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b�¬—œ gOÄ

ه درارند. ما همود الهيدان بشمار مـى�رودى خوهر يك از مسيحيان، به خـو
ى ياد بگيريم. ما الهيدان هستيم اما نـه بـه امور خدا چيز)هفعاليت هستيم تا دربـار

ب از بد است.اى تشخيص خـوفه�اى يا آكادميك آن، بلكه علم ما بـرم حـرمفهو
د هشدار مى�دهدم خو دو)سالهس در رع كم اهميتى نيست. پطرضو«تشخيص بد» مو

ان كننده بلكه كفر نسبت به خدا هستند.م خدا ويراى قوكه بدعت�ها نه تنها بر
ذندگى ما نفـوان كننده�اند كه الهيات در تك�تك ابعاد زبدعت�ها از آن رو وير

نه�اى است كه در قلبد كه انسان به همان گومى�كند. كتاب�مقدس اظهار مى�دار
خويش مى�انديشد. اين اظهار نظر، در ظاهر اظهار نظر عجيبى است. مطلـب

ا با قلب اشتباه مغز رًالN كتاب�مقدس سهوى است كه انسان فكر مى�كند مؤطور
خاسته از مغز و ذهن مى�شماريم و احساساتا بر انديشه�ها رًالفته است. ما معموگر

فته از قلب. با اين حساب، انديشيدن در قلب ديگر چـه صـيـغـه�اىا نشات گـرر
ى ازانه است. بسيارتابى متفكراند باشد؟ لفظ انديشيدن در قلب مختص بازمى�تو

ند. در هرفته مى�شوسيله ذهن پذيـرذ كنند به و به قلب نفوًايده�ها، بى�آنكه اصـال
ند، ايده�هائـىد ما دست به دامان ما مى�شوجوحال، آن ايده�هائى كه از اعمـاق و

ى هستيم كه تفكر ما مى�گويد.ا شكل مى�دهند. ما همان چيزندگى ما رهستند كه ز
ى با آنهاست.گارندگى ما در پى سازقتى كه افكار ما تباه باشند زو

ا عينهاى مذهبى رست در همان حالى كه باورهمه مى�دانيم كه اشخاص، در
ند، ممكن استل مى�شود اوه�هاى الهيات شاگـرنند و در دوربلبل چهچهه مـى�ز

ندگىا تائيد و زانيم الهيات مناسبى رندگى خدا نشناسانه�اى داشته باشند. ما مى�توز
ندگى خداشناسانه كـافـىاى داشنت زنامناسبى داشته باشيم. الهيات منـاسـب بـر

XO¼U�dOOGð ©∏≥

X³Ý ©∏¥

U¼—c½ Ë U¼bMÖuÝ ©∏µ

v½UŠË— vÖb½“ ∫ rN½ gEÐ

ÕË—  «dLŁ ©∏∂

X³×� ©∏∑

bO�« ©∏∏

UŽœ ©∏π

ÈeO²ÝÅXF¹dý ©π∞

vz«dÖÅXF¹dý ©π±

XF¹dý t³½Uł tÝ œdÐ—U, ©π≤

vz«dÖÅ‰UL, ©π≥

v½b� X�uJŠ ©π¥

Ã«Ëœ“« ©πµ

‚öÞ ©π∂

dš¬ ÈUN½U�“ ∫ r¼œ gEÐ

©‰Ułœ® `O:�Åb{ ©π∑

`O:� XAÖ“UÐ ©π∏

«bš  uJK� ©ππ

ÊULÝ¬ ©±∞∞

Ä —«b¹œ ©±∞±
Ô

 œUFÝ d

rMNł ©±∞≤

≤µ≥

≤µ∂

≤µ∏

≤∂≤

≤∂µ

≤∂∏

≤∑∞

≤∑≥

≤∑∂

≤∑∏

≤∏±

≤∏≥

≤∏∂

≤∏

≤π≤

≤π¥

≤π∂«

≤ππ

≥∞±

≥∞¥

XÝdN�
∂



انيمم است. ما تا ابتدا نـتـوندگى خداشناسانـه الزاى زنيست اما در عين حـال بـر
د پيـادهندگى خوا در زانيم حقيقـت رنه مى�تـوك كنيم كه حقيقت چيست چـگـودر

كنيم؟
د.د مسيحى الهياتى دارداند. هر فرگراند از الهيات روبرد مسيحى منى�توهيچ فر

دع خوضواهيم يك الهيات داشته باشيم. اين موع اين نيست كه ما بخوضوپس مو
اقعى اين است كه آيا ما يك الهيات مناسب داريمع وضود منتفى است. موبه خو
؟ست استقبال مى�كنيم يا خير نادر)ه؟ آيا ما از يك آموزيا خير

سمى الهيات نيست، بلكه صاحب اين قلم كه درسى راين كتاب، كتاب در
ه�هاى اساسـىآمدى بر آموزحانى نيست، در قالب اين كتـاب پـيـش�درت روكسو

ك كنيم، بايد ابـتـداا دراى اينكه كتاب�مـقـدس رمسيحيت نگاشتـه اسـت. مـا بـر
ح شده است. از اين رو هدف آنها مطر)سيلهك كنيم كه آن پيام به وا درمفاهيمى ر

ى هم پيـاما با مفاهيـم حـسـاسـى كـه بـر رواننـده راز اين كتـاب آن اسـت كـه خـو
ك مى�كنند، آشنا منايد.ا قابل دركتاب�مقدسى ر

اعده راك يك وجز و مفيد، خـورهر يك از آن مفاهيم، در قالب فصلـى مـو
مسيدن به مفهواى ران پيشنهادى برجاعات كتاب�مقدسى به عنوتامين مى�كنند. ار

لى و همده شده�اند. اين كتاب هم اصوطه افزوع، به فصل مربوضواساسى هر مو
فته نشده است.ح مطالب اين كتاب ساده است اما ساده گرابتدائى است. طر

ى آن ازح�ريزد كه سهل باشد اما طرى شده بوح�ريزاين كتاب بدين منظور طر
ده است كهشنت اين كتاب، سعى من بر آن بوده است. در نوى نبوى سهل�انگاررو
اردى متبلور كنم، مفاهيمى كه اگر قـرا در صفحات معدوهر مفاهيم الهياتى رگو

ا كتاب متامى بايد.ند، هر يك رسى شو بررًباشد عميقا
اهد شد اما با مفاهيمى كليدى اين كتاب، استاد الهيات نخو)كسى با مطالعه

انندگانم خواراى الهياتى جامع هستند. امـيـدوچوبى براهد شد كه چهـارآشنا خو
 الهيات به شكلى عميق�تر ادامه دهند، مطالعه�اى)ه يافته به مطالعهاين كتاب انگيز

كه تعهدى مادام�العمر است.

س به خاطـرلى، از تينديل�هـاوندل�هاوا از ود رات خوصت، تشكـردر اين فر
 دست�نويس اين)دن نسخهنامك به خاطر آماده كرشنت اين كتاب، به دوپيشنهاد نو

م آر.سى. بـهافيكى او و به پسـركتاب، به ديويد فريلند به خاطر كمـك�هـاى گـر
ى اعالم مى�كنم.استاردستى او در ويرخاطر زبر

الى ١٩٩٢الندو - جواور
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t�bI�

د مذهب در سنگين و جامعى در مور)پ مطالعه گالو)سسه ١٩٨٠، مو)در دهه
دم آمريكا اجنام داد. با اينكه شاخص�ها و نشانه�هاى منايان آن مطالعه درندگى مرز

ًى شده، كاله اطالعات جمع�آورنى منتشر و ارزيابى شد اما كـوناگـومجالت گو
علنى نشد.

د كه آنها هما به مسيحيت امروز تسليم كرپ آن اطالعات رج گالوسپس جور
ار دهند.سى قرا حتت بررگزيدند تا اهميت آن اطالعات را برد جمعى ر خو)به نوبه

دارخوردم كه از امتياز حتليل آن اطالعات كامل، برهى بومن هم در ميان همان گرو
شد.

د.س�آور نيز بود، تـرگاهى دهنده بـوه كه آنتايج آن مطالعه، به هـمـان انـداز
نتند از: (١) متجاوز از شصت ميليوجه آن مطالعه عبارخور توى از نتايج درشمار

صدده�اند، (٢) درعى جتربه كـرا به نو تبديل رًدند كه شخصاده بوآمريكائى ادعا كر
دند كه معتقدند كتـاب�مـقـدس كـالمق�العاده باالئى از آمريكائـى�هـا گـفـتـه بـوفو

خداست.
د كه آمريكائى�ها،ح پيدا بو مقابل اين نكات مثبت، به و ضو)به هر حال در كفه

ن كتاب�مقدس بى�خبر وى از متـوحتى آمريكائى�هاى اجنيلى، به طرز تاسـ�Nآور
ى كهتر هستند. چيزحتى از تاريخ مسيحيت و الهيات مسيحى كالسيك بى�خبـر

د كهد، اطالع يافنت از اين نكته بومى�آورا به صدا درنگ خطر رشايد بيش از بقيه ز
هنگ آمريكائىشهاى فرها و ارزذى بر ساختاردم مدعى ايمان، يا هيچ نفوه مرانبو

خى از مطالعاتان مثال، برمينه�ها اندك است. به عنوذ ايشان در آن زند يا نفوندار
 سقط جنين اجنام شده نشان مى�دهنـد كـه)هاى جنسى و مسالـهفتارى كه بـر راخير
مينه�هاى مزبور، چيز قابـلى�هـا در زت كنش مسيحيان اجنيلى با كنش دنـيـوتفاو



اضح مطالعات مزبور اين است: «ايمـان»اعتنائى نيست. به بيانى ديگر، پيـام و
هنگ آمريكائى ايجاد مى�كنـد يـادم و در فرندگى مرت اندكى در زمسيحى يا تفـاو

ده باشند،تى در آنها ايجاد منى�كند. حاال آن مطالعات تا چه پايه دقيق بو تفاوًاصال
د.جاى بحث دار

 خيلىًنه ممكن هستند؟ پاسخى كه احتمـاالديم چگوشمرهائى كه بـراما چيز
ده�اند كهى از آنانى كه ادعا كرسد اين است كه شايد بسيارى به ذهن شما مى�رفور

غ گفته�اند. ليكنده يا درو تبديل خويش اشتباه كـر)هده�اند، دربارا جتربه كرتبديل ر
است گفتـهاقع ره داشته�اند، فـى�الـولد دوباراگر فقط نيمى از آنانى كـه ادعـاى تـو

ىتر از آن بيداراگيرسيم كه آمريكا، حيات مجددى فرباشند، ما بايد به اين نتيجه بر
ده است.ا جتربه كرعظيم سابق ر

چكتريـنا كوسيم پس چـرنده شده است، بايد بپـره چنيـن زاگر آمريكا دوبـار
ش مجدد عظيمى روبرود، يعنى ما با خيزهنگ ديده منى�شوذ آن بر فركى از نفومدر

 اصالح منى�كند يا تاثير اصالحى آن ناچيز است. حال كه چنينًهستيم كه يا اصال
گتر از آن است كه آن دوت بين حيات مجدد و اصالحات بزراست پس البد مغاير

اقعيت امر اين است كهه در تاريخ مسيحيت اتفاق افتاده باشند. البته وگز يكبارهر
اقع فريبى بيش نيست، يعنى اينكهى آب يا دروش يا حيات مجدد، كN روآن خيز

نده شده» است.ه زده كه «دوباراستين كتاب�مقدسى نبواين ايمان ر
ا چنين تعبير مى�كنند: خالف قاعده ر)شبين�تر هستند، اين پديدهكسانى كه خو

هنگندگى و فرا بر زاين حيات مجدد رى اين چنين ناچيز از اينكه ما تاثير)علت عمده
سيده است.ا نرقع تشخيص تاثير اين حيات مجدد فرناظريم، اين است كه هنوز مو

)حلهلد شده�اند، هنوز در مره متودمى كه دوبارنها مرشبينان مزبور، ميليول خوبه قو
شيدحانـى رحانى هستند. هنگامى كه اين خيل عظـيـم، از حلـاظ روليـت روطفو
د.اهد بود خو مشهوًذ ايشان بر ملت، مسلماند نفوشو

ند،شها بگذارى نافذ بر شكل ارزند كه تاثيرانان متايل دارجوى، نوهنگ دنيوفردر
گساالن هستند كها كه اين بـزرد چراه منى�براما اين متايل ايشان، چندان به جائـى ر

 هيچًت، اطفال عمالند. به هر صـورا در دست دارمتند و اثر�گـذار رمناصب قدر
سدند. صداى اطفال به جائى منى�رهنگى ندارشهاى فرذى بر شكل دادن به ارزنفو

دكـاند. كوى به ايشان داده شـود تا شير بيشتـردن مى�شـوف گريه كراال اينكه صـر
قى نداده�اند كه نظر اصالحى ايشانا آن چنان ترتهاى خويش رهنوز انديشه و مهار

سند تانى بـرشد كنند و به سن قانود. ايشان بايد رعايت شـواده يا جامعه ردر خانو
اهماى ايشان فرى جامعه برهبرادگى يا رسيدن به مناصب خانوم جهت رصت الزفر

آيد.
شدغ رى بلو به سوًحانى مى�مانند، حقيقتادكى روما اميداريم كسانى كه در كو

ند. تا اينجاى كار كهاده، جامعه، ملت و جهان بگذاركنند و تاثير عمقى بر خانو
شاى اينكه خيزگز هم اتفاق نيفتد. اما برى اتفاق نيفتاده است و شايد هرچنين چيز

ند.داشته شوانعى چند از پيش پاى بـرل بايد مواقعى پيش آيـد، اوو اصالحاتى و
د.اى هر مسيحى اهميت حياتى دارانع برك آن مودر

جز و مفيد از ده سببى است كه عليه نيلحى ساده، موآنچه در پى مى�آيد، طر
حانى مسيحى كار مى�كنند.غ روبه بلو
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ا مثل بچه كوچك قبول نكند داخل«هر كه ملكوت خدا رد: موعيسى فر
قس ١٥:١٠). (مرآن نشود»

نه ايمانىل امروز بچگانه، چگودن با ايمانى مثل ايمان بچه يا به قول كراما قبو
الدين تكيـه ودكان به ونه كه كواضح است. همان گـوض از آن تشبيه واست؟ غر

ه�اى مشابه، بايد بها حجت مى�دانند، ما نيز به شيـواعتماد مى�كنند و كالم آنهـا ر
الدين و)دك، به تكيه و اعتماد او به عالقهخدا تكيه و اعتماد كنيم. حيات يك كو

ى بخـار)ى شعلـها به سودك نوپـا او رى كوقتى كه كنجـكـاود. وبه او بستـگـى دار
اتضيح خطرصت توند. در آن حلظه فرا مى�گيرى او رمى�كشد، پدر يا مادر جلو
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كا دردك آنها رجن، كوضيحات بغرائه آن توض ارد و به فرد ندارجوناشى از آتش و
منى�كند.

فيت تكيه و اعتماد ايشان بـهشد مى�كنند، ظرع به ردكان شرواما همين كه كو
سش وى پرالدين پيش از آنكه در آرزوع به كاهش مى�كند. والدين، شروى وهبرر

نت آن چوند و حسر جسور مى�شوًد باشند آنان ديگر علنادكان خواى كون و چرچو
الدين مى�ماند.ا هم مانند داغى بر دل وو چر

اىار است كه برندان خدا، قرد. فرزت خدا جائى ندارتى در ملكوچنين جسار
د تكيه و اعتماد كنند.دكانه مبانند و به پدر آسمانى خو كو)ههميشه در حالتى از دلهر

ن شكايت در ميانعى ايمان، به كار بسنت صحيح يك ايمان بدواينجا سخن از نو
اقع،اب به او اعتماد كنيـم. دروال و جو آن است كه بى�سـو)است. خدا شايستـه

ى بيجاست. او از همه جهته، تهوردن به او، احمقانه و به همان اندازاعتماد نكر
شدا با آن رار ردك�وگز اين ايمان بى�آاليش كوشيد هراليق اعتماد است. مسيحى ر

ض منى�كند.ه عواربى�قو
دنچ ره ،تسه ىقيمع )هلصاف ،هناكدوك ناميا و راو�كدوك ىناميا نيب هك هتبلا

هك دشاب رارق رگا ،راو�كدوك ناميا .دنوش�ىم هتفرگ هابتشا رگيدكي اب ًابلاغ ود نآ هك
رد راو�كدوك ناميا .دـنك�ىم ريگ لگ رد ،دـريگب داي قـيمع روط هب ار ادخ ىـاهزيچ
قيمع ميهافم هب در�تسد ،تسا هديبسچ ريش هدعو كي نامه هب ىتسد ود هك ىلاح

:دونش�ىم ىتحيصن ،دوخ راك نيا ىارب راو�كدوك ىحيسم .دراذگ�ىم ليجنا
ا مى,بايد معلمان باشيد باز محتاجيدمان شما را كه هر چند با اين طول ززير

د و محتاج شير شديد نها به شما بياموزكه كسى اصول و مبادى الهامات خدا ر
موده است چونه باشد در كالم عدالت ناآزخوارا هر كه شيرغذاى قوى. زير

ا به موجبكه طفل است. اما غذاى قوى از آن بالغان است كه حواس خود ر
انيان ١٢:٥-١٤). (عبرا بكنندعادت رياضت داده,اند تا متيز نيك و بد ر

مانى كـه«زل مى�گويـد: سولس رغ است. پوى بلـوت عهد�جديد به سـودعو
دم و مانند طفلدم و چون طفل فكر مى,كرف مى,زطفل بودم چون طفل حر

نيتانل قر (اودم»ك كرا ترهاى طفالنه رد شدم كارتعقل مى,منودم اما چون مر
دك مى�مانيم و طريقى كه با اتخاذلس بين طريقى كه ما طى آن، كو١١:١٣). پو

ى قائل است. مى�گويـد:ق بيشترانده مى�شويم، فـراخوى پختگى فـرآن، به سو
ان در فهم اطفال مباشيد بلكه در بدخوئى اطفال باشيد و در فهـم،ادر«اى بر

نتيان ٢٠:١٤).ل قر (اوشيد»ر
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د.د دارجوهنگ مسيحى، بى�اعتمادى عميقى نسبت به الهيـات وده فردر خر
دانى از الهيات، از بى�اعتمادى به عاملان الـهـيـاتگرد، اين روارى از مودر بسيـار

د.چشمه مى�گيرسر
د بهفدار انگليكن، يك فصل متام از كتاب خوطرلى، خطيب پرالنگميد كاسر

ان»شنفكرع «خيانت روضوسى مـوا به بررائى اجنيلى» رل�گرجيهات و اصـونام «تو
ايشده است كه بى�اعتمادى رو به افزلى اظهار نظر كراختصاص داده است. كاسر

 مسيحى نسبت به عاملان الهيات، ناشى از تشكيـكـى ريـشـه�اى نـسـبـت بـه)عامـه
ى محققان انتقـادىسوكتاب�مقدس و مسيحيت تاريخى است، تشكيكـى كـه از

گد كه عاملان الهيات، مر تندرو، به منايش گذاشته شد. در كليسا بـوًن نسبتامدر
دند. اين استادان دانشكده�ها و استادان كاجلهاى مسيحى هستندا اعالم كرخدا ر

ا ايفاگترين نقش رن مقدس حمله مى�كنند، بزركه در ميان كسانى كه به اعتبار متو
د كهاهام كويپر الهيدان هلندى، خاطر نشان كرن بيستم، آبر قر)مى�كنند. در آستانه

«نقد كتاب�مقدسى به علم ستيز عليه كتاب�مقدس تبديل شده است.»
ى از دانشكده�هاى الهيات آمريكا به سنگر بى�ايمانى تبديلديد بسيارن تربدو

ديد وندانشان پر از ترقتى كه مى�بينند فرزهاى مسيحى وشده�اند. غالب پدر و مادر
فته�اند، از كالج�هاى «مسـيـحـى» بـه خـانـهد ياد گـرتشكيكى كـه از اسـتـادان خـو

 در قبالًند. عكس�العملى كه غالباس مى�شوده، دچار تردند، تكان خورمى�گرباز
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ى است كهد اين است كه «اگر اين همان چيزاين خيانت الهياتى نشان داده مى�شو
نيم.»ا بز قيد آن رًد، بهتر است كه اصالاز حتصيل الهيات حاصل مى�شو

 الهيات)ديدى نيست كه مطالعهد. ترد دارجوديدى نيست كه الهيات بد نيز وتر
ديدىا به ميدان انتقادات تشكيكى نيز باز مى�كند. تربه طور جدى، پاى دانشجو ر

اىد فقط از تالش الهيدانان برى از آنچه بر الهيات مسيحى مى�گذرنيست كه بسيار
د.د ناشى مى�شوجيه عقايد خوتو

 درًت بايد به ياد داشته باشيم كه با اينكه الهيات تشكيـكـى فـعـالدر هر صور
)ه�اى نيست. مخالفان عمـدهد آن چيز تازجود اما ونهادهاى ما حالت تهاجمى دار

 الهيات و حتصيالت الهياتـى بـه)دند. البته انكار همـهار بوعيسى از الهيات او بيـز
ى،حانى است. چنان انكار و انتحارد كشى رومنظور اجتناب از الهيات بد، خو

د مسيحى حقعى خيانت است. انكار الهيات، انكار دانش خداست. فرد نوخو
د.ا ندارچنين انتخابى ر
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ى است.ى بدعتى باستانى به نام شريـعـت�سـتـيـزى شكل امروزش�بـاورخو
فت ياد مسيح گرى بر اين باور است كه همين كه كسى تصميمى در مورش�باورخو

م نيست كه بهد، ديگر الزان جنات دهنده بپذيرا به عنود تا عيسى رع به دعا كرشرو
ا بهان مى�گويند كسى كه مسـيـح رش�باورند از او استقبال كنـد. خـوان خـداوعنو
ل كند.ند نيز قبوان خداوا به عنود، نبايد او ران جنات دهنده مى�پذيرعنو

ا تشويقدشان «مسيحى جسمانى» رل خود، به قوض اين تعليم خوآنها در عو
فنت مسيح بهد. البته آنها از اظهار اينكه پذيرحانى و مطيع شومى�كنند كه بيشتر رو

ند كهار داراقع، آنها اصرند. در و جنات است، مشمئز مى�شو)مهند الزان خداوعنو
اىا براه رم نيست. آنها رل جنات الزاى حصوند، بران خداوش مسيح به عنـوپذير

ند.حتقق يك مسيحى جسمانى باز مى�گذار

ى چنان در ميان اجنيلى�ها دامنگير شده كه بعيد نيستع از شريعت�ستيزاين نو
د اختصاص داده باشد. مخالفـت فـعـلـى بـا «جنـاتا به خوتا به حال اكـثـريـت ر

د.چشمه مى�گيران سرش�باور اين خو)ندى»، از ناحيهخداو
د.د با من صحبت مى�كرانى كه جزو جماعت او بود جود مر شبانى در مورًااخير

د. شبانندگى مى�كرقه�اش زف و به طور پنهانى با معشواد مخدر مصران موآن جو
ان درى بدهد. جوى اندرزندگى او، به واجع به سبك زد كه رده بومذكور سعى كر

ن كه مند: «ببين جناب شبان، اشكالى در كار نيست، چوپاسخ القيدانه گفته بو
يك مسيحى جسمانى هستم.»

ددن و شاگرد مسيح بـوم كتاب�مقدسى آن يعنى شـاگـردن به مفهومسيحى بـو
آموز يا محصل مسـيـح، دريعنى كسى كه «كار�آموز» يا «مـحـصـل» اسـت. كـار

نه كه ازده است. شاگر مسيح، همان گـو مسيح نام�نويسى كـر)سهستان يا مدرهنر
ت شده است.نام او پيداست به حتصيل منضبط امور خدا دعو
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ى از اينه�گيرهبانى در تاريخ كليسا متضمن تعريN و متجيد از كـنـارجنبش ر
اندازات خانه�برگزيدند، از تاثيرا برمعه رى كنج صواز به سود. آنانى كه پرودنيا بو
مينا زدند تا بار گناه راى آنانى كه به دنبال آن بو شرير پناهى مى�جستند. بر)جامعه

د.معه پناهگاه امنى بوند، صوحانى پااليش شوده، از حلاظ روگذار
ى حياتىاهبانه داخل شدند، به خاطر پى�گيـرندگى رى از آنانى كه بـه زبسيار

صتىاهبانه، فرندگى ران، زاى ديگردند. بـرحانى چنين كرمملو از دعا و ايثار رو
ن يافتهبانيت مدرهبانيت كالسيك كـه در رى از رد. عنصرا بو مجز)اى مطالعهبر

د.د، همانا حتصيل الهيات بومنى�شو
فنت»ه�گرم آن متايل به «كنارن صحبت مى�كنيم، منظورهبانيت مدرقتى كه از رو

ى»ه�گيرعى از «كنارصيN نوخى از اجنيلى�ها نيست. منظور من تواز دنيا در ميان بر
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حيه يا حالتعى روندگى است، نوه كه سبكى از زست به همان اندازاست كه در
ددن دنيا�طلبى يا دست رد شمردوحيه�اى كه بسى بيش از مرنيز هست، حالت يا رو

د همانارا وى، انسان ره�گيرع كنارد. اين نواى گفنت دارف بردن، حربه سينه دنيا ز
حانـىى رود به يك گتوا محـدوليه مى�كنـد و آن رد فعاليت جدى مسيحـيـان اوگو

د جا مى�دادها در خـودى رد (گتو يعنى محله�اى از يك شهر كه اقليت يهـومى�ساز
عى امتناع عمدىد بحث ما، شامل نوى موره�گيردى�نشين). كنار يهو)است، محله

ح «اجنيلى» نباشد.ضوى است كه به و هر چيز)از مطالعه
دهد كه ايمـان آورم حتصيل در كالـج، دو سـال بـويادم مى�آيد كـه در سـال دو

ستين داد سخنگود مقاله�اى از سنت آ غربى، استاد در مور)دم. در كالس فلسفهبو
ى به سـوًا كامالس استاد ذهن مرد. درش هيجان مى�كرا دستخـومى�داد و جان مر
ان يك مسيحىد. من به عنوك شخصيت خدا انگيخته بوه�اى از درسطح به كلى تاز

ستينگوسم. من كار آى بران، آرزو داشتم كه در ايمان خويش، به عمق بيشترجو
دم و چنين شدسيدن به آن عمق تلقى مى�كراى رگى برا كمك بزرو كسانى مثل او ر
ا از كتاب�مقدس به فلسفه تغيير دهم.د ر حتصيلى خو)شتهكه مصمم شدم ر

ه اجنيلى�هاى دانشكدهد كه از گروشته دادم، فقط مانده بوپس از اينكه تغيير ر
دند. آيه�اىده بوحشت كرتداد علنى، وستان من با مشاهده آن اراجم كنند. دواخر

ا«با خبر باشيد كسى شـمـا رد كه دند اين بـود مى�كرشـزا گوها اهميـت آن ركه بار
لسيان ٨:٢). (كونربايد به فلسفه و مكر باطل»

جنيدم. من به فلسفـه رودم و هم رت كـرستامن، هم حيراكنشهـاى دومن از و
ا نه تضعيN بلكه تقويت كنم. با اينكه ديـگـرك خويش از خـدا ردم تا درده بوآور

)جه كتاب�مقدس يا مطالعهد، اما به هيچ و اصلى من نبو)شته كتاب�مقدس، ر)شتهر
ىل از چيزك كنم كه كسى تـا اوانستم درجه منى�تـودم. به هيچ وده بـود نكرا رآن ر

)شتهد». حتصيل در رات آن «سر در بياوراند از خطرنه مى�تود»، چگو«سر در نياور
د كهى كه داشت ايـن بـوى آن، تنها خـطـرفلسفه، آن هم فلسفـه در قـالـب دنـيـو

ايش داد.ا افزن مقدس رف در متوهاى مكشوى چيزشناسى من از اعماق و پرقدر

اى تبييند كه فهم آنها برا با مسائلى آشنا كرا هم داشت كه مرحتصيل من اين ضرر ر
)شته هر مسيحى است، حياتى است. حتصيل من در ر)ظيفهعقايد مسيحى، كه و

اگذار.ا به كفار وفت كه بيا و دنيا را نگرگز گريبان مرى، هر دنيو)فلسفه
هنگ و ايده�هاىد، جهل نه فقط نسبت به فرن، جهل به بار مى�آورهبانيت مدرر

هبانيت، بيشتره، جهل نسبت به الهيات نيز. اين رهنگ�ساز بلكه به همان اندازفر
از فقدان ايمان خبر مى�دهد تا از تقويت ايمان.

ند. با عقب�نشينى ازم مى�شون در آخر كار معلوهبانيت مدرآثار مصيبت بار ر
انار مى�كنيم. ما تـود هموتكاب خطا بر خـوا با ارجن شكست رى با دنيـا، رگيردر

تهنگ آمريكائى مى�گذاريم و سپس اظهار حيردن فرى غير مذهبى كرا رود رخو
نه غير مذهبى شده است.هنگ آمريكائى چگومى�كنيم كه فر
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د،د كه الهيات باعث روبرو شدن با مخالفت مى�شـوسيدن نـداراين ديگر پر
ا به دنبالى اجتناب�ناپذير، مباحثى ر الهيات شده، به طرز)گاه اقدام به مطالعههر

ا نيزامش و احتاد هستيم. اين رابطى حاكى از آراستار رو ما خو)داشته است. همه
ى بر حذرقه، جدل و پيشداورا از كشمكش، تفرمى�دانيم كه كتاب�مقدس، ما ر

ا كه شامل جنابت، افتادگى، شكيبائى و مهربانى استح ر رو)هد. ما بايد ميومى�دار
د بروز دهيم.از خو

سيم كه بايد ازق�الذكر چشم بدوزيم، به اين نتيجه مـى�رد فواراگر فقط به مو
دهضه كرا عرح ر رو)هح جدلى اجتناب و ميـوئيم، از رو الهيات دست بشـو)مطالعه

 دين و)هگز دربار كلى مى�گوينـد: «هـر)ى از يك قاعدهباشيم. آمريكائيها به پـيـرو
ا به سطح جمله�اى كلى ر)ه�هاى سياسى بحث نكنيد». آنچه كه چنين قـاعـدهشيو

ًد دين يا امور سياسى، غالباتقا داده، اين است كه مباحثه در موردم ارد زبان مرور
ى�ها،ج دستـگـيـرشنى ببخشد، داغ مـى�كـنـد. مـا ديـگـر از مـوبيش از آنـكـه رو
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عات الهياتىسط مناز آنها تو)ى�ها و حتى جنگ�هائى كه ماشهى�ها، جفاكارپاكساز
چكانده شده است، خسته شده�ايم.

ع تعهد الهياتى اسـت. جـانعه جزو الينفك هـر نـوال، مناز اين احو)با همـه
داخته است كه هر كهى پران «مسيح مباحثه�جو» به چيزاسكات در كتابى حتت عنو

فانىى، در حيات عيسى، طود. آرجه آن مى�شو متوًااند، فورا بخوكتاب�مقدس ر
ست مثل انبياى پـيـش ازالن مسيـح -درسوعه مى�وزيد. بعيد اسـت كـه راز منـاز

لس گفت كه هـرند. پوعه پشت سر بگـذارا بى�منـازى رانسته باشنـد روزد- توخو
عه اجتناب از مسيح است.ار به مباحثه مى�ايستاده است. اجتناب از منازروز در باز

انا حفظ كنيم و با ديگرد رامش خوئيم، آرى جوعه و مباحثه دورانيم از منازما مى�تو
ا سالخى مى�كننـد،ار حقيقـت رچه و بازقتى كه در كـودر صلح به سر بريم امـا و

نان است. دو)چنين صلحى شايسته
د بحث اسـت،عاتى كه در آنها خدا كمتر مـورت شده است از منازاز ما دعو

 الهيات با)هند دربارى كنيم. مسئله اين است كه مسيحيان به اين علت ميل داردور
يكديگر مباحثه كنند كه فكر مى�كنند حقيقت، آن هم حقيقتى الهياتى، از سـنـخ

نند، به خاطر اينن مـى�زدن بيروگهاى گرد. اگر رى است كه پيامد ابـدى دارچيز
ط�بندى اين چنين باالست.ان شراست كه ميز

ند كه مبارزين استاد الهيات�اند بلكـه ازعات نه از آجنا باال مى�گيـرغالب مناز
گاهى�هاى ايشان اندك است. كار ايشان به اين علت به آجنا مى�كشد كهآجنا كه آ

دگز بـه درى كه هر بحث�اند با نكات�ريـز)از تشخيص مرز بين مطالبى كه شايسـتـه
م به ذكـرتاهى مى�كنند. باز هـم نـاچـارند، كـودن ما از يكديگر منـى�خـورجدا كـر

م: «كم دانسنت بدتر از هيچ ندانسنت است.» اگر كـسـى بـهدازقاعده�اى كلى بپـر
انده، اما در آن بالغ نشده است،ند، از آجناست كه الهيات خوى دست مى�زپاكساز

)جنى و جدلى است. هر چقدر در مطالعـهك نارالهيدانى نصفه نيمه است كـه نـاز
هركاذم )هتسياش ىلئاسم هچ هك ميهد صيخشت ميناوت�ىم رتشيب ،ميوش رتداتسا تايهلا

.ميورب ناديم هب ناوت مامت اب هك دنراد ار نآ شزرا ىلئاسم هچ و دنتسه ندمآ رانك و
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ل تاريخ مسيحيتى كه در طوانه�ترين عصرشنفكرمن معتقدم كه ما در ضد رو
ندگى مى�كنيم. منظور من عصر ضد آكادميك، ضد الهيـاتـى يـامى�شناسيـم، ز

ى كه ضد تفكر باشـد درم چيزا به مفهوانه رشنفكرضد علمى نيست بلكه ضـد رو
م.نظر دار

)د. تاثير فلسـفـهما در مقطعى به سر مى�بريم كه به عقالنيت حـسـاسـيـت دار
انىده و ما ملتى حساس شده�ا�يم، به ميزا (اگزيستانسياليست) سنگين بوهستى�گر

دقه�هاى امتحانى خو بر ورًاكه حتى زبان ما گوياى آن است. دانشجويان من مكرر
ستى نباشد كـه» يـاهائى از اين قبيل مى�نويسند: «احسـاس مـى�كـنـم كـار درچيـز

ات «احساس مى�كنم»«احساس مى�كنم اين حقيقتى است كه». من بالفاصله عبار
دن و فكرا مى�نويسم. بين احساس كرمن و به جاى آن «فكر مى�كنم» را خط مى�زر

د.د دارجوتهائى ودن تفاوكر
ق قائل است. قلب هم در ايمان مسيحى صاحباى ذهن تفوايمان مسيحى بر

ئى است.نه سخن گفنت به ايهام، شبيه تنـاقـض�گـو اين گـوًق است. مسلمـاتفو
انيمق از آن دو عامل باشد؟ البته ما منى�تونه ممكن است كه در پديده�اى، تفوچگو
قتى كها عملى بدانيـم. وق مختلN راحد، دو تفوابطه�اى واحد و طى رمان ودر ز

مينهق مختلN در دو زد من دو تفوق مختلN صحبت مى�كنم مقصومن از دو تفو
يا مطلب مختلN است.

ى مى�كند.ا بازل رابطه با اهميت است، قلب نقش اوق در رمينه�اى كه تفودر ز
ا در ذهن داشته باشم اما هيچ محبتى نسبت به مسيح در قلبم صحيحى ر)هاگر آموز

ست باشـدد خـدا درا از دست داده�ام. اين كه دل مـن نـزت خدا رنباشد، مـلـكـو
مانه�اى صحيح باشد.ه مهم�تر از آن است كه الهيات من به طرز معصوبى�انداز

 نظم)مينهاستاى زقى از آن فهم در رست باشد، تفواى اينكه قلب من درليكن بر
امننه مى�تود. چگواند بوى ابتدا در ذهم من نباشد، در قلبم منى�تود. تا چيزد دارجوو
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اقع،ك نكنم؟ درو او در)هقتى كه هيچ چيز دربارست داشته باشم وا دوخدا يا عيسى ر
د.ديك�تر شويم محبت ما نسبت به او بيشتر مى�شوك او نزهر چقدر به در

ف مى�كند. آن كتاب از مفاهيمى حكايتا طى كتابى بر ما مكشود رخدا خو
اهندده باقى خوهائى ناگشواز رًند. مطمئناك شو ذهن در)اسطهمى�كند كه بايستى به و

ك كنيم تاا با ذهن خويش درماند اما هدف از جتلى خدا اين است كه ما آن جتلى ر
ى كالمچك نگيريم و اال يادگيرا كو الهيات ر)اه پيدا كند. مطالعهاند به قلب ما ربتو

فته�ايم.چك گرا كوخدا ر
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نى در مسير آسمان به دست مسيحى و با كتاباهـزبه ياد داريم كه نخستين ر
ست كه سالك مسيحى، فريبع پيوقونيان، هنگامى به وشته جان بوائر نوك زسلو

ى آن آقا نگذاشتها رود. اسم آقاى الهيدان كاذب را خورمن رايزلدلى وأى آقاى ورر
د.د، الهياتى كه به دست او تدريس مى�شد، غلط بوجودند. با اين وبو

ستى، ماترياليـسـم،ت�پرنه در قالب شـهـرستى چگـوما مى�دانيم كه دنـيـا دو
هـاىمتندترين نيروا فريب مى�دهد. اما يكى از قدرئى و نظاير اينها، مـا رلذت�جو

 درًا حقيقت است كه اخير) استقبال از نظريـه)سهسوفريبكار دنياى غير مذهبـى، و
ده است.د جا باز كراى خوهنگ آمريكائى برفر

ده كه مطابقائه كركى ارد «بسنت ذهن آمريكائى» مدارم، در كتاب خوآالن بلو
)ها علم حساب مى�كنند كه حتت سيطرى رن، چيز در متام حتصيالت مدرًآنها، تقريبا

ج از ذهن بسته شده است،نسبيت باشد. ذهن آمريكائى به حقيقتى مستقر در خار
ل است.ى غير�معقو چيزًاه عقل قابل شناسائى است. نسبيت نهايتاحقيقتى كه از ر

ده�ايم. اينكه مى�گويـنـدى نسبى است، بى�عقلى كـرئيم كه حقيقت چـيـزاگر بگو
ا كه اين گفته،اند حقيقت داشته باشد چر منى�توً حقايق نسبى هستند» احتماال)«همه

ش حقيقى است.ى از ارزد و در نتيجه، عاراند حقيقتى نسبى تلقى شود مى�توخو

ذهنيت يا بهتر بگويم ذهنيت ضد عقالنى حتصيالت غير مذهـبـى، در هـمـه
ب ساخته است. اجنيلى�ها آقاا مغلوائى رده و همه چيز مگر اجنيل�گـرذ كرچيز نفو

ا تائيد مى�كننـد وده، كيN مى�كنند كه هر دو قطب ايده�هاى مـتـضـاد رمنشى كـر
ند.ا مى�پذيرا رگرف انحصارگار و هر دو طر ناساز)الهيات از ريشه
اش رده باشند آن تائيد و پذيراحت كرا هم رد رجدان خواى اينكه واجنيلى�ها بر

د ايشان غسل تعميـدان منى�نامند. فلسفـه در نـزى از ديگرائى و دنباله�رونسبى�گـر
افت در لفافه�اى از همهمه�اى مذهبى پيچانيده شده، بهفته و در حالى كه با ظرگر

گناهان دانش�شناسانههى ازاز انبوح، جوتقا يافته است. هدايت روحانيت ارمقام رو
ا بكنندهائى رح هدايت شده�اند» تا كار رو)اسطهده است. اشخاص «به وا صادر كرر

اند برع شده�اند. البته هدايت تقليدى مى�تـون مقدس ممنـواحت در متوكه به صر
ا كه حقيقت نسبى است.ى كند چرترن مقدس هم برمتو

ات يا حقتائيد گفته�هاى غير عقالنى متناقض (در قالب قائل شدن حق سنو
د،ده مى�شوى از منطق» زده باالتراى آنها) با دست�هائى كه به دامن «رآب و گل بر

د.جيه مى�شوا در ذهن خدا يافت مى�كنند، تومنطقى كه آن ر
لـى ازى از تناقـض و مـعـقـوچه، مـسـتـدل، عـارك يـكـپـاراگر مـا در پـى در

سطو متهم مى�شويم. به خاطركتاب�مقدس باشيم، بالفاصله به عبادت در معبد ار
ى كه از دورده، حاال از هر چيز دشمن مسيحيت بوًائى غالبا عقل�گر)اينكه فلسفه

اى حقيقتار مى�كنيم. همين كه ديده�ايم مسيحيت دارائى باشد، فرشبيه عقل�گر
ا كشN كند،اند آن رد منى�تواست، حقيقتى كه استدالل با چشم غير مسلـح خـو

د شعور هم قابل داد و ستد است.ده�ايم كه خوتصور كر
اند حقيقتىائى نيست اما البته عقلى است. مسيحيت مى�تومسيحيت، عقل گر

ىسد. البته مسيحيت امـراند به كنه آن بـراى آنچه كه شعور مى�توداشته باشـد ور
اىى برق عقل است نه كمتر از آن. مسيحت يك فضيلت اسـت نـه دسـتـاويـزفو
ل نيست. كالم خدا به اين منظورچه از كالم خدا. كالم خدا غير معقوكى يكپاردر

ك كند.ا  دربيان شده كه ذهن بشر آن ر
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ائت تخصيصا به آن قرد رسط كسى كه خوائت كتاب�مقدس تود قرآيا امكان دار
ائت، جانشيـنآن قرد؟ پاسخ اين است: اگـرشد مسيحى شواى رداده، مانعى بـر

د.شد به معناى مسيحى آن مى�شو مانع از رًد، قطعا جدى كتاب�مقدس شو)مطالعه
ائـتق بين «قر مطمئن نيستـم كـه فـرًاقعا بايد بگويـم كـه وًدر هر حال مسلمـا

ا مى�دامن. جدى كتاب�مقدس ر)كتاب�مقدس از سر تخصيص يافتگى» و مطالعه
 كتاب�مقدس به طور جدى، عملى از سر تخـصـيـص يـافـتـگـى اسـت.)مطالعـه

د:مانى اظهار كرئيس، زسى.اس.لو
 آن، جهان به معنـاى)جمهدنى است. تر يك چيز جتربه كـر)لهاين كتاب از مقو

اى دانشجويان الهيات اجنام نشده است. ايـنا مد نظر داشته و فقط بـرسيع آن رو
 ساير)جمهان گفت كه ترده است، اما مى�توفقى بو مو)جمهجمه، ترست كه اين تردر

د اين كتاب همد. البته از حلاظى، خـواهند بـوفق خوگ مسيحى نيز مـوكتب بـزر
ى،جمه�هـاى پـيـروجمه�هاى الهيـات آملـانـى، تـرفق نيـسـت. تـرلين كتـاب مـواو
نورويچ،ليان دو خامن ژو)شتهجمه�هاى مكاشفات نوان كمال، ترجمه�هاى مى�زتر

د و هر چند كه بعضى از آنها خيلى عاملانه نيستند اما همه كتابـهـاىجوار مودر باز
اهيد داشت كه كتابهاى مذكور به جـاى ايـنـكـهجه خوشى هستند. البـتـه تـوارزپر

مانى استن ز تخصيص هستند. اكنو)لهه�ها باشند، از مقو آموز)لهكتابهائى از مقو
هها، به همان اندازف آماتورل معروكه مسيحيانى كه نان�خور كليسا نيستند يا به قو

مانه�اى است كه نياز به اينمند تشويق شدن. زمند تعليم يافنت هستند كه نيـازنياز
افق ايـن موًايش است. در ضمن، اصالدانش، به طور خاص شديد و رو به افـز

ند.ع كتاب، به طرز بسيار مشخصى از يكديگر تفكيك شوهم نيستم كه آن دو نو
ا مفيدتر از كتاب�هـاىه�ها رط به آموزد مايلم اغلب كتابهاى مربـومن به سهم خـو

انندى ديگر نيز مى�تـومن كه بسيارتيب حدس مـى�زتخصيصى بدامن و به همين تـر
ا جتربه كنند.همين ر

 تخصيص)مينهشنت كتابـى در زقتى پاى نوادى كه ومن معتقدم كه چه بسا افـر
قع كه قلمد»، همان موى منى�شود مى�بينند كه «خبرنند و خوانو مى�زمى�نشينند يا ز

اه و چاه خويش هستنـد،دن رل آماده كربه دست با نيم لقمه�اى از الهيات مشـغـو
ى سر مى�دهد.گار ناساز)ب مى�دانند كه آن قلب، نغمهخو

س است. آنانىى در دستـره، كمكهاى بسيارائت تخصيصى هر روزاى قربر
ند، دردازائت كتاب�مقدس مى�پـرده تا بيست دقيقه به قـركه هر روز به مدت پانـز

اندن، بهترده دقيقه كتاب�مقدس خوى پانزاقليت هستند. البته مسلم است كه روز
اندن آن است. نخوًاز اصال

ده دقيقه رژيمى پانزد كه ما فكر مى�كنيم اگر آن روزمشكل از آجنا پيدا مى�شو
ا بپيمائيـم.ن مقدس رانيم اعماق متـوا بگيريم، مى�توائت كتاب�مقـدس ر قر)ساده

عايتجز و مفيد است فقط بـاعـث رجهى مـواقع عطN تـوچنين رژيمى كـه در و
مك كالم خدا، مستلزغ دراستاى بلـودن در رشد كرد. رد مى�شوانضباطى محـدو

ائت تخصيصى به دست مى�آيد.تاه قراه مقاطع كوتالشى شديدتر از آن است كه از ر
اى جدى است اما جانشين با كفايتى بر) مطالعه)تبهاالمرائت تخصيصى، مكمل وقر

ج در پايان هر يك ازد ماخذهاى كتاب�مقدسى مندرآن نيست. مطالعه�اى در مور
ل اين كتاب از آن ماخذهاى كه در فصود تفسيرمورل اين كتاب و مطالعه�اى درفصو

اى مطالعه�اى چنان جدى باشد.ى عالى براند سر آغازشده است، مى�تو
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ده كـهط كرد كه سه گنـاه بـشـريـت سـقـومانى خـاطـر نـشـان كـرت زل باركـار
تند از غرور، عدم صداقت و تنبلى.اساسى�ترين و عمده�ترين گناهان هستند عبار

ده باشد امـا آن گناهان محق بـو)جهد تعييـن درت در مورمن مطمئن نيستـم كـه بـار
 آنها سخنان)ه گناهانى سنگين هستند كه كتاب�مقدس دربارًگناهان مذكور مطمئنا

د.اى گفنت دارى بربسيار
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ميشاب بقارم دياب ،ميليامتم ىلبنت هب شيوخ )هدرك طوقس تعيبط )هطساو هب ام رگا
ديق زا ًالماك و ًاروف ار ام هرابود دلوت هك ميريگب ضرف هكنيا .ميريگب ههبج نآ هيلع هك
زا نآ كي رد ـهك هنوگ نامه ـام .دهد�ىمن ىنـميا ىوب هجو چيه ـهب ،دناهر�ىم ىـلبنت
.ميا�هدشن صالخ زين ىئاسآ�نت گنچ زا ،ميا�هتفاين افش تقادص مدع و رورغ ضرم

آيندى است كه طىشى است. تقديس ما فرم سخت�كوحيات مسيحى مستلز
ا داريم اماى خدا ر يار)عدهان خدا مى�شويم. ما در مشقت خويش، وآن، همكار

ا«جنات خود ردن منتفى منى�كند: ا در قبال كار كرليت ما رى آسمانى، مسئواين يار
ضامندى خودحسب را خداست كه در شما برس و لرز به عمل آوريد زيربه تر

 (فيليپيان ١٢:٢-١٣).ا به عمل ايجاد مى,كند»اده و هم فعل رهم ار
اده شدن رد يا عادل شمرى نيست كه شايستگى بياوردن، چيزع كار كراين نو

دهنى ايمان است كه در پى عادل شمرد بيروكرنصيب ما كند. اين مشقت يعنى كار
ا كهاهند ماند چـرشد نايافته باقى خـوشدن مى�آيد. مسيحيانى كه تنبل باشـنـد، ر

ند.ادار ساز جدى و مستمر كالم خدا و)ا به مطالعهد رانند خومنى�تو
ا با گفنت اين كه خطاهاى الهياتى گناه هستند، ازد ر دانشجويان خوًمن غالبا

دن، ازا كه تصور مى�كنند اشتباه كرند چرامن. آنها زير بار اين اتهام منى�روجا مى�پر
لين سببميت نيست. من با ايشان بحث مى�كنم كه او محكو)حلاظ اخالقى شايسته

دهتاهى كرد كوح�القدس در اجنام كار خوء تفسير كتاب�مقدس اين نيست كه روسو
دن بهده�ايم. ما از محبت كرتاهى كربلكه اين است كه ما در اجنام كار خويش كـو
)ادار ساخنت خويش به مطالعـهليت وخدا با متامى فكر و ذهنمان قاصريم و مسئـو

ا ناديده مى�گيريم.دقيق امور الهى ر
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 آن عللى كه باعث)ت غير مستقيم در همـهمانى، الاقل به صوراز آجنا كه نافر
دن آن بهب كرند مستتر است، شايد محسوغ مى�شوى بلوفنت به سوتاهى ما در ركو

اه كننده باشد.ى گمران يك سبب جداگانه، كارعنو
جهى گاه�به�گاه مسيحيان به مطالعه درى از علل بى�توما تا اينجاى كار، شمار

داشنتده�ايم. برا ذكر نكر مزبور ر)ديم اما هنوز داليل مثبت مطالعها بر شمرالهيات ر
ا سد مى�كند،كى عميق�تر از الهيات راى تعقيب در ما بر)هر مانعى كه مسير مجدانه

اك مى�دهد.ا خوراجبات است. الهيات، جان رجزو و
 اشتياقى بر جان داشته باشد، نخست)نده شعلهاى خداى زاهد براگر كسى بخو

ى ابتدا در ذهنگاهى�هائى كسب كند. تا چيز خدا آ)اده شخصيت و ار)هبايد دربار
ا بر جانان بى�آنكه آتش الهيات رد. هر چند مى�تواند در قلب جا بگيرنباشد منى�تو

ند،ا در سر داشت، اما الهيات تا ابتدا به دامن ذهن چنگ نزد الهيات رداشت خو
ى بر دل بيفكند.اند شررمنى�تو

م است اما كافى نيسـت.حانى الزشد رواى ره، برانه از آمـوزشنفكركى رودر
ان يافت.اهم نيايد، به آن آروز دست نتوئى فرايط حتقق آرزوم يعنى اينكه تا شرالز
ان مثال،اهد آمد. به عنود انتظار به دست نخو مور)ن آن، نتيجهم يعنى اينكه بدوالز

ن، تضمين كافىدن اكسيـژف حاضر بو آتش است ليكن صـر)مهن الزد اكسيژجوو
دجود ود به خون خوا كه اگر اكسيژاى پديد آمدن آتش نيست. البته چه بهتر، چربر

ناين اكسيژد. بنابـرقت دنيا در شعله�هاى آتش مى�بـود آن وا تضمين مى�كـرآتش ر
د. همان طورا ندارم ردن آتش بسندگى الزشن كراى روم است اما براى آتش الزبر

ه همخنت آن كفايت منى�كنـد، آمـوزاى افزوم است اما براى آتش الزن بركه اكسيـژ
ن عمل فياضد، كافى نيست. بدوافروزاى اينكه آتشى در دل ما برم است اما برالز
 صحيح، ما همچنان)هه، حتى آموزف حضور آموزب ما، صرح�القدس در قلورو

اهيم ماند.ده بر جا خويخ ز
اىمين دليل مثبت برمان مى�دهد كه در مطالعه ساعى باشيم. دوخدا به ما فر

مانع اصلى الهيات است، به ما فرضود موتعقيب الهيات اين است كه خدا كه خو
ىانيم به سواى اينكه بتـوه دهيد بـرقى كنيم. اجـازه�ها ترك آموزمى�دهد كـه در در

هاى«كارل تبعيت كنيم كه سولس رك مسيحى به پيش رويم از نصيحت پوهدف در
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دكان هستيم اما درت كوارنتيان ١١:١٣). ما در شـرل قر كنيد (اوك»ا ترطفالنه ر
اىشادت، نه برنتيان ٢٠:١٤). ما به دنبال آن رل قرغ (اوشادت بلوفهم به دنبال ر

)دهك بالغانه، شالوقى در فيض هستيم. درشد و تراى رتكبر در دانش خويش بلكه بر
حيات بالغانه است.

عى لذت�بخشضوى عظيم و نيز مودن در دانش خدا، شادى و امتيازشد كرر
اقعا كه دروى بيش از امتياز اسـت چـرشد، چيزاى ما است. با اين حـال، آن ربر

ى مسيح قد بكشيـم.ى پرمان مى�دهد كه به سـوتكليN نيز هست. خدا به ما فـر
د:ائيل در عهد�عتيق اين بوم اسرپيشانى بند قو
ائيل بشنو، يهوه خداى ما يهوه واحد است. پس يهوه خـداى«اى اسر

ا به متامى جان و متامى قوت خود محبت منا و اين سخنانى كه منخود ر
انت به دقت تعليما به پسرمايم بر دل تو باشد و آنها را امر مى,فرامروز تو ر

خاستنتاه و وقت خوابيدن و برفتنت به رمنا و حين نشسنت در خانه و ر
اى عالمت ببند و در مـيـانا بر دست خـود بـراز آنها گفتگو منـا و آنـهـا ر

ه,هايتا بر باهوهاى در خانـه,ات و بـر دروازچشمانت عصابه باشد و آنـهـا ر
(تثنيه ٤:٦-٩). بنويس»

ى احكام خدا يعنى استاد شـدن درق، تكليN اكيد يادگـيـرمان مقدس فـوفر
عىجه نوى و استادى به هيچ ود. اين يادگيرد دارا در عمق قلب خـو او ر)مكاشفه

فنت درانه نيست. استاد شدن در كالم خدا يعنى فرو راهنمائى تصادفى يا متهورر
 الهيات.)فاى مطالعهژر

اىان بى�آنكه حياتى متناسب داشت، دارى مى�كنم كه مى�تواننده يادآوربه خو
اىانيم بى�آنكه الهياتى متناسب داشته باشيم، دارد. البته منى�توالهياتى متناسب بو

گز نبايد به چشم علمى مطلـقحياتى متناسب باشيم. بدين حلاظ، به الهيات هـر
ندگى ابدىگ ابدى و زندگى، بلكه مـرگ و زع مرضود. الهيات مونگريسته شـو

 الهيات از طريق قضاياى)ى هدايت شده بر پهنه سفر)ائهاست. منظور از اين كتاب ار
گ است.آن حيات و آن مر
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ف شده است.سط خدا بر ما مكشـو مسيحيت تـو)ه دانسته�هاى ما دربـار)همه
ت ديگر، به معناى حجابدن» يا به عبارن آورده بيروم «از پردن، به مفهوف كرمكشو

شيده است.داشنت از چيز پوبر
ا بنيادلد او، سنتى ساليانـه راى جشن تود، برشد بوم در حال رمانى كه پسـرز

عى منايشت مستقيم، نوايج يعنى دادن هدايا به صورم رسوض رنهاديم. ما در عو
اى دادن هداياىنى به نا م «بيا با هم معامله كنيم» برنامه تلويزيوا از يك برخانگى ر

هائى مثل داخل كشو يا پشـتشه كنـارا در گوديم. من هدايا را مى�كـرلد او اجرتو
اى او باز مى�گذاشتم: «توا بردم. سپس ميدان رصندلى يا زير كاناپه پنهان مى�كر

ا كهى رد كنى، يا چيزا كه داخل كشو ميز حترير گذاشته�ام مال خوى رانى چيزمى�تو
خيد.گ آن روز» مى�چرى بر محور «بزرج اين باز او)ى.» نقطهدارم بردر جيب دار

چـه�اىدم، صندلى�هائى كه هر كدام با پـارديN مى�كـرا رمن سه تا از صندلى�هـا ر
د.ا از چشم او پنهان مى�كرچه�ها، هديه�اى ردند. هر يك از آن پارشانيده شده بوپو
ى يكى ديگر، هديـه�اىدم، روچكى گذاشته بـو كو)ى يكى از صندلى�ها هديـهرو
د، همان چوبىد جا داده بوا در كنار خوب زير بغل او رم، چوگتر و صندلى سوبزر

د.ى بوى در سن هفت سالگى، مدتى با وكه پس از شكسته شدن پاى و



ب زيرگزيد يعنى همانى كه چوا برم رالى همين صندلى سوم سه سال متوپسر
)ا با هديهب مزبور ره دادم تا چود به او اجازا در كنار داشت! (در هر سه موربغل ر

م، او تصميم داشت كه آن صندلى كذائىضه كند.) در سال چهارد معاواقعى خوو
اگ او ر بزر)ش�ها تشخيص دهد و انتخاب نكند. اين دفعه من هديها از زير سرپور

)چهى از زير پارب به نحودم تا سر چوب زير بغل بسته و گذاشته بوا به آن چوازبه در
شا كه از زير روپـوب رآمدگى سر چوا نشان دهد. او كه بـرد رى صندلى، خورو

د. اينانه از انتخاب آن صندلى امتناع مى�كرد، مى�ديد، مصرده بون زصندلى بيرو
دم!ا به دام انداخته بوبار هم او ر

طهند كه غنيمت مربود حدس بزد كه او سعى مى�كرى آجنا بو اين باز)هقسمت بامز
ام بااپا حدس و گمان و تود سرى بودر كجا پنهان شده است. البته اين كار، كـار

ن منى�افتاد، اكتشاف غنيمتده بيروداشته منى�شد و هديه از پرريسك. تا حجاب بر
د.اقعى امكان�پذير نبوو

دهار است. تعمق بيـهـوع از همين قـرضود شناخت ما از خدا نـيـز مـودر مور
ا بشناسيم،استى او رمند آن هستيم كه در ر خدا، كار ابلهان است. اگر آرزو)هدربار

 خويش مى�گويد.)هد دربارى تكيه كنيم كه خوبايد بر آن چيز
.دزاس�ىم فوشكم ىنوگانوگ قرط هب ار دوخ ادخ هك دهد�ىم ناشن سدقم�باتك

مـايا رد وا .دراذگ�ىم شيـامن هب تـعيبط ـقيرط زا و تعـيبط رد ار شيـوخ لالج وا
وا ىرگن�هدنيآ )هناشن .تخاس�ىم فـوشكم ار دوخ ،اهايور و اه�باوخ هار زا ناتساب
فـوشكم ار دـوخ ،هدش ماـهلا نوتم رد وا .درـوخ�ىم ـمشچ هب ـخيرات تاـحفص رد
عون توسك هب هك دوش�ىم هديد حيسم ىسيع رد وا )هفشاكم )هجرد نيرت�ىلاع .دنك�ىم
.دنناوخ�ىم »نديشوپ مسج« ار نآ ناناديهلا هك ىندمآرد نامه ،دمآرد رشب

مان سلY به اقسام متعددخدا كه در زانيان مى�نويسد: لN نامه به عبرمو
ان ما تكلم منود، در اين ايام آخر بهو طريقهاى مختلY به وساطت انبيا به پدر

ار داد وث جميع موجودات قرا وارما به وساطت پسر خود متكلم شد كه او ر
انيان ١:١-٢).(عبرا آفريد  اوعالم,ها ر\به وسيله

سطبا اينكه كتاب�مقدس از «طريقهاى مختلفى» سخن مى�گويد كه خـدا تـو
 كلى» و)ع اصلى مكاشفه او يعنى «مكاشفهف مى�كند، ما دو نوا مكشود رآنها خو

ا از يكديگر متيز مى�دهيم. خاص» ر)«مكاشفه
 مزبـور از) كلى به دو دليل «كلى» ناميده شده است: (١) مكـاشـفـه)مكاشفـه

ا تشكيـلا، كلى است، (٢) آن مكاشفه به مخاطبينـى كـه يـك كـل رحلاظ محتـو
مى�دادند، متجلى شد.
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)د خداست آشنا مى�كند. نويسندهجوا با دانشى كه بيانگـر و كلى ما ر)مكاشفه
هاى جالل خدا در كـارا بيان مى,كند.» «آسمان جالل خدا رامير مى�گويـد:مز

دىجوى شفاف و گوياست كه هيچ مـودست او به منايش گذاشته شده و بـه قـدر
هيت ابـدىت و الوا از دست بدهد. آن مكاشفه از قـدرانـد آن رممكن نيست بتـو

ميان ١٨:١-٢٣). مكاشفه�اى كه از طريق طبيعت اجنـامد (رومى�دارده برخدا پر
دم در مورگاهى�هاى الز مزبور، آ) متجلى منى�كند. مكاشفهًا كامالد، خدا رمى�شو

ار منى�دهد.ا در اختيار ما قرد رهاننده�اى كه در كتاب�مقدس يافت مى�شوخداى ر
ن مقدسد، همان خدائى است كه در متوف مى�شوالبته خدائى كه در طبيعت مكشو

ده است.جتلى كر
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ا نشنيده�اند امات اجنيـل رانده�اند يا بشارا نخودم جهان كتاب�مقـدس ر مر)همه
 كلى خدا هـر)مان و هر مكان بر همه كس مى�تابد. مكاشفـهنور طبيعت در هـر ز

ئى،ه امكان�پذير است. حلظه�اى نيست كه كسى به او شهادت ندهد. جهان مرروز
د.ا منعكس مى�ساز خويش ر)ندههمانند آئينه�اى است كه جالل ساز

 اصلى، در جلو) منايش است و او مثل هنرپيشه)اى خدا به مانند صحنهدنيا بر
د آمده، حضور اواند فروده�اى منى�تودمنائى مى�كند. هيچ پركز صحنه خوو در مر
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جه مى�شويم كه طبيعـت،شاند. ما با نيم نگاهى به آفرينش، متـوا از ديده�ها بپور
ًى كند، اصالا بازى» آن چنانى كه نقش طبيعت مادر رمادر خويش نيست. «مادر

اعاند حتى يكى از انـوتى است كه بتود. طبيعت، فى�نفسه فاقد آن قـدرد ندارجوو
د.ا پديد آورحيات ر

ا مى�آفريند، در خالق حيات يعنىتى كه حيات راست. قدر نازًطبيعت، ذاتا
ا با آفريدگارب كنيم، آفريده را كه منبع حيات محسودر خدا نهفته است. طبيعت ر

ستى اسـتدن به بت�پرستش طبيعت، دسـت زفته�ايم. هر شكلى از پـراشتباه گـر
جر است.يعنى همان اقدامى كه خدا از آن منز

ى مى�داند كه خـدا كلى نهفته، هر بنى بـشـر)ئى كه در مكاشفـهبه خاطر نيـرو
م مى�كند كه حقانيت آن بـرى دست و پنجه نـرائى با انكار چيـزگرد. كفرد دارجوو

«احمق درشيده نيست. به همين سبب است كه كتاب�مقدس مى�گويد: كسى پو
مور ١:١٤). هنگامى كه كالم خدا، (مزدل خود مى,گويد كه خدائى نيست»

اهد در قالب صدور يك حكم اخالقى،ا «احمق» خطاب مى�كند، مى�خوكافر ر
مدن به مفهـو اصطالحات كتاب�مقدسى، احـمـق بـو)اويـها تاديب منايـد. از زاو ر
اكتى است. از آجنادن به معناى بى�نزى نيست؛ احمق بـوتاه فكره�انديشى يا كوتير

بآغاز حكمت است، انكار خدا، نهايت حمـاقـت مـحـسـوس از خدا سركه تـر
د.مى�شو

ا نفى كلى ر)ى مكاشفـهتيب نيرواءالطبيعه نيز به همان تـرانكار كنندگان مـاور
ا بهد خدا رجوان قيل و قال مى�كنند؛ آنها وه اخير، كمتر از كافرمى�كنند. اين گرو

اى گزينش اين يا آنند كه برض اظهار مى�دارائى انكار منى�كنند اما در عواين بى�پرو
جيح مى�دهند كهك كافى در دست هست. آنها تـرد خدا، مدارجو و)هطريق دربار

)مينها در زسش رند و باب پرآورد خدا به حالت تعليق درجو و)ها دربارد رت خوقضاو
 كلى، حالت منكرين)تو شفافيت مكاشفهند. در هر حال، در پرح بگذارمزبور مفتو

اجار خـدا ره�جو، انـزان ستيـزجه كمتر از حـالـت كـافـراءالطبيعـه بـه هـيـچ ومـاور
د.منى�انگيزبر

ه�اى عالىد، ديدن جالل خدا منظرده داراى كسى كه ذهن و قلبى گشوالبته بر
اه متشكله�اى كه در فضا هستند، خودها كراه متشكل از ميلياره�اى خواست. منظر

ند. ما خادم چه خـداىا مى�سازلهـا رلكونه�اى كه ظري�Nتريـن مـوات امت�گواز ذر
ق�العاده�اى هستيم!خار
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تى كشN شده است.١- مسيحيت، مذهبى جتلى يافته يا به عبار
ند كه ماا كنار مى�زده�اى رى از خويشنت است. او پردارده�برعى پر٢- جتلى خدا نو

د.ا از شناخت او دور نگاه مى�دارر
ا از طريق تعمق بشناسيم.ان ما نيست كه خدا ر٣- در تو

ف ساخته است.ا مكشود رنى خوناگوق گول تاريخ به طر٤- خدا در طو
ار داده شده است. انسانها قر) كلى در اختيار همه)٥- امكان مكاشفه

دم مر)د كه همهار دارى قراءالطبيعه، بر اساس انكار چيز٦- انكار خدا و انكار ماور
ا مى�دانند.حقانيت آن ر

٧- اساس حماقت، انكار خدا است.
س از خدا است.٨- اساس حكمت، تر
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مور ١:١٩-١٤مز
افسسيان ١:٣-١٣

س ١٤:٣-١٧تائوم تيمودو
انيان ١:١-٤عبر
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 بى�منطق)قى و فلسفهنگى نظير عصر�جديد، مذهب شرنگارتأثير جنبشهاى ر
ان مفاهيم منجر شده اسـت.عى بحـرهنگ ما پديد آمده�اند، به نـون فركه در درو
ج مى�نهد كه انگـارا چنان ارگى رده كه ياواست كرف قامت ره�اى از تصوشكل تاز

دائى مبنى بـر اصل ذن در آئين بو)هگى، نشان حقيقت مذهبى است. مـا دربـارياو
دن است» چنان به بحر تعمق فرو مى�رويم كـهاينكه «خدا با يك دست، دست ز

ار داده�ايم.فته و الگو قرا پذيرگى با حقيقت مذهبى رتباط ياوانگار ار
ى به نظـرف�نگردن است، ژرقائل شدن به اينكه خدا با يك دست، دسـت ز

ا به چالش مى�طلبد كه بر قالبهاىسد. مطلب مذكور از اين حلاظ ذهن هشيار رمى�ر
اننده به چشم مى�آيد مگرد. مطلب مذكور، «عميق» و انگيزلى تفكر مى�تازمعمو

 از بيانى بى�معنا ريشهًفاهنگامى كه با دقت به حتليل آن بنشينيم و دريابيم كـه صـر
ى است. بى�منطقى، از آشوبى مـايـهعى آشفتگى فكـرد. بى�منطقى، نـومى�گيـر
ب منى�آفريند، در تضاد است.د كه با خالق متامى حقيقت، خالقى كه آشومى�گير

،سدقم�باتك رد هك هتفريذپ ـهنافصنم هكنيا رطاخ هب ىسدقم�بـاتك تيحيسم 
،ىا�هديد جرا قطنم�ىب تانايرج نانچ لباقم رد ،تسا رايسب زار و زمر و دادضا عمج

و زار و زمر ،داـدضا عمج ،ىعطاق اما Nيرظ طوطخ هك ـاجنآ زا .تسا ريذپ�بيسآ
.دراد ىصاخ تيمها نانآ زيامت هجو ىريگداي ،دننك�ىم ادج ريگدكي زا ار ضقانت

 پريشان شده�ايم.ًا بپيمائيم، سريعاده�ايم كه اعماق خدا رقت در پى اين بوهر و
ا درهائـى رك كند. كتاب�مقدس چيـزا به متامـى دراند خدا رى منى�تـوهيچ فناپذيـر

ك كامل آنها، به حقيقىانى ما در درغم ناتود كه على�رف مى�سازد خدا مكشومور
اىى در دست نداريم كه برجه ماخذى بشردن آنها اطمينان داريم. ما به هيچ وبو

دى با دوك كنيم كه سه شخص و يك ذات (تثـلـيـث) يـا فـرا دردى رجومثـال، و
طبيعت متمايز انسانى و آسمانى (شخص مسيح) باشد.

رايسب ،تشاد ناوت�ىم اهنآ ندوب ملسم و ىعطق هب هك ىنانيمطا )همه اب قياقح نيا
نامه زا ىلئاسم اب مه ىعيبط ىايند رد ام .مينك خوسر اهنآ رد هك دنتسه نآ زا رت�الاو
ـهن و مينك�ىم كرد ار نآ هن اما دراد دوجو لـقث ىورين هك ميمهف�ىم .ـميهجاوم تسد

ًابلاغ .مينك Nيرعت ار نآ ،ضقـانت هب هدولآ اي قطنم زا ىراع ىناـيب اب هك ميراد ىعس
دوخ رهوج ،دوجو نيا اب ،تسا تيعقاو كفنيال ءزج تكرح هك دنراد رظن قافتا همه
دنرايسب ـهچ .تشاد لوغشم دوخ ـهب لاس رازه ار نادنـمشناد و نافوسلـيف ،تكرح

اهرايسب نآ هتبلا .مينك�ىمن كرد ام هك اهزيچ رايسب هچ و تيعقاو هب طوبرم زومرم روما
و بهذم ىارب مه ىزيرگ�قطنم .درـپب ىگواي ناديم هب ىسك هك دنتـسين نيا نمضتم
.تسا روآ�گرم ىتقيقح ره ىارب ىزيرگ�قطنم ،عقاو رد .تسا هدنشك ملع ىارب مه

تا به صورمانى جمع اضداد رف متاخر مسيحى، زك، فيلسون اچ كالردوگور
ا بدينشمندانه رد. او اين تعبير هـوش» تعريN كـرفتگى عضالت بين دو گـو«گر

ا جمع اضداد مى�ناميم كه جزى ر چيزًاند تا گفته باشد كه ما غالبامنظور بر زبان ر
ع جمع اضدادد و نقش مشروكرك كارى ناسنجيده نيست. به هر حال، كالرتفكر

نانى به معناى «بهت جمع اضداد در زبان يوسميت شناخت. عبارح به رضوا به ور
ش جمع اضداد به اين سـبـبك و پذيرسيدن» يا «پديدار شـدن» اسـت. درنظر ر

سد» كه آميخته به تناقض است امال «به نظر مى�رار است كه در نگاه اواى ما دشوبر
نه عيسـىان منوان يافت. به عنـواى آن مى�توسى دقيق، پاسخهائـى بـر با بررًغالبـا

ا خواهد دريافت»د آن رك كرا به خاطر من هـال«هر كه جان خـود رگفت: 
سد كه آن جمله از جنس «خدا با(متى ٣٩:١٠). با ديدى سطحى، به نظر مى�ر

ئـىى تناقض�گـو عيسـى بـو)دن است» مى�باشـد. آن جـمـلـهيك دست، دسـت ز
ندگـىتى زت منظور عيسى اين است كه اگر كسى بـه عـبـارمى�دهد. به هر صـور

اهد يافت.خوا بازت ديگر، آن را از دست بدهد، به عبارد رخو
م مختل�Nهستند، تناقضـى دراز آجنا كه از دست دادن و بازيافنت، دو مفهـو

احد، هم پدر هستم و هم پسر، اما بديهى است كه اينميان نيست. من در آن و
ند نگنجيده است.هر دو، در قالب يك پيو
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ءتعبيرادف تناقض سوان مترقات به عنوبه سبب اينكه جمع اضداد، غالب او
فته�اند، درى تناقض گـرم ثانوا مفهوهنگهاى لغـت، آن رخى از فرشده، اينك بـر

د.ا زير پا مى�گذارن كالسيك عدم تضاد رتى كه تناقض، حكمى است كه قانوصور
مان، هم الN باشد واند به طور همزن عدم تضاد مى�گويد كه الN منى�توقانو

انين منطق است.ن متام قون، اساسى�ترين قانوهم نقيض الN. اين قانو
 غير قابل هضمًا كه تناقض، ماهيتاا هضم كند چراند تناقض رهيچكس منى�تو

ا هضم كند. البته شكى نيست كه او بـااند تناقضات راست. حتى خدا هم منى�تو
)ا در جاى شايستـهى جز خطا نيست- آنهـا رن تناقضات -كه چيـزجه به مضمـوتو

خالف سخن گفنت» است. اگرم «بر تناقض به مفهـو)هاژار مى�دهد. ودشان قرخو
 خالفكارًئيم كه خدا در بستر تناقضات سخن مى�گويد انگار گفته�ايم كه او ذهنابگو

دن اينكهح كرگ و حتى مطرهينى بـزرست. چنين انتسابى، تـويا زبان او دو پهلو
اف است. تناقض،ى گزگز متناقض سخن گفته باشد، كفراستى، هرآفريدگار ر

استى متنفر مى�باشد.غ�ها كه از رست، پدر دروغگوآلت دست آن درو
ا به سمت اشتباه آنها با يكديگرابطه�اى هست كه به آسانى ما راز و تناقض ربين ر

ك كنيم.ا درانيم تناقضات رها سر در منى�آوريم اما مى�توازق مى�دهد. ما از رسو
 از اين روًفادن آنهاست. صرم، حالت غير قابل هضم بـوتباط آن دو مفهوجه ارو

ها نداريم، ممكـنمزاز و رك راى درا برم يا ديد همه جانبـه رگاهى�هاى الزكه ما آ
 نور بيشـتـر در)عدهشن نباشند. كتاب�مـقـدس واى مـا رواست در حال حاضر بـر

ك آنها نيستيم. نـورهائى كه اينك قادر بـه درازا مى�دهد، نور بيشتر بـر رآسمان ر
گـزمين هرت، در آسمان و زا بگشايد. در هر صورهاى فعلى رازاند ربيشتر مى�تو

ا باز كند.ه يك تناقض قطعى رآن قدر نور نيست كه گر

tLöš

اتى به�بارسى دقيق�تر، ثـمـرى است كه با بـرر١- جمع اضداد يك تناقض ظـاهـر
د.مى�آور

دهاى ما ناشناخته است كه البته ممكن است گشـوى است كه اينك براز چيز٢- ر
د.شو

ىاهناسنا طسوت هچ ضقانت لح .تسا ترياغم مدع نوناق نتشاذگ اپريز ،ضقانت -٣
.تسا نكمم ريغ ايند نآ رد هاوخ و ايند نيا رد هاوخ ،ادخ طسوت هچ و ىناف
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متى ١١:١٣
متى ٢٥:١٦

ميان ٢٥:١٦-٢٧رو
نتيان٧:٢ل قراو

نتيان٣٣:١٤ل قراو
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ىن تأخير كارم مى�ديد كه بدوم الزدم و مادرهنگامى كه پسر بچه�اى بيش نبو
ار مى�داد.د تاكيد قر» مورًاا با استفاده از قيد «فـورد رات خوا اجنام دهم، دستـورر

دت برو.» به اطاق خوًا مى�گفت: «پسر، فورًمثال
ده باشد كه بينه كرد تا به اقدامى اشار استفاده مى�كرًا فور)هاژاو بدين حلاظ از و

اسطهمانى نيفتد. در الهيات، اصطالح بى�و ز)د و اجنام آن هيچ فاصلهاداى كالم خو
ىم چيزاسطه، در الهيات به مفهوق�الذكر است. بى�وم فومى غير از مفهوبه مفهو

خ مى�دهـد.د، راسط بگـذراست كه بى�آنكه از مسير يك عامل، امـر يـا مـنـبـع و
سد.ن مياجنى به اجنام مى�راسطه، اقدامى است كه بدوبى�و

عى كه از طريق كلى يعنى نو)ع از مكاشفهدر الهيات كتاب�مقدسى، بين دو نو
ت مى�بندد متايز قائل صورًعى كه مستقيماد، با نواسط يا مياجنى اجنام مى�گيريك و
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ئيم، منظـور مـااسطه سخن مى�گـو كلى بـا و)مى�شويم. هنگامى كه از مكـاشـفـه
ال شده است. هنگامى كه آسمانها خدا رى منقومكاشفه�اى است كه از طريق چيز

ا بهد رند كه خدا از طريق آنها جالل خواسطه يا منبعى مى�شوف مى�كنند، ومكشو
 الهى است.)اى مكاشفهاسطه�اى برد. در اين حالت، متام كائنات ومنايش مى�گذار

د شهادت مى�دهد. خو)آفرينش به آفريننده
شار است. متاسفانه مامين از جالل خدا سركتاب�مقدس مى�گويد كه متام ز

اف ما است ناديده مى�گيريم. ما متايل داريم كها كه در اطراغلب جالل عظيمى ر
ه و هيبتى كه خدا در آفرينشا بر شكود را سطحى بيانگاريم. ما چشمهاى خوامور ر

جت افتاده و از خط خاراقعيت پـرد، بسته�ايم. ما از واهم مى�آورد فرپر جالل خو
ش�اند.اقعى سخن نگويند، فاقد ارزهاى وشده�ايم. اگر ايده�هاى مذهبى از چيز

صN، ما اغلب درده است. با اين وا احاطه كراف ما ر اطر)حضور متعال خدا همه
ا منى�فهميم.د آن حضور، كور و كر هستيم و زبان آن حضور رمور

ى بيش از عطرم است و گل، چيزقN الزى بيش از توئيدن گلها، چيزاى بوبر
د ساطع مى�كـنـد.ا از خود جا داده است. گل، جالل آفريـدگـار را در خـوو بو ر

متاس الهى در)اپا با مكاشفـهگاه باشيم، سرهنگامى كه از جالل خدا در طبيعـت آ
ا پر مى�كند و در آن و ازهستيم. طبيعت، آسمانى نيست اما جالل خدا طبيعت ر

ف شدن غير مستقيم جالل خدا از طريقه بر مكشوف است. عالوطريق آن مكشو
نه از مكاشفه،د. اين گوف مى�ساز بر ذهن انسان مكشوًا مستقيماد رخلقت، او خو

ل، از احكام خدا سخـنسولس راسطه ناميده شده اسـت. پـو كلى بالو)مكاشفـه
ميان ١٢:٢-١٦).شته شده�اند (روب ما نومى�گويد، احكامى كه بر قلو

ا در ضمير هـرجان كالوين از حالتى آسمانى سخن مـى�گـفـت كـه خـدا آن ر
د كه درشخص ايجاد مى�كند: ما بر اين باوريم كه اين مطلب جـاى بـحـث نـدار

ا كهد، چرد دارجوهيت وت طبيعى او، حالتى از الواقع در فطرضمير انسان و در و
د خدا... به همه انسانها انديشه�هاى الهى بخشيده است، انديشه�هائى كه اوخو

سعت مى�دهد.ا وى مى�كند و در مقاطعى، آنها رسازا نو آنها رًدائما

اعى از فعاليتهاى مذهبى صحـهاسر دنيا بر انوهنگها و متدنهاى سـردر متام فر
عگشت�ناپذير نود آنها مؤيد طبيعت مذهبى برجوگذاشته شده، فعاليت�هائى كه و

ه�اى چنـاند، مذهبى هستنـد. چـهـرد خوجوبشر است. ابناى بشـر در اعـمـاق و
ستىستانه باشد، مباند كه حتى بت�پـرحشتناكى بت�پراند به طـرز ومذهبى، مى�تو

ى است،د همان انديشه�هاى الهى فطرجوستى- سند وص بت�پراقع بخصو-�و در و
ند.م منى�شوگز معدوند اما هرف شوانند منحرانديشه�هائى كه مى�تو

ا به ما دادهد رد و احكام خـود دارجوگاهيم كه خـدا ود آفاى جان خـوما در ژر
با منكوگاهى رشيم كه آن آار كنيم، مى�كوامين خدا فراى اينكه از فراست. ما بر

انيم آن نداىا كه منى�توكنيم. البته شدت و ضعN تالش ما فاقد اهميت است چر
د.د كران نابوان انداخت اما منى�تـوان از توا مى�توش كنيم. آن ندا را خامونى ردرو

ف مى�كند.ا مكشود رار دادن آفرينش، خواسطه قرخدا از طريق و
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اى جالل خـدااف ما پديدار است. آفرينـش خـدا، بـر١- جالل خدا در متام اطـر
اسطه شده است.و

 مذهبى هستند.٢ً- ابناى بشر، طبيعتا
)ديعه گذاشته كه مكاشفهاد بشر به و افر)ا در همهى از خويش ر٣- خدا دانشى فطر

اسطه ناميده شده است.كلى بى�و
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مور ١:١٩-١٤مز
اعمال ٨:١٤-١٨

اعمال ١٦:١٧-٣٤
ميان ١٨:١-٢٣رو
ميان ١٤:٢-١٥رو
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ا با اين كلماتسه شد آن شرير رسوسط شيطان وهنگامى كه عيسى در بيابان تو
«انسان نه محض نان زيست مى,كند بلكه به هر كلمه,اى كه ازد: نش منوسرز

 تاريخى، كليسا با تصريح بر اينكه) (متى ٤:٤). از جنبهدد»دهان خدا صادر گر
 يعنى «كالم خدا» است،Verbum Dei يعنى «صداى خدا» يا Vox Deiكتاب�مقدس 

ده است. اظهار اينكه كتاب�مقدس كالم خداست،ا طنين�انداز كرتعليم عيسى ر
شته شده يـاد خدا نواى القاى اين نيست كه كتاب مزبور، به دست غـيـبـى خـوبر
تح دعوضود كتاب�مقدس به وستاده شده است. خوسط چتر از آسمان فرو فرتو

ند. به هنگام مطالعه دقيق مـتـوجه شولفين انسانى متعـدد آن تـومى�كند كه به مـو
ه گزينـى،اژلفين انسانى، از حلـاظ وجه مى�شويم كه هر يك از آن مـومقدس متـو

اد رى خاص خوشتارش و امثال اينها، سبك نو نگـر)اويهد تاكيد، ز مور)هه ويژجوو
دن كتاب�مقدس با تالش انسان سر و كار داشته است،اهم آورند. از آجنا كه فردار

د؟ب كرا كالم خدا محسوان آن رنه مى�توچگو
اد ركتاب�مقدس به سبب اين ادعا كه نويسندگان انسانيش فقـط عـقـايـد خـو

سط خدا الهام شد، كالم خدا ناميده شده و ادعـاىشتند بلكه سخنان آنان تـوننو
«متامى كتب ازل مى�نويسد: سولس رفته است. پوار گرل كليسا قرد قبومزبور مور

نانى بـهه�اى يواژ و)جمـهس ١٦:٣). لغت الهام ترتائـوم تيمو (دوالهام خداسـت»
ستده است. دردم زا بازسط خدا» است. خدا كتاب�مقدس رم «تنفس شده تومفهو

ن مقدسج مى�كنيم، متودهان خارا ازد ردم خودن بازف زقع حرنه كه ما موهمان گو
ج شده�اند. بـاند و انگار كه از دهان خـدا خـارا دارهم در نهايت، همان حـكـم ر

لى منبعسيده ولN به دست ما رن كالم خدا از طريق قلم آن انسانهاى مواينكه متو
ا با ايند رانستند سخنان خونهائى آنها خداست. به همين دليل است كه انبيا مى�تو

 باز به همين دليل است كه عيسى«خداوند چنين مى,گويد.»ع كنند كه مقدمه شرو

«ممكن نيسـتحنا ١٧:١٧) و  (يواستى اسـت»«كالم تو رانست بگويـد مى�تو
حنا ٣٥:١٠). (يودد»كه كتاب محو گر

ح�القدسايندى جلب مى�كند كه طى آن، روا به فرجه ما ر الهام همچنين تو)كلمه
د تااهدايت كرلفين انسـانـى رح�القدس آن موت داشـت. رون نظارش متوبر نگـار

ت خدا برنگى نظارى كمتر از سخن خدا نباشد هر چند چگـوسخنان ايشان چيـز
م نيست. البته الهام به اين معـنـاشته�هاى اصلى كتاب�مقدس مشخص و معلـونو

ده است.شته�اند، ديكته كرا نوا به آنانى كه كتاب�مقدس رنيست كه خدا مفاهيم ر
فهاىح�القدس از طريق آن انسانهاى نويسنده، عـيـن حـرمنظور اين است كـه رو

نيت كتاب�مقدس ازسانيده است. مسيحيان بر صحت و مصوشها را به گوخدا ر
ده و از آجنا كها تاليN كر خدا كتا ب مقدس رًا كه نهايتاند چرخطا تأئيد و تأكيد دار

اپا حقيقت و قابل اعتماد است.غ باشد، كالم او سر درو)اند الهام كنندهخدا منى�تو
ل خطاست. انسانى كه به طريق عادى تهيه شده باشد، مشموًفا صر)شتههر نو

لى انسانى نيست. اگر كتاب�مقدس الهام خدا معمو)هالبته كتاب�مقدس، يك پروژ
اند اشتباه كند.ده، پس منى�توى بو و)ت عاليهو حتت نظار

ه از كتاب�مقدس درجمه�هائى كه ما امروزم آن نيست كه تراين سخن به مفهو
شته�هـاىى از خطا هستند بلكه به اين معناسـت كـه دسـت نـودست داريم، عـار

ده�اند. باز هم سخن ما گوياى آن نيست كه هر صحيح بوً و كامالًاصلى، مطلقا
 كتـاب)اى مثال، نويسندهد. برجمله�اى كه در كتاب�مقدس هست، حقيـقـت دار

«در عالم اموات كه به آن مى,روى، نه كار و نه تدبير و نهجامعه بيان مى�كند كه 
ضع (جامعه ٩:١٠). نويسنده در آن حالـت، از مـوعلم و نه حكمـت اسـت»

جه به ساير قسمتهاى كالم، مى�فهميم كهنااميدى انسان سخن مى�گفته و ما با تو
ه� دادن استداللهـاىست باشد. كتاب�مقدس حتى در جلـو او بايد نـادر)اين جمله

ا مى�گويد.غلط يك انسان نااميد، حقيقت ر
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ده است.ا بيان كرد رندى است كه خدا از طريق آن، كالم خو١- الهام همان رو
٢- منبع نهائى كتاب�مقدس، خداست.
٣- ناظر نهائى كتاب�مقدس، خداست.

