آورند (متی 23 :13؛ مقایسه شود با یوحننتا  . 5 :15اینتن
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امر فوق العاده ایست و نشاندهندا قدرت خدا در نجات است که حتی کوچکرتین افنتراد در ملکنتوت،
سی برابر ر می آورند!12طبق کالم اشعیای نبی ،نجات خداوند ،میوه بنته بنتار منتی آورد و عنتدالت بنته
همراه آن جاری می شود.

13

ARGUMENTUM AD ABSURDUM
 Argumentum ad absurdumیا( reductio ad absurdumمباحثه یا به پوچی رسنتیدن سنتبکی
است که در منطق بکار می رود تا نشان دهد که یک مباحثنتۀ مخنتالف ،بنته تضّ نتاد ینتا نتیجنتۀ پنتوچ منتی
رسد .در متی  ،16 :7عیسی از روش مشابه برای تکذیب کسنتانی اسنتتفاده کنترد کنته واقعینتت دروننتی
خود را (به عبارت دیگر:هویت خود را که با اعامل بیرونی (به عبارت دیگر :آنچنته انجنتام منتی دهننتد
شناخته می شود،انکار می کنند":آنها را از میوه هایشان خواهید شنتناخت.آیا انگنتور را از بوتنتۀ خنتار و
انجیر را از علف هرز می چینند؟"
عیسی یک معلم فوق العاده بود و موعظۀ باالی کوه یکی از بزرگرتین نشانه های این حقیقت اسنتت.
ِ
حکمت شخصیت یافته ،استاد علم بدیعی و مناظره کنندا شکست ناپذیر بود .نویسندا انجیل بنته
او
ما اطمیننتان منتی بخشنتد کنته در هنتر روینتارویی"،هیی کنتس را ینتارای پاسنتخگویی او نبنتود" (متنتی :22
. 46وقتی همۀ حرفها بیان می شد و همۀ کارها انجام می شد ،مخنتالفینش بنتا حینترت از او دور منتی
شدند" ،و دیگر هیی کس جرأت نکرد پرسشی از او کند" (لوقا . 40 :20
عیسی تصویری را بکار برد که برای کسانیکه حتی آشنایی کمی با کشاورزی آن زمان داشتند ،قابنتل
درک بود .او از جمعیت می پرسد" :انگور را از بوتۀ خار منی چینننتد ،درسنتت اسنتت؟" منتی تنتوانیم بنته
پاس مردم فکر کنیم ،آنها با سؤالی مواجه شده بودند که می توانستند به آن پاس دهند .احتامالً با
تحقیر پاس دادند":البته کنته ننته! حتنتی پیشنتنهاد چننتین چینتزی کنتامالً پنتوچ و ننتامعقول اسنتت .اینتن
برخالف طبیعت است".
عیسی سؤال مشابهی را بیان می کند" :پس انجیر را هم از علف هرز منی چینند؟" دوبنتاره جمعینتت
با شجاعت تازه و احتامالً احساس برتری پاس دادند" :این مضحک است .بعضنتی چیزهنتا غینترممکن
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است .یک گیاه برخالف طبیعتش میوه منی دهد .هر که ادعا کننتد کنته از خارهنتا ،انگنتور چینتده ینتا از
علفهای هرز ،انجیر چیده ،عقلش را از دست داده یا دروغ می گوید".
مردم احساس پیروزی کردند .آنها به این بنتازجویی کنننتدا بنتزرگ ،پاسنت درسنتت داده بودننتد.آنها بنته
تعلیم دهنده ،تعلیم داده بودند .اما ،ت ّوهم پیروزیشان ،بسیار کوتاه بود .سؤاالت مسیح طبیعتاً بنتدیع
بود .این سؤاالت برای او نبودند ،بلکنته بنترای آنهنتا بنتود .او دامهنتای خنتود را میننتدازد و هنتدف حقیقنتی
سؤالش را فاش می کند .او نتیجۀ گریزناپذیر را بیان می کند:
اگر اعتقاد به اینکنته خارهنتا منتی توانننتد انگنتور تولینتد کنننتد و علفهنتای هنترز منتی توانننتد انجینتر تولینتد
کنند،اعتقاد پوچی اسنتت،پس بنته هنتامن اننتدازه اعتقنتاد بنته اینکنته هرکنته مینتوا ینتک شنتاگرد را بنته بنتار
نیاورد،حقیقتاً شاگرد من است،یک اعتقاد پوچ است.
اگر کسیکه ادعا می کند که از خارها ،انگور چیده یا از علفهای هرز ،انجیر چیده ،دیوانه ینتا دروغگنتو
است ،پس هر که ادعا کند که شاگرد من اسنتت ،ولنتی مینتوا ینتک شنتاگرد را بنته بنتار نینتاورد ،بنته هنتامن
اندازه ،دیوانه یا فاسد است.
تصور کنید که یک نفر برای قرار مهنتم ،ینتک سنتاعت دینتر برسنتد،مثالً واعظنتی کنته باینتد در گردهامینتی
بزرگی که از ماهها قبل برنامه ریزی شده،حاا شود .وقتی باالخره می رسد ،به خنتاطر تنتتخیرش ،بنتا
خشونت مورد سؤال قرار می گیرد.او اینطور توضیح می دهد:
آقایان ،من مبوقع از هتل خارج شدم اما در راه چرخ ماشینم پنچر شنتد .درحنتا ِل تعنتویض چنترخ ،ینتک
مهره از دستم افتاد و به وسط بزرگراه شلوغ غلتید .بدون اینکه فکر کنم ،رفتم و آنرا برداشنتتم .وقتنتی
ِ
رسعت تقریبنتاً هفتنتاد و پنتنج ماینتل در
بلند شدم ،متوجه شدم که یک کامیون سی تنیِ حملِ چوب با
ساعت به طرف من می آمد .کامیون با رسم برخورد کرد و از روی من عبور کرد .به همنتین دلینتل دینتر
کردم .من برای اینکه باعث ناراحتی شدم ،عذرخواهی می کنم.
شنوندگان این توضیحات متوجه می شوند که موهای سخرنان شانه کرده و لباسش اتو شنتده اسنتت.
بعالوه ،هیی آسیب مشخصی در او دیده منی شود .به همین دلیل ،نتیجه گیری منتی کنننتد کنته اینتن
سخرنان ،دیوانه ،فریب خورده یا دروغگوی فوق العاده است .اساس نتیجه گیری آنهنتا ،اینتن حقیقنتت
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ساده است که کامالً غیرممکن است که یک نفر بدون محافظ به رسش ابه وارد شود و یک کامیون
سی تنی حمل چوب از روی او عبنتور کننتد ،ولنتی نشنتانۀ قابنتل مشنتاهده ای بنترای اینتن برخنتورد وجنتود
نداشته باشد.
با توجه به این تصویر ،جامعت انجیلی با چند سؤال فوق العاده مواجه می شود :کامیون حمل چوب
بزرگرت است یا خدا؟ چطور غیرممکن است که یک شخص با کوچکرتین وسیلۀ نقلینته برخنتورد کننتد و
هیی تغییر مشخصی در او ایجاد نشود ،ولی ممکن است که با خدای زنده مالقات کننتد و نشنتانۀ فنترو
رفتگی یا خراشیدگی رنگ در شخصیتش دیده نشود؟ چطور ممکن است کنته افنتراد بسنتیاری منت ّدعی
مالقات با خدا هستند ،اما نشانۀ کمی برای حامیت ادعایشان وجود دارد؟
دو دلیل اساسی وجود دارد ،یک دلیل الهیاتی و یک دلیل عملی .دلیل الهیاتی این است که اصنتل
و تعلیم باشکوه تولد تازه ،به چیزی کمرت از تصمیم انسانی نزول کرده است .عدا کمنتی مفهنتوم تولنتد
تازه را به عنوان عمل ماوراا الطبیعۀ خدا درک می کنند ،کاری که ماهیت شخص را آنقدر تغییر منتی
دهد که در کتاب مقدس او را به عنوان یک خلقت تازه می دانند.
دلیل عملی این است که عدا زیادی ،چیزی کمرت از یک انجینتل کتنتاب مقدسنتی دریافنتت کنترده و از
آنها دعوت شده که فقط با تکرار یک دعا به سوی خدا بازگردند .آنها از ماهیت حقیقی توبنته و اینتامن
آگاه نیستند و از تقاضای شاگردی یا ماهیت محدود زندگی مسیحی آگنتاه نیسنتتند .باینتد از د ِر تننتگ
عبور کنند،ولی هنوز با خوشحالی در راه عریض گام برمی دارند .بنته آنهنتا منتذهب کنتافی داده اننتد تنتا
وجدانشان را خاموش کنند و از سوی اولیای امور مذهبیشان اطمینان کافی دریافت کرده اننتد14کنته
آنها را از هشدارهای حقیقی انجیل دور می کند.
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ARGUMENTUM AD HOMINEM
متایل عادی معرتفین انواع اخالقیات یا مذهب ،این است که حقیقت مورد تتیید مسیح را انکنتار منتی
کنند :واقعیت درونی شخص بنتا مینتوه هنتایش شنتناخته منتی شنتود ،رصفنظنتر از تکنترار ینتا پافشنتاری در
اعرتافش .پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای روم به این مشکل رسیدگی کرد و با مباحثۀ طنتوالنی
برعلیه یهودیان مذهبی صحبت می کننتد کنته بنته رشیعنتت منتی بالیدننتد و فسنتاد غیریهودینتان را مننتی
پذیرفتند ،اما خودشان مجرم به قساوتهای مشابه بودند .آنها در ِدلشانِ ،شام  Shemaرا می خواندند
و شدیدا ً م ِ
عرتف وفاداری به خدا و رشیعتش بودند ،اما اعاملشان ثابت می کرد کنته طبنتق ادعایشنتان
زندگی منی کنند .پولس در رومیان  23 – 17 :2می نویسد:
حال،تو که خود را یهودی می خوانی و به رشیعت تکیه داری و به رابطه ات با خدا فخر منتی کنی،تنتو
که ارادا او را می دانی و چون از رشیعت تعلیم یافته ای،بهرتینهنتا را برمنتی گزیننتی،و اطمیننتان داری
که راهنامی کوران و نور ظلمت نشینانی،تو که بنته سنتبب برخنتورداری از رشیعنتت کنته تبلنتور معرفنتت و
حقیقت است،مربی جاهالن و آموزگار کودکانی،تو کنته دیگنتران را تعلنتیم منتی دهی،آینتا خنتود را مننتی
آموزانی؟تو که بر ضد دزدی موعظه می کنی،آینتا خنتود دزدی منتی کنی؟تنتو کنته منتی گنتویی نباینتد زننتا
کرد،آیا خود زنا می کنی؟تو که از بتها نفرت داری،آیا خود معبدها را غارت می کنی؟تو که به داش
رشیعت فخر می فروشی،آیا با زیر پا گذاش ِ آن به خدا بی حرمتی می کنی؟
این اشتباه یهودیانی که پولس به آن اشاره می کند ،در بین انجیلیهای مدرن بنته فراواننتی یافنتت منتی
شود .بسیاری از انجیلیها ادعا می کنند که تولد دوباره و حینتات ابنتدی دارننتد ،امنتا زندگیشنتان کنتامالً
برخالف اعرتافشان است.نه تنها تعالیم مسیح را در این مورد نادیده می گیرننتد ،بلکنته آشنتکارا آنهنتا را
انکار کرده و برخالف آن تعلیم می دهند .ایامندار دروغین به این دروغ تکیه می کند که اگر کسی از
عمق قلبش آ گاه شود ،به او مشکوک منی شود ،چون ایامن حقیقی و محبت به خدا در قلبش پنهان
است .با بدتر کردنِ رشایط ،غالباً به تعالیم مسیح پناه می برد تا کسانی را که جرأت رویارویی با او را
دارند ،توبی کند .معموالً دفاعیۀ مورد عالقۀ او از متی 1 :7اسنتت" :داوری نکنینتد تنتا بنتر شنتام داوری
ِ
هدف نابودی خنتود،
نشود ".او منی داند که در تالش برای دفاع از اعتبار ایامنش ،کتاب مقدس را با
تحریف می کند.
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قابل توجه و ناراحت کننده است که پاس معمول ایامندار دروغین به هنتر کنته او را منتورد سنتؤال قنترار
دهنتنتد ،منوننتنتۀ تقریبنتنتاً کنتنتاملی از اشنتنتتباه کالسنتنتیک فیلسنتنتوفان و منطقنتنتدانان اسنتنتت کنتنته بنتنته عننتنتوان
 argumentum ad hominemبه آن اشاره می کنند (مباحثه با یک شخص یا برعلیه ینتک شنتخص .
این اشتباه زمانی رخ می دهد که شخص به شخصیت رقیبش حمله می کند ،به جای اینکه حقّان ّیت
یا درستی مباحثه اش را تکذیب کند.در اینصورت ،استداللشان اینتن اسنتت کنته حرفهنتای رقینتب باینتد
ِ
اوست.هدف این تدبیر،حمله بنته
تکذیب شود،چون این حرفها به خاط ِر خطایی در شخصیت یا ن ّیات
شخصیت رقیب و آزمودنِ اوست ،تا مباحثاتش نادیده گرفته شوند.
ایامندار دروغین غالباً در پاس به هر سؤالی دربارا اعتبار ایامنش ،از این نوع استدالل استفاده می
کند .این صحنه را تصور کنید :یک شنتی بنته خنتودرسی فزایننتدا عضنتوی در جامعنتت پنتی منتی بنترد و
تصمیم می گیرد که با او برخورد کند .این شی بنتا محبنتت ،چننتد نشنتانۀ محکمنتی را کنته باعنتث شنتده
ایامن او را مورد سؤال قرار دهد ،بیان می کند .اما اینتن عضنت ِو کلیسنتا،به جنتای اینکنته بنته اعتبنتار اینتن
مباحثات برعلیه خود یا اراشۀ توضیحات برای رفع این سؤا تفاهم بپردازد ،به این شنتی حملنته ور منتی
شود .او را به فریسی گنتری و وجنتو ِد روح قضنتاوت و داوری منتتهم منتی کننتد .بنته او هشنتدار منتی دهنتد:
"داوری نکن ،وگرنه داوری می شوی" و او را نصیحت می کند که چوب را از چشم خنتود خنتارج کننتد،
پیش از آنکه سعی کند به گناهان دیگران رسیدگی کند16.نهایتاً،این شی را به خاطر این تصنت ّور کنته
می تواند دربارا آنچه در قلب دیگران است ،تصمیم بگیرد یا کسی را مسیحی نداند،توبی می کننتد.
ایامندار دروغین مترکز را از خود و مباحثه برعلیه خود برداشته و آنرا به سوی اینتن شنتی متوجنته منتی
تکرب و بدون محبت به او حمله کرده است.
سازد ،شیخی که به نظر او ،با ّ
در نهایت ،ایامندار دروغین نه تنها تعدادی از مهمرتین تعالیم مسیح دربارا ایامن آوردن و نشنتانۀ آن
را انکار کرده ،بلکه آنها را منحرف کرده تا برعلیه کسانی بکار بنتربد کنته بنتا محبنتت و از خودگذشنتتگی
قصد کمک به او را دارند .غم انگیزترین بخش این صحنه این است که عایق ظاهرا ً نفوذ ناپنتذیری در
برابر حقیقت ساخته شده که ایامندار دروغین را احاطه کرده و بوسنتیلۀ بسنتیاری از موعظنتات سنتکوی
موعظۀ انجیلیهای معارص مستحکم شده است.
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نشانۀ بیرونی از یک واقعیت درونی
شاید در ابتدا جذاب باشد که با استفاده از استعاره های قابل درک برای کودکان حرف بزنید ،اما در
واقع این یکی از مهمرتین تعالیم دربارا عمل تبدیل و رابطۀ بین ماهیت(ذات و ارادا انسنتان اسنتت.
عیسی اعالم می کند":به همین سان ،هر درخت نیکو میوا نیکو می دهد ،امنتا درخنتت بنتد مینتوا بنتد.
درخت نیکو منی تواند میوا بد بدهد ،و درخت بد نیز منی تواند میوا نیکو آ َو َرد( .متی 18 – 17 :7
هامنطور که گفتم ،انسان معارص در درون و بینترونِ جامعنتت انجیلنتی ،ینتک جنتدایی غیرطبیعنتی بنتین
کنتل
ماهیت و اراده ایجاد کرده است .این اشتباه اساسی انجیلیهای معارص است و ضعف بزرگنتی در ّ
ساختامن ایجاد کرده است .این کار باعث شده که هویت شخص را از کاری که انجام می دهد جنتدا
کنیم.
وقتی عیسی می گوید که درخت نیکو،میوا نیکو به بار می آورد و درخت بد ،میوا بد،بسادگی رابطنتۀ
بینِ ماهیت درخت و میوا حاصل از آن را تتیید می کند .اگرچنته ینتک درخنتت خنتوب منتی تواننتد مینتوا
معیوب به بار آورد و شاید بعضی از میوه هنتای ینتک درخنتت بنتد ،مینتوه هنتای خنتوبی باشنتند ،امنتا اکنت
محصوالتشان طبق ماهیت شان خواهد بود .تعداد میوه های نیکوی درخت نیکو،آنقدر زینتاد خواهنتد
بود که آنرا به عنوان یک درخت نیکو بشناسید و از درخت بد جنتدا کنینتد .مانننتد زمنتان آفنترینش ،هنتر
درختی بر حسب گونۀ خود میوه می آورد.
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ظاهرا ً رابطۀ جدایی ناپذیر بین میوه و طبیعت ،وی گیها و نوع ،کنتاری کنته شنتخص انجنتام منتی دهنتد و
هویتش ،در هر نظام علمی قابنتل درک بنتوده ،غینتر از مسنتاشل مربنتوط بنته منتذهب و اخالقینتات .منتا بنته
تواناییهای کسیکه منی تواند با مشاهدا میوه به تفاوت بین منونه هنتای اولینتۀ درختنتان پنتی بنتربد ،ینتا
شنتک
کسیکه با مشاهدا وی گیها و عادات یک حیوان ،منی تواند آن را از حیوانی دیگر متامینتز کننتد،
ّ
می کنیم .وقتی ما به حیوانی در یک مزرعه می رسیم که شبیه اسب نیسنتت ،چنتون دو پنتای کوچنتک
دارد ،پاهایش شبکه ای است و دارای پَر است ،به این نتیجه می رسنتیم کنته اینتن ینتک اسنتب نیسنتت.
قضاوت ما زمانی مورد تتیید قرار می گیرد که ببینیم که این حیوان مثل اسب عمل منی کننتد ،چنتون
به سختی راه می رود ،بدون زحمت شنا می کند و از شامل به جنوب پرواز می کننتد و بنتازمی گنتردد.
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این شبیه به یک اسب نیست یا مثل اسب عمل منی کند؛ بنابراین به این نتیجه منتی رسنتیم کنته اینتن
یک اسب نیست.
ِ
رسیم،شنتناخت خنتود را از دسنتت منتی دهنتیم و تعنتالیم مسنتیح را بنتا
اما وقتی به اعرتاف مسنتیحی منتی
جمالت کلیشه ای معروف عوض می کنیم .ظاهرا ً جامعت انجیلی دیگر ایامن آوردن را اساسنتاً عمنتل
ماوراا الطبیعۀ خدا منی دانند که با معجزا تولد تازه انجام می شنتود .بننتابراین ،مسنتیحیان بنته عننتوان
افرادی شناخته می شوند که رصفاً ذهن شان را تغییر داده اند ،به جای اینکه با قدرت خدا به خلقت
تازه با ماهیت تازه تبدیل شوند که نتیجۀ آن عالیق تازه و عادالنه اسنتت .بنته همنتین دلینتل ،تقنتدیس و
ردهی در زندگی مسیحی به عنوان چیزی است که شاید اتفاق بی افتد یا اتفاق ننته افتنتد .منتا منتی
پذیریم که خدایی که کار نیکو را در ما آغاز کرده ،آنرا به کامل خواهد رسانید ،اما اگر ما اجازا انجنتام
این کار را به او بدهیم18.ما ساختۀ دست او هستیم ،ساخته شده برای کارهای نیکنتویی کنته از پنتیش
کل این نقشۀ الهی به جایی نرسد ،مگر اینکه انتخاب کنیم کنته
آماده شده است ،اما ممکن است که ّ
مطابق آن زندگی کنیم 19.بنابراین بعضیها معتقدند کنته شنتخص منتی تواننتد مسنتیح را انتخنتاب کننتد و
کامالً عادل شمرده شود ،ولی برای تقدیس با مسیح همراه نشود.
اگرچنتنته اینتنتن نظرینتنته بسنتنتیار معنتنتروف اسنتنتت ،امنتنتا درسنتنتت نیسنتنتت،همچنین دینتنتدگاهی دربنتنتارا اعتقنتنتاد بنتنته
رسنوشت نیست که خدا را به عنوان خدای زورگو معرفی می کند که برای رسنتیدن بنته خواسنتتۀ خنتود
همه چیز را دستکاری می کند و با خشونت به ارادا قومش بی تنتوجهی منتی کننتد .رشنتد در مسنتیح و
ربخشی ما وابسته به ارادا ماست؛ اما نباید نادیده بگیریم که ارادا منتا وابسنتته بنته ماهینتت ماسنتت،
ماهیت که اساساً با عمل تولد تازا روح القدس تغیینتر کنترده اسنتت .منتا تصنتمیم منتی گینتریم کنته نتره
داشته باشیم ،چون مشتاق ردهی هستیم ،و این اشتیاق از ماهیت جدید ما جاری می شود .خنتدا
با تحت نفوذ درآوردن یا به اجبار ،ما را مشتاق منی سازد ،بلکه با خلقنتت تنتازه اینتن کنتار را انجنتام منتی
دهد .قطعاً ما میوا خوب به بار می آوریم ،چون او ما را به درختانی تبدیل کرده که میوا خوب به بنتار
می آورند.
مسیحیت وابسته به تالش ما نیست که به آن کسی تبنتدیل شنتویم کنته نیسنتتیم .اگرچنته هننتوز اعنتامل
عادالننتنته بنتنترخالف جسنتنتم سنتنتقوط کنتنتردا ماسنتنتت ،امنتنتا بنتنترخالف ماهینتنتت تنتنتازا منتنتا ینتنتا بنتنترخالف عالینتنتق منتنتا
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نیسنتنتت20.منتنتا خلقنتنتت تنتنتازه اینتنتم ،از ننتنتو بنتنته شنتنتباهت خنتنتدا در عنتنتدالت و ق ّدوسنتنتیت حقیقنتنتی آفرینتنتده شنتنتده
ایم21.عادالنه عمل می کنیم ،چون عاشقِ عدالت هستیم و وقتنتی از آن منحنترف منتی شنتویم ،از خنتود
بیزار می شویم .اگرچه تبدیل کامل ما در رستاخیز کامل می شود ،اما از روزی که ایامن منتی آورینتم،
آغاز می شود .ما از طریق تولد تازه ،کامالً خلقت تازه ای شده ایم .این حقایق نباید با زبنتان شنتعر ینتا
عاشقانه در نظر گرفته شده و معنای حقیقنتی آن نادینتده گرفتنته شنتود ،بلکنته باینتد بنته عننتوان واقعینتت
کنونی مسیحی در نظر گرفته شود".پس ،اگر کسنتی در مسنتیح باشنتد ،خلقتنتی تنتازه اسنتت .چیزهنتای
کهنه درگذشت؛ هان ،همه چیز تازه شده است" (دوم قرنتیان . 17 :5
تولد تازه ،پایۀ تعلیم بر اساس اعالمیۀ عیسی است که یک درخت خوب منی تواند میوا بد به بار آورد
و یک درخت بد منی تواند میوا خوب به بار آورد .حقیقتی که او بیان می کند ،به اندازا سنتادگی آن،
مهم است :یک درخت منی تواند بنترخالف منتاهیتش مینتوه بدهنتد؛ پرسنت کنتامالً رشینتر آدم مننتی تواننتد
طوری زندگی کند که باعث خشنودی خدا شود؛ و فرزند تولد تازه یافتۀ خدا مننتی تواننتد بنتا نافرمنتانی
دامئی از خدا زندگی کند .تقدیسَ ،ه َرس خدا در زندگی مسیحی ،محصول عدالت را تولید می کند
که بوسیلۀ عیسی مسیح برای جالل و ستایش خدا بوجود می آید22.او می آموزد که مانند فرزننتد ننتور
رفتار کند ،میوا نور را به بار آورد که شامل هر گونه نیکویی و عدالت و حقیقت است.
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ظاهرا ً ما متایل داریم که فقط یک جنبه از حقیقت برجستۀ عیسی در بارا درختان و میوه هایشان را
تعلیم دهیم .دامئاً به غیرایامنداران می گوییم که بنته جسنتم اعنتتامد نکنننتد و امیدشنتان بنته نجنتات از
طریق اعامل را ترک کنند24.ما به درستی به آنهنتا منتی گنتوییم کنته"طرز فکنتر انسنتانِ نفسنتانی بنتا خنتدا
دشمنی می ورزد"(رومیان  . 7 :8به شکل تزلزل ناپذیری اظهار می کنیم که این غینترممکن اسنتت و
استثناشی وجود ندارد .یک درخت بد منی تواند میوا خوب به بار آورد و قلب احینتا نشنتده مننتی تواننتد
درخواستهای عادالنۀ رشیعت را بجا آورد.
دفاعیه و اعالمیۀ ما دربارا این حقیقت برجسته قابل ستایش است .اما باید از خود بپرسیم که چرا به
ندرت حقیقت مرتبط با آن را ذکر می کنیم،حقیقتی که می گوید یک درخت خوب مننتی تواننتد مینتوا
بد به بار آورد .هامنطور که غیرایامندار منی تواند برای خشنودی خدا زندگی کننتد ،بنته هنتامن اننتدازه
غیرممکن است که یک مسیحی مانند انسان نافرمانِ شکسته نشنتده و بنتی نتر در ننتزد خنتدا زننتدگی
225