ده�اند.ى از خطا بوشته�هاى اصلى كتاب�مقدس، عار٤- فقط دست نو

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

مور ١١٩مز
حنا ١٧:١٧يو

نيكيان ١٣:٢ل تسالواو
س ١٥:٣-١٧تائوم تيمودو

س ٢٠:١-٢١م پطردو
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ائىمانرو حتت فرًاند و طبيعت اساسامان مى�رد بر كائنات فرن خوسط قانوخدا تو
ًده است. آنچه كه اصطـالحـاا كر امور ر)ائى كه از قبل فكر هـمـهمانـروست، فراو
اى ساماندهـى بيانگر طريق عادى خدا بـرًفاند، صرانين طبيعت ناميده مـى�شـوقو

 او مى�باشند.)انه مقتدر)ادهانين» مبين اركائنات خويش هستند و آن «قو
)هدعاق چيه و تسين وگخساپ ،دشاب وا زا جراخ هك ـىنوناق چيه لباقم رد ادخ

هب ادخ ،ضوع رد .درادن دوجو دشاب نآ زا تيعبت هب روبجم ادخ هك ىهلا�ريغ لقتسم
ىقالخا تيصخش قباطم ادخ هك تسانعم نآ هب طقف نيا .تسا نوناق ،دوخ ىدوخ
هكلب ـتسين لماك ـىقالخا )هبنج زا ـطقف وا دوخ تيصـخش .دنك�ىم لـمع شيوخ
لماك وا ـتيهام هك ـتسا لماك اجنآ زا وا تاماـدقا .تسه زين لـامك ىئاـهن )هدعاق

،دبتسم زگره ادخ نياربـانب .دنك�ىم مادقا شيوخ تيهـام قفاوم هراومه وا و تسا
.تسا تسرد هك دنك�ىم ار ىراك نامه هراومه وا .تسين جازم�ىمدمد اي سوهلاوب

ستا اجنام دهيم كه درى رم هستيم كه چيزان آفريده�هاى خدا، ملزما نيز به عنو
ا برن اخالقى او كه در كتاب�مقدس آن رافق قانواهد كه مواست. خدا از ما مى�خو

ندگى كنيم.ف ساخته است، زما مكشو
ست و غلـطف تعييـن در نهائى عدالت و عالى�تـريـن عـر)ن خدا، قاعدهقانـو

د كه تنگناهائى بـر مـاا داران صاحب اختيار ما، ايـن اقـتـدار راست. خدا به عنـو
د. او همچنين اينا مقيد سازمان دهد و باطن ما را به اطاعت فـرحتميل كند، ما ر

ا مكافات دهدمانى را زير پا مى�گذاريم، نافرن او رقتى قانود كه وا دارت و حق رقدر
د).ن خدا تعريN كران سرپيچى از قانوا مى�تو(گناه ر
ى بر اساس شخصيت خدا پـايـه�ريـزًخى از احكام كتاب�مقدس مستقـيـمـابر

تباطـات،هنگى ارا�فر عناصر ثابت و فـر)ع احكام، منعكس كننـدهشده�اند. اين نو
ايطئى به شرتباطات الهى و انسانى هستند. ساير احكام به منظور پاسخگواعم از ار

خى از احكام، مطلـق ودند. اين بدان معناست كه برضع شده بـوقتى جامعه ومو
ائيل، بـهى و تشريفاتى اسرهيزخى ديگر نظير احكام پـرابدى�اند، در حالى كه بـر

اند چنيند خدا مى�توند. فقط خوى خدا ملغى شوانند از سوداليل تاريخى مى�تو
ند.ا ندارانين خدا رگز اختيار كنار گذاشنت قود. ابناى بشر هرا كنار بگذاراحكامى ر
ندگىدمان زانيم مطابق احكام خـود مختار نيستيم يعنى اينكه ما منى�تـوما خو

متىمى است يعنى حكونومى�آيد، هترومتى كه با اخالق بنى�آدم جور دركنيم. حكو
ندگى مى�كنيم. شكل خـاصـى ازى زكه در آن، ما حتت حاكميت شخص ديـگـر

ن خداست. قانو)مى يعنى زيسنت در سايهنومى، تئونوهترو

ن خويش)دان (قانودگردمختار= خوم يا خونواتو
ان)ن ديگرمت شخص ديگر (قانوم = مقيد به حكونو هترو

ن خدا)مت الهى (قانوم = معتقد به حكونوتئو
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انيننه�اى از قون جاذبه، منـواند. قانون بر كائنات حكم مـى�رسط قانـو١- خدا تو
مان نشان داده شده�اند.طبيعت خداست. احكام اخالقى خدا در ده فر

د حتميل كند.قات خواتى بر مخلود كه محظورا دار٢- خدا اين حق ر
٣- خدا مطابق حكم شخصيت خويش عمل مى�كند.

ف مى�كند.ن مقدس مكشوجدان ما و در متوا بر و٤- خدا حكم اخالقى خويش ر
ا ملغى منايد.د رانين خود كه قوا دار٥- فقط خدا اين اقتدار ر
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ج ١:٢٠-١٧خرو
مور ٣:١١٥مز

متى ١٧:٥-٢٠
ميان ٧:٧-٢٥رو

غالطيان ٢٣:٣-٢٩
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ه�اى خاص و منحصر بها به شيودند كه خدا آنان رانبياى عهد�عتيق كسانى بـو
دندفته بوا گراء�الطبيعى پيام خدا رشى ماورد، اشخاصى كه به روانده بوا خود فرفر

د.شته�هاى انبيا اعالم منوا از طريق زبان و نود رسانند. خدا كالم خوتا به ما بر
 كالم خـدا)عظـهئى) و هم بر اعـالم و مـوت، هم بر ديدن آينده (پيـشـگـونبـو
دند كهشار بـوح�القدس سرئى) داللت مى�كند. انبيا چنان از عطـايـاى رو(پندگـو

تهـاىب مى�شدند. به همين دليل است كه نبوكلمات ايشان كلمات خدا محسـو
.«خداوند چنين مى,گويد»ند كه آمد آغاز مى�شو با اين پيش درًانبيا غالبا

ستش ناب و اطاعتا به پردم ردند. آنها مرائيل بوانبيا، مصلحين مذهبى اسر
ادى رستش يهودند كه پردند. با اينكه انبيا، منتقدان طريقى بوت مى�كراز خدا دعو

ستشىدند، اما قالبهاى پر به انحطاط كشيده و به تشريفات محض مبدل �كرًغالبا
فتند.دند يا به باد حمله منى�گرم منى�كرد محكوده بود عطا منوم خوا كه خدا به قوليه راو

د، نهدند. كار ايشان پااليـش بـوج طلب مذهبى نـبـوج و مـرانبيا، انقالبى يـا هـر
د و نه تعويض آن.ائيل بوستش اسرسايش؛ اصالح پرفر

توعد اب اهنآ .دندوب ىعامتجا ىرادرك تسار و تلادع نارگن ًاقيمع نينچمه ،ايبنا
ىئاضق نيطباض ناونع هب نـاشيا .دندرك�ىم افيا ار ليئارسا نادجو ـشقن ،هبوت هب مدرم
»هـتشك راك ىريگـيپ رومام« كي لثم ـاهنآ .دندرك�ىم راك ـزين مدرم اب ادخ ناـميپ )هدنورپ
ارچ دنتفگ�ىم نخس ىنامسآ رادتقا اب ايبنا .دندرك�ىم دزشوگ موق هب ار ناميپ نآ داوم ضقن

ار دوخ بصنم هن ناشيا .دنشاب وا نايوگنخس ات دوب هدناوخ ار ناشيا ًاصوصخم ادخ هك
ادخ )هطساوالب توعد .دوب هتشامگ بصنم نآ هب ار ناشيا ىريگ�ىار هن دندوب هدرب ثرا هب
.دوب هتخاس لجسم ار ايبنا ىاه�همان راوتسا ،هدش نيرق سدقلا�حور تردق اب

ندروآ نابز رب ىـاج هب اهنآ .دندوب لـيئارسا ىمئاد تالكشم زا نـيغورد ىايبنا
ار ىزـيچ نامه مدـرم هب نانآ .ـدندرك�ىم ـوگزاب ار دوخ ـدياقع و ـاهباوخ ،اـدخ ىحو
رب شزاس زا عانتما رطاخ هب ،نيتسار ىايبنا .دنونشب دنتساوخ�ىم مدرم هك دنتفگ�ىم

.دندش راكنا و دنديد افج دوخ نيرصاعم ىوس زا تاعفد هب ،ادخ مايپ لك مالعا رس
گ» و «انبيـاىند: «انبيـاى بـزرگاهى كتب انبيا به دو دسته تـقـسـيـم مـى�شـو

اهميـت ودن ايشان به انبيـاى پـرچك.» اين دسته�بندى، به معنى تـقـسـيـم كـركو
ميا،تى ايشان است. اشعيا، ارشته�هاى نبوكم�اهيمت نيست بلكه به خاطر حجم نو

شته�اند،ى نوا كه مطالب بسيارگ ناميده شده�اند چـرقيال و دانيال، انبياى بزرحز
چك نامان انبياى كـوه به عنونس و غيرشع، ميكاه، يـوس، هودر حالى كه عامـو

ا كتابهاى ايشان بسيار كم�حجم�تر است.ده شده�اند زيربر
دند. انبياشاخصه�هاى انبياى عهد�عتيق بوى ازاى بسيارالن عهد�جديد دارسور

ند.كان كليسا ناميده مى�شوى هم، ارالن، بر روسوو ر

tHýUJ�
¥¥¥µ

v×O:� ÊUL¹« vÝUÝ« o¹UIŠ



tLöš

دند. آسمانى بو)ان مكاشفهارگز١- انبياى عهد�عتيق، كار
د.ئى بوئى و پند�گوت، شامل پيشگو٢- نبو

دند.ائيل بوندگى بنى�اسرستش و ز٣- انبيا، اصالح كنندگان پر
انده شدند، حق داشتند كه انبـيـاى اوسط خدا خـو تو٤ً- فقط آنانى كه مستقيـمـا

باشند.
دم مى�گفتندا به مرى ردند و فقط آن چيزا بيان مى�كرغين، عقايد خويش ر٥- انبيا درو

ند.استند بشنودم مى�خوكه مر
هايشان بلكه بر طبـق حـجـماساس اهميت كـارچك، نه بـركوگ و٦- انبياى بـزر

ت ناميده شده�اند.هاى مكتوبشان، بدين صوركار

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

تثنيه ١٥:١٨-٢٢
اشعيا ٦

ئيل ٢٨:٢-٣٢يو
متى ١٥:٧-٢٠

افسسيان ١١:٤-١٦

”bI� Êu²� ©∑

ا كتابى قطور تصور مى�كنيم در حالى كـه درى عادت كتاب�مقدس رما از رو
د. كتبچكى است متشكل از ٦٦ كتاب منفـر كو)عمل، كتاب�مقدس، كتابخانه

ن بر�حـق»ا «متـوى هستنـد كـه مـا آن ر چيـز)ى هم، تشكـيـل دهـنـدهمزبـور بـر رو
انيم.مى�خو

ى»،ه�گير انداز) به معناى «ميلهcanonنانى  يو)هاژ و)جمهن بر�حق، ترت متوعبار
ن معتبر تاريخى، كتاب�مقدس در كليسا قانو)د» يا «قاعده» است. از جنبه«استاندار

ده است.ايمان و عمل بو
افقتستانها توليكها و پروند، بين كاتود كتبى كه در عهد�جديد جاى داردر مور

نىار است. با اين حال بر سر اينكه عهد�عتيق بايد مشتمل بر چـه مـتـوقـركامل بر
كريNليكها، كتب آپود. كاتود دارجوافق شديدى وه عدم توباشد، بين آن دو گرو

ب مى�كنند در حالى كه آئـيـنق الذكر محسـوست فـوا جزو فهـرنى) ر(يا غير�قانـو
كريN، پس از تكميل شـدند (كتب آپـوتستان تاريخى چنين عقـيـده�اى نـدارپرو

شته شده�اند).ع عهد�جديد نوعهد�عتيق و پيش از شرو
ى نشاتتر دامنه�دار)د از مباحثـهد دارجونى ومباحثه�اى كه بر سر كتب غير�قانو

ستا در فهرن ردى كدام متو يهو)ار است كه جامعهع آن از اين قرضود كه مومى�گير
ده است. سند قاطعى در دست است كـه كـتـبن مقدس به حسـاب مـى�آورمتـو

ف ديگر بهديان فلسطين جاى نداشته است. از طرن يهوست متونى در فهرغير�قانو
نىده�اند، ممكن است كتب غير�قانوندگى مى�كرديانى كه در مصر زسد يهونظر مى�ر

ن مقدس اسكندريـه�اى خـويـشست متـونانى آن) در فـهـر يو)جمـها (در قالب تـرر
ه�اى يافته شده است كه صحتك تازت، مدرب مى�داشته�اند. به هر صورمحسو

ديد روبرو مى�كند.ا با ترق رمطلب فو
ائل تا اوًخى از منتقدين كتاب�مقدس از اين بحث مى�كنند كه كليسا، تقريبابر

ده است. البته اين سخن، حتريN كليتن پنجم فاقد كتاب�مقدسى اين چنينى بوقر
قعيتهاىليه در مون اون مقدس است. كليسا در قـروست متوند پديدآمدن فهـررو

ست مزبور متعلق به فهرًد اينكه چه كتابهائى دقيقامتعددى به شور نشست و در مور
ن بهسيوسط مارسمى عهد�جديد توست رداخت. نخستين فهرهستند به كنكاش پر

ا از كتاب�مقدس پـديـدد ر گزينشى خاص خـو)هى كه شيـوارد آمد، بدعت�گـزجوو
است عهد�جديد راى درم ديد كه محتوه با آن بدعـت، الزاى مبارزد. كليسا برآور

اعالم كند.
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ند، ازبا اينكه بخش عمده�اى از كتابهائى كه اينك در عهـد�جـديـد جـاى دار
شنى اجنام داده�انـد امـاا به رود ر خو)ظيفـهى كامـل، وشته شدن، با اقتـدارمان نـوز

فتهست عهد�جديد، به بحـث گـرفنت آنها در فهـردند كه جاى گـركتابهائى هـم بـو
دا و مكاشفه درحنا، يهوم يوم و سوس، دوم پطرب، دوانيان، يعقوشده�اند. عبر

دند.الذكر بوديN كتابهاى اخيرر
است رى در آن فهـردند كه ادعاى جاى�گيرهمچنين كتابهاى متعددى هـم بـو

شته�هاى بدلى جاعالنا نونه كتابها راه نيافتند. شمار اعظم اين گوداشتند اما به آن ر
اجهى رگز به طور جدى، توم تشكيل مى�دادند. چنين كتابهائى هرن دوسى قرگنو

منى�انگيختند.د بربه خو
ستقيب، يك فهرار رانى كه مدعى هستند كه از بين بيش از دو هزده گيرخر

شاموا فرقبا ردن آن به اصطالح رن آمده است، گمنام بوه�اى بيروبيست و هفت فقر
هى به صحت اين بيست و هفت فقـرموزسند كه «چه رمى�كنند. آنها سپس مى�پـر

ست، فقط دو يا سـهاه نيافته به آن فـهـراقع در ميان كتابـهـاى راى داده�اند؟» درور
ل او)دند از نامـهت بو به حساب مى�آمده�اند كه آنها هـم عـبـارًاقعـامانى وان، زعنـو

اهست رالذكر به اين دليل به آن فهرماس و ديداكه. كتابهاى اخيركلمنت، شبان هر
ده�اند كهف بود معتـرشته نشده و نويسندگان آنها خـوالن نـوسوسط رنيافتند كه تـو

الن مى�باشد.سوع بر اعتبار رشان فراعتبار
ًست، كـالند انتخاب آن فهـراحتند كـه رواقعيت نارخى مسيحيـان از ايـن وبر

ند كه ما از كـجـاسش به جان آنها نيـش مـى�زده است. اين پـرندى تاريخـى بـورو
د جا داده است؟ الهياتا در خوست عهد�جديد، كتابهاى به حقى رمى�دانيم كه فهر

ش�ناپذيرا با اين ادعا پاسخ مى�دهد كه كليسا، لغزسش رم اين پرليك روسنتى كاتو
ده استه بواست. با اين حساب، چنين به چشم مى�آيد كه كليسا «خالق» آن گستر

ن مقدس است.د متوخوى اعتبارو لذا اعتبار كليسا مساو
ى كليسا و هم «خلـق شـدن» آنش�ناپذيرتستان كالسيك، هم لـغـزآئين پـرو

تستانليك و آئين پروا نفى مى�كند. اختالف بين سنت كاتوسط كليسا رست توفهر

د:ت زير خالصه كران به صورا مى�تور
ى از كتـبش�ناپذير لغز)عهى مجمـوست، حاوم: آن فهرليك روديدگاه كاتـو

ش�ناپذير است.لغز
ى ازش�پذيـر لغز)عـهى مجمـوست حاوتستان كالسيـك: آن فـهـرديدگاه پـرو

ش�ناپذير است.كتابهاى لغز
ى از كتبش�پذير لغز)عهى مجموست حاواليسم انتقادى: آن فهر ديدگاه ليبر

ش�پذير است.لغز
ه�اى عطا ويژ)انهند كه خدا دقت آينده�نگرتستانها عقيـده دارصN اينكه پروبا و

اد كليسـا رد، از آن طريـق، خـوى كتابهاى بر�حق تـضـيـمـن شـود تا جاى�گـيـركر
ش�ناپذير نساخت.لغز

ستد مى�كنند كه كليسا، آن فهرشزم گوليكهاى روتستانها همچنين به كاتوپرو
فا شناخت، به آن معتـرن مقدس رست متوده است. كليسا، فهـرا «خلق» نكـرر

طه در ايناى مربوسط شوردن نهاد. اصطالحى كه توفت و به آن گرا پذيرشد، آن ر
د.م «ما مى�پذيريم» بو به مفهوrecepiusده شد د به كار برمور

عيـتابطى ارزيابى شدند؟ نشانه�هاى صحت و مشـروكتب مزبور با چه ضو
دند:د ذيل بواركتابهاى عهد�جديد شامل مو

الن تاليN يا تائيد شده باشند.سوسط ر١- بايستى تو
ليه، معتبر شناخته مى�شدند.ى كليساى او٢- بايستى از سو

.دندوب�ىم گنهامه ،تشادن دوجو ىكش چيه اهنآ )هرابرد هك ىئاهباتك اب ىتسياب� -٣
عيت كتـابندگى خويش مشـروحلـه�اى از زتر در مرتين لـودى كه مـارجوبا و

نده�اى درا تغيير داد. هيچ دليل ارزد رفت، بعدها نظر خوسش گرا به  پرب ريعقو
ده�اى مورا ذرست عهد�جديـد رد در فهرجودن كتب مـودست نيست كه به حق  بـو

ار دهد.ديد قرتر
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ه»م «قاعده» يا «انـدازنانى به مفهـوه�اى يـواژ و)جمهن بر�حق» تـر١- اصطالح «متـو
د كه كليساست معتبر كتابهائى به كـار مـى�رواى تشريح فهرت بـراست. اين عبار

سميت شناخته است.ن» ايمان و عمل به رن مقدس و لذا «قانوان متوا به عنوآنها ر
تستانهـاسط پروه بر شصت و شش كتاب كتاب�مقدس كه تـوليكها عـالو٢- كاتو

ند.ل دارن معتبر قبوان متوا نيز به عنوكريN رفته شده، كتب آپوپذير
م ديد اعالم كند كه كدام كتابها معتبر شناختهه با بدعتها، الزاى مبارز٣- كليسا بر

شده�اند.
دندديد بـون بر�حق محل ترست متـود در فهرجودى از كتب مـو٤- كتابهاى معـدو

خىدا و مكاشفه) و بـرحنا، يهـوم يوسـوم وس، دوم پطرب، دوانيان، يعقـو(عبـر
دند، منجلهفته شده بـوست مزبور در نظر گرى در فهراى جاى�گيركتابهائى كه بـر

فته نشدند.ماس و ديداكه پذيرل كلمنت، شبان هراو
ا كه نشانه�هاىد بلكه فقط كتابهائـى را خلق نكـرن بر�حق رست متو٥- كليسا فهـر

سميتدند، بـه رد داشتند و به همين حلاظ در كليسا معتبر بـوا بر خـوعيت رمشرو
شناخت.

الن،سوسط ردند: (١) تاليN يا تائيد شده توار بوعيت بدين قر٦- نشانه�هاى مشرو
دن باليه و (٣) هماهنگ بوسميت شناخته شده در كليساى اواى اعتبار به ر(٢) دار

دند.ست بوديد بخشى از آن فهركتابهائى كه بى�تر

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

قا ٤٤:٢٤-٤٥لو
نتيان ٣:١٥-٨ل قراو

س ١٦:٣-١٧تائوم تيمودو
س ١٩:١-٢١م پطردو
س ١٤:٣-١٦م پطردو
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دد. اياالتآيند، بايستى تفسير گرك آن برهر سند مكتوبى، چنانچه در پى در
 ايشـان آن)همرد كه كار روزجسته در اختيـار دار آمريكا نه نفر متخصـص بـر)متحـده

ى درا تفسير كنند. ايشان اعضاى عالى�ترين هيئـت داورن اساسى راست كه قانو
ظيفه�اى است بس جدى�تر ازمين هستند. تفسير كتاب�مقدس، واسر آن سرزسر

ىم دقت وپشتكارظيفه�اى مستلزن اساسى اياالت متحده. اجنام چنين وتفسير قانو
ن اصلىد كتاب�مقدس، عالى�ترين داور خويش اسـت. قـانـوعظيم است. خـو

د مفسر خويش است.»ن مقدس، خوتفسير كتاب�مقدس اين است كه «قانو
سط كتاب�مقدس تفسيرار است كتاب�مقدس تواين اصل بدان معناست كه قر

اند در بخشد. آنچه كه در بخشى از كتاب�مقدس محل ابهام اسـت، مـى�تـوشو
تى ازم است كه نبايد عبارن به اين مفهـوسط متون تود. تفسير متوشن شوديگر رو

ن صريح آنتو مضموت ديگر بگيريم. هر منت بايد نه فقط در پرا عليه عبارن رمتو
د.ك شون درن كلى متوتو مضموبلكه در پر

ع و معتبـر تـفـسـيـرش مشـروم شده است كه تـنـهـا رو معـلـوًه دقيـقـابه عـالو
 تفسـيـر)د قضـيـهكتاب�مقدس، تفسيـر حتـت�الـلـفـظـى اسـت، مبـانـد كـه در مـور

د. مختصر و مفـيـد، تـفـسـيـرد دارجـوى وحتت�اللفظى، بـحـث و جـدل بـسـيـار
شته شده است، تفسيرى كه نوا همان طورحتت�اللفظى يعنى ما بايد كتاب�مقدس ر

خور يـكفتار كنيم و با يك فـعـل درخور يك اسـم ركنيم. ما بايد با يـك اسـم در
فته�اند،شنت كتاب�مقدس به كار رى يعنى متام قالبهائى كه در نوشتارفعل. تفسير نو

ند. با شعر بايد مـثـللى حاكم بر آن قالبها تفسير شـواعد معمـوبايستى مطابق قـو
ايات تاريخى حسابا بايد همان روايات تاريخى رشات يا روارد، گزفتار كرشعر ر

ب داشت و بهاق محسـوا بايد همان اغـراق رد و اغرا بايد متثيل شمـرد. متثيـل ركر
تيب الى آخر.همين تر
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اعدى كه بر تفسير كتابهاى ديگراستا بايستى كتاب�مقدس مطابق قودر همين ر
ند. از جنبه�هائى، كتاب�مقدس با ساير كتبى كه تا كنـوى است، تفسير شـوجار

ت است. در هر حال، نوبت به تفسير كتـب مـقـدس كـهشته شده�اند، متـفـاونو
د.ا بايد مثل ساير كتب تفسير كرئيم كه آن رسد، بايد بگومى�ر

د ما تفسيرات يا پيش�داوريهاى خوار نيست كه كتاب�مقدس بر طبق انتظارقر
 چه مى�گويد و در مقابلًد. ما بايد در پى آن باشيم كه بفهميم كه آن كتاب عمالشو

حتميل ديدگاههاى خويش بر آن بايستيم.
رد ىهاـگياپ چيه هك ىـطلغ ىاه�ىروئت ىارب ـهك دنشوخلد نيا هب ناراـزگ�تعدب

ندرك اوغا ىارب شالت رد ناطيش دوخ .دنشاب هناوتشپ لابند هب مالك رد ،دنرادن نوتم
.)١١-٤:١ ىتم( درك لوق لقن مالك زا عورشم ريغ ىقيرط هب ،هانگ باكترا هب حيسم

ادك آن رشن است كه حتى يك كوپيام اساسى كتاب�مقدس آن قدر ساده و رو
جه دقيق وم تـوهر كالم، مستلـزست فهميدن جـوصN درك مى�كند. با ايـن ودر

ه�اىداخته، به اندازعاتى كه كتاب�مقدس به آنها پـرضوخى از مومطالعه است. بر
ا كه در تالش حل آنهـاپيچيده و عميق�اند كه جدى�ترين و دقيق�ترين محققـانـى ر

ل مى�كند.د مشغوهستند، مدتهاى مديدى به خو
ط صحيحى كه در كتاب�مقدس مى�كنيم، بايد چند اصل مربو)اى هر مطالعهبر

ار هستند:ل مزبور به اين قرار دهيم. اصوا اساس كار قربه تفسير ر
اىان مثال، ماجرند. به عنوات «تعليمى» تفسير شوتو عبارايات بايستى در پر(١) رو

ه موريا، ممكن است چنين القا كند كـهاهيم در كوسط ابـرتقديم شدن اسحاق تو
شى كالم ايناهيم حقيقى است. البته بخش�هاى آموزخدا منى�دانسته كه�ايمان ابر

شن مى�كند كه خدا بر همه چيز داناست.ا رونكته ر
ًتو مطالبى كه صريـحـاه بايد در پـرارند هموح مى�شـو مطرً(٢) مطالبى كه تلويـحـا

ا به هر طريقى كه پيش مى�آيدنه مطالب رگز نبايد آن گوند. هرآمده�اند، تفسير شو
د. يعنى اگر به نظر مى�آيد كه منت خاصى، القائاتى مى�كند كه مخالـNتفسير كر

ا نبايداحت بيان شده، آن القائات رى از كالم به صرمطلبى است كه در جاى ديگر

ب كنيم.صحيح محسو
نه،اى منود تفسير كتاب�مقدسى صدق مى�كنند. بر(٣) احكام علم منطق در مور

خىانيم استنباط كنيم كه برند، پس منى�تو گربه�ها دم دار)قتى كه مى�دانيم كه همهو
ند، پسد. اگر حقيقت داشته باشد كه بعضى از گربه�ها دم نداراز گربه�ها دم ندار

ى نيستع چيزضوند. اين مو گربه�ها دم دار)ست باشد كه همهاند دراين هم منى�تو
ع عقل سالمضوع، موضوط باشد؛ مواعد تخصصى استنتاج مربـو به قوًفاكه صر

ند،ائى كه از كتاب�مقدس مى�شوهاى نارو تفسير)است. با متام اينها، اكثريت عمده
ند.چشمه مى�گيرعى كه از كالم به عمل مى�آيند، سراز استنباطات غير مشرو
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د مفسر خويش است.١- كتاب�مقدس خو
شته شـدهنه كه نو حتت�اللفظى يعنى همـان گـو)ها به شيو٢- ما بايد كتاب�مقـدس ر

است تفسير كنيم.
د.ا بايد همانند كتابهاى ديگر تفسير منو٣- كتاب�مقدس ر

شن�تر٤- قسمت�هاى مبهم كتاب�مقدس، مى�بايست با استفاده از قسمتهاى رو
ند.آن تفسير شو

د.تو نكات تصريحى تفسير كرا بايد در پر٥- مطالب تلويحى ر
اج يا استنباطاند به طور مستدل از كالم استخراعد منطق، بر آنچه كه مى�تو٦- قو

د، صدق مى�كنند.شو
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دم، ازايج مر كتاب�مقدس» به زبـان ر)جمهصى» و «تردو اصل «تفسير خصـو
ار داد.ه�بين قـرذر زيرًا كامالع رضوتر مـواث�هاى عظيم اصالحات هستـد. لـومير

ىا متهم به بدعت�گذارائى كه او رمز (شوراى ديت�ورتر در حضور شورقتى كه لوو
د) ايستاد، اظهار داشت:ده بوكر

اهاروش و اه�پاپ رابتعا موش�ىم مزلم هداس لالدتسا و سدقم نوتم طسوت هك ىمادام
و تسادخ مـالك ريسا نم نادجو .ـدننك�ىم ـضقن ار رگيدـكي اهنآ هك ارچ مـريذپ�ىمن ار
ندرك راتفر اريز تفـرگ مهاوخن سپ و مريـگب سپ ار دوخ ىاهاعدا زا كيـچيه مناوت�ىمن
.نيمآ .دشاب نم رواي ادخ .رطخ�ىب هن و تسا تسرد هن ،نادجو فالخرب

سط او به زبان مادريش، دو كتاب�مقدس تو)جمهتر و در پى آن ترات لواظهار
مليك روا از كليساى كاتوى ر انحصار)جمهاثر بر جا گذاشت. نخست اينكه حق تر

دم ديگر زير منت دكترين كليسا نيستند كه مجبور باشند سنت يا تعليمفت. مرگر
دم در امر تفسيرم اينكه دست مرند. دوى كالم خدا بپذيرى مساوا با اعتباركليسا ر

ل مزبور بهده است. حتوى مشكل�ساز بول اخير، بيش از آن ديگرباز شد. اين حتو
د، منجر شدان آن بوم دل�نگرليك رودى كه كليساى كاتوى شديد در مورزياده�رو

ت مى�افتد.ى كه از ايمان تاريخى مسيحى پرن، تفسير متو)ايانهيعنى تفسير عقل�گر
ىصوصخ ريسفت )هيحان زا هك تسا ىگرزب رطخ ،لقع هب نداد تلاصا اي ىئارگ�لقع

هتشاد قح ادخ موق هـكنيا ىانعم هب ىصوـصخ ريسفت ،بيترت ـنيدب .دراد زورب ناكما
.تسين ،دننك ريسفت دهاوخب ناشلد هك ىا�هويش ره هب ار سدقم�باتك هك دنشاب

ادان آزست نيست. ايمانـدارليت تفسير درن، جدا از مسئـو «حق» تفسير متو
ا از خويش ابداعاد نيستند كه حقايقى را كشN كنند امـا آزن رهستد كه حقايق متو

ا دريابند و ازل مناسب تفسيـر رت به عمل آمده تا اصـوان دعومنايند. از ايمانـدار
ند.هيزائى بپرخطر ذهن�گر

ا تان رن مقدس، نبايد آن متوك هدفمندى از متوسيدن به دراى رطى تالش بر
ات ما اين است كه تقريـر)ظيفـهل دهيم. ود و خشك تنزح، مجـرى بى�روحد چيز

ندگى خويش، درظيفه به كار بسنت كالم در زاف ودن در اطرسه�زا پيش از پركالم ر
ن آنك مضمو در)هن كالم هم به اندازد مضمود كالم بفهيم، مباند كه كاربربستر خو

دهاى شخصى احتمالى متعددىاند كاربرص مى�تو بخصو)اجب است. يك جملهو
ن، تكليN تفسـيـرد. حق تفسير متـوم صحيح دارداشته باشد اما فقط يك مفـهـو

 مفسر نيست)ه نقلى» سفر)ا هم يدك مى�كشد. تفسير كتاب�مقدس، «تربچهدقيق ر
آيد.ا شكل دهد تا مطابق نظر او دراهد آن ركه هر جور بخو
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ا به دست كليساايج ر كتاب�مقدس به زبان ر)جمه١- جنبش اصالحات، اختيار تر
د.ا به هر ايماندار عطا كرصى كتاب�مقدس رليت تفسير خصوداد و حق و مسئو

ى در حدنده است اما فاقد اعتباراهنما آموز٢- سنت كليسا هر چند كه مثل يك ر
ن مقدس است.متو

ائى و اصالت دادن به عقل آدمى نيست.صى مجوز ذهن�گر٣- تفسير خصو
ا همست كتاب�مقدسى راى تفسير درصى، تكليN تالش بر٤- اصل تفسير خصو

يدك مى�كشد.
ى داشته باشد امـاشماردهاى پراند كاربـر٥- با اينكه هر منت كتاب�مقدسى مى�تـو

د.فقط يك معناى صحيح دار
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ى در اياالت متـحـده، ازت، الهيدان سويسـى در خـالل سـمـيـنـارل باركـار
ى كه تا به حال از مطالعـه درت، عميق�ترين چـيـزئى شنيد كه «دكتر بـاردانشجـو

اد و گفت: «اينكه عيسى مرت حلظه�اى فكر كرفته�ايد، چيست؟» بارالهيات ياد گر
ا كتاب�مقدس به من مى�گويد.» دانشجويان به اين پاسـخد و اين رست مى�داردو

 آنان)ت جدى مى�گويد، قهقههحانه خنديدند اما به تدريج كه فهميدند بارساده�لو
به خنده�اى ناشى از دستپاچگى مبدل شد.

ابى ساده داد. او با ايند، جوالى كه بسيار عميق و جدى مى�منـوت به سوبار
د. (١) اينكه درا الاقل به دو مطلب مهم جلب مى�كرجه مخاطبان رد، توكار خو

ك�ترين انسانهااند اذهان زيرد كه مى�تود دارجوفائى وساده�ترين حقيقت مسيحى، ژر
ى پيچ و خم�هاى الهيات،ل كند. (٢) اينكه حتى با يادگيرد مشغوا يك عمر به خور

شاريهاى شخصيت خدااز�آميز و سردكى كه اعماق رگز از حد فهم كواقع هردر و
اتر منى�رويم.ك مى�كند، فرا درر

ا به ميان كشيد. او مى�گفت كه خدا، با ماى ر ديگر)جان كالوين پاى مقايسه
ى كه طفلدن» پدر و مادرف زند. خدا هم مثل «بچگانه حرف مى�زك زبانى حرنو

داتجوفنت با ما مـواى متاس گـرار مى�دهند، بـرف خطاب قـرا طرد ردسال خـوخر
ند.ف بزك زبانى حراضع، نوفانى و حقير، مى�بايست با متكين و تو

دجون ما وك كند. مانعى در درواپا درا سرى قادر نيست كه خدا رهيچ بنى بشر
قاتى متنـاهـىسيم. ما مخـلـوك كلى و جامعى از خـدا بـرد به درد كه منى�گـذاردار

نهدى نامتناهى است. مشكل ما از هماجنا است. متناهى چگوجوهستيم؛ خدا و
اهد يافت؟خوا درنامتناهى ر

دند كه به قضيه�اى حاكم برح مى�كرا مطـرسطى، جمله�اى رن والهيدانان قرو
اندديد: «متناهى منى�تود الهيات اجنام شدند، تبديل گر در مورً مطالعاتى كه بعدا)همه

از اين نيست كه يـكف) نامتناهى باشد.» هيچ چيز بديهـى�تـرنده (يا ظـرگيردر بر
د.اند در يك فضاى متام شدنى جا داده شو متام نشدنى منى�تو)ماده

تدكس است.ى�هاى مسيحيت ار مزبور حاصل يكى از مهمترين تئـور)قضيه
اندان مذكور مى�تـودن خداست. عنوك ناشدنى بـوه، درد اشارى موران تئـورعنو
دانيم در مور منى�توًا ممكن است چنين القا كند كه ما اصالاه كننده هم باشد زيرگمر

)ان گفت كه همـهك انسان است، آيا منى�تـواى درى بدانيم. اگر خدا ورخدا چيـز
ه اگر دست باالقال و مقال مذهبى ما قيل و قالى الهياتى بيش نيست و آيا ما، تاز

م، تنها گذاشته نشده�ايم؟اى يك خداى نامعلوا بگيريم، با مذبحى برر
د.ح كره مطرق�االشاران فو عنو)ان در سايهجه منى�توا به هيچ وهائى رچنين چيز

ى منى�دانيـم خدا چيـز)هم نيست كه ما دربـاردن خدا، به اين مفهـوك بوقابـل درغير
د و به نسبت يك دانش كلى يائى، محدوم است كه دانش ما جزبلكه به اين مفهو

 خويش از طريق مكاشفه عطا مى�كنـد)هساست. دانشى كه خدا دربـارجامع، نار
فاى مكشوجه�اى كه او بـرا تا به درانيم خدا راقعى و هم مفيد است. مى�تـوهم� و

د» اماا «بگيـراند نامتناهى رمى�گزيند، بشناسيم. متناهى مـى�تـوساخنت خويش بر
د كند. به سخن ديگـر،ا مال خوفنت، نامتناهى راند در آن گرگز منى�تـومتناهى هر

ت ديگر، بيش از آنچهاى خدا مى�ماند، يا به عباربيش از آنچه كه ما مى�گيريم، بر
د خدا باقى است.ك مى�كنيم، در موركه ما در

هاى مخفى از آن يهـوه«چيزح مى�كنـد: ا چنين مطركتاب�مقدس، مطلـب ر
ندان ما اسـت»هاى مكشوف تا به ابد از آن ما و فـرزخداى ما است و اما چيـز
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ف.د. مخفى و مكشوه كـرتر به دو جنبه از خدا اشارتين لـو(تثنيه��٢٩:٢٩). مار
تو آنچه كهه ما مخفى مى�ماند. ما در پـربخشى از دانش آسمانى از نگاههاى خير

ده است كار مى�كنيم.ف كرخدا مكشو
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د.د دارجوم عميقى و١- حتى در ساده�ترين حقايق مسيحى، مفهو
 ماهيت و شخصيت خدا)هه دربارارف�نظر از عمق دانش الهياتى ما، همـو٢- صر

اى ما باقى مى�مانند.از برت راهند داشت كه به صورد خوجوهائى وچيز
د خدا داشته باشد.اند دانش جامعى در مورى منى�تو٣- هيچ بنى�بشر

ىانيم هيچ چيزم نيست كه منى�تودن خدا، به اين مفهوك بوى غير قابل در٤- تئور
سط طبـعد و توك كنيم بلكه به اين معناست كه دانـش مـا، مـحـدو خدا در)هدربار

ى ما مقيد شده است.بشر
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ندقات چنين مى�پندارخى اوار و گيج�كننده است. براى ما دشو تثيلث بر)هآموز
اضح است كه چنيـنا تعليم مى�دهـد. وچ ١=١+١+١ ركه مسيحيت، تصور پـو

كب از سه خدا نيستندى مرمعادله�اى غلط است. اصطالح تثليث، بيانگر پيـو

م سه خدائىكب از سه شخص است. تثليث به مفهـودى الهى مرجوبلكه مبين و
ند كه با يكديگر خدا هستند.د دارجود، وجونيست بلكه گوياى آن است كه سه و

)ا هم از جنبـههيـت او رفته كه كمـال الـوششى به كـار راستـاى كـو تثليـث در ر)هاژو
ت تعريN مى�كند. كثر)حدانيت و هم از جنبهو

هر يك و درده كه خدا، در جـول تاريخ بر اين بـوشنت تثليث در طـو نو)قاعده
آميزازق، ر فو)نهشنت تثليث به گودن يا نوشخص سه�گانه است. با اينكه بر كاغذ آور

ىنه تضاد و تناقضى عـارح معمائى حل ناشدنى است، اما از هـر گـوو حتى طـر
حدانيت�اند درط هستند مويـد واست. جنبه�هائى كه به ذات يا هستى الهى مربـو

ط به شخص خدا، مبين چندگانگى هستند.حالى كه جنبه�هاى مربو
شنىم آن به رود، اما مفهوبا اينكه اصطالح تثليث در كتاب�مقدس يافت منى�شو

دفى بر يكانگى خدا پـا مـى�فـشـارد. كتاب�مقـدس از طـردر آن به چشم مـى�خـور
هيت -پدر، پسـر وف ديگر، كمال خدائى سه شخـص الـو(تثنيه��٤:٦) و از طـر

ايش سه خدائىا تائيد مى�كند. كليسا، بدعت�هاى مداليسم و گرح�القدس- ررو
ح�القدس فقط طريقهائىده است. مداليسم با اين ادعا كه پدر، پسر و رود كرا رر

ا بيان مى�كند، منكر متايز بين سـه شـخـصد رسل به آنها خـوهستند كه خدا بـا تـو
د كه سهايش سه خدائى، به غلط اظهار مى�دارف ديگر، گرهيت است. از طرالو

ا تشكيل مى�دهند. يا به اتفاق يكديگر، خدا رًد، جمعاجوذات يا و
ادت در افرم متايز در ذات بلكه به معناى تـفـاواصطالح شخص، نه به مفهـو

تىاقعى است اما تفاوت وهيت، يك تفاون الوهيت است. اشخاص درون الودرو
تى كه در ذات باشد، نيست. هر يك از آن شخص�هـا،م آن تفاواساسى به مفهو

)دن در حيطـهتى از بو متفاو)هد. متايز، نحود دارجـو«حتت» ذات خالص خدائى، و
ن آن شخـص�هـاى درو)دى جداگانه. هـمـهجودن در ذات يـا وهستى است نـه بـو

اى متام صفات خدائى هستند.هيت، دارالو
تىسط هر يك از اعضاى تثليث اجنام شده نيـز تـفـاوهائى كه تـودر ميان كـار

اكىى اشتراى متام آن سه شخص تثلـيـث، كـارهست. كار جنات، از حلاظـى بـر
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ح�القدس بر عهده فعاليت�هائى كه پدر، پسر و رو)هصN، در شيواست. با اين و
ع مى�كند،ا شروتى هستيم. پدر، آفرينش و جنات رفته�اند، شاهد اقدامات متفاوگر

ند جنـات دردن روح�القدس، با به كار بـرهائى مى�بخـشـد و روا رپسر، آفرينـش ر
ند.ى و تقديس دست مى�زسازان، به بازد ايماندارمور

اى بخش�ها يا حتى نقشها يامنظور از اداى لفظ تثليث اين نيست كه خدا دار
سلاز ماهيت خدا، به مقايسات انسانى متودن راى گشواهيم برل�هاست. اگر بخور

ا در نظر بگيريم كه در عين حال همدى ر مرًد، مثالاهيم نبراه به جائى نخوشويم ر
هر است.پدر و هم پسر و هم شو

هائىا به متامى تشريح منى�كند، بلكه مرزآميز خدا راز تثليث، شخصيت ر)هآموز
اك متناهىد پژواتر بگذاريم. تثليث، حدوا از آن حد فرا تعيين مى�كند كه نبايد پا رر

 كتاب�مقدسـى)استار آن است كه ما به مكاشـفـها تعريN مى�كند. تثليـث خـوما ر
احد استى، ود كه خدا به اعتبارفادار باشيم، همان مكاشفه�اى كه اشعار مى�دارو

ت، سه.ى متفاوو به اعتبار
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ا تائيد مى�كند.احد ردن خداى و تثليث، سه�گانه بو)ه١- آموز
ى از تضاد و تناقض است: خدا در ذات يك و در شخص سه تثليث عار)ه٢- آموز

است.
ا تائيدح�القدس رهيت پدر، پسر و رو٣- كتاب�مقدس، هم يگانگى خدا و هم الو

مى�كند.
فته�اند، تشخيصح�القدس بر عهده گرى كه پدر، پسر و رو كار)سيله٤- تثليث، به و

د.داده مى�شو
ا تعيين ماهيت خـدا ر)هت انسان دربـارد شناخت و بصـيـر تثليث، حـدو)ه٥- آموز
مى�كند.
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تثنيه ٤:٦
متى ١٦:٣-١٧

متى ١٩:٢٨
نيتان ١٤:١٣م قردو

س ٢:١ل پطراو
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د خداقتى كتاب�مقدس مى�گويد خدا خالق كائنات است، يعنى اينكـه خـوو
د. خلقت،د دارجوى اساسـى وجه متايزق نيست. بين خالق و خلـقـت، ومخلو

د و به جالل او شهادت مى�دهد. اما خلقت كه متعالا بر پيشانـى دارمهر خالق ر
د.ستيده شوگز نبايد پرنيست هر

ى،دآفرينى از حلاظ لغوم خوا خلق كند. مفهود رى خوغير ممكن است كه چيز
ندداراندن براهم كه دست از خوانندگان مى�خوئى و بى�معناست. از خوتناقض�گو

اندد باشد. حتى خدا هم منى�تـو خو)اند آفريدهو كمى بينديشند. هيچ چيز منـى�تـو
د داشتهجود ود، ناچار مى�بايست قبل از خواى آفريدن خوا خدا برد زيرا بسازد رخو

ا بكند.ى راند چنين كارباشد. حتى خدا هم منى�تو
ستىلى بايد علتى داشته باشد. اين سخنى است كه معناى آن، بر درهر معلو

د و لذا فاقد علتىى ندارل نيست، او هيچ آغـازاهى مى�دهد. اما خدا معلوآن گو
ده، هسـت وه بوارلى و ابدى است. همـوده باشد. او ازى مقدم بواست كه بـر و

 هستى خويش،)اى ادامهد و برا داردن رت بون خويش، قدرد. او در درواهد بوخو
 «قائم به ذات)ى است كه ايدهد. اين همان چيزج احتياج نداربه هيچ كمكى از خار

ىهيبت است. ما چيز ديگرمى بلند پايه و پرم، مفهودن» بيان مى�كند. اين مفهوبو
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 ما)مى داشته باشد. آنچـه در مـخـيـلـها منى�شناسيم كه كم و بيـش چـنـان مـفـهـور
ى قائم به ذاتنگ و بوى كه رابسته و مقيد به آفرينش است. هر چيزمى�گنجد، و

ج است.ك كامل ما خار در)ا داشته باشد، از حيطهدن ربو
د (بر حسب تعريN)جوممكن است كه يك مـوالبته فقط به اين سبب كه غير

ان گفت كه غير ممكن است كه خالق، قـائـم بـه ذاتقائم به ذات باشد، منـى�تـو
اند قائم به ذاتخالف ما مى�تود باشد اما بر خو)اند آفريدهباشد. خدا مثل ما منى�تو

ت بين آفريدگار و آفرينش است. اين همانهر اصلى تفاواقع، اين جوباشد. در و
دات مى�كند.جو متامى مو)چشمهد و سرجوا متعال�ترين وى است كه او رچيز

ا نقضانين استدالل، منطق يا علم ردن، هيچ يك از قوم قائم به ذات بومفهو
دآفرينى،م خوعكس، مفهو عقالنى و معتبر است. بر)د يك انديشهمنى�كند بلكه  خو

ن عدم تناقض باشـد،ا كه همان قانون استدالل، منطق و علـم رلى�ترين قانواصو
ل.دآفرينى، نامعقول است؛ خونقض مى�كند. قائميت به ذات، معقو

م الزً ممكن است، بلكه عقـالًد قائم به ذات، نه فقط عقالجـو يك و)انديشه
ى بايد درند، پس چيزد دارجواست. ديگر اينكه به حكم منطق، اگر چيز�هائى و

دجوى وت، هيچ چيزا داشته باشد. در غير اين صوردن رت بون خويش، قدردرو
د نداشته باشد، در كل هيچ چيزجود ون خوى در دروقتى كه چيزمنى�داشت. تا و

د داشته باشد.جواند ومنى�تو
ض اينكها به عوده باشد كه چرال بشر اين بوشايد كهن�ترين و عميق�ترين سئو

ال اينم به الاقل بخشى از آن سـوهائى هست؟ پاسـخ الزهيچ چيز نباشد، چـيـز
د. او منبعلى و ابدى دارد ازجون خويش، وا خدا هست. خدا در درواست كه زير

د.ا داردن رت بون خويش، قدردات است. فقط او در دروجو مو) همه)چشمهو سر
 (اعمالكت و وجود داريـم»گى و حرنـد«در او زلس هنگامى كه مى�گـويـد پو

ابستگـىد خدا اظهار مى�كند، مباند كه وجوت وا به قـدرابستگى ما ر١٧:١٧)، و
د ماست.د خوجومزبور به خاطر و
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ل بايد علتى داشته باشد.١- هر معلو
ل نيست بلكه علت متام علت�هاست.٢- خدا معلو

عقالنى است.مى غيردآفرينى، مفهو٣- خو
مى عقالنى است.دن، مفهو٤- قائم به ذات بو
م است. الزً ممكن است بلكه عقالًدن، نه فقط عقال٥- قائم به ذات بو
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مور ٢:٩٠مز
حنا ١:١-٥يو

اعمال ٢٢:١٧-٣١
لسيان ١٥:١-٢٠كو

مكاشفه ٨:١
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ند كـهاجه مى�شـوسشگر و كنجكـاو مـودى پرد با فرمتام الهيدانان، ديـر يـا زو
سشد. آن پردنى نـدارح مى�كند كه دست كمى از يك قفـل نـاگـشـوسشى مطـرپر

گ خلق كند كـهه�اى چنان بزراند صخرنه چنين است: آيا خدا مى�تـواستنطاق�گـو
سش مزبـور،سد كـه پـرل به نظر مـى�ركت دهد؟ در نـگـاه اوا حرانـد آن رد نتـوخو

اب شخص الهيدانجن كشيده است. اگر جو بغر)ا به چهار ميخ يك مسالهمخاطب ر
 آن بر)ى هست كه خدا از عهـدهمثبت باشد، مثل اين است كه گفته بـاشـد، كـار

كت دهد. اگر الهيدان مزبور بگويد نـه،ا حره رانسته صخرا كه خدا نتومنى�آيد چر
ا خلق كند. او به هر طريقى كهه�اى راند چنان صخرانگار گفته است كه خدا منى�تو

ت خدا حدى قائل شده است.اى قدراب دهد، ناچار برجو

«bš  UH< Ë XFO³Þ
∂≤∂≥

v×O:� ÊUL¹« vÝUÝ« o¹UIŠ



ىورين كي هك ىماـگنه :دزادنا�ىم ىرگيد )هنايذوم لاوس دـاي هب ار مدآ هلاسم نيا
مه ؟دتفا�ىم ىقافتا هچ ،دروآ�ىم راشف ىندروخن شبنج ئيش كي رب ريذپان�تمواقم
.ىندروخن شبنج ئيش كي مه و درك روصت ار ريذپان�تمواقم ىورين كي ناوت�ىم

تمواقم ىورين رگا .تسا ود نآ لماعت ،ديامن�ىم كرد لباق ريغ ام ىارب هك ىزيچ
تكرح ىندروخن ـشبنج ئيش و دروايب راشف ـىندروخن شبنج ئيش ـكي رب ىريذپان

ىورين سپ ،دروخن ناكت ئيش رگا .تسا هدوبن ىندروخن شبنج ئيش نآ سپ ،دنك
- ود نآ دناوت�ىمن تيعقاو ـهك مينيب�ىم سپ .دوش�ىمن بوسحم »ـريذپان تمواقم« ام
.دهد�ىم اج دوخ رد ار -ىندروخن شبنج ئيش كي و ريذپان تمواقم ىورين كي

ى نيرو)كت ندادنى برويم. در اينجا هم (مثـل قـضـيـه حر)هاغ صخرباز به سـر
د مساله، مساله�اىح شده در آجناست كه خوى مساله مطرارمت ناپذير) دشومقاو
ضست بنا شده است. در اين مساله فرا كه بر يك قياس نادرست است، چرنادر

ا بكند. اماى راند هر كارانا» يعنى اينكه خدا مى�تـوشده است كه «بر همه چيز تـو
م نيست كه خداان يك اصطالح الهياتى، به اين مفهوانا»، به عنو«بر همه چيز تو

د كه خدا قادر بهاند بكند. كتاب�مقدس از امور متعددى نام مى�برى مى�توهر كار
د.اند مبيرانيان ١٨:٦)، او منى�تـوغ بگويد (عبراند درواجنام آنها نيست. او منى�تو

خالف ماهيت خـويـشاند برق. او منى�تولى باشد و هم مخـلـواند هـم ازاو منى�تو
استا، هم خدا باشد و هم نباشد.اند در عين حال و در يك رعمل كند. او منى�تو

د. هيچ بخشى ازت متام دارانا، يعنى خدا بر آفريده�هايش قدربر همه چيز تو
اى پاسخ دادن بهاين، برن نيست. بنابر او بيرو)متند�انه تسلط قـدر)آفرينش از حيطه

ان بـازا مى�تود. قفل كذائـى رد دارجـوابى صحيـح وه، جوجن آن صخـر بغر)مسالـه
اند آند نتود كه خوه�اى بسازاند صخرال منفى است. خدا منى�تود. پاسخ آن سئوكر

اى را خلق كند، چيزه�اى راى اينكه اگر خدا چنان صخـرا؟ بـركت دهد. چرا حرر
دن خويشانا بوت او تود. در آن صورت ندارده است كه از حلاظى بر آن قدرخلق كر

انددن باز ايستد؛ او منى�تواند از خدا بوده است. خدا منى�توا نقض كربر همه چيز ر
انا نباشد.بر همه چيز تو

فت وائيل خبر گرد حامله شدن به عيسى از جبره در مورهنگامى كه مريم باكر
ى محـالد خدا هيچ امرا نز«زيرشته به او گفـت: ده شد، فراز آن خبر شگفـت ز

د كه خدا بر همه چـيـزى كرشته به مريم يـادآورقا ٣٧:١). در آجنا فـر (لونيسـت»
اق استفاده كنند.انند از اغرشته�ها هم مى�تومن كه حتى فراناست. من حدس مى�زتو

ائها ارشته، الهيات نامناسبى رئيم كه آن فراهيم باريك�بينى كنيم بايد بگـواگر بخو
ا هـمق رتر از مخلوت خدا بسى دورك كتاب�مقدس، قـدرحسب درد. البته بـركر

اى او ممكناى ما غير ممكن باشد، براند ملس كند. آنچه كه ممكن است برمى�تو
اى خدا غير ممكن نيست، منظور ما ايـنئيم كه هيچ چيز بـرقتى مى�گـواست. و

سطت او، تـواده مى�كند، اجنام دهد. قـدرا كه اراند هر آنچـه راست كه او مى�تـو
تاند قدر هيچ چيز» منى�توًد. هيچ چيز يا «اصالد منى�شوهاى متناهى، محدومرز
اندا كه كسى منى�تـواى او غير ممكن است چرتكاب گناه بـرا محصور كند. اراو ر

د.ا ندارگز قصـد آن را هراند گناه كند زيراهد. خدا منى�تـوگناه كند مگر آنكه بخـو
ا قصد تو رً«مى,دامن كه به هر چيز قادر هستى و ابدا ب هنگامى كه مى�گفت ايو

د.ش همين نكته بو منظورًب ٢:٤٢)، دقيقا (ايومنع نتوان منود»
د مسيحى منبع عظيم تـسـلـى اسـت. مـااى فرانائى خدا بر همه چـيـز، بـرتو

ت خدا كه در آفرينش كائنات به منايش گذاشته شد، همچنانمى�دانيم كه همان قدر
ج از مصر، آن خرو)ا تضمين كند. او در هنـگـامـهست تا جنات مـا ردر اختيـار او

ا به منايش گذاشت.گ رت خويش بر مرا نشان داد. او در قيام مسيح، قدرت رقدر
ا عقيماى آينده راند نقشه�هاى او بـرئى از آفرينش، منى�تـوما مى�دانيم كه هيچ جـز

حهاىدن طرهم زدانى در فضا نيست كه امكان برگركش سرل سرلكوكند. هيچ مو
هاى متعلق به اين دنـيـا، تـهـديـد بـهت�ها و فـشـارا داشته باشد. ايـنـكـه قـدراو ر

انيم در بستر اين دانش بياسائيماهمه�ايم. ما مى�توغ از وى مى�كنند، ما فارخنثى�ساز
ت خدا مقابله كند. او همان يگـانـه قـديـرد كه با قدرا نـداران آن ركه هيچ چيز تـو

ف است.معرو
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ى بكند. اواند هر كاردن بر همه چيز به معناى اين نيست كه خدا مى�توانا بو١- تو
د عمل كند.اند بر خالف ماهيت خومنى�تو

ذ كلمه خدا و تسلط او بر سامانى كهت بالغه و نفودن به قدرانا بو٢- بر همه چيز تو
ده است، داللت مى�كند.پديد آور

اى شرير است اما منبعگ برانائى خدا بر همه چيز، هر چند كه تهديدى بزر٣- تو
د.ان بشمار مى�رواى ايماندارعظيم تسلى بر
هانيدن ما نيـزا به منايش گذاشـت، در رتى كه خدا در آفرينـش آن ر٤- همان قـدر

نشان داده شده است.
د يا عقيم كند.ا به تعويق بيندازحهاى خدا راند طر٥- هيچ چيز در كائنات منى�تو

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

پيدايش ١:١٧
مور ٣:١١٥مز
ميان ٣٦:١١رو

افسسيان ١١:١
انيان ٣:١عبر

Uł tL¼ —œ «bš —uCŠ ©±¥

د است. اشخاص ممكنس�آلوهم هوحى بى�نياز از جسم، يك توسياحت رو
ن نياز به بليط قطـار،ا جا گذاشته و بدود رانند جسم خـواست ادعا كنند كه مى�تو

نهدند، هر چند اين گوگرنند و برستان بزنيا يا هندوى به كاليفراپيما يا كشتى، سرهو
د، اگـرجودگى است. با ايـن ود فريب�خورى يا دستـاورادعاها يا از سر فريبـكـار

ك اودد، سير و سلونـورا درد كه دنيا رتاب» شواند چنان «پرح كسى بتـوجان يا رو
ح ما انسانهاا در بيش از يك جا، مستقر كند. حتى روى راحد واند در آن ومنى�تو

احدىد كه در واهد بوگز قادر نخومتناهى است و نه فقط حاال بلكه در آينده نيز هر
حى كه نامتناهى اسـتمان، در بيش از يك جا حضور داشته باشد. فقـط رواز ز

)قتى كه از حضور همه جانـبـهاگير يا همه�جانبه داشته باشـد. وان حضور فـرمى�تو
 منظور ما اين است كه او در همه جا حاضر است،ًالنيم، معمـوف مى�زخدا حر

نه كهح، آن گوان روصN، خدا به عنوجائى نيست كه خدا در آجنا نباشد. با اين و
 فاقدًا اشغال منى�كند. او اصالا اشغال مى�كنند، جائى رهاى فيزيكى، فضا رچيز

ك ايـنا اشغال كند. كليد دراند فضـا ركيفيات مادى است. ماده است كه مى�تـو
 الينحل اين است كه با اصطالحات بعد ديگر فكر كنيم.)مساله

عضوع مالقات با خدا، موضومان نيست. مومانع بين ما و خدا، مانع فضا يا ز
اسطه در محضـردن نيست. حضور يافنت بـى�وقتى» تعيين كـرفنت يـا «و«جائى» ر

خدا، قدم گذاشنت به بعد ديگر است.
ا ناديـده ثانـويـه�اى اسـت كـه اغـلـب آن ر)اى جنـبـهاگـيـر خـدا دارحضـور فـر

ان حضور او در هراگير» نه فقط از مكان حضور خدا بلكه از ميزمى�انگاريم. «فر
ض نيز حكايت مى�كند. خدا نه تنها در همه جا حاضر داست بلكه بهجاى مفرو

دن يا خالصه�تـرانه بـوا بى�كـرد. اين پديـده رطور كامل در هر جائـى حـضـور دار
ندگى مى�كنند از حضورك زانى كه در نيويوران گفت. ايمانـدارانگى مى�توبى�كر

ن مسكو نيز از همان حضور لذتند كمااينكه ايماندارظ مى�شوكامل خدا محظو
انائى اود بلكه به توانگى او ربطى به كميت او ندارند. با اين حساب، بى�كرمى�بر

ط است.در حضور كامل در همه جا مربو
ىا به حق از دهشت پر مى�كنـد. تـئـور خدا، مـا ر)ى حضور همه جانبـهتئـور

اح عقيـم رد و روامى دارمت خـدا وا به حفظ حـره بر اينكه انـسـان رمزبور، عـالو
انيم ازه مى�توارساند. ما هموا به اثبات مى�رد رآبسنت مى�كند، تسلى دهندگى خو

گزانيم با خدا باشيم، هـراى اينكه بتـو خدا مطمئن باشيم. بـر)جه تقسيم ناشـدهتو
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خدا هستيم،فنت نيستيم. هنگامى كه در حضورمحتاج در صN ايستادن يا نوبت گر
اى بى�ايمانى مزبور، برادث آن سر دنيا نيست. البته تئورسيدگى به حوم رگراو سر
د.د ندارجواى پنهان شدن از حضور خدا، جائـى و تسلى دهنده نيست. برًاصال

ان در جهنم نه از خداشه�اى از كائنات نيست كه خدا در آجنا نباشد. شريرهيچ گو
سته با ايشان است.ت او جدايند. غضب او پيوبلكه فقط از سخاو

)دهد، فشرامير ستوا در مز خدا ر)ه جالل حضور همه جانبهارد، كسى كه هموداو
ا به دست مى�دهد:ى رانه�اى از آن تئورشاعر

گر به آسمان صعودحضور تو كجا بگريزيم. ااز روح تو كجا بروم و ا ز
گرامن اينك تو آجنا هستى. اگر در هاويه بستر بگستـركنم تو آجنا هستى. ا

اكن شوم، در آجنا نيز دست تو مرم و در اقصاى دريا ساا بگيربالهاى سحر ر
مور ٧:١٣٩-١٠).(مزفت ا خواهد گراست تو مرى خواهد منود و دست رهبرر
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اند در همه جا حاضر باشد.ح نامتناهى مى�تو١- فقط رو
د.ا پشت سر مى�گذارمان و مكان رد او، زجومان و مكان نيست. و٢- خدا در بند ز

 آن)اسطهانگى كه او به وانگى او، همان بى�كراگير خدا، يعنى بى�كر٣- حضور فر
 مكانها حاضر باشد.)مانها و در همه ز)ى خويش، در همهقادر است در پر

حشت است.اى بى�ايمانان وان تسلى و براى ايمانداراگير خدا، بر٤- حضور فر
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لئوناباب زا متيلوفط نارود كرد ـهب ،ريگارف ىهاگآ موهفم زا نم تشادـرب نيتسخن
ىاياده و اه�هچب ىماسا زا ىتسرهف« ،لئوناباب هك دوب هدش هتفگ نم هب .دوش�ىم طوبرم
هتشاد ار مزال تاعالطا )همه ات دنك�ىم ىنيبزاب ار تسرهف نآ راب ود و هيهت اهنآ سمسيرك
درك�ىم ىگدنز ام ىناوريش ريز قاطا رد مايق ديع شوگرخ ،نم لايخ هب نينچمه ».دشاب
.دريگب رظن ريز ارم هرسكي ،دوش هديد دوخ هكنآ�ىب دناوتب ات )سرادم ليطعت مايا رد هتبلا(

عالطا موهفم هب ،اهنيا لاثما و رارسا ىاناد ،هاگآ زيچ همه زا ،قلطم ىاناد ظافلا
ادخ دروم رد طقف تسا هتسياش هك هنوگ نامه روبزم ظافلا .تسا ملع ىمامت زا نتشاد
ار زـيچ همه ـدناوت�ىم دشـاب ىدبا و ىلزا و ـىهانتيال ـهك ىدوجو طـقف .دنا�هتفر رـاك هب
.تسا دودحم ،ىهانتم دوجو كي )هليسو هب هراومه ،ىهانتم دوجوم كي ىهاگآ .دنادب

اها ر چيز)گاه باشد، همهها آ چيز)دن، قادر است كه از همهخدا با نامتناهى بو
د يا با دانـشا ياد منى�گيرى رقت چيـزك كند. او هيـچ�وا درها ر چيـز)بفهمد و همـه

گاه است. او از به خوبى گذشته و حال آًد. او از آينده كاماله�اى آشنا منى�شوتاز
د.ده منى�شوهيچ چيز شگفت�ز

ىديN باالتـرا كه از رگاهى ما است (چراتر از آگاهى خدا بسى فراز آجنا كه آ
ى ريشه�اى با تفكر مـاع تفكر او به طـرزاست) بعضى مسيحيان معتقـدنـد كـه نـو

ى جا افتاده است كه خيـلـىاى مسيحيان امـران مثال، بـرت است. به عنـومتفـاو
تقاطعانه بگويند كه خدا با منطقى عمل مى�كند كه شكل آن با شكل منطق ما تفاو

انعى روبرو مى�كنيم، مطلـبا با مود رد. هنگامى كه در الهيات خويش، خـودار
ده ببنيم كه داريمتبه چشم باز كرمان مى�آيد. اگر يك مردن به كاراى قانع كراخير بر

سل بها باتـود رده بر خوارانيم فشار واتائيد مى�كنيم، مى�تـودو قطب يك تناقـض ر
ئيم: «اين ممكناحت مى�گوقت خيلى رت منطق خدا كاهش دهيم. آن وزبان متفاو

ئى متام عيار باشد اما از نظر خدا اين چنين نيست.»است از نظر ما يك تناقض�گو
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ًاقعاا كه اگر خدا وهر كشنده�اى است. چراى مسيحيت زع استدالل، براين نو
اى ما تناقـضچه كه بـرجب آن، هـرنه�اى داشته باشد كه بـه مـوگوزبان منطق دگـر

اى او منطقى به حساب آيد، آنگاه دليلى در دست نداريم كه حتى به يكاست بر
قت هر چه كتاب�مقدس به ما مى�گويد،كلمه از كتاب�مقدس اعتماد كنيم. آن و

قت ممكن است در ذهن خدا، نيكد. آن وا دار معناى متضاد آن رًاى خدا دقيقابر
تر مسيح باشد. دانش بـرًاقعااند وو بد متضاد يكديگر نباشند و ضد مسيح مى�تـو

ا آشفته مى�كنند.هائى بگشايد كه مـا رازه از راند گره مى�دهد كه بتوخدا به او اجاز
ه مى�كند، نه بهتى از دانش كه از آن خداست اشار متفاو)جهالبته اين مطلب، به در

ل است، حتـىداستفاده او. به خاطر اينكه خدا مـعـقـوع منطق مـورتى در نـوتفاو
ا باهم آشتى دهد.اند تناقضات رمنى�تو
د.دن او بر همه چيز نشأت مى�گيـرانا بـودن خدا بر همه چيز نيز از تـوگاه بوآ

 محتويات)انه كائنات و همهقر مو)اى مطالعها برد رتر خود برخدا فقط از آن رو كه خر
دا كه خوا مى�داند زيـرگاه مطلق نيست، بلكه خدا هـمـه رده است، آآن به كار بـر

ان حاكم صاحب اختـيـارده است. او به عنواده كـرد ارا خوا آفريده و همـه رهمه ر
شيده�اند كه آن دوخى از محققان كـوكائنات مسلط است. با اينك بـركائنات، بر

ن تسلط بر همه،اى خدا غير ممكن است كه بدوا از يكديگر جدا كنند، برمطلب ر
ا بداند، بر همه مسلطن اينكه همه راى او غير ممكن است كه بدوا بداند. برهمه ر

مند، دو بخش الز صفات خدا، به يكديگر بستگى دار)نيز مانند همهباشد. آن دو
از يك كل هستند.

تباطمان ارانائى مطلق و حضور مطلق او، بـا زدانائى مطلق خدا هم مثل تـو
گاه است، مطلـقاى هميشه از همه چـيـز آد. دانش خدا از حلاظ اينكـه او بـردار

ت است كه او ناچار نيست مثـلد ما متفاود خدا از اين جنبه با خـرمى�باشد. خـر
سى» پيدا كنـد.ا دريافت مى�كند، به اطالعات «دسترنده رى كه يك پـروتركامپيو

د خداست. در نزًه مستقيماارمتامى دانش همو
اى ايماندار امنيـتى مزبور، بردانش مطلق خدا شمشير دو لبه است. تئـور

اك مى�كند. مسائلى كه ما را ايماندار مى�داند كه خدا مسلط است و درد زيرمى�آور
اى غيرق�الذكر برى فوت منى�كنند. در هر حال، تئورا مبهوت مى�كنند خدا رمبهو

د.اند از خدا پنهان شوشن مى�كند كه كسى منى�توا روايماندار اين حقيقت ر
رد شيادـيپ باتك مدآ لثم ـمه اهنآ .دنـتسه نوريب هدرپ زا ًاـتقيقح مدرم نـاهانگ

هاگن هك تسين تانئاك زا ىا�هشوگ چيه ،تروص ره هب .دنتسه ندش ىفخم شالت
.دوش ماكان نآ هب ىسرتسد رد ،بضغ رس زا هچ و تبحم ىور زا هچ ،ادخ )هريخ

سانيدن دنيا به عدالت نيزاى ر خدا بر)عدهگاهى مطلق خدا بخشى حياتى از وآ
 عادالنه، ابتداًاى صدور يك حكم دقيقاهست. اين از آجناست كه يك قاضى بر

كى از دست جتسس خدا پنهان نيست. هـمـها بداند. هيچ مـدربايد متام حقايـق ر
اى او شناخته شده هستند.چيز اين دنيا بر
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 دانش».)گاهى مطلق و ساير الفاظ اين چنينى يعنى «همه١- آ
ا باشد.ا داراند دانش نامتناهى رد نامتناهى مى�توجو٢- فقط يك و

است، اما دانشا دارى از دانش ر باالتر)جهقات خويش، در٣- خدا به نسبت مخلو
ا مى�شناسد كه دانش ما.او همان زبان منطق ر

هر كشنده است.اى مسيحيت زى از منطق به خدا، برع ديگر٤- نسبت دادن نو
د.انائى مطلق او ريشه داردن و تو٥- دانش مطلق خدا، در نامتناهى بو

ان داور دنيا، حياتى است.اى نقش او به عنو٦- دانش مطلق، بر
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د: «خداه بوكت سفرفتم، دعاى بـردكى ياد گـران كولين دعائى كـه در دوراو
د ازاى اين غذا از او تشكر مى�كنيم.» دو مـورست و ما برگ است؛ خدا نيكوبزر

انئى كه مى�تود، يعنى عظمت و نيكو خدا در اين دعا ديده مى�شو)جستهصفات بر
سيت خداقتى كه از قـدود. و كتاب�مقدسى «مقدس» جمع منـو)ا در كلمـههر دو ر

ص وا با خلوى قاطعانـه آن ر به نحوًسخن به ميان مى�آوريم، طبق عادت تقريـبـا
 شامل آن صفات نيز هست اماً تقدس مسلما)تباط مى�دانيم. ايدهعدالت خدا در ار

آنها معانى اصلى تقدس نيستند.
اد. معناى اصلى آن «مجـز كتاب�مقدسى «تقدس» دو معناى متمايـز دار)هاژو

اهيمئيم خدا مقدس است، مى�خوقتى كه مى�گودن» است. وت بودن» يا «متفاوبو
 مزبور بـه)هاژدات جلب كنيم. وجو مو)ت عميق او با همها به تفـاوجه مخاطب رتو

قى كـه ازه مى�كند، عظمت و تفـوهمند او اشـارق شكواالى خدا و تفوعظمـت و
ستش، ستايش و نيايش مـاام، پرا در خور احتـرد كه او رچشمه مى�گيرلياقتى سـر

ت است. هنگامـى كـها» يا با ما متـفـاومى�كند. او در جالل خويش از ما «مـجـز
هائىاند، به چيـزقات مقدس سخن مـى�ركتاب�مقدس از اشياء يا اشخـاص يـا او

نگـوسط متاس خدا با آنهـا دگـرد كه جدا شده�اند، تقديس شده�انـد يـا تـونظـر دار
دمين مقدس بود، زسى بر آن ايستاده بو مشتعل كه مو)تهمين مجاور بوگشته�اند. ز

د كهت با ذات آسمانى بوه بر آن حضور داشت. مجاورا كه خدا به طريقى ويژچر
د.لى كرا غير�معمولى رق�العاده و معموا ناگهان فوى عادى رچيز

 خدا داللت مى�كند. خدا) مقدس بر اعمال ناب و عادالنه) كلمه)معناى ثانويه
ند.ست منى�زگز دست به كار نـادرست است. او هرا مى�كند كـه درى رهمان كار
 مقدس است. با اينًا كه او ماهيتاه�اى عادالنه عمل مى�كند چره به شيوارخدا همو

نىنى خدا (ماهيت مقدس او) و عدالت بيروانيم بين عدالت دروصN، ما مى�توو
خدا (اعمال او) متايز قائل شويم.

تى باارگ است و هم نيكو و هيچ شراز آجنا كه خدا مقدس است، او هم بزر
م اينانده شدن ما به تقدس، به مـفـهـوده است. خوئى او اختالط پيدا نـكـرنيكـو

نيست كه در عظمت آسمانى خدا شريك هستيم بلكه به اين معناست كه بايـد بـا
انـدهت باشيم. ما خـولى خويش متـفـاوده، گناهكار و معـمـوط كرطبيعت سـقـو

ار استا آينه باشيم و منعكس كنيم. قرشده�ايم تا شخصيت و كنش اخالقى خدا ر
ئى او تقليد منائيم.كه ما از نيكو

tLöš

دن (٢) «كنش�هاىا» يا «جدا» بـود: (١) «مجـز١- تقدس دو معناى متمـايـز دار
ناب و عادالنه».