225

کند .خدا به طور گسرتده در تاکستانش رسمایه گذاری کرده و اجازه منی دهد که حتنتی ینتک شنتاخه
ِ
ضنتعف در
بی ر مباند .او بسادگی اجازه منی دهد که چنین اتفاقی بی افتد! مشیت الهی او بر هر
ِ
رشایط که به آنها هجوم آورد ،غلبه می کند .هرچند که فرزندان خدا با رسعت متفنتاوت و
قومش و هر
در سطوحی متفاوت ،میوه می آورند.
ما شاخه ها هستیم و به تنهنتایی مننتی تنتوانیم کنتاری انجنتام دهنتیم ،امنتا او منتا را بنته مسنتیح پیوننتد زده
است25.ما به خاطر سنگینی خود در حال افتادن هستیم ،اما او که باغبان وفادار است ،منتا را َهنت َرس
می کند تا میوه های بیشرتی به بار آوریم26.ما با ترس و لرز ،نجات خنتود را بنته عمنتل منتی آورینتم ،امنتا
خداست که با عمل نیرومند خود ،هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش منتی سنتازد ،در
ِ
ِ
خداوند است که ما را تتدینتب منتی
نااطاعت هستیم ،اما او
ما پدید آورد27.ما فرزندانی مست ّع ِد غفلت و
کند تا در ق ّدوسنتیت او سنتهیم شنتویم28.منتا همیشنته در حنتال پیتنتفت هسنتتیم ،امنتا سنتاختۀ دسنتت او
هستیم و او که کار نیکو را در ما آغاز کرد ،آن را به کامل خواهد رسانید 29.به هرحال ،اگر همیشه بی
ر باشیم ،پس به او پیوند نخورده ایم .اگر هرگز َه َرس نشویم ،پس خدا باغبان ما نیست .اگنتر هنتیی
ِ
تتدیب برای خودرسی منتا وجنتود
پیتفت در تقدیس ما نباشد ،پس ساختۀ دست او نیستیم.اگر هیی
ِ
نداشته باشد ،پس خدا پدر ما نیست".زیرا کدام پرس است که پدرش او را تتدیب نکند؟" و اگر کسی
تتدیب نشده باشد ،پس حرامزاده است ،نه فرزند حقیقی (عربانیان . 11 – 5 :12
این حقایق باید به همۀ معرتفین نام مسیح و م ّدعیان حیات ابدی اعالم شود .درحالیکه غالبنتاً شنتعار
بزرگوارانه تری را انتخاب می کنیم -شام منی توانید با نگاه کردن به جلنتد کتنتاب ،دربنتارا آن قضنتاوت
کنید -اما باید بدانیم که یک درخت خوب منی تواند میوا بد به بار آورد .در هر زمانی کنته شنتاید ینتک
مسیحی در حا ِل دویدن ،راه رف  ،چهنتار دسنتت و پنتا رفنت  ،رس خنتوردن ینتا حتنتی افتنتادن باشنتد .بنته
کل جریان زندگی خود ،رشد کرده و میوا خوب به بار می آورد" :صد ،شصت یا سی برابر
هرحال ،در ّ
ر می آورد" (متی . 23 :13
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فصل نوزدهم

خطرات اعرتاف پوچ

نه هر که مرا "رسورم ،رسورم" خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد ،بلکه تنها آن که ارادا پنتدر منترا
که در آسامن است ،به جا آ َو َرد .در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت" :رسور ما ،رسور ما ،آیا به نام تنتو
نب ّوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟" اما بنته
آنها به رصاحت خواهم گفت" ،هرگز شام را نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران!"...
پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند ،همچون مرد دانایی است کنته خاننتۀ خنتود را بنتر
سنگ بنا کرد .چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد ،خراب نشد زینترا
بنیادش بر سنگ بود .اما هر که این سخنان مرا بشنود و بنته آنهنتا عمنتل نکننتد ،همچنتون منترد ننتادانی
است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد .چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور
آورد ،ویران شد ،و ویرانی اش عظیم بود.
 متی 27 – 24 ،23 – 21 :7یکی از ج ّدیرتین متون کتاب مقدس پیش رویامن قرار گرفته اسنتت .اینتن ینتک نتیجنتۀ مناسنتب بنترای
مجموعۀ بازگردانی انجیل است ،چون ج ّدیت خنتدمت انجینتل حقیقنتی را بنته منتا نشنتان منتی دهنتد .بنتا
خواندنِ آن ،بالفاصله متوجه می شویم که مسیح دربارا مساشل پیش پا افتاده و م ّوقت صحبت مننتی
کند ،بلکه دربارا رسنوشت ابدی صحبت می کند .ظاهرا ً باد وهم آور و ترسناکی از سوی کالمش می
وزد و ابرهایی را که دیدمان را محدود به این جهان می کند ،کنار می زند .این شفاف سازی ،دیدگاه
مخترص اما تکان دهنده ای دربارا مساشلی که در آن روز عظیم و نهایی در انتظار ماست ،بنته منتا منتی
دهد ،روزی که ما در کنار همۀ انسانها در حضور مسیح ایستاده و از رسنوشت نهنتایی خنتود آگنتاه منتی
شویم.
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کنتل ننت اد بتنتی خواهنتد بنتود .در ینتک طنترف جمعینتت
از دیدگاه ما ،درو و جمع آوری عظیمنتی بنترای ّ
عظیمی از هر ملت و قبیله و قوم و زبان خواهند بود که هیی کس قادر به شامرش آنها نخواهنتد بنتود.
آنها در مقابل تخت و ب ّره می ایستند .ملّبس به رداهای سفید هستند و با صدای بلند فریاد زده و می
گویند":نجات از آن خدای ماست ،که بنتر تخنتت نشسنتته؛ و از آنِ بنت ّره اسنتت( ".مکاشنتفه . 10 – 9 :7
اینها مورد تتیید خدا هستند و برای ورود به خوشی ارباب خود دعوت شده اند 1.آنها در شنتهر خنتدای
زنده که با فرشتگان و مق ّدسین تکمیل شده ،پذیرفته شده اند و تا ابد در حضنتور خنتدا و بنت ّره خواهننتد
بود2.هر اشکی از چشامنشان پاک خواهد شد و نربد طوالنیشان با رنج و مرگ و ماتم و درد به پاینتان
رسیده است .همۀ چیزهای ترسناک این عرص سقوط کرده سپری شده است 3.آنها در محنتل سنتکونت
جدیدشان تا ابد درمی یابند که یک روز در صحنهای خدا ،بهرت از هزار سال در جای دیگر است ،در
حضور او کامل خوشی است و به دست راست او لذتها تا ابنتدابباد4.همنتۀ لنتذتها و رضنتامندیهای اینتن
جهان ،قابل مقایسه با لحظه ای از کوچکرتین خوشی کنونیشنتان نیسنتت .اگرچنته آنهنتا در زمنتین او را
منی دیدند اما به او ایامن داشته و دوستش داشتند ،ولی اکنون او را منتی بینننتد و بنتا خوشنتی وصنتف
ناپذیر و پرجالل ،شادی می کنند.

5

در طرف مخالف،جمعیت عظیم دیگری را از هر ملت و قبیله و قوم و زبان منتی بیننتیم کنته هنتیی کنتس
قادر به شامرش آنها نیست .تعدادشان آنقدر زیاد است که جمعیت دیگر در مقابلش کوچک بنته نظنتر
رسیده و اقلّیت محسوب می شود .آنها برخالف ارادا خود در مقابل تخت آسامن احضار شنتده اننتد تنتا
خداوندی آن تخت نشین را تصدیق کنند 6.رویارویی شجاعانۀ آنها اکنون به ترس تبدیل شده اسنتت.
آنها ترسیده اند ،به شکل زشت و رشم آوری مانند ظروف سفالی خرد شده اند.

7

آنها در برابر تخت خدا ،مانند شمع کوچکی در مقابل کورا سوزان ،آب می شوند8.فریاد می زنند کنته
کوهها و صخره ها بر رویشان بی افتند و آنها را از نور خدا و ب ّره که منی توان به آن نزدیک شد ،پنهان
کنند9.ناگهان ساکت می شوند و مسیح حکنتم نهاییشنتان را اعنتالم منتی کننتد" :از منتن دور شنتوید ،ای
بدکاران!" (متی . 23 :7
سپس ،بنتا دسنتت الهنتی بنته جهنتنم انداختنته منتی شنتوند و نهایتنتاً انتظنتارات ترسنتناک داوری اجنترا منتی
شود10.در محل سکونت جدیدشان درمی یابند که "افتادن به دستهای خدای زننتده چینتزی هولننتاک
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است" (عربانیان  . 31 :10تا ابد در تاریکی بیرون خواهند بود ،جاییکه فقط گریه و دندان به دندان
ساییدن است 11.آنها از رشاب خشم خدا خواهند نوشید ،رشابی که پرمایه و خالص در جام غضنتب او
ریخته شده است .دو ِد عذابشان تا ابنتد بنتاال خواهنتد رفنتت .ننته در شنتب و ننته در روز آسنتایش نخواهننتد
داشت12.خود را هم خانۀ دیوهنتا در مکنتانی کنته بنترای رشینتران آمنتاده شنتده ،خواهننتد یافنتت ،جاییکنته
کِرمهای آنها منی میرد و آتش آن خاموش منی شود13.بهرت بود که هرگز متولد منی شدند ینتا مفلنتوج،
لنگ و نابینا مت ّولد می شدند تا اینکه با بدنهای کامل به جهنم افکنده شوند.

14

شاید با متام وجود آرزو می کردیم که ای کاش این کلامت فقط مبالغهَ ،سمبل یا اغراق شاعرانه بود.
اگر آنها با قلم دانته ،گوته یا مارلو نوشته شده بود15،می توانسنتتیم آنهنتا را نادینتده بگینتریم ،امنتا چنتون
کالم مسیح است،نباید هیی نقطه یا همزه ای از آن را نادینتده گرفنتت 16.درحقیقنتت ،اگنتر آگنتاهی او از
داوری نهایی ،آسامن و جهنم را باور کنیم ،درمی یابیم که نیمی از آنها بیان نشده است .آخر دنینتا از
راه می رسد و به همراه آن ،چنان داوری عظیمی خواهد آمد کنته گوشنتهای همنتۀ کسنتانیکه دربنتارا آن
می شنوند ،به صدا درخواهد آمد.

17

به خاطر اینتن حقنتایق ،موعظنتۀ سنتبکبار و رسگنترم کنننتدا سنتکوی موعظنتۀ انجیلنتی منتدرن بسنتیار بنتد و
ناخوشایند است .چگونه قوم خدا و شبانانش می توانند به چیزهای م ّوقت مشغول شنتوند ،درحالیکنته
صنتهیون کَرِننتا بنوازینتد؛" در کلیسنتا آژیرهنتا را بنته صنتدا
چیزهای بسیاری در ابدیت در خطر است؟ "در َ
درآورید! "همۀ ساکنان این رسزمین بر خود بلرزند ،زیرا کنته روز خداوننتد منتی آینتد ،و بنته واقنتع نزدینتک
شده است!" (یوشیل  . 1 :2بیایید دعا کنیم که خنتدا مرداننتی را بنته منتا عطنتا کننتد کنته بنتر لبنتۀ ابنتدیت
ایستاده و واقعیت ج ّدی آنرا مشاهده کنند ،مردانی که بدون ترس به جهان اعالم کنند ":آماده شو تنتا
با خدای خود مالقات کنی" (عاموس . 12 :4
ارزش اعرتاف
ِ
متی 21 :7با یکی از سنگینرتین هشدارهای که مسیح تابحال اعالم کرده ،آغاز می شود":نه هر کنته
مرا "رسورم ،رسورم" خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد" .باید به یاد بیاوریم کنته هشنتدار مسنتیح
خطاب به بی خدایانی که خود را بی خدا می نامند یا خطاب به کافران نیست .همچنین به افنترادی
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در مذاهب دیگر یا کسانیکه آشکارا بنتا ننتام او دشنتمنی منتی کنننتد ،اشنتاره مننتی کننتد .بلکنته ،کالمنتش
خطاب به کسانی است که ادعنتای شنتناخت او را دارننتد و او را خداوننتد خطنتاب منتی کنننتد؛ کسنتانیکه
عنوان "مسیحی" را بر خود دارند و خود را شاگرد او می دانند؛ کسانیکه اعتقادنامه ها و اعرتافاتشان
مطابق کتاب مقدس است.
کالم مسیح برای ماست و برای اینکه قلنتبامن را مثنتل نینتزه سنتوراخ کنترده و از خنتواب خطرننتاک بینتدار
کند.از ما می خواهد که پیش فرضهایامن را مورد سؤال قرار دهیم و خود را با دقّنتت زینتاد بیازمنتاییم.
آیا او را می شناسیم؟ آیا او ما را می شناسد؟ آیا جان ما در وضعیت خوبی است؟ رسنوشت ابنتدی منتا
نامشخص و احتامل خودفریبی بسیار زیاد است.چون در آن روز عظیم ،عدا زیادی به ننتزد او آمنتده و
خواهند گفت":رسورم ،رسورم"،اما او متجیدهای آنها را نپذیرفته و خواهنتد گفنتت":از منتن دور شنتوید،
هرگز شام را نشناخته ام".
اگر فکر می کردیم که هشدارهای قبلی مسیح دربارا تعداد اندک و تعداد بسیار ،مبالغنته بنتود ،نباینتد
دیگر چنین فکری بکنیم.
در اینجا ،بزرگرتین صاحب اقتدار ،پیشاپیش بنته منتا هشنتدار داده اسنتت.آیا بنته هشنتدار او توجنته منتی
کنیم؟ما در بین جمعیت عظیمی می ایستیم که عیسنتی را خداوننتد خطنتاب منتی کنننتد ،امنتا آینتا اینتن
احتامل را می پذیریم که مسیح مستقیامً با ما صحبت می کند؟ او به ما هشدار داده که همنتۀ افنتراد
حاا در این اردوگاه ،واقعی نیستند .آیا مانند َعخان خواهیم بود ،کسیکه فکر کرد می تواند در بین
جمعیت پنهان شود؟ 18آیا فکر می کنیم که می توانیم با لباس نامناسب بنته جشنتن عروسنتی بنترویم و
کسی ما را شناسایی نکند؟19آیا این احتامل را می پذیریم که فریب خورده و هنوز ایامن نیاورده ایم،
یا قلبهایامن را سخت می سازیم ،مانند یهودا که گفت":قطعاً من آن شخص نیستم".
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در این م ،عیسی به شنتاگردان مخفنتی ینتا افنترادی کنته خجالنتت منتی کشنتند در مألعنتام ایامنشنتان را
اعرتاف کنند ،اشاره منی کند .بلکه هشدار او به کسانی است کنته شنتجاعانه و مؤکنتدا ً خداوننتدی او را
اعالم می کنند .این در اعالمشان دیده می شود":رسورم ،رسورم ".در ادبیات عنتربی ،چننتین تکنتراری
برای آشکارسازی و تتکید بکار می رود .در رویای اشعیا دربارا تخت خدا ،رصافین ،یهنتوه را " قنت ّدوس،
ق ّدوس ،ق ّدوس"خطاب می کنند21.هدف از تکرار این است که بر ق ّدوسیت خدا تتکید کنند .به طنتور
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مشابه ،هدف از تکرار در این م  ،این اسنتت کنته بنته منتا نشنتان دهنتد کنته در روز داوری حتنتی از بنتین
کسانیکه مؤکدا ً عیسی را خداوند خطنتاب منتی کنند،عنتدا زینتادی طنترد و محکنتوم خواهننتد شنتد .اینتن
حقیقت ترسناک ،ما را به این نتیجه می رساند که رصفاً اعرتاف ایامن به عیسی مسنتیح ،بنتدون مینتوا
اوری که نشانۀ حقّانیت آن است ،ارزشی ندارد.
نشانۀ ایامن آوردن
حتی اگر مؤکدترین و مک ّررترین اعرتاف به خداوندی عیسی مسیح نشانۀ ایامن حقیقی نباشد ،پنتس
چه چیزی نشانۀ ایامن حقیقی است؟ ما پیش از این در دو عبارت کتاب مقدس ،با دقّت به پاس آن
پرداختیم .در متی  16 :7و  ،20عیسی به ما می گوینتد کنته ایامننتداران حقیقنتی را بنتا مینتوه هایشنتان
خواهیم شناخت .او دوباره در متی  21 :7اعالم می کند که همۀ کسانیکه او را خداوند خطنتاب منتی
کنند ،وارد ملکوتش نخواهند شد -فقط " آن که ارادا پدر مرا که در آسامن است ،به جا آ َو َرد".
اعتبار اعرتافامن به خداوندی عیسی مسیح و ایامن آوردن ما ،در اطاعت از ارادا پدر ظاهر می شود.
به عبنتارت دیگنتر ،اگنتر اعنترتاف اینتامن شنتخص بنته عیسنتی مسنتیح و ادعنتایش دربنتارا آسنتامن ،بنتا مینتوا
شخصیت مسیح گونه و اعامل عادالنه همراه نباشد ،مشکوک است .حتی بزرگرتین کارها در خدمت
مسیحی با موفقیت ظاهریش ،نشانۀ ایامن آوردن نیست.