تاب دهيم.ا بازص خدا رانده شده�ايم تا مقدس باشيم يا عدالت و خلو٢- ما خو
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له�سگ يا بچه گربه�اىقعى است كه به متاشاى توندگى مو ز)هيكى از حلظات بامز
ان سعى مى�كند كـهاقعى حيـود است. در چنين مو خـو)مى�ايستيم كه در پى سايـه

مى�آيد. اينكت درد اما همين كه مى�جنبد، سايه هم با او به حـرا بگيرد ر خو)سايه



گى نيكو و هر «هر بخشندب مى�گويد:د خدا صدق منى�كند. يعقوقضيه در مور
د او هيچ تبديل وها كه نزل مى,شود از پدر نوربخشش كامل از باالست و ناز

ب ١٧:١). (يعقودش نيست» گر\سايه
ت.  اين عباردش نيست» گر\«هيچ... سايهگز تغيير منى�كند. در كنار او خدا هر

دى مادى و لذا مستعد سايه انداخنت نيـسـتجوگوياى آن است كه نه تنها خـدا و
اى خدا متصور شد.ف سايه» بران «طرى يا اخالقى هم منى�تو استعار)بلكه از جنبه

ت است. ازارف شـرحانى تاريكى معـرف تاريكى است و از ديدگاه روسايه معـر
د.د ندارجوتى در خدا نيست، هيچ نشانه�اى از تاريكى هم در او وارآجنا كه هيچ شر

هاست.او پدر نور
، كافىدش نيست» گر\«هيچ سايهب مى�گويد كه در كنار خدا قتى كه يعقوو

اجاى خدا ببينيم زيرناپذير يا پابرد تغييرجوب وچوا در چهارنيست كه فقط مطلب ر
ست بلكه او بهاپا نيكوط است. خدا نه فقط سرع به شخصيت خدا هم مربوضومو

ئى باشد.ى غير از نيكـوست. خدا بلد نيست كه چيـز ديـگـرار نيكوى استـوطرز
ئى يعنىن، نهايت نيكوفى مثل افالطوئى چنان با خدا عجين است كه فيلسونيكو

ئى خدا هم بر شخصيت او وى مى�بيند. نيكود خدا مساوا با خوئى رباالترين نيكو
ىند و جـارد او نشات مـى�گـيـرجود. اقدامـات او از وفتـار او داللـت دارهم بـر ر

ختست مثل درى هست، عمل مى�كنـد. درد وافق آنچه كه خوند. او مومى�شو
د، همان طور هم خداى نيكوى به�بار آور بد چيز ديگر)هاند جز ميـوبدى كه منى�تو

ليد كند. بد تو)هاند ميومنى�تو
د كه خدا بايد نيكـوا منعكس مى�كند. اگر گفته مى�شـوئى رن خدا، نيكوقانو

ا كه بر اوج از خويش رانين كيهانى خـارخى قوباشد، به خاطر اين نيست كه او بر
ا به شكلـىئى رى مى�كنند تبعيت مى�كند يا به خاطر اين نيست كه خدا نيـكـوداور

ت محض قدر)سيلهنى عمل كند و به وه�اى بى�قانواند به شيوتعريN مى�كند كه بتو
ئى خدا نه از سرا نيكو قلمداد منايد. نيكود رخاسته از اعتبار خويش، اعمال خوبر

نىن تبعيت مى�كند اما آن قانوعى قانوى. خدا از نوسبازى هواستبداد است نه از رو

افق شخصيتى است. او هميشه مود ون شخصيت خوكه او تابع آن است، قانو
ًاتاذ و ـرييغت لباق ريغ ىزرط هب و ىـدبا و ىلزا هك ىتيصخش ،دنك�ـىم لمع شيوخ

.ديآ�ىم ادخ ىوس زا ،لماك و وكين ششخب ره هك دهد�ىم ميلعت بوقعي .تسوكين
.تسه زين ىئوكين مامت عبنم هكلب تسا ىئوكين درادناتسا نيرت�ىئاهن طقف هن وا

«مى,دانيم كهميان ٢٨:٨ است: ب�ترين آيات عهد�جديد، رويكى از محبو
 او خوانده شده,اند،\ادهند و به حسب ارا دوست مى,داربه جهت آنانى كه خدا ر

 اين قسمت از كالم،اى خيريت (ايشان) با هم در كار مى,باشند.»ها بر چيز\همه
ى آسمانىك آينده�نگرى درار دشو)ب است، همان قدر هم نشانههمان قدر كه محبو

اى ما اتفاق مى�افتد، در جهت خيريتا براست. اگر خدا قادر است كه هر آنچه ر
ست. در اينجا بايدخ مى�دهد، نيكواى ما ر هر آنچه برًد، پس نهايتاما به كار انداز

مينى قابل هضمـىفى، امور زد. از طر» با تاكيد ادا شوً «نهايتا)دقت كنيم كه كلمه
انه باشند. (بايد هشيار باشيماقع شريراى ما پيش مى�آيند، ممكن است در وكه بر

هىجن، بدبختى، بى�عدالتى و انبوب). ما با را خوا بد بناميم و نه بد رب ركه نه خو
ئى خويش،د، خدا در نيكوجواجه مى�شويم. با اين وشايند مواز ساير امور ناخو

اىد. برا به مصلحت ما به كـار مـى�بـردد و آنهـا رمى�نـورا در آن امور ر)مار همـهطو
 متامى آنًى خدا، نهايتا فاجعه نيست. آينده�نگرًشخص مسيحى، هيچ چيز نهايتا

د.اى منفعت نهائى ما به كار مى�گيرا برشايند رامور ناخو
د: «اگر خداا دريافته بوئى خدا رى نيكوتر نيز همين جنبه از آينده�نگرتين لومار

دم بلكهم، نه فقط مى�خورداشته بخورگين بربه من مى�گفت كه از كN خيابانها سر
ست.»اى من نيكومى�دانستم كه بر
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سط ظلمت گناه ايجاد شده�اند.ند كه توقات، سايه�هائى دار١- مخلو
د.د ندارجو٢- هيچ سايه�اى در كنار خدا و

ن نيست.٣- خدا زير نظر قانو
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ن جدا نيست.٤- خدا از قانو
ن است.عى قانواى خويش نو ٥- خدا بر
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ابط شخصـى خـويـش، درا در روه آن رعدالت، كلمه�اى اسـت كـه هـر روز
ى دادگاههاى و در احكامى كه از سـوارن�گزدادهاى اجتماعى، در امور قانـوارقر

لى عدالت در عين حال كه پيش پاافتاده و معمو)ند مى�شنويم. كلمهصادر مى�شو
ا كه در پى تعريN مناسبـى از آنسد اما به همان انداه متام فالسفه�اى ربه نظر مى�ر

ده است.هستند، گيج و سر در گم كر
ميناد�ىم طبترم ،تسا هدوب فرط قيال اي هدش كلمت هك هچنآ اب ار تلادع تاقوا ىهاگ

شاداپ اي ندش هيبنت رطاخ هب هك مينز�ىم فرح ىصاخشا زا ىهاگ .ميريگ�ىم ىواسم اي
.دوش�ىمن هداد ىگتسياش تبسن هب هشيمه شاداپ هتبلا .دنا�هديسر ناشتقايل هب ًاقيقد ،نتفرگ
،صخش نيرتابيز هب هك تسا رارق و هدش هداد بيترت ىئابيز )هقباسم كي هك دينك ضرف

هك ـتسين نيا رطـاخ هب ،درب�ىم ار هـزياج ىئاـبيز نآ هك ىتقو .درـيگ�ىم قلـعت ىا�هزياج
هك دوش�ىم تياعر ىماگنه تلادع ،ضوع رد .دراد دوجو ندوب ابيز رد هتسياش ىزيچ
نارواد رگا .دريگ�ىم شاداپ هناراوازس ،هزياج تفايرد اب ،هدش هتشادنپ رتابيز هك ىسك

ار هولج نيرتابيز ـهك دنداد�ىم ىار ىسك هب )هوشر ـنتفرگ رطاخ هب اي ىسـايس ليالد هب(
.دوب�ىم هنالداعان هقباسم )هجيتن تقو نآ ،تشاد�ىمن

د: «دادنا چنين تعريN كرسطو عدالت رق�الذكر، اربه داليلى نظير داليل فو
افق قبلىان بنا به يك محظور اخالقى يا يك توا مى�توحق شخص به او».  «حق» ر

م او اقتضا مى�كند، تنبيـهد كه جرد. اگر كسى بيش از آن حدى تنبيه شـوتعيين منو
مزبور ناعادالنه است. اگر كسى پاداشى دريافت كند كه كمتر از اسـتـحـقـاق او

عادالنه است.باشد، آن پاداش غير
د؟ هر چند كهتباطى با عدالـت دارحمت چه ارحاال كه اين طور است پـس ر

ند اما بديهـىار داده مى�شـو در جاى يكديگر قـرًحمت و عدالت گاهى اشتبـاهـار
د كه ياقتى شامل حال شخص مى�شوحمت وت هستنـد. راست كه دو امر متفاو

ا كه مستحققاتى كمتر از آنچه رد دريافت كند يا مجازپاداشى بيش از استحقاق خو
ا معتدل مى�كند. فيضد رحمت خويش، عدالت خوده حتمل منايد. خدا با رآن بو

ىددار آن هستيم خو)اتى كه شايستهقتى خدا از مجازحمت است. وعى ر نوًاو اساسا
 ماست و به هميـن)ظيفـهستش و عبادت انسان كـه ومى�كند، يا هنگامى كه بـه پـر

حمت هيچ پاداشى نيست، پاداش مى�دهد، به ما فيض مى�بخشد. ر)خاطر شايسته
احيم باشد. خدا اين حق رگز مجبور نيست كه ره به اختيار خداست. او هرارهمو

عمال منايد.ِد اى خو نيكو)ادهافق ارا مود كه فيض خويش رظ مى�دارد محفواى خوبر
مود بر هر كـهحم خواهم فـر«رسى مى�گويد: همين است كه او بـه مـوبه خاطر

ميان ١٥:٩). (روحمت منايم«أفت خواهم منود بر هر كه رحم كنم و رر
اد رحمت خوا كه فيض يا ردم اغلب گله مى�كنند كه خدا منصN نيست چرمر
ا عفودم نثار منى�كند. ما شكايت مى�كنيم كه اگر خدا كسى رى بر همه مربه تساو

ا مجبور به عفو همه منى�داند.د را خومى�كند پس چر
اتن مقدس مى�بينيم كه خدا با همه به مسـاوح در متوضوصN، به وبا اين و

ستانف ساخت كه به ساير بت�پراهيم مكشوا بر ابرد رفتار منى�كند. او به طريقى خور
لس ظاهر شد كهف نساخت. او از سر فيض، به طريفى بر پودنياى باستان مكشو

طى ظاهر نگشت.داى اسخريوبر يهو
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وـربور وا تلادع ـاب ىطويرـخسا ىادوهي ـاما درك تفـايرد ضيف ادخ زا ـسلوپ
لـامعا اما دنسر�ىم ـرظن هب هنالداعـان هك دنتسه ـىئاه�بلاق ،ضيف و ـتمحر .دش
ىارب ىليلد تقو نآ ،دوب�ىم ىو قاقحتسا زا شيب ادوهي تازاجم رگا .دنتسين هناملاظ
مه ادوهي هك تـسين نآ مزلتسم نيا اما درك تفايرد ضيف سلوپ .تشاد�ىم تياكش
هك دشاب روبجم ادخ رگا ،دشاب ضيف نتشاد اور هب مزلم ادخ رگا .دنك تفايرد ضيف
.تسا تلادع عوضوم هكلب ضيف عوضوم هن عوضوم رگيد سپ ،دشخبب ضيف

هب زيچ ره ىـنعي( دجنگ�ىم تلادع بلاق رد ىرگداد ،سـدقم�باتك هاگديد زا
هنالداع ـهك دنك�ىم ار ىرـاك نامه ،دشـاب رگداد ادخ ىـتقو .)تسوكـين دوخ ىاج

اهنت هك ىشسرپ ،درك حرطم ادخ اب ار زيگنارب�شلاچ و ىنعم رپ ىشسرپ ميهاربا .تسا
ـشيادـيپ( »؟درك ـدهاوـخن فاصنا نـاهج مـامت رواد ايآ« :دراد ـىعـطق خسـاپ كي

:دنك�ىم حرطم ار ىهباشم راد�انعم شسرپ زين لوسر سلوپ ،اتسار نيمه رد .)٨١:٥٢
.)٩:٤١ نايمور( »!اشاح ؟تسا ىفاصنا,ىب ادخ دزن ايآ ؟ميئوگ هچ سپ«
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د.ى است كه حق بشمار مى�روم همان چيزى مستلز١- دادگر
ى از ديدگاه كتاب�مقدس، بسته به عدالت است يعنى به اجنام آنچه كـه٢- دادگر

ست است.در
ج ازحمت هم خارج از نظام عدالت و زير پا گذاشنت آن اسـت. ر٣- ظلم، خار

نظام عدالت است اما زير پا گذاشنت آن نيست.
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ى داشته�ام، شماد. من آغـازى دارآغازى سرمان و مكان، هر چيـز ز)هدر داير
ى داشته�اند، لباسهائىندگى مى�كنيم آغازى داشته�ايد، خانه�هائى كه در آنها زآغاز

مبيل�ها،د كه خانه�هاى ما، لباسهاى ما، اتومانى بوى داشته�اند. زشيم آغازكه مى�پو
ىدند و هيچ چيـزها نبود نداشت. اين چيـزجود ما وئى و خوماشين�هاى لباسشـو

اضح�تر از اين نيست.و
ى داشته�اند، بهآغازدمانى است كه سراز آجنا كه دور و بر ما مملو از اشيا و مر

ى داشته است. درى آغازى كنيم كه هر چيز نتيجه�گيرًاسه افتاده�ايم كه فورسواين و
چى است. چنان استنتاجىگبار به مغاك پـوشى مرى، پرهر حال، اين نتيجه�گير

ا؟اى علم و استدالل نيز مهلك اسـت. چـره براى مذهب و به همـان انـدازهم بر
ف بهد؟ آيا آن حرى دارآغازمان و مكان، هر چيز سر ز)ه نگفتم كه در دايرًمگر قبال

ى داشته است؟ خير،ى آغازى ساده�تر بگويم كه هر چيزمثابه اين نيست كه به طرز
 محالًجه به علم و منطق، قطعام نيستند. با توجه به يك مفهواين دو بيان به هيچ و

ى داشته،ى آغازدى روزجوا كه اگر هر موى داشته باشد چرى آغازاست كه هر چيز
د نداشته است.جومانى باشد كه هيچ چيز وپس بايد ز

دجوى�- و هيچ چيزًى -�مطلقـاحلظه�اى تأمل كنيم. تصور كنيد كه هيچ چيـز
ا درد نداشته باشـد رجوانيم حتى تصور اينكه هيچ چـيـز ونداشته باشد. ما منى�تـو
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دا متقاعد مى�سازعى ما رضود بپذيريم. حتى انديشيدن زياد به چنين مو خو)مخيله
ى هستيم.د چيزجوكه در پى نفى و

د، حال هيچ چيز نبوًد مى�داشت كه در آن مطلقاجومانى وصN اگر زبا اين و
دهمانى هيچ چيز نبو! اگر زست فهميديد، هيچ چيزد مى�داشت؟ درجوى وچه چيز

د.ى منى�بوه چيـزارقت يا همواى منطق، هيچ�ون و چرباشد، پس به حكم بى�چـو
ه» نيـزارد داشته باشد، حتى يك «همـوجـواند ومانى كه طى آن هيچ چيز نـتـودر ز

د.د ندارجوو
ئيم كه اگراقع با اطمينان مطلق بگـونه با اطمينان و در�وانيم اين گـوا مى�توچر

ال،د نداشت؟ پاسـخ ايـن سـوجوى ود، پس حاال هم چـيـزمانى هيچ چيـز نـبـوز
ند،ك بديهيات عاجزش اغلب از دراقعيت كه اشخاص بسيار باهوغم اين وعلى�ر

ى دست پيدا كنيد.انيد از هيچ به چيزى ساده است: شما منى�توت�انگيزبه طرز حير
د منى�آيد.جـوى به ويكى از احكام قطعى علم و منطق مى�گويد كه از هيچ، چيـز

اند، گريهاند بخندد، بخود. هيچ، منى�توى جز هيچ پديد منى�آورهيچ چيز، چيز
 آفريدن هم)قصد يا نفس بكشد، پس مسلم است كه از عـهـدهكند، كار كند، بـر

اند بكند. هيـچ،ى منى�توى نيست پس هيچ كـارمنى�آيد. از آجنا كه هيچ، چـيـزبر
ىاى اينكه چيزد. برديت ندارجوا كه موتى است چرى از هر قدرم و عارتهى از تداو

ت آفريدن خويش دست پيدا كند. آن چيزاز هيچ حاصل�آيد، آن چيز بايد بر قدر
ى بيش آشكـار)هئى ياوا خلق يا هست كند. البته چنيـن آرزود ربايد قادر باشد خـو

د، ناچار است قبل از اينكـهد بياورجوا به ود رى خوار باشد كه چيزنيست. اگر قر
ا هستد رد كه خوى ندارد داشته باشد، ديگر نيازجود، باشد. اما اگر وهست شو
مان وا بيافريند، مجبور اسـت كـه بـه طـور هـمـزد راهد خوى كه بـخـوكند. چيـز

استا، هم باشد و هم نباشد، هم هست باشد و هم نيست. چنـيـن سـخـنـىهم�ر
ل و علمى يعنىاين نقض بنيادى�ترين حكم متامى احكام معقويعنى تناقض و بنابر

حكم عدم تناقض است.
ى هست، پسد، اگر مى�بينيم كه حاال چيزد دارجوى واگر مى�بينيم كه چيـز

د داشته است. از اينجوى فاقد سر آغاز وبايد بدانيم كه به هر حال در جائى، چيز
دريكد با فراسل در مباحثه مشهور خواند رتركى مثل برگاهم كه متفكر زيـرنكته آ

ه�هائى پايان ناپذيرجنير «ز)انده كه كائنات فعلى، نتيجـهن، از اين سخن ركوپلستو
ح مى�كندا مطره�هائى بى�پايان رجنيرمتشكل از علل پايان�پذير» است. اين ايده، ز

ل و متناهى�اند كه طىى معلوده�اند و متشكل از چيزع كرل شروا از ازد ركه كار خو
ًفا مذكور، صر)ى است. ايدهل متناهى ديگرقN ناشدنى، باعث معلوندى متورو

اقعيت كهدآفرينى بى�انتها و از بنياد استنباط ابلهانه است. اين و خو)محمل مساله
جه از حماقت آنده�اند، به هيچ وشى بـو مزبور اشخاص باهو)ابداع كنندگان ايده
اندا كه ابله، گاهى مى�توه، اين ايده از ابله هم ابلهانه�تر است چرمنى�كاهد. به عالو

 غير ممكن است.ًاصالت داشته باشد اما اصالت داشنت اين ايده، منطقا
ا انكار منايد اماد» رى حاصل منى�شواند حكم «از هيچ چيز، چيزاسل مى�تور

د اصالح كند. ما مى�دانيما به خيال خواند حكم مزبور رن انتحار ذهنى منى�توبدو
ىكى هست، پس بايد چيـز-�و به حكم قطعى منطق مى�دانيم- كه اگر االن چيـز

د كه چهح مى�شوال مطرى نداشته است. حال اين سؤآغازد داشته باشد كه سرجوو
ى يا چه كسى؟چيز

ى، درسش چه چيزند كه پاسخ پـرى بر اين باورش بسيارمحققان سخت�كـو
ح مى�كنند كـهل ساگان) چنين مطـرد كائنات نهفته است. آنها (از جمـلـه كـارخو

هاى ديگر از او هستـنـد، چيـز)د اما همـهى ندارد آغازى كه خـواى يافنت آن چيـزبر
ى نيست كـه نيازًاء كائنات برويم. يعنـى اصـالاج يا ماورى نيست كه به مـعـرنياز
د.ض كرا فرى كائنات ايستاده باشـد�- رى مثل «خدا» -�خدائى كه در آن سـوچيز

آيد. كار بر)اند به نحو احسن از عهدهد مى�تون آن، خوى در دروكائنات يا چيز
 «متعال» گريبانگير ما شده، در)م كلمهفنت با مفهوندانه�اى كه از ور رخطاى ر

مده است. در فلسفه و الهيات، اعتقاد به مفهـوش كرق�الذكر جا خوى فوسناريو
اء» كائنات ايستاده و به حلاظ ماهيتج و ماورخداى «متعال» يعنى اينكه خدا در «او

االتر است.دات باالتر و وجواز ساير مو
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ى آنانيم. چه چـيـزقات مى�خـوف مخـلـوا اشرد ره، خـومرما در گفـتـار روز
جه داشته باشيد كـهدى به نام انسان متمايز مى�كند؟ توجوا از مود رجواالترين موو

ئيم كه خـداقتى مى�گـود با هم شريك�انـد. وجـواين مفاهيم، هر دو در لغـت مـو
 با سايرًعادى است كه نـوجومان اين است كه او ود است، منظـورجوباالترين مو

 چيست؟ او به اين دليل باالترينًت دقيقاد. آن تفاوت دارلى تفاودات معموجومو
د. او از اين جهت باالترين است كه سايرى ندارآغازاالترين ناميده شده كه سرو و
ىن كس ديگرا مديون او هستند و او هستى خويش را مديود ردات، هستى خوجومو

لدات ديگر، محصوجولى و ابدى است كه متام مودش نيست. او خالق ازجز خو
آفرينش او هستند.

ج ياان مى�گويند كه در كائـنـات و نـه در اول ساگان و ديگـرهنگامى كـه كـار
اد رد نشانى خالق خوق نيست، فقط در مورد كه مخلود دارجوى واء آن، چيزماور

ق، در اينجا (در داخل كائنات)نند. ساگان مى�گويد كه آن نامخلوبه نادانى مى�ز
اد رق يا متعال از كائنات). البته ساگان نيز خون از آن» (فوندگى مى�كند نه «بيروز

ترينآميـزازم مى�بيند. رد ملزا داراالترين يا باالترين جايگـاه ردى كه وجول وبه قبو
ند، آفريدگان از آن نشات مـى�گـيـر)بخش كائنات ساگان يعنى بخـشـى كـه هـمـه

د در جهان آفرينشجوى است كه حتت لفظ موهاى ديگرق از متامى چيزهمچنان مافو
د متعال باشيم.جود يك وجوت ديگر باز هم بايد قائل به وهستند. به عبار

ن كائنات» تفكر كنيم، بيشـتـر شـبـيـه خـداهر چه بيشتر در ايـن «خـالـق درو
ا آفريده يا آفريننده�اىدات ديگر رجود. او يا آن ناآفريده است كه متامى مـومى�شو
د.د دارن خوا در درود داشنت رجوت وكه قدر

ى هست،خشد اين است كه اگر االن چـيـزشيد مى�درحقيقتى كه مثـل خـور
د، هستى داشته باشد كه سايرجواالترين يا باالترين شكل ودى در وجوپس بايد و

«در ابتداشن كتاب�مقدس اين است كه دات از او باشند. نخستين كالم روجومو
شىاى كل تفكر مسيحـى، ارز كالم مزبور كه بـرا آفريد.»مين رخدا آسمانهـا و ز

 عقالنى است.ًمى كامالى مذهبى نيست بلكه مفهود فقط گفتاربنيادين دار

tLöš

د.ى دارمان و مكان آغازى به حلاظ ز١- هر چيز
اند بكند.ى منى�تو كارًد. هيچ، مطلقاى حاصل منى�شو٢- از هيچ، چيز

د داشته باشد.جوانست ود منى�داشت، حاال هم منى�توجوى ومانى چيز٣- اگر ز
د داشته باشد.جوى فاقد آغاز وند، پس بايد چيزد دارجوهائى و٤- االن چيز

ت مى�بايست قبـل ازا كه در آن صورا بيافريند چـرد راند خوى منى�تو٥- هيچ چيـز
د داشته باشد.جود، وپيدايش خو

ق نيست، پس آن «بخش» نسبت به بخش�هائى٦- اگر «بخشى» از كائنات مخلو
تر يا متعال است.ند، بركه آغاز دار

االترد او، ماهيتى باالتـر يـا وجوف�نظر از محـل وق، صـرد نامخلـوجو٧- يك و
د.قات دارنسبت به مخلو

د.جود داللت مى�كند نه بر محل وجو٨- متعال، بر حالت و
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اويدنس به معنى «مشـيـتدآيلند هست كه پـرگى در ايالـت رو بزرًشهر نسبتـا
ق�العاده�اى است. اين نام بيانگـر فـو)ى نكتهد. نام شهر مزبـور حـاوخدا» نام دار

 فعلى ما و طرز تفكر نسلهاى پيشين) عميقى است كه بين طرز تفكر جامعه)فاصله
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د؟ اين ناما «مشيت خدا» مى�گذارد. امروز ديگر چه كسى نام يك شهر رد دارجوو
حاال ديگر قديمى و از مد افتاده شده است.

اتىانى اشاراوامن از فرا مى�خون گذشته رشته�هاى مسيحيان قروهنگامى كه نو
 در زبان انگليسىprovidence )هاژم (وفته است، تكان مى�خورى خدا ركه به آينده�نگر

د).ى و تدبير الهى بكار مـى�روبه چندين معنى از جمله مشيت خدا، آينـده�نـگـر
ىن بيستم، بيش از مسيحيان امـروزسد كه مسيحيان پيش از قرچنين به نظر مى�ر

)ائى كه هـمـهح طبيـعـت�گـرفق مـى�داده�انـد. روا با مشيـت الـهـى ود رندگـى خـوز
هاى طبيعىا به چشم رويدادهاى مستقل مى�بيند و از نيـرورويدادهاى طبعيـت ر

ا بر نسل ما گذاشته است.د رد، تاثير خومان مى�برمستقل فر
ى از حلاظ ريشه�شناسى، «نگريسنت به جلو و ديدن پيش آينده�نگر)هاژمعناى و

)هاژتيب، وى است. بدين�تـرمانى يا چـيـزاى كسى، زك ديدن بـرقع» يا تـداراز مو
مى مزبور، مفهو) مشيت خدا باز مى�ماند. ايده)م عميق ايدهسانيدن مفهومزبور از ر

اقع بسىد و درود دارا در خوشت انسـان رنوت خدا بر سرم نظاراتر از مفهـوبس فر
د.ا منظور نظر دارگاهى خدا ر محض به پيش آ)هبيش از اشار

ده�اند:ا چنين تعريN كرن هفدهم مشيت خدا رست مينيستر، در قرالهيدانان و
) اعمال، همه)قات، همـه مخلو)دات است، همهجـو مو)خدا كه خالق متعال همـه

گاهى خطا�ناپذير و متايلا بر طبق پيش�آترين آنها رگترين آنها تا ناچيزامور، از بزر
اىد بر خويش، با حكمت اعلى و مشيت الهى مقدس خـو)ادهار ارمستقل و استو

حمت خويش حـمـايـتئى و رت، عدالت، نيـكـودن جالل حكمـت، قـدرستـو
ه مى�كند.مى�كند، هدايت مى�كند، سامان مى�دهد و ادار

د. كائنات نه فقط به سبب اينكه ازا كه مى�آفريند، نگاه هم مى�دارخدا آنچه ر
ابسته اسـت.د نيز به خـدا وم هستى خـوفته بلكه به خاطـر تـداوچشمه گـرخدا سر

تسط قدرد پايدار مباند و نه كار كند. خدا توت خوسط قدراند توكائنات نه مى�تو
ك داريم وندگى مى�كنيم، حترست كه زد. در اوا نگاه مى�دارخويش، همه چيز ر

صاحب هستى خويش هستيم.

دن قلمرو كائنات است. او با مشيت الهى، تاكيد بر الهى بو) اصلى ايده)نكته
گزى هراند. هيچ چيزد حكم مـى�راقتدار و اعتبار مطلق خويش، بر آفرينش خـو

دخ منى�دهد. او باعث مى�شو او ر)انهانه و آينده�نگرمت مقتـدر حكو)ن از حيطهبيرو
د.ن مى�سازنگود و سرازمى�افرا براتوريها رخشد. او امپرشيد بدرد و خوران بباركه بار
ند.قم مى�زا رهاى سر ما و ايام عمر ما راو مو

د. كليدد دارجوتى اساسى وشت يا شانس تفاونوبين مشيت الهى و اقبال، سر
د. شانس و اقبـالگى�هاى شخص خدا يافـت مـى�شـوت، در ويژكشN آن تفـاو

دشت، هويتى ناشناس دارنونابيناست در حالى كه خدا بيناى همه چيز است. سر
اند سخندر حالى كه خدا، پدر است. شانس الل است در حالى كه خدا مى�تو

ى كور ناشناسى، در تاريخ بشر دست اندر كار نيست. هر چهبگويد. هيچ نيرو
ئى مشيت الهى است. دست نامر)اسطهى مى�دهد به وهست و رو

ى شانس نيست.خدادى از روائى خداست، هيچ رمانرودر كائنات كه حتت فر
ى نيست مگر لغتى كـه آند. شانس چيزد ندارجوى به نام شانـس واقع، چيزدر و

تى قدرًد شانس اصـاللى خود واى تشريح احتماالت رياضى به كـار مـى�روهم بر
ى برد كه تاثيرائى ندارجه محتود. شانس به هيچ ود ندارجو وًا كه اصالد، چرندار

اقعيت داشته باشد.و
چگى رويدادهاست. هماهنگىى خدا، هماهنگى و يكپار ديگر آينده�نگر)جنبه

استاى خدا و انسانها داللت مى�كند. مادن امور، بر اقدامات همرو هم�دست بو
ىن ما روامو شخصى هستيم. در اغلب اتفاقـاتـى كـه پـيـر)ادهاى ارقاتى دارمخلـو

ت ديگرد، ثانويه يا به عبارى ما، چنان چه اعمال شـوگذارت تاثيرمى�دهند، قدر
د. اوار دارتر از اقدامات ما قـرق و بر خدا، فو)انهم است. مشيت مقتـدردست دو

د خو)ادهادى بشر، به ار بشر، از طريق اقدامات ار)ادهادى ارن زير پا گذاشنت آزبدو
ننه�اى كه از همدستى رويدادها در مـتـوشن�ترين منـوشانـد. رو عمل مى�پـو)جامه

انادرست. هر چند كه بران اوادرسN و براى يوان يافت، همان ماجرمقدس مى�تو
گ شدند، اما مشيتمى بـزرتكب جردند، مرسN از طريق خيانتى كه به او كـريو
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\ه«شما دربارانش گفت:  دارسN به برد. يو گناه ايشان در كار بو)سيلهخدا حتى به و
ى كند كه قومد تا كارمن بد انديشيديد ليكن خدا از آن قصد نيكـى كـر

 (پيدايش ٢٠:٥٠).ا احيا منايد، چنان كه امروز شده است»ى ركثير
ت�بار و اهريمنىارهائى بخش خدا حتى از طريق اغلب اقدامات شرمشيت ر

د كهمى�آيد، خيانتى بوتى كه از يك انسان براند حتقق يابد. كريه�ترين جسارمى�تو
د بلكهگ مسيح، تصادفى تاريخى نـبـود. با اين همه، مردا در حق مسيح كـريهو
د تا بهتريندا كمك كر يهو)انهد. اقدام شرير نهائى و تغيير�ناپذير خدا بو)ادهافق ارمو

 عمل)خريد گناهان بشر جامهاقعه�اى كه تا به حال در تاريخ اتفاق افتاده يعنى بازو
 «نيك» مى�ناميم.)ا جمعهشد. تصادفى نيست كه ما آن روز از تاريخ ربپو
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ند.م مشيت آسمانى نداردم اعتقادى به مفهوى از مرگار ما، بسيار١- در روز
ست.ى آفرينش اود نگاهدار٢- مشيت الهى، شامل كار خدا در مور

مت خداى آفرينش داللت مى�كند. بر حكو٣ً- مشيت الهى عمدتا
شت و شانس،نوهائى ناشناس مانند اقبال، سرتو مشيت آسمانى، نيرو٤- در پر

ند.د ندارجوو
سل بهى كه خدا با توخدادها نيز هست، امـر٥- مشيت الهى، شامل همدستى ر

د.مى آورا درا به اجرد ر آسمانى خو)ادهقات خويش، ار مخلو)ادهآن، از طريق ار

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

ب ١:٣٨-٣٤:٤١ايو
دانيال ٣٤:٤-٣٥
اعمال ٢٢:٢-٢٤

ميان ٣٣:١١-٣٦ رو
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مدازى گلN مى�پر در آجنا به بازًامينى كه اكثـرستامن در زقات كه با دوگاهى او
ط در آب است)، با ضربـهد خطر سـقـوهاى اخطار دهنـده در مـور(و پر از تابلـو

د وف مى�شـوكه�هاى آب منـحـرى يكى از بـرپ به سـومن، تـونامناسبـى كـه مـى�ز
د. از آجنا كه منقN مى�شوكه متوف برده در آن طـرنان از سطح آن عبور كرخ�زچر

هان باال انداخته و اين بيان كه «معجرا با ابروى رخادم كليسا هستم، چنين شاهكار
اىا ببينيد!» به من تبريك مى�گويند. همان طـور كـه هـر بـچـه�اى مـى�دانـد، بـرر

ه نيست. همچنيـنى به معجزانيدن يك تكه سنگ صاف بر سطح آب، نـيـازلغز
ى نيست. تا آجنا كهه نياز به معجـزًپ گلN از سطح آب اصالدن تواى عبور كربر
خد و مسير مناسبى داشته باشد، اشكالى پيش منى�آيد.م بچرعت الزپ با سرتو

هدافتسا دروم هدعاق�ىب ىلكش هب رگيد نامز ره زا شيب هزورما »هزجعم« حالطصا
،ىشيامن زاورپ لالخ رد دناب رب ناـبلخ كي ىاميپاوه ىاهخرچ سامت .دريگ�ىم رارق
ىالتبا رطاخ هب ،بورغ ىئابيز اي كيراب و گنت ىريسم زا ليبموتا كي ناباتش زيرگ
راك هب زيامتم موهفم هس هب هزجعم )هژاو هتبلا .دنوش�ىم هديمان هزجعم ،ىگرمزور هب ام
زا ،لاثم ناـونع هب .تسا بلـاج اما ىداع ىاهداديور ـرگنايب ،تـسخن .دور�ىم
تفارظ رطاخ هب ار ادخ ،ىدراوم نينچ رد .دوش�ىم داي هزجعم ناونع تحت كدوك دلوت

ىـنعي دوخ )هيوناث رازبا ـقيرط زا ادخ هك نيمه .ـميا�هدرك ميركت وا شنيـرفآ ىئابيز و
ىعيبط نيناوق هك دنامب ،ميوش�ىم توهبم ناهيك تمظع زا ،دنك�ىم راك ىعيبط نيناوق
تلالد ىداع ىروما رب هـزجعم حالطصا اجنيا رد .دنتسه اـدخ تاقولخم دوخ مه
.دنراد هراشا ادخ تردق )هنهپ رد هداعلا�قراخ ىببسم هب هك دنك�ىم

ل است. اغلب دره، همسان طريـق اوم استفاده از اصطالح معجزطريق دو
د كه طى آنها، خدا در بهترين و مناسب�تـريـندى ياد مى�شوارن مقدس از مـومتو

)هنه شايد سـتـاراى منـوده است. بـرار ثانويه عمـل كـرمان و مكان، از طـريـق ابـزز
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هى گرو)ق�العادهاستائى فوبيت�حلم، علتى طبيعى يا علمى داشته است. شايد هم�ر
خششضيح منطقى آن درا تونولى يك سوپرد يك ابر�نو�اختر يا به قوجوگان يا واز ستار

دن آن رويداده بوجه از معجرفنت چنين احتماالتى به هيچ وباشد. در هر حال پذير
ا بهسيـان راقع شد و مجولد مسيـح وانى در هنگام  تـوخشش نورمنى�كاهـد. آن در

مان و مكاناستاى شناخـت زه�اى در ره معجزد. پس آن ستاربيت�حلم هدايت منـو
مانش زاست. چنان رويدادى بيانگر جالل و عظمت خدائى است كه نقشهاى فر

د.ه�گر مى�شوه�آسا جلود كه آن رويداد به طريقى معجزهم مى�آميزا چنان درو مكان ر
ه مى�كنند.ن طبيعى اشارات به اقدامات خدا در تضاد با قانوم اينكه معجزسو

دن آب فنى�تر از اصطالح مزبور است. تبديل كـر) استفاده)د اخير نشان دهندهمور
نه�هائى از كار خدا برسط عيسى، منـودگان توانيدن ايلعازر از مرخيزاب يا بربه شر

نهاى اين گـوده است. بـرضع منـود او و خوًانين طبيعـى اسـت كـه مـآالخالف قـو
اىد داشته باشد. چنين رويدادهائى برجواند وضيح طبيعى منى�تورويدادها هيچ تو

ان پسر خدا به كار مى�آيند.شناخت اقتدار و اعتبار عيسى مسيح به عنو
ه نهفته است، از لغاتد معجزه منفراژمى كه در واى بيان مفهوكتاب�مقدس بر

ت�ها سخنمتعددى استفاده مى�كند. كتاب�مقدس از عالمات، عجايـب و قـدر
)ه در بيان كتاب�مقدسى، كلمهم معجزمى�گويد. ظري�Nترين شكل استفاده از مفهو

انده شده�اند كهات از آن رو عالمات و آيات خوعالمت يا آيت مى�باشد. معجـز
اىه مى�كنند. خدا بـرد اشاراى خوهائى شاخص�تر در ورمثل همه عالئم، به چيز

دات استفاده كرمينه مكاشفه آسمانى از معجزاثبات يا تصديق اعمال خويش در ز
ستاده است، بـها فرسى رد مـواز اينكه خوانيان ٣:٢-٤). خدا به منظـور ابـر(عبر

ه كند. پدر از طريق عالماتى كه به پسر داد، اقـتـدار وت داد تا معجـزسى قدرمو
د.ا تصديق منواعتبار او ر
طد. نخستين ديدگاه مربود دارجوات، سه ديدگاه متمايز و معجز)هه دربارامروز

ه هستند.ع معجزقو منكر امكان وًايان مذهبى است كه اصالگربه انكار
ات اتفـاقانهاى كتاب�مقـدس، مـعـجـزم معتقد اسـت كـه در دورديدگـاه دو

ن نيز همچنان اتفاق مى�افتند.افتاده�اند و اكنو
ى روًاقعاات مذكور در كتاب�مقدس وم بر اين باور است كه معجزديدگاه سو

هب شد، او به يكبـارن مقدس مكتـوداده�اند اما هنگامى كه مكاشفه خـدا در مـتـو
 جهان)صهد كه خدا همچنان در عردارارد. اين ديدگاه اصرقN كرا متوه راجنام معجز

هت اجنام كار از طريق معجزق طبيعى كار مى�كند اما ديگر قدرهستى به طريقى فو
ا به انسانها عطا منى�كند.ر
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ت�ها و عجايب سخن مى�گويد.١- كتاب�مقدس از عالمات، قدر
ده است.د ثبت كرا در خوات راع مختلفى از معجز٢- كتاب�مقدس انو

ق طبيعـى،ق طبيعى هستند اما هر حادثـه فـوات، رويدادهاى فو٣- همه معجـز
ه نيست.معجز
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اهد شد».اهد شد، خوان «هر چه خـود با عنو محبوبـى دار)انهدوريس دى تر
شت خبر مى�دهد كهنوعى اعتقاد به سرل، از نوان با همان نگاه او اين عنو)دستمايه

تب اذعانادث مختلN به طور مرد حونااميد كننده است. الهيات اسالمى در مور
است الله است.»د كه «اين خومى�دار
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آفرينش خويش و او بر)انه خدا يعنى تسلط مقتـدر)اده به ارًكتاب�مقدس عميقـا
انيم خدا سخن مى�ر)ادهچه كه در آن است، اهميت مى�دهد. هنگامى كـه از ارهر

)ادهده تر، ارم گسترا اجنام مى�دهيم. در مفهوالاقل به سه طريق مختلN اين كار ر
ل، آن جنبهم اوكانه و مخفى خدا. الهيدانان از مفهوى ملو دستور)ادهخدا يعنى ار

ار است پيـشا كه قر آن، هر آنچه ر)اسطهك مى�كنند كه خدا بـه وا در خدا ر)ادهاز ار
)ادهانه سامان مى�دهد. از آجنا كه خدا مختار مقتدر مطلق است و از ارآيد، مقتدر

انيم مطمئن شويم كه هيچ اتفاقى منى�افـتـدد، مى�توان ممانعت كرگز منى�تـواو هر
ه او باشد. بايد با اجازًخ مى�دهد، نهايتامگر اينكه او بر آن مسلط باشد. آنچه كه ر

هائى اتفـاقه مى�دهد تا چيـزانه اجـازدبارصN، حتى هنگامى كه خـدا بـربا ايـن و
د كه در اعمالا دارت و حق اين ره مى�دهد كه هميشه قدربيافتند، از اين حلاظ اجاز

ع آنها ممانعت منايد. پس تا اينجاى كـارقوادث اين دنيا دخالت كند يـا از وو حو
ده است.اده» كرا «ارا مى�دهد، يعنى آنها رع امور رقوه وهمين كه او اجاز

سد از ما پنهانقتى كه هنگام حتقـق آن نـر خدا تا و)كانه ملو)ادهم، با اينكـه اردو
اده او مبنى بر اعطاى او بر ما پديدار مى�باشد، يعنـى ار)ادهاست، يك جنبـه از ار

د خو)ادهن مقدس خويش، ارد. در اين جا، خدا از طريق قانون و شريعت خوقانو
دى نكنيم؛ خدا بر اين است كه ما دز)ادهاى مثال، ارد. برف مى�سازا بر ما مكشور

 خدا در)ادها محبت منائيم؛ توبه كنيم و مقدس باشيم. اين جنبه از ارد ردشمنان خو
 آن، خدا)اسطهجدانى كه بـه وف شده است، وجدان ما مكشـوكالم او و نيز در و

ده است.ب ما حك كرا بر قلود راحكام اخالقى خو
ًاه در قلب ما، تعهد�آور هستند. ما اصالن مقدس و خواه در متواحكام او خو
دنت يا امكان خنثى كـرا زير پا بگذاريم. ما قدراده راست يـا ارحق نداريم آن خو

گز مجاز نيستيـم آنا داريم، هر چند كه هرن مقدس رص قانـو خدا در خصو)ادهار
اهد شد،انيم با گفنت «هر چه خوا به كار ببريم. همچنين ما منى�توت يا امكان رقدر
 شاهانه يا)ادها ببخشيم. ممكن است در ارد رتكب گناه شويم و خواهد شد» مرخو

 شاهانه)ادهه داشته باشيم» گناه كنيم، كما اينكه او ارمخفى خدا باشد كه ما «اجاز

د.ا مى�گذارحله اجرسيله اعمال اشخاص گناهكار به مرا حتى از طريق و به ود رخو
د. با اينخته شودا، عيسى فروى مثل خيانت يهوار ابز)اسطهد كه به وخدا مقدر كر

دا منى�كاهد. هنگامى كهد در گناه يهوجوت يا خيانت مواران شرد، اين از ميزجوو
ا بهن مقدس بشكنيم، نبايد آن رد قانوا در مور او ر)ادهه مى�دهد» تا ارخدا به ما «اجاز

ت او، قدر)هل اخالقى تلقى كنيم. اجازاى نفى اصوى اخالقى بر اعطاى مجوز)لهمنز
ا منى�دهد.جه حق آن را به ما مى�دهد اما به هيچ وتكاب گناه رار

نيا .تسا ىريگ�ميـمصت )هنيمز رد ادخ )هدارا دروم رد سدقم�باـتك نايب نيموس
هب .دـنك�ىم دونشوخ ار وا ـهك تسا ىزيچ نآ فـرعم و ادخ تلاح ـرگنايب ،ـثحبم
گرم ،مامت ىخـلت اب وا لاح نيا اب درب�ىمن ىتذل چيه ريرش گرم زا ادخ ،لاثم ناونع
رد ،ادخ ىدوـنشوخ تياـهن .دهد�ىم نامـرف ريرش گرم ـهب اي دنك�ـىم هدارا ار ريرش

رابتعا تابثا رد ،دنك�ىم ىرواد ار ايند وا هك ىماگنه .تسوا دوخ تلادع و سيدقت
راوازس هك ىنانآ هب نداد رفيك زا اذهعم ،دوش�ىم دونشوخ ،شيوخ ىرگداد و تلادع
رد ار دوخ ىدونشوخ ام هك دش�ىم دونشوخ ىتقو ادخ .دوش�ىمن داش دنتسه وا ىرواد
.تسا دونشوخان ىخلت هب وا ،ميتسه نامرفان ام هك ىتقو .ميباي�ىم تعاطا

مى�يابند،ندگى خويـش دراى زا بر» خدا ر)ادهقتى كه «ارى از مسيحيان وبسيار
ار او،اده�اى كه ما در پى آنيم، جزو اسرند. اگر ارپريشان يا حتى عقده�اى مى�شو

ست و اوّى خدا سـرّأى سرن مى�كوبيـم. رى است، آب در هـاومخفى يا دستـور
)ادهك اراى درد. تقال بـردى او منى�شوشنـوا به ما بگويد، باعث خـو رّاينكه آن سـر

مجاز حريمدن غيرحانيت باشد، بر هـم زى خدا، بيش از آنكه نشانه�اى از روّسر
د. اين بخشى از پاسخ ايـنى خدا به ما ربطى ندارّأى سرصى خداسـت. رخصو

اح و ساير اقـدامـاتا كتاب�مقدس به فال بيـنـى، احـضـار اروال است كه چـرسؤ
د.عه�اى از اين دست، آن چنان با ديد منفى مى�نگرممنو

قتىدمند باشيم تا از نظر جان كالوين متابعت كنيم كـه گـفـت: «وما بايد خر
اقعىا مى�بندد، من از جستجو باز مى�ايستم.» نـشـان ود رخدا دهان مقدس خـو

ن او در قانو)ادها كه در ار خدا ر)ادهشند ارد كه مى�كوحانيت در آنانى ديده مى�شورو
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ف است، بدانند. شخص الهى نيز كسى است كه روز و شب بـرمقدس مكشـو
ح�القدس «هدايـتسط روشيم تـوكز مى�كند. در حينى كه مـى�كـواحكام خدا متـر

 به عدالتًح�القدس عمدتاى حياتى است كـه روشويم» به ياد داشنت اين نكته امر
انده شده�ايم تا مطابق هر كلمه�اى كه از دهان خدا صـادرهدايت مى�كند. ما خـو

اقعط است و دروست كه به ما مربـوف او مكشو)ادهندگى كنيم. اين ارد، زمى�شو
د.ندگى ما دارا با زتباط ممكن رگترين اربزر
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 خدا:ادهم ارسه مفهو
ا كهسط آن، هر آنچـه راده�اى است كه خدا تـوى همـان ار امر) شاهانـه)اده الN) ار

مانى كه حتقق نيافتـه بـر مـااده تا زد. اين ارا مى�گـذارحله اجرمان مى�دهد بـه مـرفر
مخفى است.

فامين مكشوت است از احكام يا فرن مقدس، عبارص قانو خدا در خصو)ادهب) ار
جه چنيـنا داريم اما به هيـچ وت شكسنت آنها رامينى كه ما قـدرخدا، احكام يا فـر

حقى نداريم.
د كهف مى�سازى، بيانگر حالت يا تصميم خدا است و مكشو تصميم�گير)ادهج) ار

د گناه انسـان، بـهه» شاهانه خدا در مـورد مى�كند. «اجـازشنـوا خوى او رچه چيـز
ا تأئيد منايد.ى رفتار چنين رًم اين نيست كه اخالقامفهو
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ده است.ار كرقرم خويش برابطه�اى است كه خدا با قوعهد، پايه و اساس آن ر
د. هرد دارجوتهائى نيـز وداد است اما بين اين دو تفـاوار به شكل قـرًالعهد معمـو

د كه كمفينى بسته مى�شوداد، مابين طرارافقات تعهد�آور هستند. قرى آنها، تودو
ف در امضادن با يكديگر هستند و هر دو طرت چانه زاى قدراز و دارو بيش هم�طر

خد. با اينافق مى�چرداد بر مدار توارادند. عهد نيز همانند قريا عدم امضاى آن آز
ض، ازلى در عواز نيستند وفين عهدهاى كتاب�مقدس، هم�طر طرًالد، معموجوو

ار دراج�گز خر)اج�گير و تبعـهافقات بين اربابان خرئى تعبيت مى�كنند كه در تـوالگو
اناراج گزان و خراج�گيرافقات خرده است. تول بوديك معمودنياى باستان خاور نز

بد) بين پادشاهى فاحت و حاكمى مغلوم بوسونه كه در ميان ملل قديم مر(همان گو
ف اجنام منى�شد.ه�اى بين آن دو طربه عمل مى�آمد و هيچ مذاكر

د زيادى بيانگرد، تا حـدوطه نام مى�برفين مربونخستين عنصر عهد كه از طـر
«من خداوند خداىد: ت آغاز مى�شوج ٢:٢٠ با اين عبارمفاد عهد است. خرو

د.ار بشمار مى�رواج�گـز خر)ائيل، تبعهم اسـر خدا ارباب است و قوشما هستـم.»
سطم، مقدمه تاريخى قضيه است. اين قسمت اقدامات اجنام شـده تـوعنصر دو

تانيان از اساردن عبرن آورد، اقداماتى مثل بيـرومى�شمارا برند) رارباب (يا خداو
ف مقابل مى�كند. در اصطـالحى طرفادارا شايسته ومصر، اقداماتى كه اربـاب ر

الهياتى، اين قسمت، قسمت فيض است.
اجبف مقابل عهد ود كه بر طراماتى نام مى�برند از الزدر قسمت بعد، خداو

د.فى مى�شومان» معران «ده فرامات با عنوج، آن الزده است. در باب ٢٠ خروكر
اى جامعه معاصر عهد، تعهدى اخالقى به حساب مى�آمد.امين، برهر يك از آن فر

هند به منافعى اشاركات و لعنت�ها است. خداوگند پايانى عهد، بيانگر برسو
هاى عهد تبعيت كنند، به آنهاار و مدارار او از قراج�گز خر)مى�كند كه چنانچه تبعه
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د. خدا بهمان پنجم يافت مـى�شـوع در فـرضونه�اى از اين مواهد بخشيـد. منـوخو
مينام كنند، ايام ايشان در سرزا احترد رالدين خوعده مى�دهد كه اگر وائيليان واسر

فى مى�كند كه دامنگيرا معرد. عهد مزبور همچنين لعنت�هائى راهد بواز خود درعومو
ائيلند. خدا به اسـرد قصور ورزليتهاى خـواهد شد كه نسبت به مسـئـومى خـوقو

با بى�تقصير محسوتاهى كنند، ايشان راخطار مى�كند كه اگر در تكريم نام او كو
سىاهيم، موح، ابرى بنيادين، در عهدهاى خدا با آدم، نود. همين الگواهد كرنخو

و نيز عهد بين عيسى و كليساى او قابل مشاهده است.
د كه هرم بوسودند. مرن امضا مى�كرا در خوان كتاب�مقدسى، عهدها ردر دور

ند و بدين طريـقدند بگذراناتى كه قطعه قطعه شـده بـوف عهد از ميان حيـودو طر
نه�اى ازميا ١٨:٣٤). منوع كنيد به ارجود عهد نشان دهند (رارا با مود رافقت خومو

نه مزبور، خداا در پيدايش ٧:١٥-٢١ مالحظه مى�كنيم. در منـوع عهـد راين نو
ت،انات قطعيت يافتند. در هر صوردن حيواهيم داد كه با قربانى كرعده�هائى به ابرو

گندىانات عبور مى�كند تا نشان دهد كه به سودر اين قضيه فقط خدا از ميان آن حيو
م به حتقق عهد مى�داند.ا ملزد راكيد، خو

ن مسيح برپيمان يا همان عهد�جديد يعنى عهد فيض، با ريـخـتـه شـدن خـو
 خدا مبنى بر جنات و)عدهت ديگر امضا شـد. وسيد يا به عبارصليب به تصويب ر

عده داد كه همه كسانىند نه فقط ود. خداوكز اين عهد جاى دارى، در مرستگارر
عدهكل مى�كنند جنات دهد بلكه به قيد مقدس�ترين بيعانـه، بـر وا كه به مسيح تور

)ثيقها ود را خدمت و عبادت مى�كنيم كه خـوده است. ما خدائى رد مهر تائيد زخو
ده است.ى كامل ما منوستگارر
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عناصر عهد:
ا مشخص مى�كند.١- مدخل: صاحب اختيار مطلق ر

ف.ابطه بين دو طر٢- مقدمه تاريخى: مرور تاريخچه ر

اد يا بندهاى عهد.٣- تصريحات: خالصه مو
د عهد متعهد مى�كند.ارا به موفين رعدهائى كه طرها: وگندها / نذر٤- سو

اىات�هائى) كه به ازمجازكات و لعنت�ها (پاداشها وائى: بر٥- ضمانت�هاى اجر
ند.اء گذاشته مى�شود اجرعايت يا نقض عهد، به مورر

گان قربانى شده يا مرن حيو خوًن، مثال خو)سيلهدن عهد به و٦- تائيديه: مهر كر
مسيح.
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د،د گذاشتند، با خدائى كه خالـق آنـهـا بـوجـو و)صها پا به عـرقتى آدم و حـوو
د عبادت ودند كه در قبال آفريدگار خـوظN بوابطه�اى اخالقى داشتند. آنها مـور

استخـوديت و بندگى، ادعائى مبنى بـر دراى اين عبـوبندگى كنند بى�آنكـه بـه از
حمت محبت، ر)اسطهت، خدا به وكت يا طلب پاداش داشته باشند. در هر صوربر

جب آن،د پيمانى بست كـه بـه مـوطلبانه با آفريده�هـاى خـوو فيض خويـش، داو
ازفين آن، هم�طرد كه طرد. اين عهدى نبون خويش افزوكت به قانوعده�اى شامل برو

 بين)ليهد متكى بر ابتكار خدا و اقتدار آسمانى او. اين عهد اوباشند بلكه عهدى بو
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استار آن شد كه از حكم اود. در اين عهد، خدا خوخدا و انسان، عهد اعمال بو
د. اطاعت شوً و كامالًدقيقا

دان باشد اما به انسان هشـدار دادكت اطاعت، حيات جـاوعده داد كه براو و
ن،د. همه انسانها از آدم تاكنواهد بوگ خوات بى�اطاعتى از حكم خدا، مركه مجاز

انند اطاعت از چنانناپذير در اين عهد شريك هستند. آدميان مى�توى گريزبه طرز
ند.انند از تبعات آن بگريزگز منى�توا انكار كنند اما هرد آن رجود يا حتى وا رعهدى ر

ا نقض مى�كنند و چه كسانى كه بـه آن عـمـلهمه انسانها، چه كسانى كـه عـهـد ر
ند. عهد اعمال، مبناى احتياج مـا بـهابطه�اى با خدا دارمى�منايند، در اين عهـد ر

ا زير پا گذاشته ايم) و همچنين مبناى اميد جناتاى اينكه آن عهد رجنات است (بر
سانيده است).اى ما به حتقق را برج در آن راد مندرماست (به خاطر اينكه مسيح، مو

انى مى�شويـم كـهد و ما بدهكـارتنها با يك گناه، عهد اعمال نـقـض مـى�شـو
دازيم. اگر ما حتى پس از تنـهـا يـك گـنـاه،ا به خدا بـپـرد رانيم بدهـى خـومنى�تـو

هائى داريم، فقط و فقط به خاطر فيض خداست. همچنينچكترين اميدى به ركو
 فيض اسـت.)اسطـهد به واهيم كـرپاداشهائى كه در آسمـان از خـدا دريـافـت خـو

دنمهوكش اهنآ ـهب ار رشب دوخ ضيف اب ادخ هك ـدنتسه ىئاياطع ،ىنـامسآ ىاهشاداپ
ىتقايل هب طقف ،دـوب�ىم لامعا هنيمز رد ادخ اب دوخ دهع عبـات مدآ هچنانچ .دزاس�ىم
ىو دياع ،اـدخ اب دوخ دـهع دادرارق تياعر زا ـلصاح ىاوقت ـقيرط زا هك دـيسر�ىم
عادبا ار ىا�هزـات دهع ،شيوخ تـمحر زا ادخ ،داتفا هانگ رد مدآ ـهك اجنآ زا .دش�ىم
.ديدرگ ىلمع و ريذپ�ناكما تاجن ،نآ هطساو هب هك ىدهع ،دوب ضيف رب ىنتبم هك دومن

د. كارده كه همانا عيسى مسيح بـوعايت كرا رفقط يك انسان، عهد اعمال ر
ا حتقق بخشيد. آدم با خدا ر)ليهان آدم ثانى يا آدم نوين، متامى بندهاى عهد اواو به عنو

ند، دركل و اعتماد داراى همه آنانى كه بر او توسيدن به آجنا، برشايستگى او در ر
س است.دستر

د آسمانارد، وى خواسطه اعمال نيكوعيسى نخستين شخصى است كه به و
د آسمان مى�شويم. هنگامىارى عيسى وشده است. ما نيز به خاطر اعمال نيكو

قتىند. وا مى�پذيريم، آن اعمال، «از آن ما» مى�شواسطه ايمان، عيسى ركه به و
باى ما محسوا برى مسيح ركه به عيسى مسيح ايمان مى�آوريم، خدا اعمال نيكو

ا كه خدا از سر فيـض،ا حتقق مى�بخشـد چـرمى�كند. عهد فيض، عهد اعـمـال ر
اسطه فيـض، ازتيب ما بـه ود. بدين ترا به حساب ما مى�گـذارشايستگى مسيـح ر

مى�آئيم.عهده بندهاى عهد اعمال بر

tLöš

د عهدى به نام عهد اعمال شد.ارا و١- خدا با آدم و حو
ابسته�اند.مينه اعمال وى به عهد خدا در زناپذير گريز)ه٢- همه انسانها به شيو

٣- همه انسانها، ناقض عهد اعمال هستند.
ا حتقق بخشيد.٤- عيسى عهد اعمال ر

ار مى�دهد، شايستگى كـهس ما قـرا در دستر٥- عهد فيض، شايستگى مسـيـح ر
ست.سط اوعايت بندهاى عهد اعمال توناشى از ر
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هيت مسيح ايمان داشت. اين ايمان،م است كه به الودن الزاى مسيحى بوبر
صN،بخشى اساسى از اجنيل عهد�جديد يعنى همان اجنيل مسيح است. با اين و

غمد كه على�رده كه طى آن، كليسا ناچار نشده باشد با اشخاصى كلنجار برونى نبوقر
هيت مسيحاف به الوا مسيحى مى�دانند. اعترد رهيت مسيح، خوانكار يا حتريN الو

دهم و بيستـم،م، پنجم، نوزن چهارن از تاريخ كليسا يعنى قـرول چهار قردر طو
ده است. از آجنا كه ما در يكى ازانگيز بوغا�برن كليسائى، حاد و غوعى دروضومو

ى ازست، پاسدارم بدعت روبروندگى مى�كنيم كه طى آن، كليسا با هجونى زقرو
د.هيت مسيح، فوريت دارلواف به اوايمان كلسيا مبنى بر اعتر

اى نيقيه كه به سال ٣٢٥ ميالدى تشكيل شد، كليسا در مخالفت بـادر شور
د است و ماهيت آسمانىلوق بلكه مود كه عيسى نه مخلوبدعت آريانى�ها اعالم كر

 باًم تثليث، ذاتاد كه شخص دواو از همان ذات پدر است. اين اعالم بيانگر آن بو
د خداست. او فقط شبيهجود» مسيح، وجوخداى پدر يكى است. اين يعنـى «و

هيت مسيح، از شهادت�هاىاف به الوهيت است. اعترد الوهيت نيست بلكه خوالو
مى�آيد،ت جسـم درس به كسوگومتعدد عهد�جديد اخذ شده است. همين كه لـو

فلى مكشود ازجوان ودى اقدم بر آفرينش بلكه به عنوجوان ومسيح نه فقط به عنو
د خداد و خواحت بيان مى�كند كه او در آغاز با خدا بود. عهد�جديد به صرمى�شو

حنا ١:١-٣).د (يوبو

هيت تعددى به حلاظ شخـصم آن است كه در ميان الودن او مستلـزبا خدا بو
نهيت است.  در مـتـول او در الوم شمودن او مستلـزد داشته باشد. خـدا بـوجوو

ح، الفاظ وضوديگر عهد�جديد، الفاظ و القابى به عيسى نسبت داده شده كه به و
ا نثـار اوند» راالى آسمانى «خـداوان وهيت هستند. خدا، عـنـوالقاب خاص الـو

ندان پسر انسان، ادعا مى�كند كه خداومى�كند (فيليپيان ٩:٢-١١). عيسى به عنو
قـس ١:٢-د ( مرا دارقس ٢٨:٢) و اختيار بخشايش گـنـاهـان رسبت است (مـر
نه كه به هنگـامب ١:٢) و همان گـوانده شده (يعقـوند جالل خـو١٢). او خداو

اده،حنا ٢٨:٢٠)، از سر ار (يو«اى خداوند من و اى خداى من!»ما، اف تواعتر
د.ا مى�پذيرستيده شدن رپر

ى ياد كه پـرار شده، اظهار مى�دارانيان تكـرلس در مطلبى كه در كتاب عبـرپو
لسيان ١٩:١) و نيز اينكه عيسى در مسيح ساكن است (كوًهيت، جسماكمال الو

ف�نظر از اينكه تاق ديگر، صرشته يا هر مخلوستيدن فرتر است. پرشتگان براز فر
ضع شده در كتاب�مقدسعيت ونه اعتال داده شده است، نقض ممنوچه پايه يا چگو

هيت مسيححنا نيز به الـوت «من هستم» در اجنيل يـوستى است. عبارعليه بت�پـر
شهادت مى�دهد.

 انسانًد كه عيسى حقيقتان پنجم (٤٥١ م.) تصريح كرن در قراى كالسدوشور
 عيسى يعنى ذات انسانى و ذات الهـى، بـنـا بـه)گانـهد. ذات دو خدا بوًو حقيقـتـا

ى باشد.ى از انفصال يا بخش�پذيرهم آميختگى و برن درتعريN، بايد بدو
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ى اساسى است.هيت مسيح از ديدگاه مسحيت، باور١- الو
دانهائى در مـوردهم و بيستم با بحرم، پنجم، نوزن چهـار٢- كليسا در خالل قرو

ده است.اجه بوهيت مسيح مومينه الوى در زبدعتگذار
د كه او ازهيت مسيح، اعالن كراى نيقيه (٣٢٥ م.) ضمن تصريح بر الو٣- شور

د است.لوق بلكه موى است كه پدر هست و او نه مخلوهرهمان ذات يا جو

ππ
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ح تائيد مى�كند.ضوا به وهيت مسيح ر٤- عهد�جديد، الو
 خدا ست.ًد كه عيسى حقيقتان (٤٥١ م.) اعالم كراى كالسدو٥- شور

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

قس ٢٨:٢مر
حنا ١:١-١٤يو

حنا ٥٨:٨يو
حنا ٢٨:٢٠يو

فيليپيان ٩:٢-١١
لسيان ١٩:١كو
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اضحـىدار معناى ومانبردار يا مطيع به چه معنى است؟ در زبان مـا فـرمانبرفر
دق خودار هم شأن مافـومانبـرى «حتت» اختيار كسى اسـت. فـرد و آن اينكـه ودار

د.ه او اختيار و اقتدار ندارنيست و به انداز
ًا كامالد راس خوئيم، بايد حوى مسيح سخن مى�گـودارمانبرهنگامى كه از فر

ى است. اما درى به معناى عدم تساودارمانبـرهنگ ما فرا كه در فرجمع كنيم چـر
ى هستند. هر سـه،مت و در جالل مساوتثليث هر سه شخص در ذات، در حـر

هيت شريك�اند.لى، ابدى، قائم به ذات، و در همه جنبه�ها و صفات الواز
انهدارمانبرطلبانه نقشى فراى جنات بشر، پسر داوت، در نقشه خدا بربه هر صور

ستد و پسرا به جهان مى�فـرد. پدر است كه پسر را نسبت به پدر به عهده مى�گيـرر
گز نبايـدت هرساند. به هر صـورا به اجنام بر پدر ر)ادهمين مى�آيد تـا ارمطيعانه بـه ز

ضايتى پسر شد. از آجنا كه پدر واحتى و نارجب نارتصور كنيم كه آن اطاعت، مو

ه مشتاق آنها نيز يكى است. پدر به همان انداز)ادهپسر در جالل همسان هستند، ار
ست به همـانجنات انسان است كه پسر. پسر مشتاق اجنام كار جنـات اسـت، در

ت خانـهد كه غيرد كه پسر چنين كند. عيـسـى اعـالم كـره كه پدر اشتيـاق دارانداز
 پدر است.)ادهاك او اجنام اراب و خورحنا ١٧:٢) و خوده است (يوا خورپدر، او ر

دنجن برى و اطاعت مسيح، فقط در ردارمانبرجه داشت كه فره بايد توباالخر
اى ما و جالل نهائىخالصه منى�شد. نقشه خدا شامل همه جنبه�هاى كار مسيح بر

نى هدف پدر با كارستگـى دروست�مينيستر، به هم پيـود. اعتقاد نامـه ومسيح بو
ا چنين تعريN مى�كند:مسيح ر
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د كه ما فاقدى كراى ما كـارد، بر كامل پدر خو)ادهعيسى با تسليم خويش به ار
د.ن خدا اطاعـت كـر از قانـوًديم. او كامـالاى خويـش بـوان اجنام آن بـراده و توار

ا همچنين مناسب است تـا«مـا رمسيح به هنگام تعميد خويش به يحيى گـفـت: 
اسر حيات و خدمت عيسى، (متى ١٥:٣). سرسانيم»ا به كمال رمتام عدالت ر

ا نشان مى�دهد.آن اطاعت كامل ر
سانيـد. ازا به اجنام رعيسى با تبعيت كامل از شريعت، دو كار مهم حياتـى ر

ه بى�عيب باشد. اگر عيسـىهاننده ما يعنى همـان بـرد تا رايط بوفى، حائز شـرطر
سد به گناهان ما.ه كند چه را كفارد رانست گناه خود منى�توده بوگناه كر

د، صاحب پاداشهائى شد كه خدا بـهف ديگر، او با اطاعت كامل خـواز طر
د. او اليق پاداشهاى آسمانى شد، پاداشهائىعده داده بوندگان عهد وهمه نگاه�دار

ا جنات داد.مان رم نافردار، قومانبران يگانه فرا بر ما نثار مى�كند. او به عنوكه آنها ر
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ى پدر است، در نقشى كه در١- با اينكه مسيح از حيث ذات الهى خويش مساو
دار پدر است.مانبرد، فرجنات به عهده دار

م «كسر شأن» نيست.ى به مفهودارمانبر٢- فر
طلبانه است.ى مسيح داودارمانبر٣- فر

د ودارا بـرم خويش رد تا گنـاه قـوايط كرا حائـز شـر٤- اطاعت كامل مسـيـح، او ر
د.عده داده شده بود كه به جنات�يافتگان وصاحب آن پاداشهاى آسمانى شو
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حنا ٣٤:٤يو
حنا ٣٠:٥يو

فيليپان ٥:٢-٨
انيان ٨:٥-١٠عبر
انيان ٥:١٠-١٠عبر
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نيرت�تخس زا ىكي ،تفرگ دوخ هب ىناسنا تعيبط ًاتقيقح رسپ ىادخ هك رواب نيا
ىاليم ١٥٤ لاس رد هك اهاسيلك ىمومع ىاروش .تسا ىخيرات تيحيسم ىاه�ىروئت
دوب ادخ ىتسار هب و ناسنا ىتسار هب ىسيع هك درك حيرصت ،دش ليكشت نودسلاك رد
زا ىربم و ىگتخيمآ مهرد نودب هك دنا�هتسويپ مه ـهب نانچ ،حيسم تعيبط ود نيا و
.تسا ىقاب دوخ تافص رد نانچمه ،تعيبط ره و دنتسه ميسقت اي ىئادج

فته است.ار گرد حمله قر به دو طريق مورً انسانى عيسى، عمدتاًطبيعت حقيقتا
ائى» بجنگد، بدعتى كهگرم يا «ظاهرستيزد كه با بدعـت دوليه ناچار بوكليساى او

ده است.تعليم مى�داد كه عيسى فاقد پيكر مادى يا طبيعت انسانـى حـقـيـقـى بـو
لـىاى بدن است ودند كه عيسى فقـط «در ظـاهـر» دارايان بر اين بـاور بـوگرظاهـر

 اعالمًحنا قوياخالف اين تعاليم، يـوده است. برع شبح بودى از نوجواقع، ودرو
انا انكار كنند، ضد مسيح و پيـرود آنانى كه آمدن عيسى در جسم حقيقى رمى�كر

او هستند.
د. اينشتى» بـود بدعت «تك�سـرد كرا رى كه كليسـا آن ربدعت عمده ديـگـر

اى دو ماهيت بلكه فقط يك ماهيت داشته است.بدعت مى�گفت كه عيسى، نه دار
 انسانى بلكـهً الهى و نه حقيقتـاًد، نه حقيقتـاطبق بدعت مزبور، آن ماهيت منـفـر

د.ه، طبيعت «انسانيت الهى» ناميده مى�شوده است. آن آميزه�اى از آن دو بوآميز
اى طبيعت انسانى، يا انسانـىهيت برصدد قائل شدن الوشتى يا دربدعت تك�سر

دن طبيعتى الهى است.كر
دها تهديد كـرشتى، كليسـا ركانه�اى از بدعت تك�سـره، شكل زيـردر هر دور

سطه تود آن طبيعت انسانى، يكسـرست داراست. هميشه اين متايل هست كه دو
ديت�هاى انسانيت عيسى از مـيـانى كه محـدود به نحـوطبيعت الهى بلعيـده شـو

د.داشته شوبر
ن تقسيم و جدائى، از يكديگر متييز دهيم.ا بدوما بايد آن دو طبيعت عيسى ر

سنگى او نه در قالبد، مى�بينيم كه گرسنه مى�شونه، هنگامى كه عيسى گراى منوبر
ب طبيعت انسانى بروز مى�كند. آنچه از آن طبيعتچوطبيعت الهى بلكه در چهار

جه به آنچه از عيسى مسيحاند با توالهى يا از آن طبيعت انسانى گفته شده، مى�تو
اى مثال، مسيح يعنـىد. برى منتسب شـوده، به يكى از آن دو طبيعـت وبروز كر

ان گفت كه خدا بـرد. با اين حال منى�توهمان خدا�-�انسان، بر باالى صليـب مـر
د مسيح متحد باقىباالى صليب جان داد. با اينكه آن دو طبيعت، پس از صعـو

ا از يكديگره ظهور آنها بر ما، آن طبيعت�ها رجه به شيومى�مانند، همچنان بايد با تو
د ما حاضـرمتييز دهيم. اگر طبيعت انسانى مسيح مالك كار باشـد، او ديـگـر نـز

گز از ما غايب نيست.د مسيح در طبيعت الهى خويش، هرجونيست اما با اين و
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د. او «به خاطر ما» انسان شـد. او بـهانسانيت مسيح، مثل انسانـيـت مـا بـو
ان جنات دهنده ما اقدام كند. او جايگزين ما شد و گناهانآمد تا به عنوحالت ما در

جن بكشد. او با تن دادن به حكم خدا به جاىفت تا به جاى ما را بر خويش گرما ر
ديد. گناهان مافه�اى نيز اجنام گرآيند جنات، تبادل دو طرديد.  در فرما، فديه ما گر

نصيب عيسى شده و عدالت او به ما افاضه شده است.
راومه دوخ رب تسا ام صقان تيناسنا راوازس هك ار ىتيموكحم و ىرواد وا

.مينك�ىم تفايرد ار وا لماك تيناسنا هـتسياش تكرب ام هك ىلاح رد دنك�ىم
ـهمه ثاريم ـهك تشاد ار ىئـاه�تيدودـحم نامه ،دـوخ تينـاسنا رد ىـسيع
ىناسنا تعـيبط رد وا .دوب هانگ زا ىراع وا هكنيا ىانـثتسا هب ،تسا مدآ�ىنب

قيقد و ىقيقح ديسر�ىم هك اجنآ ات دنچ ره وا شناد .دوبن قلطم ىاناد ،دوخ
نيمز هب شيوخ تشگزاب تعاس و زور لثم ىئاهزيچ وا .دوبن اهتنا�ىب اما دوب
وا شناد و تسا قلطم ىاناد ،دوخ ىهلا تـعيبط رد وا هتبلا .تسناد�ىمن ار

.درادن ىدح
د. او هم مثل همه انسانهامان و مكان بود به زان انسان، محدوعيسى به عنو

سنـهاحد، در بيش از يك جا باشد، او خسـتـه مـى�شـد، گـرانست در آن ومنى�تـو
گ آشنا شـد و از مر)د مى�شد. او حتى با جتربهد و متحمـل درمى�شد، گريه مى�كر

د.همه اين جهات شبيه ما بو
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د. با طبيعتى الهى او متحد بو١ً- عيسى طبيعتى انسانى داشت كه دقيقا
اقعى نداشته است.ائى، عيسى، پيكر مادى وگرم يا ظاهرستيز٢- طبق بدعت دو
اى طبيعت انسانى است،هيت برشتى، در صدد قائل شدن الو٣- بدعت تك�سر

د.اقع مى�شوهيت او وبه طريقى كه انسانيت او حتت الشعاع الو
٤- طبيعت انسانى مسيح، مبناى تطبيق هويت او با ماست.

د.ا بر ما افاضه منود رفت و عدالت خود گرا بر خو٥- عيسى گناهان ما ر

ا داشت، به استثناىلى رديت�هاى انسانيت معمو٦- طبيعت انسانى عيسى، محدو
د.ى از گناه بواينكه او عار
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غالطيان ٤:٤
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انيان ١٤:٢-١٨عبر
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 به انسانيت او نظر داريم.ًئيم كالهنگامى كه از بى�گناهى مسيح سخن مى�گو
ا كه بنا به تعريـNى بى�معنى است چرهيت مسيح، كـاردن بى�گناهى الوح كرمطر

نه بى�گناهى مسيح، از قيد هر گو)هاند گناه كند و منى�كند. آموزهيت منى�توما، الو
ان تاريخ نيز اينسخت�ترين بدعتگذارده است، حتى سراد بوكشمكش بنيادين آز

ده�اند.ا انكار نكرخصيصه مسيح ر
ىارب ـهكلب دشـاب ام ىارب ىئوـگلا هك ديآ�ىمن ـنيا راك هب طقف ،ـحيسم ىهـانگ�ىب

هن ،دوب�ىمن »بيع�ىب هرب« حيسم رگا .تسا ىروـرض و ىئانب ريز ىا�هديا ،ام تاجن
هدنهد تاجن جاتحم زين دوخ هكلب ديامن نيمات ار اهناسنا كت�كت تاجن تسناوت�ىمن اهنت
ىنـابرق كي مزلتسم ،دش لمحتم بيلص ىالاب رب حيـسم هك ىناهانگ هوبنا .دش�ىم
.دشاب هدوب هانگ�ىب هك دش�ىم هداد ىسك طسوت تسياب�ىم ىنابرق نآ .دوب لماك

ًد. مسيح كامالاى جنبه�هاى منفى و مثبت بود داربى�گناهى مسيح، به نوبه خو
د. او از هرا نقض نكرد. او هيچكدام از احكام مقدس خـدا را بواز سرپيچى مبر
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غمد. مسيح على�رد، با دقت و احتياط اطاعت مى كـرده بوموآنچه كه خدا امر فر
ا هم اجنام مى�داد. به ختنه، تعميد و چه بسادى رانين يهود، حتى قوبى�گناهى خو

د. از جنبه مثبت، مسيح مشتاق اطاعت از احكامانات عمل منودن حيوبه قربانى كر
تد كه غير او گفته شده بو)ها اجنام دهد. دربارد ر پدر خو)ادهد كه ارد؛ او متعهد بوبو

ش پـدر)ادهاك او، اجنام ارحنا ١٧:٢) و خـورده است (يوا خورش، او رخانه پـدر
حنا ٣٤:٤).ده است (يوبو

طانيان ١٥:٤ مربـود به عبرد دارجـود بى�گناهى مسيـح ومشكلى كـه در مـور
د ضعY,هاى ما بشود بلـكـهئيس كهنه نداريم كه نتواند هـمـدرا ر«زيراست: 

نه كه ما اگر مسيح هـمـان گـوموده شده در هر چيز به مثال ما بـدون گـنـاه.»آز
قتىانسته بى�گناه باشد؟ ونه مى�توسه شده است، پس چگوسوسه مى�شويم وسوو

«ليكن هرد: گتر هم مى�شوانيم، مساله حتى بزرا مى�خوب ١٤:١-١٥ ركه يعقو
د. پسا مى,كشد و فريفته مى,سازكسى در جتربه مى,افتد وقتى كه شهوت او ر

ا توليد مى,كند.»سيده موت رايد و گناه به اجنام را مى,زشهوت آبسنت شده گناه ر
ن ما نشاتد دروح مى�دهد كه از اميال گناه�آلوا شرسـه رسوعى از وب نويعقو

سهسود هستند. اگر عيسى همان طور و گناه�آلوً و ماهيتاًد. اين اميال اساسامى�گير
د داشتهمى�آيد كه او اميال گناه�آلـود كه ما مى�شويم، از ظاهر امر چنين بـرشده بو

 همانًانيان آمده، دقيقان گناه» كه در كتاب عبرت « بدوصN، عباراست. با اين و
ا تعديل مى�كند. عيسى اميالى داشت امـا هـيـچ امـيـالع رضوى است كه مـوچيز

م از جانبسه شد، هجوسوسيله شيطان ودى نداشت. هنگامى كه او به وگناه�آلو
د كه در خاللد. شيطان تالش مى�كرنى بوسه�اى بيروسوسه، وسود، آن ون بوبيرو
سنه گرًا كند. مسلم است كه عيسى جسمادن اغوا به خوره عيسى، او ره روزدور

دجودن او هيچ گناهـى وسنه بود، در گرجواك داشت. با ايـن ود و ميل به خوربو
عضود. اما اينجا مواست غذا بخورد، عيسى مى�خـوتى منى�كرنداشت. اگر تفاو

 پدر تبعيت كند و به همين خاطر هيـچ)ادهد كه از ارد. عيسى متعهد بـوق مى�كرفر
د كهايطى كرا حائز شرد رميلى به گناه نداشت. عيسى با بى�گناهى خويـش، خـو

م جناتىد. در هر حال، جنات ما مستلزاى گناهان ما بومه قربانى كامل شدن برالز
)ات شايستـهد و مجازد كه عيسى جايگزين ما شـوم بودو جانبه است. نه فقـط الز

د تـا بجا مى�آورًا كامـالد، بلكه مى�بايست احكام خـدا را متحمل شـوگناهان مـا ر
دد. عيسى نه فقطكات عهد خدا تامين گراى دريافت برد نياز ما برشايستگى مور

د، بلكه در اطاعت كامـلاى گناهكار مـراى ناقص و بى�گناه بـران كامل بـربه عنو
د.مه جنات ما بود. اطاعت كامل او الزندگى كرز
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ى است.اى جنات ما ضرو١- بى�گناهى مسيح، بر
ه شد.ه بى�عيب كفاران بر٢- عيسى به عنو

سه نشد.سود وسط اميال گناه�آلو٣- مسيح تو
ا بهاى جنـات رد نياز ما برد، عدالت (لياقت) مـور٤- عيسى با اطاعت كامـل خـو

د.دست آور
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لد عيسـى،ه، بر اين باور مبتنى اسـت كـه تـواده شدن عيسى از بـاكـر ز)هآموز
ح�القدس طفلىت روه به قدرد كه طى آن، مريم باكرى بوه�آميزى معجزدارنتيجه بار

ه�آميزلد معجزده باشد. توى انسانى دخيل بود بى�آنكه پدرد دريافت كرحم خوا در رر
 ماهيت او به ما مى�گويد.)هى دربارعيسى مسيح، نكات بسيار

د و او يكى از مااقع او انسان بـواده شد، نشان مى�دهد كـه درون زاينكـه از ز
د. ما با گنـاه همانند انسانيت ما نبـوًت، انسانيت مسيح، دقيقـاشد. به هر صور

ص مسيح صدق منى�كند.د در خصواده شده�ايم، اما اين موراصلى ز
ًد. در حالى كه مسلماتباط دارهيت مسيح اره، همچنين با الواده شدن از باكرز

د،د شواره به دنيا ولد از باكره�اى غير از توهيت اين امكان هست كه به شيواى الوبر
شتهائيل فره مى�كند. اطالع دادن جبردن او اشارلد مسيح، به آسمانى بوه تومعجر

ار مى�دهد. هنگامى كه او به مريم گـفـت كـهد تاكيد قرا مـوربه مريم، اين نكتـه ر
«اين چگونه مى,شود و حال آنـكـهاهد داشت، مريم پريشـان شـد: ى خوپسـر

قا ٣٤:١). (لوا نشناخته,ام؟»دى رمر
ه، اهميتى اساسىلد از باكرع توضوك ما از مواى درائيل به مريم، برپاسخ جبر

ت اعلى بر تو سايه خـواهـد«روح,القدس بر تو خواهد آمد و قوت حـضـرد: دار
قا�٣٥:١). (لوافكند. از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد»

قا ٣٧:١).(لوى محال نيست» د خدا هيچ امرا نز«زيرد: شته افزوحلظاتى بعد فر
ده در مورى از معجزن عارنى مدرگوعى دگرعى كه نوف�نظر از لقاح مصنوصر

ابطه�اى نيستحاملگى است، در طبيعت هيچ چيز عادى�تر و پيش پا افتاده�تر از ر
ديكىدى نزنى كه با هيچ مرد. حامله شدن زل سبب آبستنى مى�شوكه به طور معمو

انينح خالف قوضولوژيكى غير عادى است بلكه به ونداشته، نه تنها از حلاظ بيو
طبيعت نيز هست.

د نيامدهجود مريم بـه وسط خود تـوفته بوار گردكى كه در بطن مريـم قـراما كو
افتـه او رار گـرح بر مـريـم قـرح�القـدس اسـت. كـالم رودك، رود. «پدر» كـوبـو

ا جهان ر)ليهح�القدس در آفرينش اوشته، كار روار داد. سخن فر«حتت�الشعاع» قر
ندك كه اكنوش مريم طنين�انداز مى�كند. آن طنين از اين خبر مى�دهد كه كودر گو

د.اهد بوه خوست، خلقتى ويژد خدا پدر اوخو
 معتقد نيستند كه عيسـى پـسـرًالند، معمـوا باور نـداره رلد از باكرآنانى كه تـو

بى است كه نقطه انشعاب محسوه باورلد از باكرحقيقى خداست. بدين حلاظ، تو
ند جداه اعتقاد ندارا از آنانى كه به قيامت و كفارا رل�گرا مسيحيان اصود زيرمى�شو

مى�كند.
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ا تعليم مى�دهد.ه راده شدن از باكر ز)هاحت و قاطعيت، آموز١- كتاب�مقدس به صر
ه ياان آدم تازن، به انسانيت او و ظاهر شدن او به عنواده شدن عيسى از يك ز٢- ز

ه مى�كند.م اشارآدم دو
ان پسرد، به طبيعت الهى او به عنـوى بـود مبرلد عيسى از دخالت مـر٣- اينكه تو

د.ه دارخدا اشار
ه�آميزاء�الطبيعى يا معجز به انكار عناصر مـاورًاله معمواده شدن از باكر٤- انكار ز

ط است.ن مقدس مربومتو
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د از پدر» است، آتش كشمكشلوه كتاب�مقدس كه عيسى «يگانه مواين اشار
اده متامىخته است. از آجنا كه عيسى، «نخسـت�زافروعظيمى در تاريخ كليسا بـر

ده�اند كه كتاب�مقدسح كرخى مطرلسيان ١٥:١) برانده شده (كوآفريدگان» نيز خو
قى اعتال يافته است.دى آسمانى بلكه مخلوجوچنين تعليم مى�دهد كه عيسى، نه و

هيت مسيحسل به چنين مباحثى، الون�ها، با توموه و هم مورهم شاهدان يهو
ه است كه عاملهيت مسيح از جانب آن دو گروا انكار مى�كنند. همين انكار الور

قه�هاست.ديN فره شعب مسيحى بلكه در رمرعمده احتساب ايشان نه در ز
عضـوم ميالدى منكر تثليث شـد، مـون چهـارتد در قرس مـرهنگامى كه آريـو

هيتس عليه الوفت. بحث اصلى آريـوهيت مسيح قضيه�اى حاد بشمار مـى�رالو
سفت. آريوى سبقت مى�گرن�هاى امروزموه و مورمسيح، از مباحث شاهدان يهو

م شد.ان بدعتگذار محكواى نيقيه به سال ٣٢٥ ميالدى به عنودر شور
ت دقيق�تر «صادر شده»د» يا به عبارلونانى كه «مو يو)هاژس مى�گفت كه وآريو

دلودن» مى�باشد. آنچه موع به بوخ دادن»، «شدن» يا «شروجمه شده به معناى «رتر
مانى داشته باشد و به همين دليل بايد در بستر زمان، آغازشده بايستى از حلاظ ز

دن است، متناهى باشد.ق بوكه نشانه�اى از مخلو
م ايستادن در باالتريـن حـددن، به مفـهـواده متامى آفريدگـان» بـو «نخسـت�ز

شتگان است كه البته درجه�اى باالتر از فرم داشنت دردن است، به مفهوق بومخلو
ستـيـدناى آفرينش نيـسـت. پـردن به ورد كـرم صعودن، به مفـهـوچنان حـدى بـو

استيده شدن رش پرى، ارزق ديگرشته يا مخلوستى است. هيچ فرق، بت�پرمخلو
آميـزعى انكار كفـرا نـواى عيسى رهيت بـرس، قائل شدن صفـت الـود. آريـوندار

دجواويه وس، خدا بايد چه از زستى كتاب�مقدسى مى�دانست. در نظر آريويكتا�پر
د.ب شواحد» محسوو چه از حلاظ شخص، «و

)ا منعكس مى�كند. اعتقاد�نامهاكنش كليسا به بدعت آرين رن ايمان نيقيه، وقانو
ق.» كليسا در اين معادله ساده،د شد نه مخلولوف است كه عيسى «مومزبور معتر

ق» نشاند» به «مخلـولوا در قبال خطر تفسير يا تاويل اصطـالح «مـود رت خوغير
ارم هموفنت از مفهوه راى طفردند كه برا متهم كراى نيقيه رخين، شورخى مورداد. بر

اده متامى آفريدگان»، به چهت «نخست زد» و عبارلونانى معادل «موه يواژو ساده و
سل نشده است. بهها و از اين شاخه به آن شاخه پريدن�هاى ذهنى كه متودستاويز

م ساده آن اصطـالحـات روه�اى مستبدانـه از مـفـهـوت، كليسا بـه شـيـوهر صـور
تا با عبارد رلودن اصطالح مود داشت كه محصور كرجومينه�هائى ودانيد. زنگربر

د.جيه مى�كرق نشد» توتعديل شده «مخلو
مينه كلى تعليـما در زد كه آن اصطالحات رنخست اينكه كليسا در پـى آن بـو

د عهد�جديدك كند. كليسا كه قانع شده بوط به طبيعت مسيح دركتاب�مقدسى مربو
ار دادن بخشى از كالم در مقابل بخشهيت مسيح است، با قرح بيانگر الوضوبه و

د.ديگر مخالفت مى�كر
ى ود، بيشتر قالبهاى فكرشته شده بونانى نو با اينكه عهد�جديد به زبان يوًثانيا

نانىى از طريق زبان يوه�هاى عبرى هستند، يعنى انگارمفاهيم آن مملو از معانى عبر
ه�كاريهاىبيان شده�اند. اين حقيقت، به ما هشدار مى�دهد كه بيش از حد به ريـز

حنا از اصطـالحه كه يـوست به همان انـدازنانى باستان نچسبـيـم. درفنى زبان يـو
هه به پسر خدا استفاده صحيح مى�كند، خطاست كه حوزاى اشارس برگوپربار لو

س پر كنيم.گوتبط با استفاده از كلمه لونانى مرا با ايده�هاى يوآن اصطالح ر
فته است.د، در عهد�جديد به طريقى تعديل شده به كار رلو اصطالح موًثالثا

 درًده شده است. مجدداد يگانه» نام برلوان «موحنا ١٤:١ از عيسى به عنـودر يو
د» ناميده شده است.لوحنا ١٨:١ او «يگانه پسر مويو

هناگي« زا ىنانوي ىلصا نتم رد ديوگ�ىم هك ـتسا تسد رد ىمهم ىطخ هخسن
راك ،دـوش هتفريذپ هخـسن نآ نتم هچنانچ .ـتسا هدمآ نايم هب نـخس »دولوم ىادخ
»دولوم رسپ هناگي« موهفم هك مينك دروخرب ىروط رگا ،بيترت ره هب .تسا مامت هثحابم
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.تشاد ميهاوخ تسد رد ار نيزو ىا�هدننك ليدعت نانچمه ،ميمهفب بلطم نآ زا ار
ىنانوي نابز رد ونوم دنوشـيپ .تسا هدش هديمان (monogynous) هناگي دـولوم ىسيع
.تسا قلطم درفم ،شيوخ ندوب دـولوم رد ىسيع .تسا ىنيزو ىديكات راب لماح

ـهك موهفم نآ ـهب ىرگيد زـيچ چيه ـاي سك چيه .ـتسا دولوم ىئـاتمه�ىب زـرط هب وا
حيسم ىلزا ندوب دولوم زا دناوت�ىم اسيلك رگا .تسا هدشن دولوم ،هدش دولوم ىسيع
هب هن رسپ .ديامن ادا ار بلطم نآ قح دنك�ىم شالت هك تسا نيا رطاخ هب ،دنارب نخس
.شده است رداص ردپ زا لزا رد ،ثيلثت مود صخش بلاق رد هكلب قولخم ناونع

انياند (عبرد» نام مى�برلوان «مود از عيسى به عنوانيان كه به نوبه خونامه به عبر
د در عهد�جديدجواالترين مسيح�شناسى موساله�اى باشد كه و٥:١) شايد همان ر

قابت مى�كند،انيان رمينه با عبرائه كند. تنها كتاب عهد�جديد كه در اين زا به ما ارر
اند. بازا «خدا» مى�خواحت متام، عيسى رح و صرضوحنا به وحناست. يواجنيل يو

د.د» سخن به ميان مى�آورلوحناست كه از مسيح در هيئت «يگانه موهم يو
دىهگ يهواده متامى آفريدگان» بايستى در بستر فره اينكه لفظ «نخست�زباالخر

ان ديد كه اصـطـالحاويه ممتاز مى�تـود. با نگريـسـنت از آن زل فهميـده شـون اوقر
د داللت مى�كنـد.ث پدر دارارفيعى كه مسيح در جايـگـاه واده بر مقام رنخسـت�ز

ى (يعنـىاث پدر ساالر ميـرًالاده پسر، معمـوتيب كه نخـسـت�ز به همان تـرًدقيقـا
ت پدرت پسر آسمانى، ملكود، عيسى نيز در كسوا دريافت مى�كرم) رى قوسرور

د.اث خويش مى�پذيرا به مثابه ميرر
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هدناوخ »ناگديرفآ ىمامت هداز تسخن« و »ردپ ِرسپ هناگي« ىسيع هك تقيقح نيا -١
.تسا هدنكفا اسيلك خيرات ناج هب ار حيسم تيهولا رس رب شكمشك هرارش ،هدش

د مى�جويند.هيت مسيح از آن الفاظ سواى انكار الون�ها برموموره و٢- شاهدان يهو
ق». اين متايزد» است نه «مخلولود كه عيسى «مـون ايمان نيقيه اعالم منـو٣- قانو

د.هيت مسيح بوتابى از تائيديه عهد�جديد مبنى بر الودقيق، باز

ق،ان مخلـود» از پدر ناميده شده است. عيسى نه به عنـولو٤- عيسى «يگانه مـو
ى بى�همتـا،م تثليث، به طرزان شخـص دولى خدا، به عنوان پسر ازبلكه به عنـو

د پدر است.لومو
د.ل فهميده شون اودى قرهنگ يهواده بايستى در بستر فـر٥- اصطالح نخست ز

هاىث همه چيـزاراده متامى آفريدگان» است كـه وعيسى از اين حلاظ «نخـسـت ز
متعلق به پدر است.
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حنا ١:١-١٨يو
لسيان ١٥:١-١٩كو
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ا مى�شد، با آئين مقـدسسط يحيى تعميد دهنده اجرسم تعميد با آب كه تـور
ديكابت نـزسط عيسى بنياد نهاده شد، قـره توان نشانه پيمان تـازتعميد كه به عنـو

ديد، اما نبايد آنهام گرسوى مرالذكر به دنبال آن ديگرد. هر چند كه تعميد اخيردار
فت.ا با هم اشتباه گرر

اهيم ديد كه به عهدعتيق تعلقسى كنيم خوا بررچنانچه با دقت تعميد يحيى ر
هائى در عهد�جديد منعكس شده اما پـيـمـاند. با اينكه از خدمت يحيى چـيـزدار
مد كه خدا قوى بوديد مگر پس از خدمت يحيى. تعميد يحيى چيزه، آغاز نگرتاز
عظهد. يحيى موى بود. تعميد يحيى، تعميد آماده سازم كرا به آن ملزائيل رد اسرخو

ديكد. نزد بوعود او منادى مسيح مـوديك است و خوت خدا نزد كه ملكـومى�كر
د كهى منانده بوع مسيح ديده مى�شد. چيزقوت خدا در ظهور قريب�الوشدن ملكو
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كدند و تداراى آمدن او آماده نبوائيل برم اسرد اما قود پادشاه شناخته شوعومسيح مو
دند.اقع آنها ناپاك بودند. درونديده بو

ديانى كه بهد. پيش از يحيى، غير يهـوى بنيادين بوسازعى بازتعميد يحيى نو
اسم تطهيرم مى�شدند كه به جهت طاهر شدن، مرمى�آمدند، ملزديت دركيش يهو

مان داد كه توبـهديان نيز فرنند. با ظهور يحيى تعميد دهنده، خدا به يـهـوا بگذارر
هين�آميزا بدعت و تواسته يحيى رد، خوسمى دين يهوند. مقامات ركنند و طاهر شو

فتار مى�كند كهديان چنان رد كه يحيى با يهودند. استدالل آنان اين بـوتلقى مى�كر
ديان هستند.انگار ايشان به ناپاكى غير يهو

اضات يحيى، بر آنغم اعتر به تعميد يحيى تن داد و حتى على�رًعيسى عمدا
د كه در مقابل متامىم بود، الزعواى عيسى در نقش مسيح موا برار ورزيد زيراصر

مد با قود. عيسى در مسير تطابـق خـود آورائيل، سر فرود اسراحكام خدا در مـور
ساند.ا به حتقق برفت تا متام عدالت رخويش، تعميد گر

د، عمل عيسـىدن شد تا از يحيى تعميد بگـيـرد ارد روارهنگامى كه عيسـى و
م گناهكاره قومـرا در زد رمينى او شد. در اينجا او نه فقط خونشانه آغاز خدمت ز

خى جهات،ح�القدس مسح شد تا خدمت كند. از برسط رود بلكه توآورخويش در
دان مسيح، ماموريت خود. در اينجا او به عنوى عيسى بواين انتصاب يا دستگذار

د.ا آغاز كرر
م «شخص مسح شده» است. عيسـى در تـعـمـيـداصطالح مسيح به مـفـهـو

نه كه اشعياا همان گود رعوح�القدس مسح شد و نقش مسيح موسط روخويش، تو
ا مسحا خداوند مر«روح خداوند يهوه بر من است زيرد جتسم بخشيـد: گفته بو

 (اشعيا ١:٦١).ت دهم»ا بشارده است تا مسكينان ركر
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د.د بوعواى آمدن مسيح مو١- تعميد يحيى، ايجاد آمادگى بر
م آن، «ناپاكى»ا كه مفهود چرهين�آميز بودى تو٢- تعميد يحيى در نظر مقامات يهو

د.ايشان بو

انىد به جاى گناهكارفى خواى معر٣- عيسى نه به خاطر گناهان خويش بلكه بـر
د، تعميد داده شد.اى جناتشان آمده بوكه بر

تى تدهين شد.ى يا مسح يا به عبار٤- عيسى در تعميد خويش، دستگذار
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ى�هاىت پيروزا به صور آن رًاله و جالل فكر مى�كنيم، معـمـوقتى به شكـوو
فقيت�هاى شغلى يا اشتهار شخص در نظر مجسم مى�كنيم.شى، موخشان ورزدر

انى عظمت بى�بديـلخشش نورله درد در كتاب�مقدس، جالل از مـقـوجوبا اين و
هيت عيسـىه الوشت�ساز، شكونوست. در حلظات مهم و سرى اواسوخدا در فر

قه انسانيت او تابيد.از طريق خر
ت ديگر «تبديل هيئت» او «جتلى» يا به عبار)اقعهگز مثل وجالل مسيح شايد هر

 كه معادل جتلى يا تبديل هيئت اسـتmetamorphoomaiنانى ه يواژديدنى نشد. و
د.ديسى يا مسخ به كار مى�روم دگريكى از مشتقات آن در زبانهاى غربى به مفهو

انه تبديلم ابريشم به پروقتى كه كران مثال وتبديل هيئت يعنى تغيير شكل؛ به عنو
 در آغازtransند ان تبديل هيئت ناميد. پيشوا مى�توخ داده رد، تغيير شكل رمى�شو

تا آن سر» است. به معناى «از اين سرًاى تبديل هيئت، لفظافته بره�هاى بكار راژو
انيم تبديل هيئتپس در تبديل هيئت، مرز يا مانعى پشت سر گذاشته شد. مى�تو
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ق طبيعى، خط بين انسان و خدا بنـامـيـم.دن از خط بين طبيعى و فـوا عبور كـرر
د.ا به قصد قلمرو خدا پشت سر مى�گذارهاى قياس رى از مرزتبديل هيئت، مرز

داز عينى اين نكته بوخشنده�اى از عيسى ساطع شد كه ابردر تبديل هيئت، نور در
ه تابناكاز جالل و چهر پشت سر گذاشته شده است. بين اين ابرًكه مانع، عمال

دجوه سينا باز مى�گشت، مشابهت�هائـى ومان از كوسى به هنگامى كه با ده فـرمو
تهائى نيز بين آن دو هست كه در خور اهميت�اند.د. در هر حال تفاودار

ديد. مسيح نه تنهاسى از جاللى كه بر آن تابيده مى�شد، تابناك گـره موچهر
د بلكه جالل او، تابش جالل الهى است. به همينا منعكس كرتابش جالل الهى ر
سى است.ه موق از جالل منعكس شده در چهردليل، جالل او فو

د. تبديل هيئت، از جنـسد بلكه منبع نور بوا منعكس نكرپس مسيح، نور ر
د. در مكاشفهاهد كرشليم جديد جتربه خود مسيحى در اورى است كه فرهمان چيز

شيدد كه خورى به آن ندارحنا تشريح مى�كند كه شهر آسمانى، هيچ نياز٢٣:٢١، يو
د.اهد بوه، نور آن خوانى مى�كند و برا نورا جالل خدا آن رخشد زيريا ماه در آن بدر

ا خواهند ديد و اسم وى بر پيشانى ايشان خواهده او ر«چهرحنا مى�نويسد: يو
ا خداوندند زيراغ و نور آفتاب نداربود. و ديگر شب نخواهد بود و احتياج به چر

 (مكاشفه ٤:٢٢-٥).خدا بر ايشان روشنائى مى,بخشد»
اسو تابيده شد نبايد بـاعـثاقعه تبديل هيئت، جالل مسيح بـه فـراينكـه در و

ا به خاطرى از سر عمد، جالل خويش رت�آور اين است كه ودد. حيرت ما گرحير
د.ندانش در حجاب كرفرز
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ف شد. تبديل هيئت او مكشو)اقعه١- جالل مسيح در و
.دوب ىعيبط قوف ىوس هب ىعيبط روبع ىنعي لكش رييغت ىعون ،حيسم تئيه ليدبت -٢

د خداست.تابى از جالل خدا نيست بلكه عين جالل خو٣- جالل مسيح فقط باز
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د. ما جشنهاد اغلب ناديده انگاشته مى�شوه در كليساها، اهميت صعوامروز
گلد (كريسمس)، مـره�اى داريم كه طى آنها، تـوو تعطيالت (ايام مقـدس) ويـژ

نده مى�كنيـم. بـها در خاطر زستاخيز (عيد قيـام) مـسـيـح ر(جمعه�الصلـيـب) و ر
د منى كنند يا خيلى مختصر بـه آنى از صعـو ذكرًحال، بيشتر كليساها يا اصـالهر

د رويدادى جنات�بخش با اهميتى عميق است.ت، صعوند. در هر صوردازمى�پر
د است كهست. در صعوگشت اوج اعتالى مسيح قبل از بازد بيانگر حلظه اوصعو

د شد.د جالل خوارمسيح و
اى ايشان بهتر ازمين، برى از اين زد گفت كه عزيمت ودان خوعيسى به شاگر

ا بهاى نخستين بار عزيمت خويـش رست. هنگامى كه او برحضور هميشگـى او
ت، آناندان اطالع داد، آنها از شنيدن آن خبر غمگين شدند. در هر صـورشاگر

د صعو)اقعهقا وجه اهميت اين رويداد عظيم شدند. لوسيدند كه متو به جائى رًبعدا
ده است:اى ما چنين ثبت كرا برر

ى اوده شد و ابرا گفت وقتى كه ايشان همى نگريستد باال برچون اين ر
ا از چشمان ايشان در ربود و چون به سوى آسمان چشم دوخته مى,بـودنـدر

د ايشان ايستاده گفتنـدد سفيد پوش نـزگاه دو مرفت، ناهنگامى كه او مـى,ر
انيد؟ همين عيسى كه ازا ايستاده به سوى آسمان نگـردان جليلى، چر«اى مر
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ابه سوىى كه او رده شد باز خواهد آمد به همين طـورد شما به آسمان باال برنز
(اعمال ٩:١-١١).آسمان روانه ديديد» 
ًده شد. اين ابر احتماالى به آسمان باال برانديم عيسى در ابرهمان طور كه خو

خشش و تابندگى آن از هـر ابـره به شكينا، همان ابر جالل خـداسـت كـه دراشار
هاين، شيوخشان خداست. بنابراز عينى جالل درلى بيشتر است. شكينا، ابرمعمو

د كـهه بود. عزيمت او حلظه�اى با شكـولى نبـوه�اى معمو شيـوًعزيمت عيسى كـال
دنى نيست.ه آن ذكر كرشكو

تيب، هنگامىفنت» يا «بلندشدن» است. به هر تردن به معناى «باال رد كرصعو
اى معنائى عميق تر، غنى تر ود، دار مسيح به كار مى�رو)هد درباركه اصطالح صعو

ده شدن مستقيمد عيسى، از ربود عيسى بى�همتاست.صعودقيق�تر است. صعو
د.اتر مى�روابه آتشين، بس فرخ به آسمان يا عزيمت ايليا با ارخنو

.دنك�ىم هراشا صوصخب ىفده ىارب صاخ ىئاج ىوس هب وا نتفر هب ،ىسيع دوعص
ىسيع .دور�ىم الاب ىناهيك رادتقا دنسم ىوس هب ،ردپ تسار تسد هب ،ردپ ىوس هب وا
.دور�ىم نامسآ ىوس هب ناهاشداپ هاشداپ ماقم هب باصتنا ىارب ،ىراذگجات ىارب

د تا كار خويشد كرد به قدس�االقداس آسمانى صعواى وروعيسى همچنين بر
ان پادشاهان كاهن اعظم عظيم�الشأن ما ادامه دهد. عيسى در آسمان به عنوا به عنور

ايمان شفاعت مى�كند. او از مقام اقتداران كاهن اعظم ما براند و به عنومان مى�رفر
ا بر كليسا ريخت. جان كالوين متذكر شد كهح خويش رد، روده خود كرصعو

فت اماا از چشم ما بازپس گـرد رفنت خويش، حضور جسمى خو�� او با باال ر
مين درا كه هنوز هم بر زان خويش ردن با پيرواهد بواين بدان معنا نيست كه مى�خو

ت خويش، هـر چـهاهد با قـدرتى هستند، قطع كـنـد، بـلـكـه مـى�خـوسفـر زيـار
ائى كند.مانرومين فراسطه�تر، هم بر آسمان و هم بر زبالو

دوعص ناـمسآ هب ناهاشداپ هاشداپ ناونع هب ىراذگجات ىارب ـىسيع هك ىماگنه
مكح دنسم نامه زا ىسيع .تسشن تسا رادتقا دنسم هك ادخ تسار تسد هب ،درك
.دنك�ىم تساير نيمزو نامسآ رواد ناونع هب و دنك�ىم هرادا ار دوخ توكلم ،دنار�ىم

است پدر نشسـتـهان سر بدن خويش يعنى كليسـا، بـه دسـت رعيسى به عنـو
تى عيسى،متى و نظاره حكود اين مقام، اقتدار و حوزجواست. با اين حال و با و

د. با اينكه ممكن است درگيرا در برد تا متام جهان راتر مى�روه كليساى او فراز داير
گز ازد داشته باشد، آن دو هرجوى وجه متايزلت، وقلمرو عيسى، بين كليسا و دو

ى آنهاست. هـمـهيكديگر جدا يا غافل نيستـنـد. اقـتـدار او شـامـل حـال هـر دو
سط او و در محضر او كه پـادشـاهل�اند و تومينى در مقابل او مسـئـوايان زمانـروفر

اهند شد.ى خوندان است، داورند خداوپادشاهان و خداو
د تا به عظـمـتانده مى�شـوى خدا خومين، از سـوهر كس در آسمـان و بـر ز

ستى از عيسى جتليل كندمان عيسى باشد، تا به درد، تا حتت فرام بگذارعيسى احتر
اجنام همه درى نهائى مى�نشيند، سرقتى او به داوردن نهد. وت عيسى گرو به قدر

اهند ايستاد.پيشگاه او خو
د. البته عيسى تاا بر كليسا بريـزد رح�القدس خود كه روا دارعيسى اقتدار آن ر

ى ازدارمانبرح در فرا نريخت، آن روح راست خدا ننشست، آن روابتدا به دست ر
ستادند تا كار مسيح مبنىا فرى كه با هم او رپدر و پسر خدمت مى�كند، پدر و پسر

د.آورحله عمل درا به مران ربر جنات ايماندار
است خدا، نه فقط پادشاه پادشاهان است بلكه درعيسى، نشسته به دست ر

ام است.عين حال، داور متام كائنات نيز هست. او داور همه ملت�ها و همه اقو
بى پدر منصـواند، همچنين از سـومان مـى�ران داور ما فربا اينكه عيسى به عـنـو
كيلى پايانـى، وكيل مدافع مـاسـت. در داورى كنـد. او وشده تا از ما جانـبـدار

د. آنچه هنگام شهيداهد بوئيس دادگاه خوده، راى ما تعيين كرمدافعى كه دادگاه بر
نه�اى از طعم دلچسب شفاعـت عـيـسـى ازاند منوشدن استيفان گذشـت، مـى�تـو

كلين او بچشاند.ا به مومقدسين ر
ادخ لالج و تسيرگن نامسآ ىوس هب هدوب رپ سدقلا,حور زا ]نافيتسا[ وا اما

و هداشگ ار نامسآ كنيا« :تفگ و هداتسيا ادخ تسار تسد هب ار ىسيع و ديد ار
).٦٥-٧:٥٥ لامعا( »!منيب,ىم هداتسيا ادخ تسار تسد هب ار ناسنارسپ
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د.ل مى�شوجه بسيار اندكى مبذود توه در كليساها، به صعو١- امروز
ند.قم مى�زا رتاريخ جنات رد، نقطه�اى حساس از اعتالى مسيح در٢- صعو

د.ى از جالل عزيمت كر٣- مسيح در ابر
ى بهد: تاجگذارد كرص صعواى هدفى بخصوص و بر٤- مسيح به جائى بخصو

ان پادشاه پادشاهان.عنو
ا بـران كاهن اعظم آسمانـى مـا رد به عنود خويش، نقـش خـو٥- مسيح در صعـو

است خدا يعنى به مسند اقتدار كيهانى نشست.فت و به دست رعهده گر
ا درح�القدس ر رو)از افاضهاست خدا، جـو٦- عيسى از مسند خويش به دسـت ر

د.پنطيكاست صادر كر
ى مى�كند.٧- عيسى در مقام اقتدار خويش، بر همه داور

ا خدمت مى�كند.م خويش ركيل مدافع نيز، قوان شفيع يا و٨- عيسى به عنو

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

قا ٥٠:٢٤-٥٣لو
ميان ٣٤:٨رو

ميان ٩:١٤-١٠رو
افسيسان ٧:٤-٨

انيان ٢٣:٩-٢٨عبر
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د، كسـىسط مى�اندازا ود راع، خوه و نزمياجنى يعنى كسى كه هنگام مشاجـر
دار مى�گيرل جدال مى�باشند، قره كه مشغواست كه بين دو يا چند شخص يا گرو

ه با هم آشتى دهد. در اصطالحات كتاب�مقدسى،ا دوبارو سعى مى�كند كه آنها ر

د هستند. ما عصـيـانصيN شده�اند كه انگار در دشمنى بـا خـوى توانسانها طـور
نيم. يكىمى�داريم و از اطاعت حكم خدا سر باز مى�زش برمى�كنيم، سر به شور

اى اينكه ايند. برل مى�شوفتار آن است كه غضب خدا بر ما نازاز پيامدهاى اين ر
م است كهديم، الزاقب آن خالص گرضعيت مصيبت�بار تغيير كند يا اينكه از عوو

ه با خدا آشتى داده شويم.دوبار
اى ماستاد تا برا فرد ره، پسر خوخداى پدر به منظور تشويق ما به آشتى دوبار

د خداسـت.اى ما يادآور همان عظمت آسمانـى خـوى كند. مسيح بـرمياجنى�گـر
فت و از سرد گـرى او طبيعت انسانى بـر خـواقع او خداى مجسـم اسـت. آردرو

د.امات حكم خدا خاضع منوا در مقابل الزد رعهد، خو
استه باشدى آشتى مجدد اين چنين آغاز نشد كه او خـوارقراى بركار مسيح بر

هيت،لى الونى ازايزض، در رد. در عوا كنار بگذارد را قانع كند كه غضب خوپدر ر
د داشت.جوافق كامـل وان مياجنى ما، بين پدر و پسر تـوبر سر آمدن پسر به عنـو

د خدافى كند؛ فقط خوه كافى به ما معـرا به اندازانست خدا رشته�اى منى�توهيچ فر
ا برى پسر خدا، او طبيعت انسـان را اجنام دهد. در تن�گيـرانست اين كـار رمى�تو

د. مسيح با اطاعـتا عملى سـازده آدم رط كـرهانيدن ذريت سقـوفت تـا رد گرخو
دانىاى ما شايسته حيات جاوامات حكم خدا بر�آمد و بـر الز)د، از عهدهكامل خو

ا برامات غضب خدا عليه ما رى صليب، الزه بر رودن نهادن به كفارشد. او با گر
ا چه از جنبه مثبت و چهاجبات آسمانى جهت آشتى مجدد رفت. مسيح ود گرخو

اىه الينقطع برد و شفاعت هر روزن خوفت. او با خواز جنبه منفى، بر عهده گر
اهما ى ما فرا بره�اى با خـدا ران كاهن اعظم ما، امكان بسنت پيمان تـازما و به عنو

د.آور
فين متخاصم يا بيگانه، صلـحثر كسى است كه قادر باشد بين طـرمياجنى مو

د.ان مياجنى كامل ما ايفا كـرار كند. اين همان نقشى است كه عيسى به عـنـوقربر
دن آشتى مجدد، با خداار كرقرد كه ما از طريق كار مسيح مبنى بر برلس اظهار كرپو

د خدا سالمتىده شديم نز «پس چون كه به ايمان عادل شمردر صلح هستيم:
ميان ١:٥). (روداريم به وساطت خداوند ما عيسى مسيح»
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سىتر است. موانه مسيح، از كار همه مياجنى كنندگان ديگر بركار مياجنى�گر
ائيليان،اسط خدا، با دادن احكام بـه اسـران ود. او به عنومياجنى پيمان قديـم بـو

سىد عيسى از موانيان اظهار مى�دارلN عبرد. البته همان طور كه موخادم خدا بو
تر است:بر

هده شد به آن اندازامى بيشتر از موسى شمركرا كه اين شخص اليق ازير
مت بيشتر از خانه است... و موسى مثل خادم در متـاما حرنده خانه ركه ساز

خانه او امين بود... و اما مسيح مثل سر بر خانه او [امين بود] و خانه او ما هستيم
انيان ٣:٣-٦).(عبر

tLöš

فينى كه بيگانه شده�انـد،دن امكان آشتى مجدد بين طـراهم آوراى فر١- مياجنى بر
كار مى�كند.

ه با پدر آشتى مى�دهد.ا دوباران خدا - انسان، ما ر٢- مسيح به عنو
افق داشته�اند كه مسيح مياجنى ما باشد.ل با هم تو٣- پسر و پدر از از

سى است.شتگان و موتر از اعمال انيبا، فرى مسيح، بر٤- كار مياجنى�گر

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

ميان ٣٣:٨-٣٤رو
س ٥:٢تائول تيمواو

انيان ٢٠:٧-٢٥عبر
انيان ١١:٩-٢٢عبر
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هك تسا ىكرد نامه ،حيسم راك زا ىحيسم كرد ىاه�تمعن نيرتگرزب زا ىكي
هب حيسم :تخادرپ نآ حيرشت هب ،حيسم )هناگ هس بصنم )هزومآ بلاق رد نيولاك ناج
فده مه ،ادخ تليضف رايعم روآ�مايپ ناونع هب ىسيع .هاشداپ و نهاك ،ىبن ناونع
.دنتسه قيتع�دهع توبن ىنوناك طاقن ،وا راك و وا صخش .دوب توبن عوضوم مه و
شقن و ادخ توكلم ،ىسيع دوخ ىتوبن تاراهظا رد .دوب ىبن وا دوخ ،Nصو نيا اب
راهظا ،روآ�مايپ ىلصا تيلاعف .دنتسه هدمع ىتاعوضوم ،هدنيآ توكلم نورد رد وا

.تسادخ هملك ،وا دوخ هكلب درك راهظا ار ادخ مالك طقف هن ىسيع .دوب ادخ مالك
.دوب ادخ ىبن نيرتالاو ،مسج سابل رد تسادخ هملك هك ىسيع

د كه از جانب خدا باائيل بوم اسرعى مياجنى ميان خدا و قونبى عهد�عتيق، نو
دم با خدا سخن مى��گفت. عيسى از عهدهم سخن مى�گفت. كاهن از جانب مرقو

 قربانـىًتبـاآمد. كاهنان عهـد عـتـيـق مـرالشأن هـم بـر نقش كاهن اعظـم عـظـيـم
ش آن تا ابدعى كه ارزد، منتها از نواندند اما عيسى يك بار قربانى تقديم كرمى�گذر

د. او همد بودن خويشنت خـوپا بر جاست. تقديمى عيسى به پـدر، قـربـانـى كـر
د.تقديمى و هم تقديم كننده بو

سيلهانه نبى، كاهن و پادشاه به ودر حالى كه در عهد�عتيق، مناصب مياجنى�گر
اشخاص جداگانه�اى تصدى مى�شد، هر سه اين مناصب، در عالى�ترين شكـل

مور ١١٠ت مسيحائى مزند.عيسى نبوسط شخص عيسى تصدى مى�شوخويش تو
دند داود و هم خـداوا حتقق بخشيد. او همان كـسـى اسـت كـه هـم از نـسـل داور

ه�اى كه ذبح شده، شيرمى�باشد. او همان كاهنى است كه پادشاه هم هست. بر
ا فقط بهسيم، بايد او رك كاملى از كار مسيح براى اينكه به دردا نيز هست. بريهو
ان پادشاه ننگريم. هر سه اين مناصب،ان كاهن، يا به عنـوان نبى، يا به عنوعنو

 در او حتقق يافته�اند.ًدقيقا
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د.د يك نبى بوت عهد�عتيق و خو١- عيسى حتقق نبو
ادر قالب قربانىد ران كاهن، خود. او به عنو٢- عيسى هم كاهن و هم قربانى بو

د.كامل گناه، تقديم كر
ندان است.ند متام خداو٣- عيسى پادشاه تدهين شده همه پادشاهان و خداو
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مور ١١٠مز
اشعيا ١:٤٢-٤

قا ٢٦:١-٣٨لو
اعمال ١٧:٣-٢٦

انيان ٥:٥-٦عبر
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ان كه به عيسى داده شده، به هيچكس ديگرل تاريخ آن قدر لقب و عنودر طو
ا به دستده�اى از القاب و عناوين مزبـور رست ذيل، فشرداده نشده است. فهـر

مى�دهد:
د، كاهن اعظم، پسـرند، پسر انسان، جنات دهنده، پسـر داومسيح، خداو

ه خدا، آدمدا، برخدا، الN و ياء، استاد، ربى، عادل، نبى، مدافع، شير يهـو
ثانى

تند از:القاب عمده�اى كه به عيسى داده شده عبار
دم به اشتباهه بر عيسى اطالق شده كه مر١- مسيح. لقب مسيح تا به آن انداز

ه مسيح اسم نيست بلكـهاژى تلقى مى�كنند. در هر حـال، وادگى وا نام خانوآن ر

ه مى�كند. اصطالحد اشارعوانى است كه به مقام و كار عيسى در قالب مسيح موعنو
م «مسح شده» يا «تدهين شده» است.ى ماشيح به مفهوه عبراژذ از ومسيح، ماخو

سـطى بى�همتـا تـود يعنى كسى كـه بـه طـرزعـوم مسيـح مـودر عهدعتيق، مـفـهـو
د،عو مسيح مو)هديان دربارد. يهومى پيچيده بود، مفهـوح�القدس مسح مى�شورو

د كه او پادشاه اسـت،دند. يكى از مفاهيم ماشيـح ايـن بـوهمگى هم عقيده نـبـو
ا احياد ردا كه پادشاهى ساقط شده داود، همان شير يهوهمان پسر تدهين شده داو

د و لهيب اميد ايشانا به شدت به هيجان مى�آورديان رد. (اين شق، يهواهد كرخو
ترهاند شعله�ورم برت روا از قيد اساراى سياسى كه ايشان رمانرومبنى بر آمدن يك فر

د.)مى�كر
جن�ديده�اىد تا خادم خدا و در حقيقت همان خادم رانده شده بواما ماشيح خو

اد. اين دو شق، هر چند كه آشكارت اشعيا از او سخن گفته شده بوباشد كه در نبو
سيد كه جمع آمدن آنها در يـك شـخـص،در عيسى جمع آمدند اما به نـظـر منـى�ر

كى داشته باشد.م قابل درمفهو
ابسته به خداى پدر (پسر خدا) نيزآن ماشيح آسمانى (پسر انسان) و يگانه، و

د. هر چه بيشتر به پيچـيـدگـىد. او هم كاهن و هم به همان مقياس، نـبـى بـوبو
نه همه آنت مى�كنيم كه چگوجنى اين قضيه بيشتر حيرم ماشيح پى�ببريم از بغرمفهو
ق در شخص و كار عيسى در يكديگر تنيده شدند.شقو

د استفاده عيسى مور)ه در عهد�جديد دربارًتباانى كه مرمين عنوند. دو٢- خداو
ه�اى كه عهد�جديدك چهراى دران برك اين عنوند است. دران خداوفته، عنوار گرقر

است. در عهد�جديد اصطالحا دارجه اهميت رده، باالترين درسيم كراز عيسى تر
ل اينكه، عيسى به شكلى كه ادبفته است اوند به سه طريق متمايز به كار رخداو

د [و در نتيجه لفظى شبيه بـهار مى�گيرف خطاب قـران طرحكم مى�كند با اين عنـو
انم استفاده از عنود.] طريقه دوج مى�شوسى از دهان متكلم خارلفظ «قربان» فار

ده دار يا ارباب است.ا در حالتى نشان مى�دهد كه انگار يك برند، عيسى رخداو
اى بيان اين نكته است كه عيسى «ارباب»ى استفاده از آن لفظ، براين حالت مجاز
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مى پادشاهى و سلطنتىه به مفهواى اشارد لفظ مزبور برم كاربرماست. اما طريق سو
لى�نعمت ماست.ا كه او صاحب اختيار و واست چر

دند كه با برم مى�كرا ملـزد رم زير دستان خوان رواتورل ميالدى امپـرن اودر قر
ى ازى ياد كنند و بـسـيـارفادارگنـد وند است» سواندن شعار «قيـصـر خـداوزبان ر

ض،استه، شهيد شدند. آنها در عوى از اجابت آن خوددارمسيحيان به خاطر خو
ند است».ده مى�گفتند «عيسى، خداوا بر زبان آورن ايمان مسيحى رنخستين قانو

ص از نقطهميان، بلكه بخصواندن، نه فقط از نقطه نظر روند» خوا «خداوعيسى ر
انىان مذكور عنـوا كه عنوضعى ريشه�اى به حساب مى�آمـد زيـرديان، مونظر يهـو

سط خداىند تـوان خداود خدا داده شده است. عنـوعهد�عتيق به خـواست كه در
لس در فيليپان ٩:٢ از آن بهانى است كه پوپدر به عيسى داده شد. اين همان عنو

 ياد مى�كند.«نامى كه فوق از جميع نامهاست»ان عنو
جاذبه�ترين عناوين داده شده به عيسى وان يكى از پر٣- پسر انسان. اين عنو

ء تعبير شده است. به سوًانى است كه بيش از ساير عناوين، دائماشايد همان عنو
ً انسان و حقيقتاً عيسى مبنى بر اينكه او حقيقتا)خاطر اينكه كليسا به طبيعت دو�گانه

د و از آجنا كه به بيان كتاب�مقدس، عيسى پسر انسان و پسـرخداست، ايمان دار
انسان بر انسانيت عيسى و پسر خدا برد كه پسرسه�اى ايجاد مى�شوسوخداست، و

 مطلب نيست. بـاّى بيانگر لبهيت او داللت مى�كند. در هر حال چنان چيزالو
ه عمده آن برد، اما اشارد دارا در خوى از انسانيـت راينكه لقب پسر انسان عنصـر

هيت اما تاكيده�اى به الوان پسر خدا نيز حامل اشارطبيعت الهى عيسى است. عنو
ان پسر است.عمده آن بر اطاعت عيسى به عنو

مينك كرد هك دوش�ىم رادروخرب Nعاضم تيمها زا ىماگنه ،ناسنارسپ ناونع
،دنوادخ و حيسم زا سپ( ديدج�دهع رد لامعتسا موادت ظاحل هب روبزم ناونع دنچ ره
زا اما ،هداد صاصتخا دوخ هب )هطوبرم تسرهف رد ىريگ�ىاج ظاحل زا( ار موس ماقم

)هيقبزا ريگمشچ ىا�هلصاف اب( هدرب راك هب دوخ دروم رد ىسيع دوخ هك ىنيوانع هبنج
ىناونع ،ىسيع رب قالطا هنيمز رد ،ناسنا رسپ .تسا هدرك دوخ نآ زا ار تسخن ماقم
.دربب راك هب شيوخ نديمان ىارب ار نآ دوخ وا هك تسا نآ زا رت�بسانمان و رترود

ا در عهد�عتيقه�اى كه دانيال آن رتباط آن با نحوان پسر انسان از اراهميت عنو
ع كنيد به دانيال باب ٧). در آجنا پسر انسـانجود، ناشى مى�شـد (رده بوبه كار بر

د كه در نقش داور كيهانى عمل مى�كند. آندى آسمانى داللت دارجوا بر وآشكار
انه مبتنى بر اقتدارتنانه نابجا بلكه از سر ادعائى متهوران اقدامى فرولقب نه به عنو

د كه پسرنه، عيسى ادعـا كـران منود. به عنـوج مى�شوالهى، از دهان عيسـى خـار
ندى الهى و خداوقس ١٠:٢) و ناظـرد (مرا دارانسان اختيار بخشايش گنـاهـان ر

قس ٢٨:٢).سبت است (مر
هل ميالدى، هيچيك از القاب عـيـسـى بـه انـدازن اوس. در سه قرگـو٤- لو

سعهاى توس برگوجهات شديد فلسفى و الهياتى نشد. لوس باعث جلب توگولو
حنا، نقـشد. مقدمه اجنيل يوى بـومى محورليه، مفهـومسيح�شناسى كليسـاى او

حناس بايد داشت ايفا مى�كند. يوگوك مسيح شناختى كه از لوبسيار مهمى در در
سگوجه، لوت شايان تو در اين عباربود.»س) گو(لو«در آغاز كلمه مى�نويسد: 

) و هم هويت او با خدا تطبق مى�كنـدد خدا بود»«نزد (ى با خدا دارجه متايزهم و
 تثليث گذاشت و)هش آموزاز سر به مهر، تاثير عميقى بر گستر). اين ر«خدا بود»(

د. او به حلاظ شخصىم تثليث ديده مى�شوان شخص دوس به عنوگوتيب لوبدين تر
ت است اما در ذات با پدر يكى است.با پدر متفاو

ىارب ىبقل ناونع هب سوگول موهفم ىوس هب ىحيـسم ىاه�هفسلف ارچ هكنيا كرد
ىليخ ناوت�ـىم ار سوگول حالطصا هك دـنچ ره .تسا ناسآ ،دندش هديـشك ىسيع
،روبزم حالطصا ىنف و ىفسلف دربراك زا ولمم هنيشيپ اما ،درك همجرت »هملك« هب تحار
تانئـاك تخاـنش هب ،ناتسـاب ناينـانوي .دروآ ناـغمرا هب سوگـول ىارب ىـنغ ىئاـنعم
»ىئاهن تيعقاو« زا ىهاگآ تهج رد اسرف�تقاط ىشالت هب اذل و دنتشاد رفاو ىا�هقالع
اب هدننك گنهامه لماع دصر لابند هب ناشيا نافوسليف .دندز تسد )هعيبطلاءاروام(
اهنآ .درك�ىم گنهامه و ديشخب�ىم مظن ار تاقولخم گنراگنر هنهپ هك دندوب ىتردق
ناينانوي .داد تبسن وا هب ار روما همه مظن ناوتب هك دنتشگ�ىم (nous) ىنهذ ىپ رد
»قطنم« اي طابترا هجو سوگول .دنديمان سوگول ار هدننك گنهامه ىئاهن تيعقاو نآ
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ناونع هب اهدعب و سوتيلكاره هفسلف رد ادتبا روبـزم موهفم .درك�ىم نيمات ار تيعقاو
.تفرگ رارق هدافتسا دروم ىقاور هفسالف طسوت ،قلطم ىناهيك نوناق كي

اما تسا ىنانوي ىحيسم لبق ام هفسلف راب ريز نينچ نيا سوگول حالطصا هكنيا اب
رد .ددرگ�ىم زاب ناينانوي طسوت نآ دربراك زا رتارف سب ىئاج هب ،نآ ىسدقم�باتك دربراك
هب ىتسه هك دوب ادخ )هملك اب نياربانب ».دش ...و ...تفگ ادخ« هك ميناوخ�ىم ١:٣ شياديپ

ادج نانوي هفسلف زا هجو نيرت�ىصخش هب ار سوگول موهفم هچنآ لاح ره رد .دمآ دوجو
ناسنا تروص هب هملك ىنعي ،تسا صخش ،ديدج�دهع سوگول هك تسا نيا دنك�ىم
.درم و تسيز ام ىايند رد هك ىناسنا ،دمآرد
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اى نشان دادن نقش او هـم در١- ماشيح يعنى «تدهين شده» و لقبى است كـه بـر
انى است كه بيشفته است. مسيح عنوجن�ديده به كار رقالب پادشاه و هم خادم ر

فته است.د عيسى به كار ر در مورًاز ساير عناوين دائما
د عيسى بهانى اس٠ت كه بيش از بقيه، به تناسب در مـورمين عنوند دو٢- خداو

هجه او در قالب صاحب اختيار كائـنـات اشـارفته است و به اقتدار اعـلـى دركار ر
مى�كند.
دهد خويش به كار مى�بـرا در مورانسان لقبى است كه عيسـى اغـلـب آن ر٣- پسـر

ه مى�كند.ان داور متامى كيهان اشار به عيسى به عنوًاست. لقب مزبور عمدتا
اثنانى حاصل ميـرهنگ يـوى و چه در فـرهنگ عبـرس، چه در فرگو٤- لقب لـو

اقعيت نهائـىس است يعنى عيسى خالق كائـنـات، وگوى است. عيسى لـوپربار
د.ا بر پا نگاه مى�دارسته كائنات راى كائنات و همان كسى است كه پيوماور
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د: «به نامار مى�شوت تكـر اين عبارًى از دعاهاى كليسا دائمـادر پايان بسيـار
هيته تثليث است كه الوح�القدس، آمين.» اين اظهار، بيانى دربارپدر و پسر و رو

ا بيان مى�كند.هيت رن الوهر سه شخص درو
ائيم:د جتليل مى�سرتيب در سروبه همين تر

د،ح�القدس باد. همان جاللى كه در آغاز بـوجالل بر پدر و بر پسر و بـر رو
د. آمين.اهد بوه تا جهان پا بر جاست، خواراينك هست و همو

لى و ابدى هر سه شخـص تـثـلـيـث اسـت.د مذكور بيـانـگـر جـالل ازسـرو
انده شده است.لى و ابدى خوات پدر و پسر، شايسته جاللى ازازح�القدس به مورو

ع مباحثهضود و هنوز هم موع مباحثه بوضونها موهيت مسيح، قرد اينكه الوجوبا و
فته شده است. شايد دليل در كليسا پذيرًح�القدس كامالهيت رواست، ليكن الو

ده اين باشـد كـهانگيز نـبـوعى مخـالـفـت�بـرضوح�القـدس، مـوهيـت رواينكـه الـو
گز به قالب انسان در نيامد.ح�القدس هررو

نده صفات الهى وان شخص دارا به عنوح�القدس رح روضوكتاب�مقدس به و
 همه كسانىًم به بعد، تقريبان چهارصيN مى�كند. از قرنده اقتدار الهى توبه كار گير

ند.ل دارا نيز قبودن او ران شخص مى�شناسند، الهى بوا به عنوح�القدس ركه رو
ح خدا نيزد روه خدا گفته شده، در مـور هر آنچه دربـارً در عهد�عتيق، غالبـا
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 جاىًاح چنين گفت» مكـررگفته شده است. لفظ «خدا چنين گفت» و لفـظ «رو
ى كها به يكديگر داده�اند. در عهد�جديد نيز رويه مزبور ادامه يافته اما چيـزد رخو

د، جائى كها ندارت اعمال ٤:٣-٥ رهست شايد در هيچ جاى كتاب�مقدس، قو
ا پر ساخته است تا روح,القدسا شيطان دل تو ر«اى حنانيا، چرس مى�گويد: پطر

ى؟ به انسان دروغ نگفتـىا نگاه دارمين رى از قيمت زا فريب دهى و مقـدارر
دغ گفنت به خـوح�القدس، دروغ گفنت بـه رو. به زبان سـاده، دروبلكه به خـدا»

خداست.
للس در اوح�القدس نسبت مى�دهند. پوا به رون مقدس نيز صفات الهى رمتو

ح، همه چيز حتىا كه روح مى�نويسد: «زيرنتيان ١٠:٢-١١ از دانائى مطلق روقر
ا بداند،دمان كه امور انسان را كيست از مرا نيز تفحص مى�كند. زيرعمقهاى خدا ر

ا هيچكس ندانسـتـهى مى�باشد؟ همچنين نيز امور خـدا رح انسان كـه در وجز رو
ح خدا.»است جز رو

ح شهادت مى�دهد:مور ٧:١٣٩-٨ به دانائى مطلق رومور نويس هم در مزمز
گر به آسمان صعـودم؟ ا«از روح تو كجا بروم؟ و از حضور تو كجا بگـريـز

امن اينك تو آجنا هسـتـى.»گر در هاويه بستر بگسـتـركنم تو آجنا هسـتـى. و ا
فت (پيدايش ١:١-٢).ا فرو گرد، او سطح آبها رح، در آفرينش نيز فعال بورو

سالـها در رلس رح�القدس، دعاى پوهيـت روان حسن ختام مبحث الـوبه عنو
كتا«فيض عيسى مسيح خداوند و محبت خدا و شرنتيان مى�آوريم: م او به قردو

نتيان ١٣:١٣).م قر (دوروح,القدس با جميع شما باد آمين»
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ح�القدس است.هيت رو١- دعاى كليسا بيانگر الو
ح�القدس نسبت داده است.ا به رو٢- عهد�عتيق، صفات و اقتدار الهى ر

ا به داشنت صفات الهى متصN مى�كند.ح�القدس ر٣- عهد�جديد، رو
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م در مسيح تبديل يافت با هيجان گفـت: «حـاال مـى�دامن كـهشبى كه همسـر
انابه عنـوح�القدس رمان او به جاى اينكه روح�القدس چه كسى است.» تا آن زرو

ح�القدسد و در صحبت از روان يك چيز تلقى مى�كريك شخص بشناسد، به عنو
د.به جاى ضمير «او» از «آن» استفاده مى�كر
ئيم، منظورح�القدس سخن مى�گودن روهنگامى كه از شخصيت يا شخص بو

م تثليث، نه يك نيرو بلكه يك شخص است. صحـتما اين است كه عضو سو
ح�القدس، فقط ازه به رون مقدس به هنگام اشاراين مطلب از آجنا پيداست كه متو

حنا ١٣:١٦،ى كه بر شخص داللت مى�كنند، استفاده مى�كند. طبق يـوضماير
استـىا به جميع راستى آيد شمـا ر«ليكن چون او يعنـى روح رد: موعيسى فـر

ا كه از خود تكلم منى,كند بلكه به آنچه شنيده استد زيرهدايت خواهد كر
سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد.»

ى غيـراقعى و معين است و نـه يـك نـيـروح�القدس شخـصـى واز آجنا كـه رو
ه�مند شويم.ابطه�اى شخصى با او بهراى ما امكان�پذير است كه از رشخصى، بر

نتيان مى�كند كه بر اين مطلب مهـرد به كليساى قرساله خـوقه را بدرلس دعائى رپو
كت «فيض عيسى مسيح خـداونـد و مـحـبـت خـدا و مـشـارد:تاكيد مـى�گـذار

نتيان ١٣:١٤).م قر (دوروح,القدس با جميع شما باد آمين»
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ابطه شخصى بـا او. بـهدن رار كرقركت داشنت با يك شخص يعـنـى بـرمشـار
مت نكنيـم وح�القدس گناه نورزيم، با او مقاوت شده�ايم كه عليه روه، دعوعالو

ن» باشند.انند «محزوهائى كه شخصى نيستند، منى�تون نسازيم. نيروا محزواو ر
د.دى كه شخصى است جتربه مى�شوجوسط ون و غم، تنها توحز

سلان و بجاست كه به او متوح�القدس شخص است، مى�توبه سبب اينكه رو
ا بهد ردن ماست تا به متامى، خـوى كرسل يا همان دعا، يـاورشد. نقش او در تو

ان كاهن اعظم، شفيع ماست، به هـمـانپدر بسپاريم. از آجنا كه عيسى بـه عـنـو
اى ما شفاعت مى�كند.ح�القدس برتيب، در دعا، روتر

دهد�ىم ماجنا ار ىئاهراك هك ديوگ�ىم نخس ىسدقلا�حور زا سدقم�باتك هرخالاب
ىلست ار ـحيسم نادرگاش و نالوسر ،حور .دـنهد ماجنا دنناوت�ىم صاـخشا طقف هك
اه�تيلاعف نآ .)٦١ باب انحوي دينك عوجر( دهد�ىم ميلعت و دنك�ىم تياده ،دهد�ىم
وا .دراد راك و ـرس تردق و ساسحا ،هدارا ،شوهاب ـهك دنوش�ىم ماجنا ىا�هـويش هب

و دنك�ىم مزلم ،دهد�ـىم ىلست ،دزاس�ىم فوشكم ،ـدنيزگيمرب ،دنك�ـىم وجتسج
.دشاب صخش هك تسا هتخاس ىدوجو زا طقف روما نيا .دهد�ىم زردنا

دى نيست بلكـهجو تائيد هستى چنان وًفاصيN، پاسخ مسيحى صـربا اين تو
مين شخص تثليث و محـبـتح�القدس يعنى سـودن از روض، اطاعت كـردر عو

ست.ست داشنت اودن به او و دوكر
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ى غير شخصى.ح�القدس شخص است نه يك نيرو١- رو
ح�القدس، از ضماير شخصـى اسـتـفـادهه بـه رون مقدس به هنگـام اشـار٢- متـو

مى�كنند.
م شخصيت است و هم بيانگر آن.ح�القدس، هم مستلز٣- كار رو

د.ه�مند مى�شوح�القدس بهرابطه�اى شخصى با رو٤- مسيحى از داشنت ر
ستش و اطاعت است.ار پراوح�القدس سز٥- رو
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د، شهادتى كـه دادهدر جلسه غم�بار دادگاهى كه شاهدى در آن حـضـور دار
د. اهميت شهادت به خاطر اين استنده مى�گذارى تعيين كننده بر پرود اثرمى�شو

سيم. درا كمك كند تا به حقيقت مطلـب بـرفته كه مـا ر از آجنا نشات گـرًكه اصال
جبك باشند، شهادت ايشان مـوه�هاى مشكـومحاكمات، اگر شاهدان از چهـر

ىش ناچيزان�پريش، از ارزى روغگود.  شهادت يك دروه مى�شـواع و مشاجرنز
قت شاهد بايد از اعتبارار است كه شهادت معتبر باشد آن ودار است. اگر قرخوربر

دار باشد.خورم برالز
ا تصديق مى�كند، شهادت او اطمينان�بخشى رهنگامى كه خدا حقيقت چيز

 خالى از خطا و غير قابل حتريN اسـت. شـهـادتـى كـهًاست. شهادت او كامـال
اهدجه ناكام نخود داشته باشد، به هيچ�وا پشت سر خوا�قى مثل خدا رّ خل)آفريننده

االترين شخصيت ممكن،اقع شكست�ناپذير است و از وشد. چنن شهادتى، درو
چشمـهاز عميق�ترين چشمه دانشى كه ميسر است، از باالترين مبنـع اقـتـدار سـر

د كه بگويد:ادار كرا وتر رى لود. اعتبار شهادت خدا همانى است كه روزمى�گير
ح�القدسسط روديد نيست.» حقايقى كه تود ترجه مورح�القدس به هيچ و«كار رو

ند از نفس حيات قابل اطمينان�تر هستند.ف مى�شومكشو
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ىنامسآ رابتعا ،سدقم نـوتم دنچ ره هك داد�ىم ميلعت نـينچ نيولاك ناج
همشچرس رب لاد ىفاك ىكرادم و دننك�ىم زاربا لدتسم و نشور ىتامالع اب ار دوخ

دننك�ىمن عناق ار ام ًالماك روبزم دهاوش اما ،دنراذگ�ىم شيامن هب ار شيوخ ىهلا
توافت ،نيولاك .دنوش روهمم بولق رد سدقلا�حور ىنورد ىهاوگ اب هكنيا رگم
ميناوـتب تسا نكمم هـكنيا دوجو اب .تخـانش تيـمسر هب ار عانقا و تاـبثا نيب
هضرع مدرم هب سدقم نوتم نتشاد تقيقح زا ىكاح روآ�مازلا و هدننك عناق ىدانسا
،دننك رواب ار رـوبزم نوتم نانآ هك ـتسين نايم رد ىـنيمضت چيه ـىلو ،ميرادب
مزلم ار ام نوتم نآ نتشاد تقيقح هكنيا ىارب .دنريذپب ار اهنآ اي دنوش اهنآ ميلست
ثعاب حور .دنك كمك ار ام ،حور ىنورد تداهش هك ميـتسه نآ دنمزاين ،دنك
ميلست رس و ميهد نت نوتم نآ نتشاد تقيـقح رب للدم دهاوش هب ام هك دوش�ىم
.ميروآ دورف

ه يـا اسـتـداللى تـازـرّح�الـقـدس هـيـچ دانـش سنـى، رودر آن شـهـادت درو
ض،ده باشيم. در عو از آنها بى�خبر بوًح منى�كند كه قبالا با ما مطرشمندانه�اى رهو

مت ما در مقابل حقيقـت خـداا بشكند و بر مقـاوح ما كار مى�كند تـا آن راو در رو
دن نهيم و با اطميناند كه به تعليم شفاعت كالم خدا گرامى�دارا وغلبه منايد. او ما ر

كامل از آن استقبال كنيم.
ائىن�گرى به دروف يا گريزاى تصوانى در حال و هوح، طيرنى روشهادت درو

سات شخصى به مقام اقتدار مطلـقى كه طى آنها، محسوان و گريـزنيست، طير
حهاى ما و شهادتى انسانى كه مـا ازح�القدس به روج كنند. بين شهـادت روعرو

ح�القدسد. شهادتى كه رود دارجوتى تعيين كننده وحهاى خويش مى�دهيم، تفاورو
ح�القدس با كالم خدا و از طريق كالمجه كالم خداست. شهادت رومى�دهد، متو

د.ن كالم، پا به صحنه منى�گذارخدا مى�آيد و جدا از كالم يا بدو
حهاى ما شهادتح�القدس با تائيد كالم خدا، به رونه كه روست همان گودر

ن به ماتيب هم در دروميان ١٦:٨)، به همان ترندان او هستيم (رومى�دهد كه فرز
اطمينان مى�بخشد كه كتاب�مقدس كالم خداست.
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 قابل اتكاست.١ً- شهادت خدا كامال
د، كالم خداست.ل به دست مى�دهد كه خوكى معقو٢- كتاب�مقدس مدر

ن مقدس، حقيقت قانع شويم كه متوًانيم كامالح�القدس منى�تواهى رون گو٣- بدو
ند.دار

ـرب هكـلب ،دنك�ىمن حـرطم نهذ ىارب ار ىا�هزـات ثحـبم چيه ،حور ىنورد تدـاهش -٤
.دننك زاب ،تسه اج نامه هك ىكردم ىور هب ار رد ات دنك�ىم راك ام ىاه�حور و بولق

اى اين نيست كه تصور كنيم هرى برح�القدس، مجوزنى رو شهادت درو)ه٥- آموز
 حقيقت داشته باشد.ًد، حتماچه بنا به احساس ما حقيقت دار
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اعمال ٣٢:٥؛ ٢٨:١٥
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ه يا «مشعـل»اغ قوه هم به كار مى�آيد چـراعات مفيدى كه امـروزيكى از اختـر
د،د و متام خانه در تاريكى فرو مى�روق قطع مى�شـواست. هنگامى كه جريان بر

ه اين است كه بر ظلمت نـوراغ قوسيله�اى جنات�بخش است. كار چـره واغ قوچر
ه اين است كهاغ قواقع كار چرا در تاريكى ببنيم. در وى رانيم هر چيزبتاباند تا ما بتو

د.شن مى�سازا روصحنه ر
)عكس، منبعى از نور است و همهد بلكه بركتاب�مقدس به ظلمت تعلق ندار
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صيN كالمامير در توند. نويسنده مـز نياز دارًى شديداانسانها به چنين منبع و نور
اههاى من نوراى راغ و براى پايهاى من چر«كالم تو برخدا اين طور مى�گويد: 

مور ١٠٥:١١٩). (مزاست»
اى ما قابلشنى برن مقدس به اين روالبته ناگفته پيداست كه متام قسمتهاى متو

اىد. در بعضى جاها بـرك كران درا به سادگى منى�تـون رخى متوك نيستند و بـردر
تى پيدا كنيم، به تقال مى�افتيم. تاثير گناه بر مـااينكه نسبت به معناى كالم بصيـر

ده خويش،ط كرا در ظلمت دفن مى�كند. ما در طبيعت سقواين است كه ذهن ما ر
قاتى كه نااميدانه محتاج نور هستند.قات ظلمت هستيم، مخلومخلو

شنگرلى نياز به روله نور هستنـد، واى ما به منـزن مقدس برد متوبا اينكه خـو
ح دريافتضـوا به وانيم آن نـور رد باقى است تا بتـوت خـوى همچنان به قـوديگـر

مينهى در زشنگراى روا الهام مى�كند، برح�القدسى كه كالم خدا ركنيم. همان رو
ى بر نور اصلى مـى�تـابـانـد.كالم، به منفعت ما كـار مـى�كـنـد. او نـور بـيـشـتـر

اى مى�كند تا پـيـام كـالم خـدا را يارح�القدس اسـت. او مـا رى، كـار روشنگـررو
ل مى�گويد:سولس رى كه پو بفهميم. همان طورًبشنويم، بپذيريم و دقيقا

ا كه چشمى نديد و گوشى نشنيد و بـههائى رچنانكه مكتوب است چيـز
دهان خود مهيا كـراى دوستدارد، يعنى آنچه خـدا بـرخاطر انسانى خطور نكـر

ا كه روح، همه چيزا به روح خود بر ما كشY منوده است زيراست. اما خدا آنها ر
دمان كه امور انسانا كيست از مرا نيز تفحص مى,كند. زيرحتى عمقهاى خدا ر

ا هيچكسا بداند، جز روح انسان كه در وى مى,باشد؟ همچنين نيز امور خدا رر
نتيان ٩:٢-١١).ل قر(اوندانسته است جز روح خدا 

زا امش .دـنك�ىم شقن ار ىـريوصت ،ـىناسنا هبـرجت زا سايق ـاب سلوپ اـجنيا رد
دروم رد ىئاه�ىهاگآ تسا نكمم نم )هرابرد نارگيد نانخس ندينش زا اي نم هدهاشم
مزاس فوشكم امش رب ار دوخ حور اي ريمض تانونكم مهاوخن نم ات اما دينك اديپ نم
نم ركف رد ـهك مناد�ىم نم طقف .دينادب ىزيچ نم نهذ نورد تانايرج زا ديناوت�ىمن
)!دناوخ�ىم ارم نهذ مرسمه منئمطم هك دتفا�ىم قافتا اهراب هك دنامب( درذگ�ىم هچ

لس مى�گويدا مى�داند. پوح�القدس عميق�ترين افكار خدا ربه همين نحو، رو
ا «تفحص» مى�كند. اين مطلب به آن معنا نيست كـهح، امور عميق خـدا ركه رو

ا دريابد. او بههائى رح�القدس بايد در ذهن خدا جتسس و جستجو كند تا چيـزرو
د. او مثل نور�افكنىم مى�شودد از آنها محرودد كه اگر نگردنبال اطالعاتى منى�گر

د مخفى مى�مانند،ا نكاوا مرور كند كه اگر آنها رهائى رد تا چيزا مى�كاوكه دل شب ر
«تفحص» مى�كند.

ىاى ما امره برد. امـروزفته شوف ساخنت اشتباه گـرى نبايد با مكشـوشنگررو
ح�القدس، به طـورا بشنويم كه ادعا مى�كنـنـد رودمى رعادى شده كه سخنـان مـر

مينـهح�القـدس در زف ساخته اسـت. كـار روا به آنها مكـشـوى رصى امـورخصـو
هائىاى آن چيزل سوه يا مكاشفاتى دست اوى اين نيست كه اطالعاتى تازشنگررو

ك ببيند.ند، تدارن مقدس يافت مى�شوكه در متو
ه مكاشفـهمسيحيت اصالح شده، به تاكيد منكر ايـن اسـت كـه خـدا امـروز

ن مقدسا كه در متوح همچنان كار مى�كند تا آنچـه ره�اى عطا كند. رولى تازاصو
ح�القدس به ما كمك مى�كند تاداند. روف و منور گرك ناشده مانده�اند، مكشودر

ام شويم و تا آن حقيقت را بفهميم، تا به حقيقت كتاب�مقدس ملزكتاب�مقدس ر
ندگى خويش به كار ببريم. او با كالم و از طريق كالم كار مى�كند.در ز

د كه عليه كالم تعليم دهد. به همين دليل است كهگز چنين تكليفى نداراو هر
مائيم. كالم مقدس،اسطه تعليم كالم مى�شنويم، بيازا كه به وه بايد هر آنچه رارهمو

ح است.كتاب رو

tLöš

ن مقدساهند متوح�القدس در كمك به كسانى كه مى�خوى، بر كار روشنگر١- رو
ا بفهمند و به كار ببندند داللت مى�كند.ر

د.فته شوى نبايد با مكاشفه اشتباه گرشنگر٢- رو
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دمانه ما، دير يا زوسشى است كه در زا داريد؟» اين پرح�القدس رآيا تعميد رو«
سيله مسيحيان به وًتباسش مراهد شد. اين پرسيده خواز كسى كه مسيحى شده پر

د.ح مى�شوده هستند مطرح�القدس هيجان زد با روماتيك كه از جتربيات خوكاريز
اى به ايجاد كليساهاى پنطيكاستى اجناميد، اينك بـرًى عمدتاايده�اى كه روز

دار شده است. جنبـشخـوران، از اهميتى اساسـى بـرسيعى از ايمـانـدارجمـع و
ده است. احساسى حاكى ازذ كر در همه شعب مسيحى نفوًپنطيكاستى نو، تقريبا

ح�القدست روه حضور و قدر اين كشN تر و تازًالحانى، معموى روهيجان و بيدار
اهى مى�كند.ا همردر كليسا ر

جب آن، اساسد كه به موائى نوين، سعى در تعريN ايده�اى دارپنطيكاست�گر
ده�اىدم است، هر چند اين ايده با مخالفت گسترح�القدس بر جتربيات مرتعميد رو

اجه شده است.مو
ا به مثابهح�القدس ر -�اما نه هميشه�- تعميد روًالماتيك، معمومسيحى كاريز
ه و تبديللد دوبـارى متمايز از تومينه فيض تلقى مى�كنـد، كـاركار ثانويـه�اى در ز

س همه مسيحيان است اماح�القدس و در دسترى از روشدن. تعميد مزبور، كار
ند:ماتيك�ها به دو دسته تقسيـم مـى�شـوا شايسته آن منى�كنند. كـاريـزد رهمه خـو

دسته�اى سخن گفنت به زبانها و دسته ديگر بروز عالئمى دال بر داشنت آن «تعميد»
ند.م مى�شمارا الزر

نه�اى كه طىه مى�كنند، منوج در كتاب اعمال اشارنه مندرپنطيكاستى�ها به منو
هلد دوبارح، تون شك قبل از پنطيكاست، در نتيجه كار روان (كه بدوآن، ايماندار

نـهح�القدس پر شدند و به زبانها سخن گفـتـنـد. سـپـس آن منـوداشته�انـد)، از رو
ح است، بهمانى بين تبديل يافتگى و تعميد روكتاب�مقدسى كه شامل فاصله�اى ز

د.اى همه اعصار تلقى مى�شوى بران معيارعنو
سدقلا�حور ديمعت و سدـقلا�حور طسوت هرابود دلوت نيب زيامت هجو صوصخ رد

تايح هك دنك�ىم هراشا ىسدقلا�حور هب ،هرابود دلوت .تسا نايارگ�تساكيطنپ اب قح
ـديمـعت .دـنك�ىم اـيحا دوب هدـرم هانگرد ـهك ار ىسك ،ـدشـخب�ىم رادنـاميا ـهب ىا�هزات
.دنك�ىم تيوقت تمدخ ىارب ار شيوخ موق هك دنك�ىم هراشا ىئادخ هب ،سدقلا�حور

عفتنى و مشروح�القدس، پذيره و تعميد رولد دوبارجه متايز بين تودر حالى كه و
اى همه اعصار آينده،لى برجه اصومانى بين آن دو واست اما قائل شدن فاصله�اى ز

ده كه مسيحيان بـهل اين بـوالن، تعليم معمـوسومان رى از اعتبار اسـت. از زعار
انم نيست كه ايماندارند. الزح�القدس تقويت مى�شوسط روه، تولد دوبارات توازمو

دح باشند. هر فرمتعاقب تبديل شدن، در پى كار ثانويه خاصى مبنى بر تعميد رو
ح مى�گشايد، كم و بيـش ازى روا به رود رش خوانى كه آغومسيحى، بسته به ميز

ص ايده پنطيكاسـتـى ايـن اسـت كـه ازى در خصوع ديگـرضـوح پر است. مـورو
د. پنطيكاست در تاريخ عهد�جديـد،ه�اى نامتناسب در ذهن دارپنطيكاست منظر

گزيـده،ان بردى ايمانـداراق است. در عهد�عتيق، فـقـط مـعـدو افتـر)ن حلظهمقـار
شع كنيد كتاب اعداد). آن روجودند (راى خدمت از خدا دريافت كرعطايائى بر

ان حاضر (كه همگىن شد. در پنطيكاست، همه ايمانـدارگودر پنطيكاست دگر
ح كه متعاقبتيب، در ريخته شدن روفتند. به همين تردند) تعميد گردى تبار بويهو

سنليـو كر)ادهان خانوخ داد، سامريان تبديل يافته (اعمال باب ٨)، ايـمـانـدارآن ر
دندندگى مى�كـردى يحيى كه در افـسـس زدان غير يهـو(اعمال باب ١٠) و شاگـر

ح تعميد يافتند.(اعمال باب ١٩)، همگى از رو
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دان غيرسها و شاگردند كه سامريان، خدا�تران نخستين تصور منى�كرايماندار
جب شد كهح�القدس مواين، تعميد روانند مسيحى باشند. بنابردى يحيى، بتويهو

ا در كليسا تائيد كند. از آجنا كه هر يك از آن جماعـات،عضويت آن جماعات ر
ان دردى�تبـاردند كه يـهـوده بـوه�اى جتربه كـرا به همـان شـيـوح�القـدس رتعمـيـد رو

س اين مطلبد پطران منكر عضويت ايشان در كليسا شد. خوپنطيكاست، منى�تو
س،نليوس در خانه كـرد. هنگامى كه پطـرل جتربه كرا در قالب مطلبى دسـت اور

سيد كه ديگـرس ديد، به اين نتيـجـه رديان خدا�ترا بر غير يهـوح�القـدس رآمدن رو
«آيا كسىس گفـت: د. پطرد ندارجواى عضويت كامل آنان در كليسا ومانعى بر

ا چون ما نيزاى تعميد دادن اينانى كه روح,القدس را منع كند برمى,تواند آب ر
 (اعمال ٤٧:١٠).يافته,اند؟»

اقع شدند،ا كه بعد از روز پنطيكاست وح�القدس رصحنه�هاى پياپى تعميد رو
د، احلاقيه�اى كه در بستر آن، كـلان احلاقيه�اى بر پنطيكاست تلقى منـوبايد به عنو

فت. در كليساى عهـد�جـديـد، تـك�تـكاى خدمت گـربدن مسيح عطـايـائـى بـر
ح�القدس عطاياد مسيحيان از رود��فران به زبانها سخن منى�گفتند، هر چند فرايماندار

ئيل حتقيق يافت (اعمال ١٦:٢-٢٩).ت يود كه نبوفتند. و چنين بوگر

tLöš

اىح عطايائـى بـرى متمايز است كه در حـيـن آن، روح�القدس كـار١- تعميـد رو
ان عطا مى�كند.خدمت، به ايماندار

ديان، سامريان،ه ريخته شد (يهوح�القدس بر چهار گروالن، روسو٢- در اعمال ر
ل عضويت در كليساىديان) تا نشان دهد كه همه آنها مشمـوسها و غيريهوخداتر

عهد�جديد شده�اند.
حال كه روتى بر اين منوا حتقق مى�بخشد، نبـوت عهد�عتيق ر٣- پنطيكاست، نبو

دى نيست.د و منحصر به معدوان ريخته مى�شوبر همه ايماندار
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ئيل ٢٨:٢-٢٩يو
حنا ٣٧:٧-٣٩يو

اعمال ١:٢-١١
نتيان ١٢ل قراو

نتيان ٢٦:١٤-٣٣ل قراو
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ه كافى شام آخر، به انداز)النش در باالخانهسود به رعيسى مسيح در تعليم خو
 «مـن از پـدر سـوال مـى,كـنـم ود:مـوح�القـدس سـخـن گـفـت. فـر رو)هدربـار

حنا ١٦:١٤). (يود»تسلى,دهنده ديگر به شما عطا خواهد كر
ت «ياور»فته شده، به صور گرparacleteنانى ه يواژت «تسلى دهنده» كه از وعبار

ق جلـبل در آيه فود. آنچه در نظر اوجمه مى�شوكيل�مدافع» يا «مشاور» نيز تر«و
اى راكلت» يا «تسلى�دهـنـده» ديـگـرل «پارجه مى�كند اين است كـه عـيـسـى قـوتو

ى است پس البدح�القدس تسلى دهنده ديگرقتى عيسى مى�گويد كه رومى�دهد. و
ح تسلىضود داشته است. عهد�جديد به وجوح، تسلى دهنده�اى ديگر وقبل از رو

د عيسى نيسـت.ا مشخص مى�كند و او كسى جز خواكلت نخسـت ردهنده يا پار
ا به شما مى,نويسم تا گناه نكنـيـد وندان من اين ر«اى فرزحنا مى�نويسـد: يو
د پدر يعنى عيسى مسيـح عـادل»گر كسى گناهى كند شفيعى داريم نـزا

حنا ١:٢).ل يو(او
هاژجمـه وى از ترت ديگران شفيع كه در اينجا به عيسى داده شـده، صـورعنو

ل است و او در آستانـهاكلت اواكلت است. پس مى�بينيم كه عيسى پـارنانى پاريو
اكلتاست مى�كند كه در غياب او، پارخـوعزيمت خويش از اين دنيا، از پدر در
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االترين مباشرستاده شده تا جانشين مسيح باشد؛ او وح، فرى عطا كند. روديگر
مين است.ى زمسيح بر رو

استند تا در جلـسـاتد كه از او مى�خـواكلت كسى بـودر دنياى باستـان، پـار
فنت چنانح�القدس در به عهده گـرد و به متهم كمك كند. رومحاكمه حاضر شـو

ىح�القدس، يـارظايN روا اجنام مى�دهد. يكـى از وظيفه رنقشى، بيش از يـك و
ار دادن خداست.ساندن به شخص ايماندار در خطاب قرر

ا مـددهمچنين روح نيز ضعـY مـا رميان مى�نويسـد: لس به كليـسـاى روپو
ى كه مى,بايد منى,دانيم لكن خودا كه آنچه دعا كنيم، به طـورمى,كند، زير

د. او كه تفحصاى ما شفاعت مى,كند به ناله,هائى كه منى,شود بيان كرروح بر
\ادهحسب اراى مقدسين بـرا كه او برا مى,داند زيركننده دلهاست فكـر روح ر

ميان ٢٦:٨-٢٧). (روخدا شفاعت مى,كند
دادن دنيا نيز كمك مى�كنـد.ارا در خطاب قـرح�القدس شخص ايمانـدار ررو

ىگيرعده مى�دهد، هنگامى كه با درقس ١١:١٣ وى كه عيسى در مـرهمان طور
دن دنيا در مقابلم كرح با ملزاجه مى�شويم، او از جانب ما سخن مى�گويد. رومو

اى اعتبار بخشيدن به عادالنح�القدس برابر دنيا از ما دفاع مى�كند. روگناه، در بر
اجهه با حمالت بى�دينان كار مى�كند.در مو
شقن .تـسه مه هدنهد�ىلـست شقن لماش ،تـلكاراپ موهفم هك ـميتفگ 

و ناگـدش هـتسـكش ،ناگدروخ ـمخز ىارب وا .ـتسا هـبنج ود ىاراد رـوبزم
زئاح هزادنا نامه ـهب مه مود هبنج .تسا ـشمارآ عبنم )هدنيـاشگ ،ناگدز�مغ
.تسا »دنمترـدق« ىنعم هب نيتال ـهمجرت رد هدنهد�ىلست هژاو .ـتسا تيمها

تعاجش و تارج وا .ديآ�ىم ام غارس هب حور ،ميتسه توق جاتحم هك ىماگنه
،هدنهد ىلست ناونع هب وا .دنك�ىم تيوقت ار ام ،راك نيا اب و دشخب�ىم ام هب

ـنيحتاف ،حيسم رد ات دـشخب�ىم ىروهت نانچ مه و ـدهد�ىم ىرادلد ار ام مه
.)٨:٧٣ نايمور( ميوش ىريظن�ىب
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ن مدافع ما در پيشگاه پدر، نخسـيـنت يـاور و١- عيسى در نقش خويش بـه عـنـو
تسلى دهنده ماست.

.تسوا ىنيشناج ،ىسيع دوعص زا سپ هك تسا ىرگيد هدنهد ىلست سدقلا�حور -٢
ن يار و ياور ما در اين دنياست.ح اكنو٣- رو
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حنا ١٦:١٤-١٨يو
اعمال ١:١٩-٧

ميان ٢٦:٨-٢٧رو
غالطيان ٦:٤
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س اوده تا آينه و منعكس كننده شخصيت قدوت كرا دعوخدا متامى انسانها ر
ا خوانده است خود شما نيـز در هـر «بلكه مثل آن قدوس كه شـمـا رباشنـد:

ل (اوا كه من قدوسم»ا مكتوب است مقدس باشيد زيرت مقدس باشيد. زيرسير
د، مقدس نيستيم بلكـهن خوس ١٥:١-١٦). مساله اين است كه ما در دروپطر

ان «مقدسين» از ما ياد مى�كند.صN، كتاب�مقدس حتت عنونامقدسيم. با اين و
دد». از آجنا كه تقدس در خواصطالح مقدس يا قديس يعنى «كسى كه تقدس دار

ا مقدسده شويم. كسى كه كار مى�كند تا ما رد، ما بايد مقدس كرما يافت منى�شو
انح�القدس به عنوح�القدس است. رود، روا به شكل مسيح در بياوركند، تا ما ر

صN،جه مقدس�تر از پدر و پسر نيست. با اين ومين شخص تثليث، به هيچ وسو
ح�القدس مقدس صحبت منى�كنيم. ايـنـكـهما از پدر مقدس، پسر مـقـدس و رو
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ساقع قـدوانده شده، به خاطر شـخـص او (كـه در وح�القدس خـوح خدا، رورو
دن ماست.است) نيست بلكه به خاطر كار او در مقدس كر

.دشخب�ىم سيدقت ار ام وا .تسا سدقلا�حور هژيو راك ،نيسدقم هب ام ليدبت
هك تسا ىدنيآرف سيدقت .تسا ندش هدرك لداع اي سدقم ىواسم ،ندش سيدقت
ات ،گـرم ماگنه ات دنيارف نآ .ددرگ�ـىم زاغآ ميوش�ىم ىحيسم ـهك ىا�هظحل نامه زا

.دباي�ىم همادا ،تسا هدش هدرك لداع رهدلادبا ات و ًالماك هرخالاب رادناميا هك ىتقو
دن، كارد كـرلو كليساى اصالح شده، از تاكيد بر اينـكـه از سـر نـو مـو)هآموز

 خويش، دستيار)هلد تازد. ما در توح�القدس است، منظور خاصى دارادى روانفر
)هلد تازثر انسان در تونه تصور مبتنى بر تالش مؤح�القدس منى�شويم. ما هر گورو

ت است. تقديسعى متفاوضود، تقديس موجود مى�كنيم. با اين وا به كلى رد رخو
ى كنيمح�القدس همكارى ما است. ما بايد با روابسته به همكاراقعه�اى وشدن ما و

شت،ل در نامه�اى كه به كليساى فيليپى نوسولس رسيم. پوشد برتا در تقديس به ر
ده است:ا بيان كرهمين ايده ر

ان من چنان كه هميشه مطيع مى,بوديد نه در حضور من فقط،پس اى عزيز
س و لرز به عمـلا به تربلكه بسيار زيادتر االن وقتى كه غايبم جنـات خـود ر

اده و هم فعلضامندى خود هم ارحسب را خداست كه در شما برآوريد. زير
ىى از سوت به همكـار (فيليپيان ١٢:٢-١٣). دعـوا به عمل ايجاد مى,كنـدر

س ودن در تـرد دست�اندر كار است. كار كـرهمان كسى به عمل مى�آيـد كـه خـو
امى آميخته به تالش حكايتحشت نيست بلكه از احترده به وحى آلوف رولرز، معر

قعگاه ساخته كه در اين كار تنها نيستيم و از ما تـوا از اين نكته آمى�كند. خدا ما ر
ا تسلى وتيب ما رد به پايان ببريم و به اين تـرشش�هاى خوا به مدد كود كه آن رندار

سانيدن تقديس ما، در ما كار مى�كند.اى به كمال رى مى�دهد. خدا بردلدار
دن حيات و قلـبـى عـادل، درد به جهت حـاصـل آورح�القدس با كـار خـورو

ح ساكن شده دراظب باشيم كه رود بايد موجود. با اين وان ساكن مى�شوايماندار
ح در ايماندار است و با ايماندار كارى ندانيم. روى مساوا با الهى دانسنت ود رفر

ح كار مى�كند تا انسانهاى تقديسد. رود آن ايماندار تبديل منى�شومى�كند اما به خو
ح در ما ساكنقاتى خدا انگاشته شده. هنگامـى كـه رود، نه مخلـوشده پديد آور

ح�القدس، هويت شخصىد و ما خدايان منى�شويم. رود، او انسان منى�شومى�شو
د -�البته از حلاظار است كه در تقديس شدن خود. ما قرا از بين منى�برو انسانى ما ر

نه شويم.د�- خداگوجوشخصيت، نه از حلاظ و
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ا منعكس كنيم.ده تا تقدس او رت منوا دعو١- خدا ما ر
دمان دريافت كنيم.ج خوا از خارم آن است كه تقديس ر٢- مقدس شدن مستلز

اندهان تقديس كننده ما، مقدس خـوح�القدس به خاطر كار خويش به عنـو٣- رو
شده است.