22

این حقیقت نباید متعجبامن کند ،چون یک موضوع عادی در رسارس متی 7است .نشنتانۀ عبنتور ینتک
نفر از د ِر کوچک ،این است که اکنون در راه تنگ قدم برمی دارد ،راهی که با فرامین مسیح شناخته
می شود23.نشانۀ اینکه یک نفر ایامن آورده و یک درخت خوب شده ،این است که اکنون میوا خنتوب
به بار می آورد ،چون هر درختی از میوه اش شناخته می شود24.نشنتانۀ حقان ّینتت اعنترتاف شنتخص بنته
خداوندی عیسی مسیح ،این است که ارادا پدر و پرس را انجام می دهد25.نهایتنتاً ،نشنتانۀ اینکنته ینتک
نفر زندگیش را بر روی سنگ بنا کرده و از داوری آینده در امان اسنتت ،اینتن اسنتت کنته ننته تنهنتا کنتالم
مسیح را می شنود ،بلکه آنرا اجرا می کند.

26
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وقتی از متی 7فراتر می رویم و برای تتیید این حقایق به دنبال آینتات دیگنتری در کتنتاب مقنتدس منتی
گردیم ،متوجه می شویم که آیات فراوانی وجود دارند .پولس رسول ما را نصیحت می کند که خنتود را
به طور کامل بیازماییم تا بدانیم که آیا در ایامن هستیم.
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همچنین در رابطه با کسانیکه ادعای خداشناسی دارند اما با اعاملشان او را انکار منتی کنننتد ،بنته منتا
هشدار می دهد 28.پطرس رسول ما را نصیحت می کند که هرچنته بیشنترت بکوشنتیم تنتا فراخواننتدگی و
برگزیدگی خود را تثبیت کنیم29.در کنار این نصیحت ،فهرست فضاشلی را اراشه می دهد که اگر واقعاً
ایامن آورده و جزشی از قوم خدا شویم ،اینها در زندگیامن ،واقعیتهای در حا ِل رشد می شوند :ایامن،
نیکویی ،شناخت ،خویشتنداری ،پایداری ،دینداری ،مه ِر برادرانه و محبت 30.به هنتر میزاننتی کنته اینتن
فضایل در زندگی ما وجود داشته و رشد کنند ،به هامن میزان مطمنت

منتی شنتویم کنته حقیقتنتاً تولنتد

دوباره یافته و رشیک طبیعت الهی شده ایم31.اما به هر میزانی که این خصوصیات در ما نباشند ،بنته
هامن میزان باید نگران وضعیت روحانی خود باشیم .چنانکه پطنترس هشنتدار منتی دهنتد" :امنتا آن کنته
کل رسنتالۀ اولنتش را بنتر
عاری از اینهاست ،کور است و کوته بین" (دوم پطرس  . 9 :1یوحنای رسولّ ،
اسنتنتاس اینتنتن اصنتنتل نوشنتنتت کنتنته اعنتنتامل ،نشنتنتانۀ اینتنتامن نجنتنتات بخنتنتش واقعنتنتی اسنتنتت .رسنتنتالۀ او شنتنتامل
خصوصیاتی است که در سطوح مختلف در زندگی فرزند حقیقی خدا ظاهر می شود .به هنتر میزاننتی
که این خصوصیات رشد کرده و واقعیتهای قابل مشاهده شوند ،به هامن میزان از حیات ابنتدی خنتود
مطم

می شویم32.به هر میزانی که این چیزها در ما دیده نشود ،به هامن میزان باید نگران باشنتیم

که آیا واقعاً مسیحی هستیم .نهایتاً ،یعقوب تتیید می کند که اعنتامل ،حاصنتل و نشنتانۀ اینتامن نجنتات
بخش حقیقی است 33.اگرچه غالباً درک اشتباهی از او دارند و کالمش را به اشتباه تفسیر می کنند،
اما او اصل عادل شمردگی با ایامن را که توسط پولس رسول مطنترح شنتده ،انکنتار مننتی کننتد .هنتر دو
دربارا دو سوی مختلف یک سکّه می نویسند .پولس به علّنتت و سنتبب عنتادل شنتمردگی و یعقنتوب بنته
نتیجۀ آن اشاره می کند .ما فقط بواسطۀ ایامن نجات یافته ایم .به هرحنتال ،کسنتانیکه اینتامن دارننتد،
توسط روح القدس تولد تازه یافته و تحت مشیت الهی قرار گرفته اند .به همنتین دلینتل مطم ننتیم کنته
ایامندار حقیقی ر می آورد و ایامنش را با اعاملش نشان می دهد .یعقوب هشدار می دهد":ایامن
نیز بدون عمل مرده است" ( 26 :2و کسانی را که چیز دیگری می گویند ،با اینتن طعننته بنته چنتالش
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می کشاند" :تو ایامنت را بدون اعامل به من بنام و من ایامنم را با اعاممل بنته تنتو خنتواهم مننتود:2( ".
 18به نظر یعقوب ،کسانیکه ایامنشان را اعرتاف می کنند ولی هیی میوه ای به بار منی آورند ،بنتدتر
از دیوها هستند .حداقل دیوها به خود می لرزند.
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هامنطور که گفتم ،تعالیم مسیح و رسوالن ،انکار تعلنتیم اوری مسنتیحی دربنتارا عنتادل شنتمردگی از
طریق ایامن نیست .آنها فقط این حقیقت جهانی را تتیید می کنند که واقعینتت دروننتی ینتک چینتز بنتا
خصوصیت و اعاملش آشکار می شود .همچنین باید بدانید که مسیح یا رسوالن تعلیم منی دهند که
فقط بالغرتین ایامنداران با میوا نسبتاً کامل می توانند از نجاتشان مطم

شوند .بهنترتین مسنتیحی

در بین ما ،به ش ّدت تحت تتثیر قصورات و شکستهای بیشامرش خواهد بود.همۀ ما کامالً بنته فنتیض و
رحمتهای رشوفانۀ خدا به قومش وابسته ایم .به هرحال ،پیتنتفت ایامننتدار حقیقنتی در اینتامن ،نشنتانۀ
بارز این است که او حقیقتاً توسط روح القدس تولد تازه یافته و فرزند خداست.
با توجه به این حقایق ،بسیار واضح است که بسنتیاری از موعظنتات انجیلنتی عرصنت منتدرن ،در بهنترتین
حالت ،سنتطحی و در بنتدترین حالنتت ،بنتد و ناخوشنتایند اسنتت .بسنتیاری از موعظنتات عرصنت منتدرن در
برخورد سطحی با کتاب مقدس ،به هر کنته بنتا دهنتانش اعنترتاف کننتد کنته عیسنتی خداوننتد اسنتت و در
قلبش ایامن داشته باشد که خدا او را از مردگان برخیزانید ،وعدا نجات را می دهند35.امنتا ،بسنتیاری
از واعظان این حقیقت را با این هشدار ،به وضوح بیان منی کنند که بسیاری -حتی اک ینتت -از اینتن
معرتفین ،بدون توبه و ایامن ،این کار را انجام منتی دهننتد .بنتدتر از همنته اینکنته واعظنتان بنته معرتفنتین
مسیح تعلیم منی دهند که چگونه به حقانیّت اعرتافشان پی بربند .بلکه به آنها اطمینان می بخشند
که نجاتشان بر اساس ارزیابی خودشنتان دربنتارا خلنتو

دعوتشنتان از مسنتیح و پنتذیرش او بنته عننتوان

خداوننتنتد اسنتنتت .عنتنتدا زینتنتادی تعلنتنتیم واضنتنتح کتنتنتاب مقنتنتدس را نادینتنتده گرفتنتنته اننتنتد ،کنتنته فراخواننتنتدگی و
برگزیدگی خود را با آزمون کامل یا َم َحنتک زدن خنتود بنتا ننتور کتنتاب مقنتدس ،36تثبینتت کنننتد و اعتبنتار
اعرتافشان را با کیفیت میوا خود تعیین کنند.
باید بدانیم که موعظۀ وعده های انجیل باید با هشدارهای انجیل همراه باشد.نادیده گرف ِ یکنتی از
آنها باعث می شود که "انجیلِ دیگر" را موعظه کنیم ،چیزی که اصالً وجنتود ننتدارد (غالطینتان – 6 :1
 . 7در رسارس تاری مسیحیت ،دیندارترین خادمان مسیحی با هشدارهای متعادل و پیوستۀ خود به
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ایامنداران و جامعتها شناخته می شدند ،اما در زمان ما چنین هشدارهای نادر است و در بسیاری از
موارد ،اصالً وجود ندارند .در زمانی که بیش از همیشه نیازمندیم ،وقتی شمشیر داوری قریب الوقوع
رس بسیاری از معرتفین مسنتیح فنترود منتی آینتد ،دینتدبانان کمنتی خواهنتان بنته صنتدا درآوردنِ شنتیپور
بر ِ
هستند .آنها به رشیران هشدار منی دهند و سکوی موعظۀ آنها با خون افرادی آغشته شده کنته مننتی
خواهند به آنها هشدار بدهند.
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با توجه به انجیل سطحی ،راحت و انسان محوری که در اک کلیساهای انجیلی به فراوانی یافت می
شود ،نیاز به هشدارهای واضح و دقیق آشکارتر می شود .ما با یک انجیل بی بها یا تقاضنتایی کنته ننته
تنها برخالف جسم نیست ،بلکه غالباً در خدمت جسنتم اسنتت ،اشنتباع شنتده اینتم .خادمنتانی کنته باینتد
آگاهی بیشرتی داشته باشند ،پیغامی را موعظه می کنند کنته خنتدا را از تخنتتش بنته زینتر منتی کشنتد و
انسان را برمی افرازد ،چیزی که با تکرار یک دعا بدست می آید .سپس ،کسیکه "ایامن آورده"،بعد از
چند تغییر کوچک اجازه دارد که مثل گذشته در راه عریض ادامه دهد و دست به دست عنت ّدا زینتادی
که این ایامن راحت را یافته اند ،پیش برود ،ایامنی که توسط اولیای امور مذهبی تتیید شنتده و منتورد
دفاع قرار گرفته ،اولیایی که آنها را رهربی می کنند و آنقدر وجدانشان را خاموش می کنند که تقریباً
در برابر حقیقت غیرقابل نفوذ می شوند.
بزرگرتین بخنتش فرهننتگ انجیلنتی تحنتت سنتلطۀ رشینتک دنینتوی آن اسنتت کنته بردبنتاری ،روشنتنفکری،
فراگیری و افراط را به عنوان باالترین و برترین فضیلتها برمی افرازد.اکنون اعضای کلیسای انجیلی و
واعظان به پذیرش تعالیم یکدیگر و اخالقیاتی متفاوت از اخالقینتات کتنتاب مقنتدس فخنتر منتی کنننتد،
بدون کمرتین تفکر دربارا اینکه شاید این تفاوتها نشانۀ جایگاه تولد تازه نیافتۀ آنها باشد .آیا محبنتت
ما باعث می شود که با وجو ِد تعالیم بسیار زیاد و تناقضات اخالقی ساکت مبانیم ،ینتا بنته خنتاطر عنتدم
شناخت کتاب مقدس ساکت می مانیم؟ آیا محبت ما مانع می شنتود کنته بنته معرتفنتین مسنتیح کنته بنتا
اعاملشان او را انکار می کنند ،هشدار بدهیم یا محافظت از خود و اشتیاق به تتیید انسنتانها منتانع از
این کار می شود؟ اعرتاف ایامن شخص به مسیح ،نشانۀ نهایی نجاتش نیست .پس چه چیزی نشانۀ
آن است؟ چه چیزهایی نشانۀ شناخت حقیقی خداست؟ عیسی به وضوح می گوید:
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"آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت( ".متی 20 ،16 :7

"نه هر که مرا "رسورم ،رسورم" خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد ،بلکه تنها آن که ارادا پدر مرا
که در آسامن است ،به جا آ َو َرد( ".متی 21 :7

"پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند ،همچون مرد دانایی است که خاننتۀ خنتود را بنتر
سنگ بنا کرد( ".متی 24 :7
نشانه های ُمعرتفین دروغین
در متی  ،21 :7مسیح بر روی تخت است و جمعیت در مقابل او ایسنتتاده اننتد .امنتا اینتن ینتک صنتحنۀ
شاد نیست .درحقیقت ،یکی از ترسناکرتین صحنه های کتاب مقدس است .این جمعینتت عظنتیم در
زمین ،او را خداوند خطاب کردند و بسیاری از آنها به نام او خدمت کردند ،اما اکننتون بنتا بنتی نتری و
نااطاعتی در زندگیشان مورد خیانت قرار گرفته اند .اکنون چیزهای مخفی ،در مقابنتل تخنتت مسنتیح،
آشکار شده است 38.اعرتافشان پوچ بود ،ایامنشان مانند ایامنِ دیوها بود و اعامل عادالنۀ آنهنتا مانننتد
پارچۀ کثیف خون آلود و آغشته به فساد قلبشان بود39.امیدشان بنته پنتذیرش گنترم و ورود گسنترتده بنته
ملکوت از بین رفته است40.مسیح با بیزاری عادالنه به آنها نگریسته و فرینتاد منتی زننتد" :هرگنتز شنتام را
نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران!" (متی 23 :7
از این اعالمیۀ ترسناک به دو وی گی کسانی پی می بریم که مسنتیح را بنته عننتوان خداوننتد اعنتالم منتی
کنند ولی در روز داوری طرد و محکوم می شوند .اولین مورد این است که مسنتیح هرگنتز آنهنتا را مننتی
شناخت.
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کلمۀ "شناخت" از کلمۀ یونانی  ginóskoترجمه شده که در فصل  14توضنتیح دادم .در اینتن زمیننته،
این فعل ،اتحاد و مشارکت نزدیک را نشان می دهد .اگرچه ایامنداران دروغین ،مسنتیح را بنته عننتوان
خداوندشان اعالم کردند ،اما مسیح می گوید که هرگز آنها را نشناخته است .این اعالمیه کاربردهای
احتاملی بسیاری دارد .اوالً ،شاید به پیشنتدانی مسنتیح و برگزینتدگی قنتومش اشنتاره منتی کننتد .کتنتاب
مقدس تعلیم می دهد که نام هر یک از فرزندان خدا از ابتدای جهان در کتاب حیات ب ّره ثبنتت شنتده
بود41.اما ،اسامی کسانیکه اکنون در مقابل مسیح می ایستند ،در این کتاب یافت نشنتد 42.آنهنتا "بننتا
بر پیشدانی خدای پدر ،به واسطۀ عمل تقدیس کنندا روح ،و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده
شدن خونش بر ایشان" برگزیده نشده بودند (اول پطرس . 2 – 1 : 1
دوماً ،شاید به این معنا باشد که آنها خارج از مشیت الهی مسیح بودند .کتاب مقدس تعلیم می دهد
که "خداوند راه پارسنتایان را منتی پاینتد امنتا طرینتق رشینتران بنته ننتابودی منتی انجامنتد( ".مزامینتر ،6 :1
تتکیدها افزوده شده است  .مسیح تعلیم داد که گوسفندانش صدای او را خواهند شنتنید و او آنهنتا را
خواهد شناخت و آنها در پیِ او می روند43.اما این افراد ،گوسفندان او نبودند و او شبانِ آنها نبنتود .او
آنها را منی شناخت و آنها صدای او را نشنیده اند ینتا وقتنتی آنهنتا را فراخواننتد ،در اطاعنتت از او پینتروی
نکردند.
سوماً و مهمرت از همه ،شاید به معنای اینتن باشنتد کنته هنتیی رابطنتۀ نزدیکنتی بنتین مسنتیح و آنهنتا وجنتود
نداشت .مثل اینکه مسیح به آنهنتا بگوینتد" :شنتام در طنتول سنتفر زمیننتی خنتود بنته دنبنتال منتن نبودینتد.
درحقیقت ،به ندرت به من فکر می کردید .منتا بنتا یکنتدیگر راه ننترفتیم و از مشنتارکت بنتا یکنتدیگر لنتذت
نربدیم .تو از من مشورت نگرفتی ،به تعالیم من توجه نکردی یا از فرامین من اطاعت نکردی .منتن در
آن زمان تو را منی شناختم و اکنون نیز تو را منی شناسم!"
این کالم رایج انجیلیهاست که می گویند مهمرتین چیز در زندگی یک نفنتر ،شنتناخت عیسنتی اسنتت.
اگرچه حقیقت بزرگی در این کالم وجود دارد ،اما بهرت است که ترتیب آن را جابجا کرده و بگوییم که
ادعای ما برای شناخت عیسی ،به اندازا شناخت عیسی از ما ،اهمیت ندارد .تصور کنینتد کنته منتردی
به سوی دروازه های کاخ سفید برود و خواهان ورود باشنتد .قطعنتاً بالفاصنتله توقینتف منتی شنتود و منتورد
بازجویی کامل قرار می گیرد .مطم ناً او فقط به خاطر اعرتاف به شناخت رشیس جمهوری که در آنجا
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ساکن است ،اجازا ورود نخواهد داشت .امنتا اگنتر رشنتیس جمهنتور اعنترتاف کننتد کنته اینتن منتردی را کنته
خواهان ورود است ،می شناسد ،بالفاصله و بدون پرسش می تواننتد داخنتل شنتود .قنتبالً آمنتوختیم کنته
ِ
بنترخالف آن،
اعرتاف ایاممنان به مسیح ،بدون میوه یا اعاملی که نشنتانۀ آن اسنتت ،بنتی ارزش اسنتت.
اعرتاف مسیح دربارا ما ،از ارزش بی پایانی برخوردار است ،چون دری را به روی منتا منتی گشنتاید کنته
هیچکس منی تواند ببندد.