ندى مادام�العمر است.٤- تقديس رو
ح�القدس مى�باشد.ى ايماندار و روم همكارى است كه مستلز٥- تقديس كار

ا مبدل به خدا كند.اى اين نيست كه ما رح�القدس در انسان برنت رو٦- سكو
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حنا ٢٦:١٥يو
نتيان ١٧:٣-١٨م قردو

غالطيان ٦:٤
فيليپيان ١٢:٢-١٣

س ١٥:١-١٦ل پطراو
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د او به جهان، با ورو)ل در همان حلظـهقتى طفلى به دنيا مى�آيد، طبق معموو
اشىاد، فرياد جگر خرلى نوزاكنش معمونند. وكN دست محكم به پشت او مى�ز

اكنش در مقابل احساسند؟ آيا فرياد او وا بچه فرياد مى�زاض است. چراز سر اعتر
دارى خشم؟ شايد آن فرياد، ناشى از همه موس است يا از رود است؟ از سر تردر
خى آند. برد دارا با خـوب رد ما به جهان، نشان هـيـاهـو و آشـوق باشـد. وروفو

م كل حيات دانسته�اند.لد بلكه مفهوا نه تنها جمع�بندى معناى تواض آغازين راعتر
د كه:مكبث در شگفت مانده بو

دن،ه�اى بر صحنه بودن، جز بازيگر بيچارك بوزيسنت چيست جز سايه�اى متحر
اند،انه�اش مى�گذرا با هياهو و گامهاى مغرورد رى كه عمر خوبازيگر

ى از او نيست.و آنگاه ديگر خبر
اين هم قصه�اى است،

ه�گو،د زبان يك ياوقصه�اى ورو
ب و هياهو،قصه�اى پر از آشو

م.ى از مفهوى هيچ، قصه�اى عارقصه�اى حاو
ىدن مساودن محض، بى�اهميت بودن يعنى بى�اهميت بـوم بوى از مفهوعار

دن است.ش يا بى�اعتبار بودن معادل بى�ارزدن است و بى�معنا بوبى�معنا بو

ده كه ما كى هستيم و چـهه خوراالت گـراب اين سواهميت من و شما به جـو
ًدند. هويت من، نهايتامى�گرله هويت براالتى هستند كه به مقـوهستيم؟ اينها سو

ىد. من بى�آنكه بفهم كه خدا چه كسى يا چـه چـيـزابطه�ام با خدا بستـگـى داربه ر
ى هستم.ك كنم كه چه كسى يا چه چيزامن دراست، منى�تو

ابستگى دوعى وبين شناختى كه از خويش و شناختى كه از خـدا داريـم، نـو
گاه شويم،ان يك شخص آد خويش به عنوجود. به محض اينكه از ود دارجوجانبه و

قيم. منسيم كه مخلـوسيم كه خدا نيستيم؛ به اين نتيجـه مـى�ربه اين نتيجه مـى�ر
لد مـنع شد، روز تـومين شـروى زندگى من بـر روى كه زم، روزلـدى دارروز تو

لع او از ازم بر سنگ قبر من حك منى�كنند كه نقطه شرواست. و هنگامى كه مبير
اهد بست اطالعىگم بر آن سنگ نقش خوان تاريخ مرد. من از تاريخى كه به عنوبو

اهد داد.ا نشان خوى سنگ، ١٩٣٩ رلدم روم اما مى�دامن كه تاريخ توندار
.دنار�ىم مراگديرفآ ىوس هب ،»الاب« هب ارم ،مراد دوخ ندوب قولخم زا هك ىساسحا

زا جراخ ىرگيد زيچ ره اي ادخ مناوت�ىمن ،مشاب ربخ اب شيوخ دوجو زا مناوتن ادتبا ات
منك كرد ًالماك ار شيوخ دوجو ىانعم مناوت�ىمن نينچمه .مروآرد روصت هب ار شيوخ
ىژولوپورتنآ ًاتياهن هك تسا نينچ نيا و منادب ادخ اب دنويپ رد ار شيوخ دوجو هكنيا رگم
ىنعي ىژولوئت زا ىا�هخاش ،ىسانش ناسنا ملع نامه اي رشب عون )هرابرد هعلاطم ىنعي
.تسا تايهلا نامه اي ىسانشادخ اي ادخ )هرابرد هعلاطم

.تسا ىسانشادخ و ىسانش ناسنا نيب ىگتسسگ رد نردم تيرشب نارحب هشير
ليدبت عقاو رد ،دوش�ىم لقن ادخ ىارجام زا هديرب اي هناگادج ،ام ىارجام هك ىماگنه
.دوش�ىم »درادن ىئانعم چيه هك بوشآ و وهايه زا رپ ،وگ�هواي كي زا لوقنم ىا�هصق« هب
ـرتراس لپ ناژ ـهتفگ ـتقو نآ ،ميوش هدروآ بـاسح هب ،اـدخ اب طـابترا نودب ـام رگا
».ميتسين شيب ىا�هدوهيب باهتلا« هك دنك�ىم اديپ قدص ام )هرابرد فوسليف

ده» چيست؟ التهاب، احساسى تند و شـديـد اسـت. حـيـات«التهاب بيـهـو
نانسان، مملو از احساسات تند است. آن احساسات تند شامل التهـابـاتـى چـو

شك، حسد و التهابات بى�شمارت، رت، شهوس، گناه، حسرت، ترعشق، نفر
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دندگى خوقات، احساسات عميقى نسـبـت بـه زان مخلـوديگر است. ما به عنـو
د: آيا همه آن احساسـات عـمـيـق،منـى�دارسش دست از سر مـا بـرداريم. اين پـر

دن درى و گشت زدن در بى�ثمرده�اند؟ آيا متام تقالهاى ما، فقط دست و پا زبيهو
امت ما درندگى است. كرم زاقع كشمكش اصلى ما بر سر مفهوچى است؟ دروپو

د. اگرى شوشت آن تصميم گـيـرنو سر)هفته است تا دربـارار گـرض بازبينى قـرمعر
فند، آنگاه تنها و بى�مصرار گيرد ارزيابى قرند با خدا مورانسانها تنها و جدا از پيو

ند با او نباشيم، پس البد از تصادفىباقى مى�مانند. اگر ما آفريده�هاى خدا و در پيو
شت مانوش و بى�معناست و سركيهانى پديد آمده�ايم. اصل ما بى�حاصل، بى�ارز

د. اگر به طور اتفاقى از جلن پديـداهد بوان خوتيب و به همان ميـزنيز به همان تـر
چى يا مغاكى از هيچستان از هم بپاشيـم،آمده باشيم و آخر�االمر در پهنه يك پـو

ت مانيم. در اين صوردگى مطلق مى�گذارى بيهوادر ميان دو سود رندگى خوپس ز
ندگى.امت و زى از كرف هيچ هستيم، عارن تعاربدو

امتىاى انسان كرى به هر جهت، برفع تكليN و به شكل بـارچنانچه از سر ر
ىن اصالت و ديگرى بدوقت قائل شويم، يعنى اينكه بين دو قطب كه يكى آغازمو
جبد موت با فريب دادن خوفته�ايم. در اين صورار گرشتى بى�معناست، قرنوسر
دگى خويش شده�ايم.آزر

ده�اند. يگانه معناى غائى ما -�تنهاه خورشت ما به خدا گرنوسر ما و)چشمهسر
سشىمور�نويس پرانيم داشته باشيم�- بايد خداشناسانه باشد. مزمعنائى كه مى�تو

ده است:ح كرنه مطرا كه در ذهن ماست اين گور
چون به آسمان تو نگاه كنم كه صنعـت انـگـشـتـان تـوسـت و بـه مـاه و

ى؟ و بنى,آدما به يادآورگان كه تو آفريده اى، پس انسان چيست كه او رستار
كى كمتر ساختى و تـاج جـالل وشتگان انـدا از فركه از او تفقد منائـى؟ او ر

مور ٣:٨-٥).(مزدى ا بر سر او گذارام ركرا
ند ناگزير، اطمينانتباط داشنت با خدا. اين پيودن يعنى ار دست خدا بو)آفريده

ده�ايم بلكـه درا حس نكرى رد چيـزده آفريده نشده�ايم يا بى�خـومى�دهد كه ما بيهـو

امت وخلقت، تاجى از جالل دريافت مى�كنيم. تاجى از جالل، يعنـى تـاج كـر
ن خدا ما هيچ هستيم.امت داريم؛ بدوافت. با خداست كه ما كرشر
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ا بشناسيم.انيم خدا رگاه شويم، منى�تودمان آد خوجون اينكه ابتدا از و١- بدو
ا بشناسيم.دمان ر خوًانيم دقيقاا بشناسيم، منى�تون اينكه ابتدا خد ار٢- بدو

معناشت هدفمند = حيات پرنوچشمه هدفمند + سرند با خدا: سر٣- انسانها در پيو
شت بى�معنـا =نوچشمه بى�معنا + سـرند با خدا: سـر٤- انسانها بى�نصيب از پيـو

ندگى بى�معناز
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اشىله زيبا�شناسى است. نقاشى، پيكر�ترى از مقوى كاردر هنر، تصوير ساز
ت خويش، به جتسـمند. ما از طريق مهـاردازو نظاير آنها، اغلب به تقليد مـى�پـر

فته�ايم.اقعى گرندگى وا از زنيم كه آنها راشيائى دست مى�ز
ا در�انداخت، نقـشح كائنـات رمند نهائى خداست. او هنگامـى كـه طـرهنر

ا بيان كنند و فلك از عـمـلا چنان بر آن گذاشت كه آسمانهـا جـالل او رخويش ر
دستهايش خبر دهد.
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دند، به خلقتـىا پر كرمين و دريا را ساخت كه زقاتى رهنگامى كه خدا مخلـو
د او باشد. پيدايشى بى�همتا، به شباهت خـود به طرزار بود كه قـريگانه دست ز

٢٦:١-٢٧ مى�گويد:
ت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان درياا به صورو خدا گفت «آدم ر

ندمين مى,خزاتى كه بر زمين و هم حشرگان آسمان و بهائم و بر متامى زندو پر
ت خداا به صـورت خود آفريـد؛ او را به صورحكومت منايد.» پـس خـدا آدم ر

ا نر و ماده آفريد.آفريد؛ ايشان ر
ت و به شباهت خدا ساخته شده�ايم،اينكه كتاب�مقدس مى�گويد كه ما به صور

دن» وت خدا بوسانده كه «به صورا به اين نتيجه رمى) رليكهاى روه كاتوخى (بويژبر
ند. البته ساختار زبان كتاب�مقدسى نشانت داردن» با هم تفاو«به شباهت خدا بو
ه مى�كنند. ما متثالهاىم اشارت و به شباهت، هر دو به يك مفهومى�دهد كه به صور

 شخصيت خدا باشيم)فيتى بى�همتا تا آينهقاتى ساخته شده با ظرخدا هستيم، مخلو
 به اين معنى است كه ماًالا منعكس كنيم. خلق شدن به شباهت خدا، معموو او ر

ق و هر چند كه خدا از حلاظمثل خدا هستيم. هر چند كه او خالق است و ما مخلو
دد دارجواتر از ماست اما با متام اينها، جنبه�هائى وت و جالل، بسيار فرذات، قدر

ان بين ما و خدا، مقايسه�هائى اجنـام داد. خـداكه در آنها مثل او هستيم. مـى�تـو
شمند و اخالقى است، ما نيز عامالنى اخالقى هستيم كه يك ذهـن،دى هوجوو

)ه مى�دهند كه آينـهد. آن امكانات به مـا اجـازد دارجواده در ما ويك قلب و يـك ار
 اصلى ماست.)ظيفهى باشيم كه وتقدس خدا باشيم، يعنى همان چيز

ا به«خدا آدم رات كتاب�مقدسى نظيـر اصطالح «آدم» هنگامى كه در عبـار
ع بشر» است.م «نوفته باشد، به مفهو (پيدايش ٢٧:١) به كار رت خود آفريد»صور

ع بشر، چه نر و چه ماده هر دو به شباهت خدا آفريده شده�اند. بـخـشـى از آننو
مين و تسلط بر آن است. مـاانى بر زاى حكمرع بشر برت از نوشباهت همانا دعو

شانيم، پر كنيم و نگاه داريم.ا بپومين ران جانشينان خدا، زانده شده�ايم تا به عنوخو
تابا بازانى عادل خدا بر كائنـات ره حكمـرانده شده�ايم تا چهـرا خوما به اينجا فـر

ل يا استثمار منى�كند بلكـه بـرست چپـاوا كه زير حكـم اوى رگز چيزدهيم. او هـر
سنـاكط آدم، اتفاقى ترى و مهربانى سلطنت مى�كند. در سـقـوعكس، با دادگر

د، خدشه�اى عميقد ساخته بـوا به شكل خوه خدائى كه انسان را بر چهـرافتاد زير
ى آسيب ديد كه ديگر آن آينه كدرى تقدس او به نحواى آينه�داران ما برد آمد. توارو

د. با اينكـه در آنده نكرا نابـوط، انسانيت مـا رشده است. در هر حال، آن سقـو
فت، اما ما هنوز هـمدن تقدس خدا از دست ران ما از حلاظ منعكس كرط توسقو

دهر خالق خوُاده�اى داريم. هنوز هم مانسان هستيم. هنوز هم ذهنى و قلبى و ار
ى با خدا داشتند، كارًا بر پيشانى داريم. احياى كامل شباهتى كه انسانها سابقـار

انيان نامه به عبر)نه كه نويسندهآمده است. همان گـواست كه مسيح از عهده آن بر
انيان ٣:١).هر» او است (عبرغ جالل» و «خامت جود، مسيح، «فرواظهار مى�دار
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ت و شباهت خويش آفريد.نث�- به صورا �-چه مذكر و چه مو١- خدا انسانها ر
ا ميسرف رد بين دو طرد كه گفت و شنود دارجو٢- بين خدا و انسانها نسبت�هائى و

د.مى�ساز
.دنراد هدارا و ركف ليبق زا ىتاناكما هك دنتسه ىقالخا ىنالعاف ،ادخ دننامه اهناسنا -٣

مين تسلط داشته باشند.انده شده�اند تا بر ز٤- انسانها خو
ط آدم، تصوير خدا در انسانها آسيب ديد. سقو)٥- در هنگام فاجعه

ى و احيا مى�كند.سازى تصوير خدا بازا تا پر٦- مسيح تصوير دقيق خداست كه ما ر
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جيم،شگاه گلدزد در ورزصى خومن سه روز در هفته، زير نظر مربى خصو
ى درن گلرم. هر چند كه اين مربى، آقاى سيموا متحمل مى�شـوعذاب سختى ر

ده ام در خوبىار كرقرصى بين ما برنى خصوعوابطه فرعى رل ساعات مترين، نوطو
نه�هاىسا با وزكاتى طاقت�فـرگهاى قلب، حراخى راى فرد. متريناتى بـرهمتا ندار

ه كننده�اى كه هر دور آن سخت�تر از دور قبـلـىسهاى بيچـارسنگين و كش و قـو
هش من است. حاال همه اينها به كنار، تازنامه حتميلى ورزد، بخشى از برمى�شو

ل (اود!» «رياضت بدنى، اندك فايده دارپاى كالم خدا كه مى�نشينى، مى�گويد:
م،د مى�شوسالمت بدن خـون، هيكـل وان وزس ٨:٤). همين كه نگـرتائوتيمـو

«از قاتالن جسم كه قادر بـراند كه شم مى�خوا در گوانگار كسى كالم عيسـى ر
كسيد كه قادر است بر هـالكشنت روح نيستند، بيم مكنيد بلكه از او بـتـر

 (متى ٢٨:١٠).ا نيز در جهنم»دن روح و جسم ركر
داتى هستند پديدجوت و شباهت خدا آفريده شده�اند، موانسانها كه به صور

ح گفتهآمده از بدنى مادى و جانى غير مادى. جان همان است كه گاهى به آن رو
 دست خدا و البته جنبه�هاى معين ساختار)د. هم جسم و هم جان، آفريدهمى�شو

د، با ديدگاههـاىشخصى ما هستند. ديدگاهى كه كتاب�مقدس از انـسـانـهـا دار
احد دو يك و)ت است. جسم و جان ما تشكيل دهـنـده متفاوًنانى شديـداقديم يو

نانيان، جسـم وائى يوات دو�گانه�گرعى دو�گانگى. در تفكرجهى هستند و نه نـوو
ند كه در انقطاعى دائمى بـا هـم بـسـرجان، دو جنس آشتى�ناپذير تلـقـى مـى�شـو

 برًالگار هستند. ثنويت انقطاعى معـمـوند. آن دو از بنياد با يكديگر ناسـازمى�بر
ست اسـت وى شيطانى يا نادرده به چيز آلوًاين باور است كه هر چيز مادى، ذاتـا

انه يا ناپاك مى�داند. در نظر فلسفهفى شريرى و پاك، ظراى جان علوا برلذا بدن ر
مانى زًد و اين امر نهايتاهائى از قيد تن بوم رى نهائى به مفهوستگارنان باستان، ريو

ندان جسم خالصى مى�يافت، ميسر مى�شد.كه جان از ز
د جسم اين است كه جسم نيكو آفريده شده و درديدگاه كتاب�مقدس در مور

ستت ذاتى است. با اين حال، جسم نيز درارنه شرد، فاقد هر گوهر مادى خوجو
د. انسانها چه از حلاظ جان و چه از جنبهجن مى�برهمانند جان، از فساد اخالقى ر

هائى جسمهائى از تن، رجسم، گناهكار هستند. مسيحيت، بر خالف تعليم ر
ا تعليم مى�دهد.ر

ا هستنداحد با دو بخش مجزدى وجود، مودن خوجهى بوانسانها در قالب دو و
اويهاه از زاويه فلسفى، خـواه از زسط اقدام خالقانه خدا متحد شده�اند. خوكه تو
ائيمع بيفزضوا به موح) رهر ثالثى (مثل رود كه بخش يا جومى ندارى، هيچ لزوتفسير

ا،ل�گرده باشيم. الهيات اصواهم آوراى آشتى آن تشنج يا انقطاع ثنويتى فراهى برتا ر
د مى�كند، ديدگاهى كه معتقد است ما در سـها ردن انسانها رجهى بوديدگاه سه و

ح.ا آفريده شده�ايم يعنى جسم، جان و روبخش مجز
اكتى طبيعى يا اساسى جـان انـسـان دمى از الهيدانان از بى�نـزبا اينكه بسـيـار

ده�اند، به ياد داشنت اين نكته مهم است كه جان انسان به دست خدا خلق شده وز
دانه نيست؛ با اينكه از ماده تشكيل نيافته و امكـان جتـزيـه يـا انـحـالل آن جاوًذاتا

اد كند. جان، مجزا نابواند آن رد، اما خدا مى�تود ندارجوهاى فيزيكى وسط نيروتو
 «درد.ام بياوراند دونده است، حلظه�اى منى�توت خدا كه نگاه داراز آن جنبه از قدر

 (اعمال ٢٨:١٧).كت و وجود داريم»گى و حرنداو ز
د اما هم جان ايماندار و هم جان غيرگ، هر چند كه جسم مى�ميردر هنگام مر

سط قيام و جالل يافنتهائى توان منتظر رندگى ادامه مى�دهد. ايماندارايماندار به ز
ى ابدى خـدابدن�هاى خويش مى�مانند در حالى كه بى�ايـمـانـان در انـتـظـار داور

جهعى متو به نوًگ حفظ مى�كند انسانها دائمـاا از مرهستند. از آجنا كه خدا جان ر
گ هستند. و نكته آخر اينكه، انسانها دراى مرد بيدار شخص خويش در ماورجوو

ل وده هستند و از هر دو حلاظ مشمـوط كـركل، هم در جسم و هم در جان سقـو
هدف فيض جنات بخش خدا مى�باشند.
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اى جسمى مادى و جانى غير مادى هستند.١- انسانها دار
انانى ثنويت رجه هستند. مسيحيت، تفكر يواحدى متشكل از دو و٢- انسانها و

د مى�كند.ر
ى خداست. هر چند كه جسم نيز هماننـد٣- جسم بشر بخشى از خلقت نيـكـو

 شرور نيستند.ًلى هيچ كدام از آن دو ذاتاده وط كرجان سقو
دانه نيست. جان انسان بايد به دست خدا خلق ود جاو٤- جان انسان در ذات خو

د.ى شونگهدار
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حم كتاب�مقدسى جسم و رو مفهو)هى دربارگشتگى بسياره در كليسا، سرامروز
نانل كشمكش با اين تفكـر يـوفى، كليسا هنوز مشـغـود. از طربه چشم مى�خـور

انه است.ه�اى شريرباستان است كه هر چيز مادى و جسمانى تا انداز
حانى است كهاپا روى سرندگى مسيحى چيزض مى�كنند كه زخى فراين بربنابر

ما مستلزندگى مسيحى رخى چنين زد. برد جسمانى ما ندارجوى با وكارهيچ سرو
شيدن و لذات جنسى،دن، نواين مى�دانند كه همه كنش�هاى بدنى ما اعم از خور

ا فريبد رانه است. بقيه تصور مى�كنند كه بدن مهم نيست، لـذا خـو شريـرًحتما
د چهد كه از بدن خومانى كه جان ما سالم است، اهميتـى نـدارداده مى�گويند تا ز

ضع، هر دو بيانگر حتـريـN يـكـى از تـعـالـيـماستفاده�اى مى�كـنـيـم. ايـن دو مـو
ه مهم�اند و بايستـى بـهح به يك انـدازكتاب�مقدس هستند كه مى�گـويـد بـدن و رو

ند.ار گيراقبت قرستى حتت تربيت و مردر
اشكال بعدى هنگامى پديد مى�آيد كه بين مسيحيان «جسمانى» و مسيحيـان

اجهدم موت با سه دسته از مرد. در اين صورقى گذاشته شوق فارح»، فر«پر از رو
هستيم: (١) غير مسيحيان جسمانى (٢) مسيحيان جسمانى و (٣) مسيحيان پر

دح است و خو خالى از روًا كسى بدانيم كه كامالح. اگر مسيحى جسمانى راز رو
قت ديگر او مسيحى جسمانـىده، آن وندگى جسمانى سپرچه به سبـك زا يكپارر

سد به اينكه جسمانى باشد ياد، چه ر مسيحى به شمار منى�روًا كه اصالنيست چر
نباشد. اگر كسى بگويد كه مسيحى است اما همچنان به طور كامـل جـسـمـانـى

 جسمانى،ًده است. مسيحى كامالغى آشمار تبديل كرا به درود راف خوباشد، اعتر
ضى بيش نيست.لفظ هم نقض غرحتى در

دنح پر است. همچنان كه مسيحيـان از حلـاظ سـپـرد مسيحـى، از روهر فـر
اند كم يا زياد باشد. البتهح نيز مى�توى» رون هستند، «پرناگوح، گوخويش به رو

اعى كه بين جسم ول از جنگ يا نزسولس رح در همه مسيحيان ساكن است. پورو
اعى كه ايماندار از جتربه آند سخن مى�گويد، جنگ يا نـزمى�گيـرح ايماندار دررو

لس در سخن خويش، ثنويت يا عدم هماهنگى ذاتى بين جسم ود. پوى ندارگريز
عى نيست كـهد، از نودازصيN آن مى�پراعى كه او به توا تعليم منى�دهد. نـزجان ر

حانى تقليل يابد.استه�ها يا اميال جسمى و فضيلت رواند به كشمكش بين خوبتو
اع، بسى عميق�تر از اينهاست.آن نز

 به(soma)ى كلمه بـدن ادف مجاز در عهد�جديد گاهى مـتـر(sarx) ه جسماژو
نى كه جسم در تضاد آشكارد در اكثر قريب به اتفاق متوجوفته است. با اين وكار ر

اى اندام مادىى سوفته، منظور چيزار گرد استفاده قر مور(Pneuma)ح با لغت رو
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هدرك طوقس ىاهناسنا دساف تعيـبط هب ًالومعم مسج هملك ،ىنوتم نينچ رد .تسا
تقلخ حيسم رد و دلوتم هرابود سدـقلا�حور هليسو هب ام هك ىماگنه .دنك�ىم هراشا
دوبان اما دوش�ىم بولغم ،)مسج( ام هدرك طوقس تعيبط تردق ،ميوش�ىم ىا�هزات
ىارب شالت ىاپمه نايحسم ،تسا رمعلا�مادام ىدنور ،سيدقت هك اجنآ زا .ددرگ�ىمن
زور ره .دنتسه شيوخ هنهك تعيبط اب دربن ريگرد زور ره ،ضيف رد و حور رد دشر
،دـوش تيوـقت وا رد نكاس سـدقلا�حور طسـوت ،حيـسم رد هزات صـخش هك نـيمه
روهمم وا طسوت ام و هـدش هتشاذگ هقيثو هب ام دزن هك ىحور .درـيم�ىم هنهك صخش
شكمشك تدم هاتوك رد ،لاح ره رد .دمآ دهاوخ بلاغ ،دربن نآ ناياپ رد ،ميا�هدش
ليدبت .دنهد�ىم همادا هسوسو و هانگ اب شكمشك هب نايحيسم .دوش ديدش دناوت�ىم

.دنادرگ�ىمن لماك ار ام اما ،دنك�ىم دازآ مسج ىلك طلست زا ار ام ،ندش
د. بعد ازگ ما ادامه دارمان مرح تا زكشمكش بين شخص كهنه (جسم) و رو

ه از هر آاليشىد و شخص تـازشو د مى نابوًگ، جالل مى�يابيم، جسم كـامـالمر
دد.پاك مى�گر
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.تسا ريرش دوخ تاذ رد ندب هك دنك�ىم در ار ناتساب نانوي ركفت نيا سدقم�باتك -١
د. بدن و جان محتـاجگ مى�دارد و نه بزرار مى�شمـارا خو٢- مسيحيت نه بـدن ر

تقديس�اند.
اد از جسمانيت نيست. آزً جسمانى يا كامالًد مسيحى كامال٣- هيچ فر

د.ا دارح�القدس رد رود مسيحى، در خو٤- هر فر
اعى بين طبيعـتاعى بين بدن و جان نيست بلكه نـزح، نزد بين جسم و رو٥- نبر
لد شده ما (شخـصه متوده ما (شخص كهنه) و طبيعت دوبـارط كرد سقـوگناه�آلو

ه) است.تاز
دگى مسيحى، تا دستيابى به جالل آسمانـىح در نز٦- كشمكش بين جسم و رو

د.ادامه دار
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ار مى�كند در به شكل همان كسى كه در شب جشن هالووين فرًا غالباشيطان ر
مز، كفش�هائى به شكل سم شكافته، دو عدد شاخ،نظر مجسم مى�كنند. لباس قر

ست. چنين شكلى ايجاد شكل و شمايل اوم ضرورازدم و چنگك سه شاخه از لو
او شمايلى، اسباب ريشخند به دست آنانى مى�دهد كه مسيحيت كتاب�مقدسى ر

ه از سى نفـرًداى در كالس دانشكده در حضور جمعى حـدوانكار مى�كننـد. روز
دم كه «چند نفر از شما به خدا ايمان داريد؟»ح كرا مطرال ردانشجويان، اين سئو

سيدم: «چند نفر از شما بـهدند. سپس پـرا بلند كـرد راكثر دانشجويان دست خـو
دند.ا باال كرد رد؟»فقط دو نفر دست خود شيطان اعتقاد دارجوو

ه ونه در اين دوريكى از دانشجويان گفت: «آدمى كه عقل داشته باشد چگـو
هائى كه نيمها باور مى�كند؟ شيطان هم مثل شبح و جن و چيزد شيطان رجومانه وز

اىافات است.» در پاسخ او گفتم: «برند، جزو خراه آدم سبز مى�شوشب�ها سر ر
طد شيطان منبعى در دست داريم كه بسيار بيشتر از منابع مربوجواعتقاد داشنت به و

دنثق بـود مودنى و معتبـر اسـت. ممـكـن اسـت در مـورد جن، بـاور كـرجوبـه و
دنى�تر از كتاب�مقدس منبعى بـاور كـرًكتاب�مقدس قانع نشده باشيد اما مطمـئـنـا

اج است.»نان وره�زپير
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ىنت و هتاكى از رودن، خشـوه آورمره�ها و اجنه در يك زا با ساحـرشيطان ر
ىسش ديگرا در كالس دانشكده با پرد رجد و با قيافه متين است. اما من بحث خو

انائىئى و متفكر است كه تودى نامرجوفتم: «اگر شما باور داريد كه خدا، وپى گر
ل است كه تصورايتان مشكل يا غير قابل قبوا برد، چرا دارئى ردم به نيكواداشنت مرو

آيد؟»دم به بدى براداشنت مراح باشد كه از عهده وئى و طردى نامرجوكنيد و
شايد مشكلى كه ما از ناحيه شيطان داريم اين است كه عكس�العـمـل مـا در

ى كهتصويرى در ذهن داريم نه در خورى است كه از وقبال او، در خور كاريكاتور
ن مقدس، اصطالح شيطان به معـنـاىكتاب�مقدس از او نشان مى�دهد. در متـو

ف است. او«مدعى، مخالN يا دشمن» است. او به ابليس و اهريمن هم معرو
ع بشر عليه خداتبه است كه قبل از آفرينش نوشتگان عالـى ردى از جنس فرجومو

غ�ها،اده ظلمت، پدر درود و از آن هنگام با انسانها و خدا جنگيده و شاهزطغيان كر
جه شبيه شمايلاقعى او به هيچ وانده شده است. تصوير ونگر خوى و مار افسومفتر

دهى كه به آن عادت كر سه شاخه به دست، دشمن�مناى خـنـده�دار)هشاخدار، نيـز
سطى است.ن وخاسته از كليساى قرودى برايم، نيست. آن شمايل الاقل تا حدو

سط كليسا خلق شد تا با متسخر او، توًتصوير شيطان با آن ريخت احمقانه، عمدا
مت بان مقـاود كه يكى از فنوسيده بـوده باشد. كليسا به اين نتيجـه رنيشى بـه او ز

ى مى�دانستند وا غرور وترين قسمـت او رست. آسيب�پذيرم به اوشيطان، هجـو
ى تلقى مى�شد.اى دفع وى برثراه مودن به غرور او، رحمله كر

ائه مى�كند، بسى پيچيـده�تـر ازى كه كتاب�مقدس از شيـطـان ارالبته تصـويـر
ى، به استعداد او درشته نور» است و چنين ظاهراينهاست. او در ظاهر مثل «فر

ك، فريبكـار وه مى�كند. شيـطـان، زيـرت نيكو اشـارنشان دان خويش در كـسـو
ت مى�كند.ا مبهوش انسان راند و ظاهرائى سخن مى�ره�دست است. او به شيوچير

ان شيرن مقدس از شيطان به عنود. متوقه�اى از نور بر تن داراده ظلمت، خرشاهز
د. از مسيح نيز بها بدردد تا او رى كه به دنبال كسى مى�گرد، شيران نيز نام مى�برغر

هاننده�اى است كه ضد آن شـيـردا. او رده شده است، شير يهـوان شير نام بـرعنو
ت هستند.ّت و قونده است. اين تشبيهات، هر دو بيانگر قدردر

فى،حال كه اين طور است، ايماندار در مقابل شيطان چكار بايد بكند؟ از طر
س ٨:٥ گفته شده كه «دشمنل پطرحشتناكى است. در اود وجو موًاقعاشيطان و

ا مى�طلبد تا ببلعد.» هر چه كهدش مى�كند و كسى ران گرشما ابليس مانند شير غر
ى�ترحشت محض باشد. شيطان ممكن است قواكنش ايماندار نبايد وهست، و

«او كهد ى�تر است. كتاب�مقدس اظهار مى�داراز ما باشد اما مسيح از شيطان قو
ه از همهحنا ٤:٤). تازل يو (اوآنكه در جهان است»گتر است ازدر شماست بزر

ماند به مكـان و زقى بيش نيست. او متناهى و محدواينها گذشته، شيطان مخلو
گز نبايد در حدا هراند باشـد. او راحد، در بيش از يك جا منى�تـواست و در آن و

شته�اىتر از انسانها اما فردى است از جنس برجود. شيطان موخدا به حساب آور
دى دارت بيشترمينى قدرقات زده و البته غير آسمانى است. او از مخلـوط كرسقو

ت خداى قادر مطلق است.اتبى بيشمار، كمتر از قدرتش به مراما قدر

tLöš

د.ى مقايسه كره�هاى اساطيرا نبايد با انگار١- شيطان ر
سهسومينه فريب دادن، وتى پيچيده در زده با قدرط كرشته�اى سقو٢- شيطان، فر

دم است.دن و تهمت بسنت به مركر
تها يا صفات آسمانى است.ن قدرد، بدوقى متناهى و محدو٣- شيطان، مخلو
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ا تشكيل مى�دهنـد.ق طبيعى�اند كه دار و دسته شيطـان رداتى فـوجوها موديو
ستند و با اولى در طغيان شيطان به او پيودند وشته بومانى فرآنها هم مثل شيطان ز

د كه تاكيدده مى�شون مقدس، هنگامى از آنها نام برانده شدند. در متواز آسمان ر
عمده بر ديو داشنت انسانها باشد.

ان نسبتستانه كافرستش بت�پـرد كه در حالى كه پرل اظهار مى�دارسولس رپو
ند كهد دارجوهائى واقع ديواست، اما به ود، در عمل هيچ و باد هوبه خدايان خو

اسمستانه هستند. كسانى كه در چنيـن مـرستش بت�پرنه از پرغ آن گـوّباعث و مبل
ها مى�كنند و لذا حتتا تقديم ديوستش ر پرًكت مى�جويند، عمالستانه�اى شربت�پر

منشانه عمل مى�كنند.جهت دهى ديو
عى نوًا بيان مى�كند. آنها غالباا آشكارها رى از مشخصات ديوعهد�جديد شمار

ند.د مى�آوراه خوا به همرى رارد�آزى يا خومن جسمى يا ذهنى از قبيل كورى مزبيمار
س خدا» مى�شناختند و از اقتـدار عـيـسـىان «قـدوا حتت عنـو مسيـح رًاها اكثـرديو

قتر يا فواى دانشى برها داردن مى�نهادند. عاله بر اينها، ديوسيدند و به آن گرمى�تر
ئيآينده هستند.ق�العاده و پيش�گوت خارطبيعى، قدر

هاع ديوضوسطى مون وافى كه در قرواطى و خراصالح طلبان عليه اقداماتى افر
دهم، اقدام بهن شانزاكنش نشان دادند. از پايان قرد، به شدت وده بوا احاطه كرر

خ شد.ى منسوترها، در كليساى لواج ديواخر
ه و شدت فعاليتىد ادامه مى�دهند، اما اندازها هنوز هم به كار خواگر چه ديو

د. آخرين سنگر مهمى كهد نظير ندارع خوكه عهد�جديد از آنها نقل مى�كند، در نو
د.مان» بـوسيدن زاين دنيا در مقابل جنات�دهنده بشر به آن گريخـت «بـه كـمـال ر

د. با قيام مسيـح ود، از همه مهلت�ها استفاده كـرشيطان، آن چنان كه مقـدر بـو
هائى كه همكارانى شيطان و همچنين ديوح�القدس در پنطيكاست، حكمرآمدن رو

انحنا به ايماندارلس و هم يود شد. با اين حال، هم پواو هستند، به شدت محدو
ايشهاى آن رو به افزمانهاى آخر، فعاليتهاى شيطان و ديوهشدار مى�دهند كه در ز

اهد گذشت.خو
ا هم جدى بگيريم.ده را جدى بگيريم، بايد دنياى ديـو�زاگر كتاب�مقـدس ر

د داشته باشد كه از پـسجوها وع ديوضوص موبى�آنكه شناخت مناسبى در خصـو
اقعىها ود. با اينكه ديود ندارجوآيد، الهيات كتاب�مقدسى، امكان وئى برپاسخگو

دت تسخير فـرد كه معتقد باشيم آنهـا قـدرمتند هستند، اما هيچ دليـلـى نـدارو قدر
سه كنند و در مظانسوند، وه آورا به ستوها ما رند. ممكن است ديوا دارمسيحى ر

ندگىح�القدس زند. مسيحى در پناه روگز بر ما مسلط منى�شوار دهند اما هراتهام قر
ى كه به مادگى است. او از هر ديوادى از قيد ديو�زمى�كند و حضور او ضمانت آز

ى�تر است.حمله كند، قو
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ند.ار دارمان شيطان قرده هستند كه حتت فرط كرشتگانى سقوها فر١- ديو
تى غير عادى ظاهر شدند.ها در قدرد، ديومين بوى ز٢- هنگامى كه عيسى بر رو

ا تسخير كنند.د مسيحى رانند فرها منى�تو٣- ديو
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ها مى�كند و خطـاى از كمـان رد كه تيرى تشبيه كـران به كمانـدارا مى�تـوگناه ر
دن به چشم هدف، نقض يـكع اين نيست كه ناكـامـى در زضود. البته مـومى�رو

اهم بگويم اين است كه ساده�تريـنى كه مى�خـواصل اخالقى خطير است. چيـز
جهى به معيار» است كه در مثـال آنتعريN گناه از ديدگاه كتاب�مقدس، «بى تـو

ف كتاب�مقدس، نشانـه�اىشالى باشد. در عرسك پواند يك عـروكماندار مى�تو
شالى نيستى پوخ داده)، چيزفته (و در نتيجه خطائى رار گرجهى قرد بى�توكه مور

بلكه «معيار» حكم خداست.
ست. حكم خدا بيانگر عدالت او و«معيار» خدا در صدور حكم، عدالت او

االترين قاعده و معيار است. ما هنگامى گناه مى�كنيـمفتار ما باالترين و واى ربر
جهى يا كم�دقتى مى�كنيـم.كه نسبت به تطابق خويش با آن قاعده يا معيار، كم�تو

جهى به عظمت جالل خدا سخندن گناه در قالب بى�تواگير بوكتاب�مقدس از فر
ميان (روده,اند و از جالل خدا قاصر مى,باشـنـد»ا همه گناه كر«زيـرمى�گويد: 

اخلطاست» فقـطئيم «هيچكس كامل نيست» يا «بشر جايـز٢٣:٣). اينكه مى�گو
انىده باشيم. همه ما گناهـكـاراف كردن گناه اعتـراگير بـواى اين است كه به فـربر

محتاج جنات هستيم.
نه نياز به تطابق با يكى از احكام خدا يا جتاوزدر تعريN گناه گفته�اند: «هر گو

ل صادر شده اسـت.»ق معقواى مخلـوان قاعده�اى براز هر يك از آنها كه به عنـو
ى سه بعد خطير است. نخست اينكه گناه، عدم يا نياز به تطابقاين تعريN حاو

است. مطابقت نداشنت با حكم خدا، گناه است. قصور در اجنام آنچه كه خدا به
مان مى�دهد كه همسايهاگر خدا به ما فر .مان داده، گناهى است از سر غفلتآن فر

ده�ايم.ا محبت كنيم و ما از محبت به همسايه خويش قاصريم، گناه كرد رخو

ده شده است. جتاوز از حكم يعنىم اينكه جتاوز از حكم خدا نيز گناه شمردو
ست كـهد آن. از اين روهاى آن، يعنى پشت سر گذاشنت حـدودن از مرزعبور كر

انيم و آن هنگامى است كه بـه جـائـى پـاا «تخطى» مـى�خـوقات، گنـاه رگاهـى او
تكابىه گناهان ارمراقعى، آن گناه در زگذاشته�ايم كه نبايد مى�گذاشتيم. در چنين مو

ده باشد. هنگامىع كرا ممنوتكابى يعنى اقدامى كه خدا آن رد. گناه ارار مى�گيرقر
ا كه مجاز نيسيتم، به اجنامى ركه حكم خدا در قالب نهى بيان شده باشد، اگر چيز

تكب گناه شده ايم.سانيم، مربر
ام .دوش�ىم ماجنا لوقعم قولخم كي تسد هب هك تسا ىمادقا هانگ هكنيا موس

.ميتسه دازآ و ىقالخا ىنالعاف ،ميا�هدش هديرفآ ادخ تهابش هب هك ىتاقولخم ناونع هب
ىتقو .ميراد ار ـىقالخا مادقا ناوت ،مـيتسه هدارا و ركف بحـاص ام هكنيا ـرطاخ هب

.ميا�هديزگرب ار هانگ و ادخ مكح زا ىنامرفان ،تساطخ ميناد�ىم هك مينك�ىم ىراك
م بين گناه خفيـNليـك روتستان، مرزبندى كالسيك كليساى كـاتـوآئين پرو

ليك، گناهد مى�كند. الهيات سنتى كاتوا رگ (مهلك) ر(قابل اغماض) و گناه بزر
ا در جان «مى�كشد» و تنها از طريق آئين توبه وا گناهى مى�داند كه فيض رمهلك ر

 آن چنان جدىًعاان از آن پاك شد. گناه خفيN، گناهى است كه نورياضت مى�تو
د.ا از ميان منى�برنيست و لذا فيض جنات�بخش ر

جـبابر خدا، هر گناهى به حلاظ اينكـه مـوجان كالوين گفته است كـه در بـر
ه است اما به حلاظ اينكه گنـاهـىد، مهلك يا همان گناه كبـيـرگ انسان مى�شـومر
ه ياد، هيچ گناهى كبـيـرا از بين ببراسطه ايمـان رده شدن ما بـه واند عادل شمـربتو

ندب مى�شوند كه همه گناهان، جدى محسوتستانها بر اين باورمهلك نيست. پرو
انه عليه خدا است. هر گناهى، اقدامىچكترين گناه، اقدامى ياغى�گرو حتى كو

انداخنت خدا از سرير اقتداراى به زيرده برع خيانت كيهانى است، تالشى بيهواز نو
ست.كانه اوو اختيار ملو

رت�عينش ىناهانگ بلاق رد ار ناهانگ ىخرب سدقم�باتك ،اهنيا دوجو اب و لاح ره هب
هـاگشيپ رد هك دشاب موهفم ـنيا هب رگا ىتح ،دراد ىتاجرد ترارش .دنك�ـىم ركذ هيقب زا
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ماكحا زا هكنيا رطاخ هب ار نايسيرف ىسيع .ددرگ نييعت تازاجمزا ىتاجرد ،ادخ تلادع
هك درك راطخا نيزروخ و اديص�تيب ىاهرهش هب و دومن شهوكن دندينادرگ�ىمرب ور رتمهم
.)٤٢-١١:٠٢ ىتم( تسا هرومع و مودس هانگ زا رتدب ناشهانگ

ناسنا ريگنابيرگ رامشرپ ناهـانگ زا هك ىتازاجم دروم رد سدقم�باتك نينچمه
هيلع هانگ باكترا هك دهد�ىم ميلعت بوقعي هكنيا اب .دهد�ىم رادشه ام هب ،دوش�ىم
لاح نيا اب ،)٢:٠١ بوقعي( تسا ماكحا لك هيلع نديزرو هانگ ،ماكحا زا ىشخب

هك دنك�ىم تحيصن ار ام سلوپ .دنك�ىم رت�نـيگنس ار مرجم راب ،ىصاخ ىطخت ره
ره اب .)١١-٢:١ نايمور( ميزودنين بضغ دوخ ىارب بضغ زور رد ميشاب بظاوم
رارق اـدخ بضغ ضرعم رد ار دوخ و ميئازفا�ىم شيوخ مرج هب ،ـمينك�ىم هك ىهانگ
.تسام ناهانگ مامت عومجم زا رتشيب ادخ ضيف ،فاصوا نيا همه اب .ميهد�ىم

ا حتت خدا و انسانها رًا كه گناه، جـداد چرا جدى مى�گيركتاب�مقدس گنـاه ر
ا نگاهمت تقدس او رار مى�دهد. هنگامى كه عليه خدا گناه مى�كنيم، حـرتاثير قر

امت انسانيـت او رد گناه مى�ورزيم، حـرقتى كه به ضد همسايـه خـومنى�داريم. و
حفظ منى�كنيم.

tLöš

جهى به معيار عدالت خداست.م گناه از ديدگاه كتاب�مقدس، بى�تو١- مفهو
٢- همه انسانها گناهكار هستند.

ست٣- گناه شامل قصور در تطابق با حكم خدا (غفـلـت) و جتـاوز از حـكـم او
تكاب).(ار

د.م به حساب آوران به خاطر گناه، مجرا مى�تو٤- فقط فاعالن اخالقى ر
د مى�كند اما بـها رتستان، مرزبندى بين گناه خفيN و گناه مـهـلـك ر٥- آئين پـرو

د.جه�بندى گناه اعتقاد داردر
ا گريبانگير انسان مى�كند.ى رات سنگين�ترتكاب هر گناه، مجاز٦- ار

ا مى�شكند.دم رمت خدا و مر٧- گناه، حر
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ب خوًدم ذاتاا بشنويم كه «مـرى عادى شده كه اين جمـلـه راى ما امرديگر بـر
ن شعار مزبور و اينكه هيچكس كامل نيست،فنت مضموهستند.» اى كاش با پذير

س كه چنين نيست و كسى هم نيستسيد اما افسوع بشر به حداقل مى�رت نوارشر
ل است؟ا گناه بدين سان جهان�شموند پس چرئى متايل داردم به نيكوسد اگر مركه بپر

اغلب مى�شنويم كه به خاطر همين تاثير منفى جامعه بر ما است كه همـه بـه
ايط مادن شردن طبيعت ما بلكه بر گرتيب، تقصير نه بر گرگناه افتاده�ايم. بدين تر

ا بهال رد اين سئـوان مى�شولى گناه عنواى جهان�شمـوجيهى كه برمى�افتد. اين تـو
ا، پس ابتدااد جامعه را تباه مى�كند و نه افراد رذهن متبادر مى�كند كه اگر جامعه افر

دم،ده است؟ اگر مراد هم بود افرجوجامعه در كجا تباه شد؟ مگر جامعه پيش از و
صدى از ايشان نيكو وقع داشتيم كه درم به دنيا مى�آمدند، الاقل توب يا معصوخو

ا پيدا كنيم كه تباه نشدهامعى رانيم جوت مى�بايست بتوبى�گناه مبانند. در آن صور
د مطيعى شوض اينكه تابع گناهـكـارايط به عـوامعى كه در آنها، شـرباشند، جـو

قN عدالتاود ربى�گناهى باشد. با متام آنچه گفته شده، آنكه بيـش از هـمـه خـو
اى تسويها پيدا كنند كه برانند كسى رده، از ته دل مى�گويد كه هنوز همه مى�تـوكر

كى ديده باشد.جريمه گناه، تدار
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ى جز تباهى نيست، پس بنگريم و ريشـهتاسر جهان چيزه در سرحال كه ميو
ه بد به بـارب، ميوخت خـوخت پيدا كنيم. عيسى نشـان داد كـه درا در درمساله ر
الدين اصلى ما يعنـى آدم وح تعليم مى�دهد كـه وضود. كتاب�مقدس بـه ومنى�آور

اثى از طبعيت گناهكار و تباه،ا در گناه افتادند. به تبع آن، هر بنى�آدمى با ميرحو
احت تعليم منى�داد،ا با اين صراده شده است. اگر كتاب�مقدس هم اين مطلب رز

 به همين نتيجهًلى گناه، منطقاجه به حقيقت بارز جهان�شمود مى�بايست با توما خو
سيديم.مى�ر

 استنتاج منطقى منى�گنجد)لهط آدم، فقط در مقوع سقوضوال، موبا همه اين احو
ىل محوربلكه نكته و نقطه�اى از مكاشفه آسـمـانـى اسـت. قـضـيـه مـزبـور حـو

ل بر گنـاهجه اوانيم. گناه اصلـى، در درا گناه اصلى مى�خـوخد كه مـا آن رمى�چر
قعيـتتكب شدند، داللت منى�كند بلكه بـر مـوا مراصلى و نخستين كه آدم و حـو

د.ده�اى كه ما در آن به دنيا آمده ايم، داللت دارط كرسقو
ط اتفاق افتاده است. اماح شهادت مى�دهند كه آن سقوضون مقدس به ومتو

انانگر مطلبى است كه حتى در ميان مـتـفـكـرط ويرنگى و ماهيت اين سـقـوچگو
ه�اى چنان سادهست�مينيستر به شيود بحث است. اعتقاد نامـه وا، موراصالح�گر
ح نداده�اند:ا شرن مقدس، به اين سادگى آن رح مى�دهد كه حتى متوا شرآن حادثه ر

و دندش هتفيرف ناطيش هسوسو و ىرگ�هليح اب ،هعونمم هويم ندروخ رد ام نيدلاو
دوب ىضار ناشيا هانگ نيا هب ،شيوخ سدقم و هناميكح ىأر قفاوم ادخ .دندرك هانگ
.دربب راك هب شيوخ لالج ىارب ار نآ هك دوب روظنم نيدب داد هزاجا ار نآ عوقو رگا و

ط اتفاق افتاد. به هر حال، پيامدهاى آن گـنـاه،د كه آن سقـوو اين چنين بـو
ع بشرط آن دو نه تنها گريبان نـوفت. نتابج سقوگرا دربرا راتر از آدم و حوبسيار فر

انيم ما در آدم گناهكار هستيم. منى�تو)فت بلكه بالى جان همه بنى�آدم شد. همهاگرر
ا حقيقت اين استد؟» زيرقع تبديل به گنهكار مى�شـوسيم كه «انسان از چه موبپر

ند. انسانها به خاطرد مى�گذارجوصه وى پا به عركه انسانها در حالتى از گناهكار
ند، در نظر خدا گناهكار هستند.اكاتى كه با آدم داراشتر

ه تا آجنا كه به انسانهـاا به ويژست مينيستر، نتايج گـنـاه رباز هم اعتقاد نامـه و
ى ظريN بيان مى�كند:د به طرزط مى�شومربو
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دن ما به اين خاطـرد. گناهكار بـوق، اهميت خاصـى داربخش آخر منت فـو
تكب گناه مى�شويم.ن گناهكار هستيم مرتكب گناه مى�شويم بلكه چونيست كه مر

 «اينك در معصيـتد مى�گويـد: خو)نـهثيه�گومور مـرد در مزست كـه داواز اين رو
مور ٥:٥١). (مزديد»گناه به من آبسنت گرم درشته شدم و مادرسر

tLöš

امل اجتماعى يا محيطى گذاشت.ان به حساب عوا منى�تولى گناه ر١- جهان�شمو
ضيح داد.ان توع بشر مى�توط نوا تنها از طريق سقولى گناه ر٢- جهان�شمو

٣- گناه اصلى، نه بر نخستين گناه بلكه بر نتيجه آن گناه داللت مى�كند.
اده شده�اند.د يا «گناه اصلى» زدم با طبيعتى گناه�آلو٤- همه مر

 گناهكاريم.ًا كه طبيعتااپا گناه هستيم چر٥- ما سر
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د بحث الهيدانان ايننه كه در مبحث قبلى گفتيم، يكى از نكات مورهمان گو
؟ بحث مزبور بر پاشنه لغت شريرً نيكو هستند يا اساساًاست كه آيا انسانها اساسا

ى كه «هيچكس كـامـلد مى�شنومى�گيـرخد. هر جا صحبـتـى در» مى�چرً«اساسـا
 «بشر جايز�اخلطاست.»ًئيم اصالفته مى�گوا گرلى ما دست باال رنيست» و

ميان (روند»ده,اند و از جالل خدا قاصر«همه گناه كركتاب�مقدس مى�گويد: 
تاهى�هاى بشر، ايده�اىات و كوه عليه تقصيرغم اين حكم صادر٢٣:٣). على�ر

ائى معتقد است كـهم به انسان�گـرهنگ محكوهنگ دنياى ما يعنى فـرانه فـربه پشتو
اقع گناه به مـاى محاط يا مماس بر طبيعت ماست. طبق ايـن ايـده در وگناه چيـز
ا نشان مى�دهد. البته منى�دانيمد مى�كند و پيشينه اخالقى ما، لكه�هائى رارخدشه و

مان تنها به حاشيه يا سطـحت�آميـزارا اما به طريقى فكر مى�كنيم كه اعمـال شـرچر
ض بر فرًذ منى�كنند. اساساگز به منت و بطن آن نفوشخصيت ما گير مى�كنند و هر

 نيكو هستند.ًدم ذاتااين است كه مر
د، پس از آنكـهفته شده بوگان گـراق به گرويكى از آمريكائى�هائى كـه در عـر

ت جنات يافت.ا چشيد، از اساره�هاى تباه صدام حسين ر طعم تلخ شيوًمستقيما
اد رگز اعتماد خوم آمد، هرغم همه آنچه بر سرده كه «على�رده بواو خاطر نشان كر

دىئى بنيادين انسانها از دست ندادم.» شايد خاستگاه ايـن ايـده تـا حـدوبه نيكـو
دم ازخى مرمقياس مقطعى خوبى و بدى نسبى اشخاص باشد. بديهى است كه بر

لN هيتلر،لى در مقياسه با صدام حسين يا آدوند. يك گناهكار معموتربقيه شرير
ئى يعنـىاالترين معيار نيكـوسد اما اگر به باال و بـه ومثل يك قديس به نظـر مـى�ر

مينى،سيم كه آنچه در مقياس زه مقدس خدا چشم بدوزيم، به اين نتيجه مى�رچهر
ى جز فساد متام عيار نيست.سد، چيزئى بنيادين به نظر مى�رنيكو

د.اد انسان در فساد كلى بسر مـى�بـركتاب�مقدس چنين تعليم مى�دهد كـه نـژ
م تباهى بنيادين است. بايد دقت كنيم كه بين فساد كلى و فسادفساد كلى به مفهو

دن تا سر حد امكان.دن يعنى فاسد بوت قائل شويم. در فساد نهائى بونهائى تفاو
د نيز باشد. مثالانست بدتر از آنچه كه بود اما مى�تو هيتلر به شدت فاسد بـوًمثال

انستم بيش از اين يا شديدترد اين مى�توجود من گناهكار هستم، با وديگر اينكه خو
 هستم، گناهكار باشم. من تا سر حد ممكن گناهكار نيستم بلكهًاز اين كه عمال

ى، از حلاظا تباهى يا فساد كلى به معناى اين است كه من يا ديگرم زير گناهكارًكال
د خويش، تباه يا فاسداالخالق باشد. هيچ قسمتى از ما نيست كه دستجوكل و

تاراده�هاى ما و بدنهاى ما مبـتـال بـه شـرسيده باشد. افـكـار مـا، ارگناه به آن نـر
د اجنام مى�دهيم وانيم، اعمال گناه�آلـود بر زبان مى�رشده�اند. ما سخنان گناه�آلـو

جن مى�كشد.افكار فاسد داريم. عمق بدنهاى ما از تاخت و تاز گناه ر
رتهب ىحالطصا ،ام هدرك طوقس تعـيبط Nيصوت ىارب »ىا�هشير ىهابت« دياش

ًاتدمع ،مهد�ـىم حيجرت اجنيا رد ار ار ىا�ـهشير هژاو نم رگا .دشاب »ىـلك ىهابت« زا
نيا مروظنم ـهكلب منك ذـاختا نآ زا ار »طرفم« مـوهفم مهاوخ�ـىم هك تسـين نيا ىارب
هب ،تساديپ هك هنوگ ناـمه ىا�هشير .مهد ناشن ًالماك ار نآ ىلصا ىانعم هك تسا
رد هانگ هك تسا نيا هانگ اب ام لكشم .تسا »ـنيداينب« اي »هشير هب بوسنم« موهفم
اهنت هن هك هدرك تيارس ام ىاهبلق هب هانگ رطاخ نيا هب .تسا هدرك هشير ام دوجو زغم
:ديوگ�ىم سدقم�باتك هك تسور نيمه زا و تسام داهن رد هكلب ام دوجو زا جراخ رد

كسى عادل نيست، يكى هم نى. كسى فهيم نيست، كسى طالب خـدا
ى نيست يكى هم نـىكارديده,اند، نيكو باطل گـرًاه و جميعانيست، همه گمـر

ميان ٣:١٠-١٢).(رو
 «درن مقدس حكم مى�دهد كه شـمـاضعيت است كه مـتـوبه خاطر هميـن و

ميان (رو«زير گناه فروخته شده...» (افسسيان ١:٢)؛ ده...»خطايا و گناهان مر
ندان غضـب....» فـرزً«طبعـاميان ٢٣:٧)؛ و  (رو«اسير... شريـعـت...»١٤:٧)؛ 

ح�القدس اسـت كـهندگى�بـخـش روت زهستيد (افسسـيـان ٣:٢). فـقـط بـا قـدر
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ن آئيم. به محض اينكه ما صنعت دستحانى بيروگ روانيم از اين حالت مرمى�تو
نده مى�كند (افسسيان ١:٢-١٠).ا زخدا مى�شويم، او ما ر
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ندگى انسان مى�بيند و انسانهاا در حاشيه يا سطح زائى، گناه ر انسان�گر)١- فلسفه
 نيكو هستند.ًئى اساساد كه گوى به حساب مى�آورا طورر

نى�ترين بخـش٢- مسيحيت كتاب�مقدسى چنين تعليم مى�دهد كـه گـنـاه بـه درو
ده است.ايت كرندگى ما سرز

٣- فساد كلى، فساد نهائى نيست يعنى تا به آن حد كه فكر مى�كنيم شرير نيستيم.
ه مى�كند.نى دلهاى ما اشاردن درود بو٤- فساد ريشه�اى به گناه�آلو
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ميا ٩:١٧ار
ميان ١:٨-١١رو
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حنا ٨:١ل يواو

ÊUU½« Ê«błË ©µ≥

اهنماى شـمـاجدان شمـا، ره وارد: «بگذاريد همـوجيمى كريكت گـفـتـه بـو
ار و سر بهجدان ما سپاسگـزطى كه وصيه خوبى است به شـرباشد.» البته اين تـو

ن مقدس غافلاى متوجدان ما از محتوت اگر ومان كالم خدا باشد. در هر صورفر
قت الهيات جيمى كريكتفته باشد، آن واب رده يا به خوو در اثر گناهان پياپى مر

د.اهد بوى فاجعه�بار خوچيز

د، داشنتجـود. با اين وجدان نقش مهمى در حيات مسيحى بـر عـهـده دارو
نىا ندائى دروجدان ر وًجدان، مطلبى حياتى است. غالباله وكى صحيح از مقودر
ا به گناه متهم مى�كند ياده�اند، ندائى الهى كه از طريق اذهان ما، مـا رصيN كرتو

گاهى يا اطالعجدان شامل دو عنصر است: (١) آاشد. واى آن مى�ترهائى برعذر
اعدها و قوانين، معياردن قواى به�كار برباطنى از حق و ناحق، (٢) قابليتى ذهنى بر

قعيت�هاى خطير.در مو
ب بشرا بر قلـود رميان ١٥:٢ تعليم مى�دهد كه خدا حـكـم خـولـس در روپو

ا بر قلبنى كه او آن رن خدا، قانوسط مكاشفه قانوى توجدان بشرشته است. ونو
گاهى يافته است.ده، از كم و كيN قضايا آبشر حك منو

جدان خويش تبعيت كنند. اگـر كـسـىند كـه از وليت دار مسئـوًدم اخالقـامر
(Diet of Worms)مس  ور)تر در بيانيهده است. لوجدان عمل كند، گناه كرخالف وبر

جدان،خالف ودن برجدان من اسير كالم خداست... عمل كراظهار داشت: «و
ست است و نه ايمن.»نه در

ح مى�كند: نخست اينكها مطرتر، دو اصل كتاب�مقدسى مهم راين پاسخ لو
جداند كه وجدان بايستى از كالم خدا تغذيه كند يا «مقيد» به آن باشد. امكان دارو

ش يا تضعيـNد يا به سبب گناهان پى�در�پى، خـامـواه شـوبا اطالعات غلط گمـر
ليتده�ايم يا در اثر گناهى كه مقبوسط گناهى كه به آن عادت كرانيم تودد. مى�توگر

ا در گلو خفه  كنـيـم وجدان رد، چنان سخت�دل شويم كـه نـداى واجتماعـى دار
تكب گناه شويم.ن احساس پيشمانى مربدو

د است،ع يا گناه�آلوى غير�مشروا قانع كند كه چيزجدان ما رف ديگر اگر واز طر
اى ما همچناندن به آن برانه نباشد، دسـت زاقع گناهكارهر چند هم آن چيز بـه و

ًانه مى�دانيم، حتى اگر حقيقتاا شريرد آن رى كه ما خودن به كارخطاست. دست ز
لس تعليم مى�دهد كه هر آنچه از ايمانتكاب گناه است. پوانه هم نباشد، ارشرير

ميان ٢٣:١٤). به همين خاطر است كـه اقـدام بـه ضـدنيست، گنـاه اسـت (رو
است و نه خالى از خطر.جدان، نه روو
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اد نياز آن رگاهى و تربيت موراهنماى خوبى است كه آجدان فقط هنگامى ر١- و
فته باشيم.از خدا گر

دال مى�برا يا زير سئون ماست كه اقدامات ما رجدان، ندائى اخالقى در درو٢- و
جيه مى�كند.يا تو

عى گناه است.جدان باشد، نوخالف و٣- هر اقدامى كه بر
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قا ٣٩:١١-٤٤لو
ميان ١٢:٢-١٦رو

ميان ٢٣:١٤رو
تيطس ١٥:١
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دنى» داده، آتشان «نابخشواين نكته كه كتاب�مقدس به يكى از گناهان عنـو
تكب آن گناه شده باشند. هر چندشن مى�كند كه نكند مـرخى روا در دل برس رتر

ايگان مى�دهد، بخشش ر)عدهد توبه مى�كنند، و آنانى كه از گناهان خو)اجنيل به همه
ه اين يگانه جنايت يعنى آن گناهازا به درود رد كه دست خود دارجوديتى ولى محدوو

ا ازى كه عيسى ما ردنى يا غير قابل عفوسانده است. نام گناه نابخشودنى رنابخشو
د كه گناهح�القدس است. عيسى اعـالم منـوئى عليـه روگـوحذر داشته، كفـرآن بر

اهد شد:اه در آينده بخشيده نخواه در حال حاضر و خومزبور، خو
دوش,ىم هديزرمآ ناسنا زا رفك و هانگ عون ره هك ميوگ,ىم ار امش ور نيا زا

ناسنا رسپ فالخ رب هك ره و دش دهاوخن وفع ناسنا زا سدقلا,حور هب رفك نكيل

نيا رد ـديوگ سدقلا,حور فالخ ـرب هك ىسك اما دـوش هديزرمآ ديوگ ـىنخس
.)٢٣-٢١:١٣ ىتم( دش دهاوخن هديزرمآ زگره هدنيآ ملاع رد و ملاع

دنى باشدا كه نابخشـوصى رنى به عمل آمده تا گناه بخصـوناگـوتالشهاى گو
ى مثل قتـل وى گناهان تاس�Nبارا رودنى ران نابخشوشناسائى كنند. با اينكه عنو

ا گناهانى شنيع عليـه خـداى اين گناهان، آشكـارنا گذاشته�اند و با اينكـه هـر دوز
شن مى�كند كه اگر توبه صادقانه�اى در كار باشد، قابـلهستند، اما كالم خدا رو

لى با ايـنتكب هر دو جنايت مـذكـور شـد ود مراى مثـال داوبخشش هستنـد. بـر
صN، به فيض خدا، حيات مجدد يافت.و

دنى آن است كه شخصد كه گناه نابخشوح مى�شوهر از گاهى اين سخن مطر
انفدارى كند. طردداردن به مسيح خوبا جلاجت و حتى در آخر عمر، از ايمان آور

ا ازفنت مسيح ردن از گناه و پذيرگ، امكان توبه كرن مرايده مزبور مى�گويند كه چو
ى اين است كهد، بى�ايمانى او قطعيت مى�يابد و پيامد چنيـن امـرشخص مى�گير

د.اميد بخشايش منتفى مى�شو
د اما بى�ايمانىاه داراقبى به همرانه و نهائى، چنين عوهر چند كه بى�ايمانى مصر
منى�آيد.ح�القدس چندان جور درئى عليه روگود كفرمزبور، با اخطار عيسى در مور

اتر كلمات فر)دهد و از محدوت مى�گيرى است كه با دهان يا قلم صورئى چيزگوكفر
د.منى�رو
اما ـتسادخ تيـصخش هب ىدج ـىمجاهت ،ـىئوگرفك عـون ره هكـنيا Nصو اب

هانگ )هرابرد ىسيع هك ىماگنه .تسا هدش ركذ ىندوشخب ىدادخر بلاق رد ًالومعم
ار وا ـهك دوب ـىنايرـتفم ـهب خساپ بـوچراچ رد وا راـدشه ،داد راـدشه ىندـوشـخبان

،فاصوا نيا همه اب .دوب روآ�سرت و تبيهرپ وا رادشه .دندناوخ�ىم ناطيش تسدمه
دندوب هتفگ رفك وا هيلع ىنادان رس زا هك ىنانآ ندش هدوشخب ىارب ،بيلص رب ىسيع
.)٣٢:٤٣ اقول( »دننك,ىم هچ دنناد,ىمن هك اريز زرمايب ار اهنيا ،ردپ ىا« :درك اعد

د كه بدانده�اى منور شـوح�القدس به اندازسط روت اگر انسان تـودر هر صور
تكب گناهىا به شيطان منتسب كند، مر همان مسيح است و سپس او رًاقعاعيسى و
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د و تدبيرد. مسيحيان اگر به خـوى منى�شوشده كه هيچ بخشايشى شامـل حـال و
لى ما اعتماد كامـلند، ودنى شوتكب گناه نابخـشـوانند مرند، مى�تـوها شود رخو

گزيدهد، بـرظ مى�دارا محفوداريم كه خدا در فيض خويش، در آن فيضى كه مـا ر
د. هنگامى كه مسيحيان صادقتكاب چنان گناهى باز مـى�داره از ارارا همود رخو

تكب شده باشند، دورا مرند كه مبادا چنان گناهى راس بسر مى�برس و هردر اين تر
تكب نشده�اند.ا مراس نشان دهنده اين باشد كه چنان گناهى رد آن هرنيست كه خو
ى سنگدل و بهانند به قدردنى شده باشند، مى�تـوتكب گناه نابخشـوكسانى كه مر

ا حس نكنند.م هيچ ندامتى راگذار شده باشند كه لزوگناه خويش و
دوخ گنهرف دننام ىدولآ�كرش و ىويند گـنهرف رد هك ديآ�ىم رظن هب نينچ ىتح

جيار هكنيا اب .دنراد هاركا ديدش ىوردنت زا ،حيسم و ادخ هيلع ىئوگرفك رد مدرم ،ام
ـاب هكنيا ـاب و دننك ـنيهوت نآ هب ،ـدنرب راكب ـنيرفن هژاو ىاج ـهب ار حيسم مـان هك هدش
تساـديپ هك نانچ ،دـننك�ىم هرخسم ار ـليجنا ،هنابدا�ىب ىـاهرظن راهظا و اه�ـكلتم
.دننك ىراددوخ ناطيش هب ىسيع باستنا زا هك دنناد�ىم Nظوم ار دوخ مه زونه مدرم

تكاب گنـاهاى خطر ارسيعى بـرمينـه وستى، زدانيم كه سحر و شيطـان�پـر مى
مينه�اى، بهئى ناشى از چنيـن زگوت كفراهم مى�كنند، اما در صـوردنى فرنابخشو

ح�القدس منور نشده و از سـر نـادانـى بـه چـاهى روتكبيـن از سـوخاطر اينـكـه مـر
ند.ده شوافتاده�اند، باز هم ممكن است بخشو
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د.فته شوى گرنا مساوح�القدس نبايستى با قتل و زئى عليه روگو١- كفر
ج از حيطه لفاظى نيست.هين به خداست و خارئى، توگو٢- كفر

د.ح�القدس به شيطان بوهاى الهى رو٣- هشدار اصلى مسيح عليه انتساب كار
.درك ششخب بلط ،دندوب لفاغ وا ىعقاو تيوه زا هك ىنايوگرفك ىارب ىسيع -٤

نده خدا شامل حالدارا فيض بازند زيرتكب منى�شوا مرگز آن گناه ر٥- مسيحيان هر
ايشان است.
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ى حل ياندى است كه طى آن، جنبه�هائى از يك دين در دين ديگرالتقاط رو
ى آن اديان ختـماتى اساسـى در هـر دوند، به تغييـرد. ايـن روبه آن اضافه مى�شـو

د.مى�شو
د كه به التقاط ختـمسه�اى بـوسوان فشـار و و نگرًدر عهد�عتيق، خدا عمـيـقـا

د. خداياناجه شده بوك مود با اديان مشرعومين موچ به سرزم خدا با كومى�شد. قو
قN آنهـاا ود رائيل خـوه به اهدافى تبديل شدند كه بـنـى�اسـركنعانى، بعل و اشـيـر

داخت.ستش خدايان ملى آشور و بابل نيز پرم خدا حتى به پرد. بعدها قومى�كر
ه به خاطر خدايان ديگر، بلكـه درخدا نه فقط در مقابل دست كشيدن از يهو

ائيل هشدارح به اسرضوستش خدايان ديگر در كنار خداى حقيقى، بـه ومقابل پر
اى ايده�ها و آداب بيگانهدند تا پذيرم در ايمان خويش پديد آورلى كه قوداد. با حتو

ى آينده هشدار دادند.د داورند، انبيا در مورشو
شد. با گسـتـرده التقـاط بـوان عهد�جديد يكى از مقاطع انـتـشـار گـسـتـردور

ده در همنانى با خدايان محلى ملتهاى شكست خـورنان، خدايان يوى يواتورامپر
د وموز استقبال مى�كرقه�ها و اديان مرم نيز از همه آداب فرى رواتورآميختند. امپر

مسيحيت هم از اين قضايا بر كنار مناند.
ت مى�دادند بلكه در جهت بى�آاليش مانـدنا بشاران كليسا نه تنها اجنيل رپدر

ى (فلسفه ثنويت كه حاكى از شـور و جـذبـه�اىحمت كشيدند. آئين مـانـوآن، ز
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ذه�ها نفوخى آموزام در برام آرا شر مى�پنداشت) آرد و هر چيز مادى رط بوبسيار مفر
د)د جسمانى عيسى مسيح بـوجوائى (تعليمى كه منكر وگـرم يا ظاهرستيزد. دوكر

فت.شته شدن عهد�جديد، مشكلى اساسى بشـمـار مـى�رمان نوحتى در همـان ز
ى ازند تا عناصـرندانه�اى به عمل آورنى، تالش�هاى رافالطوى از اشكال نوبسيار

كيب كنند.قى ترنى و ثنويت شرا با فلسفه افالطومسيحيت ر
اى جدا نگاه داشنت خويش ازم خدا برى قوتاريخ ايمان مسيحى، تاريخ تكاپو

ت خويشه�هاى اديان و فلسفه�هاى بيگانه است. همان مساله امروز هم به قوچنبر
كسيسم يا اگزيستانسياليـسـم، درباقى است. فلسفه�هاى غير مسيحى نظيـر مـار

ت مسيحيتاب قدرنند، خوعين حال كه به همه مختصات مسيحيت پشت پا مى�ز
م او جدا كند.ا از قومتندى است تا خدا رار قدرا مى�بينند. التقاط ابزر

ده و هستند. در كشاكـشسه التقاط روبرو بـوسوهمه نسلهاى مسيحـى بـا و
ا بهد رش خونگ» شدن با آداب و عقايد جامعه است كه آغودن يا «همراه» بو«همر

هـاى ايـن دنـيـا مـى�گـشـائـيـم. در چـنـانسـه تـطـبـيـق يـافـنت بـا الـگـوسـوى ورو
ا مى�پذيريم و در پى «غسل تعميدكان رحه�هائى�است كه آداب و ايده�هاى مشربحبو

مى�آئيم. حتى در حينى كه با اديان و فلسفه�هاى بيگانه مقابله مى�كنيمدادن آنها» بر
نورد هب هك ىا�هناگيب رصنع ره .ميريذپب ريثات اهنآ زا هك ميراد ليامت ،ميتسه ريگرد و
.دهد�ىم شهاك ار ناميا صولخ هك تسا ىرصنع ،دزخب ىحيسم نيئآ و ناميا

tLöš

ى يادن يكى به ديـگـر١- التقاط اديان يا فلسفه�هاى بيگانه، از طريـق اضـافـه كـر
د.ت مى�گيرهم آميخنت آنها صوردر

كائيل در عهد�عتيق، تعدى مذاهب مشر٢- يكى از مشكالت دائمى ايمان بنى�اسر
د.بو

م به مجادلـهنان و روهنگـى يـو٣- كليساى عهد�جديد عليه تـاثـيـر مـذهـبـى و فـر
داخت.پر

كيب انديشه مسيحى با ديناى ترشش�هائى كه بره مسيحيت از جانب كو٤- امروز
د.ى به عمل مى�آيد، تهديد مى�شوك و فلسفه دنيومشر
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ل پادشاهان ٢٤:١٦-٢٩او
نتيان ١٤:١٠-٢٣ل قراو

نتيان ١٤:٦-١٨م قردو
غالطيان ١:٣-١٤

لسيان ٨:٢كو
حنا ١٩:٥-٢١ل يواو
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سيد: «آيا شما جناتدم كه از من پـرخورانى برد جويك بار در فيالدلفيا به مـر
ى؟» او از عكس�العمل من جااب او گفتم: « جنات از چه چيـزيافته�ايد؟» در جو

سيدن، زياد منى�انديشند. در هرد كه پيش از پرى از اشخاصى بو وًاد. ظاهرخور
ا معطلسط خيابان مردم كه هنوز از دست كسانى كه بى�مقدمه وحال من مطمئن بو

سند «آيا شما جنات يافته�ايد» جنات نيافته�ام.مى�كنند و مى�پر
ع جنـات،ضوال كتاب�مقدس است. مـواالترين سود جنـات، وال در مورسو

انفت، به عنوار گرحم مريم قرن مقدس است. عيسى هنگامى كه در ر متو)ههرجو
كت مى�كنند.هائى، شانه به شانه يكديگر حـرفى شد. جنات و رجنات�دهنده معر

نقش جنات دهنده اين است كه جنات دهد.
ى؟ معناى جنـات از ديـدگـاهسيم كه جنات از چـه چـيـزد مى�پـراين بار از خـو

جه است. فعل جنات يافنت، در ساده�تـريـناى چند وسيع و داركتاب�مقـدس، و
ناك يا تهديد كننده» است. هنگامىضعيتى خطرهائى از ود به معناى «رشكل خو

هائى يافتـها رد، او رائيل، از شكست در جنگ با دشمنانش مى�گـريـزكه بنى�اسـر
اد مى�يابند كه حيات يا سالمت ايشان رضى بهبودم از مرمى�گويند. هنگامى كه مر

ار از آفت يا خشكسالـىا ملس مى�كنند. هنگامى كه كشتزده، جنات رتهديد مى�كر
ظ مى�ماند، جنات يافته است.محفو

ق�الذكر به كار مى�بريم. اگر دراستاى مفاهيم فوا نيز در رسنت ر ر)هاژهمچنين و
دهمين خورد زد و فرا بر زبان آورنى، پيش از اينك داور عدد ده رى رينگ مشت�زرو

د، مى�گويند «به صداىاخته شونگ پايان آن دور از مسابقه نونده اعالم كند، زا بازر
ت،خى مصائب است. در هر صورم جنات يافنت از برسنت به مفهوست.» رنگ رز

ه به جنات نهائى ما ازاى اشارم خاصى برا به مفهوق ركتاب�مقدس اصطالحات فو
ب مزبور، اين جنـات،چود. در چـارگناه و نيز آشتى مجدد با خدا به كـار مـى�بـر
سطاالترين جنات توميت الهى است. وجنات از بدترين مصيبت ممكن يعنى محكو

نيكيان ١٠:١).ل تسالو (اوهاند»ا از غضب آينده مى,ر«ما رد كه مسيح اجنام مى�شو
ىزور ،ديسر دهاوخ ارف ىرواد زور هك دنك�ىم مالعا تحارص هب سدقم�باتك

،ىرـايسب ىارب .داد ـدنهاوخ سپ بـاسح ادخ ـرضحم رد اـهناسنا هـمه ،نآ رد هك
،زور نآ .دوب دهاوخ رـون هنوگ ره دقـاف و ىكيرات زا هدـنكآ ىزور ،»دنوادخ زور«
ناريذپان�هبوت و ناريرش دض هب ار شيوخ بضغ ادخ ،نآ رد هك دوب دهاوخ ىزور نامه
 و بدتريـننامز نيرت�كيرـات ،ىئاهن ماع ـلتق زور ،زور نآ .تخير دهاـوخ نوريب

جههائى از غضب خدا كه به حتمى�ترين واى رد. براهد بومصيبت تاريخ بشر خو
ب اقدام جنات�بخشىچود. آن جنات در چارد دارجواهد آمد، جناتى غائى وبر دنيا خو

جه برسنت از غضب خدا، غضبى كه به حتمى�تريـن واى رد كه برت مى�پذيرصور
ب كـارچوهـائـى در چـارهائـى قـطـعـى آمـاده اسـت و آن راه راهد آمـد ردنـيـا خـو

دهد. اى آنها اجنام مىم خويش بران منجى قوجنات�بخشى است كه مسيح به عنو
قعيتهاى مختلN، بلكه در صيغه�هاىا در مو جنات ر)هاژكتاب�مقدس نه تنها و

ستى در متام صيغه�هاىد. فعل جنات يافنت، به درى نيز به كار مى�برامرن گرناگوگو
ع جناتضوانب مختلN موفته و بر متام جـونانى به كار رى ممكن در زبان يوامرگر

اسطه كار خدا درديم؛ ما (بـه وداللت مى�كند: ما (از بنياد عالم) جنات يافتـه بـو
ار داشـنت در حـالـتـى ازديـم؛ مـا (بـا قـرل تـاريـخ) در حـال جنـات يـافـنت بــوطـو

دگى) جنات يافته�ايم؛ ما (با تقديس شدن) در حال جنات يافنت هستيم وعادل�شمر
د).اهيم آورا در آسمان به دست خـود راهيم يافت (جنات كامـل خـوما جنات خـو

كتاب�مقدس در قالب گذشته، حال و آينده از جنات سخن مى�گويد.
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ط بهى مربـوده شدن كه امرا به مثابه عادل شـمـرد رقات ما جنات خـوگاهى او
انا به عنود رده شدن خواقع، عادل شمرخى موك مى�كنيم و برمان حال است درز

ند يا نقشه جنات تلقى مى�كنيم.حله خاصى در كل رومر
م كتاب�مقدسى جنات حائـزى از مفهـوى ديگرى جنبه محـوره، يادآورباالخر

ىى از سوند است. جنات، اقدامى ابتـكـارى خداواهميت است. جنـات از سـو
ا جنات دهند. جنات اقدامى آسمانى استد رانند خوانسان نيست و انسانها منى�تو

ند و همفته و عملى شده است. جنات، هم از آن خداوند اجنام گرسط خداوكه تو
ا از غضب خويش جنات مى�دهد.ند است كه ما رند است. خداوى خداواز سو

tLöš

ضعيتى تهديد كننده» است.سيع جنات «خالصى از وم و١- مفهو
هائى از غضب خداست.م جنات غائى، ر٢- مفهو

ى كه بر عـمـلامـرا در صيغه�هاى متـعـدد گـر٣- كتاب�مقدس اصـطـالح جنـات ر
د.جنات�بخش خدا در گذشته، حال و آينده داللت مى�كنند، به كار مى�بر

د و گاهى، جنبه�اى از كلادف جنات به كار مى�روده شدن متر٤- گاهى عادل شمر
د.نقشه جنات تلقى مى�شو

ند است.ى خداوند و از سو٥- جنات از آن خداو
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قيال ٢٦:٣٦-٢٧حر
صفنيا ١

حنا ١٦:٣-١٧يو
ميان ١٦:١-١٧رو

نتيان ٢٦:١-٣١ل قراو
نيكيان ٦:١-١٠ل تسالواو
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د وضيه�هاى ديگر، مخالفان بسيـار دارى از فراعتقاد به تقدير همانند بسـيـار
م آنه�اى پيچيده و مستـلـزانگيخته است. اعتقاد به تقدير، آمـوزانى بـراوت فرحير

ه�اىد. تقديـر، آمـوزار گـيـرسى قـراست كه با دقت و جـديـت بـسـيـار حتـت بـرر
فنت آنى است و ناديده گرداخنت به آن ضروركتاب�مقدسى است و از همين رو پر

د.ى ندارگارجه با عقل و ايمان سازبه هيچ و
عى معتقد به تقدير هستند. از اعتقاددر حقيقت، همه كليساهاى مسيحى به نو

ن مقدس ذكراحت در متـوع تقدير، به صـرضوا كه موى نيست چـربه تقدير گريـز
م تقدير با يكديگرص مفهود، كليساهاى مسيحى در خصوجوشده است. با اين و

كند. ديدگاه ند و گاهى اختالفات عميقى بين آنها بروز مىاك نظر كامل نداراشتر
ند. باى مخالفت دارى و اين دو با ديدگاه كليساى پرزبيترترمتديست با ديدگاه لو

جن تقديرع بغرضـوت اين ديدگاهها، هر يك از آنها سعى مى�كند با مـود تفاوجوو
مد به اين مفهـوم كند. اعتقاد به تقدير، در ابتدائى�ترين شكل خودست و پنجه نر

خ، نه فقطفنت به دوزفنت به آسمان يا راست كه معتقديم تكليN نهائى ما، اعم از ر
)هشن شده است. آموزلد ما، به دست خدا روفنت، بلكه حتى پيش از توپيش از ر

تقدير چنين تعليم مى�دهد كه مقصد نهائى ما، به دست خداست. به بيان ديگر:
فت كـهد داشته باشيم، خدا تصميـم گـرجول، پيش از آنكه ما حـتـى واز همان از

ند.ه دهد بقيه هالك شود و اجازا نگاه داراد بشر رخى از افربر
گزيد تا در آسمان، در سعادت ابدىا برخى رد. او برخدا دست به گزينش ز

اقبد تا به دنبال عوشد، بگذارفت تا از بقيه چشم بپـوظ مبانند و تصميم گرمحفو
ىاى بسيارق برش تعريN فو عذاب ابدى در جهنم بيفتند. پذير)طهد به ورگناهان خو

سد كه مطلب، انسان بايد بپرّسيدن به لباى رى عادى است. براز كليساها، امر
ند؟ ديدگاه كليساهاى اصالح شده كه اعتقادنه دست به آن گزينش مى�زخدا چگو
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د چنين گزينشىى از مسيحيان است، مى�گويد كه خدا بر پايه پيش�دانى خوبسيار
ااى حيات ابدى انتخاب مى�كند كه مى�دانـد او را برا اجنام مى�دهد. خدا آنانـى رر

د. از آجنا كه اين ديدگاه، پيش�دانى خدا از تصميمات يا اقداماتاهند كرانتخاب خو
ار داده، «ديدگاه غيبى» ناميده شده است.د قرا مبناى خوبشر ر

ت است كه مى�گويدديدگاه اصالح شده از اين حلاظ با ديدگاه قبلى مـتـفـاو
د نه به ما. در اين ديدگاه، گزينشىاى جنات، به خدا بستگى دارتصميم نهائى بر

چشمهاى او سرن و چـركه خدا مى�كند، از معيار اختيار و اقتدار مطلق و بـى�چـو
اكنش�هاى انسانها يعنى همان تصميمات ياد. گزينش او به تصميمات يا ومى�گير

د. درند، بستگى نـدارفته مى�شوع در نظر گـرقواكنش�هائى كه قبل از اتخاذ يـا وو
 خدا مى�داند.)كانها ناشى از فيض ملواقع، ديدگاه اخير اخذ آن تصميمات رو

ده�اى، چنان چه بـهط كرديدگاه اصالح شده بر آن است كه هيچ انسان سقـو
ده، باز هـمط كرمنى�گزيند. اشخاص سـقـوا بـرگز خدا رد، هـرها شود رحال خـو

د انتخاب كنند. اما مسالـهاسته خوند طبق خواد هستند و قـادراده�اى آزصاحب ار
ى خدا نداريم و مسيح متايلى به سوًه نيابيم، اصاللد تازاينجاست كه ما تا ابتدا تو

د.ه نصيب انسان مى�شولد تازاهيم گزيد. ايمان، عطيه�اى است كه در توا بر نخور
گزيده شدگان، در ايمان، به اجنيل پاسخ مى�دهند.ه تنها برارهمو

گزيد.ا برل خدا آنها رمى�گزينند اما تنها به اين دليل كه اوا برگزيدگان، مسيح ربر
 نيكـو و)ادهب و عيسو، فقط و فقط بر مبنـاى ارگزيدگان، همانند داستان يعقـوبر

لسده�اند يا مى�كنند. پوهائى كه كرگزيده هستند، نه بر اساس كارند بركانه خداوملو
مى�گويد:

فقه نيز چون از يك شخص يعنى از پدر ما اسحاق حاملهنه اين فقط بلكه ر
\ادهده تا ارا هنگامى كه هنوز تولد نيافته بودند و عملى نيك يا بد نكـرشد، زير

خدا بر حسب اختيار ثابت شود نه از اعمال بلكه از دعوت كننده، بدو گفته
م نه از خواهش كنندهگى خواهد منود. الجرا بندگتر، كوچكتر رشد كه بزر

ميان ١٠:٩-١٦٬١٢). (روحم كنندهو نه از شتابنده است بلكه از خداى ر

د اين است كه خدا تصميمد دارجوار دهنده�اى كه در اعتقاد به تقدير ونكته آز
ظ داشته كه بر آنانىاى خويش محفوا برد. او اين حق راد بشر نداربه جنات همه افر

حمت گزينش،د. فيض و راهد كرا نصيب ايشان خود رحمت خوحمت كند كه رر
گناهدن بقيـه درها كرد و خدا بـا رده مى�شوط كرخى از بشريت سقـوشامل حال بـر

شد.دشان، از آنها چشم مى�پوخو
د و بيدادىد، بر هيچكس ظلمى منى�شوگزيدگان مى�شوحمت شامل حال برر
هد. خدا مجبور نيست كه نسبت به كسى يا نسبت به هـمـه، بـه يـك انـدازمنى�رو

ه و به چهاهد تا چه اندازد كه بخود او بستگى دارد. اين به تصميم خـوحمت آورر
مينه�اى يافت كه خدا در آن، نسبت بـهان زگز منى�تواين هرحم كند. بنابـركسانى ر

ميان ١٤:٩-١٥).ع كنيد به روجوا داشته باشد (ركسى ظلمى رو
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د.سى كرا برره�اى پيچيده است و بايد به دقت آن ر تقدير، آموز)ه١- آموز
 تقدير از تعاليم كتاب�مقدس است.)ه٢- آموز

ا در قالب پيش�دانى خدا تعريN مى�كنند.ى از مسيحيان، تقدير ر٣- بسيار
اى اعتقاد به تقدير از ديدگاهضيحى برا تو٤- ديدگاه اصالح شده، پيش�دانى خدا ر

ى منى�كند.كتاب�مقدس محسو
ار است نه بر انتخاب انسانها. خدا استو)ادانه گزينش آز)٥- تقدير، بر پايه
ند.گزيدن مسيح نداراى بره نيابند، هيچ متايلى برلد تازمانى كه تو٦- اشخاص تا ز

د كه برظ مى�داراى خويش محفوا برمنى�گزيند. او اين حق را بر٧- خدا هر كسى ر
د.حمت آوراهد، رهر كس كه دلش مى�خو

د منى�كند.خور٨- خدا با هيچكس ظاملانه بر
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امثال ٤:١٦
حنا ١٨:١٣يو

ميان ٣٠:٨رو
افسسيان ٣:١-١٤

نيكيان ١٣:٢-١٥م تسالودو
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.ـديد دياب ـمه ار شـنيزگ )هزـومآ رـگيد ىور و دراد ور ود ىا�هـكس ره
رگيد ىور .دراد مان ريدقت هك ـتسا ىرتگرزب لاوس زا ىشخب طقف شنيزگ
ار بوقـعي هك دومن مالعا اـدخ .دراد مان ادخ رـوضح رد ندش در ،شـنيزگ
ىرازيب عوضوم ميناـوت�ىم هنوگچ .تسا رازيب وـسيع زا اما دراد�ىم تسود
؟مينك كرد ار ىهلا

اه گزير از باز شدن آن دوا باز مى�كند. تنها راعتقاد به تقدير باب دو مبحث ر
دهند و هم مقدر كرده كه گزينش شوئيم خدا هم مقدر كـرباب اين است كه يا بگو

ده كهكرد و نه مقدرده كه كسى انتخاب شوئيم خدا نه مقدر كرند يا بگود شودوكه مر
ىا تقديرح گزينش انسان رضود. البته از آجنا كه كتاب�مقدس به ود شودوكسى مر

ل است، بايد چنين نتيجه بگيريم كه اعتقاداعالم مى�كند و منكر جنات جهان�شمو
به تقدير، شامل دو مبحث است، به اين معنا كه هم گزينش اعتقاد در كار است

نفـنت مـتـوديـت). و چـنـيـن اسـت كـه بـا جـدى گــردوو هـم فـسـاد اخـالق (مـر
ى نيست.ط به تقدير، گريزش آن دو مبحث مربوكتاب�مقدس، مى�بينيم كه از پذير

د اين است كه ببينيم آن اعتقاد دو سويه به تقدير اهميت دارًدر هر حال، آنچه فعال
د.ان تبيين كرنه مى�توا چگور

له كه مسئوده�اند كه خدا به همان اندازا چنين بيان كرخى آن تقدير دو سويه ربر
گزيده نيز هست.دن شخص برد است، باعث ايمان آوردودن شخص مرايمان نياور

ا مثبت در مثبت مى�ناميم.نه تبيين قضيه تقدير رما اين گو
ندگىى مثبت و فعال در زمثبت در مثبت، گوياى آن است كه خدا به طرزتقدير

صها به عرد و ايشـان رب ايشان بريزا بر قلـوگزيدگان دخالت مى�كند تا فـيـض ربر
تد شدگان نيز كار مى�كند، منتها با اين تفـاود رايمان بكشاند. همچنين در مـور

صهد و فعاالنه از آمدن آنها بـه عـرب آنها باز مـى�گـذارا در قلوت راركه دست شـر
ى مى�كند.گيرايمان جلو

ا مى�گويند زير(hyper Calvinism)ا�كالوينـى»  ديدگاه «فرًا غالبـاق رديدگاه فو
ترو ساير مصلحين كليسا است. ديدگاه تقديـر دواى ديدگاه كالوين، لوكه ماور

خى مى�گويند كه خدا درح مثبت در منفى نيز هست يعنى برسويه، شامل يك طر
ا در جانهـاىى مثبت و فعال دخالت مى�كند تا فيـض رگزيدگان، به طـرزد برمور

ى ايمان جنات�بخش بكشاند.ا به طور يك جانبه به سوايشان افاضه كند و ايشان ر
ا تامين مى�كند.ه مى�بخشد و جنات ايشان رلد تازا توگزيدگان راو بر

د يا از آمدنشانا در ايشان باز منى�گذارت رارد شدگان، او دست شرد ردر مور
د، از آنهاد مى�گذارا به حال خوض آنها رى منى�كند. در عوگيرى ايمان جلوبه سو

د. در مقايسه باامى�گذاردشان وانه خـوا به تدابير گناهكارشد و آنهـا رچشم مى�پو
د. بين فعاليتد ندارجود شدگان ود رگزيدگان، قرينه�اى از اقدام آسمانى در موربر

اند شدگان، چيز قابل قياسى منى�تود رگزيدگان و فعاليت او در مورد برخدا در مور
د شدگانه، از حلاظى به هم شبيه است. ريافت. در هر حال، عاقبت هر دو گرو

اقع شدن آنها بهن وم به فنا هستند و ملعو محكوًشيده، نهايتاكه خدا از آنها چشم پو
گزيدگان.ه قطعى و حتمى است كه جنات نهائى برهمان انداز

د، با عنايت به مطالبى از كتاب�مقدسعى كه در اينجا به چشم مى�خورضومو
ن آمده، قابل حل است. در اينكهعودانيدن دل فر سخت گر)هاتى كه دربارنظير عبار

لىديدى نيست ودانيد، ترا سخت گـرن رعوكتاب�مقدس مى�گويد كه خدا دل فـر
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حا مطرتر اين بحث رد؟ لوا سخت منون رعونه دل فـرال اين است كه خدا چگوسو
تارده است نه فاعالنه، يعنى اينكه خـدا شـرن انفعالى بـوعـود كه سنگدلى فـركر
ن در همان حالى كهعوايد. فرن بيفزعوتهاى دل فرارا به شرد تا آن ره�اى خلق نكرتاز
ه كافى اين است كـهت در دل داشت. منظور از به اندازاره كافى شـرد، به اندازبو

)ادهادار به ايستادگى در مقابل ارا واند در هر مقطع او رد كه بتوت او آن قدر بوارشر
دن كسى اجنام مى�دهد اين استى كه خدا به هنگام سنگدل كرخدا كند. تنها كار

ا گذارد او وانه خوكات شريرا به حترد و او رمى�گيرا از او برد رنده خوداركه فيض باز
ى است كه خدا با لعنت شدگان در جهنم مى�كند. او همان كارًمى�كند. اين دقيقا

د.دشان تنها مى�گذارت خوارا با شرآنهار
ضيح مختلNع، دو توضواى حل اين مود؟ برار» بوخدا به چه معنا از عيسو «بيز

خاسته بر ضد عيسـو،ا نه غليانى منفى برى خـدا رارل آنكه بيزائه شده است. اوار
م اينكه «محبت» خدا نسبتبلكه فقط عدم محبت جنات بخش تعريN مى�كند. دو

نده فيض بالاستحقاق خويشا گيرب رب، فقط به اين معناست كه او يعقوبه يعقو
ا نداشت.ب شايستگـى آن رد كه يعقوب منـوا نصيب يعقود. او منفعتـى رمى�ساز

د فقط به اين دليل است كه منفـعـتجر بـود كه خدا از عيسو منـزاگر گفته مى�شـو
ق�الذكر، نصيب او نشد.فو

نگى خاصى،اهد با زرى است كه انگار مى�خولى طورضيح باال، اواز دو تو
ضيحهاند. تـود، برخى اشخـاص دارى كه از برا از تنگناى حاصل از تنـفـرخدا ر

اقع،ضيح مى�گويد كه در وا بيشتر مى�كند. اين توى يا تنفر رارم، غلظت آن بيزدو
د و درد كه چيز عجيب و غريبـى بـود. اين عيسو بو از عيسو متنفر نـبـوًخدا اصال

ستا دواند آن رد كه خدا بتوى در عيسو نبوش منى�آمد. چيزنتيجه به مذاق خدا خو
ع اليقد. او در مجمود دور انداخنت مى�خورد كه فقط به درفى بود. عيسو ظربدار

انندهد خوت بر عهده خود. با متام اين تفاسير، قضاوغضب خدا و تنفر مقدس بو
است.
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جه است.١- اعتقاد به تقدير، اعتقادى دو سويه و شامل دو و
دن،د كر ر)هگزيدن و چه دربار بر)هخى چنين تعليم مى�دهند كه خدا، چه دربار٢- بر

حا�كالوينى مـطـران فرل است. چنين تعليمى از جـانـب پـيـروه مسئـوبه يك انـداز
د.مى�شو

ح مثبت در٣- ديدگاه اصالح شده مبنى بر اعتقاد به تقدير دو سويه، بيانگـر طـر
منفى است.