44

دومین وی گی کسانیکه به خداوندی مسیح اعرتاف می کنند ولی محکومند ،این اسنتت کنته بنترخالف
رشیعت عمل می کردند .در متی ،23 :7عیسی کسانی را که بنترخالف رشیعنتت عمنتل منتی کنننتد ،از
خود دور می کند .کلمۀ "بدکاران،عمل کردن برخالف رشیعت" از کلمۀ یونانی  anomíaترجمه شده
که نشاندهندا وضعیت بدون رشیعت است.به کسی اشاره می کند که با جهالت،غفلنتت ینتا رسکشنتی
مشتاقانه ،برخالف ارادا خدا زندگی می کند .معننتی اینتن اصنتطالح بسنتیار مهنتم اسنتت،چون ماهینتت
اعرتاف دروغین و دلیل ج ّدیت مسیح را آشکار می کند .مثل اینکنته مسنتیح بنتا تحقینتر بنته ایامننتداران
دروغین نگاه کرده و بگوید":از من دور شوید ،ای کسانیکه ادعا می کنید که شاگردان من هسنتتید و
مرا خداوند خطاب می کنید ولی طوری زندگی می کنید که انگار من هرگز فرمانی بنترای اطاعنتت بنته
شام نداده ام".
هیی یک از بیانیه های دیگر برای عدا زیادی از م ّدعیان "انجیلی" ،به اندازا این بیانیه کاربرد ندارد.
بسیاری از جامعتهای انجیلی به تدریج شنتبیه فرهنگشنتان شنتده و بنته عننتوان منتذهبی راحنتت ،بنتدون
تقاضا ،رشیعت یا عواملی که جسم را محدود کند ،از نو ساخته شنتده اننتد .مانننتد خدانشناسنتانی کنته
یهودا دربارا آنها می نویسد ،بعضی از انجیلیها "فیض خدای منتا را بنته جنتواز ارتکنتاب فجنتور بنتدل منتی
کنند و عیسی مسیح ،یگانه رسور و خداوند ما را انکار می منایند" (آیۀ  . 4هیچکس منی تواند انکار
کند که تعداد زیادی از انجیلیهنتا بنته مسنتیح اعنترتاف منتی کنننتد ،امنتا کنتامالً بنتا ارادا مقتنتدرش ناآشنتنا
هستند و کاربرد آن در زندگی روزانه شان دیده منی شود .ظاهرا ً در ذهن انجیلیها ،جنتدایی عظیمنتی
دربارا رابطۀ بین اعرتاف به خداوندی مسیح و تسلیم واقعی در برابر ارادا مکشوف مسیح وجود دارد.
آیا کسی حقیقتاً می تواند در قلمرو هر پادشاهی وفادار باشد ،اما نه تنها فرامین او را نادینتده بگینترد،
بلکه برخالف آن زندگی کند؟ ظاهرا ً بسیاری از انجیلیهای معارص چنین تفکری دارند.
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درست است که ما از رشیعت آزاد شده ایم تا از مسیح پیروی کنیم و تحت هنتدایت روح باشنتیم45،امنتا
باید بدانیم که مسیح و روح القدس برخالف رشیعت نیستند یا با آن مخالفت منی کنند .در حقیقت،
با مطالب نوشته شده در کتاب مقدس پی می بریم که حقیقتاً به شنتباهت مسنتیح در آمنتده اینتم و بنته
این ترتیب می توانیم رهربی روح را در زننتدگی خنتود ارزینتابی کننتیم .اگنتر مسنتیح را دوسنتت دارینتم ،از
فرامینش اطاعت خواهیم کرد46،و اگنتر از روح القنتدس پینتروی منتی کننتیم ،بنتا فضنتایل واالینتی زننتدگی
خواهیم کرد":هیی رشیعتی مخالف اینها نیست" (غالطیان . 23 – 22 :5
فیض خدا در مسیح ما را در دنیا رها منی کند تا بدون هدایت یا مطابق روشهای این جهنتان زننتدگی
کنیم47.بلکه فراخوانده شده ایم که "رفتار بمار دیگر نباید هامنند اقوام دور از خدا باشد" (افسسیان
 ، 18 – 17 :4بلکه باید در همه چیز به شباهت مسیح درآییم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح
اسیر سازیم48.این تا حدودی بوسیلۀ مطالعنتۀ جنت ّدی و بکنتارگیری صنتحیح فنترامین ،تعنتالیم و حکمنتت
کل کتاب مقدس انجام می شود49.موسی نوشت که فرامین خدا کالم باطل نیسنتت ،بلکنته
موجود در ّ
ِ
حیات ایامندار و کلیساست 50.داوود می رسایید که آنها نوری برای پایهای او هستند ،نوری بنترای راه
او و چیزی که بوسیلۀ آن ،مرد جوان را ِه خود را پاک نگاه می دارد 51.وقتی عیسی اعنتالم کرد":انسنتان
تنها به نان زنده نیست ،بلکه به هر کنتالم کنته از دهنتان خنتدا صنتادر شنتود"،مرکزیت اینتن فنترامین را در
زندگی قومش تتیید کرد52.پولس رسول بنته تیموتنتاشوس تعلنتیم داد کنته کتنتاب مقنتدس ننته تنهنتا بنته منتا
ِ
حکمت می بخشد که به سوی نجات هدایت می کند ،بلکه برای تعلنتیم ،تتدینتب ،اصنتالح ،تربینتت در
عدالت ،سودمند است 53.یوحنای رسول به ما تعلیم می دهد که یکی از بزرگرتین نشانه های اینتامن
آوردن این است که از فرامین خدا اطاعت می کنیم54.او نتیجه گیری می کند":محبت به خدا همین
است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست" (اول یوحنا . 3 :5
با توجه به موافقت افراد دیندار دربارا مرکزیت کتاب مقدس و اهمیت فرامین آن،باید از خود بپرسیم
که چرا بسیاری از انجیلیها رصفاً با ذکر این فرامین شکایت می کنند و برعلیه آن می جنگند ،گنتویی
اینها محدود کننده و برخالف زندگی شاد هستند .چرا هر موعظه ای که استاندارد مطلق یا مرز بنتین
درست و غلط را اعالم می کند ،به عننتوان رشیعتگنترا ،خشنتک و جنت ّدی ،متکّنتی بنته عنتدالت شخصنتی و
بدون محبت در نظر گرفته می شود؟ پاس آن به اندازا پذیرش آن دشوار است .به خاطر اینکنته عنتدا
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زیادی در جامعت انجیلی ایامن نیاورده اند .اگرچه ملبّس بنته لبنتاس مسنتیحیت معارصننتد ،امنتا قلنتب
احیا نشدا آنها در دشمنی با خدا و ارادا او می ماند55.کالم خدا برای آنها سنگین است ،چون از آنها
می خواهد که اعامل عادالنه ای را انجام دهننتد کنته از آن متنف ّرننتد و بیرحامننته اسنتت،چون آنهنتا را از
ِ
رشارت که عاشقش هستند ،بازمی دارد.
انجام

56

بی تفاوتی ،غفلت و حتی بیزاری بسیاری از انجیلیها نسبت به مساشل اخالقی و روحانی کنتالم خنتدا،
نشان می دهد که آنها فقط صورت دینداری دارند57.رشکت کنندگانِ کاریکنتاتور انحرافنتی مسنتیحیت
واقعی اند که با راه عریض شناخته شده و به نابودی رهنمون می شوند .آنها یک دعا را تکرار کنترده و
جذاب چهره های خندان دعوت شده اند .هر هفته ،با دقت به قواعد روحانی گنتوش منتی
به جامعت
ِ
دهند ،که آنها را به برخورداری از زندگی بهرت مطم

می سازد .در فعالیتهنتای خنتانوادگی -دوسنتتانه

حس هدفمندی داده و رسگرمشان می سازد .اما آنهنتا فرینتب خنتورده اننتد.
رشکت می کنند که به آنها ّ
قلب و اعاملشان ،برخالف رشیعت است.از احکام خدا آگاهی ندارند و کاری را انجام منتی دهننتد کنته
به نظر خودشان درست است.
آنها راهی را یافته اند که به اندازا کافی به دنیا بچسبند تا جسمشان را راضی کند و به اننتدازا کنتافی
مسیحیت را بپذیرند تا وجدانشان را آرام کند .امنتا در روز نهنتایی منتی شنتنوند" :از منتن دور شنتوید ،ای
بدکاران!"(متی . 23 :7
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پذیرش عظیم
ِ
عدم
مسیح به ما هشدار می دهد که در روز عظیم داوری به عدا زیادی،ترسناکرتین حکمی را خواهد داد
که تابحال به گوش کسی نرسیده ،و به کسانیکه برخالف رشیعت عمل می کردند ،فرمنتان منتی دهنتد
کل این اعالمیه تقریباً کلمه به کلمه ،برگرفتنته از اعالمینتۀ داوود در مزامینتر – 7 :6
که از او دور شوندّ .
 10است:

دیدگانم از اندوه ،کم سو شده
و به سبب همۀ دشمنانم ،تار گشته است.
ای همۀ بدکاران از من دور شوید،
زیرا خداوند صدای گریۀ مرا شنیده است.
آری ،خداوند التامس مرا شنیده است؛
خداوند دعای مرا قبول می فرماید.
دشمنانم جملگی رسافکنده و سخت پریشان خواهند شد،
آنان روی برگردانیده ،به ناگاه خجل خواهند گشت.
چهار حقیقت در این م

دربنتارا داوری نهنتایی اسنتت.اول ،داوود کسنتانی را کنته دشنتمنان خنتود منتی

داند،از خود دور می کند.به اینتن ترتینتب ،کسنتانی را کنته مسنتیح در روز داوری از خنتود دور منتی کننتد،
دشمنان او هستند .کتاب مقدس تعلیم می دهنتد کنته همنتۀ انسنتانها طبیعتنتاً"،از خنتدا متنفرننتد" و در
فکرشان با خدا دشمنی می کنند58.اما باید بدانیم که دشمنی بین خدا و گناهکنتار یکطرفنته نیسنتت،
بلکه دو طرفه است.خدا در ق ّدوسیت و عدالتش ،مخالف گناهکاران است و برعلیه آنهنتا اعنتالم جننتگ
کرده است":چون اگر وقتی ما دشمنان خدا بودیم ،از طریق مرگ پرسش با او آشنتتی کنتردیم ،چقنتدر
بیشرت اکنون که با او آشتی کرده ایم،می توانیم با حیات او نجات یابیم 59".تنهنتا امینتد گناهکنتار اینتن
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است که تا دیر نشده ،اسلحۀ خود را کنار بگذارد و پرچم سفید تسلیم را بردارد .وقتی در مقابل تخت
داوری مسیح حاا شویم ،برگ زیتون که نشانۀ صلح است ،کنار رفته و زمان آشتی و صلح به پاینتان
می رسد .نویسندا عربانیان به ما می گوید که در آن لحظه ،تنها چینتزی کنته بنتاقی منتی ماننتد":انتظار
هولناک مجازات و آتشی َمهیب است کنته دشنتمنان خنتدا را فنترو خواهنتد بلعینتد(".عربانیان 27 : 10
اگرچه آنها مسیح را خداوند می خوانند و صورت دینداری دارند60،اما او پشت الیۀ نازک تقوایشنتان را
می بیند.با اعرتاف پوچ و برخورد سهل انگارانه با انجیل ،پنتایامل کنتردنِ پرسنت خنتدا و ناپنتاک شنتمردن
خون عهنتد و بیحرمتنتی بنته روح فنتیض ،مجنتازات منتی شنتوند61.بنته همنتین دلیل،آنهنتا همچنتون بافنته در
خرمنگاه و شاخه های خشک گرد آوری منتی شنتوند تنتا سنتوزانیده شنتوند 62.اینتن روز انتقنتام خداوننتد از
دشمنانش است63.آنها از رشاب خشم خدا خواهند نوشید ،رشابی که پرمایه و خالص در جام غضنتب
او ریخته شده است.
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دوم ،کسانیکه داوود آنها را از خود دور منتی کننتد ،بنتا رشم و ننتاراحتی بسنتیار دور خواهننتد شنتد .کلمنتۀ
"رسافکنده" از کلمۀ عربی  buwshترجمه شنتده کنته نشنتاندهندا رشم ،نومینتدی و رسدرگمنتی اسنتت.
کلمۀ "سخت پریشان" از کلمۀ عربی  bahalترجمه شده کنته نشنتاندهندا خطنتر ،اضنتطراب و وحشنتت
است .دشمنان داوود دور انداخته می شوند تا متح ّمنتل رشم ،اضنتطراب و وحشنتت کامنتل شنتوند .اینتن
تصویر بسیار بدی است ولی پیشگویی داوری که در کنتالم داوود ،حتنتی مننتی تواننتد ابتنتدای توصنتیف
غیرقابل تص ّو ِر رشم و وحشت باشد که در انتظار کسانی است که فاسد اعالم شده و از حضنتور مسنتیح
دور می شوند.
آنها با اطمینان کامل و بدون نیاز به چیزی به حضور تخت او منتی روننتد ،امنتا بالفاصنتله خنتود را "تینتره
بخت ،اسف انگیز ،مستمند ،کور و عریان" می یابند (مکاشنتفه  . 17 :3هامنطنتور کنته زمنتین کنعنتان،
کنعانیها را به خاطر ناپاکیشان قی کرد و بعد این کار را با ارساشیلیهای نافرمان کرد ،به همین ترتینتب
مسیح نیز آنها را از دهان خود قی می کند و با نفرت و بیزاری بسنتیار از خنتود دور منتی کننتد 65.مانننتد
کسانیکه بر روی آنها فضله پاشیده ،آنها را خواهند برد66.آنها بنتا رسنتوایی و بنتی آبروینتی ملّنتبس شنتده،
رشمسار و پریشان خواهند شد67.طبق نب ّوت دانیال نبی ،آنها در"خجالنتت و حقنتارت جنتاودان" بینتدار
خواهند شد (دانیال . 2 :12
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سوم ،کسانیکه داوود از خود دور می کند ،از مجازات قریب الوقوع خود آگاه نیستند ،تا اینکه بسنتیار
دیر می شود .این مجازات به رسعت شمشیر بر آنها فنترود منتی آینتد .در لحظنته ای کنته کنتامالً مطمنت
هستند ،بازگردانیده می شوند .به این ترتیب ،کسانیکه به دروغ به مسیح اعرتاف کرده اند ،از داوری
نهایی خود ناآگاهند و آمادگی ندارند .مانند وقایع تعجب آور و غیرمنتظره خواهد آمنتد و دیدگاهشنتان
را نسبت به واقعیت ،زیر و رو خواهد کرد .آنها با این تفکر که به او تعلق دارند ،به حضور تخت او منتی
روند و فکر می کنند که به خوبی پذیرفته شده و حتنتی بنته خنتاطر خدماتشنتان منتورد احنترتام خواهننتد
بود68.اما به چهرا مسیح نگاه کرده و از آنچه می بینند ،وحشتزده می شوند .در یک لحظه به خطنتای
خود پی برده و مانند هامان که در مقابنتل اسنترت بنته زاننتو در آمنتد ،آنهنتا نینتز در حضنتور مسنتیح بنته زاننتو
درخواهند آمد .آنها نیز مانند هامان ،با کنتالم پادشنتاه ،رویشنتان پوشنتانیده شنتده و از حضنتور او بینترون
انداخته شده و به سوی مجازات قریب الوقوع خود خواهند رفت69.مانند مردی که با لباس نامناسنتب
و بدون آمادگی به جشن عروسی رفت70.او از پذیرش خود و رشکت در خوشی جشن مطم

بود .اما

وقتی به حضور پادشاه رفت،حامقتش منایان شد .بدون هیی حرفی در آنجا ایستاد و حکمنتش صنتادر
شد" :آنگاه پادشاه خادمان خود را گفت" :دست و پایش را ببندید و او را به تاریکیِ بینترون بیندازینتد،
جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود( ".متی . 13 :22
این جای مناسبی برای این پرسنتش اسنتت :خادمنتان انجیلنتی و خنتدمتها ،چننتد میلینتون نفنتر را بنتدون
آمادگی به حضور تخت داوری مسیح می فرسنتتند؟چند نفنتر بنتا اطمیننتان بنته تتیینتد کشنتیش خنتود بنته
حضور تخت مسیح می روند و با عدم پذیرش مسیح مواجه می شوند؟ در اینصورت نسبت به کسنتیکه
ِ
احساس خواهند داشنتت؟ او بنتیش از حنت ّد مهربنتان و منتؤدب بود.جنتذّاب،
مس و ِل جانهایشان بود ،چه
بشّ اش و مثبت بود .اما به طور سطحی به زخمهایشان رسیدگی کرد و بیامری عفونیشان را بنتا دعنتای
گناهکار مرهم گذاشت و به آنها یاد داد که در جامعت روحانی تتیید کننده ،احسنتاس خنتوبی نسنتبت
به خود داشته باشند .آنها را با لقمۀ چرب و نرم اخالقیات تغذیه کرد و بنتا قواعنتد عملنتی سنتیر کنترد تنتا
راهشان را در زندگی پیش برده و از منافع آن بهره مند شوند .امنتا آنهنتا را بنترای مالقنتات بنتا خدایشنتان
آماده نکرد! هرگز دربارا مساشل سنگینرت مذهب که باید گفته منتی شنتد ،چینتزی بنته آنهنتا نگفنتت .آنهنتا
چیزی دربارا شخصیت خدا و رشارت قلب انسان منی دانننتد .از ماهینتت حقیقنتی منترگ مسنتیح آگنتاه
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نیستند .هرگز چینتزی دربنتارا دعنتوت بنته توبنته و اینتامن نشنتنیده اننتد71.هرگنتز نصنتیحت نشنتده اننتد کنته
فراخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند یا نجات خود را با ترس و لرز بنته عمنتل آورننتد72.او اجنتازه
داد که آنها با تار عنکبوت سطحی گرایی مذهبی به سوی ابدیت پرتاب شوند73.او در رسارس ابنتدیت،
فریاد آنها را خواهد شنید و خواهد دانست که حداقل تا حدودی مس ول مجازات آنها بنتوده اسنتت .او
ِ
جراحات قنتوم را اننتدک شنتفایی داده و گفنتت" :سنتالمتی اسنتت؛ سنتالمتی اسنتت!"حال آنکنته سنتالمتی
نیست" (ارمیا  . 14 :6او دیدبانِ بیفایده ای بود و خون آنها بر دستان اوست.
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چهارم ،کسانی را که داوود از خود دور می کند،با حمالتنتی برعلینته شخصنتیت و خواننتدگی او ،باعنتث
ایجاد اندوه وصف ناپذیری در زندگیش شده اند .بننتابراین ،سنتقوط ناگهنتانی آنهنتا اثبنتات بنتی گننتاهی
داوود توسط خداست.
به این ترتیب ،مسیح در روز داوری،از اعامل بد کسانیکه او را خداوند می خواندند و ادعا می کردننتد
ربا خواهد شد 75.آنها فیض خدا را به جوازی بنترای
که قوم او هستند،اما طبق کالمش عمل نکردند ،م ّ
ارتکاب فجور بدل کرده اند76.مرتکب اعامل فاسدی شده اند که حتی در بین امتها(غیریهودیان نیز
وجود ندارد77.با این اعتقاد زندگی کردند":بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید...آیا به گناه کردن
ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟" (رومیان 8 :3؛  . 1 :6به خاطر آنهنتا ،ننتام مسنتیح را در مینتان امتهنتا
کفر می گویند78.او به خاطر اعامل بد آنها مورد رسزنش قرار می گرفت و به عنوان نجات دهننتده ای
که نتوانست نجات دهد ،مورد متسخر قرار می گرفت ،رهایی دهنده ای که قنتومش را از مرصنت خنتارج
کرد ،اما نتوانست آنها را به رسزمین وعده برساند؛79عادل کنندا رشیران که قدرتی برای تقدیس آنهنتا
نداشت؛ بناکننده ای که کار نیکویی را آغاز کرد که نتوانست آنرا به پاینتان برسنتاند؛80خنتدای ضنتعیفی
که مانند زن ضعیفی است که در پریشانی خود ،به مرحلۀ زاییدن می رسد امنتا قنتدرتی بنترای زاینتامن
ندارد81.همۀ این اتهامات به خاطر خدانشناسان برعلیه او گفته شد ،به خاطر کسانیکه با زبنتان خنتود
به او اعرتاف کردند اما با اعاملشان او را انکار کردند 82.اما در روز آخر ،همۀ این اتهامات بد به پاینتان
می رسد .حقیقت آشکار می شود که هر که او را "خداوند ،خداوند" خطاب کرده ،توسنتط او شنتناخته
منی شود یا از بنترادران او بنته حسنتاب مننتی آینتد .در آن روز ،مسنتیح تربشنته منتی شنتود و آنهنتا بنته عننتوان
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حرامزادگانی که طبق ارادا خود عمل کرده اند ،منایان می شوند .اینتن در حامینتت موسنتی از خنتدا و
عیبجویی از قوم نافرمان ارساشیل پیشگویی شده است:
"اوست صخره و کارهایش به کامل،
راههایش ،جملگی انصاف.
او خدای امین و بر کنار از بیداد،
عادل است او و هم درستکار.
با وی به فساد رفتار کردند؛
عیبها دارند و دیگر فرزندان او نیستند،
بلکه نسلی منحرف و کج رفتارند( ".تثنیه 5 – 4 :32
پذیرش این حقایقی که اکنون مورد توجه قرار دادیم ،برای ذهن انجیلی مدرن بسنتیار دشنتوار اسنتت،
اما به هرحال اینها حقیقت است .این موضوع بدی است ،اما منی تواند مخفی مباند یا نادیده گرفته
شود .چنانکه عاموس نبی اعالم کرد:
شیر غریده است،
کیست که نهراسد؟
خداوندگار یهوه سخن گفته است؛
کیست که نب ّوت نکند؟ (8 :3
آیا ما این مساشل را از شنوندگان خود مخفی می کنیم؟ پس در نهایت آنها ما را لعنت خواهننتد کنترد!
آیا این مساشل را به آنها می گوییم ،حتی اگر فکر کنند که منتا دیواننته اینتم؟ پنتس آنهنتا در آن روز منتا را
برکت خواهند داد! ما باید متایالت خود را برای دریافت ستایش و تتیید از انسانها کنار بگذاریم و در
پیِ تتیید مسیح باشیم .باید سخنان دشوار مسنتیح را موعظنته کنیم،حتنتی اگنتر بنته عننتوان انسنتان بنتی
محبت ،عصبانی ،ناخوش و عبوس متهم شویم .اگر می خواهیم انسانها را از خشم ابدی خدا نجنتات
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دهیم ،باید خواهان تحمل رنج خشم م ّوقت انسانها باشیم .باید آنها را بنترای مالقنتات بنتا خنتدای خنتود
آماده کنیم!
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واقعیت جهنم
ما از متی7متوجه می شویم که افراد بیشامری که اکنون به خداوندی مسیح اعرتاف منتی کنننتد،یک
روز اعرتاف دروغینشان منایان شده و به آنها فرمنتان داده منتی شنتود کنته از حضنتور او دور شنتوند .اینتن
بزرگرتین هشداری است که تا بحال بیان شده و یک اخطار نهایی که باید به آن گوش کنیم و پاسنت
بدهیم .ما باید از این مطالب به چند حقیقت دست یابیم.
اوالً باینتنتد بنتنتدانیم کنتنته ارادا مسنتنتیح اینتنتن اسنتنتت کنتنته ایامننتنتداران دروغنتنتین از حضنتنتورش دور شنتنتوند.هیی
رومانتیک گرایی انجیلی در این م

دیده منی شود که درحالیکه مردم خود را به جهنم می اندازند،

مسیح را غمگین و گریان نشان دهد،رصفنظر از کاری که مسنتیح منتی توانسنتت انجنتام دهنتد تنتا منتانع
شود .مسیح خودش آنها را با خشم و بدون رحمت دور می اندازد.مسیح ،محبنتت ،بردبنتاری و صنتربش
را در طول زندگیشان به فراوانی نثارشان کرد ،چیزی که می توانست آنها را به توبه بکشنتاند ،امنتا آنهنتا
قلبهای رسکش خود را برعلیه او سخت کرده و غضب بیشرتی برای خود اندوختننتد کنته در روز داوری
آشکار خواهد شد 84.او می توانست مانند مرغی که جوجه هایش را زیر بالهایش جمع می کننتد ،آنهنتا
را گِرد آورد ،اما نخواستند85.او دستش را به سویشان دراز کرد و خود را فروتن ساخت تا خود را تقدیم
آنها کند ،اما نپذیرفتند .چنانکه از طریق اشعیای نبی اعالم کرد:
"اجازه دادم کسانی که مرا نطلبیده بودند ،مرا بجویند،
و کسانی که مرا نجسته بودند ،مرا یافتند،
و به قومی که نام مرا نخوانده بودند،
گفتم ":اینک حاام؛ اینک حاام".
متامی روز دستانم را دارز کردم به سوی قومی گردنکش،
که در طریقهای نادرست گام برمی دارند،
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و توهامت خویش را پیروی می کنند؛
قومی که پیوسته پیش رویم ،خشم مرا برمی انگیزند3 – 1 :65( ".
مسیح همۀ این کارها را برای آنها کرد ،اما آنها با رسکشنتی بیشنترت و تحرینتک دامئنتی پاسنت دادننتد.او
دعوت کرد ،اما آنها رد کردند؛ او دستش را دراز کرد ،اما تنتوجهی نکردننتد .آنهنتا متنتام مشنتورتهای او را
نادیده گرفته و توبی او را نپذیرفتند .اکنون ،وقتی او را صدا می کنند ،او پاس منی دهد و وقتی بنتا
تالش بسیار به جسنتتجویش منتی پردازننتد ،او را نخواهننتد یافنتت .آنهنتا از داننتش متنفنتر بودننتد و تنترس
خداوند را برنگزیدند؛ مشورت او را نپذیرفتننتد و توبیخهنتای او را خنتوار شنتمردند".پس نترا طریقهنتای
خود را خواهند خنتورد" و از مینتوا تنتدبیرهای خنتویش سنتیر خواهننتد شنتد(امثال  . 31 – 24 :1در روز
داوری،پیشنهاد نجات مسیح به پایان می رسد و به فرمان او ،دشمنانش به جهنم افکنده می شنتوند.
به همین دلیل او هشدار می دهد:
"دوستان ،به شام می گویم از کسانی که جسم را می کشند و بیش از این نتوانند کنترد ،مرتسنتید .بنته
شام نشان می دهم از که باید ترسید :از آن که پس از کش

جسم ،قدرت دارد به دوزخ اندازد .آری،

به شام می گویم ،از اوست که باید ترسید( ".لوقا 5 – 4 :12
پرس را ببوسید ،مبادا به خشم آید،
و در راه هالک شوید،
زیرا خشم او به دمی افروخته می شود.
خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می برند( .مزامیر 12 :2
دوماً باید بدانیم که به ایامنداران دروغین فرمان می دهند که از مسیح دور شنتوند.اگر اینتن بنترای منتا
ترسناکرتین جنبۀ جهنم نباشد،پس باید بنته نجامتنتان مشنتکوک شنتویم .بنترای ایامننتداری کنته قلنتبش
توسط روح القدس احیا شده ،اندیشۀ زندگی بدون مسیح غیرقابل تحمل است 86.بعنتد از چشنتیدن و
دیدن نیکویی خداوند و تجربۀ مستقیم کامل شنتادی در حضنتورش،ایامندار قنتادر بنته تح ّمنتل اندیشنتۀ
زندگی بدون مسیح نیست.
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باید بدانیم که قلب احیا شده،حیات ابنتدی را اساسنتاً ینتک مدیننتۀ فاضنتلۀ بنتی پاینتان مننتی داند،بلکنته
مشارکت پیوسته و کامل با مسیح می داند .درحقیقت ،ایامننتدار تنترجیح منتی دهنتد کنته بنتا مسنتیح در
جهنم باشد تا بدون او در آسامن باشد.کسانیکه آسامن را به عنوان مدینۀ فاضله موعظنته منتی کنننتد،
به مسیح بی احرتامی کنترده و انسنتان نفسنتانی را گمنتراه منتی کنننتد کنته فکنتر کننتد آنجنتا مکنتانی بنترای
آنهاست.با وجو ِد متام کامالت و زیباییهای فیزیکی ،آسامن برای آنها مکنتان بنتدی خواهنتد بنتود ،چنتون
مسیح در آنجا خواهد بود .حضنتور قنت ّدوس و عنتادل او ،آننترا غیرقابنتل تحمنتل منتی سنتازد .امنتا اگنتر منتی
توانستیم انسان گناهکار را متقاعد کنیم که مسنتیح مانننتد آنهاسنتت ینتا مسنتیح در آسنتامن نیسنتت ،در
اینصورت می توانستیم بالفاصله آسامن را پر کنیم88.همه می خواهند به آسامن بروند ،اما اکنت آنهنتا
مسیح را منی خواهند.به همین دلیل ،باید بنته انسنتان نفسنتانی هشنتدار دهنتیم کنته عنتدم اشنتتیاق بنته
مشارکت با مسیح و بی تفاوتی به عدالت ،نشانۀ آن است که قلبشان تغییر نیافتنته و شنتهروند آسنتامن
نیستند .بعالوه باید به معرتفین مسیح که به امید مدینۀ فاضلۀ آینده زنده اند تا به ِ
امید پری مسنتیح،
هشدار بدهیم.
سوماً باید بدانیم که به ایامنداران دروغین فرمان داده شد کنته از حضنتور مسنتیح بنته جهنتنم بروننتد .در
جامعت انجیلی ،بعضیها از عدم بیان جهنم در موعظات خود دفاع کرده و ترجیح منتی دهننتد کنته بنتر
تعالیم عیسی و خرب خوش انجیل مترکز کنند.اما کسانیکه این را می گویند ،عمدا ً فریب خورده یا از
انجیل و تعالیم مسیح چشم پوشی می کنند .در واقع ،اگر تعالیم عیسی را نداشنتتیم ،چینتزی دربنتارا
ماهیت و ترسهای جهنم منی دانستیم .اگرچه حقیقت مجازات ابدی در عهدعتیق یافت می شود،
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اما چند مرجع آشکار دربارا آن وجود دارد .شاید چننتین چینتزی دربنتارا رسنتاالت نینتز بینتان شنتود 90.در
حقیقت ،تقریباً هر آنچه دربارا اصل و تعلیم جهنم می دانیم ،از تعالیم مسنتیح در اناجینتل و مکاشنتفۀ
عیسی به یوحنا در جزیرا پطموس می باشد.غالباً می گویند که کسانیکه دربنتارا جهنتنم موعظنته منتی
کنند ،روح نامهربان ،منتقد و بی محبت دارند ،اما این تکذیب می شود ،زیرا مهربنتانرتین کسنتیکه تنتا
بحال بر روی زمین قدم گذاشت ،گسرتده ترین و متوحرتین تعالیم را دربنتارا واقعینتت جهنتنم بنته منتا
داد .اگنتنتر باینتنتد او را بنتنتاور کننتنتیم ،پنتنتس متوجنتنته منتنتی شنتنتویم کنتنته آنجنتنتا مکنتنتان عنتنتذاب توصنتنتیف ناپنتنتذیر
است91.جاییکه عدل کامل اجرا می شود و رشیران دقیقنتاً مجنتازاتی را کنته شایسنتتۀ آنهاسنتت،دریافت
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می کنند92.غالباً می پرسند که چرا تعداد خیلی زیادی از تعالیم کتاب مقدس دربارا جهنم ،از طرف
ِ
دبلیو،جی.تی.شد ،قابل قبولرتین پاس را می دهد:
مسیح می باشد .ظاهرا ً الهیدان قابل اعتامد،
تعلیم مسیح ،نجات دهندا انسانها ،قدرمتندترین پشتیبانی برای اصنتل و تعلنتیم مجنتازات بنتی پاینتان
است.اگرچه این تعلیم رصیحاً در رساالت پولس و بخشهای دیگ ِر کتاب مقدس تعلیم داده شده ،امنتا
بدون بیانیه های رصیح و مک ّرر خدای جسم پوشیده ،مشکوک است که آیا چنین حقیقنتت ترسنتناکی
منتنتی توانسنتنتت از چننتنتین جایگنتنتاه برجسنتنتته ای برخنتنتوردار شنتنتود ،جایگنتنتاهی کنتنته همیشنتنته در اعتقادنامنتنتۀ
مسیحی از آن برخوردار بوده است ...رسوالن کمرت به توصیف جزشیات پرداخته و کمرت بر این موضوع
حق و جرأت ننتدارد
ج ّدی تتکید کرده اند ...به هرحال باید اینطور باشد .چون هیی کس غیر از خداّ ،
حق ندارد و نباید تص ّور
که جانی را به خاطر گناه به بدبختی ابدی محکوم کند؛هیی کس غیر از خدا ّ
کند که می تواند ماهیت و عواقب این حکم را تعیین کند.به همین دلیل اکنت تصنتورات وحشنتتناکی
اعنتالم
که وصف رنجهای گمشدگان است ،در سخرنانیهای خداوند و نجات دهننتدا منتا منتی باشنتد .او
ِ
این هشدار را خود برعهده گرفت.