د.ا نه فاعالنه بلكه منفعالنه، سخت كرن رعو٤- خدا دل فر
ا به او نبخشيد يا بـهد ركت فيض خود كه برجر بو٥- خدا به اين معنا از عيسو منـز

دانست و  به او متايلى نداشت. فى در خور شكسنت مىا ظراين معنا كه او ر

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

ج ١:٧-٥خرو
امثال ٤:١٦

ميان ٩رو
افسسيان ٣:١-٦

دا ٤:١يهو
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د تا بـها صدا مى�زه مى�ايستـاد و مـر دم پنجرًالم معمـودكى�ام، مـادردر ايام كو
اب مثبت مى�دادمت او جولين دعوقات به اوم. اغلب اودم و ناهار بخورگرخانه بر

 باًالش منى�دادم، معمود و گـوقتى كه صدا مى�زد. وقات اين طور نبواما گاهى او
ده كار ساز نبوارل او هموان اواخود. فرا صدا مى�زصدائى بلندتر، يك بار ديگر مر
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ثر مى�افتاد و منن، مؤاخومين فر دوًالسيد. معموب منى�ر مطلـو)و گاهى به نتيجه
ساندم.ا به خانه مى�رد ران خوان دودو

د. هنگامى كهد دارجوى نيز وسازثر و كارع مؤان�هاى خدا، نواخودر ميان فر
د.نگ نكـرى هيچ دراند، كائنات در اطاعـت امـر واخوا به هستى فـرخدا، دنيـا ر

ست. همچنين هنگامى كه عيسىب خدا در آفرينش به منصه ظهور پيوتاثير مطلو
اب مثبت داد.ندگى جواند، ايلعارز به زاخوا از قبر فرده رايلعارز مر

ى خدا به عمل آمده اسـت.ى از سوثـران مواخوان نيز فـرندگى ايمانـداردر ز
ند.ا به بار مى�آورد رب خوان�هائى است كه تاثير مطلواخوان مزبور از جمله فراخوفر
ى ازه به گناهكار و جنات دادن ولد تازت خدا در بخشيدن توثر، به قدران مؤاخوفر
ان «فيضانى است كه گاهى حتت عنواخوابسته است. اين همان فرحانى وگ رومر

د.مت�ناپذير» از آن ياد مى�شومقاو
،وا هناهاش رـايتخا و رادتقا ددم هب ـهك ادخ ىوس زا ىتوعد ىنعي ـرثؤم ناوخارف

ادخ هك ىنانآ دهد�ىم ميلعت سلـوپ ىتقو .دروآ�ىم راب هب ار وا رظن دروم هجيتن اي ريثات
روظنم ،دنك�ىم لداع دناوخ�ىمارف دوخ هك ار ىنانآ و دنوش�ىم هدناوخارف ،هدرك ردقم
ىنورد ىناوخارف ،ادخ رثؤم ناوخارف .تسادخ رثؤم ناوخارف نيمه ،ناوخارف زا وا
و بيجع راك طسوت و دشاب�ىم ايحا اي هزات دلوت رب لمتشم زيمآ�رارسا ىمادقا هك تسا
ىلوحت ،ناوخارف ـنيا .دوش�ىم ماجنا ناگديـزگرب ىاهناج رد سدـقلا�حور هطساوالب
لمع هب ناگديزگرب ىاهناج رد ار قايتشا و ليامت داجيا و عضوم رييغت رب ىنبم ىنورد
هب ىليامت سك چيه ،دسرب شوگ هب ادخ رثؤم ىنورد نوخارف هكنيا زا شيپ .دروآ�ىم
ادخ ىـوس هب كـنيا ،هدش هـدناوخارف ـرثؤم روط ـهب هك ـره .درادن وا ىوس ـهب ندمآ
زا ىا�هـيطع ،ناميا دوخ هك مينيب�ىم سپ .دهد�ىم ـخساپ ناميا رد و هدومن تشگزاب

.دوب هدش هداد سدقلا�حور رثؤم ناوخارف نيح هك ىا�هيطع ،تسادخ بناج
ىنى يا ظاهران بيرواخونى خداست. اين فران بيرواخوف فرت اجنيل، معربشار
اانائى آن رسد. انسانها تـوگزيدگان م�رش نابرگزيدگان و هم به گـوش برهم به گو

اناخوقتى كه فـرند. تا وا نپذيـرنى بايستنـد و آن ران بيرواخـوند كه در مقابل فـردار

اناخود، انسان در ايمان به فراه نشوح�القدس همرثر رونى مؤان درواخونى با فربيرو
مت�ناپذيـرثر از اين حلاظ مقـاوان مؤاخواهد داد. فرنى پاسخ منى�دهد و نـخـوبيرو

انهد. عمل مقتدرا از آن به دست مى�آورد رب خواست كه خدا با اقتدار، نتيجه مطلو
انيم درا كه ما مى�تـومت�پذير است چرخى جهات مقـاوو قيض�بخش خدا، از بـر

امت�ناپذير است زيـرده خويش مقامت كنيم اما از حلاظى مقـاوط كرطبيعت سقـو
د.متى كه طبيعت ما در قبال آن مى�كند، پيروز مى�شوفيض خدا بر مقاو

سط آن، ماتى كه توت خالقه خدا داللت مى�كند، قدرثر، بر قدران مؤاخوفر
ل مى�نويسد:سولس رحانى هدايت شده�ايم. پوى حيات روبه سو

دانيد كه در آنها از قبلنده گرده بوديد زا كه در خطايا و گناهان مرشما ر
ت هوا يعنى آنئيس قـدره اين جهان بر وفـق رديد بر حسب دورفتار مى,كـرر

ندان معصيت عمل مى,كند كه در ميان ايشان همه ماروحى كه احلال در فرز
ديم و هوسهاى جسمانىگى مى,كرندنيز در شهوات جسمانى خود قبل از اين ز

ندان غضب بوديم چنـانـكـه فرزًديم و طبعـاا به عمل مـى,آورو افكار خـود ر
 (افسسيان ١:٢-٣).انديگر

تديم، به فضيلت قدرده بوى مرندان غضب و از جنبه معنوى فرزگارما كه روز
انده» شده�ايـم.اخون فرنى خدا، از «ميان ايشان به بـيـروان درواخوو خاصيت فـر

ا ببينيم كـههائى رح�القدس در فيض خويش به ما چشمانى عطا مى�كند تا چـيـزرو
انيم شنيد.ا بشنويم كه منى�توهائى رشهائى تا چيزانيم ديد و گومنى�تو
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ثر باشد و هم  بى�اثر.اند مؤان�هاى بشر هم مى�تواخو١- فر
نا به بيرودن، اجساد را به بوثر، كائنات رد كه به طور مؤا دارت ر٢- خدا اين قدر

اند.ا بخوحانى فرى به حيات روگ معنوا از مردم راز قبر و مر
د كنند. البتـها رند و آن را بشنـونى اجنيل ران بيرواخو٣- اشخاص ممكن است فـر

د.ا به بار مى�آورب خدا رثر است و نتايج مطلوه مؤارنى هموان درواخوفر
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س ٨:١-١٢تائوم تيمودو
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ا برى اياالت متحده رگزيده شد تا رياست جمهورتر برهنگامى كه جيمى كار
لزد. سپس چـارصيN كـرلد شده» تـوه متـوا «مسيحى دوبـارد رد، خوعهده بگـيـر

د، كتابن بوى نيكسوه رياست جمهـورن كه از مقامات كاخ سفيد در دورلسوكو
ايند تبديلا در فرد، آنچه رن در كتاب خولسوشت. كوا نوه» رلد دوبارش «توفروپر

شته حترير كشيده اسـت. ازد، مو به مو به رده بـودى مسيحى جتربه كـرشدن به فر
ا بر سر زبانها انداخته�اند،ه» رلد دوبارت «توقتى كه آن دو شخصيت مشهور، عبارو

اهيم بهن شده است. اگر بخـوانى�هاى مـدرلفظ مزبور، بخشى از اعتبار سخـنـر
لده متوت «مسيحى دوبارف و از جنبه فنى به قضيه نگاه كنيم، اطالق عبارل معرقو

اائد زيره خطاى سخن گفنت به حشو زمرشده» به يك شخص، خطائى است در ز
هد. مسيحى دوبارجى ندارد خارجو وًلد نشده اصاله متوى به نام مسيحى دوبارچيز
ت غير مسيحىض است. همچنين عبارلد نشده حتى در قالب لفظ هم نقض غرمتو

ى بيش از يك تناقض نيست.لد شده نيز چيزه متودوبار
د شدن از جنبـهلود كه از سر نو مـواى نخستين بار اعـالم كـرد كه برعيسى بـو

د:موس فرديموت خداست. او خطاب به نيقود به ملكوط اصلى وروحانى، شررو
اگر كسى از سر نو مولود نشود، ملكوت خدا ر«آمين، آمين، به تو مى,گويم ا

ه «اگر» در تعليم عيسى، نشان دهنده حالـتـىاژحنا ٣:٣). و (يـومنى,تواند ديد»
د به آن است. پس مى�بينيم كهت خدا و ورواى ديدن ملكول برم و جهان�شموالز
تد شدن به ملكوارن آن، وه، بخشى اساسى از مسيحيت است و بدولد دوبارتو

خدا غير ممكن است.
حالطصا .تسا هرابود دلوت نايب ىارب ىتايهلا ىحالطصا ،ندش دولومون رس زا

.دنك�ىم تياكح ون زاغآ كي زا ،ديدج شياديپ كي زا ،هزات نيوكت كي زا روكذم
،ندش دـولوم ون ـرس زا ؛تسا »هناوج ندز« زا ـشيب ىزـيچ ،ندش دولوم ـون رس زا
.تسا هدش ىا�هزات صخش ،ساسا زا هك تسا ىسك رد هزات ىگدنز كي عورش ناشن
ىناف ريغ زا هكلب ىنـاف مخت زا هن هتفاي هزات دلوت« :ديوگ�ـىم نارادناميا هب سرطپ
.)١:٣٢ سرطپ لوا( »تسا ىقاب دابالادبا ات و هدنز هك ادخ مالك هب ىنعي

دنا�هدرم ىناحور ظاحل زا هك تسا ىنانآ رد سدقلا�حور راك ،ندش دولومون رس زا
رد دنيـرفآ�ىم ون رس زا ار ناـسنا بلق ،حور .)٠١-٢:١ ناـيسسفا هب دـينك عوجر(

ىصاخشا .دروآ ىمرد شپط هب ىناحور تايح ىوس هب ىونعم گرم زا ار نآ هك ىلاح
،ىصاخشا نيـنچ هك دنچ ره .دنتـسه ىا�هزات تقلخ ،دنا�هدش دولـوم ون رس زا هك
هب لاح اما دنـتشادن ىئوزرآ چيه و ىليامت ـچيه ،ىا�هزيگنا چيه ادخ رـوما ىارب ًالبق

تبسن قايتشا لاهن ادخ ،ندرك ليدبت دنيارف رد .دنا�هدش ليامتم و هدرك ور ادخ ىوس
.دمآ�ىمن ديدپ اجنآ رد زگره ،درك�ىمن رگا هك دراك�ىم ناسنا بلق رد ار دوخ هب

فـت.ا نبايد با آن جتربه كامل متبدل شـدن اشـتـبـاه گـرد شدن رلواز سر نو مـو
حلهد يعنى نخستين مرب مى�شوع ما محسونه كه به دنيا آمدن، شروست همان گودر

ه مالد دوبارحم به حساب مى�آيد، به همين نحو هم توج از رندگى خارد ما به زوور
)نهگوازه به ابتكار رلد دوبارحانى ماست. توع حيات روحانى، نقطه شروبه حلاظ رو

ند است.اسطه و آنى خداوانه، بالوخدا اتفاق مى�افتد و اقدام مقتدر
د،جولى با اين واند تدريجى باشد وگاهى انسان از متبدل شدن خويش مى�توآ

ه داشته باشد كمالد دوبار توًاند نسبتاه، آنى است. هيچ كس منى�تولد دوبارد توخو
 حامله باشد.ًاند نسبتانى منى�تواينكه هيچ ز
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انه به عنولد دوبـارض، توه يا نتيجه ايمان نيـسـت. در عـوه، ميولد دوبـارتو
جهتيب ما به هيچ ود. به همين ترد نياز ايمان، از ايمان سبقت مى�گيرضعيت مورو

دنآورحله عمل دراى به مره منى�كنيم يا برلد دوبارجه يا مهيا يا مستعد توا متود رخو
ب منى�شويم. ما تصميم منى�گيـريـم يـاح�القدس محـسـوه، همكار رولد دوبـارتو
لد كنند. پيش از آنكه ما حتى تصميم بگيريـم كـهه متوا دوبارمنى�گزينيم كه مـا ربر

ااى اينكه خيال همه رلد كند. بره متوا دوبارمى�گزيند كه ما را بپذيريم، خدا برخدا ر
د شديـم، آنلو خدا از سر نو مو)كانهسط فيض ملواحت كنم، پس از اينكه ما تـور
ى مى�كنيم و به مسيـحاين همكارقت تصميم مى�گيريم كه اقدامى بكنيم و بنـابـرو

د ماست.ده شده�ايم، ايمان خواسطه آن عادل شمرى كه به وايمان مى�آوريم. چيز
ا ازد و ما رامى داركت وحانى به حـرى حيات روا به سوكار خدا اين است كه مـا ر

اى ما ممكـن وا برحانى جنات مى�دهد. خدا ايـمـان رگ روت و مرظلمت، اسـار
د.امى�دارك ون ما به حترا در دروعملى مى�كند و آن ر
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ه يافته�اند.لد تاز مسيحى هستند، تو١ً- همه آنانى كه حقيقتا
ه يافته�اند، مسيحى هستند.لد تاز٢- همه آنانى كه تو

ت خدا است.د به ملكوى وروه، پيش نياز ضرررلد تاز٣- تو
ح�القدس است.د شدن، عمل فياض رولو٤- از سر نو مو
د شدن، ابتكارلود. از سر نو مود شدن، بر ايمان سبقت مى�گيرلو٥- از سر نو مو

 جنات است.)آميز خدا در نقشهاراسر

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

تثنيه ٦:٣٠
قيال ٢٦:٣٦-٢٧حز

ميان ٣٠:٨رو
تيطس ٤:٣-٧
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د مگر آنكها جنات نشمـرى رل اظهار داشت كه مصمم است چـيـزسولس رپو
ل در تاكيد برسولـس رش پوه بيان، روب شده باشد. اين نحون مسيح مصلـوچو

كز الهيات مسيحىه در مر كفار)هاى مسيحيت است. آموزان صليب براواهميت فر
ف جهانىا الهيات صليبى ناميد. مناد صليب، معـرتر، مسيحيـت رد و لوار دارقر

انى كه خدادد، به دورمى�گره به عهد�عتيق بـرم كفارمسيحيت است. سابقه مفهـو
ه كنند. فعلا كفـارسل به آن، گناهانشان رائيل با تـوم اسرد تا قوسامانى پديـد آور

دن و سر و سامان دادن به امـورم اصالح كـرى به مفـهـودن از حلاظ لغـوه كركفـار
است.
اهنـاسنا هـمه هك دـننك�ىم نـايب ـتحارص هب ،ـديدج�دـهع مه و قـيتع�دـهع مه

هك دنتسه ىئاـدخ تيسودق و تمظع اب دـاضت رد ام ناهانگ هك اجنآ زا .ـدنراكهانگ
اب ميناوتب ات ددشاب هتشاد دوجو ىا�هرافك تسياب�ىم ،دشاب هانگ رب رظان دناوت�ىمن ىتح
هب ،دنك�ىم هدولآ زين ار ام لامعا نيرتهب ىتح هانگ نوچ .ميشاب هتشاد تكراشم ادخ
ام ىاه�ىنابرق ىتح .ميتسه ناوتان هدننك تيافك ىنابرق ندينارذگ رد ام ببس نيمه
.دنتسه ىرگيد ىنابرق ندينارذگ مزلتسم دوخ ،دننك ناربج ار ىئاسران نآ هكنيا ىارب مه
،دنك هرافك ار ام ناهانگ هك هنالداع نانچ ىلمع چيه ،شزرااب نانچ ىا�هيده چيه ام
.ميئآ�ىمنرب دوخ ىهدب تخادرپ هدهع زا هك ميتسه ىناراكهدب ام عقاورد .ميرادن

ماى قوه دادن بـرانائى كفارى صليب، تـوش غضب پدر بـر رومسيح در پذيـر
شا متحمل شد. او با پذيـرا داشت. مسيح مكافات گناهان انسـانـهـا رخويش ر

ه داد. پيما ن قديم،اى ايشان كفارد، براتى كه به حق شايسته گناهان آدميان بومجاز
ى صليب،د. عيسى بر روا نقض كند، لعنتى مقدر كرن خدا رعليه هر كسى كه قانو

 (غالطيان«به خاطر ما لعنـت شـد»د فت بلكه خـود گرا بر خـونه تنها آن لعنـت ر
ا با همه ابعادى پدر تنها گذاشته شد و جهنم رى صليب از سو١٣:٣). او بر رو
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دنه شامل جايگزينى و ادا كرا تأكيد مى�كند كه كفارل�گرآن چشيد. مسيحيت اصو
ا ادافنت لعنت خدا بر خويش، مطالبات عدالت مقدس خدا راست. عيسى در گر

لهانيد (اوا از غضب آينـده ردن غضب خدا بر خويش، ما رار كـرد. او با هموكر
نيكيان ١٠:١).تسالو

ه، «به خاطر» است. عيسى نه به خاطرد كفارلفظ كليدى كتاب�مقدس در مور
كالت يا جايگزينى داشت؛د، حالت وجنى كه او برد. رخويش بلكه به خاطر ما مر

ه�اى كه گناه جهانه خدا، برفنت نقش برد و با بر عهده گركيل يا جايگزين ما بواو و
د، جانشين ما شد.مى دارا برر

جه اين نكته نيز باشيـم كـهدر حالى كه غضب پدر، حقيقى است، بايد مـتـو
 پدر كار كند.)ادهد كه طى آن، پسر بر خـالف اردى نبوه�اى كه مسيح داد موركفار
ا از چنگ پدرم خويـش رد كه انگار او قوان كرى عنـوان طورا منى�توه مسيـح ركفار

اها جنات دهد كه پدر از جناتشان اكرد كه آنانى رادار نكرا وجنات مى�دهد. پسر پدر ر
دنداده و با هم كار كرا ارگزيدگان رعكس، پدر و پسر هر دو، جنات برداشت. بر

«خـدا درشت: ل نوسولس رى كه پوند. همان طـورآورحله عمـل درا به مرتا آن ر
نتيان ١٩:٥).م قر(دوا با خود مصاحله مى,داد» مسيح بود و جهان ر

tLöš

ى.ان بدهكاراى جبرى برداخنت چيزه يعنى پر١- كفار
ه كنند.ا كفارد رانند گناهان خو٢- انسانها منى�تو

ايطدن، حائز شره كراى كفارا بردن عيسى، او ر٣- كامليت و بى�عيب و نقص بو
د.كر

فت.د گرا بر خو٤- مسيح لعنت پيمان قديم ر
دن.د و هم ادا كره مسيح، هم جانشينى بو٥- كفار

ند.ا ميسر سازه ما ردند تا آشتى دوبار٦- پدر و پسر در هماهنگى با هم كار كر
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فدن حـروتب كرا با مـره�هاى اختصاصى الهيات اصـالح شـده رگاهى آمـوز
ند:ه�ها به خاطر مى�سپارنخست عناوين آن آموز

ت = تباهى كلى
طگ = گزينش بالشر

ه كم دامنهك = كفار
مت�ناپذيرف = فيض مقاو

پ = پشتكار مقدسين
احتا ره�ها ردن آن آمـوزف، به خاطر سپـردن اين حـروديN كـرهر چند كـه ر

فته�اند [تـااى آن عناوين در نظر گرى كه برتيب تقدم و تاخرمى�كند اما به خاطر تـر
ا تشكيل دهند] احتـمـال (الله) رTULIPل آن در زبان انگليسى كـلـمـه ف اوحرو

ص دره�ها منتفى نيست. احتمال مزبور، بخصوگمى در ميان آن آموزدرايجاد سر
م آن عناوين بيشتر است. جمعى كه نام كالوينيست�هاى «چهار اصله»ه سود فقرمور

م يعنىل غير از اصل سـوند كه همه آن اصـوست دارد گذاشته�انـد، دوى خوا رور
ند.ا بپذيره كم دامنه ركفار

ار »هنماد مك هرافك« ىاج »ّنيعم هرافك« حالطصا هك مهد�ىم حيجرت ًاصخش نم
رد ادخ تين هب و تسا زكرمتم حيسم هرافك هشقن عوضوم رب نيعم هرافك هزومآ .دريگب
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نيا هب ،ـدننك�ىمن ركف ىناهج هك ىناسك .دزادرپ�ىم بيـلص ىوس هب ىسيع نداتسرف
ناميا هك تسا ىنانآ هب دودحم اهنت بيلص ىور رب حيسم راك ريثات هك دنراد ليامت هديا
درادن ىدوس چيه ناناميا�ـىب لاح هب حيسم هرافك هك تسا نيا نـاشيا روظنم .دنراد
حيسم گرم تمظع هك دنراد ناعذا همه .دنباي�ىمن تاجن وا گرم قيرط زا همه ىنعي
ناونع هنوگ نيا ىخرب هتبلا .دنك�ىم تيافك رشب دارفا همه ناهانگ ناوات تخادرپ ىارب
عقاو رثوم ىضـعب دروم رد طقف اما دنك�ىم تيـافك ار همه ،حيسم هرافك ـهك دننك�ىم
ركنم هك ىنانآ .دننك�ىمن نايع ار نيعم هرافك ىلصا هتكن اهنيا ،لاح ره رد .دوش�ىم
ىحارط ادخ ـطسوت ،هرافك هنيمز رد حيـسم راك هك دنراد رارصا ،دنتسه ـنّيعم هرافك
،حيسم هرافك .دوش هداد هيدف ،دنتسه ناهج رد هك ـىناسك همه ناهانگ ات دوب هدش
دنيوگ�ىم نانآ .دركن ىعطق ار سكچيه تاجن اما تخاس نكمم ار اهناسنا همه تاجن
.نيعمان مه و تسا دودحمان مه ،حيسم هرافك هشقن ،تابساحم نيا اب هك

احىگزيدگان طراى بره مسيح فقط برديدگاه اصالح شده بر آن است كه كفار
سفندان خويش، دست ازاى گوفته شده است. مسيح فقط و فقط برو در نظر گر

گزيدگان تضمـيـناى همه برا بـره، جنات رجان شست. از اين گذشته، آن كـفـار
د.هانندگى بوه بلكه اقدامى بالفعل مبنى بـر ره نه فقط اقدامى بالقـود. آن كفاركر

انا بتـوه رد كفارد كه نقشه و نيت خدا در مـور امكان نـدارًطبق اين ديدگاه، اصـال
د.ده مى�شوآور برًد. منظور خدا در جنات، مطمئناعقيم كر

رظن فالتخا ،رشب داژن هب هرافك ميدقت عوضوم رد ،تاحالصا بتكم ناناديهلا
هب ،نآ عفانم و بيلص و هدش ميدقت ناهج همه هب ليجنا هك دنراد رارصا ىخرب .دنراد
ركذلا�قوف هيرظن هك دنراشف�ـىم اپ نيا رب هيقب .دنا�هدش ميدقت دراد نـاميا هك ىسكره
رد هك اجنآ زا دنيوگ�ىم نانيا .تسين تاملك اب ىزاب ـزج ىزيچ و تسا هدننك هارمگ
قبط .دـنتسه ميدقت فرط اهنآ طقف لمع رد ،دنروآ�ىم ناـميا ناگديزگرب طقف عقاو
ميدقت ناريذپان�هبوت و ناناميا�ىب هب ادخ ىوس زا زگره حيسم هرافك تعفنم ،ناشيا رظن
ناگديزگرب ىارب طقف هك دنتسه ىئاه�تيعقوم ،هبوت و ناميا هك اجنآ زا و تسا هدشن
.تسا هدش ميدقت نانآ هب طقف هرافك ،تياهن رد سپ ،دنهد�ىم تسد

هكلب طقف ام ناهانگ هن و ام ناهانگ تهج هب هرافك تسوا« :دسيون�ىم انحوي
ترابع ره زا شيب ،انحوي ترابع نيا .)٢:٢ انحوي لوا( »زين ناهج مامت تهج هب

هدش ركذ هنماد مك هراّفك نامه اي ّنيعم هراّفك هيلع ىسدقم�باتك ىدنس ناونع هب رگيد
دوصقم هك دنك�ىم ثحب نيا زا روبزم ترابع هك دسر�ىم رظن هب ،هاگن نيلوا رد .تسا
هچناـنچ تروص نيا رد .تسا هدـوب )ناهج مامت( هـمه نتفرگرب رد ،حـيسم گرم زا

ىاعدم زا شيب ىسب هك دنك�ىم تباث ار ىزيچ ،دوش هتفرگ موهفم نيا هب انحوي ترابع
ىكردم هب انحوي ترابع ،ىتروص نينچ رد .تسا تاحالصا بتكم زا جراخ ناناديهلا
تـابلاطم َالمع حيـسم رگا .دوش�ىم ليدبت تاجن ـىلومش�ناهج هديا دوس هب ـدنتسم

همه هك تسا حضاو سپ ،دشاب هدرك ادا اي هرافك ار همه ناهانگ تافاكم هنيمز رد ادخ
نآ ،دنشاب هدش هرافك ًالبق هك ـدنك تافاكم ار ىناهانگ ادخ رگا .دـنتسه هتفاي تاجن
هب همه ناهانگ هك دوش هديمهف نيـنچ انحوي ترابع نآ رگا .دوب دهاوخ لداع�ان تقو
نامه ـاب هرابود ام هاگنآ )ـهبوتو ناميا هب لـوكوم( تسا هدش هداد هيدف طوـرشم روط
.دنيآ�ىمرب طيارش نآ هدهع زا ناگديزگرب طقف هك ميوش�ىم وربور ىلوا هيضق

د در آن يعنىجوحنا اين است كه تقابل موت يوطريقه ديگر نگريسنت به عبـار
د. كلمه «ما» شامل چهار گيـربين گناهان ما و گناهان متام جهان، حتت مداقه قـر

ل سخن گفنت از هم�ايمانان اسـت، در ايـنحنا فقط مشغـوكسانى است؟ اگر يـو
د. اما آيا كلمه ما فقط به هم�ايمانانل كرا بايد قبوت مذكور رت تفسير قبلى عبارصور
ى هم داشته باشد؟م ديگرد كه مفهوه مى�كند و احتمال نداراشار

هدش حرطم نـايدوهي�ريغ تاجن اب نايدوهي تاجن نيب ىرتاوـتم لباقت ،ديدج�دهع رد
هكلب هدشن دودحم نايدوهي هب نآ هدژم هك تسا نيا ليجنا ىساسا تاكن زا ىكي .تسا
همه ادخ .تسا هـدش هداد ميمعت موق و ـهليبق ره زا ـىمدرم هب ،ناهج رساـرس مدرم هب

ىاه�تمسق ىمامت زا ىموق هكلب ؛دهد�ىمن تاجن ار ناهج همه اما دنك�ىم تبحم ار ناهج
ديوگ�ىم ار نيا ًافرص انحوي تسا نكمم ،ثحب دروم ترابع رد .دهد�ىم تاجن ار ناهج
،وا هرافك هـكلب تسـين )ىدوهي نارادناـميا( ام ناهاـنگ ىارب ىا�هرافك ـاهنت ،حـيسم هك
.دريگ�ىمربرد دنتسه ناهج رسارس رد هك ار ىناگديزگرب مامت نينچمه
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 كسى درًم شد كه اصالاى آن نقشه جزم خدا هنگامى به اجرتيب، عزبه هر تر
اه يافتهاخر به نقشه خدا رى نيست كه اين اوه مسيح چيـزد نداشت. كفارجودنيا و

د. آن نقشه،گ مسيح، از بنياد عالم انديشيـده شـده بـوباشد. هدف خدا در مـر
ح و منظور خاصى ازح شده باشد بلكه طراه حدس و گمان مطرد كه از رى نبوچيز

سانيدنل به ثمر رد مشغوآن متصور است كه خدا از سر اختيار و اقتدار مطلق خو
انـه اوگرسط اقدام ايثـارد، توآن است. همه كسانى كه مسيح به خاطر ايـشـان مـر

جنات يافته�اند.

tLöš

ا از ميدان به در مى�كند.ه كم دامنه رن، اصطالح كفارّه معي١- كفار
.دنك�ىم تياكح بيلص زا وا فده و تاجن ىارب ادخ هشقن هرتسگ زا ،نّيعم هرافك -٢

هند كه كفـارند، بر اين باورايش ندارلى جنات گر٣- همه كسانى كه به جهان�شمـو
ند.ثر است كه ايمان دارد آنانى مؤاى همه كافى است اما فقط در مورمسيح بر

.دوب هانگ ىازا هب لعفلاب ىا�هيدف هكلب طورشم اي هوقلاب ىا�هيدف هن ،حيسم هرافك -٤
هچك، آن كفارسيع به همه تقديم شده؛ در مقياس كوه، در مقياسى و٥- آن كفار

گزيدگان تقديم شده است.فقط به بر
تسانعم نيا هب ،درم ناهج مامت ناهانگ رطاخ هب حيسم هك نيا رب ىنبم انحوي ميلعت -٦
.دنوش�ىم تفاي ناهج رسارس رد هكلب دنوش�ىمن دودحم ليئارسا�ىنب هب ناگديزگرب هك
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ادىاندن همين كلمات هستيد داريـد از آزل خوست همين حاال كه مشغـودر
ده�ايد كه به مطالعـهاده كرا كه اختيار يا ارد استفاده مى�كنيد، چـراده يا اختيار خوار

د ازئيد: «من در اين مـورده بگواض كردايد. شما ممكن است اعتـرهمين منت بپر
اقعيتامن و اگر وا بخود اختيار نداشته�ام بلكه به من تكليN شده كه اين كتاب رخو

دشما ممكنم.» هر چند كه در موراندن اين كتاب نداراهيد متايلى به خوا بخوامر ر
اندن اين كتاب هستيد.ل خواست حقيقت همين باشد اما با متام اينها، شما مشغو

ا اجنام مى�داديد اماد در اين حلظه آنهـا رهائى داشته باشيد كه بهتر مـى�بـوشايد كار
اده ايد. شما به جـاى ايـنـكـه آن را اختيـار كـراندن اين كتـاب رغم آن، خـوعلـى�ر

انيد.ا بخوفته�ايد كه آن رانيد، تصميم گرنخو
ل هستيد اما مى�دامن كهاندن اين كتاب مشغومنى�دامن شما به چه سبب به خو

د دليلى داشته باشيد. اگر دليلى منى�داشت، خيلى سـاده،اى اين كار خـوبايد بر
ديد.ا انتخاب منى�كراندن اين كتاب رخو

اى آن دليلى در دست داريـم.د مى�كنيم، برندگى خوما هر انتخابى كـه در ز
ىجه به جميع جهات، چه چيزند كه با توتصميمات ما بر اين اساس اتخاذ مى�شو

ا با متايل شديد اجنـامها رخى كارسد. ما براى ما مناسب به نظر مى�ردر آن حلظه بر
د بهع از متايل خوى اجنام مى�دهيم كه انگار در مجمـوا طورها رمى�دهيم، بقيه كار

ى مايليم، چه در غيرصN البد به اجنام چنان امـوراجنام آنها بى�خبريم. با ايـن و
اده و اختيار است.ادى ار مبحث آز)ديم. اين چكيدها اختيار منى�كرت آنها راين صور

د.گزيدن مطابق ميل خوبر
ى كـها چيـزاده راده» ارادى اران «آزد حتت عـنـودز در كتاب خـوارجانـاتـان ادو

فى مى�كند. شكى نيست كه انسانهاند» معرسط آن دست به انتخاب مى�ز«ذهن، تو
نند. گزينه من اين است كه بنويسم، گزينه شما ايـن دست به انتخاب مى�زًعمال
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ك من به فـعـلشنت با حتـرنوانيد. من اختيار مى�كنم كـه بـنـويـسـم واست كه بخـو
د، قضيه بـهادى به بحث اختيار اضافه شـوقتى كه ايده آزمى�آيد. در هر حـال ودر

دى؟ حتىادى در چه مـورسيم كه آزل بايد بپرد. اوحشتناكى پيچيده مى�شوطرز و
اهد،ا كه مى�خـواد هر چـه ر آز)ادهترين كالوينيست�ها انكار منى�كـنـنـد كـه ارشورپر
اده، در انتخاب آنچهمينيان�ها تائيد مى�كنند كه ارترين آرشورمى�گزيند. حتى پربر

اد نيست.اهد آزكه منى�خو
اى رمى�آيد كه انسانها چه چيزت درال به اين صورسد، سونوبت كه به جنات بر

اهد توبه كنند و جناتخى دلشان مى�خوند كه برمنيان�ها بر اين باورآرزو مى�كنند؟ آر
ند و در نتيجه به لعنـت ابـدىند كه از دست خدا خالص شويابند. بقيـه آرزو دار

ا اشخاص مختلـN،ده�اند كه چـرشن نكـرگز رومينيان�هـا هـرند. آردچار مى�شـو
اهدند. كالوينيست�ها بر آنند كه همه انسانها دلشان مى�خواسته�هاى مختلفى دارخو

ىه كارلد تـازاى بخشيدن تـوح�القدس بـرند تا اينكـه رواز دست خدا خالص شـو
ادانه توبـهى كه آزن مى�كند، طـورگوا دگرهاى ما ره، آرزولد تـازاجنام دهد. آن تو

مى�كنيم و جنات مى�يابيم.
گز به اقدامى كـهد نشدگان، هـرلوه موذكر اين نكته، مهم است كه حتـى تـاز

نگوه از آنان دگرن كسب اجاز آنان بدو)اده آنها باشد، مجبور نيستند. ار)ادهعليه ار
اده مى�كنند، اختيار منايند. با اين حساب، ماا ارادند تا آنچه ره آزارد اما همومى�شو

اد نيستيم كهاده مى�كنيم، اجنام دهيم. به هر حال، ما آزا اراديم كه هر چه ر آزًعمال
احتى بگويد: «از اين به بعد مناند به را انتخاب كنيم. كسى منى�تود رطبيعت خو

انست بگويد: «از اين به بعدد» كما اينكه مسيح منى�تواهم بوفقط طالب نيكى خو
ادى ماست.د». اين نقطه، نقطه پايان آزاهم بوت خوارمن فقط طالب شر

د كه ديگر امكان انتخاب نداشتـهى نكرا تا آجنا دستكـار انسان ر)ادهط، ارسقو
انه هستندهاى ما اسير حتريكات شريرسط گناه تاريك شده و آرزوباشد. ذهن ما تو

نيم. با اين حال،گزينيم و دست به عمل بـزانيم فكر كنيم، بـراما هنوز هم مى�تو
ا نسبت به خدا ازد رى كه متام متايل خوحشتاك بر سر ما آمده است، طوربالئى و

ادىانه هستند. آزسته شروراپا و پيوهاى قلبى ما، سردست داده�ايم. افكار و آرزو
انيم مطابق متايالت خويشى جز لعنت نيست. از آجنا كه هنوز هم مى�تو ما چيز)ادهار

دهل شمرى خدا مسئوا اختيار مى�كنيم و لذا در مقابل داوردن راختيار كنيم، گناه كر
مى�شويم.

اده� هستم اماادى ارستين قديس گفته است كه هر چند همچنان صاحب آزگوآ
ستگى شاهانه�اىارستگى، همان وارا از دست داده�ايم. منظور ا ز ود رستگى خوارو

ستگى مسيـحارانائى انتـخـاب وادى يا تواست كه مطابق گفته كتـاب�مـقـدس، آز
سطمانى كه قلـب مـا تـود ماست و تـا زى از آن خـواست. مسيح در قالـب چـيـز

ناهيم داشت و بدوى مسيح نخو متايلى به سوًد، ما اصالن نشوگوح�القدس دگررو
اى انتخاب او انگيخته برًاهيم گزيد. پيش از آنكه ما اصالنخوا برگز او رآن متايل هر

د.ا مشتاق مسيح سازا بيدار كند و ما رشويم، خدا بايد جان ما ر
ادى طبيعى خويشده، آزط كردز گفته است كه ما در قالب انسانهاى سقوارادو

ستگى اخالقىارا حفظ مى�كنيم اما ود) ردن مطابق اميال خوانائى عمل كر(يعنى تو
ى عدالتجه و متايل جان به سوستگى اخالقى شامل توارا از دست مى�دهيم. ور

البشـر ازط آدم ابو سقو)اقعهد كه در واى آن است. همين متايل بـوو اشتياق جان بر
فت.كN ر

د. هر انتخاب من، دليلىى آب مى�خورهر انتخابى كه من مى�كنم، از چيز
ا ياد فلسـفـه جـبـرضعـيـت، آدم رابيده اسـت. ايـن وئى پشـت آن خـود و آرزودار

ى در حتت تسلط چيزًد. فلسفه جبر مى�گويد كه آنچه ما مى�كنيم، كامالمى�انداز
اهيم.ى بكنيم كه منـى�خـوفتارد رى كه باعث مى�شـود ماست، چيـزجوج از وخار

ادى است.انه و در تضاد با آزضعيتى جابرضعيت مزبور، وو
انه نباشد؟ از جائىانند تعيين شده باشند اما جابرگزينش�هاى ما از كجا مى�تو

سط ماهيت و اميال ما�- تعـيـيـن شـده�انـد.ن -�يعنـى تـوى در دروسط چيـزكه تـو
هردانى، يعنى جودگرد ما تعيين شده�اند و اين يعنى خوگزينش�هاى ما به دست خو

ادى.آز
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نگوا دگرگزينيم، خدا بايستى قلب مـا را براى اينكه مسيح ردر يك كالم، بر
ان مى�كند، ما رگواى ما دگرا برا هم مى�كند. او قلب ما ر همين كار رًكند كه دقيقا

انگيختـه ازد. آنگاه برج بوت ما خارد، از قدرد كه اگر منى�كرد مى�سازمند خوآرزو
ا بر مى�گزينيمادى او رمى�گزينيم. ما از سر آزا برن ماست، او رئى كه در دروآن آرزو

گزينيم. اعجاب فيض او در همين است.ا براهيم او را كه مى�خوچر
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د.١- هر انتخابى كه ما مى�كنيم، دليلى دار
ى�ترين متايلى كه در حلظه انتخاب داريم، دست به انتخابه مطابق قوار٢- ما همو

نيم.مى�ز
اده، اختيار انتخاب است.٣- ار

ادىستگى هستند. ما نه آزاراد اما فاقد و آز)ادهده، صاحب ارط كر٤- انسانهاى سقو
ادى طبيعى داريم.اخالقى بلكه آز

دانى است.دگرادى، خو٥- آز
دمند خو مشتاق و آرزوًا شديدان و ما رگوا دگره، خدا متايل قلب ما رلد تاز٦- در تو
مى�كند.
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تى كه به طور دقيق�تر «ايـمـان»انند در صـور «دين» مى�خوًا غالبـامسيحيـت ر
ئيم. مسيحيت،قات از ايمان مسيحى سخن مى�گواست و به همين خاطر اكثر او

ند و بهعه دانش مسيحيت پا مى�فشاران آن بر مجموا كه پيروانده شده چرايمان خو
د كه فضيلـتآن معتقدند. مسيحيت همچنين به اين سبب ايمان نامـيـده مـى�شـو

د.ايمان، در شناخت مسيحيت از جنات، اهميت اساسى دار
اده آن رداشت كرء�بـر از ايمان سوًهنگ ما غالبـاايمان به چه معناسـت؟ در فـر

ده�اند. در هر حال، ايمان مسيحىهان تصور كرى از برى عاراعتقادى كور به چيز
متى نسبت بهدن مسيحيان بلكه بى�حرار شمرا «اعتقادى كور» ناميدن، نه تنها خور

ا در قالـبند كـه آن رف مـى�زخداست. كتاب�مقدس هنگـامـى از نـابـيـنـائـى حـر
اسطه گناه خويش،د كه به وخى اشخاص به كار مى�بره به براى اشاره�اى براستعار

هر نابينائى است نه باعث آن.ند. ايمان پادزدر تاريكى بسر مى�بر
دن بهم «اعتماد» است. اعتماد كرجه به ريشه آن به مفهواصطالح ايمان با تو

فته باشد. طريقه�اى كـههان نشات گرى از برى نيست كه از اعتقادى عـارخدا كار
اى اينكه اعتماده شايسته اعتماد باشد. او برا نشان مى�دهد، بايد بى�اندازد رخدا خو

د، امينائه مى�دهد. او ثابت مى�كند كه خول ارّد جلب كند، دليل مفصا به خوما ر
و شايسته اعتماد ماست.

نتشاد داقتعا ىنعي ىرواب�دوز .دراد دوجو ىدايز توافت ،ىرواب�دوز و ناميا نيب
هك تسا ىا�هواي نامه ،ىروـاب�دوز .دشاب تسد رد ىبسانم ليلد ـهكنآ�ىب ىزيچ هب

نيتم و لوقعم لالدتسا هياپ رب ،ناميا .تسا نآ شرتسگ ثعاب و تافارخ هاگتساخ
ىپ رد ـهك اريز« :ـدسيـون�ىم سـرطپ .ـتسا هدش ـانب ـىبرجت ـدهاوش سـاسا رب و
ار امش حيسم ىسيع ام دنوادخ ندمآ و توق زا نوچ مـيتفرن ىلعج ىاه,هناسفا
.)١:٦١ سرطپ مود( »ميدوب هديد ار وا ىئايربك هكلب ميداد مالعا
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اره�ها و افسانه�ها بلكه بر اساس شهادت كسنى قرمسيحيت نه بر بستر اسطور
د شنيدند. در حقيقت مبـنـاىشهاى خـود ديدند و به گـود كه با چشمهاى خـودار

ايتى كه از آن رويدادهاصحت و اصالت اجنيل، رويدادهاى تاريخى است. اگر رو
اقع، ايمان باطل است. البته خـدا از مـاائه شده قابل اعتماد نباشـد، پـس در وار

انيان در تعريNه ايمان بياوريم. كتاب عبرى بر مبناى اسطوراهد كه به چيزمنى�خو
هاى اميد داشته شده است «پس ايمان، اعتماد بر چيزايمان اين طور مى�گويد:

 اميد ما به آينده)ى چكيدهانيان ١:١١). ايمان، حاو (عبرهاى ناديده»هان چيزو بر
د به آنچه خدا در گذشته اجنام داده،است. به زبان ساده�تر، ما بر اساس ايمان خو

نانچمه زين هدنيآ رد ادخ هكنيا هب نتشاد ناميا .ميراپس�ىم وا تسد هب ار دوخ هدنيآ
راويد و رد .ميشاب هداد ماجنا Nطل رس زا ام هك تسين ىرـاك ،تسا دامتعا هتسياش
رد ،هدوب رادـافو دوخ ىاه�هدعو هب هـتشذگ رد هك نانـچمه ادخ هك دنهد�ـىم ىهاوگ
.دريگ�ىم تّوق تاذ هب مئاق ىليلد زا ،تسام نورد رد هك ىديما ،دوب دهاوخ زين هدنيآ

ف اصلى آينده نيزهاى ناديده است معراه چيزست است كه آن ايمانى كه گودر
فى مى�كند منحصر به آن نيست. هيچكس صاحبا به ما معرهست اما آنچه آينده ر

ااند ديد. همه كسانى كه آينده را در آن منى�توجام�جم نيست و اگر هم هست آينده ر
حهائىملس مى�كنند نه از طريق ديدگان بلكه از طريق ايمان است. ممكن است طر

آوريم اما حتى صائب�ترين آينده�نگريهاىنده به تصوير درت زا به صوربريزيم و آنها ر
ند. هيچ كدام از مـات مى�گيـرنيهاى حاكى از رؤيت صـورما، بر مبناى گمـانـه�ز

ه بهانيم دوبارا مى�توا مى�نگريم و گذشته راطالعى جتربى از آينده نداريم. ما حال ر
ك قابل ملسى كه درياد آوريم. ما در كار رؤيت گذشته استاد هستيم اما تنها مـدر

عده�هاى خداست. اينجـاسـت كـهد در دست داريم، نـاشـى از ود آينده خـومور
دائه مى�دهد. تنها شناخت مـا در مـورك ارهاى ناديده، مدرايمان، در تائيد چيـز

آينده، اعتماد به خدا است.
د خدا ناديدنىد خدا اعتماد يا ايمان داريم و با اينكـه خـوجوهمچنين ما بـه و

هائى ديدنىشن مى�كنند كه خداى ناديدنى از طريق چيزن مقدس رواست اما متو

ئى نيست اما از آجناميان ٢٠:١). هر چند كه خدا بر ما مرف شده است (رومكشو
ده، ايمان داريم كه اوشنى در آفرينش و تاريخ متجلى كرا اين چنين به رود ركه خو

د.اهد بوهست و خو
صN اينكه ايمان، شامل اعتقاد به خدا نيز هست، اما چنين ايـمـانـى بـهبا و

ى كه خدا«تو ايمان دارب مى�نويسد: د شايسته تقدير نيست. يعقـودى خوخو
ب (يعقـوند!»ند و مى,لـرزواحد است، نيكو مى,كنى؛ شياطيـن نـيـز ايـمـان دار

.(١٩:٢
دجـوب مملو از طعنه و مالمت است. اعتقاد خالى بـه و يعقو)در اينجا گفتـه

هاست. اعتقاد بهدن ديوان مى�كند كه به گردن ما آويـزا به گرخدا، همان مدالى ر
د مطلبى است؛ اما ايمان داشنت به خدا يعنى باور داشنتدى خود خدا، به خوجوو

ى است. باور داشنتعده�ها و نقشه�هاى خدا، چيز ديگربه شخصيت و صفات و و
هر ايمان مسيحىد، جوا در دست دارندگى ما ربه خدا و اعتماد به اينكه او نبض ز

است.
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سط خـداعه�اى از دانشها كه تـوا كه بر پايه مجمـو١- مسيحيت، ايمان است چـر
ف شده، بنا گشته است.مكشو

انه به دل تاريكى نيست بلكه اعتماد به خداسـت،كورشى كور٢- مسيحيت، پـر
كند. صه نور هدايت مىا از دل تاريكى به عراعتمادى كه ما ر

د.فته شو٣- ايمان ساده است اما نبايد ساده گر
ار است.اهد تاريخى استول و شوى نيست بلكه بر داليل معقود�باور٤- ايمان، زو

د.اهم مى�آورا فر٥- ايمان، اساس اميد آينده ما ر
ى كه ديده نشده است.د، اعتماد به چيزكار دار٦- ايمان با اعتماد سرو

ى بيش از اعتقاد داشنت به خداست؛ ايمان يعنى باور و اعتمـاد بـه٧- ايمان چيز
خدا.
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جهدكان نباشد به هيچ وقتى ايمان ما مثل كود كه تا ومود فرعيسى در تعاليم خو
ط عضويتدك، پيش شراهيم شد. ايمانى مثل ايمان كوت آسمان نخود ملكوارو

دك باصN، بين ايمانى بى�آاليش مثل ايـمـان كـوت خداست. با اين ودر ملكـو
اهدد. كتاب�مقدس از ما مى�خود دارجوتهائى وشد نيافته، تفاوايمان بچگانه يعنى ر

ى سهل اماشيد. ايمان جنات�بخش، امرلى در فهم، رت، بچه باشيم وارتا در شر
ممتنع است.

ده شدن تنها محضاز آجنا كه كتاب�مقدس چنين تعليم مى�دهد كه عادل شمر
د كه بفهميمت داراى جنات است، ضرورم برط الزايمان است و نيز اينكه ايمان شر

ضيح مى�دهد كهشنى توب به روى متضمن ايمان جنات�بخش است. يعقوچه چيز
دان من چه سود دارادر«اى بـرد: ت دارى مغايرايمان جنات�بخش، با چه چـيـز

اد؟ آيا ايمان مى,توانـد او رم وقتى كه عمل ندارگر كسى گويد ايمـان دارا
اقعيتا از «واف ايمان» رب در اينجا «اعترب ١٤:٢). يعقو (يعقوجنات بخشد؟»

افا اعترد ر ايمان خوًاسته شده كه حتمـاايمان» تفكيك مى�كند. با اينكه از ما خو
ا جنات منى�دهد. كتاب�مقدسد، هيچكس ردى خواف خالى، به خوكنيم، اما اعتر

انند با لبهايشان از مسيح جتليل كنند امـاشن مى�كند كه هر چند اشخاص مى�تورو
ه، ربطى به ايـمـاناند از او دور باشد. عبادت خـالـى از مـيـوقلبهايـشـان مـى�تـو

د.جنات�بخش ندار
د درگر اعمال ندار«همچنين ايمان نيز اب آمده است: ساله يعقودر ادامه ر

صيNا ايمانى بى�فايده توده رب، ايمان مرب ١٧:٢). يعقو (يعقوده است»خود مر
تر و ديگر اصالح�طلبـانا عادل منى�كند. لـوچ است و كسـى رده كه عبث و پـوكر

اسطه ايمان است اما در همانده شدن، فقط بـه واظهار مى�داشتند كه عادل شمر
د. آنهات دارائه تعريN دقيقى از ايمان جنات�بخش ضروردند كه ارجه بوحال متو
م باشد. ايماناجد عناصر متشكله الزدند كه وا ايمان جنات�بخش اعالم كرايمانى ر

ش ذهنى و اعتماد شخصى است.گاهى، پذيركب از آجنات�بخش، مر
،ىزيچ ره ندوب قح رب ـهب داقتعا اب .دراد ىگـتسب اوتحم هب شـخب�تاجن ناميا

هچ هب تسين مهم ،دشاب فاص ناتلد« :دنيوگ�ىم ىخرب .دش هدرمش لداع ناوت�ىمن
.تسا سـدقم�بـاتك ـميـلعت ـNلاـخم ساسا زا ،ىرـوصت ـنيـنچ ».ديراد نـاميا

.تسا مهم ًاقيمع ،صـاخشا داقتعا ىاوتحم هك دهد�ىم ميلعت نينچ سدقم�باتك
اطخ رد هنادنمتدارا ام ـتسا نكمم .تسين رسيم اهـنت تدارا اب ،ندش هدرمش لداع
ناميا ىرورض وزج ،ليجنا ىساسا قياقح ظاحل زا مك تسد ،حيحص هزومآ .ميشاب

،رواب ـنيا .ميراد ناميا حـيسم راك و صخش هب و ـليجنا هب ام .تسا ـشخب�تاجن
و دادترا رب ىنتبم ساسا زا ـام هزومآ رگا .تسا شخب�تاجن ناميا ىاـزجتيال شخب
ناميا حيسم هب هك ميئوگب رگا لاثم ناونع هب .دوب ميهاوخن هتفاي تاجن ،دشاب تعدب
.دنك�ىم لداع ار صخش هك ميتسه ىناميا نآ دقاف ،مينك راكنا ار وا تيهولا ىلو ميراد

ماى جنات يافنت الزست از حقايق اساسى اجنيل بركى درهر چند كه داشنت در
اف بر الهيات مسـيـحـى، درئى كه در اثـر اشـراست اما كافى نيسـت. دانـشـجـو

دد اختصاص مى�دهد، ممكن است خوا به خوه رطه عالى�ترين منرامتحانات مربو
افقتل نداشته باشد. ايمان جنات�بخش، شامل موا قبوحقيقت الهيات مسيحى ر

ذهنى با حقيقت اجنيل است.
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ا هم تائيد منايند اما بازك كنند و حقيقت آن را درممكن است اشخاص اجنيل ر
حق استتاه باشد. شيطان مى�داند كه اجنيل برهم دستشان از ايمان جنات�بخش كو

ا هم درى از اعتماد رار است. ايمان جنات�بخش، عنصرد از آن بيزجولى با متام وو
تباط نيست.كل و چشم اميد داشنت به اجنيل بى�ارد. ايمان جنات�بخش با تود دارخو

ىا حتمل مى�كند اما تا رون ما رانيم باور داشته باشيم كه يك صندلى، وزما مى�تو
ا نسبت به آن نشان نداده ايم.د رآن ننشينيم، اعتماد خو

له ذهن. داشـنت ايـمـاناده است كـه از مـقـولـه اراعتماد هـمـان قـدر از مـقـو
اهيـمست داشته باشيم و بخـوا دوجنات�بخش ايجاب مى�كند كه حقيقت اجنـيـل ر

ا در قلبهـاىت، شيرينى و محبوبيت مسـيـح رندگى كنيم. در آن صـورطبق آن ز
فت.اهيم پذيرد خوخو

اند بهاهيم از جنبه فنى به قضيه نگاه كنيم، اعتماد شخـصـى مـى�تـواگر بخـو
افقت ذهنى پديد آيد. شيطان ممكننامه موى از برافقت ذهنى يا جزوع موان فرعنو

افقت كنداز موط به عيسى ابراست با حقيقت داشنت جنبه�هاى معينى از امور مربو
افق نيست. البته مـا چـهافق نيست. او با محبوبيت مسـيـح مـواما با همه آنها مـو

كب بشماريم،ا مرا از اعتماد شخصى متمايز بدانيم و چه آن دو رافقت ذهنى رمو
مظ است كه ايمان جنات�بخش، مستلـزد محفواقعيت همچنان به جاى خـواين و

نده، اعتمادى حياتى و شخصى به مسيحا ايمان زتر آن رى است كه لوهمان چيز
ند ناميد.ان جنات�دهنده و خداوبه عنو
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شد نايافتهدكانه يعنى بى�آاليش است اما بچگانه يعنى ر١- ايمان جنات�بخش، كو
نيست.

د.ده منى�شواف خالى به ايمان، عادل شمر٢- هيچكس با اعتر
افقت ذهنى با حقيقت اجنيل است.م مو٣- ايمان جنات�بخش، مستلز

٤- ايمان جنات�بخش، با اعتماد شخصى به مسيح و محبت به او عجين است.
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متى ٣:١٨
ميان ٥:١٠-١٣رو

افسسيان ٤:٢-١٠
نيكيان ١٣:٢ل تسالواو

ب ١٤:٢-٢٦يعقو
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اسطه ايمان، پلـه�اى به وًفاده شدن صرتر گفته است كه عادل شمـرتين لـومار
اند باعث ثباتد يا از آن پائين مى�افتد، هم مى�تواست كه كليسا يا از آن باال مى�رو

ده شدن كه ازه عادل شمرد. آموزط آن شـواند علت سقوكليسا باشد و هم مى�تـو
ب شد كه مايهى محسـوارتستان است، ميدان كارزه�هاى اصلى نهضت پـروآموز

د اجنيل مى�سايد.جمندى سر به آسمان خوى آن، از ارشكل�گير
ى ازان عارد كه طى آن، گناهكاركتى تعريN كران حرا مى�تودگى ر عادل شمر

م�ترين نياز اشخاصند. مبرده مى�شوس عادل كرعدالت، از نظر خداى عادل قدو
ناعادل، عدالت است. همين فقدان عدالت است كه به جاى ايـنـكـه ايـمـانـدار

اى او تامين مى�كند. عـادلا برد تامين منايد، مسيح آن راى خـوا برگناهكار، آن ر
اسطه عدالت يـا بـه وًفاده شدن صـرده شدن محض ايمان يعنى عـادل شـمـرشمـر

ى ما.ئى يا اعمال نيكواسطه نيكوشايستگى مسيح، نه به و
دگىد. عادل شمردن، پا در شايستگى و سر در فيض دارع عادل شمرضومو

دهاسطه ايمان، يعنى اعمال ما آن قدر نيكو نيست كه شايستگـى عـادل شـمـربه و
ى«به اعمال شريعت، هيچ بشرلس مى�نويسد: ى كه پود. همان طورا بخرشدن ر

دگـى،ميان ٢٠:٣). عادل شمـر (روده نخواهد شـد»در حضور او عادل شـمـر
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ا به حساب ماقى است، يعنى تنها هنگامى كه خدا عدالت مسيح رقضيه�اى حقو
اىم برط الزديم. شرب مى�گرانده مى�شويم و عادل محسـود، عادل خومى�گذار
ند مزبور، ايمان است.اجنام رو

ى است كهارتستان معتقد است كه ايمان، به دليل اينكه همان ابزالهيات پرو
سنتد، باعث به حتقق پيوسط آن، شايستگى�هاى مسيح به ما نسبت داده مى�شوتو

م چنين تعليم مى�دهد كه تعميد، بـاعـثليك روعادل شدن است. الهيات كاتـو
ده شدن است (الهيـاتى و آئين توبه، باعث ثانويه تقويتى عادل شـمـرارليه ابزاو

اد راى آنانى كه كشتى جان خـود كه انگار بـرمى به توبه چنان مى�نگـرليـك روكاتو
ا ازده شدن رتكاب گناه مهلك، فيض عادل شمرده�اند يعنى آنانى كه با ارق كرغر

ه�هاى همانده شدن ثانويه�اى متشكل از تخته پارسيله عادل شمردست داده�اند، و
ىئاهراك ،تسا نيد ىادا هنيمز رد ىئاهراك مزلتسم ،ـهبوت نيئآ ).دراد دوجو ىتشك
.دنروآ�ىم تسد هب ار ندش هدرمش لداع بسانم ىگتسياش ،اهنآ هب لسوت اب اهناسنا هك
اب اما تسا ناـميا هطساو هب ندش هدرمش لدـاع هك تسا نآ رب مور كيلـوتاك هاگديد
.تسا بجاو ىطرش زين وكين لامعا هك ديازفا�ىم ،اهنت ناميا تيافك راكنا

افى خالى از ايمـان يـانده است نه اعتـرآن ايمانى كه عادل مى�كنـد، ايـمـان ز
اى جنات، تنها بهافى از ايمان خالى. ايمان، اعتمادى شخصى است كـه بـراعتر

ا هم بهابسته است. ايمان جنات�بخش، ايمان توبه�كار است كه مسـيـح رمسيح و
ش مى�كشد.ند در آغوان خداوان جنات�دهنده و هم به عنوعنو

اسطهد بلكه به وى خوهاى نيكواسطه كـاركتاب�مقدس مى�گويد كه ما نه به و
دهسط مسيح، عـادل شـمـرده شده است، يعنـى تـوسط ايمان به مـا افـزوآنچه تـو

ده شده است.ى ابتدائى افزوه به چيـزى تازكيب، چيزشده�ايم. در قالب يك تـر
دها كه به ما افـزوا ما عدالت مسيح ركيب است زيـرعى ترده شدن ما نـوعادل شمر

ا خدا عدالـتده شدن ما انتسابى اسـت زيـرشده، صاحب شده�ايم. عادل شـمـر
ض محال» نيست واسطه ايمان به ما منتقل مى�كند. اين كار او، «فرا به ومسيح ر

ا بهاقعى مسيـح را كه او شايستـگـى وض است و نه محال زيـر نه فرًاقع اصـالدرو

حساب ما ثبت مى�كند، همان مسيحى كه اينك به او تعلق داريم. اين كار خدا،
اقعى است.انتسابى و

tLöš

دگى اقدامى در دست خداست، اقدامى كه طى آن، خـدا پـس از١- عادل شمر
د.ا عادل مى�شماران ناعادل، آنها رانتساب عدالت مسيح به گناهكار

اسطه اعمال نيكو كسب كند.ا به وده شدن راند عادل شمر٢- هيچكس منى�تو
ب شدن به شايستگى�هاى مسيح، ايمان است.اى منسوم برط الز٣- شر

اف ايمان.اقعى است نه فقط اعترنده و وم ايمانى زده شدن، مستلز٤- عادل شمر
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ميان ٢١:٣-٢٨رو
ميان ١٢:٥-١٩رو

نتيان ١٦:٥-٢١م قردو
غالطيان ١١:٢-٢١
افسسيان ١:٢-١٠
فيليپيان ٧:٣-١٠
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ندگى نيكو،اى زيسنت در يك زدم تصور مى�كنند كه با تالش برى از مربسيار
سيدن به آسمان اجنام دهند، اجنام داده�اند. آنها بـهاى را كه بايد برهائـى رهمه كار

مات عدالت خدا به اجنامئى به ملزواى پاسخگوئى تكيه مى�كنند كه برهاى نيكوكار
سانيده�اند.ر
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ن خدا طالب كمال است و از آجنـا كـهده است. قانـودمى بيهـواميد چنان مـر
د به آسمان هستيم. با زيسـنت در يـكاى وروم برئى الزكامل نيستيم، فاقد نيـكـو

دن بهئى دست يافت. ما فقط با اعتـمـاد كـران به نيكوگز منى�تـوندگى نيكو، هـرز
ا دريافت كنيم. شايستگى او كامل و از طريـقئى رانيم نيكوعدالت مسيح مى�تـو

ار داده شده است.س ما قرايمان در دستر
دمان عادلى خـوهاى نيكـوسط كارفنظر از ايمان، تـواعتقاد به اينكه مـا صـر

ائى است. اعتقاد به اينكهش بدعت شريعت�گـردن به آغوده شده�ايم، پناه برشمر
دهد، عادل شمـرا در پى نـدارنه اعمالـى رعى از ايمان كه هيچـگـواسطه نـوما بـه و

ش بدعتى ديگر اما در جهت مخالN است.دن به آغوشده�ايم، پناه بر
ان بين آنها متايز قائل شدابطه�اى است كه مى�توابطه بين ايمان و اعمال نيكو رر
ىى ما هيچ امتيازد. با اينكه در پيشگاه خدا، كار�هاى نيكوان قطع كرگز منى�تواما هر

ده شدن ما، ايمان بهط عادل شمرايند و با اينكه يگانه شربه امتياز ايمان ما منى�افز
داف ما به ايمان، اعمال نيكو در پى نداشته باشد، خـولى اگر اعترمسيح است و

اى ايمان عادل كننده نيستيم.اضح از اين امر است كه دارنشانه�اى و
اسطه ايمان عـادلان ما�بعد اصالحات اين است كه «ما فـقـط بـه وشعار دور

ده شدن حقيقى، هميشهاسطه ايمان خالى!» عادل شمرده شده�ايم، اما نه به وشمر
قت بهده شدنى در كار باشد، آن وآيند تقديس نتيجه مى�دهد. اگر عادل شمردر فر
ى غير قابل اجتناب، تقديس در پى مى�آيد. اگر تقديس در پى نيايد، قطعىطرز

ده است. اين بدان معنا نيـسـت كـهح نبو مطـرًده شدن اصـالاست كه عادل شمـر
دهار است. عادل شمرد يا بر تقديس استوده شدن به تقديس بستگى دارعادل شمر

ى بهناپذيرد، به طرز گريزد، ايمانى كه به نوبه خوشدن به ايمان حقيقى بستگى دار
د.اعمال مطيعانه منجر مى�شو

د كهده است، تصريح كرن اعمال مرب اظهار داشت كه ايمان بدوقتى يعقوو
نده، اعمالنده نيست. ايمان زا زاند عادل كند زيرا منى�توچنان «ايمانى» هيچكس ر

ده شدن نيستند. فقـطد اما آن اعمال نيكو، مبناى عادل شـمـرنيكو به بار مـى�آور
د.ا عادل به شمار آوراند گناهكار رسط عيسى مسيح كسب شد مى�تولياقتى كه تو

ان جنات�دهنده اما نه بـهفنت عيسى به عنـواند با پذيـرآن كه گفت انسان مى�تـو
نىاقع، شكل مدرد يا درود، اشتباهى تاسN بار كرده شوند، عادل شمران خداوعنو

ان جنات�دهنـده وا هم به عنوح ساخت. ايمان حقيقى، مسـيـح را مطراز بدعت ر
اىى به مسيح برط و انحصـاركل بى�قيد و شرد. تـوند مى�پذيران خداوهم به عنـو

دن ازابستگى خويش به او و توبـه كـرسميت شناخت متـام وجنات، به معناى بـه ر
دن از گناه، تسليم شدن به اقتدار مسيح بر ماسـت.گناه خويش است. توبه كـر

ن توبه استده شدن با ايمان بدوفنت در پى عادل شمرندى او، ردن خداوانكار كر
 ايمان نيست.ًى اصالو چنين چيز

لى ما مستحق جنات نيستند اما پايه�هاى هستند كه خدا قوبا اينكه اعمال نيكو
تد ما به ملكـوا در آسمان به ما ببخشد. ورواساس آنها، پاداشهائـى رمى�دهد بر

ىهاى نيكوت، مطابق كاراسطه ايمان است. پاداش ما در ملكـوخدا، فقط به و
منيند، مؤسط عطاياى خوستين يادآور شده، خدا توگونه كه آماست و همان گو

د.همند مى�سازا با فيض شكور
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د. ما فقط از طريقده شواسطه اعمال نيكو، عادل شمراند به و١- هيچ كس منى�تو
ده شويم.انيم عادل شمرايمان به مسيح مى�تو

ا از يكديگر جداگز آنها را بايد از هم متمايز دانست اما هر٢- ايمان و اعمال نيكو ر
د.ه اعمال مطيعانه به بار مى�آورارد. ايمان حقيقى همونكر

اسطه ايمان خالى.اسطه ايمان است اما نه به وده شدن تنها به و٣- عادل شمر
د.دگى شوجب عادل شمراند موده منى�تو٤- ايمان مر

ان جنات دهنده و تسليم شدن بهكل و اعتماد به او به عنو٥- ايمان به مسيح يعنى تو
د هر چندئى ما به ما پاداش داده مى�شوند. در آسمان مطابق نيكوان خداواو به عنو

كه آن پاداش از جنس فيض است.
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اد ران پيشگام عيسى مأموريـت خـولين پيام يحيى تعميد دهنده كه بـه عـنـواو
ت يحيى دعوديك است.»ا ملكوت آسمان نز«توبه كنيد زيرد: د اين بوع كرشرو
ازان درى گناهكارار به سود كه در حالت اضطردم به توبه، دست التماسى بواز مر

ت خدااند به ملكـود و بتود كه كسى از توبه امتنـاع ورزگز امكان نـدارمى�شد. هر
ى است.طى ضرورد. در امر جنات، توبه، پيش�نياز و شرد شوارو

ن شدن ذهن انسان» اسـت. ايـنگـون مقدس، توبه به معـنـاى «دگـردر متـو
دانى از عقايد سخيN نيست، بلكه تغيير دادن جهـتگرنى ذهن، فقط روگودگر

ى مسيح است.دن به سوگشتى بنيادين از گناه و رو كرندگى است. توبه، بازكلى ز
ه است. هر چند كه توبهلد تازه تود يا ميوه نيست اما دستاورلد تازتوبه عامل تو

ندگىاسر زكتى است كه بايستى در سرد، اما حالت و حـره آغاز مى�شولد تازبا تو
سـطم شدن تومسيحى ادامه يابد. همين كه ما به گنـاه ادامـه مـى�دهـيـم، بـا مـلـز

انده مى�شويم.اخوح�القدس، به توبه فررو
ل، حالتى از توبهع اوا از يكديگر متمايز مى�دانند. نوع توبه رالهيدانان دو نو

ع توبه، خالى از پشيمانىى است. اين نواف به ندامن�كارام با اعترغلط يا جعلى تو

د. همه پدر وات يا از كN دادن منفعت اجنام مى�شوس از مجازنيست اما از سر تر
فته�اند، شاهد چنينعه گراكى ممنوف خورا سر ظرد ردك خوقتى كه مچ كوها ومادر

ىارس تنبيه، بـا گـريـه و زدك از تـراقعى، كـوده�اند. در چنـيـن مـوتوبه�هائـى بـو
نه التماس�ها كها منى�كنم!» اين گونيد، ديگر اين كار را نزمى�گويد: «ببخشيد، مر

 نشانه�هاى ندامت ريـشـه�دار ازًالند، معمود دارا نيز با خـوچاشنى اشك متسـاح ر
عى است كه از عيسو ديده شدع توبه، از همان نويك اقدام خطا نيستند. اين نـو

د ربطى نداشت بلكه بهده بو(پيدايش ٣٠:٢٧-٤٦). تاسN او، به گناهى كه كر
ل توبه، از تالشىع اود. پس نـود بوادگى خوخاطر از دست دادن حق نخسـت�ز

اتت ديگر گريز از مجازار از جهنم يا به عبارفنت مجوز فراى گرفته كه برنشأت گر
د.اجنام مى�شو

نيـنچ .تسا نتسكش مزـلتسم هبوت ىئاـدخ و ىقيقح عون ،ـرگيد ىوس زا
ـهب تـبسن تراـسج رطـاخ هب ـقيـمع ىـتمادن ـنمـضتم و دراد ـتلاصا ىا�ـهبوت

ىاتسار رد ىشالت چيه نودب و ًالماك و ًانلع ،هدش هتسكش صخش .تسادخ
ىمسر رارقا نيا .دنك�ىم فارتعا نآ هب ،نآ هيجوت اي شيوخ هانگ ىارب ندروآ رذع
ىارب عطـاق ىتين و نـكمم تصرف نـيلوا رد ناربج ىارب مـزج ىمزع اب ،هـانگ هب
١٥ رومزم رد دواد ـهك تسا هبـوت حور نيـمه .تسا نيرق ،هـانگ زا تـشگزاب
رد ـميقـتسم حور و نيـرفايب ـنم رد رهـاط لد ،ادخ ىا« :تسا هداد نـاشن
و هتسكش لد ايادخ .تسا هتسكش حور ،اـدخ ىاهينابرق ...زاسب هزات منطاب

.)٧١-١٥:٠١ رومزم( »درمش ىهاوخن راوخ ار هديبوك
ضهگاه او عرحى از شكستگى حقيقى به درل مى�دهد كه اگر توبه در روخدا قو

گر به گناهان«انده كند: د، از نو زكت با خواى مشارا ببخشايد و بـرد، ما رشو
ا از هرد و ما را بيامرزاف كنيم او امين و عادل است تا گناهان ما رخود اعتر

حنا ٩:١).ل يو (اود»ك سازاستى پانار
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م جنات است.ط الز١- توبه شر
ه استلد تاز تو)ه٢- توبه ميو

د.س ناشى مى�شوغينى است كه از ترى، توبه درواف به ندامن�كار٣- اعتر
فته است.چشمه گر٤- شكسنت يعنى همان توبه حقيقى كه از پشيمانى قلبى سر

گشت از گناهم به بازان مافات و عزاف كامل، جبر٥- توبه حقيقى، متضمن اعتر
است.

ه مى�دهد.ندگى دوبارل بخشش و ز توبه كنند قو٦ً- خدا به همه آنانى كه حقيقتا

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

قيال ٣٠:١٨-٣٢حز
قا ٤٦:٢٤-٤٧لو

اعمال ١٧:٢٠-٢١
ميان ٤:٢رو

نتيان ٨:٧-١٢م قردو
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و مور كيلوتاك تايـهلا نيب ىخيرات ـهثحابم زكرم رد ـضيف و ىگتسيـاش هيضق
تاجن( sola gratia ىبلط�حالصا تضهن تاراهظا هدمع زا ىكي .دراد رارق ناتستورپ
دشاب ناشيا دوخ زا هك ار ىتقايل ىعون چيه نارادناميا .دوب )ادخ ضيف هطساو هب طقف
.دنراد لكوت ادخ ضيف و تمحر رب ًارصحنم هكلب دنروآ�ىمن ادخ ىرواد هاگشيپ هب

د يا حقى است كه كسب مى�شوبنا به تعريN، شايستگى يا لياقت همان چيز
د وشخص است. عدالت حكم مى�كند كه حق آن چنان كه شايسته است ادا شو

د. اگر آن حق ادااى اجنام يك مهم به كسى تعلق مى�گيرى است كه در ازحق چيز
ا داشته شده است.د، ظلمى رونشو

م، در قالبهائى متمايز، از شايستگى سخن مى�گـويـد.ليك روالهيات كاتـو
م مى�كندا است يعنى شايستگى در چنان حدى كه ملـزل، شايستگى بسزقالب او

م، صحبت از شايستگى متناسب است كـهد. در قالب دوپاداشى به آن تعلق گير
د اين، «بى�مناسبتجوا نيست اما با واالئى شايستگى بسزع شايستگى، به واين نو

هاىنيست يا بهتر است» كه خدا پاداشى به آن دهد. شايستگى متناسب با اجنام كار
ق ازم شايستگى، شايستگى فوع سود. نواه آئين توبه، كسب مى�شونيكو به همر

ع شايستگىظيفه است. اين نواتر و باالتر از حد اقتضاى وى فرانتظار است كه چيز
د،اريز مى�شوطه وانه مربوده�اند. اين شايستگى به خزا مقدسين كسب كرعميق ر

د كه فاقدداشت كند و به حساب آنانى بگـذاراند از آن برانه�اى كه كليسا مى�تـوخز
د به آسمان هستند.اى وروشايستگى كافى بر

اض» به آنهـا،ق و «اعترد شايستگى فـوتستان با انكار هر سه مـورالهيات پرو
د، شايستگى مسيح است.اند به ماتعلق گيراعالم مى�كند كه تنها لياقتى كه مى�تو

د. فيضاسطه فيض و از طريق ايمان نصيب مـا مـى�شـوشايستگى مسيـح، بـه و
د.د ما بستگى دارهمان لطN بالاستحقاق خداست كه به تصميم خدا در مور

ند اما فيض نه ماده است و نهاد جذب بدن ما مى�شوخى موست است كه بردر
شد مى�كنيم اما نه به خاطر اينكهش كند. ما در فيض راند در جان ما جا خومى�تو

اسطه مدد پر از لطNند بلكه به ود دارجونه ماده، به مقادير مختلN در ما وچند گو
د.د نسبت به ما و بر ما، در ما ساكن مـى�شـوح�القدس كه با عمل فيـاض خـورو

ى كنندا يارندگى مسيحى ما رمنابع فيض�بخشى كه خدا به ما عطا مى�كند تـا در ز
اكى كه كليساكت و خـورن مقدس، آئين�هاى مقدس، دعا، مشارتند از متـوعبار

مى�دهد.
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اسطه فيض است.١- جنات ما فقط به و
ااسطه آن خدا ناچار باشد كه مـا رد ما باشد و بـه و٢- ما هيچ لياقتى كه از آن خـو

جنات دهد، نداريم.
تند ازده است كه عباره تقسيم كرا به سه فقرم، شايستگى رليك رو٣- الهيات كاتو
تستانق از انتظار. آئين پروا، شايستگى متناسب و شايستگى فـوشايستگى بسـز

د مى�كند.ا رق رد فوهر سه مور
حمت بالاستحقاق خدا نسبت به ماست.٤- فيض، لطN يا مر

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

حنا ١:١٥-٨يو
ميان ١:٤-٨رو
ميان ١:٥-٥رو

نتيان ١٧:٥-١٩م قردو
افسسيان ٨:٢-٩

تيطس ٤:٣-٧
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ده�اندافى از ايمان به مسيح كرا مى�شناسيم كه اعترى از ما، اشخاصى ربسيار
گير حيات و درًا عميقاد را نيز نشان داده، خوائى از ايمان ر گير)هو حتى شايد جلو
ى نگذشته كه منكر آن ايمان شده از دور آن مسابقهده�اند و چيـزخدمت كليسا كر

ا به ذهن متبادرال رفته�اند. ديدن چنين صحنه�هائى هميشه اين سوحانى كنار ررو
ا از دست بدهد؟د راند جنات خـومانى جنات يافته، مى تومى�كند كه آيا كسى كه ز

ا تهديد مى�كند؟ان رتداد خطر حاد و مسلمى است كه ايماندارآيا ار

دانند جنات خـوم چنين تعليم مى�دهد كه اشخاص مى�توليك روكليساى كاتو
د، آن گناه فيض عادلتكب گناهى مهلك شـوا از دست بدهند. اگر شخص مرر

د. چنين شخصى اگر قبلا كه در جان او ساكن است، از بين مى�برده شدن رشمر
اهدد، به جهنم خوار نگيرتيبى زير فيض قره به ترگ، از طريق آئين توبه، دوباراز مر

فت.ر
تستانها نيز بر اين عقيده�اند كه از دست دادن جنات غير ممكـنى از پروبسيار

م» شدند امكان «محرولس در مورانى پوانيان و نگرنيست. هشدار باب ششم عبر
ا به اين نتيجـهخـى ران، برل پادشاه و ديگـرنه شائونتيان ٢٧:٩) و نيـز منـول قر(او

ف ديگر، الهياتم شد. از طر از فيض محروً و نهايتاًسانده كه ممكن است كامالر
اه «امنيت ابدى» رت ديگر آموزى مقدسين يا به عباره ماندگاراصالح�طلبى، آموز

 آن تعليم اين است كه اگر صاحب ايمـان جنـات�بـخـش)تعليم مى�دهد. چـكـيـده
ما از دست بدهيد، مـعـلـواهيد داد و اگـر آن را از دست نخـوگز آن رهستيـد، هـر

حنا مى�نويسـد:نه كه يوده�ايد. همان گـواى چنان ايمانى نبوگـز دارد كه هرمى�شو
گر از ما مى,بودند با ما مى,ماندند،ا ا«از ما بيرون شدند ليكن از ما نبودند زير

حنـال يو (اوفتند تا ظاهر شود كه همه ايشان از مـا نـيـسـتـنـد»ليكن بـيـرون ر
.(١٩:٢

صى از مسيحيـتمى دانيم كه اشخاص ممكن است عاشق عناصر بـخـصـو
انى به قصـدند. گاهى پيش مى�آيد كه جـوا بپذيرد مسيح رگز خوند بى�آنكه هـرشو
ند. او ممكنف بزده از ايمان حرا به هيجان آورانان مبشـر رجوه نومى، گروگرسر

 بهًنامه خوبى است اما مسلمـاانان، برجـونامه آن نوده باشد كه براست «يقين» كـر
ند كها به ياد آنانى مى�اندازده است. چنين آدمهائى، انسـان رمسيح «ايمان» نياور

گر ذكر شده�اند:در مثل برز
فت و وقتى كه تخم مى,كاشـت،ى به جهت تخم كاشنت بـيـرون رگربرز

ه,اىدند و پارا خورغان هوا آن راه ريخته شد و پايمال شده مره ربعضى بر كنار
ديدطوبتى نداشت خشك گربر سنگالخ افتاده چون روئيد از آن جهت كه ر
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ا خفه منودندده آن رها با آن منو كرها افكنده شد كه خارى در ميان خارو قدر
قا ٥:٨-٨). (لودمين نيكو پاشيده شده روئيد و چندان ثمر آورو بعضى در ز

تند اما سپس پرد كه ابتدا ايمان مى�آوره مى�شودر مثل مذكور به كسانى اشار
مى�افتند، شايد هم منظور مثل اين است كه -همان طور كه الهيات نهضت بر آن

غين يا جعلى داشته�اند. فـقـط آنان» ايمانـى درونه «ايماندارد- اين گـوار داراصر
اد. عيسى چنين كـسـانـى رمين نيكو مى�افتد ثـمـر اطـاعـت مـى�آورى كه بـر زبذر
قا ١٥:٨). ايمان ايشانصيN مى�كند (لواست و نيكو» توندگان كالم با «دلى رشنو

لد يافته است.ه تواستى دوبارد كه به رمى�خيزاز دلى بر
ه داشتهلد دوباردن، حتى اگر توام آورمينه دوانائى ما در زى بر توه ماندگارآموز

ار است.دن ما استـومينه حفظ كـرعده خـدا در زار نيست بلكه بـر وباشيم، استـو
ا درم كه او كه عمل نيكو ر«به اين اعتماد دارلس به فيليپيان مى�نويسـد: پو

 (فيليپيـانسانيد»ا تا روز عيسى مسيح به كمال خواهـد رد آن رشما شروع كر
ف از صدقه سر فيض است كـه خـدا هـرل معرواسطه فيض يا بـه قـو٦:١). به و

ساند. او اطمينان مى�دهد كه اهدافى كـه ازع كند، به پايان مـى�را كه شـروآنچه ر
اهد شد.د، خنثى نخوگزينش دار

فادها ندشن ىثنخ هب ديما رون ،نايمور هب هلاسر ٨ باب ىئالط و راوريجنز نحل
دناوخ مه ار ناشيا ،دومرف نيعم لبق زا هك ار ىنانآ« :دنك�ىم رت�ناشخرد ار ادخ
،دـينادرگ لداع هك ار ـىنانآ .دينادـرگ لداع زين ار نـاشيا ،دناوخ ـهك ار ىنانآ و
هن« ـهك دراد�ىم راـهظا همادا رد سلـوپ .)٨:٠٣ نايمور( »داد لـالج زينار نـاشيا
تبحم زا ار ام هك تشاد دهاوخ تردق رگيد قولخم چيه هن و ىتسپ هن و ىدنلب

.)٨:٩٣ نايمور( »دزاس ادج تسا ىسيع حيسم ام دنوادخ رد هك ادخ
ند است و ما صنـعـت دسـت اوما از آن رو امنيت داريـم كـه جنـات از خـداو

ا بهده رع كرسانيدن كار شـرو به حتقـق ر)ان بيعانها به عنـوح�القدس رهستيـم. او رو
ح�القدسا به رواستا، هر ايماندار ران عطا مى�كند. او در همين رتك�تك ايماندار

ا چنانده و بهاى ما را به نقشى محو نشدنى چنان مهـر كـرممهور مى�كند. او ما ر

د.اهد كرا متام خونقد كN دست ما گذاشته كه مطمئن هستيم معامله ر
ت اصلى قو)خاسته، پايهكار مسيح در قالب كاهن�اعظم كه به شفاعت ما بـر

دا) دعاس (و نه يهواى باز يافنت پطرى كه برست همان طورقلب ماست. عيسى در
اى مدتىاى ما دعا مى�كند. ممكن است برط ما نيز برش و سقود، به هنگام لغزكر

«مادامىد: اى ما اين طور دعا كر دور منى�افتيم. عيسى برً يا نهايتاًگز كالبيفتيم اما هر
اا به اسم تو نگاه داشتم و هر كس ركه با ايشان در جهان بودم من ايشان ر

ك نشد مگر پـسـركه به من داده,اى حفظ منودم كـه يـكـى از ايـشـان هـال
دا كه از آغاز پسر هالكتحنا ١٢:١٧). فقط يهو (يوكت تا كتاب متام شود»هال

گز ممكن ايماندار هستند هرًد، گم شد. آنانى كه حقيقتااف ايمانش جعلى بوو اعتر
حنا ٢٧:١٠-٣٠).ند (يوده شونيست از دست خدا ربو
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ند.ا منكر مى�شوافى از ايمان به مسيح مى�كنند و سپس او ردم اعترى از مر١- بسيار
.تسا راوتسا نيسدقم زا تظافح رب ىنبم ادخ ىاه�هدعو رب نيسدقم ىراگدنام -٢

سانيد.اهد را به كمال خوگزيدگان ر٣- خدا جنات بر
ده�اند. ايماندار نبوًاقعاگز وند هردان مى�شوگر٤- آنانى كه از ايمان رو

ح�القدس ممهـورا به رود اطمينان داشته باشيـم زيـرانيم به جنات خـو٥- ما مى�تـو
ساند.ا به كمال برثيقه خداست تا جنات ما رشده�ايم و او و

٦- شفاعت مسيح به خاطر حفاظت از ماست.