93

کتنتنتاب مقنتنتدس توصنتنتیفات واضنتنتح و قابنتنتل توجنتنته زینتنتادی دربنتنتارا جهنتنتنم اراشنتنته منتنتی دهنتنتد.یک مننتنتاظرا
قدیمی،حتی در بین محققین محافظه کار وجنتود دارد کنته آینتا باینتد اینتن مطالنتب را بنته صنتورت تحنتت
اللفظی در نظر گرفت یا خیر .آیا جهنم مکانی است که واقعاً آتش و تاریکی ،گوگرد و دود دارد؟94اگر
کسی تفسیر تحت اللفظی این توصیفات را برای کاهش رنجهای رشیران در جهنم انکار کند ،باید او
را از خود دور کنیم .اما می توان این توصیفات را به عنوان متثیل در نظنتر گرفنتت ،از اینتن لحنتاظ کنته
این تالش برای توصیف چیزی بسیار ترسنتناک اسنتت و ذهنتن انسنتان قنتادر بنته درکنتش نیسنتت و زبنتان
انسان قادر به بیانش نیست .نویسندگان کتاب مقنتدس بنترای توصنتیف ترسنتهای جهنتنم،از بنتزرگرتین
ترسهای آشنا برای انسان در روی زمین استفاده کردند ،اما مطم ناً جهنم بدتر از چیزهایی است کنته
بر روی زمنتین یافنتت منتی شنتود .آتنتش و تنتاریکی و گنتوگرد و دود ،فقنتط تنتالش ضنتعیفی بنترای توصنتیف
واقعیتی ترسناکرت از آن است که حتی این کلامت قادر به بیانش باشد :رشیران باید حضنتور عادالننتۀ
خدا و عدالت کامل او را در رسارس اب ّدیت متحمل شوند.
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ما دریافتیم که به معرتفین دروغین مسنتیح فرمنتان منتی دهننتد کنته از حضنتورش دور شنتده و بنته جهنتنم
بروند .اما باید مراقب زبان خود باشیم .وقتی جهنم را به عنوان زننتدگی ابنتدی بنتدون مسنتیح توصنتیف
می کنیم ،منظورمان این نیست که کامالً بدون مسیح هستند .یک کالم رایج انجیلی وجود دارد کنته
می گوید آسامن به خاطر حضور خدا ،آسامن است و جهنم به خاطر عدم حضور خدا ،جهنتنم اسنتت.
اما این گمراه کننده است .بهرت است بگوییم که جهنم به این دلیل جهنم است که خدا بنتا عنتدالت و
خشم کامل برعلیه گناهکار در آنجاست .در روز داوری ،وقتی مردم از حضنتور مسنتیح دور منتی شنتوند،
آنها از حضور مطبوع او دور می شوند .اما ا َخم او تا ابد بر آنها خواهد بود .یوحنای رسول این حقیقت
را تتیید می کند" :بغیر ایامندارر از رشاب خشنتم خنتدا کنته ایننتک پرماینته و خنتالص در جنتام غضنتب او
ریخته شده ،خواهد نوشید .آن کس نیز در حضور فرشتگان مق ّدس و در حضور بره با گنتوگر ِد مشنتتعل
عذاب خواهد شد( ".مکاشفه 10 :14
کسانیکه به جهنم روانه می شوند
ما از کتاب مقدس درمی یابیم که داوری قطعی و غیر قابل اجتناب بر جهان می آید .اینتن بنتزرگرتین
ِ
شنتخص بنتر روی اینتن
تیت خواهد بود .کاربرد عملی این حقیقت این است که هر
و آخرین گلچین ب ّ
س ّیاره به سوی جالل ابدی یا مجازات ابدی در جهنم روانه می شود.شاید این تفکّر برای اک افنتراد،
ناخوشایند یا نفرت انگیز باشد ،اما منی توان انکار کرد که این تعلیم واضح کتاب مقدس است.
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مردم در خیابان و نیمکتهای کلیسا ،واکنش متفاوتی نسبت به اصل و تعلنتیم جهنتنم دارننتد .عنتده ای
آشکارا آنرا انکار می کنند ،اگرچه به شکلی نگران کننده بنته اشنتتباه خنتود مشنتکوکند .عنتده ای دیگنتر
متقاعد شده اند که جهنم فقط برای منفورترین افراد است .آنها معتقدند کنته حتنتی بنتی خنتدایان نینتز
اگر مراقب رفتارشنتان باشنتند،عملکرد خنتوبی داشنتته و بنته همسنتایۀ خنتود کمنتک کنننتد ،منتی توانننتد از
چنگال آن بگریزند .اما عده ای معتقدند که جهنم فقط برای کسانی است که به طور تزلزل ناپنتذیری
مسنتیح را رد منتنتی کنننتد،اما کسنتنتانیکه بنتا ادعاهنتنتای او موافقننتد و بنته خداوننتدی او اعنتنترتاف منتی کنننتنتد،
مطم نند که با امنیت از دروازه های آن عبور می کنند .همۀ این نظرات گوناگون ما را به سوی سؤال
بسیار مهمی سوق می دهد:چه کسی به جهنم رواننته منتی شنتود؟ واعظنتان قنتدیم عالقنته داشنتتند کنته
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بگویند" :مشکل این نیست که مردم به جهنم اعتقاد ندارند .آنها اعتقاد دارند! مشکل این اسنتت کنته
هیی کس فکر منی کند که به آنجا می رود".
در متی7عیسی به وضوح چهار گروه از کسانی را که تا ابد در جهنم خواهند بنتود ،معرفنتی منتی کننتد.
خوب است که هر گروه را به دقّت مورد توجه قرار داده و با توجنته بنته خصوصیاتشنتان ،زننتدگی خنتود را
بیازماییم .هیی چیزی بر روی زمین مهمرت از این نیست.شاید مردم دربارا خیلی چیزها اشتباه کنترده
و آسیب زیادی به خود نرسانند .اما اشتباه در این مورد ،عواقب ابدی و قطعی در پی دارد.
اولین گروه از کسنتانیکه بنته جهنتنم رواننته منتی شنتوند ،کسنتانی هسنتتند کنته در راه عنتریض زننتدگی منتی
کنند 96.ت ّفکر ،کردار و مسیر زندگیشان با ارادا مسیح تعریف نشده است .بلکه ،بنتا نظنترات و شنتهوات
این عرص سقوط کرده شکل گرفته و بر اساس آن گام برمی دارند .اگرچه ممکن است به لباس ننتازک
مسیحیت ملبّس باشند ،اما طرز فکر و زندگیشان برخالف مذهبی است که به آن اعرتاف منتی کنننتد.
آنها عاشقِ دنیا هستند ،شبیه دنیا هستند و عالیق یکسانی با دنیا دارند .کلیساهای انجیلی ما مملو
از چنین افنترادی اسنتت .آنهنتا خالصنتانه معتقدننتد کنته از د ِر کنتوچکی کنته مسنتیح اسنتت ،عبنتور کنترده و
نجاتشان تضمین شده است .اما منی دانند که سفر پیوستۀ آنهنتا در راه عنتریض نشنتان منتی دهنتد کنته
اعتقاد باطلی داشته اند.
گروه دوم از کسانیکه به جهنم روانه می شوند ،افرادی هستند که زندگیشان با ردهی و َه َرس پنتدر
شناخته منی شنتود 97.آنهنتا ایامنشنتان را بنته مسنتیح اعنترتاف منتی کنننتد ،امنتا شخصنتیت و اعنتامل او در
زندگیشان دیده منی شود ،همچنین نشانۀ عمل تقدیس پدر از طرینتق تتدینتب مشنتاهده مننتی شنتود.
کسانیکه ری به بار منی آورند ،مسیحی نیستند .این حقیقت را منی توان کوچک شمرد ینتا توجینته
کرد .در هشدارهای اولیۀ انجیل ،یحیی تعمید دهنده اعالم کرد":هم اکنون تیشه بنتر ریشنتۀ درختنتان
نهاده شده است .هر درختی که میوا خوب ندهد ،بریده و در آتنتش افکننتده خواهنتد شنتد( ".متنتی :3
10؛لوقا  . 9 :3وقتی عیسی این هشدار را تقریباً کلمه به کلمه تکرار می کرد ،با یحیی موافقت منتی
کرد":هر درختی که میوا خوب ندهد ،بریده و در آتش افکنده می شود( ".متی  19 :7باینتد بنتدانیم
که کلیساهای انجیلی ما از چنین افرادی پر شده است .آنها هیی میوه ای به بنتار مننتی آورننتد و هنتیی
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نشانه ای از َه َرس کردنِ پدر در آنها دیده منی شود .به طور پیوسته ،صورت ظاهر دینداری دارند و با
بی ری زندگی خود ،قدرت آنرا انکار می کنند.
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سومین گروه از کسانیکه به جهنم روانه می شنتوند ،همنتۀ افنترادی هسنتتند کنته زندگیشنتان بنتا اطاعنتت
عملی از ارادا پدر شناخته منی شود .دوباره،این تعلیم واضح عیسی است که هشدار داد" :نه هر که
مرا "رسورم ،رسورم"خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابنتد .بلکنته تنهنتا آن کنته ارادا پنتدر منترا کنته در
آسامن است ،به جا آ َو َرد( ".متی  21 :7اطاعت باعث نجات منی شود؛ اما نشنتانۀ آن اسنتت .بنته اینتن
ترتیب ،زندگی در نااطاعتی ،نشانۀ فسنتاد و هرزگنتی اسنتت .بنته همنتین دلینتل در روز آخنتر ،عیسنتی بنته
کسانیکه برخالف رشیعت عمل می کنند ،اعالم می کند که از او دور شوند .او به کسنتانی اشنتاره منتی
کند که او را خداوند می خواندند ولی طوری زندگی کردند که انگار او هرگز رشیعتی برای اطاعت به
آنها نداده بود .باید بدانیم که چیزی به عنوان مسیحی که پیوسته در بی تفنتاوتی ینتا بنتی تنتوجهی بنته
ارادا خدا زندگی می کند ،وجود ننتدارد .بینتان چینتزی بنترخالف اینتن ،انکنتار تعنتالیم عیسنتی اسنتت .بنته
هرحال ،کلیساهای انجیلی ما پر از افرادی شده که به مسیح اعرتاف می کنند ولی عمنتالً مانننتد بنتی
خدایان زندگی می کنند ،کارهایی را انجام می دهند که به نظر خودشنتان درسنتت اسنتت و بنته خنتاطر
عدم معرفت هالک می شوند99.اگر هر تکۀ کتاب مقدس در دنیا مصادره منتی شنتد ،هنتیی تنتتثیری بنتر
زندگی آنها نداشت .آنها بدون رشیعت زندگی می کنند .آنها گرسنگی به جهت کالم خنتدا را بنتر خنتود
تحمیل کرده اند.
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گروه چهارم از کسانیکه به جهنم روانه می شنتوند ،افنترادی هسنتتند کنته کنتالم مسنتیح را منتی شنتنوند و
مطابق آن عمل منی کنند 101.دوباره ،ایامن آوردن بنتا اطاعنتت عملنتی شناسنتایی ینتا ثابنتت منتی شنتود.
ِ
شخص مسیح شناخته می شوند.
کسانیکه تولد دوباره یافته اند ،با عالیق جدید و در حا ِل رشد برای
به همین دلیل ،آنها نیز مشتاق شناخت ارادا او و خشنودی او بوسیلۀ اطاعت هستند .آنهنتا از برکنتت
کالم مسیح حیرت کرده و به خاطر امتیاز مطالعۀ این کالم و بکارگیری آن در زندگیشان ،فروتن شنتده
اند .در نتیجه ،وقتی خود را بنتی تفنتاوت ،سنتهل انگنتار و ننتامطیع منتی یابننتد ،رشمننتده منتی شنتوند .بنته
عبارتی ،ایامندار حقیقی ،منظور عیسی را از بیان مطلبی که به شاگردانش گفت ،درک کرده است:
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"اما خوشا به حال چشامن شام که می بینند و گوشنتهای شنتام کنته منتی شنتنوند .آمنتین ،بنته شنتام منتی
گویم ،بسیاری از انبیا و پارسایان مشتاق بودند آنچه را شنتام منتی بینینتد ،ببینننتد و ندیدننتد ،و آنچنته را
شام می شنوید ،بشنوند و نشنیدند( ".متی 17 – 16 :13
برخالف آن ،ایامندار دروغین تحت تتثیر تعالیم مسیح قرار مننتی گینترد ،چنتون تحنتت تنتتثیر شخصنتیت
مسیح قرار نگرفته است .کالم خدا متح ّیرش منی کند و با تفسیر کالم ،دل در درونش منی تپد102.او
ِ
ارزش کمی برای کالم مسیح قاشل است و بی تفاوتی و نااطاعتی نسبت به آن ،باعث ناراحتیش مننتی
شود.هر یکشنبه صبح ،تعالیم مسیح را می شنود و حتی حقیقتش را تصدیق می کننتد ،امنتا وقتنتی از
در خارج می شود ،کالم را پشت گوش می اندازد 103.در این مورد ،نب ّوت اشعیا به انجام می رسد:
"به گوش خود خواهید شنید ،اما هرگز نخواهید فهمید؛
به چشم خود خواهید دید ،اما هرگز درک نخواهید کرد.
زیرا دل این قوم سخت شده،
گوشهایشان سنگین گشته،
و چشامن خود را بسته اند،
مبادا با چشامنشان ببینند،
و با گوشهایشان بشنوند
و در دلهای خود بفهمند و بازگشت کنند
و من شفایشان بخشم( ".متی 15 – 13 :13
کلیساهای انجیلی ما با افرادی پر شده که به مسیح اعرتاف می کنند ولی کالم او را منی شنتنوند تنتا
از آن اطاعت کنند .مسیحیت آنها به معامله ای در گذشته خالصه می شود کنته از طرینتق تکنترار ینتک
دعا با مسیح معامله کردند ،اما با او به عمقهای مشخص عبادت و اطاعت منی روند .آنها رصفاً کنتاری
را انجام دادند که به آنها گفته شده بود تا بتوانند وارد آسامن شوند.
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آنها با وجدانهای خاموش خود بر روی نیمکتهای کلیسای منتا منتی نشنتینند و هنتیی هشنتداری را مننتی
شنوند و هیی تضّ ادی بین اعامل و ادعای خود منی بینند -تضّ اد بین هویت خنتود و کسنتی کنته بنته او
اعرتاف می کنند.
ما باید به خاطر مسیح و افراد بیشامری که به راحتی در صهیون می نشینند و منی دانند کنته داوری
آنها نزدیک است ،به خاطر کاری که با انجیل و کلیسا کرده ایم ،توبه کنیم .باید تحریفات معارصی را
که بخش بزرگی از یک نسل را از بین برده ،کنار بگذاریم و به سوی انجیل عیسنتی مسنتیح بنتازگردیم.
باید با چنان وضوح و خلوصی موعظه کنیم که منتا کنته بنتر سنتکوی موعظنته منتی ایسنتتیم در روز داوری
تربشه شویم و شنوندگان ما بهانه ای نداشته باشند .بیایید بنته کنتالم چنتارلز اسنتپرجن توجنته کننتیم کنته
گفت" :اگر قرار است که گناهکاران ملعون شوند ،حداقل بگذارید که از روی بنتدنهای منتا بپرننتد و بنته
جهنم بروند .اگر قرار است که هالک شوند ،بگذارید درحالی هالک شوند که دستان ما بنتر زانوهنتای
آنهاست و به آنها التامس می کنیم که مبانند .اگر جهنم باید پر شود ،حداقل بگذارینتد کنته بنتا وجنتود
تالش و تقالی ما پر شود و هیی کس بدون هشدار و بدون دریافت دعا ،به آنجا نرود".
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ارساشیلیها با رها کردنِ بخشی از محصول در زمین ،نیکوکاری می کردند (الویان  10 – 9 :19؛ بدون بهره قرض می دادند( خروج  25 :22؛ دست خود را
به روی فقیران باز می کردند (تثنیه  7 :15؛ از یتیامن دفاع کرده و برای بیوه زنان دادخواهی می کردند (اشعیا . 17 :1

.8

یوحنا 35 :13

.9

اول یوحنا 14 ،10 :3؛ .20 ،8 – 7 :4

 .10ما زمانی م

کتاب مقدس را برای عذر و بهانه بکار می بریم که آنرا برای توجیه یک اعتقاد یا عملی بکار بربیم که در این م

تعلیم داده نشده است.

 .11اول پطرس 20 – 19 :2
 .12عربانیان 11 :2
 .13متی 34 :25
 .14متی 41 :25
 .15اول یوحنا 16 :3
 .16اول یوحنا 17 :3
 .17اول یوحنا 17 :3
 .18یوحنا 20 – 19 :3
 .19مزامیر 3 – 1 :2؛ رومیان 30 :1
 .20پیدایش 15 :3
 .21اول یوحنا 13 :3
 .22افسسیان 13 :4
 .23اول قرنتیان 13 – 9 :4
 .24نامِ "ابلیس" برگرفته از کلمۀ یونانی  diábolosاست که شاید بتوان "متهم کننده" ترجمه کرد .این به کسی اشاره می کند که مستعد افرتا زدن و اتهامات
دروغین است.
 .25یوحنا 44 :8؛ مکاشفه 10 :12
 .26اول پطرس 8 :4
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 .27هوشع 3 – 1 :3
 .28رومیان 12 :3
 .29یعقوب 17 :2
 .30اول قرنتیان 31 :12؛ 13 :13

فصل هشتم
بی توجهی به دنیا
.1

رومیان 12 :11

.2

لوقا 15 :22

.3

اول تسالونیکیان 17 :2

.4

فیلیپیان 23 :1

.5

شاید یک اشتیاق برخالف ارادا خدا باشد و به این ترتیب به سوی چیزی ممنوعه رهنمون شود .حتی زمانیکه به سوی یک چیز مجاز رهنمون می شود نیز
می تواند برخالف ارادا خدا باشد ،اگر شدّت این اشتیاق برابر یا بیشرت از اشتیاق شخص برای خدا باشد.

.6

مرقس 19 :4

.7

رومیان 8 – 7 :7

.8

دوم پطرس 10 :2

.9

دوم قرنتیان 3 :10؛ غالطیان 20 :2؛ فیلیپیان 22 :1

 .10اشعیا 3 :31
 .11اول قرنتیان 31 :10
 .12رومیان 23 :3
 .13افسسیان 3 :2
 .14غالطیان 25 – 24 ،16 :5
 .15متی 30 – 29 :5
 .16ایوب 1 :31
 .17مزامیر 3 :101
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 .18سی .اچ .اسپرجن ،گنجینۀ داوود ).240 :1 ، (Grand Rapids: Zondervan, 1950
 .19رومیان 13 – 7 :7
 .20متی 44 :13
 .21متی 46 -45 :13
 .22امثال 6 – 5 :3
 .23حبقوق 16 – 15 :1
 .24مزامیر 5 :39؛ 4 :144؛ اشعیا 22 :2؛ یعقوب 14 :4
 .25متی 36 :5؛ 27 :6
 .26مزامیر 20 :49؛ هوشع 3 :13
 .27اعامل 27 – 25 :17
 .28مزامیر 29 – 27 : 104
 .29اشعیا 17 – 15 :40
 .30کولسیان 4 :3؛ مکاشفه 17 :3
 .31یوحنا 5 :15
 .32لوقا 10 : 17
 .33لوقا 11 – 7 : 14
 .34اشعیا  8 : 42؛ 11 : 48
ِ
"محبت پدر" احتامالً دو معنی دارد .یوحنا می گوید که هر که دنیا را دوست دارد ،خدا را دوست ندارد و از محبت خا
 .35اول یوحنا  .15 :2عبارت
نسبت به قومش برخوردار منی شود .البته این خطای انسان گناهکار است ،که مشتاقانه و عمدا ً محبت خا

خدا

خدا را منی پذیرد.

 .36دوم تیموتاشوس 3 : 4
 .37اول یوحنا 5 :4
 .38افسسیان 2 : 2
 .39در اینجا ،در بکارگیری کلمۀ کلیسا باید تفاوت مهمی ایجاد شود.در این زمینه ،ما از کلمۀ کلیسا از لحاظ مسیحیت اعرتاف کرده یا انجیلیهای اعرتاف
کرده در غرب ،استفاده می کنیم .کلیسای حقیقی عیسی مسیح فقط از افراد تولد تازه یافته ساخته شده است ،افرادی که را ایامن را دارند و متامیز از
تعداد زیادی از مسیحیان مدّعی ( اما بی ایامن هستند.
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 .40اول قرنتیان 6 :5؛ یهودا آیۀ 4
 .41امثال 17 :27
 .42دوم پطرس 8 – 7 : 2
 .43مزامیر 3 : 91؛ دوم پطرس 9 :2
 .44عزرا 10 : 7؛ اعامل  4 ، 2 : 6؛ دوم تیموتاشوس 15 : 2
 .45اعامل  28 : 20؛ اول پطرس 4 – 1 :5
 .46اعامل 4 : 6؛ رومیان  9 : 1؛ افسسیان  16 – 15 :1؛ فیلیپیان 4 – 3 : 1؛ کولسیان 9 :1
 .47اول تیموتاشوس 11 : 1؛  20 : 6؛ دوم تیموتاشوس  14 :2؛ تیتوس 3 : 1
 .48اول قرنتیان 15 – 12 : 3؛ دوم تیموتاشوس 8 : 4
 .49اول تیموتاشوس  7 – 1 : 3؛ تیتوس 9 – 7 : 1
 .50اشعیا 7 – 6 : 62
 .51در دوم تیموتاشوس  16 :3پولس رسول ،خدمت چهارگانۀ کالم خدا توسط خادمِ خدا را در مقابل تیموتاشوس جوان قرار می دهد.
 .52در غالطیان  16 :4پولس خطای غالطیان را نشان داده و می پرسد "،آیا اکنون چون حقیقت را به شام می گویم دشمنتان شده ام؟ "

فصل نهم
ماندن در کلیسا
.1

دوم تسالونیکیان 4 – 3 : 2

.2

عبارت یوحنا "در ساعت آخر" مرتادف با "روزهای آخر" است (اعامل 17 :2؛ دوم تیموتاشوس 1 :3؛ یعقوب  . 3 : 5به دوران بینِ رستاخیز و صعود مسیح و
بازگشت ثانوی او اشاره می کند.

.3

اول یوحنا 23 – 22 : 2؛ 2 : 4؛ دوم یوحنا 7 : 1

.4

لوقا 23 :11

.5

افسسیان 9 – 8 : 2

.6

مفصل مورد توجه قرار گرفته
خواننده به باب  17اعرتافات وِستمینیسرت و اعرتافات  1689لندن مراجعه کند ،جاییکه تعلیم پایداری مقدّسین به طور ّ
است.
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.7

عبارت " از خدا متولد شده" از فعل یونانی  gegénnetaiترجمه شده که در زمان کامل فعل و به صورت مجهول است .به درستی در نسخۀ استاندارد
انگلیسی اینطور ترجمه شده است" :هر که ایامن دارد که عیسی ،مسیح است ،از خدا متولد شده است "...بنابراین ،عمل تولد تازه ،به طور منطقی ،پیش
از ایامن انجام می شود و علت و پایه ای برای ایامن است.

.8

دوم قرنتیان 17 :5

.9

حزقیال 26 :36

 .10ارمیا 33 : 31؛ حزقیال 27 – 22 : 36
 .11ارمیا 41 – 38 :32
 .12متی 13 : 24؛ مرقس 13 :13؛ عربانیان 14 :12
 .13متی 20 :7؛ لوقا 46 : 6
 .14رومیان 9 :10
 .15متی 21 :7
 .16یوحنا 5 ،3 :3؛ افسسیان 9 – 8 :2
 .17دوم قرنتیان 17 :5؛ افسسیان 5 :2
 .18رومیان 31 – 28 :8؛ فیلیپیان 6 : 1
 .19رومیان 16 – 14 : 8؛ غالطیان 6 – 4 :4
 .20عربانیان 8 – 5 : 12
 .21افسسیان 10 : 2؛ فیلیپیان 6 : 1
 .22عربانیان 2 :12
 .23دوم تیموتاشوس 5 : 3
 .24دوم پطرس 22 : 2
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فصل دهم
اعرتاف به مسیح
.1

دوگانگی ،تقسیم چیزی از نظر مفهومی ،به دو چیز مخالف یا دو جنبۀ متضّ اد ،یا قرار گرف

در جایگاه تقسیم شده است .در فلسفه ،دوگانگی به

سیستمهای فکری اشاره می کند که واقعیت را با توجه به دو قاعدا مستقل در نظر می گیرتد– ماده و غی ِر ماده یا جسم و روح.
.2

تاد مورِی " ،تو دربارا مسیح چه فکری می کنی؟" در فراتر از شگفت انگیز :رسودهای فراموش شدا جان نیوتن ،دیسک فتده .تاد مورِی ،رسودهای
برگزیده را از رسودنامۀ النی مجددا ً منتت کرده ،رسودهایی که جان نیوتن در سال  1779منتت کرد.

.3

الویان 25 :25؛ روت 20 ،1 :2

.4

اول قرنتیان 19 : 15

.5

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا دنیا را از نیستی خلق کرد( عربانیان  . 3 :11او ماده را از منابع دیگر قرض نگرفت تا دنیا را شکل دهد .بلکه ،او
گفت که ماده بوجود آید.

.6

ارمیا 27 :32؛ لوقا 37 : 1

.7

نیوتن ،نظرش را دربارا خود در کالم معروفش مطرح کرد" :فیض شگفت انگیز! چه شیرین است آن صدایی که بینوایی چون من را نجات داد!" پولس
رسول تصویر خود را در رومیان  24 :7ترسیم کرد " :آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیک ِر مرگ رهایی بخشد؟" (رومیان 24 :7

.8

یوحنا 14 :1؛ عربانیان 14 :2

.9

یوحنا 45 :6؛ ارمیا 34 : 31

فصل یازدهم
طهارت شخصی
.1

غالطیان 13 :5؛ عربانیان 14 :12

.2

اول تیموتاشوس 7 : 4؛ 11 : 6؛ دوم تیموتاشوس 22 :2

.3

عربانیان 14 :12

.4

یوحنا 55 :11؛ اعامل 26 ،24 :21

.5

یعقوب 8 : 4

.6

اول پطرس 22 :1

.7

حزقیال  25 : 36؛ دوم قرنتیان 1 : 7
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.8

اول تیموتاشوس 7 :4

.9

مزامیر 11 ،9 :119

 .10رومیان 2 :12
 .11اول پطرس 2 :2
 .12متی 13 :6
 .13افسسیان 18 :6
 .14یوحنا 63 :6
 .15افسسیان 8 :3
 .16عربانیان 26 :7
 .17متی 21 :7؛ دوم تیموتاشوس 5 :3؛ تیتوس 16 : 1
 .18فیلیپیان 13 :2
 .19افسسیان 10 :2
 .20مزامیر 3 :115؛ 6 :135؛ افسسیان 11 :1
 .21اشعیا 10 – 9 :46
 .22اشعیا 16 – 15 : 49
 .23افسسیان 4 :6
 .24اول تیموتاشوس 5 – 4 :3
 .25به سختی می توان بر شدّت فعل "تازیانه زدن" در عربانیان  6 :12تتکید کرد .این از فعل یونانی  mastigóoترجمه شده ،که به معنای " کتک زدن با
شالق است".
 .26عربانیان 14 :12
 .27متی 33 :6؛ اول تیموتاشوس 7 :4
 .28دوم قرنتیان 5 :13؛ دوم پطرس 10 :1
 .29اول یوحنا 2 :3
 .30اول قرنتیان 9 :2
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فصل دوازدهم
اجرای عدالت
.1

اول یوحنا 3 :3

.2

اول یوحنا 29 :2

.3

اول یوحنا 7 ، 3 :3

.4

یعقوب 26 – 14 :2

.5

فیلیپیان 6 :1؛ 13 – 12 :2؛ عربانیان 14 :12

.6

تیتوس 16 :1

.7

متی 21 :7

.8

دوم قرنتیان 17 :5

.9

لوقا 11 :18

 .10متی 5 – 3 :7؛ 24 : 23
 .11متی 2 – 1 :7؛ دوم قرنتیان 12 :10
 .12متی 7 – 5 :23؛ مرقس 39 – 38 :12؛ لوقا 43 :11؛ 45 :20
 .13غالطیان 15 :5
 .14مخالفت با اصول اخالقی ،تعلیمی است که می گوید فیض ،شخص مسیحی را از محدودیتهای اخالقی رشیعت آزاد می کند ،که نتیجۀ آن فساد بدون
انتقاد است.
 .15یهودا آیۀ  " ،4جواز ارتکاب فجور" از کلمۀ یونانی  asélgeiaترجمه شده و نشاندهندا شهوت لجام گسیخته ،افراط ،بی بند و باری ،شهوترانی ،بی رشمی،
گستاخی است.
.16

داوران 6 :17؛ 25 : 21

 .17عبارت دومِ این آیه ،عبارت اول را تعریف می کند و به وضوح می گوید که این تصویر ،مکاشفه ای از رشیعت خداست.
 .18دوم تیموتاشوس 16 :3
 .19امثال 17 : 27
 .20دوم قرنتیان 5 : 13
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 .21متی 33 :6
 .22متی 4 :5
 .23مزامیر 17 : 51؛ اشعیا 2 :66
 .24عبارت "زندگی تغییر یافته و در حا ِل تغییر" بسیار مهم است چون نشاندهندا قدرت اولیۀ تولد تازه و عمل پیوستۀ تقدیس در زندگی ایامندار است .این
دو واقعیت باید جدّی گرفته شوند .در واقع ،ایامندار بوسیلۀ تولد تازه تغییر یافته ،اما به هامن اندازه ،بوسیلۀ عمل تدریجی تقدیس به تغییر خود ادامه
می دهد ،عملی که تا جالل نهایی ایامندار در آسامن ادامه می یابد.
 .25اول یوحنا 8 ،5 :3
 .26رومیان 13 – 12 :6
 .27رومیان 4 : 15
 .28لوقا 46 :6
 .29دوم تیموتاشوس 16 :3
 .30اول یوحنا 10 – 9 ،7 :3
 .31اول یوحنا 9 :3
 .32دوم قرنتیان 17 :5؛ افسسیان 24 :4
 .33دوم پطرس 4 – 3 : 1
 .34اول یوحنا 10 – 8 :1
 .35اول یوحنا 10 ،7 :3

فصل سیزدهم
پیروزی بر دنیا
.1

کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده در رابطه با رومیان .6

.2

رومیان 6 – 4 :6

.3

امثال 16 :24

.4

اول پطرس 12 :4

.5

دوم قرنتیان 16 – 14 :6
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.6

افسسیان 11 – 10 :6

.7

اول یوحنا 4 :4؛ 5 – 4 :5

.8

لوقا 24 :13؛ رومیان 30 : 15

.9

اول قرنتیان 2 :15؛ اول تسالونیکیان 21 :5؛ عربانیان 14 ،6 :3؛ 14 :4؛ 23 : 10؛ مکاشفه 25 :2؛ 11 : 3

 .10افسسیان 12 :6؛ اول تیموتاشوس 18 :1؛ 12 :6
 .11رومیان 11 :12؛ عربانیان 11 :6؛ دوم پطرس 5 :1
 .12اول سموشیل 47 :17؛ دوم تواری 15 :20؛ زکریا 6 :4
 .13مرقس 24 :9
 .14متی 13 :6؛ اول قرنتیان 13 :10؛ دوم پطرس 9 :2
 .15مزامیر 8 :5؛ 3 : 31؛ 3 :43؛ 14 :48؛ 10 : 139
 .16حزقیال 26 :36؛ دوم قرنتیان 17 :5
 .17مزامیر 33 : 18؛  9 : 66؛ حزقیال 10 : 37؛ رومیان 4 : 14
 .18اول قرنتیان  10 : 15؛ افسسیان 7 : 3
 .19رومیان 7 :8
 .20افسسیان 5 – 1 : 2
 .21جریان کامل نجات ،به نجات کامل یا به سه زمان اشاره می کند -عادل شمردگی در گذشته ،تقدیس در زمان حال ،و جالل در آینده.
 .22اول پطرس 8 : 5؛ مکاشفه 12 ،10 – 9 : 12
 .23هوراتیو اِسپافورد" ،جان من در جایگاه خوبی قرار دارد".
 .24دوم قرنتیان 14 : 13؛ فیلیپیان 1 :2
 .25غالطیان 7 – 6 :4
 .26رومیان 16 :8
 .27دوم قرنتیان 22 :1؛ 5 :5؛ افسسیان  14 -13 : 1؛ 30 : 4
 .28اول قرنتیان 12 :2؛ اول یوحنا 27 ،20 : 2
 .29اول تیموتاشوس 20 :6؛ دوم تیموتاشوس 14 : 1؛ غالطیان 7 – 6 : 1
 .30غالطیان 17 :5
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 .31افسسیان 19 – 16 : 3
 .32اعامل 8 :1؛ رومیان 14 : 8؛ غالطیان 23 – 22 ،18 : 5؛ اول یوحنا 27 – 26 : 2
 .33عنوان "میانجی" برگرفته از کلمۀ یونانی  paraklétosاست .به کسی اشاره می کند که برای کمک فراخوانده می شود؛ یک مشاور یا وکیل مدافع .یوحنا
بارها از این عنوان برای اشاره به روح القدس استفاده می کند (یوحنا 26 ،16 : 14؛ 26 : 15؛ اول یوحنا . 1 : 2
 .34اشعیا 23 – 15 : 40
 .35امثال 30 : 21
 .36تثنیه 9 : 7؛ رومیان 21 : 4
 .37یهودا آیۀ 24
 .38اول یوحنا 5 – 4 : 5
.39

غالطیان 17 : 5

 .40کشیش چارلز لِیتیر ،مکامله با نویسنده.
 .41یوحنا 68 :6
 .42لوقا 16 :16
 .43می کوهنوردی ،میخی است که بر صخره کوبیده می شود تا به کوهنورد کمک کند.
 .44متی 13 : 24
 .45عربانیان 14 : 12
 .46عربانیان 8 : 12
 .47دوم قرنتیان 5 : 13
 .48متی 23 – 18 ،9 – 3 : 13
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فصل چهاردهم
ایامن به عیسی
.1

فیلیپیان 3 : 3

.2

نویسندا عربانیان "ایامن به خدا" را به عنوان بخشی از تعلیم "ابتدایی" دربارا مسیح معرفی می کند ( . 1 : 6در نگاه اول ،شاید شخص فکر کند که
ایامن نجات بخش را در بین ابتدایی ترین تعالیم ایامن مسیحی قرار می دهد .اما ،اینطور نیست .کلمۀ "ابتدایی" از کلمۀ یونانی  archéترجمه شده که
به معنای آغاز ،اصل یا اولین مورد در یک مجموعه است .بنابراین ،این اندیشه را منتقل می کند که ایامن نجات بخش از تعالیم اولیه و اساسی مسیحیت
کل زندگی مسیحی احتامالً به عنوان زندگی
است .اگرچه شاید به درستی قدم اول زندگی مسیحی نامیده شود ،اما قدم آخر نیز می باشد .در حقیقتّ ،
در ایامن توصیف می شود .چون عدالت خدا از طریق انجیل از ایامن به ایامن آشکار می شود.

.3

یوحنا 15 ،8 – 6 : 1؛ 33 – 32 ،26 : 3؛ 34 – 32 : 5

.4

یوحنا 35 :19؛ 24 :21

.5

یوحنا 37 :5؛ 18 : 8

.6

یوحنا 26 :15

.7

یوحنا 39 :5

.8

یوحنا  36 :5؛ 25 : 10

.9

یوحنا 33 – 32 ،11 :3؛  18 ،14 : 8؛ 37 :18

 .10اول یوحنا 2 : 1؛ 14 : 4
 .11اول یوحنا  .8 – 6 :5احتامالً "آب و خون" اشاره به تعمید و مصلوب شدنِ عیسی است .تعمید او و مصلوب شدنِ خون آلودش شهادت می دهند که او
مسیح ،پرس خدا و نجات دهندا جهان است.
 .12اول یوحنا 11 – 9 :5
 .13یوحنا 31 :20
 .14برای توضیح کاملرت این م  ،خواننده باید به نامه های یوحنا ،نوشتۀ کولین جی .کروز 84 – 179 ،مراجعه کند.
 .15اول یوحنا 9 :5
 .16مزامیر 11 : 116؛ رومیان 4 : 3
 .17مزامیر  5 :31؛ اشعیا  16 : 65؛ تیتوس 2 :1
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 .18عربانیان 18 :6
 .19مزامیر 2 : 138
ِ .20ه ِ
یربت ،رساالت یوحنا241 ،
 .21لوقا  47 – 44 :24؛ یوحنا 39 : 5
 .22یوحنا 15 ،8 – 6 : 1؛ 33 – 32 ،26 : 3؛ 34 – 32 : 5
 .23یوحنا  36 : 5؛ 25 : 10
 .24خدا در تعمید مسیح با صدای رسا از آسامن سخن گفت (متی 17 – 16 : 3؛ مرقس  11 – 10 : 1؛ در تبدیل هیتت او (متی 5 : 17؛ مرقس 7 : 9؛ لوقا
 35 : 9؛ و در مقابل جمعیت در عید پِس (یوحنا . 39 – 27 :12
 .25متی 53 – 50 : 27
 .26رومیان 4 : 1؛ 25 : 4
 .27اعامل 36 – 1 :2
 .28افسسیان 13 ،10 – 9 ،7 – 6 ،4 – 3 : 1
 .29مرجعی برای مسیحا .اعداد 17 :24؛ دوم پطرس 19 :1؛ مکاشفه 16 :22
 .30رومیان 33 – 32 :9؛ اول پطرس 8 :2
 .31اول یوحنا 10 :1
 .32اول یوحنا 4 – 1 : 1
 .33کولسیان 23 : 1
 .34عبارت "گوشت و نوشیدنی ما" از رسودهای اولنی می باشد ،نوشتۀ جان نیوتن " ،تو دربارا مسیح چه فکری می کنی" ،شامرا :89
اگر از من بپرسند که دربارا عیسی چه فکری می کنی؟
اگرچه بهرتین افکارم هم بسیار ضعیف است؛
اما می گویم ،او گوشت و نوشیدنی من است،
حیات ،ق ّوت و مخزن من است.
 .35یوحنا 16 :14؛ 26 : 15؛ 13 : 16
 .36اول یوحنا 24 :3؛ 13 : 4
 .37اول یوحنا 2 :4؛ 8 – 6 : 5
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 .38رومیان 23 :8؛ افسسیان 14 – 13 : 1
 .39رومیان  .5 : 5خواننده نباید به این نتیجه برسد که این جلوه های محبت الهی باید دامئاً یا همیشه با شدّت یکسانی دریافت شود .اگرچه محبت خدا،
واقعیت همیشگی زندگی ایامندار است ،اما جلوه های قابل تشخیص این مبحت بر اساس نیاز ایامندار ،عبادت او یا مشیت الهی حکیامنه ،افزایش یا
کاهش می یابد.
 .40رومیان 15 :8؛ غالطیان  .6 :4دوباره ،باید بدانید که اطمینان ایامندار به فرزندی ،در ق ّوت و شدّت ،متفاوت خواهد بود .اگرچه اطمینان زیاد ما به
نجات ،بر حسب ارادا پدر می باشد ،اما حتی بالغرتین مقدّسین در جنگ با دشمنانی که به ضدّشان عمل می کنند -جسم ،جهان و رشیر ،با شکّ در
کشمکش خواهند بود.
 .41رومیان 26 ،14 :8
 .42رومیان 16 :8؛ 13 : 15؛ غالطیان  .23 – 22 : 5شهادت روح قطعاً محدود به احساسات یا چیزهای مرموز نیست .همچنین او شاهد فرزندی ما با نشانه
های عملی و قابل شناسایی زندگی در دینداری و شباهت به مسیح است.
 .43اگرچه خدا در همه جا حاا است ،اما همیشه حضورش را آشکار منی کند و همیشه این حضور برای ایامندار قابل تشخیص نیست .حتی بالغرتین و
دیندارترین ایامنداران نیز وارد دورانهایی می شوند که در زندگیشان ،حضور خدا را خیلی کم احساس می کنند .چنین دورانهایی به ایامندار می آموزند
که با ایامن قدم بردارند و حتی در تاریکی به خدا اعتامد کنند.
 .44یوحنا 3 : 17
 .45یوحنا 3 : 17؛ اول یوحنا 20 :5
 .46دوم قرنتیان 5 :13؛ دوم پطرس 11 – 8 :1

فصل پانزدهم
ساده سازی انجیل
.1

ِشام shemaاز کلمۀ عربی "بشنو" مشتق شده است.

.2

رومیان 12 ،6 :6؛ 24 :7؛ 13 ،10 : 8

.3

رومیان 21 :1؛ دوم قرنتیان 15 – 14 :3؛ 4 :4؛ افسسیان 19 – 17 :4

.4

رومیان  27 – 26 :1؛ غالطیان 24 :5؛ دوم تیموتاشوس 4 – 2 :3

.5

رومیان 17 :6؛ 15 – 14 : 7
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.6

جان بنیان ،سیاحت مسیحی جدید :تجدید نظ ِر کتاب کالسیک جان بنیان برای زمان حال ،به همراه یادداشتهایی از وارِن ویرزبی ( Grand Rapids:
.99 ، Discovery House Publishers, 1989

.7

متی 7 :3

.8

متی 28 : 10

.9

اعامل 40 :2

 .10متی 46 – 45 :13
 .11متی 33 :6
 .12تفکرات کشیش چارلز لِ ِ
یرت.
 .13رومیان 18 :1
 .14یوحنا 12 :1
 .15متی 23 – 3 :13

فصل شانزدهم
د ِر کوچک
.1

متی 29 :7

.2

متی 28 :7

.3

یوحنا 9 : 10

.4

سی.اس.لوشیس نوشت":من در اینجا سعی دارم که نگذارم کسی حرف احمقانه ای بزند که مردم غالباً دربارا او می گویند":من آماده ام که عیسی را به
عنوان یک معلم اخالقی بزرگ بپذیرم ،اما ادعای خدایی او را منی پذیرم ".نباید این را بگوییم.کسیکه رصفاً یک انسان است و حرفهایی مانند حرفهای
عیسی می زند ،معلم اخالقی بزرگی نخواهد بود .او یا یک دیوانه است -مانند کسیکه خود را مثل تخم مرغ آب پز می داند -یا یک دیو جهنمی است .شام
باید تصمیمتان را بگیرید .یا این مرد ،پرس خدا بود و هست :یا یک دیوانه یا چیزی بدتر از آن ...شام می توانید صدایش را به عنوان یک احمق خفه
کنید ،بر او آب دهان اندازید و او را به عنوان یک دیو بکشید؛ یا می توانید نزد پاهایش افتاده و او را خداوند و خدا خطاب کنید.اما منی توانید با مساشل
غیرمنطقی دربارا او به عنوان یک معلم بزرگ انسانی سازش کنید .او چنین اختیاری به ما نداده است .او چنین هدفی نداشت.مسیحیت ناب (
.45 ، Westwood, N.J.: Barbour and Company, 1943

.5

متی 39 ،33 :10؛ دوم تیموتاشوس 12 :2
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.6

غالطیان 4 :1

.7

یوحنا 42 :4؛ اعامل 36 :10؛ رومیان 12 :10

.8

اعامل 36 :2؛ افسسیان  22 – 20 :1؛ فیلیپیان 11 – 10 :2

.9

مزامیر 7 :2؛ متی  17 :3؛  5 : 17؛ رومیان 4 :1

 .10مزامیر 8 ، 6 :2
 .11اشعیا 11 : 43
 .12از اعالمیۀ معروف مارتین لوتر در رژیم غذایی کِرمها در " :1521من منی توانم ایامن خود را تسلیم پاپ یا شوراها کنم ،چون مثل روز روشن است که آنها
بارها خطا کرده و برخالف یکدیگر عمل کرده اند .مگر اینکه ،با شهادت کتاب مقدس ملزم شوم ...من منی توانم و منی خواهم عقب نشینی کنم ...من
می ایستم ...کاری غیر از این منی توانم انجام دهم .پس خدایا کمکم کن ،آمین!"
 .13لوقا 44 :22
 .14جان مک آرتور ،کتاب مقدس درسی نوشتۀ مک آرتور.1542 ،
ِ
ندریکسن ،تفسیر عهدجدید :رشح انجیل بر اساس متی (.367 ، Grand Rapids: Baker, 1973
 .15ویلیام ِه
 .16متی 24 :19؛ مرقس  25 :10؛ لوقا 25 :18
 .17مناظرات دربارا منظور دقیق مسیح از این م

و لوقا  16 :16ادامه دارد .اگرچه تفسیرهای گوناگونی مطرح شده ،اما رایجرتین تفسیر ،هامن تفسیری

است که در اینجا بکار رفته :اینکه افرادی که حقیقتاً وارد ملکوت می شوند ،با شوق ،عزم راس و غیرتی که حاصلِ درماندگی برای نجات یاف
شناخته می شوند.
 .18کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده
" .19زندگی جان فالوِل" ،در کارهای جان فالوِل (.ixx-xx :1 ، London: Banner of Truth, 1968
 .20متی 46 – 45 :13
 .21مزامیر 8 :34
 .22یوحنا 68 :6
 .23مزامیر 4 :27
 .24بنیان ،سیاحت مسیحی جدید.44 – 43 ،
 .25متی  12 : 11؛ لوقا  24 :13؛ 16 : 16
 .26سی.اچ .اسپرجن ،سکوی موعظۀ خیابان نیو پارک (.18 – 217 :1 ، Pasadena, Tex: Pilgrim Publications, 1981
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است،