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

حنا ٣٥:٦-٤٠يو
ميان ٣١:٨-٣٩رو

فيليپيان ٦:١
س ١٤:٢-١٩تائوم تيمودو

انيان ١١:٩-١٥عبر
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 جنات يافته است؟ اگر كسى اظهار كند كهًاند بگويد كه مطمئناآيا كسى مى�تو
ان تصور كنند كه اين سخن او ازاز جنات يافنت خويش مطمئن است، شايد ديگر

صN، كتاب�مقـدس ازد. با اين وى است كه جاى بحث باقى منى�گذارسر غرور
انهس با حلنى آمرعى قطعى بدانيم. پطـرضوا مود رت مى�كند كه جنات خـوما دعو

اگى خود رگزيـدان بيشتر جهد كنيد تا دعوت و بـرادر«لهذا اى بـرمى�گويد: 
س ١٠:١).م پطر (دوثابت منائيد»

ظيفه ما اين است كه با جديت در پى اطمينان يافنت از جنات خويش باشيم.و
تد صورضعيت باطنـى خـود وت�ناك در مـورخوى رى مزبور با كنـجـكـاوپيگيـر

دا تقويت كنيم. مسيحيانى كه در مـورشد خويش در تقديس رد، بلكه تا رمنى�گير
فنتاه رند كه رار مى�گيـراالتى قرجنات خويش نامطمئن مبانند، هدف اقسـام سـئـو

ش�هاىند و در مقابل يورش مى�خورديد لغزند مى�كند. آنها در ترُا كايشان با مسيح ر
دشيطان، آسيب پذير هستند. از همين رو است كه بايد سعى كنيم از جنات خـو

د اطمينان شخص از جنات خويش، امكان اتخـاذ چـهـارمطمئن باشيم. در مـور
د.د دارجوضع ومو

اشخاصى هستند كه جنات نيافته�اند و مى�دانند كه جنـات يـافـتـهل، ضع اومو
گاهند وند، آد نسبت به خدا دارتى كه در دل خونيستند. چنين اشخاصى از عداو

تند يا با جساره مى�روا از اين مطلب كه مسيح جنات دهنده ايشان باشد، طفرآشكار
 با اجنيلًند. اغلب چنين اشخاصى علـنـاادعا مى�كنند كه به مسيح احتياجى نـدار

ند.مت مى�ورزخصو
اشخاصى هستند كه جنات يافته�اند و منى�دانند كـه جنـات يـافـتـهم، ضع دومو

ند. شايد زير فيض�اند اما از اين امر اطمنيان ندارًنه اشخاص عمالهستند. اين گو
احتىجدان نارفنت با گناه هستند و به خاطر ول كلنجار رندگى خويش مشغوآنها در ز

هند. اشخاصى هم در ميان اين گروديد به جنات خويش مى�نگرند با ديده تركه دار
گزيدگان�اند. بر)همرهستند كه هنوز مطمئن نشده�اند كه در ز

 اشخاصى هستند كه جنات يافته�اند و مى�دانند كه جنـات يـافـتـهم،ضع سـومو
تگزيدگى و دعوا تشكيل مى�دهند كه از برهى رهستند. اين اشخاص همان گرو

نـد وشن و متناسبـى دارك رومات جنـات، درد. آنها از ملـزوخويش اطمينـان دار
ح ايشانح�القدس به روده�اند. آنها در حينى كه روا بجا آورايط رمى�دانند كه آن شر

لا قبـوميان ١٦:٨) شـهـادت او رندان خدا هسـتـنـد (روشهادت مى�داده كـه فـرز
ده�اند.كر

احت معتقدند اشخاصى هستند كه جنات نيافته�اند اما با خيال رم،ضع چهارمو
دكه جنات يافته هستند. آنها بى�آنكه جنات يافته باشند، به اشتـبـاه، از جنـات خـو

ند.اطمينان دار
نه بدانيم كه مثـل يـكـى ازد اطمينانى غلط داشت، چـگـوحاال كه امكـان دار

ال بايد بااى يافنت پاسخ اين سوم نيستيم؟ برم يا چهارضع سوط به مواشخاص مربو
د به غلط، ازنه مى�شـوسى كنيم و ببينيم كه چگـوا بررم رضع سوى مودقت بيشتـر

اى اينكه اطمينان نابجائى ازاه برد. ساده�ترين رجنات خويش احساس اطمينان كر
د جنات داشته باشيم. بهه نابجائى در مورد داشته باشيم اين است كه آموزجنات خو

ل داشته باشد ممكن استا قبولى جنات ران مثال اگر كسى ديدگاه جهان�شموعنو
د استدالل كند كه:اى خوتيب بربه اين تر

- همه اشخاص جنات يافته هستند.
- من هم يك شخص هستم.

- پس من هم جنات يافته هستم.
.درادن ىمكحم هياپ زين وا نانيمطا ،تسا هابتشا ىصخش نينچ هزومآ هك اجنآ زا

ا به غلط از جنات مطمئن مى�كنندد رسل به آن، خوى كه اشخاص با تواه ديگرر
ندگى نيكو، به آسمـاناى زيسنت يـك زند با تالش براين است كه معتقد مـى�شـو

ندگىدن مطالبات خداى مقدس، زاى ادا كرسيد. آنانى كه فكر مى�كنند براهند رخو
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اد را زيست مى�كنند، با انديشيدن به اينكه جنات يافته هستند، خوئى ر نيكوًكامال
قتد جنات داشته باشد، آن وه متناسبى در مورفريب مى�دهند. اما اگر كسى آموز

د داشته باشد؟ پاسخد كه باز هم اطمينان نابجائى از جنات خـوچه؟ آيا امكان دار
دال مثبت است. انسان ممكن است تصور كند كه ايمان جنات�بخـش داراين سو

مايش اطمينان معتبر، دو جانبـه اسـت. از صاحب آن ايمان نبـاشـد. آزًاقعااما و
 به مسيح ايمان داريم؟ بايـدًاقعامائيم و ببينيم كه آيـا وا بيازد رفى بايد قلب خـوطر

 دملان مى�تپد يـاًال و اصوًاى مسيح مذكور در كتاب�مقدس، اصـالببينيم كه آيا بـر
ه، محبت داشنتلد تازن توال از آجناست كه مى�دانيم بدونه. اهميت پاسخ اين سئو

به مسيح غير�ممكن است.
اى دست يافنت بـه آنمائيم. بـرا بيازد رات ايمان خـوف ديگر، بايد ثمـراز طر

اف ما به ايمان،اى اينكه اعترده باشيم اما بر كامل آور)هى نيست كه ميواطمينان، نياز
ًد داشته باشند. اگر اصـالجوه اطاعت واهدى حاكى از ميـومعتبر باشد بايـد شـو

ه�اى در كار نيست پس البد ايمـانـى هـم در كـار نـيـسـت. جـائـى كـه ايـمـانميـو
د.ه آن ايمان نيز پيدا مى�شود، ناچار ميوجنات�بخش پيدا شو

ا از كالم خدا جويا مى�شويم، كالمى كه از طريقد ره، ما اطمينان خوباالخر
ندان او هستيم.ح ما شهادت مى�دهد كه ما فرزح�القدس به روآن، رو

tLöš

ظيفه ماست كه مجدانه در پى اطمينان از جنات خويش باشيم.١- و
ا تقويت مى�كند.٢- اطمينان از جنات، تقديس ما ر

د:د دارجوضع احتمالى وه يا مود اطمينان، چهار گرومور٣- د ر
الN) آنانى كه جنات نيافته�اند و مى�دانند كه جنات نيافته�اند

ند كه جنات يافته�اند.ب) آنانى كه جنات يافته�اند اما اطمينان ندار
ج) آنانى كه جنات يافته�اند و مى�دانند كه جنات يافته�اند.

د) آنانى كه جنات نيافته�اند اما تصور مى�كنند كه جنات يافته�اند.

فته است.ار گرد جنات قره كاذب در مور بر پايه يك آموز٤ً- اطمينان كاذب، عمدتا
اد ره ايمان خوش كنيم و ميوا كاود راقعى، بايد قلب خول اطمنيان واى حصو٥- بر

مائيم.بياز
چشمهح�القدس باشد، سراه با شهادت رو٦- اطمنيان كامل، از كالم خدا كه همر

د.مى�گير
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متى ٢١:٧-٢٣
حنا ١:٣-٢١يو
ميان ١٥:٨-١٧رو
نتيان ١٢:١م قردو
حنا ٣:٢-٦ل يواو
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قا ٥٢:٨). قبل از آنكه عيسـى، دخـتـر (لوده بلكه خوابيـده اسـت»«او منر
 او سخن گـفـت.)هق دربـاراند، با ذكر تـعـبـيـر فـوخيـزدگان بـرا از مـرس ريائـيـرو

ست كهد. از هميـن رواب» نام مى�بـران «خوگ به عنو از مـرًكتاب�مقدس متناوبـا
ا تعليم مى�دهد.ابيدن جان» ره «خوفته�اند كه عهد�جديد، آموزخى نتيجه گربر

گقتى جان، بين حلظه مرش بالتكليN موعى انگيز نوًالابيدن جان، معموخو
دگانصيN شده است. هنگامى كه بدن ما از مرستاخيز بدنى او توشخص و حلظه ر

م شخصى ما در آسمان باشد.ى مداوگر هشيارد، جان ما بيدار شده تا آغازخيزبر
ابيده»لى جان «خونها فاصله باشد وستاخير قرگ و رهر چند كه ممكن است بين مر
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اهد داشت. عبور ما از فاصله بـيـنمان نخوانه�اى از گذشت زهيچ اطالع هشيـار
سيد كه انگار در يك حلظه اتفـاقاهد رى به نظر خود به آسمان، طـورگ تا ورومر

افتاده است.
است. در هـرل�گرفنت از مسيحـيـت اصـوف فاصلـه گـرابيدن جان، مـعـرخو

فدار در ميان مسيحيان، درايتى بسيار كم�طـران روابيدن جان به عنوت، خوصور
ابيدن جانانى كه ديدگاه سنتى به خـود محكم باقى مى�ماند. عنـوكنج سنگر خـو

گ جسمخ» است. ديدگاه مزبور بر آن است كه پس از مران «حالت برزداده، عنو
د تا در حالى كه منتظر قيامت بدنها دراغ مسيح مى�رو به سرًاايماندار، جان او فور
قتـىد. وه�مند شـوانه�اى بـهـرد شخصى مستـمـر هـشـيـارجوروز آخر اسـت، از و

ش نه قيام بدن انسانىالن از «قيامت بدنها» سخن مى�گويد، منظورسواعتقاد�نامه ر
عيسى (كه در اعتقاد نامه مزبور بر آن نيز تصريح شده ) بلكه قيام بدن مـا در روز

آخر است.
تاه مدت چه اتفاقى مى�افتد؟ ديدگاه كالسيك مى�گويد كه در هنگاماما در كو

د. جان ايماندار در تقدس به جالل داده مى�شوًاگ جسم ايماندار، جان او فورمر
د. در هر حال، بدن منتظر قيامـتد جالل مى�شوار وًد و آناسانيده مى�شـوكمال ر

در روز آخر، در قبر مى�ماند.
دوس خواهى«امروز با من در فرعده داد كه د وى صليب به آن دزعيسى بر رو

ابيدن جان مى�گويند كه منظور عيسـىان عقيده خـوفدارقا ٤٣:٢٣). طر (لوبود»
س مالقات مى�كنددو در همان روز در فـرًد دقيقاانسته اين باشد كه بـا آن دزمنى�تو

ه بعد از آن هم بالفاصلهگ باشد و تازد كه عيسى سه روز در حالت مرار بوا قرزير
ًده وبدن او مسلما اتفاق نيفتاده بوًاقعاد مسيح هنوز ود. هر چند كه صعود نكرصعو

د.ده بوا به پدر سپرد رح خوار داشت، او رودر قبر قر
د او اظهارنه كه خوگ عيسى، همان گوبه ما اطمينان داده شده كه در حلظه مر

ح مى�كنندابيدن جان، چنين مطرفت. معتقدين به خوس ردوداشت، جانش به فر
تاهـىل بجا در آن آيـه كـوگوكه اغلب نسخ كتاب�مـقـدس، از گـذاشـنت يـك ويـر

د: «به تو مى�گويـمشته شـوده�اند. به نظر ايشان آيه مزبور بايد به اين شكـل نـوكر
ده است كه «امروز به تود» يعنى منظور اين بواهى بوس خودوامروز، با من در فر

د.»اهى بوس خودومى�گويم، با من در فر
ل ايجاد مى�كنند به اين معناست كه لـفـظگوبا اين حساب، مكثى كه آن ويـر

سدومان تقرير آن سخن داللت مى�كند نه بر هنگامى كه عيسى در فر«امروز» بر ز
 چيـزَل، كالگوسد كه آن ويـرد مالقات مى�كند. در هر حال به نظـر منـى�ربا آن دز

ى با او مكاملهد كه عيسى در چه روز آشكار بوًد كامالا كه بر آن دزبجائى باشد چر
ىاى امرا بـردن كلمه «امـروز» ران گفت كه عيسى به كـار بـرمى�كند. مشكل بـتـو

سددن آن كلمه هنگامى بعيدتر به نظر مى�رى دانسته است. به كار برمسلم، ضرور
ى صليب در حال جان دادن است و به سختى نفسدى كه بر روجه كنيم مركه تو

ا كشد رده�تر سخن بگويد نه اينكه بى�جهت سخن خومى�كشد، سعى مى�كند فشر
ىعده�اى كه بـر روق�الذكر بايد گفـت وض تائيد سخن مدعيـان فـوبدهد. به عـو

داهد كتاب�مقدسـى در مـوره بر اينكه با بقيـه شـود داده شد عـالوصليب بـه آن دز
گار است،نتيان ١:٥-١٠) سازم قره فيليپيان ١٩:١-٢٦ و دوخ (به ويژحالت برز
 به مسيـحًس مجـددادوست در همان روز در فـرساند كـه او درا مـى�رم راين مفهـو

سته است.پيو
گ در مقايسه با حالتى كه ما در اين حيات جتـربـهحالت ايماندار، پس از مـر

دنت بوت و هم بهتر است، مباند كه آن حالت، از حلاظ متفاومى�كنيم، هم متفاو
اهد داشت،كت�يافتگى، به پاى حالتى كه ايماندار پس از قيامت روز آخر خوو بر

انه شخصى در حـضـورار هستى هشيـارخ، از استمـرسد. ما در حالـت بـرزمنى�ر
اهيم شد.ه�مند خومسيح، بهر
قتـىشت نهائى مـا ونوسد. سرگ به پايان مـى�رنى�هاى بنى�آدم، با مـرگمانه�ز

صت مجددىگ، فرد كه مبيريم. اميدى به آن نيست كه پس از مرمشخص مى�شو
د، مكانى كه تـااهد بوى مثل اينجا در كار نخـود و مكان تطهيـراى توبه داده شوبر
گ،ان، مراى ما ايماندارد بخشيم. برا بهبود رضعيت آينده خوصت باقى است وفر
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ى ازى فورستگاركت يافتگى خويش است، رد به حالت برنه كه مقدمه وروآن گو
د.ب مى�شوندگى محسواب اين زى و اضطرگيرقيد در
ًابلاغ سدقم�باتك و دروآ�ىم ناغمرا هب شياسآ ناج ىارب ،گرم هك دنچ ره

،خزرب تلاح رد مينك ضرف هك تسين تسرد ىلو دنك�ىم ريبعت باوخ هب ار گرم
Nيـلكتـالب شزيـگنا زا ىتلـاح اي ىرـبخ�ىب رد ،رخآ مـايق ات ـاي دباوخ�ـىم ناج
.دنام�ىم
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گ ودگاه جان، بين مرش بالتكليN» ناخـوه�اى از «انگيزابيدن جان، دور١- خو
ا است.ل�گرفنت از مسيحيت اصوابيدن جان، فاصله گرقيام آخر است. خو

ان جانهاى جداگاهانه ما با مسيح در آسمان، به عنوخ، بر حضور آ٢- حالت برز
گ تا قيام بدنهاى ما داللت مى�كند.شده از كالبد، در فاصله بين مر

خ از حالت فعلى ما بهتر است اما به پاى حالت غائى و عـالـى مـا٣- حالت بـرز
سد.منى�ر

اى توبه در كار نيست.گ، ديگر شانس مجددى بر٤- پس از مر
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قا ٤٣:٣٣لو

نتيان ١:٥-١٠م قردو
فيليپيان ١٩:١-٢٦

نيكيان ١٣:٤-١٨ل تسالواو
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ل مى�كند اين است كه در آسمان،د مشغوا به خوالى كه ذهن هر ايماندار رسو
ا بشناسيم؟ آياد ران خود كه عزيـزاهيم بود؟ آيا قادر خواهيم بوما به چه هيئتى خـو

اهند داشت؟ا خوانى رگى�هاى جودگى يا ويژات ساخلورده ما، اثربدنهاى قيام كر
ار باقى مـى�مـانـنـد.اى ما همچـنـان جـزو اسـرى از اين مطـالـب، بـربسـيـار

ق پاسخ مى�دهد. ما مى�دانيم كهاالت فوه به سوت اشاركتاب�مقدس فقط به صور
ات فعلى ماانه�ترين انتظارازده ما، به هر شكلى كه باشد، از بلند پروحالت قيام كر

ا كه چشمى نديد وهائى ر«چيزد. كتاب�مقدس مى�گويد: اهد بواتر خوبسيار فر
اناى دوستدرد يعنى آنچه خدا برگوشى نشيند و به خاطر انسانى خطور نكر

«احلال در آينه بهلس مى�گويد كه نتيان ٩:٢). پول قر (اوده است»خود مهيا كر
م ليكن آنفتى دارئى معرطور معما مى,بينيم ليكن آن وقت روبرو، االن جز

نتيان ١٢:١٣).ل قر(اووقت خواهم شناخت چنانكه نيز نشاخته شده,ام» 
اهدا قيامتى نهائى خوكتاب�مقدس چنين تعليم مى�دهد كه بدنهاى مقدسين ر

اهنـدكت خوانه آنانى باشد كه ايشان نيز در آن قيـام شـرد و قيام عيسى بايد نوبـربو
اهدا خومينى ميرار همين بدن زاهد شد، استمرده�اى كه عطا خود. بدن قيام كركر
دىاراهند يافت يا در موال خواقع زود. بدن�هاى فعلى ما فساد�پذير هستند و دروبو

نهست همان گوت، درند. در هر صورگ دو نيم يا قطعه قطعه مى�شوبه هنگام مر
گشت، به همان نحو بدنهاى فعلى ما،كه عيسى با بدن متبدل خويش از قبر بـاز

د بى�آنكهض شواند عواهند شد. حالت بدن مى�تون شده، قيام داده خوگواما دگر
د كند.ا نابونى، هويت آن رگوآن دگر

د. طىاهد بـوده�اى، هم از حلاظ كمى و هم كيفى كامل خـوهر بدن قيام كـر
فت.اهد رى از دست نخواهد شد اما چيزده خونى مزبور، با اينكه بسيار افزوگودگر

د هر چند هنوز منى�دانيماهيم بوده خويش، قابل شناسائى خوما در بدنهاى قيام كر
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ىاهد شد، فقط مى�دانيم كه چنين كـارت خدا اجنام خونه به قـدركه اين كار چگو
اهد شد.خو

اهنده ملبس خوى ويژت خدا به طرزاى حيات ابدى در ملكوه ما، بربدنهاى تاز
ح و تعديل نشده�اند. هـرد. بدنهاى فعلى ما، آن چنان كه شاسته اسـت، جـربو

اهد شد. ما مى�دانيم كه بدنهاىت خدا اجنام خوم باشد به قدرى كه الزنه تغييرگو
اهيم شد. بدنهاىد. ما خدا نخواهند بوده ما، همچنان انسانى و متناهى خوقيام كر

د.اهند بوگ خود يا مرغ از درى و فارى از بيمارال، عاره ما، فساد�ناپذير، بى�زوتاز
ى كه آن بدنها، دراهد شد به طورده خوتى افزودر آن حالت بر بدنهاى فعلى ما قدر

اهندح و تعديل خواهند خاست. بدنهاى ما چنان جرخوت و جالل بره، قدرشكو
شد كه پسند افتند يعنى به شباهت بدن جالل يافته عيسى در�آيند.

ند عالىد. آن بدن با رواهد بوحانى و آسمانى خوه مقدسين، بدنى روبدن تاز
اهد شد و شايد منظر آن از حلاظ تابش و تشعشع،ندگى آسمانى تطبيق داده خوز

بى�شباهت به مسيح هنگام تبديل هيئت او نباشد.
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د.ار دارار قر١- حالت آينده ما در قيام جسمى، در هاله�اى از اسر
د.اهند بوار بدنهاى فعلى ما خوده ما، استمر٢- بدنهاى قيام كر

ا بشناسيم.د كه يكديگر راهيم بو٣- ما در آسمان قادر خو
اهند شد.اى حيات در آسمان تطبيق داده و ملبس خوه ما، بر٤- بدنهاى تاز
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ميان ١١:٨رو
نتيان ٩:٢ل قراو

نتيان ١:١٥-٥٨ل قراو
فيليپيان ٢٠:٣-٢١

نيكيان ١٣:٤-١٨ل تسالواو
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مانـىم كه قبل از مسابقه نهائى بسكتـبـال قـهـرا به ياد مـى�آورى رارحلظه دشـو
ديم و آخريـنده بوى از بچه�هاى تيم، دور مربـى حـلـقـه زستانها، با بـسـيـاردبيـر

د به سالن مى�شنيديم. مربى كه سـعـىا در آستانـه ورواهنمائى�هـا رات و ردستور
ار دهد گفت: «بچه�ها، اين همان ساعـتـىا در دل ما قرى رد اميد به پيـروزمى�كر

اغ مسابقه برويـد وحمت كشيده�ايم. حاال به سـرسيدن به آن زاى راست كه ما بـر
دآن خوا ازمانـى رديم و مقام قهـرا كرلباس جالل به تن كنيد!» ما نيز هـمـان كـار ر

ا بادگذر است زيـرع از جالل، زوديم. البته آن نـوه حاصله غنوديم و در شكـومنو
د.اى كسب آن آغاز مى�شوه�اى بره، تالش تازقابت تازه يا هر رع هر دور تازشرو

جاللى عظيم�تر، جاللى ماندنى و بسى اقناع كننده�تر هم هست. جاللى كه
ىحانى هر يك از مقدسين، در انتظار آنهاست. اين همان چيـزدر پايان سفر رو

هجنيراند كه آخرين حلـقـه آن «زا «جالل يافنت» مى�خـواست كه كتاب�مقـدس آن ر
د جنات بيان مى�كند:لس در مورجالل» است كه پو

هب ات دـومرف نيـعم شيپ زـين ار ناشيا ،تخاـنش لبق زا هك ار ـىنانآ اريز
ىنانآ و .دشاب رايسب ناردارب زا هداز,تسخن وا ات دنوش لكشتم شرسپ تروص
ناشيا ،دناوخ هك ار ىنانآ و دناوخ مه ار ناشيا ،دومرف نيعم لبق زا هك ار
داد لالج زين ار ناشيا ،دينادرگ لداع هك ار ىنـانآ و دينادرگ لداع زين ار
.)٠٣-٨:٩٢ نايمور(

ه آمده و بـدنمانى داللت مى�كنـد كـه مـسـيـح دوبـاره جالل يافـنت بـر زآمـوز
سيده و هرد رده، به جنات كامل و نهائى خونده و مـراستين، اعم از زان رايماندار

تيب جنـات هـرده است. بدين تـرا به دسـت آورا رد رايماندار، حالت نهـائـى خـو
 «مى,بايدشت:نتيان نولس به قـرى كه پواهد شد. همان طورگزيده، كامل خـوبر

نتيـانل قـر (اودد»استه گـرا بپوشد و اين فانى بـه بـقـا آراين فاسد بى,فـسـادى ر
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اهد شد وى بلعيده خوگ، در پيروزه آن آخرين دشمن يعنى مر٥٣:١٥). باالخر
سيد.اهد رد خود خوايند تقديس به مقصوفر

اى آينده است. خدا همـهان برگ ايمانداربا اين حساب جالل يافنت اميد بـزر
د.ا به همان حال نگاه مى�دارتاسر ابديت، همه چيز رست مى�كند و در سرا درچيز ر

ه تسلى�بخش است. در ايـنالبته جالل يافنت، در حال حاضر هم به همان انـداز
فقوا جتربه مى�كنيم، وج، گناه رده كه ما چه از داخل و چه از خارط كردنياى سقو

ا پااليشد رل كار است كه مقدسين خـوبر اين نكته كه خدا همين االن هم مشغـو
اناى جالل آينده آماده باشند، تسلى�بخش است. از حلاظى، ايمـانـداركند تا بـر

اى ابديت ممهور شده�اند و تا انقضاى عالم،همين االن نيز جالل داده شده و بر
ندان خدا هستند.فرز
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١- جالل يافنت، نقطه پايان جنات ما است.
د.اهد كرا كامل خو٢- جالل يافنت، تقديس ما ر

عده جالل يافنت در آينده، در حال حاضر تسلى�بخش و الهام بخش ما است.٣- و
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الن او شدند،سو رًدند بعدادان مسيح بوده تن از آنانى كه شاگرازاز آجنا كه دو
ند. هر چند كه ايـنل، اغلب با يكديگر اشتباه مى�شـوسود و ردو اصطالح شاگر

ان گفت كـهند اما منى�توار مى�گيـرد استفاده قردو اصطالح، به جاى يكديگر مـور
نده»، كسىاگيرد يعنى «فرادف هستند. طبق تعريN كتاب�مقدس، شاگر مترًدقيقا

لىدند ود بوالن هم شاگرسوى مى�كند. با اينكه ركه از تعليم و تربيت عيسى پيرو
د.ب منى�شول محسوسودى رهر شاگر

دند و هستنـد.دار بوخـوره�اى برالن در كليساى عهد�جديد از مـقـام ويـژسور
ت از حلاظ فنـى،ستاده شده» است. به هر صـورم «فـرل، به مفهوسـواصطالح ر

اد. او مأموريت تام داشت تا به جاى كسى كه او رى بيش از پيغام�بر بول چيزسور
د عيسىل اعظم، خوسو او باشد. در عهد�جديد، ر)ستاده سخن بگويد و منايندهفر

دى بوستاده شد و به همين خاطر انكار عيسى انكار پدراست، او از جانب پدر فر
د.ستاده بوا فركه او ر

ت شده و مأموريـتسط مسيح دعـو توًتيب مستقيمـاالن هم به همين تـرسور
الن،سودند و به اختيار و اقتدار او سخن مى�گفتند. انكار اختيار و اقتدار ريافته بو

ستنده ايشان است.انكار اختيار و اقتدار مسيح، فر
گل مأموريت يافتند. پس از مـرسوان رد به عنوده شاگـرازدر عهد�جديد، دو

ج است، كليسا با انتخاب متـيـاس،الن مندرسـودا، همچنان كه در اعمـال ريهو
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ديانه غير يهول ويژسوان را به عنول رسولس رد. عيسى، پوا پر كرجاى خالى او ر
اى تصدىح شده در اعمال بـرايط مطرلس همه شرد. از آجنا كه پـوبه آن عده افزو

تسالت عبارانگيخت. مالك�هاى را برسالت او مباحثاتى رد، را حائز نبوسالت رر
دند از:بو

مينى اومان خدمت زدن در زد عيسى بو(١) شاگر
دن(٢) شاهد عينى قيام بو

د مسيح.سط خوانده شدن و مأموريت يافنت تو(٣) خو
ىسيع دوعص زا سپ ،هدرك مايق حيسم زا وا ىايور و دوبن درگاشً البق سلوپ

نآ ـهب ،دندوب ماـيق ىنيع دهـاش هك نادرگاش ـرياس فالخ رب ـسلوپ .داد تسد
هب ،حيسم ـطسوت ًاميـقتسم سلوپ ،لاـوحا نيا همه اب .دـوبن مايق دهـاش لكش
ارچ دش ديئات نالوسر رياس ىوس زا وا ناوخارف .دش هدناوخارف ماقم نآ ىدصت
وا قيرط زا ـىتازجعم ادخ ـهك اريز دوب اور و تشاـدن ديدرت ىاج وا ـتلاسر هك
ـقيدـصت ،هـفشاـكم لوسر ناـوـنع هب ار وا راـدتقا ـهك ىتاـزجـعم ،داد�ىم مـاجنا
رد ىلوسر ىاه�هبذج نآ ـرگيد هك ىنارود زا ىنعي لوا نرق ـرخاوا زا .دندرك�ىم
نالـوسر رادتقا و رايتخا رب عرف ار دوخ رادتقا و رايتخا ،ـاسيلك ناردپ ،دوبن راك
ىـاه�كـالم هـدـهع زا دناـوت�ـىمن ـسـكـچيه ـهك ـاجنآ زا .ـدـنـتسناد�ـىم ـىـلصا

ـديئات ىلصا نالوسر ـطسوت سلوپ نوچ اي ،ديآـرب تلاسر ماقم هب سـدقم�باتك
قثوم عبـنم هناگي زورما .تسين راك رد ىا�هدنز ىمسر لوسر چيه زورما ،دوش
.تسا سدقم�باتك ،ام ىارب ىلوسر
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ىنعي لوسر ؛هدنريگارف ىنعي درگاش .دنتسين فدارتم لوسر و درگاش تاحالطصا -١
.ديوگب نخس دوخ )هدنتسرف ىاج هب ات هدش هداتسرف رادتقا و رايتخا اب هك ىصخش

د.ل پدر» بوسو٢- عيسى «ر
تند از:سالت عباراى ر٣- مالك�هاى كتاب�مقدس بر

دند عيسى بوالN) شاگر
دنب) شاهد عينى قيام عيسى بو

ت مستقيم از جانب مسيحج) دعو
الن تائيدسـوسط ساير رلس، همتائى نداشت و مى�بايسـت تـول شدن پوسو٤- ر

د.شو
د.د ندارجولى وسوه هيچ ر٥- از جنبه كتاب�مقدسى، امروز

د.ه در كتاب�مقدس يافت مى�شولى، امروزسوجع ر٦- مر
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سيلهند، يعنى آنهائى كه بـه وند تعلـق داركليسا يعنى متام كسانى كه به خـداو
اىى هم برن ديگرناگوات و اصطالحات گوى شده�اند. استعارن مسيح خريدارخو

ماده خدا، قوفته شده است: بدن مسيح، خانوصيN كليسا به كار گرتعريN يا تو
كت مقدسين،س مسيح، مصاحبت جنات�يافتگان، مشارگزيدگان، عروخدا، بر

ات و اصطالحات مزبور هستند.ه استعارمره در زائيل تازاسر
ى بين «خبر شدگان» و «احضار شدگان»ه معادل كليسا در عهد�جديد، چيزاژو

عهد، همايش يا مجمـوائه مى�شـوى كه از كليسا اريا «طلبيدگان» است. تصـويـر
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انده و از گناه بر كنار واخوگزيدگان است، آنانى كه خدا از بين جمعيت دنيا فربر
زير فيض هستند.

ستينگـوى است كه آه همان چيزارمين است همـواز آجنا كه كليسائى كه بـر ز
ئى و كليسـاىم است كه بين كليساى مرانده، الزا «بدنى مختلط» خـوقديس آن ر

افئى (متشكل از آنانى كه به ايمان اعـتـرت قائل شد. در كليساى مرئى تفـاونامر
آمده�اند)، همان عضو يك كليساى تعليمى درًسمامى�كنند، تعميد داده شده�اند و ر

شد مى�كنند. هر چند كهنه كه عيسى نشان داد، تلخه�هائى هستند كه با گندم رگو
نمقدس در درونى غيـره معجواران، هموكليسا «مقدس» است، امـا در ايـن دور

د از مسيح جتليل مى�كنند هستند كسانى كه درد. از آنانى كه به لبهاى خود دارخو
اندقلبهايشان به همان خوبى از او جتليل منى�كننـد. از آجنـا كـه فـقـط خـدا مـى�تـو

دىئى است اما تا حدواى او مراقعى بـرگزيده وا بداند، برنات قلب انسـان رمكنو
ئى است.اى خدا مراپا بـرئى، شفاف است اما سرئى. كليساى نامـراى ما نامـربر

ئى كنند.ا مرئى رگزيدگان اين است كه كليساى نامرتكليN بر
گزيدگانلى است. برسو كليسا يكى بيش نيست و آن هم، مقدس، جهانى و ر

ند، يك ايمان و يك تعميـد،اسطه يك خـداومى كه باشند، بـه واد و قـواز هر نژ
ند تقديس شـده و مـسـكـنا به دست خـداويگانه�اند. كليـسـا مـقـدس اسـت زيـر

مليك به مـفـهـوليك اسـت (كـاتـوح�القدس است. كليـسـا از ايـن حلـاظ كـاتـورو
دمىمين و مردگى زل» يا «جهانى») كه اعضاى آن از پهنه�اى به گستر«جهان�شمو

الن، آن چنانسولى است كه تعليم رسواز همه ملتها هستند. كليسا از اين حلاظ ر
نى است كه كليسا بهده كليسا و همان قانوج است، شالون مقدس مندركه در متو

د.ه مى�شواسطه آن ادارو
.دـوش دحتم ـحيسم ىاـسيلك اب ـهك تسا ىحـيسم ره زاـيتما و هفـيظو نيا

ىاـرب رگيدكي درگ ـهب نيسدقم ندمآ دـرگ هب هك تسا نيا ـهن ام دكؤم تيلـوئسم
ناونع هب و اسيـلك مظن و ميلعت ـتحت ات هكلب مينك ـىئانتعا�ىب كرتشم ـىشتسرپ

ـكي هيبش هك ردق نآ ـاسيلك .ميشـاب اسيلك تيرـومأم ريگرد هنالاـعف ،نادهاش

ـليكشت هدنز ىئازجا زا اسيلك .تسين تاليكـشت كي هيبش ،تسا هدنز دوجوم
ندب هك هنوگ نامه تسرد .تسا هـدش هديمان حيسم ندب ليلد نيمه هب و هدش

،وضع همه نيا لباقتم ىگتسباو و ىعمج راك طسوت ات هدش هداد نامزاس ناسنا
هب ار فالـتخا و ىگناـگي ،ندب كي ناوـنع هب زين ـاسيلك ،ـدنك راك ىـگناگي رد
دريگ�ىم نامـرف -�حيسم�- »رس« كي زا دنچ ره ،روبـزم ندب .دراذگ�ىم شيامن
ى ارب ات دنا�هتفرگ ادخ زا ىا�هـيطع كي ره هك ىئاضعا ،دراد راـيسب ىاضعا اما

.دننك ىعاسم كيرشت ،ندب لك راك

tLöš

ند.ند تعلق دار١- كليسا متشكل از آنانى است كه به خداو
م «احضار شدگان»، «خبر شـدگـان» وه كليسا در كتاب�مقدس،به مفـهـواژ٢- و

«طلبيدگان» است.
ان و بى�ايمانان است. مختلطى از ايماندار)ه بدنهارمين، هموى ز٣- كليساى رو
ئى است.اى خدا مرئى فقط بر٤- كليساى مر

لى است.سو٥- كليسا يكى بيش نيست و آن هم مقدس، جامع و ر
نده�اى تشبيه شده به بدن انسان است.د زجو٦- كليسا، مو
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متى ١٣:٢٤-٤٣
ل قرينتان ١٢:١٢-١٤او

افسسيان ١٩:٢-٢٢
افسسيان ٤:١-٦

لسيان ١٨:١كو
مكاشفه ٧:٩-١٠
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ا كليسا مى�نامندد است كه هر كدام ران نهاد منفراراز آن رو كه جهان پر از هز
تند، داشنت قـدرتد شوو از آجنا كه نهادها نيز همانند انسانـهـا ممـكـن اسـت مـر

د.ع، اهميت دارئى و مشروتشخيص نشانه�هاى اساسى يك كليساى حقيقى و مر
ى يا گناه در امان نيست. كليسا فقـط در آسـمـانهيچ كليسائى از خطر خطـا�كـار

تـداد،اند و ارد اما بين فساد، كه در همه نهادها ريـشـه مـى�دواهد بـوبى�عيب خـو
ماى حفاظت از نظام تربيتى و تعليمى قواين بـرد. بنابرد دارجواختالفى اساسى و

خدا، تعريN نشانه�هاى كليساى حقيقى حائز اهميت است.
از جنبه تاريخى، نشانه�هاى كليساى حقيقى چنين تعريN شده است: (١)

طف مربواى آئينهاى مقدس كليسا مطابق عراستين به كالم خدا، (٢) اجرعظه رمو
ها و (٣) اعمال انضباط كليسائى.ازد آن ربه خو

ئياتعايت جزعايت يا عدم رعظه به كالم خدا. با اينكه كليساها از نظـر رمو
ت هستند،ند با يكديگر متفـاوه�اى كه دارص آموزالهيات و همچنين شدت خلـو

اى ايمان مسيحى اهميت اساسىهائى است كه بركليساى حقيقى مؤيد همه آن چيز
انه�هاى اصلى ايمان مسيحىقتى كه كليسائى يكى از استود. به همين نحو، ودار

ه و سايراسطه ايمان، كفـارده شدن به وهيت مسيح، تثليث، عادل شـمـرمثل الو
تد است. بـهغين يا مر انكار مى�كنـد، دورًسمـاا رط به جنات رلى مربوعقايد اصـو

د بلكه بر سرئيات نبـوان مثال، نهضت اصالح�طلبى، كشمكشى بر سـر جـزعنو
د.د جنات بوه اساسى در مورآموز

اد مسيح آنها ردن آئينهاى مقدسى كه خوآئينهاى مقدس. انكار يا حقير شمر
اىند يا اجردن شام خداواهه كشانيدن كليسا است. سبك شمـربنيان نهاد، به بير

ف هستند، كليساد معتر به بى�ايمانى خوًاى كسانى كه علناتعمدى آئينهاى مقدس بر
ا از حالت حقيقى آن ساقط مى�كند.ر

اند يا بـاعمال انضباط كليـسـا گـاهـى مـى�تـوِ انضباط كليسا. هـر چـنـد كـه ا
ى به مسير خطا بيفتد اما مصيبت اينجاست كه ممكنى يا با مسامحه�كارسختگير

عيت ساقطا از مشروى، كليساى مزبور راست كار به آجنا بكشد كه شدت خطاكار
انه بر گناه كالن و شنيع صـحـها و مصران مثال اگر كليسائى آشـكـاركند. به عنـو

اند نشاند انضباطى با آن امتناع كند، منى�تـوخورند يا از بـرد يا به آن دست زبگذار
د.ا در بر داردهد كه اين كليسا، نشانه�اى از نشانه�هاى كليساى حقيقى ر

 انشعاب�طلب)حيهد كه رو هشدار داده شوًكدابا اين كه بايستى به مسيحيان مؤ
قه�افكن و جدلى و بهانه�گير تسليـم تفر)حيهلت�جو نداشته نباشند يا تسليم روو عز
كت�هاىا از مشارد رند خوند، بايد به همان شدت به آنها هشدار داد كه مجبورنشو

انى كم يا زياد،ند. هر كليساى حقيقى، به مـيـزتدادى بر كنار نگـاه دارغلط يا ار
ظيفه�اىد. اصالح كليسـا، وا به منايش مى�گـذارنشانه�هاى حقيقى يك كلـيـسـا ر

تپايان�ناپذير است. ما هر چه بيشتـر و بـيـشـتـر در پـى آن هـسـتـيـم كـه بـه دعـو
فادار باشيم.انضباط كليسائى وعظه، آئينهاى مقدس ود موكتاب�مقدس در مور

tLöš

تدغين يا مـرا از كليساى درود كـه آن رئى دار١- كليساى حقيقى، نشانه�هائـى مـر
متمايز مى�كند.

م است.اى آن الزعظه اجنيل برع باشد، مواى اينكه كليسا مشرو٢- بر
دن آئينهاى مقدس، يكى از نشانه�هاىى از حتقير و سبك شمراى دقيق و عار٣- اجر

كليسا است.
ى كليسا است.ظايN ضرورد انضباطى با بدعت و گناه فاحش، از وخور٤- بر

حالصا اـدخ مالك اب ـقيبطت ىـاتسار رد هك تسا نآ ـدنمزاين هراـومه اسـيلك -٥
.دوش
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ى است. در عين حال، تنهـا گـنـاهارد شدن از كليساى مسيح چيـز نـاگـوطر
ار بر گناه يـا هـمـانم انفصال از بدن مسيـح مـى�بـاشـد، اصـرسنگين كه مـسـتـلـز

دخورى هستند كه آن قدر سنگـيـن�انـد كـه بـرى است. گناهان بسـيـارتوبه�ناپـذيـر
د انضباطـىخورا اقتضا مى�كنند. در هر حال، از آن جا كـه بـرانضباطى كليـسـا ر

دن،د كرت باشد و طرى متفاوجات بسياراند به درايط، مى�توكليسا، بسته به شـر
ساند،د شدن برحله طرا به مراند ما رجه آن است، تنها گناهى كه مى�تـوآخرين در

دا شامل حال فراحل خفي�Nتر تنبيه رامتناع از توبه است، توبه از گناهى كه ابتدا مر
ده است.كر

د انضباطى كليسا اسـت.خوردن، شديدترين بـرد كرهمان طور كه گفتم طـر
ا درفـادار ران وكت با ايمانداردن گناهكار توبه�ناپذير از مشاردن مستثنى كرد كرطر

د بسنتد شناخنت گناهكار توبه�ناپذير، از تعليم عيسى در موره مطرود. آموزپى دار
فتـه وچشمه گـرحنـا ٢٣:٢٠) سـرو گشادن (متـى ١٩:١٦؛ ١٥:١٨-٢٠؛ يـو

د انضباطى بر عهده كليسا گذاشته شده است. در هر حـال،خـورليت آن برمسئو
دن كسى، درد كرد كه بايد قبل از طـرحله نام مى�برتعليم باب ١٨ متى، از سه مـر

است هدايـتاه رصى به را به طور خصـود. ابتدا بايد گناهكـار را شـود او اجرمور

اسط چند شاهـد او راقع نشد، بايد در حضور و تـوثر واهنمائى مـود. اگر آن ركر
د كه مدعى، بر خطا نيست و اتهاماتىد. اين كار باعث اطمينان مى�شوهدايت كر

ا بايد به حضورم، شخص گناهكار رحله سوند. در مرا ندارد مى�كند جنبه افتراركه و
كت باساز نيفتاد، كليسا بايد مشـارد. اگر اين هم كارطه آوران مربوجمع ايماندار

ع كند.ا ممنوآن شخص ر
احلد. مرگز نبايد به قصد تالفى اجنام شودن، هرد كرم به ذكر است كه طرالز

دن، شكلى از تنبيه انضباطى هستند كهد كره عمل طرق�الذكر، به عالوسه گانه فو
دن،د كرحله طردانيدن شخص توبه�ناپذير به آغل منظور شده�اند. در مرگراى بازبر

مف مجرض اين نيست كـه طـرد. غرده مى�شـوم به شيطان تسلـيـم كـرف مجـرطر
ا نسبت به گناه خويش هشيار كـنـنـد. جـاند بلكه اين است كـه او رات شـومجاز

ه صحيح نظم ود انضباطى كليسا، «بهترين ياور» آموزخورد كه بركالوين بر آن بو
احتاد است.

د:دن، پنج هدف قائل مى�شود كراى طرست مينيستر براعتقاد نامه و
7?�d?Ö f?Ä Ë Êb?½«œd?Ö“U?Ð È«d?Ð ¨b?M?²?:?¼ È—Ëd?{ Èd?�« U?:OK, ÈU¼ÅV¹œUð
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ان دو دليل عمدهمى�يابيم كه مى�توق�الذكر بنگريم، دراگر با دقت به اهداف فو
اى سالمتانى براى جان گناهكار و نگرانى برد: نگرفنت آنها پيدا كراى در نظر گربر

كليسا.
ا اقتضـاده مسيح، مطلبى است كه احتياط عظيـمـى رموانضباط كليسا بـه فـر

د. كليسـاد دارجواى كليسا وع خطا براستا، احتمال بروز دو نـومى�كند. در اين ر
ند قصورا حقير مى�شمـارد و از تاديب آنانى كه ايمـان راند خيلى آسان بگيـرمى�تو
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مانائى باشد كه خدا به آن فرد و فاقد آن مداراند خيلى سخت بگيرد، يا مى�توورز
مى�دهد.

د.ئى، نبايد به دامن تاديب كليسـا پـنـاه بـراى مطالب پيش پا افـتـاده و جـزبر
د. همچنان كه خدا با ما بهابى به بـار آورم خدا خراند در ميان قوى مى�توده�گيرخر

انده شده�ايم.ى با يكديگر خودبارحيه صبر و بركند، ما نيز به رو فتار مىشكيبائى ر
ا«انبوهى از گناهان رت مى�كنند كـه عى از محبت دعوا به نون مقدس، مـا رمتو

.خواهد پوشانيد»

tLöš

حله تاديب كليسا است.دن، آخرين مرد كر١- طر
ى است.د، توبه�ناپذيرمى شود شدن منجره به طر٢- تنها گناهى كه باالخر

ا مسيح بنياد نهاده است.ايند انضباط كليسا ر٣- فر
د وت كننده به جايـگـاه خـودن شخص جـسـاردن، باز آورد كرد از طـر٤- مقصـو

حفاظت از كليسا است.
قيق باشد و نه ثقيل.٥- انضباط كليسا نه بايستى ر

ا اعمال كنند كه شكيبا و متحمل است.٦- مسيحيان بايد محبتى ر
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دهم بوفته كه محتـرى به كار راى چيزت آئين مقدس براز حلاظ تاريخى، عبـار
جمه لغتى كه در عهدجديد به منظوراى تر برsacramentumاست. اصطالح التين 

ده�تر،مى گسترفت. در مفهوار گرد استفاده قرد، مورفته بواز به كار رم رالقاى مفهو
مان،ند. با گذشت زانده مى�شواسم مذهبى، آئين�هاى مقدس خوهمه آداب و مر

ان آئين مقدسى به عنوفت و چيزد گرمى دقيق�تر بر خواصطالح آئين مقدس، مفهو
ا در قالبىد رعده فيض خوسط آن، وئى باشد كه خدا توتعريN شد كه عالمتى مر

ا مهر و تائيد مى�كنـنـد.عده�هاى عهد خـدا رضه كند. عالئم عيـنـى، وعينى عـر
اب؛ فعاليتىخى عناصر عينى مثل آب، نان يا شرآئين�هاى مقدس، متشكل از بر

استاى جناتطه و منفعتى در ر مربو)ند با نشانهسط خدا در پيومعين، تعيين شده تو
ان عطا شده�اند.هستند كه به ايماندار

م، شمار آئين�هاى مقدس (به معناى فعلى و دقيق كلمه)ليك روكليساى كاتو
د در كليسا،ل عضويت فـرتند از: تعميد، قبود كه عبارب كرد محسوا هفت مورر

اتب كليسائى و تدهيناج، سلسله مردوند)، توبه، ازكت مقدس (شام خداومشار
ان.بيمار

د يعنى تعميدد كرد محدوا به دو مورتستان تاريخى، آئين�هاى مقدس رآئين پرو
انا نيز به عنـواج ردوى مانند ازاسم ديگرتستانها مرند. هر چند كه پروو شام خداو

ا همشأن آئين�هاى مقدس منى�دانند. آئـيـن�هـاىند، اما آنهـا رل داره قبوآئينى ويـژ
سط مسيح به يادگـار تـوًد شده�اند به: (١) آئين�هائى كه مستقـيـمـامقدس محـدو

د حائز اهميت انـد، (٣)گذاشته شده�اند، (٢) آئين�هائى كـه در عـمـق ذات خـو
اى اهميتاحى شده�اند و (٤) آئين�هائى كه بردن طراى هميشگى بوآئين�هائى كه بر

د،ا مى�پذيراسطه ايمان آنها رى كه به ودن به ايمانداربخشيدن، تعليم دادن و مهر ز
منظور شده�اند.
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ا منتقـلعده�هاى خـدا راقعى فيضى هستـنـد كـه وآئين�هاى مقدس، منـابـع و
د كه آن عناصر،ار دارد آن عناصر بلكه در خدائى قرت آنها نه در خومى�كند. قدر

ار كنندگانگزت آنها نه به شخصيت يا ايمان برنشانه�هاى او هستند. همچنين قدر
د.بلكه به كامليت و متاميت خدا بستگى دار

دهگز اين نبوابطه هستند. منظور از آنها هرآئين�هاى مقدس، اشكال عملى ر
ى مؤيد كالمار مبانند. آئين�هاى مقدس طـورقرد بركه قطع نظر از كالم خدا، خو

اهدن به كالم، شانه به شانه يكديگر رعظه كرى آنها و موارگزخدا هستند كه انگار بر
ند.مى�رو

اسطه ايمان به مسيح. با اينجنات از طريق آئين�هاى مقدس نيست بلكه به و
فتهحال، هر جا كه ايمان حضور داشته باشد، آئين�هاى مقـدس هـم نـاديـده گـر

ندگىاك زستش خدا و خـورند يا منتفى نيستند. آنها بخشى حيـاتـى از پـرمنى�شو
مسيحى هستند.

ىنيع لاكشا دربرـاك اب اي ىنيع تاعوضوم اب سدقم ىـاه�نيئآ هك تسا تسرد
،هدش هتسيرگن ىتسرپرهاظ اي هدوهيب ىئارگ�تافيرشت مشچ هب ديابن اما دنراد راك و رس
،دنوش هابت ىلاخ وت مسارم هب ندش ليدبت اب دنناوت�ىم هك دنچ ره .دنيآ رظن هب ريقح

هك ىمسارم اما دنتسين مسارم زج ىزيچ عقاورد اهنآ .دومن راكنا ار اهنآ ديابن مه زاب اما
.تسج تكرش اهنآ رد بترم روط هب و ىنامداش اب دياب اذل و هداد رارق ادخ
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عده خدا مبنى بر بخشش فيضئى از و١- هر يك از آئين�هاى مقدس، نشانه�اى مر
ان است.به ايماندار

د مى�داند در حالى كه بخـشا هفت مـورم، مقدسـات رليك رو٢- كليساى كاتـو
ند.د هستند: تعميد و شام خداوتستان�ها، قائل به دو موراعظم پرو

اىد نيستند بلكه محتود منتقل كننده مفاهيم خود به خو٣- آئين�هاى مقدس، خو
د.اسطه ايمان دريافت مى�شوآنها به و

سط مسيح مقرر شده�اند.چ نيستند بلكه تواسم پو٤- آئين�هاى مقدس، مر
ند.ا شوعظه كالم اجرند با مو٥- آئين�هاى مقدس بايستى در پيو
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ى استهر آئين�هاى مقدس است. تعميد مهره با جوتعميد، امضاى پيمان تاز
ل اينكها ممهور مى�كند، قوگزيدگان رد به برل خودن به آن، قوكه خدا با دست بر

آنها جزو پيمان فيض گشته�اند.
هله نخست، تعميد نشانه پاك شدن مـا ود. در وتعميد مفاهيم متعددى دار

سطه تولد تازچشم فروبسنت از گناهان ما است. تعميد همچنين عالمتى دال بر تو
ح�القدس شدن،اه مسيح، مسكـن روخاسنت به همرح�القدس، دفن شدن و بررو

ح�القدس است.اده خدا شدن و تقديس شدن به دست روانده خانوند خوفرز
اى آن است كه در نام پدر، پسر برًسط مسيح بنياد نهاده شد و اصالتعميد، تو

آميز،ى سحرد يا به طرزد به خوى، خوى چيزد. حالت ظاهرح�القدس داده شوو رو
اند منتقل منى�كند. به عنـوا كه آن ظاهر بايد از آنها حكايت كند، به فـراقعياتى رو

ا بهه رلد تازد تودى خوه حكايت مى�كند، اما به خولد تازمثال، با اينكه تعميد از تو
ت خدا است.ت تعميد نه در آب بلكه در قدرد. قدرمغان منى�آورار
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اقعيتى كه آئين مقدس تعميد از آن حكايت مى�كند، چه قبل از تعميد و چهو
د داشته باشد. در عهد�عتيـق،جوفته واند در شخص تعميد گـربعد از آن، مى�تـو

د كهها، عالمتى دال بر ايمان بود. ختنه در ميان ساير چيـزختنه عالمت پيمان بو
اهيم، ايمان پيش از آن كه عالمت ختنه بيايد، آمد. باگساالنى مثل ابرد بزردر مور

اف آنها به ايمانان، عالمت ختنه پيش از اعترندان ايماندارد فرزاين حال، در مور
هد. به همين نحو، در پيمان تازد اسحاق چنين بود، كما اينكه در مورداده شده بو

افد اعتـرگسال، پس از اينكه به ايمـان خـوايجاب مى�كند كه تبديل شدگـان بـزر
اف ايمان، تعميدند در حالى كه بچه�هاى آنها، قبل از اعتـردند تعميد داده شوكر

ند.مى�گير
طه�وراند با غـوعى شسنت با آب است. آئين تعميد مـى�تـوم نوتعميد به مفهـو

ماند به مفهونانى تعميد مى�تود. معادل يودن يا پاشيدن آب اجنام شودن، فرو بركر
د سه گانه مذكور باشد.ارهر يك از مو

اعتبار تعميد به شخصيت خادمى كه تعميد مى�دهد يا به شخصيت كسى كه
عده خدا مبنى بر جنات، خطاب بهد بلكه نشانه�اى از ود بستگى ندارتعميد مى�گير

لجه داشته باشيم كه تعميد، قوند. بايد توهمه كسانى است كه به مسيح ايمان دار
د كه شخصيت خداچشمه مى�گيرل خدا از اين سرخدا است. از آجنا كه اعتبار قو

د.عده خدا مايه مى�گيرل و وشايسته اعتماد است، اعتبار تعميد از اعتبار قو
اد كسى اجرعده خداست، نبايد بيش از يك بار در مورن تعميد عالمت وچو

عدهديد بر متاميت و صداقـت وفنت بيش از يك بار، سايه�اى از ترد. تعميد گرشو
فته�اند، قصد نداشته�اند آنانى كه دو بار يا بيشتر تعميد گـرًخدا مى�افكند. مسلما

سىار دهند اما چنانچه عمل ايشان بـه دقـت بـررديد قرد تـرا موركه متاميت خـدا ر
ت، تكليN هر مسيحـى ايـنديدى خبر مى�دهد. در هـر صـورد، از چنان تـرشو

سم بى�معنا نيست بلكه از آئين�هاى مقدسـىد. تعميد يك راست كه تعميد بگيـر
شده و به آن حكم داده است.ند ما مقررسط خداواست كه تو
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هر آئين�هاى مقدس است.ه با جو١- تعميد، امضاى پيمان تاز
د.٢- تعميد معانى متعددى دار

ح�القدس، باى شده و بايد در نام پدر، پسر و روسط مسيح بنيانگذار٣- تعميد تو
د.ا شوآب اجر

د.د منى�آورد يا پشت سر خواه خوا به همره رلد تازدكار تو٤- تعميد به طور خو
د.ا منودن در آب اجردن، پاشيدن، يا فرو برطه�ور كران با غوا مى�تو٥- تعميد ر

ا از آنل خدا است و فقط يك بار بايد شخص ر٦- اعتبار تعميد بر پايه متاميت قو
د.دار كرخوربر
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ده، اماادان، آئين اكثريت مسيحيت تاريخى بوصN اينكه تعميد دادن نوزبا و
ع مجادالت تندىضـون، موناگوستى آن در ميان مسيحيانى از شاخه�هـاى گـودر
انى�هائى چند نشأتاقع شده از نگرسش ود پرادان مورده است. اينكه تعميد نوزبو

احت،مان مى�دهد و نه به صرادان فراحت به تعميد نوزد. عهد�جديد نه به صرمى�گير
ماف مفهوادان، در اطرا منع مى�كند. مجادله بر سر تعميد نـوزتعميد دادن آنهـا ر

ند.ه و پيمان قديم دور مى�زستگى بين پيمان تازان پيوتعميد و ميز
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ادان مخالفت مى�كنند اين استاض آنانى كه با تعميد دادن نوزقاطع�ترين اعتر
انعه�اى از ايمانداركه آئين مقدس تعميد، متعلق به اعضاى كليسا و كليسا مجمو

ند. برك ايمان نيستند، نبايستى تعميد داده شوادان قادر به دراست. از آجنا كه نوز
د كه در ميان تعميدهائى كه در عهد�جديـد ذكـر شـده، ذكـرار مى�شواين نيز اصـر

ادان به ميان نيامده است.صى از تعميد نوزبخصو
د، اين است كه هر چندح مى�شود بحث مطرمينه مورى كه در زاض ديگراعتر

د، باث جنات مى�شوارنى وند خوعهد�عتيق بر اين باور نيست كه كسى از طريق پيو
اهائيل، با آن عجين شده است. پيمان قديم، رم اسرادى بر قوصN تاكيد نژاين و

ده، همگانى�تر بود. پيمان تـازمى طى كرادگى و قوندهاى خانوا از ميان پيود رخو
نى كه انگارندند. اين ناهمگـوديان به جامعه ايمان بپيـوه داد كه غير يهـوا اجاززير
تل در پيمان جديد متفـاوايط دخوا از حلاظى با شرل در پيمان قديم رايط دخوشر

د.ض ختنه قلمداد شود كه تعميد، هم�عرنشان مى�دهد، منى�گذار
دناستا بوند، بر هـم رايش دارادان گرف ديگر، آنانى كه به تعمـيـد نـوزاز طر

ند. هر چند كه تعميد و ختنه فاقد نقش تعيين كننـدهار مى�ورزختنه و تعميد اصر
ى آنها نشانه�هاى پيمـان وند. هر دوكات قاطعى با يكديگر دارهستند، اما مشتـر

ى ايمان آمد و پيش از اينكهگسالى به سواهيم، او در بزرد ابرايمان هستند. در مور
اد، آن ايمان را بپذيـر ايمـان ر)د، ايمان داشت. او پيش از اينكـه نـشـانـهختنه شـو

اهيم، پيش از آنكه ايمان داشته بـاشـد،ف ديگر، اسحاق پسر ابـرداشت. از طر
گزيدهم برد (كما اينكه در مور همه اطفال قـوا دريافت كرد ر خو) ايمان آينـده)نشانه

چنين شد).
نكته مسلم اين است كه در عهد�عتيق، خدا دستور داد كه پيش از اينكه ايمان

د. از آجنا كه سخن اخيـرى داده شول كند، عالمتى از ايمان بـه ودر شخص منـز
ى عالمتى از ايمان،اگذارار دادن مبناى بحث بر اينكه و مطلب است، قرّ لبًدقيقا

ع نيز مهم استضوجه به اين مود عين خطاست. توپيش از ايمان خطاست، خو
گسالى سخـنل مسيحيان بـزر تعميد، از نسـل او)هجات عهد�جديد دربـاركه مندر

ده كـهن هميـشـه ايـن بـوده�اند. در ضمـن، قـانـو بى�ايـمـان بـوًمى�گويـد كـه قـبـال
ده�اند)الدينشان ايماندار نبود، وليت خومان طفوگسال (كه در زتبديل�شدگان بزر

دفنت تعميدى كه عالمت ايمان آنهاست، ابتدا مى�بايستى به ايمان خـوپيش از گر
دند.اف مى�كراعتر

م تعميدهائى كه در عهد�جديد ذكر شده، نشان دهنده آند يك چهاردر حدو
هستند كه كل يك خاندان، تعميد داده مى�شده�اند و اين مطلب به شدت حاكى از

د داشته�اند، هر چند كـهجوادانى نيـز وآن است كه در ميان تعميد يافتـگـان، نـوز
ًاحتاا صرادان رع در دست نيست. از آجنا كه عهد�جديد نوزضواى اثبات موسندى بر

د، آنان بـهاز عالمت عهد مستثنى منى�كند (و هنگامى كه عالمت عهد، ختنـه بـو
ض مى�شدهليه چنين فر در كليساى اوًدند)، طبيعتامدت صدها سال جزو عهد بو

ادان داد.ا به نوزكه بايستى عالمت عهد ر
ق�الذكر، صائب است.ض فود فرتاريخ شهادت مى�دهد كه گمان ما در مور

م ميـالدىن دواسـط قـرد اوادان به حـدوه مستقيـم بـه تـعـمـيـد نـوزنخسـيـنت اشـار
فادان چنان حرجه ماخذ مزبور اين است كه از تعميد نوزدد. نكته قابل تومى�گرباز

ادانل است. اگر تعميد دادن نـوزاى كليسا، آئينى جهان�شموند كه انگار بـرمى�ز
نه ممكن است كه به فاصله�اى چنيـنل اجنام منى�شده پس چگون اودر كليساى قر

خى رل دور شده باشند و اگر چنين چيزسيع، از اصـوتاه و در سطحى چنان وكو
لذ آن حتودگى پهنه نفـوعت و گسترع فقط سرضوده است؟ مـوداده دليل آن چه بو

 نشانًض نيست، بلكه اين نيز هست كه ادبيات بجا مانده از آن ايام، اصالمفرو
منى�دهند كه مخالفتى با آن شده باشد.

ه از پيمان قديم همگانى�تر است. بـا ايـن حـال، عـده�اىدر كل، پيمان تـاز
ادان در كتاب�مقدس منى�بينند،عيتى عليه تعميد نوزنه ممنوغم اينكه هيچ گوعلى�ر

اه رش باز پيمان تازد، آغوند و با اين كار خوال مى�برا زير سوادان راعتبار تعميد نوز
ى همگان تنگ مى�كند.به رو
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.دنك�ىم ىهن نآ زا ًاحيرص هن و دهد�ىم نامرف نادازون ديمعت هب ًاحيرص هن ديدج�دهع -١
نيب تواـفت هب ،دنـنك تباث نادازون ـديمعت ـهيلع ار دوخ ىـاعدا هكنيا ىاـرب ىا�هدع -٢
.دننك�ىم هراشا ،تسا ناميا زا ىتمالع ديمعت هك تيعقاو نيا هب و ديدج�دهع و قيتع�دهع

انادان، به نقطه اتصال ختنه و تـعـمـيـد بـه عـنـو٣- مدعيان صحت تعـمـيـد نـوز
ه مى�كنند.نشانه�هاى ايمان اشار

گسالط به تبديل�شدگان بزره در عهد�جديد، مربود اشار٤- اغلب تعميدهاى مور
فته باشند.ليت تعميد گرانسته�اند در طفول است كه البته منى�تونسل او

اده�اى» نيز هست،ج در عهد�جديد، شامل تعميدهاى «خانو٥- تعميدهاى مندر
ادان هم مى�شده است.دكان و نوزسد شامل حال كوتعميدهائى كه به نظر مى�ر

م ميالدى، در پهنه جهان مسيحىن دو٦- تاريخ كليسا شهادت مى�دهد كه در قر
ا مى�شده است.ادان اجر نوز)هبى�آنكه مخالفتى در كار باشد، آئين تعميد دربار
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ااب رم مبنى بر تغيير ماهيت نان و شرليك روه كليساى كاتوتر، آموزتين لومار
ن به جسم و خوًاب عشاى ربانى، عمـاله�اى كه مى�گويد نان و شـرد، آموزد كرر

دض معتقد بوى نديد و در عوه، هيچ نيازتر به اين آموزند. لومسيح مبدل مى�شو
ابد بلكه به نان و شـراب منى�شوكه حضور مسيح، جايگزين حضـور نـان و شـر

اب،ى در نان و شرن مسيح به نحود كه جسم و خوتر بر آن بودد. لواضافه مى�گر

ا همى رترم است كه اين ديدگاه لوسود ما هستند. مرحتت و از طريق اين عناصر نز
اب حاضر هستند.د ذات نان و شرن مسيح، نزا كه ذات جسم و خوانند چرذاتى بخو

اضند و اعتـرست نـدارا دوى، اصطالح هم�ذاتـى رترت الهيدانان لـودر هر صـور
ا كه متعلقم تغيير ماهيت رديك به مفهومى بسيار نزمى�كنند كه اين اصطالح، مفهو

م است، القا مى�كند.ليك روبه كليساى كاتو
اقعى فيزيكى و ذاتى مسـيـح در شـامتر بر حضـور واضح است كه لـوالبتـه و

ى اين يادگارًاساند، مكررا برد راى اينكه منظور خود و برند به شدت معتقد بوخداو
ه منى�دهد كهتر، اجازد كه «اين بدن من است». نظريه لـوا بر زبان مى�آورعيسى ر

تر همچنين نظريهد. لوفته شوى يا منايشى بكار گرمى مجازفعل -است- به مفهو
فت، نظريه�اى كه مى�گويد آن صفت الهى مبنى بر حـاضـرا پذيرايت صفات رسر
نده و جسم و خوده بوايت كردن خدا در همه جا، به طبيعت انسانى عيسى سربو

احد، در بيش از يك جا حضور داشته باشند.ا قادر ساخته كه در آن واو ر
ده�اند كه اين كلمات عيسى كه «اين بدنان چنين استدالل كرزوينگلى و ديگر

ًف بدن من است» مى�باشد. عيسى متناوباّم «اين معراقع به مفهومن است»، درو
د. بهى استفاده مى�كردن- در قالبهائى چنين مجـازخى مشتقات مصدر -بـواز بر
ه. زوينگلىان مثال مى�گفت «من در هستم»، «من تاك حقيقى هستم» و غيرعنو

د يعنىاقعى خوند، بدن مسيح در قالب ذات وان گفته�اند كه در شام خداوو ديگر
د است كهد بلكه شام مزبور، فقط جلسه يادبوى مادى حضور ندارت چيزبه صور

د.ح�القدس ندارتى با حضور عادى او از طريق روحضور مسيح در آن، تفاو
تر، منكر حـضـورم و لود بـا روف ديگر، جان كالوين در مبـاحـثـه خـواز طر

ند شد. با اين حال او در مباحثه با آناباپتيست�ها كـه«مادى» مسيح در شام خداو
دند، بر حضور «مادى»ده بوف پائين آورد صرا تا حد يك مجلس يادبوشام آخر ر

د.ى كرمسيح پافشار
ئىعى تناقض�گوفتار نـوسد كه كالوين گـربا ديد سطحى، چنين به نظر مـى�ر

اد كه او اصطالح مادى رم مى�شوسى دقيق معلود. در هر حال با بررآشكار شده بو
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ى�ها،ترم و لوليك�هاى روده است. در خطاب به كاتوت به كار بربه دو طريق متفاو
.تسا هداد راـرق هدافتسا دروم »ـىكيزيف« هژاو لداعم ـىموهفم هب ار ىدـام حالطصا
هك ىماگنه .تسا هدش دنوادخ ماش رد حيسم ىكيزيف روضح ركنم وا بيترت نيدب
موهفم ىاقلا ىارب ،ىدام حالطصا رب وا ديكات ،داد رارق بطاخم ار اه�تسيپتابانآ وا

ـدنچ ره هك هدـرك�ىم ثـحب نيا زا نيولـاك باسح ـنيا اب .تسا هدوب »ـىعقاو« هژاو
.تسا رضاح ًاعقاو و ًاتقيقح اما درادن روضح دنوادخ ماش رد ىكيزيف ىانعم هب حيسم

ىايت صفات از ذات الهى به طبيعت بـشـراز آجنا كه كالوين منكر نظريه سـر
تكاب همـانا به تفكيك و تقسيم دو طبيعت الهى و انسانى مسـيـح و ارشد، او ر

ن به سال ٤٥١ ميالدىاى كالسدودند، بدعتى كه در شورى�ها متهم كربدعت نستور
ا از هم جدا منى�داند بلكهم شد. كالوين در پاسخ گفت كه آن دو طبيعت رمحكو
د.ا از يكديگر متمايز مى�شمارآنها ر

د و در احتاد كامل باطبيعت انسانى عيسى در حال حاضر در آسمان جاى دار
د،ار داراحدى قرطبيعت الهى او باقى مى�ماند. با اينكه طبيعت انسانى در جاى و

ا كه ذات الهى او همچنانف هيچ مكانى نيست چرشخص مسيح به آن شكل مظرو
ه تا انقضاى عالـم«من هر روزد. عيسى گفـت: ا دارت حضور در همه جـا رقدر
 (متى ٢٠:٢٨).اه شما مى,باشم»همر

ن مسيح در آسمان باقـىكالوين چنين تعليم مى�داد كه هر چند جـسـم و خـو
مى�ماند اما به كمك طبيعت الهى در همه جا حاضر است. هر جا كـه طـبـيـعـت

د در آجنا حاضر است. اين مطلب با تعليم خوًاقعاالهى مسيح حاضر باشد، او و
قتى كه درم و ليكن با شما مى�مامن. وگار است كه از شما دور مى�شوعيسى ساز
ك مى�نشينم. به محض اينكه اوند با او مالقات مى�كنيم، با او به مشارشام خداو

مرز به حضور انسانىى مردر حضور الهى خويش با ما مالقات مى�كند، به طـرز
گز از طبيعت انسانى�اش جدا نشده است.ا طبيعت الهى او هرده مى�شويم زيراو بر

ند،د و در شام خداون مى�شوهنموده رد كرى مسيح صعوا به سوآن طبيعت الهى ما ر
ا مى�چشيم.ه�اى از طعم آسمان رذر

tLöš

اب و حتتن مسيح به عناصر نان و شرتر چنين تعليم مى�داد كه جسم و خو١- لو
ند.و از طريق آنها اضافه مى�شو

.تسا دوبداي هسلج دنوادخ ماش ،نآ بجوم هب هك داد�ىم ميلعت ار ىا�هديا ،ىلگنيوز -٢
د اما به حضور حقيقىند بو٣- كالوين، منكر حضور فيزيكى مسيح در شام خداو

مسيح اعتقاد داشت.
ت.سا رضاح اج همه وا ىهلا تاذ و دراد اج نامسآ رد ىسيع ىناسنا تعيبط اي تاذ -٤
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ندندگى كليسا، حلظه�اى وزين�تر يا مقدس�تر از حلظات جشن شام خداودر ز
ست كه درانيم از اين روكت مقدس مى�خوا مشـارد. اگر آن حلظات رپيدا منى�شو

م خويش ديدار مى�كند. در آن حلظاته با قوى ويژاثناى آن ضيافت، عيسى به طرز
د ما حاضر است.عيسى به طريقى خاص، نز

د ما حـضـورنه نـزند، عيسى چـگـوسش اين است كـه در شـام خـداوحال پـر
اسشى است كه در ميان مسيحيان، مباحثات بـى�پـايـانـى رمى�يابد؟ اين همان پـر

ليكتستان و كاتوسشى است كه نه فقط ميان آئين پروانگيخته است. اين همان پربر
ان نهضتهبـرد بلكه همانى است كه بيـن را پديـد آورمائى ره�اى از زور�آزم دوررو

دد كه خواهم آوردى فرخورتر، كالوين و زوينگلى- نيز ميدان براصالح طلب -لو
ماندند.ه آن دردن گراز گشو
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ماهيت بدينه تغيير ماهيت است. تغييرم، معتقد به آموزليك روكليساى كاتو
اسطهخ مى�دهد كه به وه�اى رم است كه در حين آئين عشاى ربانى، مـعـجـزمفهو

ند هر چند ازن مسيح تبديل مى�شواب به جسم و خوآن، دو عنصر عادى نان و شر
د.اب مشاهده منى�شـوسى در آن نان و شـرى، هيچ تغيير ملمـواس بشـرحلاظ حو
م معتقدند كه در حينى كه آن دو عنصر همچنان شبيه نـان وليك�هاى روالبته كاتو

د ومى�خيزاب از آنها برى نان و شراب مى�دهند، بوشـراب هستند، طعم نان وشر
ند.ن عيسى مسيح مى�شوشت و خوه، اما گوغير

سطو بدانيم.د فلسفه ارهائى در مورم است چيزه مزبور، الزك معجزاى دربر
ض است.ارد)، متشكل از ماده و عوجوسطو گفت كه هر شيئى (وبه زبان ساده ار

جىنى، خارد بيروض، بر منوارهر يا «مغز» يك چيز. عوت است از كنه جوماده عبار
ض، حاكى از كيفيات شىء است يعنىاريا سطحى آن شىء داللت مى�كند. عو

ئيم و مى�چشيم.ا مى�بينيم، حس مى�كنيم، مى�بوكيفياتى كه ما آنها ر
دجوض آن وارند قطع ناشدنى ميان شىء و عـوه يك پيوارسطو همـواز نظر ار

ادن رط بوخت بلوض دراره هم ماده و هم عوارط هموخت بلواى مثال، درد. بردار
ض يك شىء ديگرارا داشته باشد و عـوى ماده يك شىء رد. اگر بنا باشد چيزدار

د.ه�اى اتفاق بيفتد تا چنين شوقت بايد معجزا، آن ور
اب، بهه تغيير ماهيت است. دو عنصر نان و شره�اى كه گفتيم، معجزمعجز

اب سرض نان و شـرارند. در اين اثنا، عون مسيح تبديل مى�شـوماده جسم و خو
اين در آئين عشاى ربانى، ما ماده جـسـم ود باقى مى�مانند. بنـابـرجاى قبلى خـو

ض نانارا داشته باشيم و عون رض آن جسم و خوارا داريم بى�آنكه عون مسيح رخو
خ دادن آناقع پيش از را باشيم. دروا داراب رشرا داريم بى�آنكه ماده نان واب رو شر

خ داد ماه را داريم و پس از اينكه معجـزاب رض نان و شراره، ما ماده و عـومعجز
اب داريم.اض نان و شرا با عون مسيح رماده جسم و خو

د،دند به جاى خوع تغيير ماهيت دور مـى�زضواف مومخالفتهائى كه در اطـر
د داشت، از اهميتجو طبيعت يا ذات انسانى عيـسـى و)هلى مسأله�اى كه دربـارو

ند نه بهط مى�شودن عيسى مربون، به انسان بود. جسم و خودار بوخورى بربيشتر
مان در نقاط مختلN دنيـااسم عشاى ربانى به طور همـزهيت او. از آجنا كه مرالو
ن او)ال پيش مى�آيد كه طبيعت انسانى عيسى (جسم و خود، اين سوار مى�شوگزبر

ت در همه جا حاضـراحد در بيش از يك جا باشد؟ قـدراند در آن ونه مى�تـوچگو
هيت اسـت، نـهدن، از صفات الودن، يعنى به نحو يكسان در هـمـه نـقـاط بـوبو

مد الزاى اينكه طبيعت انسانى عيسى در همه نقاط جهان پخش شـوانسانيت. بر
ليك�ها چنين تعليم دادند كه طبيعتتر و هم كاتوهى بدانيم. هم لوا الواست كه آن ر

ا بـهد رت خودن است)، قدراجد صفت در همه جا حـاضـر بـوالهى مسيح (كـه و
ى كه آن طبيعت انسانى، با اينكه بهايت مى�دهد به نحوطبيعت انسانى مسيح سر

احد در بيش از يك جا حاضراند در آن ود، مى�توار دارت عادى در جائى قرصور
باشد.

ايت ذات الهى به طبعيت انسـانـى،ان، ايده سر البته از نظر كالوين و ديـگـر
ى كه مى�گفت آن دو طبيعـتد، نظـرن (٤٥١ م.) بواى كالسـدونقض نظر شـور

نى متحد شده�اند كه بدومسيح، يعنى طبيعت الهى و طبيعت انسانى او، به طرز
ى از غش و به دور از جدائى يا تقسيم هستند، در عين حال كه هراختالط، عار

اى كالوين و اغلباين برده�اند. بنابرا حفظ كرد ريك از آن دو، صفات خاص خو
ق�الذكر،أى فوه تغيير ماهيت، بدعتـى اسـت كـه بـا نـص راصالح�طلبان، آمـوز

د.مباينت دار
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اب به١- تغيير ماهيت بدين معنا است كه در اثناى آئين عشاى ربانى، نان و شـر
ندن مسيح تبديل مـى�شـوه�آسائى تغيير ماهيت داده، بـه جـسـم و خـوطرز معجـز

اب هستند.اس، همچنان نان و شرحالى كه به مالك حودر
ض، حاكى از كيفياتارهر يك چيز داللت مى�كند در حالى كه عو٢- ماده بر جو

نى آن است.س بيروملمو
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ا آن قدر با صفـاتم آن است كه طبيعت انسانى مسيـح ر٣- تغيير ماهيت مستـلـز
احد در بيش از يك جا باشند.انند در آن ون او بتود كه بدن و خوالهى تقويت كر

د.د كرن راى كالسدوأى شوران نقض را به عنو تغيير ماهيت ر)ه٤- كالوين آموز
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قس ٢٢:١٤-٢٥مر
نتيان ٢٣:١١-٢٦ل قراو

X³Ý ©∏¥

ى شد. خدا پس از شش روزدن سبت از هنگام آفرينش پايه�گذارتقديس كر
ت ديگرد و به عبارا مقدس شمرفت و آن رامى گركار خلقت جهان، روز هفتم آر

اعات دقيق سبتگزيد. مـران روز مقدس برا به عنود و آن را متمايز يا جدا منوآن ر
ه سينا داده شد. به ياد داشنت اين نكته حائز اهميتد كه در كومانى بويكى از ده فر

د و زير پااى الينفك پيمان آفرينـش بـوى سبت، يكى از اجـزاست كه بنيان�گـذار
ب مى�شد.متى�هاى عمده محسوگذاشنت سبت در عهد�عتيق، يكى از بى�حر

دنزرو�ىم رارصا ىا�هدع هك تسور نيمه زا تسا »متفه« ىنعم هب تبس هژاو
زور رد نآ تياعر و هدـوب هبنـشكي زور طقف تـبس نتفرگ نـشج تسرد زور هك
هب ار هبنشكي زور هراومه ىخيرات تيحيسم ،لاح ره رد .تسا عورشمان هبنش
،»دنوادخ زور« هبنشكي ،ديدج�دهع رد هك ارچ تسا هدرك تياعر تبس ناونع
نامه هك تبس هيضق لصا ،هبنشكي هچ و هبنش هچ هتبلا .تسا حيسم مايق زور
.تسا ىقاب دوخ ىاج رس ىندروخن تسد و بيع�ىب ،دشاب هتفه رد زور كي

نالوسر طسوت و هدوب مكحم و ىـمئاد ىنوناق ،شنيرفآ نامه زا ىـگتفه تبس
.تسا هدش تياعر

عضونه است، در ميان الهيدانان، همچنان موست سبت چگوعايت دراينكه ر
اغت از همه چيز، مگر داد تصديق مى�كنند كه سبت، يعنى فرًگفتگو است. غالبا

جهستش جمعى و تـواى پـرمانى برى. سبت همچنـيـن زى ضرورو ستد و تكاپـو
اى شادمانى قيام مسيحه�اى برمان ويژص به مطالعه كالم خداست. سبت زمخصو

دن ما در اميد سبت آسمان است.و آسو
د.د دارجوهاى خيـر واختالف عقيده�هائى هم بر سر جايگـاه تـفـريـح و كـار

ا مى�شكند، درب مى�كنند كه سبت رستانه�اى محسوا اقدام دنيا دوخى، تفريح ربر
فع خستگى است.دن و رند تفريح، بخش مهمى از آسوار داران اصرحالى كه ديگر

ااحت از تفريح در سبت جتليل مى�كنـد و نـه آن ركتاب�مقدس نه در جائى به صـر
اشعيا ١٣:٥٨، چنان است كه انگارشى درد هر چند كه معناى خوع مى�دارممنو

ع شده است.تفريح ممنو
ىد. بسيارد دارجوهاى خيريه وى هم بر سر مسأله كارغاى كم سر و صداترغو

مانىه عيسى در روز سبت استناد جسته، مى�گويند اين كـار او فـربه خدمت ويـژ
گيرفته، در روز سبت فعاالنه درضمنى خطاب به مسيحيان است تا از او الگو گر

ى عيسى بيانگران مى�گويند كه الگوند. ديگران شوهاى خيريه نظير عيادت بيماركار
ىست اما مجاز شدن چـيـزع و نيكوگير شدن آن چنانى، مـشـرواين است كـه در

نه امور خيريه،اضح است كه اجنام آن گودن آن نيست (واجب بوم و به مفهوًمالزو
د به روز سبت نيست).محدو
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دارخورنى بر١- سبت به هنگام خلقت بنياد نهاده شده و هنوز هم از اقتدار قـانـو
است.

خه يك روز در هفته داللت مى�كند.٢- سبت به معنى «هفتم» است و بر چر
ا درل هفته)، سبـت رليه با انتقال سبت از شنبه به يكشنبـه (روز او٣- كليساى او

فت.ند جشن مى�گرروز خداو
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دهمائىى) و گرلى (به استثناى امور ضـرورم تعطيل امور معمو٤- سبت مستلـز
ستش جمعى است.مقدسين در پر

چه�اىافق يكپارسبت، توهاى خيريه در روزم كارعيت تفريح و لزو٥- بر سر مشرو
د.د ندارجوو

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

پيدايش ١:٢-٣
اشعيا ١٣:٥٨-١٤

ج ١١:٨-٢٠خرو
متى ١٢:١-١٤

اعمال ٧:٢٠
مكاشفه ١٠:١

نتيان ١:١٦-٢ل قراو
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خت گيالساشنگنت و درج ودم داستان جورمانى كه هنوز پسر بچه�اى بيش نبوز
شاحت پـدردسال با قيافه نـارج خرا شنيدم. طبق آن داستان، هنگامى كـه جـورر

ابخت گيالس فداى القيدى چه كسى شده؟» جوروبرو شد كه مى�گفت: «آن در
اخـت رغ نيستـم؛ آن كـار، كـار مـن اسـت، مـن آن در اهـل دروًداد: «من اصـال

بريده�ام.»
اقع خالى ازاشنگنت، دروج واف جورل كشيد تا دريافتم كه آن اعترسالها طو

اد رئى خوغگوغ نيستـم،» درو اهل دروًئيم «من اصالده است. اگر بگـوغ نبودرو
اشنگـنتج ود كه جـرهاى زيادى بوغ گفته�ايم. كـارده و در حقيقـت دروكتمان كـر

مان در بيش از يك محلاز كند يا در يك زانست پروانست بكند: او منى�تـومنى�تو
دن او هم انسان بوغ بگويد چوانست درواشنگنت مى�توج وه. البته جورباشد و غير

نايمدآ ـعيمج« :ديـامرف�ىم ادخ مـالك .دنتـسه نتفگ غورد هب ردـاق اهناـسنا همه و
غورد هراومه همه هك تسين انعم نآ هب ـنيا هتبلا .)٦١١:١١ رومزم( »دنيوگغورد
راـرق هك دوش�ىم اديپ ىـتقو لكشم .ميراد مه ار ـنتفگ تسار ىئاناوت ام .ـدنيوگ�ىم
.هن اي ديوگ�ىم ار تقيقح وا هك ميتسين نئمطم و مينك دامتعا ىسك )هتفگ هب ام تسا

اى تاكيد بر اهميت حقيقت،شهادت دادن�هاى مهم، برل دادن وما به هنگام قو
گند بر آنها تأكيد مى�كنيم. پيش از آنكه شاهدى در دادگاه شهادت دهد،به قيد سو

ا وا بگويد، متام حقيقـت رل مى�دهد كه «حقيـقـت رگند مى�دهند. او قـوا سواو ر
اهد.سپس از خدا كمك مى�خوى جز حقيقت نگويد» وچيز

ل است،االترين شاهد آن قوگند بايستى فقط و فقط به خدا كه وبه هنگام سو
چشمهد او، سرعده�هاست. خـوگندها و وها، سوسل شد. خدا نگاهبان نذرمتو

اشنگـنتج و جور)هاستى است. آنچه دربـارغ و نـارى از هر درومتام حقيقت و عـار
غ بگويد (تيطساند درو منى�توًد؛ او اصالد خدا مصداق دارد در مورصدق منى�كر

د يا بهغگويان بسـازاند با دروانيان ١٧:٦-١٨). همچنين خدا منى�تـو٢:١؛ عبر
انج از توهاى خارگندها و نذراقب سود. او هشدار مى�دهد كه مرلى ساكن شوقو

اى خدا نذر منائى در وفاى آن تاخير منما؛ بهتر است«چون برغين باشيد: يا درو
ه بر اين در ده (جامعه ٤:٥-٥). عالوكه ننمائى از اينكه نذر منوده وفا نكنى»

ج ١٦:٢٠).غ آمده است (خرومان، حكمى عليه شهادت دروفر
عضوار است، خدا موعده�هاى عهد استوابطه ما با خدا بر واپاى راز آجنا كه سر

ابط با انسانهـادن بـر روا تقديس مى�كند. تكيـه كـرعده�هـا رگندها و وها، سـونذر
گندىم است. سوفاه جامعه الزاى رى)، براج و مناسبات جتاردوابطى مثل از(رو

اناهند اعتماد ديگرد كه اشخاص مى�خوهنگامى ادا مى�شون وكه به پشتيبانى از قانو
دا در مورعى عبادت است كه خدا رد جلب كنند نـوا نسبت به صحت سخن خور

گند اين است كه اگر درد سول به شهادت مى�طلبند. كاربرن آن سخن يا قومضمو
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عت و شدت مكافاتا به سرد، خدا او رغى يافت شوگند، درو سو)شخص گوينده
ده است.ا تائيد كـرگند و نذر رد. كليساى مسيحى، هميشه اعتبار سـواهد كرخو
سـتا فهرط ذيل رد و شرون مقدس، قيوجه به متوست�مينيستر، با تـون وحانيورو
ده�اند:كر

ىه چنين كارند و تازگند بخورفقط نام خداست كه انسانها مى�بايستى به آن سو
دنگند خورار، سود. بدين قرت پذيراسر مقدس صورامى سرف و احتربايد با خو

گند،ان، يا اداى سوق از توى فواى امربه آن نام پر�جالل و با هيبت، به بطالن يا بر
جار. با اين حال هنگامى كهبه هر شكل، به هر چيز ديگر گناه است و در خور انز

ن مطلب اقتضا كند و جايگاه آن باشد، كالم خدا چه از منظر عهد�جديد و چهوز
گند  درال، اداى سوده است؛ بر اين منوا تأئيد كرگند ره سوعهد�عتيق، اداى يكبار

جه به جميـعده باشد، آن هم با توا تكليN كرنى آن رجعى قانون كه مراستاى قانور
جهات، بالمانع است.