 .27رومیان 9 :10
 .28متی 21 :7
 .29لوقا 27 – 26 :14
 .30متی 39 :10؛ 26 – 24 :16؛ مرقس 38 – 34 :8؛ لوقا .26 – 23 : 9
 .31یعقوب 4 :4
 .32مرقس 36 :8
 .33دوم تیموتاشوس 26 :2
 .34دوم تیموتاشوس 26 – 25 :2؛ اول پطرس 8 :5
 .35متی 19 :13؛ مرقس 15 :4
 .36پیدایش 5 – 4 ،1 :3؛ یوحنا 44 :8؛ مکاشفه 10 :12
 .37افسسیان 16 :6
 .38متی 13 :23
 .39دوم تیموتاشوس 26 – 25 :2؛ اول یوحنا 14 :2
 .40عملِ هدایت جویندگان در دعای گناهکار و اعالم نجات آنها ،بر اساس تفسیر غلط متونی همچون یوحنا  ،12 :1رومیان  ،9 – 8 : 10و مکاشفه 20 :3
می باشد.
 .41لوقا 45 : 24
 .42رومیان 5 :5؛ 15 :8؛ غالطیان 6 :4
 .43رومیان 16 :8؛ اول یوحنا 10 :5
 .44همچنین به عربانیان  19 – 18 :3؛  11 – 10 :4مراجعه کنید.
 .45دوم قرنتیان 5 :13
 .46دوم قرنتیان 5 :13؛ دوم پطرس 10 :1
 .47فیلیپیان 3 :3
 .48رومیان 1 :5؛ دوم قرنتیان 17 :5؛ افسسیان 5 – 4 :2
 .49فیلیپیان  13 – 12 :2؛ عربانیان 11 – 5 :12
 .50فروشندا وسایل ارزان یا نامرغوب؛ یک فروشندا دوره گرد در بازار یا منایشگاه.
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 .51دیِرتیی بنهوفر ،بهای شاگردی (.47 – 45 ، New York: Collier Books, 1963
 .52عربانیان 10 – 9 :11
 .53عربانیان 26 – 25 :11
 .54لوقا 30 – 25 :14
 .55لوقا 33 – 31 :14
 .56متی 21 – 20 :13
 .57رومیان 5 :5؛ 16 – 15 : 8؛ غالطیان 6 :4
 .58عربانیان 8 – 5 :12
 .59دوم پطرس 10 :1
 .60دوم قرنتیان 5 :13

فصل هفدهم
راه تنگ
.1

یوحنا  6 :14؛ اعامل  12 :4؛ اول تیموتاشوس 5 :2

.2

افسسیان 9 – 8 :2

.3

ِ
ندریکسن می نویسد" :این ترتیب که اول "در" و بعد از آن "راه" می باشد ،بسیار طبیعی و منطقی به نظر می رسد ،مخصوصاً با توجه به مفهومی
ویلیام ِه
که احتام ًال مورد نظر بوده :انتخاب اولیۀ درست (ایامن آوردن با تقدیس همراه می شود؛ یا انتخاب اولیۀ غلط ،با سختدلی تدریجی همراه می شود".
متی.69 -368 ،

.4

ِ
ندریکسن می نویسد" :از این توصیفات به وضوح متوجه می شویم که این – در و راه -باید ترکیب شوند :در تنگ و راه فتده ،در پهن و عریض یا راه
ِه
گشاده ".متی.367 ،

.5

اعامل 2 :9؛ 23 ،9 : 19؛ 4 : 22؛ .22 ،14 : 24

.6

اسمِ  thlípsisبه عنوان "رنج و عذاب" در رومیان  9 :2و  35 :8ترجمه شده است.

.7

یوحنا 27 : 10

.8

پیدایش 19 :18؛ داوران 22 :2؛ مزامیر  6 :1؛  3 : 23؛ امثال  20 :8؛ 28 :12؛ 31 : 16؛ اشعیا .7 : 26

.9

مزامیر .33 – 32 ،27 ،14 : 119
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 .10امثال 18 :4
 .11عربانیان 14 – 13 :5
 .12یوحنا 6 :14
 .13حقیقت پیشنهادی ،حقیقتی است که با بیانیه ها یا اظهارات منایان یا بیان شده اند (منونه" ،خداوند یکتاست" اتثنیه  4 :6؛ "عیسی خداوند است" ااول
قرنتیان  3 :12؛ "نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مرب" اخروج . 7 : 20
 .14متی 19 :4؛  22 : 8؛  9 : 9؛  38 : 10؛  24 : 16؛  21 :19؛ اول قرنتیان  1 : 11؛ افسسیان  1 :5؛ اول تسالونیکیان .6 : 1
 .15متی 22 :10؛ یوحنا 20 – 18 :15؛ 33 :16
 .16متی 12 – 10 :5
 .17متی 28 – 22 : 10؛ لوقا 12 : 21
 .18فیلیپیان 29 : 1
 .19اول پطرس 17 :3؛ 19 ،12 : 4
 .20اول پطرس 9 :5
 .21اول پطرس 7 – 6 : 1
 .22یعقوب 4 – 2 : 1
 .23رومیان 3 :5؛ اول پطرس 6 :1؛ 13 – 12 :4
 .24رومیان 18 – 17 :8
 .25مالکی 3 – 1 :3
 .26حزقیال 25 : 36
 .27امثال 24 :13؛ 14 :23
 .28سموشیل چادویک ،بتیت و خدا (.90 ، London: Hodder and Stoughton, 1904
 .29فیلیپیان 13 – 12 :2
 .30دوم قرنتیان 1 :7؛ اول تیموتاشوس 7 :4؛ عربانیان 14 :12
 .31فیلیپیان 14 – 13 :3
 .32مزامیر 3 : 58
 .33رومیان 12 :5
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 .34داوران 6 :17؛ 25 :21
 .35امثال 12 :14؛ 25 : 16؛ 18 : 29
 .36یهودا آیات 13 – 12
 .37دوم تیموتاشوس  4 ،2 :3؛ اول یوحنا 17 – 15 :2
 .38بنیان ،سیاحت مسیحی جدید108 ،
 .39اشعیا 2 :55
 .40یهودا آیۀ 4
 .41مالکی 6 :2
 .42مزامیر 5 : 51؛ 3 : 58
 .43رومیان 32 :1
 .44رومیان 8 – 7 :8
ِ
ندریکسن ،متی369 ،
ِ .45ه
 .46یوحنا 19 :15؛ اول یوحنا 5 :4
 .47یوحنا 11 :1
 .48متی 26 ،21 ،16 :27؛ مرقس 15 ،11 ،7 : 15؛ لوقا  18 : 23؛ یوحنا 40 :18؛ اعامل 15 – 14 :3
 .49یوحنا 19 :15
ِ
هندریکسن ،متی .369
.50
 .51ایوب 10 – 9 :2؛ لوقا 31 :22
 .52امثال 4 – 3 :5
 .53امثال 21 :7
 .54امثال 5 :5
 .55امثال 23 – 22 :7
 .56امثال 19 – 18 :2
 .57افسسیان 19 – 17 :4
 .58رومیان 26 ،24 :1؛ اول تیموتاشوس 2 :4
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 .59افسسیان 9 – 8 :2
 .60افسسیان 10 :2
 .61دوم قرنتیان 17 :5
 .62اول یوحنا 3 :5
 .63رومیان 4 :6
 .64افسسیان 19 – 17 ،1 :4؛ کولسیان 10 :1؛ اول تسالونیکیان 12 :2
 .65افسسیان 8 :5؛ اول یوحنا 7 :1؛  6 :2؛ دوم یوحنا 6 : 1
 .66اول یوحنا 1 :5
 .67عربانیان 15 : 12
 .68غالطیان 17 :5
 .69در مزامیر  3 :23کلمۀ "راه" از کلمۀ عربی  ma’galترجمه شده که نشاندهندا یک گودال یا فرورفتگی طوالنی ،عمیق و تنگ در زمین است.از دو طرف به
خوبی پوشانیده و احاطه شده است.
 .70یعقوب 5 :4
 .71یوحنا 39 :6
 .72عربانیان 11 – 5 :12
 .73دوم پطرس 22 :2
 .74دوم تیموتاشوس 10 :4
 .75متی 21 – 20 : 13
 .76متی 22 :13
 .77متی 23 :13؛ یوحنا 16 : 15
 .78عربانیان 8 – 7 :6
 .79متی 19 : 7
 .80متی 14 – 13 : 7
 .81متی 27 – 15 :7
 .82متی 20 – 15 :7
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 .83متی 23 – 21 : 7
 .84متی 27 – 24 : 7
 .85متی 14 – 11 : 22
ِ
بلومربگ ،تفسیر آمریکایی جدید :متی (.132 ، Nashville, Tenn: Broadman, 1992
 .86کرِج
 .87یوحنا 3 : 17
 .88رومیان 1 :5؛ 1 : 8
 .89یوحنا 13 – 12 : 1؛ رومیان 15 :8؛ غالطیان 6 :4
 .90یوحنا 6 :14؛ اعامل  12 :4؛ اول تیموتاشوس 6 – 5 :2؛ مکاشفه 27 – 22 ، 5 – 3 : 21
 .91دانیال  2 : 12؛ متی 8 : 18؛ 41 : 25؛ مکاشفه 10 : 20
 .92رومیان 26 ،24 :1
 .93افسسیان 12 : 2
 .94ریجارد باکسرت ،قطعات شعری :اشتغال قلبی با خدا و خود (.30 ، London: J. Dunton, 1689
 .95عبارت "منتهی می شود" که در متی  14 – 13 :7دیده می شود ،از کلمۀ یونانی  apágoترجمه شده است .به معنای رهنمون شدن است ،چنانکه یک
نفر به سوی مجازات یا جالل می رود.

فصل هجدهم
نشانۀ بیرونی از یک واقعیت درونی
.1

متی 26 – 25 : 23؛ لوقا 40 – 39 : 11

.2

لوقا 46 :6

.3

اشعیا 13 :29؛ متی  8 : 15؛ مرقس  6 :7؛ تیتوس 16 :1

.4

ویلیام اِف .آرنت و اِفِ .
ویلرب گینگریک ،لغتنامۀ یونانی-انگلیسی عهدجدید و دیگر مکتوبات ادبی مسیحیان اولیه ( Chicago: University of Chicago
.369 ، Press, 2000

.5

دبلیو .ای .وینز ،لغتنامۀ تتیحی لغات عهدجدید :با معانی دقیق آنها برای خوانندگان انگلیسی (133 ، Nashville, Tenn: Thomas Nelson, 1985

.6

جان کالوین در تفسیر متی  ،16 :7نوشت" :هیی چیز دشوارتر از جعلِ فضیلت و تقوا نیست".

.7

تیتوس 16 :1
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.8

یعقوب 23 – 14 :2

.9

اول یوحنا 13 :5

 .10یوحنا 8 : 15
 .11یوحنا 2 : 15؛ عربانیان 11 :12
 .12متی 11 :11؛ لوقا  .28 :7کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده.
 .13اشعیا 8 :45
 .14امروزه اولیای امور مذهبی،کشیشان انجیلی،خادم جوانان و مبتانی هستند که دیدگاه غیرکتاب مقدسیشان دربارا انجیل و ایامن،اطمینان کاذبی
دربارا نجات به شنوندگانشان می دهد و آنها را از تعالیم حقیقی دور می کند.
 .15دوم پطرس 16 :3
 .16متی 5 – 3 :7
 .17پیدایش 12 :1
 .18فیلیپیان 6 :1
 .19افسسیان 10 :2
 .20غالطیان  .17 :5کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده.
 .21دوم قرنتیان 17 :5؛ غالطیان 15 :6
 .22فیلیپیان 11 :1
 .23افسسیان 9 – 8 :5
 .24رومیان 20 :3؛ غالطیان 16 :2؛ افسسیان  9 – 8 :2؛ فیلیپیان 3 :3
 .25یوحنا 5 – 4 :15
 .26یوحنا 2 : 15
 .27فیلیپیان 13 – 12 :2
 .28عربانیان 10 – 9 :12
 .29افسسیان 10 :2؛ فیلیپیان 6 :1
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284

فصل نوزدهم
خطرات اعرتاف پوچ
.1

متی 23 ،21 :25

.2

عربانیان 24 – 22 :12؛ مکاشفه 23 :21

.3

مکاشفه 4 :21

.4

مزامیر 11 :16؛ 10 : 84

.5

اول پطرس 8 :1

.6

فیلیپیان 11 – 10 :2

.7

مزامیر 9 :2؛ مکاشفه 27 :2

.8

کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده

.9

اول تیموتاشوس 16 :6؛ مکاشفه 16 :6

 .10متی 30 – 29 :5؛ 9 :18؛ مرقس 47 ،45 :9؛ لوقا 5 :12؛ عربانیان 27 :10؛ دوم پطرس 4 :2
 .11متی 12 :8؛  13 : 22؛ 30 : 25؛ یهودا آیۀ 13
 .12مکاشفه 11 – 9 :14
 .13متی 41 :25؛ مرقس 48 – 44 :9؛ دوم پطرس 4 :2؛ یهودا آیۀ 6
 .14متی 24 : 26؛ مرقس  47 – 43 :9؛ 2 :14
 .15دانته یک شاعر ایتالیایی و نویسندا کمدی الهی است ،شعری که در وصف ترسهای جهنم می باشد .یوهان ولفگانگ وان گوته و کریستوفر مارلو نسخه
های جداگانه ای از افسانۀ آملانی معروف فاوست را نوشتند که داستان یک محققی است که با رشیر معامله می کند ،جان خود را در ازای دانش و لذت
می دهد.
 .16متی 18 :5
 .17اول سموشیل 11 :3؛ دوم پادشاهان  12 : 21؛ ارمیا 3 :19
 .18یوشع 20 – 18 :7
 .19متی 13 – 11 :22
 .20متی  ( 25 : 26ترجمۀ نویسنده .
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 .21اشعیا 3 :6
 .22متی 22 :7
 .23متی 14 – 13 :7
 .24متی 20 – 16 :7؛ لوقا 44 :6
 .25متی 21 :7؛ لوقا 44 :6
 .26متی 27 – 24 :7
 .27دوم قرنتیان 5 :13
 .28تیتوس 16 :1
 .29دوم پطرس 10 : 1
 .30دوم پطرس 7 – 5 :1
 .31دوم پطرس 8 ،4 :1
 .32اول یوحنا 13 :5
 .33متی 55 :13؛ اعامل 17 :12؛  13 : 15؛  18 : 21؛ اول قرنتیان 7 :15؛ غالطیان .9 :2 ،19 :1
 .34یعقوب 19 :2
 .35رومیان 10 – 9 :10
 .36دوم قرنتیان 5 :13؛ دوم پطرس 10 :1؛ اول یوحنا 13 :5
 .37حزقیال 6 :33
 .38متی 26 :10؛ مرقس 22 :4؛ لوقا 2 :12
 .39لوقا 24 :6؛ تیتوس 16 :1؛ یعقوب 19 :2
 .40دوم پطرس 11 :1
 .41مکاشفه 8 :13
 .42مکاشفه 15 :20
 .43یوحنا 27 – 26 :10
 .44مکاشفه 8 :3
 .45رومیان 6 – 1 :7
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 .46یوحنا 15 :14
 .47افسسیان 2 :2
 .48رومیان 29 :8؛ دوم قرنتیان 5 :10
 .49مزامیر 11 – 10 :19
 .50تثنیه 47 : 32
 .51مزامیر 105 ،9 : 119
 .52متی 4 :4
 .53دوم تیموتاشوس 17 – 15 :3
 .54اول یوحنا 4 :3
 .55رومیان 30 :1؛ 7 : 8
 .56کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده.
 .57دوم تیموتاشوس 5 :3
 .58رومیان 30 :1؛  7 : 8؛ کولسیان 21 :1
 .59به ناحوم 2 :1؛ اشعیا .10 :63نیز مراجعه کنید .برای توضیحات بیشرت دربارا این حقیقت به رومیان ،نوشتۀ توماس آر .اِرش ِ
ِیرن (Grand Rapids: Baker,
264 ، 1998؛ و رساله به رومیان ،نوشتۀ داگالس مو ) 12 – 311 ، (Grand Rapids: Eerdmans, 1996مراجعه کنید .این دیدگاه در کارهای قابل
ِ
هالدین ،جان مورِی ،چارلز هاج ،و سی.ای.بی .ک َرنفیلد نیز مورد دفاع قرار گرفته است.
احرتام دیگری دربارا رومیان نوشتۀ روبرت
 .60دوم تیموتاشوس 5 :3
 .61عربانیان 29 :10
 .62میکاه 12 :4؛ یوحنا 6 : 15
 .63ناحوم 2 :1؛ عربانیان 30 :10
 .64مکاشفه 10 :14
 .65الویان 28 ،25 :18؛ 22 :20؛ مکاشفه 16 :3
 .66مالکی 3 :2
 .67مزامیر 13 :71؛ 17 : 83؛ 29 – 28 : 109
 .68متی 22 :7؛  23 ،21 :25؛ لوقا 37 :12؛ یوحنا 26 :12؛ دوم پطرس 11 – 10 :1
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 .69اسرت 8 :7
 .70متی 14 – 10 :22
 .71مرقس 15 :1
 .72فیلیپیان 12 :2؛ دوم پطرس 10 :1
 .73ایوب 14 :8
 .74حزقیال 18 – 17 :3
 .75لوقا 44 :6
 .76یهودا آیۀ 4
 .77اول قرنتیان 1 :5
 .78رومیان 24 :2
 .79اعداد 16 – 13 :14؛ حزقیال 20 :36
 .80لوقا 30 – 28 :14؛ فیلیپیان  6 :1؛ افسسیان 10 :2
 .81اشعیا 9 :66
 .82تیتوس 16 :1
 .83عاموس 12 :4
 .84رومیان 5 -4 :2
 .85متی 37 : 23؛ لوقا 34 :13
 .86کشیش چارلز لِ ِ
یرت ،مکامله با نویسنده.
 .87مزامیر 11 :16؛ 8 : 34
 .88مزامیر 21 : 50
 .89دانیال 2 : 12
 .90دوم تسالونیکیان 9 – 8 :1؛ عربانیان 27 – 26 :10؛ یهودا آیۀ 7
 .91متی 50 ،42 :13؛ 13 :22؛ 51 : 24؛ 30 : 25؛ لوقا 28 :13؛ 28 : 16
 .92متی 24 – 21 : 11؛ 27 : 16؛ 14 : 23؛ لوقا 48 – 47 :12؛ رومیان 6 :2؛ دوم قرنتیان 10 :5؛ 15 :11؛ دوم تیموتائوس 14 :4؛ مکاشفه 6 :18
؛ .13 – 12 : 20
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 .93دبلیو .جی .تیِ .
متعصب ).675 :2 ،(Philipsburg, N.J: P& R, 2003
شد ،الهیات
ّ
 .94متی 12 ،10 :3؛ 19 : 7؛ 12 : 8؛ 42 :13؛ 8 : 18؛ 13 :22؛  41 ،30 :25؛ یهودا آیۀ 13؛ مکاشفه 14 ،10 : 20؛ .8 :21
 .95متی 30 – 29 ،22 :5؛ 28 : 10؛ 9 : 18؛ 33 :23؛ 46 ،41 :25؛ مرقس 47 ،45 ،43 :9؛ لوقا 5 :12؛ دوم پطرس 4 :2؛ مکاشفه 15 : 20
 .96متی 13 :7
 .97متی 20 – 16 :7؛ یوحنا 2 :15
 .98دوم تیموتاشوس 5 :3
 .99هوشع 6 :4
 .100عاموس 11 :8
 .101متی 26 :7
 .102لوقا 32 :24
 .103مزامیر 17 – 16 : 50
 .104سی .اچ .اسپرجن ،خیابان نیو پارک و سکوی موعظۀ خیمۀ ِمرتوپولی ِ ( .11 :7 ، Pasadena, Tex: Pilgrim Publications, 1969-
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