گند نبايد به ايهام يا با چشم بسنت بر بخشـى ازط مضاعN ديگر اينكه سوشر
اد. خدا نه انگشتان چفت شده در يكديـگـر، بـلـكـه صـداقـت راقعيـت ادا شـوو

ا نبايـدگند رمت سـود. حرى ادا شـوگندى نبايد با سبـك�سـرد. هيچ سـومى�پذيـر
ىتح .تشاد هاگن ريطخ ىاهلـوق و اه�تيعقوم ىارب ار نآ دياب هكلب تفرگ مك�تسد
تدـاهش نداد زا لبق و ـىئوشانز ىارب ـطقف ،هتخاـنش ار دنگوس شزرا ـمه اه�تلود
تيمها هك ىعطاقم رد ،اهنيا مامت رب هوالع .دنزرو�ىم رارصا دنگوس ىادا رب ،ىنوناق
ار صاخشا ىرآ ىـنعي تسا هدش توعد ىلد�هداس ـهب رادناميا ،تسا رتـمك بلطم
.تسا حيسم رادافو درگاش تيلوئسم نيا .هن ار ناشيا هن و تفرگ دياب ىرآ دياب

tLöš

غ گفنت مى�باشند.١- انسان�ها مستعد درو
غ بگويد و او نگاهبان حقيقت است.اند درو حقيقت، منى�تو)چشمه٢- خدا، سر

ستش هستند. بخشى از پرًناها، قانوگندها و نذر٣- سو

االترين شاهـداند وقى منى�تـود. هيچ مخلـوا بايد فقط به خدا ادا كـرگنـد ر٤- سو
حقيقت باشد.

لكوا نبايد به بعد مـوان شخص باشد و اداى آن رق از توگند نبايد فو٥- نذر و سو
د.كر
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تثنيه ٢٠:١٠
اريخ ٢٢:٦-٢٣م تودو

ا ٥:١٠عزر
متى ٣٣:٥-٣٧

ب ١٢:٥يعقو
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ش شده�ترين جنبه�هاى تعليم كتاب�مقدسىاموح�القدس يكى از فرات روثمر
د:نى دارناگوشى، علل گوامومينه تقديس است. اين فردر ز

قت اسم امتحان به ميان مى�آيد،ست است كه هر و دراهر.ل شدن به ظومشغو
خى حلاظى هم،لند و آه و ناله مى�كنند اما از بـرع به غروسه�اى�ها شرود مدرشاگر

انم امتحان�هائى است كـه مـيـزذات انسان مايل به امتحان دادن اسـت. مـنـظـور
دانندگان خوا الاقل از نظر مجالتى كه خودها و دانش ما انسانها رگى، دستاورخبر

ست داريم بدانيم كه در دوًالسانند. ما معموا امتحان مى�كنند، به اطالع ما مى�رر
انيمقابت، مى�توست داريم بدانيم كه آيا در فالن صحنه ركجاى كار هستيم، دو

ان ماندن داريم؟ان باشيم يا توه نام�آورمردر ز
ستان مسيحـى دومسيحيان هم از اين قاعده مستثنى نيستند. ما نيز به عـنـو

دمان،ج از خوازينى خاره�هاى ارزيابى و در مقايسه با موداريم كه با استفاده از شيو
د؟مائيم. آيا دهامنان به دشنام و لعنت باز مى�شوا بيازمينه تقديس رد در زفت خوپيشر

آيا اهل داد و فرياد هستيم؟ آيا از مشتاقان سينما و تصاوير آن چنانى هستيم؟ اينها
ند. سنجشحانيت به كار مى�رواى سنجش روهائى هستند كه اغلب برهمان معيار

د ياار مى�گيرد غفلت قر مورًح- غالباات روار دادن ثمرن حقيقى -مالك قرمويا آز
دا به كام خـوآن چنان كه بايد مد نظر نيست و اين همان دامى است كه فريسيـان ر

ى پيچيده درح�القدس، چيزه روا كه ميوانيم چركشيد. ما از امتحان حقيقى گريز
فته در مه گمنامى است.غبار و فرو ر

انهده�گيرمطالبات امتحان مزبور از شخصيت انسان، بسى بيش از مطالبات خر
فنت بهن اين است. لب فرو بسنت از دشنام و لعنت، بسى آسانتر از خو گـراموپير

شكيبائى الهى است.
ى تقديس هدايتا به سـوح�القدسى كه ما رهمان رول شدن به عطايـا. مشغو

ان مى�دهد.حانى نيز به ايماندارد، عطاياى روى پديد مى�آورمى�كند و در ما دلسوز
شن كتاب�مقدس مبنى بر اينكه ممكن استغم تعليم روسد كه على�ربه نظر مى�ر

د، ما بسيارده باشد، صاحب عطايائى شوشد كرحانى رند روكسى بى�آنكه در رو
ديم. اين مطلبح مى�گر عطاياى رو)ه دلبسته شويم، دل�بستـهبيش از آنكه به ميو

نتيان، با شفافيت بسيار بيان شده است.لس به قردر نامه پو
ا در مقايسهمينه تقديس رد در زفت خوقتى پيشر وان بى�ايمان.ستكارع درضو مو

ات، بيشتراصى از آن ثمره مى�گيريم و گاهى مى�بينيم كه خـوح اندازات روبا ثمر
اد مى�شويم. همه ما بى�ايمـانـانـى ردر ميان غير مسيحيان بروز مى�كـنـد، دلـسـر

ى ازاكت و شكيبائى بيشتـرى از مسيحيان، نـزمى�شناسيم كه در مقايسه با بسيـار
ا داشتهح» رات روح، «ثمرانند جدا از رود نشان مى�دهند. اگر اشخاص مى�توخو

ن اين منبع بدانيم؟ا مديوحانى خويش رشد روانيم رنه مى�توباشند، چگو
سطبين كيفياتى از قبيل محبت، شادمانى صلح طلبى و شـكـيـبـائـى كـه تـو

مى�آيـد،شته شده�اند و آنهائى كه از بى�ايمانان به منـايـش درح�القدس در ما سـررو
اهانهدخـو خوًى نهايتاايزد. كار بى�ايمانان، انگيخته از غـرد دارجوتى كيفـى وتفاو

اقعند، دروض متاشا مى�گذارا به معرح رات روان ثمراست اما هنگامى كه ايماندار
ند. پرا مد نظر دارد رعان خو خدا و همنـوًا نشان مى�دهند كه نهايتـاگى�هائى رويژ

ح�القدس است؛ح به اين معنى است كه حيات شخص، حتت تسلط رودن از روبو
دانائى انسان از خـوده توا در محدوحانى راص روانند آن خوبى�ايمانان فقط مى�تـو

بروز دهند.
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ست مى�كند:ا در نامه خويش به غالطيان چنيـن فـهـرح رات رولس، ثمـرپو
ه روح، محبت و خوشى و سالمتى و حلم و مهربانى و نيكوئى و ايـمـان و«ثمر

 (غالطيان ٢٢:٥). اينها خاصيت�هائى هستـنـد كـهى است»كارهيزتواضع و پـر
اح رات روح پر شده�ايم، ثمرند. اگر ما از رود پر سازا از خوبايد حيات مسيحى ر

مان است. آنچه يك�شبـهمند زى، نيـازاهيم داد. البته چنين كـارد نشان خواز خو
د اجنام مى�دهيم وان اجنام داد اصالحاتى سطحى است كه بر شخصيت خومى�تو

نى�ها باگونى�هاى ذاتى خبر دهد. آن دگـرگـوار است از دگرنه چنان مهمى كه قـر
آيندى مادام�العمر از تقديسنهانى�ترين متايالت قلبى پنجه در پنجه مى�افكنند كه فر

ح�القدس است.سط روشدن تو

tLöš

اهرل ظوا (١) مشغوا ناديده بگيريم زيرح�القدس رات روسى ثمر١- ما مايليم كه برر
ى ازل داريم كه بسـيـارحانى هستيم و (٣) قـبـو عطاياى رو)هستم؛ (٢) دل�بسـتـه

ند.ا به منايش مى�گذارحانى ربى�ايمانان بهتر از مسيحيان قابليت�هاى رو
ح.ات رواهر آسان�تر است تا با ثمرحانيت با ظوى روه�گير٢- انداز

حانى باشيم.انيم صاحب عطاياى روشد نيافتگى مى�تو٣- ما در عين ر
حانى دراص روى در بى�ايمانان و حضور خـو٤- بين حضور قابليت�هاى معـنـو

ع فقط از تالشضود بى�ايمانان، مود. در مورد دارجوان، اختالفى كيفى وايماندار
ح�القدس است كهد مسيحيان، اين خداى رود اما در مورچشمه مى�گيرانسانى سر

د. انسانى، به بار مى�آورًفاانائى صراى توا در ابعادى ورحانى رات روثمر
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ميان ١:١٢-٢١رو
نتيان ١:١٢-٤٠:١٤ل قراو

غالطيان ١٩:٥-٢٦
افسسيان ١:٤-٢٠:٦
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ار است از حالتى انفعالى سخن گفتـه هنگامى كه قـرًالهنگ ما، معمـودر فر
ف در دام عشق مى�افتيم، از كلمه عـشـق اسـتـفـادهل معـرود كه طى آن بـه قـوشو

ل، تسلط ود بى�آنكه مفعواقع شود. حالت انفعالى يعنى حالتى كه فعلى ومى�شو
ذ چندانى بر جريان آن د اشته باشد. گفتيم در دام عشق «مى�افتيم» و اين بيشترنفو

اى ما تداعى مى�كند كـها بـرست كه عشق، احساس يا هيجان خـاصـى راز آن رو
اده پديد آيد. منظورگاهانه و از سر اراند با فشار دادن يك دكمه يا با اقدامى�آمنى�تو

اين است كه ما «تصميم» منى�گيريم كه عاشق كسى شويم.
تر ازثرنده�تر و در قالبى بسيار مـؤدر هر حال، كتاب�مقدس به زبانى بسيـار ز

عشق سخن مى�گويد كه همان زبان و قالب محبت است. اينجا ديگر عشـق كـه
مى�آيدد، به فعليت درى مى�شوى، نامى بيش نيست، دستورالاقل از حلاظ دستور

ى نيز فعل است. محبتدنى كه به حلاظ دستود، محبت كردن مى�شوو محبت كر
د فاعل آن هستيم. خدا به ما دستور مى�دهد كهدن، اقدامى عملى است كه خوكر

د محبت كنيم. دست و دلد و حتى به دشمنان خود، به همسر خوبه همسايه خو
ا به دل دشمنانش انداخنت يك چيز است ودن و مهر و محبت كسى رن آلوبه افسو

دن به دشمنان چيز ديگر.محبت كر
ًت نسبتاد كه سعى مى�كنم به صوركتاب�مقدس منظور پيچيده�اى از محبت دار

ا بكار رohebى ه عبراژاى بيان محبـت، وا بيان كنم. عهد�عتيق بـرى آن رمختصـر
دا مور رphileo و agapeنانى ه يواژ دو وًاى محبت، عمدتاده و عهد�جديد، به ازبر

 كه نام شهر فيالدلفيا (به معنى «شـهـر مـحـبـتphileoار داده اسـت. استفاده قـر
اى بيان عالقه�اى كهنانى برانه») از آن مشتق شده، همان لغتى است كه در يوادربر

 كـه درerosى ديگر، اصطـالح د. از سوار است به كار مـى�روقـرستان برميـان دو
كتاب�مقدس نيامده، بيشتر بر عالقه نسبت به جنس مخالN و محبت عاشقـانـه
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ا در عشق�هاىداللت مى�كند. اين همان محبتى است كه ما اغلب جاى پاى آن ر
ايجاد بشر رع محبت اخير�الذكر، در ميان همـه افـرمانتيك مى�بينيم. ايـن دو نـور

ضاى خويش و عالقـه بـهاست و بيشتر از عالقه به منافع خـويـش، عـالقـه بـه ار
ند.حفاظت از خويش نشأت مى�گير

 درagapeد: دازمى از محبت مى�پرع سوت، عهد�جديد به بيان نودر هر صور
اهى و منفعت شخـصـىدخوگه�هائى از خوجهت مخالN آن عالئقى اسـت كـه ر

جه اين عالقه در مقايسه با آن عالئق، جاى خالى منـفـعـتترين وند. متمايـزدار
اند كه در انديشه ديگـرچشمه مى�گيرگاپه از قلبى سـرگاپه اسـت. آشخصى در آ

ا در بـاب ١٣گاپـه رگى�هاى آل ويـژسولس رد. پـوا مى�خـوران راست و غم ديگـر
گاپه صبور و مهربان است، نـه الفده است. آشمـرنتيان برد به قـرل خو او)سالهر

كات ناپسند مى�كنداه مى�دهد، نه حرد رت به خود، نه نخوند و نه حسد مى�ورزمى�ز
د اما فى�الفور مى�بخشداحتى خشم منى�گيرگاپه به راهان است. آا خود رو نه نفع خو

گاه شدن بر نقطه ضعN كسى بلكه باگاپه نه از آاستى است. آئى و رو در پى نيكو
د، اهل صبر، اعتماد، امـيـد، حتـمـل وت اشخاص شاد مـى�شـوديدن نقطـه قـو

ايستادگى است.
فى بيش از يك هيجان صربا اين حساب محبت از ديدگاه كتاب�مقدس چيز

 آن نيستًت مسحى عمدتانده است. دعوّثر، فعال و براست. محبت مزبور، مؤ
ا تقويت كند و بروز دهـد.ان ركه داشنت احساسات محبت�آميز نسبـت بـه ديـگـر

ه تسلـطج از دايـرى از مقاطع خـارل آن در بسيـاره شموبروز دادن محبـت و حـوز
هض، بر نحود هر شخص مفروانيم در مورت ما مى�تومسيحى است. در هر صور

ار است كه مسيحى محبت داشته باشدد مسلط باشيم. قرفتار خوئى و رپاسخگو
 محبت بى�شائبه خدا باشد.)تاب دهندهتا باز

 «احلال اين سه چيز باقىلسشته پوح است. به نوه رواالترين ميوگاپه وپس آ
نتيانل قر (اوگتر از اينها محبت است»است يعنى ايمان و اميد و محبت اما بزر

.(١٣:١٣

ا عشقىان آن رگاپه بيانگر محبت خدا نسبت به ما است، مى�تونه كه آاين گو
فائىى است، وفادارگاپه، وجه مشخصه آاند. وفادار خول�ناپذير و ولزجا، تزپابر

سد بـهن نيست چـه ر مستعد تلـوًگاپه اصـالد. آكه از چشمه اعتماد آب مـى�خـور
ك ناشدنى است.گاپه، عادتى ترن باشد؛ آاينكه متلو
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١- عشق از ديدگاه كتاب�مقدس، محبت فعال است.
ده است.ا معين كر٢- عشق از ديدگاه كتاب�مقدس، تكليفى است كه خدا آن ر

 بايدًا حتماه راژسانند، سه وا مى�رنانى معناى عشق ره�هائى كه به يواژ٣- از ميان و
مد نظر داشت:

 (Nالphileoانهادر = عالقه بر
مانتيك = دلبستگى جنسى يا رerosب) 
حانى = محبت الهى يا روagapeج) 

سد.ان مى�رجاى خداست و منفعت آن به ديگرگاپه منعكس كننده محبت پابرآ

q�Qð È «dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

تثنيه ٤:٦-٥
متى ٤٣:٥-٤٨

نتيان ١:١٣-١٣ل قراو
افسسيان ٤٣:٥-٤٨

حنا ٧:٤-٢١ل يواو
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 اميد داريم كه ماهيانـهًها «اميد» بسته�ايم. مثـالدر اين دنيا، ما به خيلى چيـز
اريم كه در مسابقات جهانى، تيم محبومباند. اميدوقمان اضافه شوى به حقوچيز
د آيندهد ما در مورقيبان پيش افتد. اميدهاى اين چنينى، بيان كننده متايالت خواز ر

ند. ما منى�دانيم كـه آيـاى ندارهائى اميد مى�بنديم كـه اعـتـبـارهستند. ما بـه چـيـز
دهآورى مى�كنيم كه براراز اميدوصN، ابرند يا نه، با اين وده مى�شوآورهايمان برآرزو

ند.شو
ت باى متفـاوقتى كتاب�مقدس از اميد صحبت مى�كـنـد، چـيـزدر هر حال و
اسخ بـهد. اميد از ديدگاه كتاب�مقدس، اعتقادى را مد نظر داراميدهاى مذكور ر

تابىاهد يافت. اميد، فقط بازد آينده، حتقق خوعده�هاى خدا در موراين است كه و
اهنـدع خوقوى كه به وعى يقين نيز هست، يقين بـه امـوراز آرزو نيست، بلكه نـو

ده شده است متسك جوئيم و «تا به آن اميدى كه در پيش ما گذارست.پيو
اى جان خود ثابت و پايدار داريم كه در درون حجـابى برا مثل لنگرآن ر

انيان ١٨:٦-١٩). (عبرداخل شده است»
ات ايمانازا به مول آن رسولس راميد يكى از قابليت�هاى مسيحى است كه پو

ارديN قرا كه آن سه، در يك رح مى�كند چرنتيان ١٣:١٣ مطرل قرو محبت، در او
ى شده است.ى آينده جهت�گيرند. اميد همان ايمان است، ايمانى كه به سودار

ان شده است. طريقى كه كمتر بـه آندر كتاب�مقدس، اميد به دو طريق عنو
د. مسيح، اميد ما است و اميد مـاع اميد ما ختم مى�شـوضوداخته شده، به مـوپر

م به حالتىفته مختوار گرد استفاده قردان. طريقى كه بيشتر مورحاكى از حيات جاو
تخته است. مسيحى به اميد دعوعده�هاى خدا چشم دواز يقين است كه به حتقق و

ت خدا يقين كاملم خدا و آمدن ملكوشده، بدين معنا كه مسيحى بايد به قيام قو
ده است.ه خورت�شناسى گردنى به آخرى ناگشوداشته باشد. اميد به طرز

ى خويش بيايـد،ت در پـرى مى�كند كه تا مـلـكـولس به مسيحـيـان يـادآورپو
هب هن دننك راتفر ناميا هب« دياب اهنآ .دنشاب هتشاد نقتم ىديما دنناوت�ىم طقف نارادناميا
ـىگدنز هك دنچ ره .تسس هن و تسا هياپ�ىب هن ـديما نيا .)٥:٧ نايتنرق مود( »راديد
م دو؛٣١-٤:٨ نايتنرق لوا( ار تكوش ناشن ات دراد دوخ رب ار جنر ناشن رتشيب ىحيسم

هيت نهاده شده است.لى اساس اميد بر الونتيان ٧:٤-١٨)، وقر
ه�ترين ساعتگ او تيرد. مرگ و قيام مسيح مى�نگرشخص ايماندار ابتدا بر مر

ت او، آن چنان كه از ظاهر امرد و ملكوده بود مرعود. مسيحاى مودان او بوشاگر
د. با قيام، آن يأس به اميد مبدل شد. اميد مسيحى بايدفته بومى�آمد، از دست ربر

افىه كافى و وارد. خدا هموام بياوراه قليل دوجن عظيم و خواه رجن، خوپا به پاى ر
است.
د. حضـورت داراى ملكـوا به ازح�القـدس ر رو)د ايماندار بيـعـانـهم آنكه فـردو

حست. رواهد پيو به حتقق خوًت كامالح�القدس به ما اطمينان مى�دهد كه ملكورو
نده اميد نيز هست. او ايفاى نقشنه فقط نشانه�اى دال بر اميد است بلكه نگاه�دار

ى و اميد حتريص مى�كند.ا به پايداران رد كه ايماندارا بر عهده دارتسلى دهنده�اى ر
ده بگويند:ا تشويق مى�كند به پـدر رو كـران رحى است كه ايمانـداراين همـان رو

ت تو بيايد.»«ملكو
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ند تا آرزو.اف يقين دور مى�ز١- اميد از ديدگاه كتاب�مقدس بيشتر در اطر
.N٢- اميد، قابليت است نه ضع

سط خدا اجنام شده است. امـيـد، توًى است كه نقـدا٣- ايمان، اعتماد به چـيـز
ا در آينده اجنام دهد.عده مى�دهد آن رى است كه خدا واعتماد به چيز

جن، قيام مسيح به ما اميد مى�بخشد.٤- در كشاكش ر
ا اميدار مى�كند. حضور او تضمينىح�القدس، يعنى همان تسلى�دهنده، ما ر٥- رو
ت خداست.د آمدن ملكودر مور
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ب ١٥:١٣ايو
ميان ١:٥-٥رو

ميان ١٨:٨-٢٥رو
تيطس ١١:٢-١٤

حنا ١:٣-٣ل يواو
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انيم با خدا صحبت كنيم. او در كالم خويش به طريق كـتـبـى بـا مـاما مى�تـو
د به طريقى غير كتبى. ما از طريق دعا با اوت آشكار خوّسخن مى�گويد و در مشي

ده است كه «دعا، مبادلـه جـان بـادج اظهار كـرلز هود دل مى�نشينـيـم. چـاربه در
افىا تكريم و جتليل مى�كنيم؛ با اعترخداست». ما در دعا و از طريق دعا، خدا ر

ى قلبارگزا به حضور او عريان مى�كنيم؛ شـكـرد رحاكى از پشيمانى، جان خـو
ا به حضور او تقديمد راستهاى خوخواستها و دراز مى�كنيم و دادخوا ابرحق شناس ر

مى�كنيم.
متنـد ملـسا در قالب يك شخـص، آن هـم شـخـصـى قـدردر دعا، مـا خـدا ر

ن مقدس هم تنظـيـمد و اقدام كند. مـتـواند بشنـومى�كنيم. او در پاسـخ، مـى�تـو
ا. آنذ دعا را تعليم مى�دهند و هم نفوسط خداى فاعل ما�يشاء رپيشاپيش امور تو

ا كه خدا به خاطر اهداف آسمانى خويش،دو امر، با يكديگر در تضاد نيستند زير
سيله�اى است كه خداا نيز. دعا هم وار را مقدر مى�كند ابزنه كه عاقبتها رهمان گو

د.د به كار مى�بر شاهانه خو)ادهدن اراى پيش برا برآن ر
ان تثليـثگاه خدا به عنـواه به درد، خوضه شوگاه خدا عـردعا فقط بايد بـه در

دن خطاب بـههيت. دعـا كـرگاه هر يك از سـه شـخـص الـواه به درك و خـومبـار

د: نخست اينكه بايـد بـام دارط الزستى است. دعا چنـد شـرقات، بت�پـرمخلـو
انه، در نظرسل شويم. جمالت تو خالى و رياكارصداقت و صميمت به خدا متو

د پسند خداآن كه با اعمال موره برى بيش نيست. چنان دعائى، عالوخدا متسخر
مت خدا نيز هست.د، نقض حرفاصله بسيار دار

هارسل مى�شويم. در دعا ما هموگاه او متوام خدا بـه درعايت احتر ما با رًثانيا
خىنه كه بربايد به ياد داشته باشيم كه با چه كسى به سخن ايستاده�ايم. اگر آن گو

دپسنـدى وا مخاطب قر ار مى�دهند، يعنى با حلنى از سر خـود رمينى خـوفقاى زر
ا نكشيم، باد رار دهيم و مهار ذهن و زبان خـوف خطاب قرا طرى خدا رسبك�سر

سيدن به حضورنه كه به محض رده�ايم. همان گوفتار كراهانت و گستاخى با او ر
دن كاملنش مى�كنند ما نيز بايد با بجا آورپادشاه، با حالتى از تو اضع و تعظيم كر

حق عظمت بى�همتاى خدا، به حضور او برويم.
تنى دست بهتباط نيست اينكه ما در فروط قبلى بى�ارم كه با آن دو شرط سوشر

دامن خدا مى�شويم. ما نه تنها بايد به ياد داشته باشيم كه او كيست، بلكه نبايد از
قاتىاندگان او و مخلوندخوى هستيم. ما فرزد چه كسى و چه چيزياد ببريم كه خو

انه، بـهت مى�كند كه شجاعانـه، امـا نـه مـغـرورگناهكار هستـيـم. او از مـا دعـو
ش برويم.حضور

ت باشيم. البتهارحرد، صادق و پراستهاى خوخود كه در درخدا به ما مى�آموز
اده، بهد، بايد با متكين و تسليمى از سر ارت خوارما در عين حفظ صميميت و حر

 نشان آن نيست كهًد» اصالده شو تو كر)ادهئيم «ارحضور خدا برويم. اينكه مى�گو
د ايمان نداريم. دعاى ما چنان در لفـافـهاسته، به اجابت دعاى خـوخداى ناخـو

د و آمادها بشنوديدى نداريم خدا قادر است دعاهاى ما رايمان پيچيده شده كه تـر
است�هاى ما پاسخ منفىخوقتى خدا به دراست كه به آنها پاسخ دهد. با اين حال و

مى�دهد، همان ايمان، به حكمت او اعتماد مى�كند. كسانى كه با عجز و البه به
ا بهاهى خدا رخوه و در همه جا، حكمت و خيرارحضور خدا مى�آيند بايستى همو

ياد داشته باشند.
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ان مياجنى بها به عنوسيله، مقام او را كه بدين وما در نام عيسى دعا مى�كنيم زير
ح�القدس ياور ما در دعاست، مسيح در قالـبسميت مى�شناسيم. اگر چـه رور

كاهن�اعظم ما، شفيع ماست.
احلىد مرختنى است. بايستى در دعاهاى خوى امور آمودعا نيز همانند بسيار

احل به طور مختصر به اينا در نظر بگيريم تا دعاى كاملى داشته باشيم. اين مرر
ى، (٤) البهارگزاف، (٣) شكـرستش، (٢) اعـتـرار است: (١) ستايـش و پـرقر
انيم اطمينان داشته باشيم كه همه عناصراحل، مى�توفنت اين مردن. با در نظر گركر

ده�ايم.عايت كرا رمه دعا رالز
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كت با خداست.١- دعا مشار
٢- مخاطب دعا بايد فقط خدا باشد.

تنانه باشد.ام و فرو٣- دعا بايد خالصانه، با احتر
ت و مصر باشيم.ارحرمان داده شده كه در دعا پر٤- به ما فر

د.٥- دعاى ايمان، دعائى است كه به حكمت و مهربانى خدا اعتماد دار
ى و البهارگـزاف، شكر دعا يعنى ستايش، اعـتـر)احل چهار�گانـهى از مـر٦- پيرو

دن كمك زيادى به كامليت دعا مى�كند.كر
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مور ١:٥-٣مز
حنا ١٣:١٤-١٤يو

ميان ٢٦:٨-٢٧رو
فيليپيان ٦:٤-٧

حنا ١٤:٥-١٥ل يواو
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ع» است كه اهميتم «ضديت با حكم شرى به مفهولغوى از نظرشريعت�ستيز
ى،ل مى�دهد. شريعت�ستيـزا نفى مى�كند يا تـنـزندگى ايمانـدار رحكم خدا در ز

ائى است.د در بدعت، يعنى شريعت�گرنقطه مقابل جفت خو
جيه مى�كنند.ا به داليلى چند تـود از شريعـت رجار خوان، انزشريعت�ستيـز

هانيـده،ا از قيد احكام اخـالقـى خـدا رخى معتقدند از آجنا كه عيـسـى ايـشـان ربر
ا از لعنتند كه فيض، نه تنها ما رار دارعايت آنها نيستند. آنها اصرمجبور به رديگر

هاند.ا ناچار به اطاعت از احكام خدا كند، مى�رى كه ما رشريعت بلكه از هر چيز
د.مانى تبديل مى�شواى نافرى برازبا اين حساب، فيض به جو

دـيكا ميلـعت مغر�ىلع هك ـتسا نيا دهد�ىم ناـكت ار ناسنا هك ـىعوضوم
بـوسـنم سلـوپ هب ار دـوخ هاگـديد ىا�هدع ،ـركذلا�قـوف هاگـديد هـيلع ـسلوپ
ضيف و تعيرش نيب توافت رب ديدج�دهع نيفلوم هيقب زا شيب سلوپ .دننك�ىم
اب ،دـوجو نيا ـاب و درك�ـىم راـخـتفا هزات نـامـيپ هب وا .ـتسا هديزرو ـديكـات

ناـيمور رد وا .درمش مـوكحم ار ىـزيتس�ـتعيرش ،ـنكمم نحل ـنيرتـحيرص
،اشـاح ؟ميزاس,ىم لطـاب ناميا هب ار تـعيرش ايآ سپ« :دـسيون�ىم ٣:١٣
».ميراد,ىم راوتسا ار تعيرش هكلب

ف، بهاسطه ايمـان صـرده شدن بـه وتر به خاطر بيـان عـادل شـمـرتيـن لـومار
ب مى�گفت كه «ايمانا با يعقـوصN او هم آوى متهم شد. با اين وشريعت�ستيـز

د به نامتر بر سر همين مطلب با يكى از دانشجويان خوده است» لون اعمال مربدو
ندگىاى شريعت در زنه نقشى برال منكر هر گوگريكوگير شد. آال درگريكوهان آيو

اىان بردن گناهكاراه آماده كرد. او حتى منكر اين شد كه شريعت در ران بوايماندار
ى كـه در ١٥٣٩ عـلـيـهتر بـا كـارى از فيـض، بـه كـار آمـده اسـت. لـودارخـوربـر

ال بعدها از تعليماتگريكوال پاسخ گفت. آگريكوان اجنام داد، به آشريعت�ستيز
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د اما هنوز هم كه هنوز است، مسأله بـهد اعالن پشيمانى منـوانه خوشريعت�ستيـز
د باقى است.ت خوقو

دند. آنها درا تائيد كـرد شريعت رتر در مور ديدگاه لوًى متعاقبـاترالهيدانان لو
د،ى كالسيك به شمار مى�روترد (١٥٥٧) كه آخرين اعتقاد نامه لـول كنكورموفر

دند:جه خالصه كرا در سه ود شريعت ركاربر
اى تشخيص گناه از غير گناه؛١- بر
سيع؛استگى كلى در جامعه در سطح واى ايجاد آر٢- بر
هلد تازاى آنانى كه از طريق ايمان به مـسـيـح تـواى تدوين قاعده حـيـات بـر٣- بر

يافته�اند.
ا با تقديـسده شدن رى از آجناست كه عادل شمـراشتباه عمده شريعت�ستـيـز

ده شده�ايماسطه ايمان عادل شمرد. ما جدا از اعمال، فقط به وشدن اشتباه مى�گير
شدامين مقدس خدا، در ايمـان رعايت فـران با رت، همه ايمانداراما به هر صـور

شد به خاطر اين نيست كه لطN خـدا شـامـل حـالى و ردارمانبـرمى�كنند. آن فـر
اب فيضى است كه در جوخاسته از حق�شناسى محبت�آميزد بلكه بران شوايماندار

ان شدهد نشان داد، فيضى كه از طريق كار مسيح از قبل نثار ايـمـانـداربايد از خو
است.

دن، خطاىض كرا پيمان فيض فرا پيمان شريعت و عهد�جديـد رعهد�عتيق ر
ت�انگيزى است. عهد�عتيق، شهادتى تاريخى و شگفت�آور به فيض حـيـرخطير

استا، عهد�جديد پرده است. در هميـن رم خويش كرخداست، فيضى كه نثار قو
اسطه شريعت جناتاحت كامل بيان شده�اند. مـا بـه وامينى است كه به صـراز فر

ا به او نشان مى�دهيم.د رامين مسيح، محبت خـونيافته�ايم بلكه با اطاعـت از فـر
حنا ١٥:١٤).ا نگاه داريد» (يوست داريد احكام مرا دوعيسى گفت: «اگر مر

ستىهى از امر و نهى�ها يا فهرا مى�شنويم كه «مسيحيت، انبو اين جمله رًامكرر
ف ازستى صـرا�تر از فهـرى بس فرات نيست.» از آجنا كه مسيحيـت چـيـزاز مقـرر

عى، حقيقتا به نواه نگفته�اند زيرق�الذكر پر بيرات است، گويندگان جمله فومقرر

د مسيـحابطه�اى شخصى بـا خـوده�اند. مسيحيت، در ذات خويـش، را بيان كـرر
ات نيز نيست. عهد�جديـدى كمتر از مقـررصN، مسيحيت چيـزاست. با اين و

امين سخن مى�گويد. مسيحيت، آئينى نيست كه مؤيد اين ايدهخى فرا از برآشكار
دشانا بكنند كه به نـظـر خـوهائى رند همان كـاردم حق دارباشد كه مى�گويـد، مـر

گز به هيچكس «حق» اجنـامخالف چنان ايده�اى، مسيحيت هرست مى�آيد. بردر
ا منى�دهد.كار غلط ر
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ى بهى همان بدعتى است كه مى�گويد مسيحيـان هـيـچ اجـبـار١- شريعت�ستـيـز
ند.اطاعت از احكام خدا ندار

اىهنمائى براستگى جامعه و راى آر٢- شريعت، مشخص كننده گناه، مبنائى بر
حيات مسيحى است.

د.ا با تقديس شدن اشتباه مى�گيرده شدن رى، عادل شمر٣- شريعت�ستيز
ا مملو ساخته�اند.٤- شريعت و فيض، هم عهد�عتيق و هم جديد ر

ده شـدناى عادل شمـر٥- با اينكه اطاعت از احكام خدا دليل شايسـتـگـى مـا بـر
د كه در اطاعت از احكامده شده انتظار مى�رولى از كسى كه عادل شمرنيست، و

خدا جد و جهد كند.
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حنا ١٥:١٤يو
ميان ٢٧:٣-٣١رو

ميان ١:٦-٢رو
حنا٢:٣-٦ل يواو
حنا ١:٥-٣ل يواو
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ى است. در جـائـى كـهس شريـعـت�سـتـيـزائى بـدعـت مـعـكـوشريـعـت�گـر
ا بهائى، شريعت را انكار مى�كند، شريعت�گـرى اهميت شريعت رشريعت�ستيـز

دند وايان ايام عيسى، فريسيان بـوتقا مى�دهد. شريعت�گرتر از فيـض ارمقامى بر
اف اساسىجه ايشان ساخت. انحرا متوك شديدترين انتقادت خويش رعيسى نو

اند از طريق شخصيتد كه شخص مى�توائى از اين تصور ناشى مى�شوشريعت�گر
قعيتجه به موسد. فريسيان عقيده داشتند كه با توت آسمان برد به ملكوو اعمال خو

د دو دستى به شريعـتجه به اينكـه خـواهيم و با توندان ابـران فرزدشان به عنـوخو
د.ندان خدا هستند. اين عقيده در اصل، انكار اجنيل بوچسبيده�اند، فرز

اهى از لفظ شريعت در عيناخود هوائى مشتق مى�شودى كه از شريعت�گرمور
النند كـهد بقبـواى اين كه بـه خـوح شريعت است. فريسـيـان بـرميت از رومحـرو
انه�ترينا تا حد تنگ�نظرلت آن ردند منزند، ابتدا ناچار بوا نگاه دارانند شريعت رمى�تو

ا به خوبىمتند اين نكته ران ثروند. حكايت جوات پائين بياورح�ترين تفسيرو بى�رو
ث حياتارامن ونه مى�توسيد كه چگومتند از عيسى پـران ثرونشان مى�دهد. آن جو

ان عقيده داشت جوعايت كن.»ا ر«احكام رم؟ عيسى به او گفت كه دانى شوجاو
اى خداىا كه او به ازده است. البته عيسى آن «خدائى» رعايت كرا ركه همه آنها ر

فته مايملك «رد.ائى بود؛ آن «خدا»، دار مشخص كرًد، دقيقاحقيقى خدمت مى�كر
 (متـىا بده كه در آسمان گـنـجـى خـواهـى داشـت»ا بفروش و به فـقـرخـود ر

فت.د راه خومتند، غمگين شده به ران ثرو٢١:١٩). جو
ده مى�شدند.م شمرائى، مجـرى از شريعت�گرفريسيان به خاطر شكل ديگـر

دند. «سنت�هاى» ايشان چنان اعتـالده بوا به شريعت خدا افـزود رآنها احكام خو
ا كه خدادمى رد. آنان مـرسيده بود كه به مقامى هم�پايه شريعت خدا رداده شده بو

عدنـد. آن نـوجنـيـر كـشـيـده بـوده و بـه زاديـشـان دور كـرد، از آزاد گـذاشـتـه بـوآز

ائى مزبور، طى هرسيده است. شريعت�گرائى، با فريسيان به پايان نرشريعت�گر
ده است.ا مبتال كرنسلى كليسا ر

 در قالب عكس�العملـى بـيـش از حـد تـنـد در مـقـابـلًائى غالـبـاشريعـت�گـر
اند يا ديگراى اينكه اطمينان دهيم كه به خوى قد علم مى�كند. ما برشريعت�ستيز

ى منى�دهيم، سعى مى�كنيـمطه مسامحه اخالقى شريعت�ستيزط در وره سقواجاز
قتى چنيـنانه�تر هستنـد. ود خدا، سختيگرانين خـود آوريم كه از قوجوانينى بـوقو

م خدا آغاز مى�كند.ا بر قود رمت غاصبانه خوائى، حكواتفاقى مى�افتد، شريعت�گر
ى اغلب با عكس�العمل بيش از حد تندىبه همين نحو، اشكال شريعت�ستيز

دى،ارد، قد علم مى�كنند. در چنين موائى نشان داده مى�شوكه در مقابل شريعت�گر
اهد از قيدعى است كه مى�خـو از آن نوًالى، معمواهى شريعت�ستيـزفرياد دادخو

ادىاى آزار برانه�وئى است كه ديـوخاسته از گلود. فرياد او براد شوع فشار آزهر نو
د هم كـهادى خوى از آزه مى�كند. مسيحيان به خاطـر پـاسـداره پاراخالقى حنجـر

ند.ى اشتباه نگيرا با بى�بند و بارادى راظب باشند كه آزشده، بايد مو
چك است. عيسى فريسياندن امور كوگ شمرائى، بزرشكل ديگر شريعت�گر

شيدند اما در همان حال باا به خاطر اينكه از مطالب وزين�تر شريعت چشم مى�پور
د (متى ٢٣:٢٣-٢٤).نش مى�كرئى�تر مى�افتادند، سرزاس به دنبال نكات جزسوو

نهده است. ما متايل داريم كه هـر گـوه با كليسا بـوارجاجى است كه هـمـواين اعو
االترين انسانـى در وِگ كنيم كه انگـار از آنا چنان بـزرد رقابليت يا خاصيـت خـو

چكان نكاتى كم اهميت، كوا به عنوئى است و نقاط ضعN خويش رسطح خداجو
تا نقطه قوقصيدن ران مثال، ممكن است من امتناع خويش از ربشماريم. به عنو

ئىعى جزضوا مود رى خوم در حالى كه طعم�كـارحانى عظيمى به حساب بياوررو
تلقى كنم.

ائى، مطالعه جدىاى شريعت�گرى و چه براى شريعت�ستيزهر، چه برتنها پادز
اى خدا رستى مى�آموزيم چه چيزت است كه به دركالم خداست. فقط در آن صور

د مى�كند.شنوا ناخوى او رد و چه چيزشنوخو
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احتريـNى، شريعـت خـدا رائى در جهت عكس شريعـت�سـتـيـز١- شريعـت�گـر
مى�كند.

د.ا تا به حد احكام الهى باال مى�برائى، سنت�هاى انسان ر٢- شريعت�گر
ا مقيـدائى، ايشان راد گذاشته، شريعت�گـرا آزم خويش ر٣- در حالى كه خدا قـو

مى�كند.
د.ئى مى�شمارا جزئيات اهميت مى�دهد و امور مهم رائى به جز٤- شريعت�گر

q�Qð È«dÐ vÝbI� »U²�  «—U³Ž

متى ١٥:١-٢٠
متى ٢٣:٢٢-٢٩
اعمال ١٥:١-٢٩

ميان ٣:١٩-٢٦رو
غالطيان ٣:١٠-١٤
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ام ىگدنز اب ىطابترا هچ قيتع�دهع ماكحا هك دنريگرد شسرپ نيا اب نايحيسم همه
ىئاه�شخب اب ىقيرط هب زونه ام اي دنرادن نايحيسم هب ىطبر قيتع�دهع ماكحا ايآ ؟دنراد
ىاج ام گنهرف رد ىزيتس�تعيرش تعدب هك هنوگ نيا ؟مينك�ىم اديپ راك و رس نآ زا

.دباي�ىم ىرتشيب تيروف زور ره تالاوس نيا هب خساپ ،دنك�ىم رتزاب ار دوخ
دجونهضت اصالح�طلبى نه بر شريعت بلكه بر فيض بنياد نهاده شد. با اين و

ان مثال، جان كالوينسط اصالح�طلبان كنار گذاشته نشد. به عنوشريعت خدا تو
شتها به را نشان دهد، مطلبـى رندگى مسيحـى راى اينكه اهميت شريـعـت در زبر

ف شده است.د سه جانبه شريعت» معروحترير كشيد كه به «كاربر

لماك تلادع ادخ تعيرش ىنعي دشاب هنيآ هك تسا نيا تعيرش زا تسخن فده
.ديـوگ�ىم ام هب ىرايـسب تاكن ،ادخ تيوه )هرـابرد تعيرش .دهد�ىم بـاتزاب ار ادخ
نيتسوگآ .دنك�ىم نشور ار ناسنا ىراكهانگ ،تعيرش هك دشاب نيا دروم نيرت�مهم دياش
ات ميناسرب ماجنا هب ار نيمارف مينك شالت هك تسا نيا تعيرش زاروظنم« :ديوگ�ىم سيدق
دادمتسا دنمزاين هك ميريگب داي دياش ميبايرد هنيع هب تعيرش ريز ار دوخ Nعض بيترت نيدب
هك ىتوق لابند هب دياش ات دزاس�ىم راكشآ ام رب ار ام Nعض ،تعيرش ».ميتسه ضيف زا
ىزابار ىدج ىامنهار داتسا كي شقن تعيرش اجنيا رد .ميدرگب دوش�ىم تفاي حيسم رد
.دهد�ىم قوس حيسم ىوس هب ار ام هك دنك�ىم

ت است. شريعت در ذات خويشارى از شرگيرم از شريعت، جلوهدف دو
ى كهض كند. در هر حال، كـارا عـواند قلب انسانـهـا رد، منى�تودى خوو به خـو

ا از ظالم جدا كند. كالوين مى�گويد كهاند بكند اين است كه عادل رشريعت مى�تو
حشتائى مهيب ناشى از نقض شريعت و وسوسيله رم اين است كه «به وهدف دو

استى و عدالـتجهى به رات متعاقب آن، كسانى كه جز بـه زور، هـيـچ تـومجاز
ى نهائى حتقق پيدا كـنـد، شـريـعـت تـاند.» تا آن روز كـه داورند، مهـار شـوندار

د.مين ممكن مى�سازى زا بر روه�اى، عدالت رانداز
دشنوا خوهائى خدا رم كند چه چيـزم از شريعت اين است كه معلـوهدف سو

د آنچه پدرا در مورد شده خدا رلوندان از سر نو مومى�كند. شريعت، باطن ما فرز
ى كه ما در پى خدمت به او هستيم.شن مى�كند، پدرد، رود مى�سازشنوا خوما ر

دشنـود خدا هم از شريعـت خـود كما�اينكـه خـومسيحى از شريعـت لـذت مـى�بـر
حنا (يوا نگاه داريد»ا دوست داريد احكام مرگر مر«اد. عيسى گفت: مى�شو

م خدا باشد تاى در دست قوارظيفه شريعت اين است كه ابزاالترين و١٥:١٤). و
ا تكريم و ستايش كنند.با استفاده از آن، او ر

د مكتب عدالت مى�شويـم. يـاداركز بـر آن، وبا مطالعه شريعـت خـدا و متـر
د مى�كند. آنشنوا ناخوهائى او رد و چه چيزشنوا خوهائى او رمى�گيريم كه چه چيز

ه ماارد هموف مى�سازن مقدس مكشوا در متودسته از احكام اخالقى كه خدا آنها ر
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هائى ما از قيد لعنت شريعت است، نه از بند تعهد به اطاعتند. را متعهد مى�سازر
ده شده�ايم نه به خاطر اطاعت از شريعت بلكه بـهاز شريعت. اگر ما عادل شمـر

ست داشنت وانيم از شريعت خدا اطاعت كنيـم. دواين منظور است كه شايد بتو
دن بهست داشنت خدا يا محبت كرست. دوامين اوعايت فردن مسيح، رمحبت منو

ست.او، اطاعت از احكام يا همان شريعت او
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ى كهاقع شده است يعنـى چـيـزى وم شريعت�ستيـزه كليسا حتـت هـجـو١- امروز
ا تضعيN، انكار يا حتريN مى�كند.شريعت خدا ر

استى ماست. شريعت خدا به ايـن كـارست خدا و نـار قدو)٢- شريعت خدا آينـه
د.ف سازا بر ما مكشومى�آيد كه نياز ما به جنات�دهنده ر

٣- شريعت خدا مانعى در مقابل گناه است.
ىشايند خداست و چـه چـيـزى خوم مى�كند كه چـه چـيـز٤- شريعت خدا معـلـو

شايند او.ناخو
ا اطاعتد و احكام اخالقى او رست بدارا دود مسيحى بايستى شريعت خدا ر٥- فر
كند.
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سط فيضار است كه تقدس يا محبت كامل كه توائى از اين قره كمال�گرآموز
ل است وندگيش قابل حصواى هر مسيحى در زفته، برار گرس ما قرخدا در دستر

دآورسلى سر بره مزبور از تعليم جان واد مى�كند. آموزادى آزا از گناه اران رايماندار
ان كارم يافت. اين نيل به كمال، به عنـوليه تداوو از طريق جنبش پنطيكاستـى او

د.د كه در قلب ايماندار شكل مى�گيرب مى�شوثانويه فيض محسو
دفته�تـر دارائى كه حالتى شسـتـه و رويكى از ديدگاه�هاى معتقد بـه كـمـال�گـر

ىادى» پيروزفته بر «گناه ارفته ران ركت ثانويه، ايماندارمى�گويد كه پس از اين بر
ى مى�يابند. آنچه از سنخ گناه در چنين شخصى باقى مى�ماند يا گناهى اتفاقىبيشتر

تكابى از سر جهل است. مشكل اين ديدگاه از دو اشتباه عـمـده ريـشـهيا گنـاه ار
د:مى�گير

تىد، در صورا دست�كم مى�گيرنخست اينكه مطالبات اكيد شريعـت خـدا ر
ا نقشائى راستين از دامنه و عمق شريعت خدا، نقشه كمال�گرك رنه دركه هر گو

حانـىلت رواى دستيابى به مـنـزانائى انسان�ها بـرم اينكه در تـوبر آب مى�كنـد. دو
ا ازم آن است كه انسان�ها ردى اين چنين مستلزآورتى كه براق مى�كند، در صوراغر

ل تاريخ، اكثريت عمده كليساهاى اجنيلىد. در طوى عادل شمرسر دست و دل�باز
ا نفـىى عام و كليساى اصالح شده به طور خـاص، چـنـان ديـدگـاهـى ربه طـور

دهها كرد را به حال خوه ر اين آموزًده�اند. حتى جنبش پنطيكاستى نوين نيز تقريباكر
د شده، در آنلوتر چنين تعليم مى�داد كه انسانهاى از سر نـو مـوتين لواست. مار

ان در نظر خـداند. اگر ايمـانـدارده شده�اند و هم گنـاهـكـاراحد هم عادل شـمـرو
ه و عدالت مسيح است، همان عدالتـىستكار هستند، به خاطر خاصيت كفاردر

ا «به حساب مسـيـح» عـادلان ركه به ايشان منتسب شـده اسـت. خـدا ايـمـانـدار
د و چنانچه مالحظات كار مسيحدى خوان فى�نفسه و به خـود. ايماندارمى�شمار
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ايند تقديس بدان معناست كهدر ميان نباشد، گناهكار باقى مى�مانند. با اينكه فر
گ يعنى تاايند تا مـرلى آن فرند وان تبديل منى�شـوميت گناهكـاران به مجـرايماندار

سد.ان جالل نيافته�اند، به كمال منى�رقتى كه ايماندارو
تاهىندگى مسيحى است. اگر ما به خاطر كواقع يكى از اهداف زكمال درو

ا بهانـهسى رد كه اين عدم دسـتـرسد، دليل منى�شـود، دستمان به كـمـال منـى�رخو
حانىفت روانه در پى پيشـران مسيحى، بايد مصرار دهيم. ما به عنوى قرگناهكار

ديم.شمند مسيح گرت ارز دعو)سيم كه شايستهى برد باشيم تا به معيارخو
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ا نيز اجنام مى�دهدائى چنين تعليم مى�دهد كه فيض، اقدام ثانويه�اى ر١- كمال�گر
ا در اين حيات ملس مى�كنند.ان، تقدس يا محبت كامل رو آن اينكه ايماندار

ادى پيروزانند بر گنـاه ارائى تعديل شده مى�گويد كه مسيحيان مى�تـو٢- كمال�گر
باشند.

انهارگوت بار به شريعت خدا و نگاهى بزرائى، بر مبناى نگاهى حقار٣- كمال�گر
د.ار دارادگان، قرج آدميزبه عرو

د.ا عادل مى�شمار٤- در حالى كه ما هنوز هم گناهكاريم خدا ما ر
د.ايند مادام العمر تقديس آغاز مى�شوده شدن، فر٥- در حلظه عادل شمر

سند.گ به كامليت مى�ر٦- مسيحيان فقط در جالل پس از مر
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ميان ٨:٥رو
نتيان ٤٢:١٥-٥٧ل قراو
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فيليپيان ٧:٣-١٤

حنا ٥:١-١٠ل يواو
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هدش هتشون و هتفگ ىرايسب بلاطم تلود و اسيلك ىئادج )هرابرد اكيرمآ رد
ره هك رـگيدكي زا زيامتم داهن ود هب ار ناسنا ـهجوت ًالوصا روبزم هديا .تسا
اـدخ »تسدوـرف« اي هاـگشـيپ رد و دنا�هـدش ررـقم و هديـرفآ ادخ ـتسد هب ود
هك دنراد ىفياظو ،داينب ود نيا زا مادك ره .دنك�ىم بلج ،دنتسه وگخساپ
رادتقا و رايـتخا هطيح ـهك هدوبن رارق ود نآ زا ـكيچيه و ـدنهد ماجنا ىـتسياب
،ـدنك هـظعوم ـليجنا ـهب هك تسا ـنيا اـسيلك ـهفـيظو .دنك ـبصغ ار ىـرگيد
روما .هريغ و ـدهد كاروخ ار اضعا ىاهنـاج ،ديامن ارجا ار سدقم ىـاه�نيئآ
مظن ار هعماج هك تسا ـنيا تلود تيلوئسم .دنتسـين تلود Nياظو ،روبزم
هدامآ ىشترا ،دنك تراظن عامتجا و داصتقا رب ،دنك لوصو ار اه�تايلام ،دهد
نيا زا ىروما و دنك تظافح نادنورهش لام و ناج زا ،دشاب هتشاد رايتخا رد
.اسيلك هب هن هدش هداد تلود هب ريشمش تردق .دنتسين اسيلك Nياظو هك ليبق
:دراد�ىم راهظا لوسر سلوپ

تى جز از خدا نيست و آنهائىا كه قدرد زيرتر شوتهاى برهر شخصى مطيع قدر
مت منايدت مقـاوتب شده است. حتى هر كه بـا قـدركه هست از جانب خـدا مـر

ا ازد. زيرد آورمت كند حكم بر خوده باشد و هر كه مقاوتيب خدا منومت با ترمقاو
اهى كـه از آنا. پس اگر مى�خوفى نيست بلكه عمـل بـد را خوحكام عمل نيكـو ر

ا خادم خداستاهى يافت، زيرئى كن كه از او حتسين خوى نيكوسان نشوت ترقدر
ميان ١:١٣-٤).ان مى�كشد (روو با غضب انتقام از بدكار

ى خدا صادر شده است. هنگامىمت مدنى از سواز حكولس، جواز نظر پو
انى، به آن طريق به عنوت مى�نشيند، به اعتباركه حاكم غير�مذهبى بر مسند قدر

مت او مستقل از خدا نيـسـت. مـقـامـاتد» و حكوب مى�شـوخادم خدا «منـصـو
شته�اند:ست�مينستر نوحانى ورو
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لت ولت، به منظور انتساب جدائى دوم جدائى كليسا و دومانه ما، مفهودر ز
مت مدنى،ء تفسير) شده است. حكوگير تفسير مجدد (و سواپا درخدا به آن، سر

متد. حكوج شوهر چه بيشتر و بيشتر، در پى آن است كه از «زير سايه» خدا خار
د است تا فقط بر آن محورن خون و در دروى از دروت و اعتبارمدنى، به دنبال قدر

ا اعالن مى�كند، از كليسا انتقاد مى�كنندگاه كليسا «خطاى» بازيكنان رخد. هربچر
اهند بگويند اما كليسالت شده است. البته هر چه مى�خود قلمرو دوارانده وكه ناخو

نه خويش، ازت�گود. كليسا با انتقادات نبوا بگيـرلت رتالش منى�كند كه جاى دو
مـانده و بر آن فرا مقرر كرلتى باشد كه خدا آن رت مى�كند كه همـان دولت دعودو

اند.مى�ر
د و مى�گويد كهى، سياسى مى�شومسارن احساس شردى، اجنيل بدودر مور

ندان است. مى�گويد كه عـيـسـى بـرند خـداوعيسى، پادشاه پادشـاهـان و خـداو
اى كيفيت اعمالدست تر بـه ازان فروند، همه آمرباالترين سرير اقتدار تكيه مى�ز

ل هستند. در مقابل او مسئوًحاكميت خويش، نهايتا
اى تامينلت مجاز است كه بـرت شمشير داده شـده و دودان قدرلت�مـربه دو

اهش و متنا سرپامت�ها با خوها، از زور استفاده كند. حكوعدالت و دفاع از مرز
ماند، فرع تقويت مى�شوسط جبر مشرون كه آن هم تومنى�مانند بلكه به كمك قانو

ا به اشدم ره قهريه مجـرسل به قومت مجاز است كه با تـوانند. با اينكه حكـومى�ر
كت جويد،م كند و در جنگ�هاى عادالنه شرطه و حتى اعدام محكوات مربومجاز

ليت�آفرين است.ه در مقابل خدا مسئواره قهريه، همواستفاده او از قو

اىار مى�كند كه تا آجنا كه ممـكـن اسـت، بـركتاب�مقدس به مسيحـيـان اصـر
اى آنانى كه بر ما اقتـداردن برمشق اطاعت باشند. ما بـا دعـا كـرندان، سـرشهرو

مان ايشان از مسيح جتليل مى�كنيـم. مـا بـاابر فـراضع و تسليم در بـرند و با تـودار
مانندى ماست، بايد تا كمر خم شويم. اگر فرظيفه شهرود كه اجنام واطاعت خو

ا نهىى رمان ايشان چيـزى از منهيات خدا نباشد يـا فـران، مشعر بر اجنام چيـزآمر
ت،د. در غير اين صورمان داده است، پس بايد اطاعت منومنى�كند كه خدا به آن فر

انيم بلكه بايد از آنها سرپيچى كنيم.ما نه تنها مى�تو
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لت، دو نهاد متمايز از يكديگر هستند كه به دست خدا مقرر شده�اند١- كليسا و دو
م هستند.طه، در مقابل او ملزظايN مربواى وو به از

ه قهريه مجهز شده است.٢- اقتدار مدنى به دست خدا مقرر و به قو
اند از خدا جدا باشد.متى منى�تودان نيست. هيچ حكودگرمتى خو٣- هيچ حكو

دان باشند، تكليN كليسـا ايـندگرمت�ها در پى آنند كه خـو٤- هنگامى كه حكـو
است كه از آنها انتقاد كند.
اى هر مسيحى است. حكم يامتى، تكليفى مقدس بر٥- اطاعت از اقتدار حكو

د مگر اينكه نافى كالم خدا باشد.ن مدنى بايد به دقت اطاعت شوقانو
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اج، به هنگام آفرينش و به دست خدا بنياد نهاده و تعليم داده شد.دوند ازپيو
سى قانا و با تعليماتى كه در عهد�جـديـد از طـريـقد در عرومسيح با حضـور خـو

ًى غالباسى امروزاسم عرود. مـرا تقديس كراج ردوند ازالن خويش داد، پيـوسور
ا تصديق مى�كند. آنچـه دراج ردوچشمه الهى ازق است و سرتابى از مطلب فوباز

اعدد اين است كه قوفته مى�شـوى گرسرى ناديده يا سراغلب عقد�نامه�هاى امـروز
عع و مشروامين خدا تعيين شده�اند. حكم خدا، تعريN مقطوسط فراج، تودواز
ائه مى�كند.ا اراج ردواز

ابطه�اى كه بهن باشد، رد و يك زى بين يك مرابطه�اى انحصاراج بايستى ردواز
حانى،ى و رواسطه آن، آن دو با متحد شدن از حلاظ فيزيكى، احساسى، فكرو

د. آنام بياوراج بايد اين باشد كه تا آخر عمر دودوند. قصد از از«يك تن» مى�شو
د نائل شدهگند و پيمانى مقدس تضمين و با يگانگى فيزيكى به مقصواحتاد، با سو

د امكان فسخ آنائه مى�كنند، فقـط دو مـورن مقدس ارستى كه متـواست. در فهر
ك همسر.فائى و ترند يعنى بى�وا ممكن مى�سازافقنامه رتو

اج بهدوند ازع شده است. پـيـوفائى يا خيانت، ممـنـواج، بى�ودوند ازدر پيـو
ا كامل وانند با محبت متقابل، يكديگـر رنان بتودان و زار شد تا مرقردست خدا بر

ليداى توم بركت كنند. احتاد فيزيكى الزليد نسل مشارمينه تودر كار خالق او در ز
هرحانى شوحانى نيز هست. آن احتاد فيزيكى، به احتاد رواى اهميتى رومثل، دار

نه كه عهد�عتيق، معاهـدهست همان گوه مى�كند و بيانگر آن اسـت. درن اشارو ز
اى منادينلس برح مى�كشد، پواج به شردوسيم نقش ازا با ترائيل رم اسربين خدا و قو

ى،فاداره مى�جويد. وق�الذكر بهرابطه بين مسيح و كليساى او، از احتاد فودن ركر
ا تشكيل دهـد.اج ردوند ازى پيـوكزسيدگى و حمايت متقابل، بايستى هستـه مـرر

دهخم خورف زا مى�گسلد و آن چنان كه بايد، طرانه، آن پيمان راقدامات خيانت�كار

ا مجاز به تقاضاى طالق مى�كند.ر
لس مى�گويد كه اگر يك ايمانـدار،نيتان ١٢:٧-١٦، پـول قره در اوبه عالو

د.اج نداردوى پيمان ازى به نگاهدارها شد، ديگر هيچ اجبارجه رج يا زواعم از زو
اج است.دود ازفائى، نقض بنيادين نقشه خدا در مورك همسر همانند بى�وتر

 مسيحىًم نيست كه كسى حتماتبط با آفرينش اسـت، الزاج، مشيتى مردواز
ناندان و زد. در حالى كه همه مردار شوخوراند از فيض عام آن بنياد برباشد تا بتو

انده شده است.اخوند» فراج «در خداودواج كنند، مسيحى فقط به ازدوانند ازمى�تو
ع مى�كند.ا ممنواج مسيحيان با غير مسيحيان ردوشنى ازن مقدس به رومتو

ت بهن دعونش باشد. از زت شده كه «سر» زهر دعواج، از شودوف ازدر عر
هرهر خويش باشد. شوند است مطيع شونه كه مطيع خداوعمل آمده كه همان گو

دد و خوا محبت كرد، كليسا رس خونه كه مسيح، عروانده شده تا همان گواخوفر
انه به او بدهد.ا فداكارد را محبت كند و خود رن خواى او داد، زا برر
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شته شده است.اعد آن به دست خدا نواج به دست خدا بنياد نهاده شد و قودو١- از
ى باشد.اج بايد تك همسردو٢- از

مان داده شدهاج كه مجاز شناخته شده و به آن فردو٣- آن احتاد فيزيكى ميسر در از
هر مى�باشد.ن و شوحانى زتاب احتاد رواست، باز
ند بين مسيح و كليسـاى اوان متثيلى از پيون مقدس به عنـواج در متودو٤- شأن از

فته است.ار گرد استفاده قرمور
ايندگى است، به همه انسانها عطااج كه مشيتى متعلق به آفرينش و زدو٥- حق از

سميت مى�شناسد. در هر حال، مسيحيانا به راج�هاى مدنى ردوشده و كليسا از
ااج ردوط به ازاج كنند. خدا ساختار احتاد مربودوند» ازمان يافته�اند كه «در خداوفر

صى از خدا دريافت مى�كنند كهامر بخصوجه، اوج و چه زوتنظيم مى�كند. چه زو
دن نهند.بايد به آنها گر
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پيدايش ٢٤:٢
متى ١:١٩-٩

نتيان ٧ل قراو
افسسيان ٢١:٥-٣٣

نيكيان ٣:٤-٨ل تسالواو
انيان ٤:١٣عبر

‚öÞ ©π∂

سيدگى به مسأله همه�گير شده است، رًى و نسبتادر جامعه�اى كه طالق مسر
خاستهادگى برنى و خانوشد ذاتى طالق و مسائل قانود. به خاطر رآن فوريت تام دار

كه تسهيلاى متارا با تهيه آئين�نامه�اى برن به فكر افتاده كه جريان طالق راز آن، قانو
ى متهم كننـد،ا به تقصيـرجين بى�آنكه يكديـگـر ركه�اى كه طى آن، زوكند، متـار

د،ند. هر چه دستيابى به طالق آسان و آسان�تـر مـى�شـواستار جدائى مى�شـوخو
دد.احت كننده�تر مى�گرفنت آن نارمسأله شتاب گر

د اينا سطحى تلقى منى�كند. تعليم عيسى در موركتاب�مقدس مسأله طالق ر
فتهل در ميان مكتب�هاى خاخامى در گرن اوع، در بستر مباحثه�اى كه در قرضومو
عى طالق، عـدممينه�هاى شرمان بر سر زسيده اسـت. در آن زد، به دست ما ربو
د داشت. عيسى با آن مسألهجوان وال�ها و محافظه كارى بين ليبـرافق دنباله�دارتو
د:ده بود كرخوربر

ند زا امتحان كنند و گفتند: آيا جايز است مرپس فريسيان آمدند تا او ر
ا به هر علتى طالق دهد؟ او در جواب ايشان گفت: مگر نخوانده,ايد كهخود ر

د پدر و مادرن آفريد؟ و گفت از اين جهت مرد و زا مرخالق در ابتدا ايشان ر

اينن خويش بپيوندد و هر دو يك تن خواهند شد. بنابـرده به زها كرا رخود ر
ا خدا پيوست انسانبعد از آن دو نيستند بلكه يك تن هستند. پـس آنـچـه ر

(متى ٣:١٩-٦).د جدا نساز
استار حكم القيدانه�اىد طالق خوجه داريم هنگامى كه آن فريسيان در مورتو

اج به دست خدادوليه ازن مقدس و بنيـاد اوا به متو آنها رًااز عيسى شدند، او فـور
دن بنياد نهاده شده است.اج به قصد مادام�العمر بودود كه ازجاع داد. او تاكيد كرار

اميناند با فرهر در يك جسم، تاكيد ورزيد، احتادى كه منى�تون و شواو بر احتاد ز
مينه�هاى فسـخد زى در موراى تصميم�گيـرمان خدا بـرد. فقط فرانسانها فسخ شـو

«پس از بهر چه موسىى گفتند: اج معتبر است. آن مباحثه ادامه يافت: به ودواز
ا گفت: موسى بـها طالق نامه دهند و جدا كنند؟ ايشـان رن رمود كه زامر فر

ا طالق دهيد ليكن ازنان خود رت داد كه زا اجازسبب سنگدلى شما، شما ر
نا طالقا به غير علت زن خود رابتدا چنين نبود. و به شما مى,گويم هر كه ز

ناا نكاح كند زن مطلقـه رانى است و هر كه زا نكاح كنـد زى ردهد و ديگر
 (متى ٧:١٩-٩).كند»

كابى كه عيسى به فريسيان داد بنگريم، مى�بينيم كه او، دراگر به دقت به جو
مان» نداد بلكـه درسى به طالق «فرد. موست شمـرا نادرآنها از حكم عهد�عتيـق ر

د و در اصلى خدا بوسى، سخنگوا مجاز دانست (البته موصى، آن رد بخصوارمو
ا زير پا مى�گذاشـت،اج ردومت ازد كه به خاطر پيدا شدن گناهـى كـه حـرخدا بـو

ا داد). عيسى به ايشان تذكر داد كه حتى آند رليه خودانى از نيت اوگره آن رواجاز
د و به آن معنا نيست كهد گناه (سنگدلى) داده شده بوجوه هم فقط به خاطر واجاز

ا خنثى كند.اج ردوليه از ازقصد او
مينه�هـاىا اعالم مى�كند يعنى تنـهـا در زد رد در اين موراى خوعيسى سپـس ر

اج مجدددو از)هد. سخنان كنايه�آميز او دربارا مجاز مى�شمارفساد جنسى، طالق ر
د. در جائى كهك منوع درا بايستى در بستر طالقهاى نامعتبر و نامشروى رناكارو ز

ند، خدا همچنـاندم طالق مى�دهند و مى�گيرا مجاز منى�داند، اما مرخدا طالق ر
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عجهائى كه طالق آنها نامشرواج مجدد زودواين، ازهر مى�بيند. بنابرن و شوا زآنها ر
انه است.ناكارابطه�اى زع رله شرواست، به منز
دى كها به موره طالق رلس اجازنه كه در فصل قبل گفتيم، بعدها پوهمان گو

نتيان ١٠:٧-١٥).ل قرد، تعميم داد (اوك شوسط همسر بى�ايمانش ترايماندار تو
ا خالصه مى�كند و مى�گويد:ع رضوست�مينستر مواعتقاد نامه و
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شد.ى از تقصير» چشم منى�پو١- كتاب�مقدس از طالق «عار
ى مى�جست.د طالق، دورال فريسيان در مور٢- عيسى از ديدگاه ليبر

مان نداد.ه داد اما به آن فرا اجازسى طالق ر٣- مو
ه طالق مى�دهد.٤- در قضيه فساد جنسى، عيسى اجاز

دهع بواج مجدد اشخاصى كه طالق ايشان نامشرودو٥- عيسى تعليم مى�داد كه از
ناست.دائر بر ز

مينه�هاى طالق اضافه مى�كند.ا به زلس، مسئله بى�ايمانى ر٦- پو

q�Qð È«dÐ ”bI�Å»U²� “« v½u²�

متى ٣١:١٥-٣٢
متى ٣:١٩-٩

ميان ١:٧-٣رو
نتيان ١٠:٧-١٦ل قراو
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گنهرف رد هكلب ىحيسم لفاحم رد اهنت هن ،سدقم�باتك رد حيسم�دض ريوصت
ار دوويلاه ىاه�ـمليف كاروخ ،هدـرك بلج دوخ هب ار ىرـايسب هجـوت مه ىبهـذم ريغ
راك�هبت ،حيسم�دض .تسا هدش حرطم بيرغ و بيجع ىاهناتساد رد و هديد كرادت

.تسا لكش نيرت�عينش هب ات اه�ترارش همه همسجم و هيامورف نيرت�موش ،هياهنلا�ىلع
آميز است.ارد، اسرى كه در عهد�جديد از ضد�مسيح مشاهده مى�شـوتصوير

ده و هست. لفظ ضد كهگمى�ها و مباحثات بودرن بسى سرنقش و ماهيت او كانو
م «بهفته، هم به معناى «عليه» است و هم به مفهوصيN او (يا آن) به كار راى توبر

جاى». ضد�مسيح كسى است كه نه فقط با مسيح مخالفت مى�كند بلـكـه در پـى
د. باد، جانشين مسيح شوفنت جاى بر حق او نيز هست. او تقال مى�كند كه خوگر

ا چنان فريب دهد كـهدم رشد مرغينى است كه مى�كـواين حساب، او مسيـح درو
استين است.فكر كنند او مسيح ر

انگيخته است. آيا ضد�مسيح،ا در ذهن�ها برسش�هائى رهويت ضد�مسيح، پر
ه مذهبى است يامان؟ آيا ضد�مسيح چهريك شخص است يا يك نيرو يا يك ساز

د يا ضد�مسيح پديده�اىد دارجوى آنها؟ آيا فقط يك ضد�مسيـح وسياسى يا هر دو
صى مثله بخصول تاريخ هر بار كه مسيحيان چهراست؟ در طودر قالبهاى بسيار

ى ازا ضد�مسيح انگاشته�انـد. بـسـيـارا ديده�انـد او رلينـى رسـون، هيتلر يـا مـونرو

ىتروص رد ،دنسانش�ىم حيسم�دض نامزاس ار مور رد رقتسم پاپ هاگتسد ،اهناتستورپ
زا انحوي .دشاب هدادن ناشن خر لاح هب ات هك دندرگ�ىم ىئورين اي هرهچ لابند هب هيقب هك
هدوب »ناهج رد« نامز نآ رد هك »لاجد حور« و )٢:٨١ انحوي لوا( »رايسب نالاجد«
تفرگ هجيتن نينچ ناوت�ىم بلـطم نيا زا .ديوگ�ىم نخس )٤:٣ انحوي لوا( تسا

ىاه�ندش رهاظ تسا رارق ،حيسم تشگزاب و نالوسر رصع نيب نارود لالخ رد هك
.دوش هديد حيسم�دض زا تردق و ىحور هبنج زا مك تسد ،ىرايسب

ه�اىد ويژجواز ول نشان مى�دهد كه پيش از آمدن نهائى مسيح، ابرسولس رپو
حسب عمل شيطان مى�آيد واده گناه» برسيد. آن «زاهد راز ضد�مسيح به ظهور خو

خىنيكيان ١:٢-١٢). برم تسالود (دواهد زا بر «هيكل خدا» خود رت خومهر قدر
ائيلم اسرستش هيكل به قـواهد شد كه پراقع خوقتـى وى ومعتقدند كه چنين چيـز

ى كه در «هيكل» عهد�جديد،ه به چيزا اشارد در حالى كه بقيه، آن مطلب راعاده شو
اهد داد، تفسير مى�كنند.ه نشان خويعنى كليسا چهر

عىتبط است. شايد منظور، نوتدادى عظيم در كليسا مرآمدن ضد�مسيح با ار
د ضد�مسيحمتى غير مذهبى و بنيادهاى مذهبى باشد. مقصـوهمدستى بين حكو

د كند. در هرا نابوت او را به جنگ بكشاند و مسيح و ملكوم خدا رآن است كه قو
لنـاكت و تاثير هـوغم قـدرحال، كتاب�مقدس به ما اطمينان مى�دهـد كـه عـلـى�ر

د نهائـى،آورميت و هالكت او قطعى است. در برضد�مسيح، شكست، محكـو
اند بكند.ى منى�توابرنده، برجه با مسيح حقيقى و زاو به هيچ و
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١- ضد�مسيح هم «عليه» مسيح اقدام مى�كند و هم «به جاى» او.
.تسا هدش ىفرعم اهداهن و صاخشا بلاق رد اسيلك خيرات رسارس رد حيسم�دض -٢

ه�اى ازد ويژجواز ومانهاى آخـر، ابـر٣- كتاب�مقدس از پيش مـى�گـويـد كـه در ز
اه است.ق�العاده همرذى فوت و نفوسيد كه با قدراهد رضد�مسيح به ظهور خو

اهد شد.ب مسيح خواجنام مغلو٤- ضد�مسيح سر
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نيكيان ١:٢-١٢م تسالودو
حنا ١٨:٢-٢٣ل يواو

حنا١:٤-٦ل يواو
حنا ٧:١م يودو
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دعوگشت موخته است تا بازكليسا در همه اعصار، شادمانه چشم به آينده دو
اين ظهورد، بنابرا تامين كرهائى ما رد، را ببيند. او در نخستين ظهور خومسيح ر

ست.ت اوى كامل ملكوارقرك براى كليسا اميد مبارثانويه او بر
گشت مسيحه به بـازاى اشار كه بيشتر از همه در عهد�جديـد بـرParousia )هاژو

همندانه عيسىد» يا «آمدن» شكـوجواز وفته بر «ظهور»، «ابرار گرد استفاده قرمور
دعوخنت كليسا به آمدن ثانويه موسيا به چشم دومان آخر داللت مى�كند. پارودر ز

ه مى�كند.يا ظهور مجدد مسيح اشار
د.اهد بوئى خو و هم مرًبر طبق تعليم كتاب�مقدس، آمدن عيسى هم شخصا

فت�منائى صرى بيش از يك قدرد اما چيزاهد بـومتندانه خوچند كه آمدن او قدرهر
د. آمدن او نه مخفيانه و نهاهد بواز عينى شخص او خواست. آن آمدن، شامل ابر

هائىد، با ابره عزيمت او در صعود. ظهور او همانند شيواهد بوغير قابل رويت خو
اهنا به همـرن دميدن در كرى آسمانى چـواهد شد. آنگاه غريـواه خواز جالل همـر

سيد.اهد رش�ها خوب، به گوائى از ملك مقرآو
اهدداشته خواهد شد يعنى به آسمان برده خوبه هنگام آمدن مسيح، كليسا ربو

شد تا به محض آمدن مسيح، با او ديدار كند. آن ربايش، نه پنهانى بلكه آشكار
اى حلظه�اىگزيدگان برد. هدف از آن ربايش اين نيست كه براهد بوو در مالء�عام خو

دد. هدف از آن ربايش اينگره بازند بلكه تا مسيـح  دوبـارده شودومين زى زاز رو
دد، در آسمانمى�گرد تا به محض اينكه عيسى بره داده شواست كه به مقدسين اجاز

مينمندانه او از آسمان، در سلك ملـتـزد پيروزبا او مالقات كنند تا در حيـن فـرو
ى نهائى و بهمى، داوراه با قيام عمـوه، همرآيند. آمدن او به اين شيـوكاب او درر

د.اهد بوسيدن دنيا خوپايان ر
ندمآ ات دنا�هدش هدناوخارف شابراديب هب ايسوراپ راظتنا رد ىحيسم ىاهلسن همه

رد ىمرگلد ىارب هك هـدش رارصا ام هب نينچمه .دشـابن هدننك ريگلفاغ و هـرظتنمان وا
اي زور سك چيه .مينك ىروآداي شيوخ هب ار ىتآ روهظ نآ ،ىلعف تاقشم شكاشك

دنزادنيب رسدرد هب ار دوخ هكنيا ىارب طقف ىرايسب .دناد ىمنار حيسم تشگزاب تعاس
نوچ دنا�هديسر مه ناشدارم هب و دننك باـسح ار حيسم تشگزاب نامز دنا�هدرك ىعس

ىراديب هب ار ام سدقم نوتم .دنا�هدمآرد بآ زا طلغ ًالماك ناشيا قيقد ىاه�ىنيب�شيپ
كيدزن ىـاه�هناشن بظاوم لماك روط هب ـىتسياب ام .ىنيب�شيپ هب ـهن دننك�ىم توعد

ـديما و هتشاذگ هار هب مشچ ار ناـرظتنم هك تساهنـرق حيسم هكنيا اب .ـميشاب وا ندش
.دنك�ىم رتكيدزن وا تشگزاب هب ار ام ،درذگ�ىم هك زور ره اما هدرب قاحم هب ور ار ىخرب

tLöš

د.د مسيح يقين دارعوگشت مو١- كليسا به باز
د.اهد بوئى خو و مرًسياى مسيح شخصا٢- پارو

اهدهاى جالل باز خود، با ابرد خويش عزيمت كرنه كه در صعو٣- مسيح همان گو
گشت.

مندانـه�اش،د مجدد پيروزا در ورود تا او راهد كـرا مالقات خو٤- كليسا مسيـح ر
اهى كند.همر

گشت مسيح مى�كشد، بيدار باشد، بااى بازى كه بر٥- كليسا بايد در عين انتظار
مى روز و ساعت آمدنئى�هاى جزاقب باشد كه از حماقت پيشگواين حال بايد مر
او بر كنار مباند.
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متى١:٢٤-٤٦:٢٥
متى ٦٤:٢٦

قا ٥:٢١-٣٦لو
اعمال ٤:١-١١

نيكيان ١١:٤-١٣:٥ل تسالواو
تيطس ١١:٢-١٤
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اعده است. انومتها بـوى از حكـوت بيشمـارتاريخ جهان ناظر اشكال متـفـاو
ى�هاى منبعـث ازمت نظامى، جمهـورى�هاى ناشى از حكوايج�تر آنها ديكتاتـورر

طه (كهع پادشاهى مشرواى اكثريت و دو نوى�هاى متشكل از آردم ساالرن، مرقانو
لهد شده) و پادشاهى مطلقه (كه در آن كالم پادشاه به منـزات پادشاه محدواختيار

ن است) مى�باشد.قانو
ان خدا رع پادشاهى مطلقه است. هيچ نهادى كه از بـيـروت خدا از نـوملكو

ى بهدستانش، هيچ نيـازدن بر زيرمت كراى حكود. خدا برد ندارجـومقيد كند، و
مى يا كسباى عمواجعه به آرى به مرد. تصميمات او نيازضايت آنها ندارجلب ر

ت او پادشاهى مطلقه است.ن و حكوله قانوند. كالم او به منزا نداراكثريت آر
ى بهفاداردن به پادشاه و ومت پادشاهى، دو خاصيت افتخار كـردر هر حكو

ند. آن قدر كه اين دو عنصر درى اهميت دارقابل تصورتاج و تخت، به طرز غير
صNمت پادشاهى حياتى نيستند. با اين وت خدا حياتى�اند، در هيچ حكوملكو

مياندن به خدائى كه خداست (روع بشر در سرپيچى ما از افتخار كرگناه بنيادين نو
ى ما به پادشاه پادشاهان نهفته است.فادار٢١:١) و در عدم و

اخرائل عهد�عتيق تـا اوشته�اى حياتى است كـه از اوت خدا، رع ملكـوضومو
ام خويش رائى خدا بر قـومانروعهد�جديد كشيده شده است. مطلب مزبـور، فـر

بيان مى�كند. مسيحى كه مى�آيد با تشريفاتى در خور پادشاهان تدهين شده خـدا
ندانند خداوان شاه شاهان و خداوند، پادشاهى كه به عنوفى مى�شوبه ناظرين معر

اهد شد.در آسمان بر سرير سلطنت نشانيده خو
اهد آمد.ه مى�كند كه انگار در آينده خوت اشارنه�اى به ملكـوعهدعتيق به گو

ديك است»«ملكوت آسمان نزكليد عهد�جديد، اعالن يحيى تعميد دهنده است كه 
«تيشهت خدا با الفاظ منادينى از قبيل (متى ٢:٣). حساسيت مقطع تاريخى ملكو

د»ا در دست دار«او غربال خود ر (متى ١٠:٣) و ختان نهاده شده»بر ريشه در
ضيح داده شـدهدن آن هستند، توع بـوقو(متى ١٢:٣) كه هر دو گوياى قريب�الـو
د كه نويد اجنيل عهد�جديـد درت خدا بـواست. به مناسبت افتتاحيه عصر ملـكـو

ديك است»، حساسيت ايامت نزچى دميده شد. پيام يحيى كه «ملكوشيپور جار
ا نشان مى�دهد.ر

ان در سايه اعـالنا نيز مى�تـود عيسى رت خود در بشـار مشهو)احت لهجـهصر
سيده واه رمتندانه از رت، قدرد. او اعالم مى�كند كه ملكـوت تفسير منوده ملكومژ

د خويـش بـهده شده است. عيسى بـه هـنـگـام صـعـوم خويش گسـتـردر ميـان قـو
ائى عيسى بهمانرومان داد كه در دنيا شاهدان او باشند. آنها بايد به فردانش فرشاگر

ان پادشاه كيهانـى، ازان شاه شاهان شهادت دهند. مقام فعلى عيسى به عنـوعنو
د يا به انكـار آنا ناديده مى�انگـارچشم�ها دور مانده است. دنيا يا پـادشـاهـى او ر

ت پنهان از ديده�ها، شهادتى عينىظيفه كليساست كه به اين ملكومى�ايستد. اين و
بدهد.

د. او اينك در آسمان بر تخت نشستهكى افتتاح كرا به مبارت خدا رعيسى ملكو
ا درفادار ردستان ودى از زيرا مى�ماند كه معدواست. البته او پادشاهى در تبعيد ر

اهدا به متامى آشكار خود رگشت خويش سلطنت خود و به گاه بازن خويش داراموپير
د.منو
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ت خدا، هم حاضر است و هم آتى. هـمعهد�جديد نشان مى�دهد كه ملكـو
ت صدق مى�كند و هم «نه هنوز». مسيحيان بايـد ايـن دود ملكـو«اينك» در مور

 حتققً و كامالًى نقدااه به چشم چيزت، خوك منايند. نگريسنت به ملكوا درجنبه ر
ه از آن آينده، زير پا نهادن پيام عهد�جديد است.اه به ديده پديده�اى يكسريافته، خو

د ماجوما خادمان پادشاهى هستيم كه از پيش بر تخت نشـسـتـه اسـت. بـا ايـن و
ئى درانوهمند او هستيم و مى�دانيم كه هـر زمندانه و شكوگشت پيـروزان بازمنتظر

اهد شد.مقابل او خم خو
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د.ه مى�شوت خدا با سلطنت مطلقه خدا ادار١- ملكو
صل مى�كند.ا به يكديگر وت خدا عهد�عتيق و عهد�جديد رع ملكوضو٢- مو

ا با ظهور و حضور عيسى و بر تختت خدا ر٣- عهد�جديد جشن افتتاحيه ملكو
 اعالم مى�كند.ًسمانشسنت متعاقب او، ر

ارقر برًجالل او كامـالگشت پرار است اما به هنگام بـازقر برًت خدا فعـال٤- ملكو
اهد شد.خو
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مور ١٦:١٠-١٨مز
مور ٢٧:٢٢-٣١مز

دانيال ٤٤:٢
حنا ٣٦:١٨يو
انيان ٨:١-١٤عبر
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وت ـاب هك ىـتقو« :ديوگ�ىم شرـاثآ زا ىكي ـدنب عـيجرت رد رصاـعم نارعاش زا ـىكي
ىتكرب عقاورد ،زيزع كي اب كيدزن تكراشم رد ندوب ».منامسآ رد هك راگنا ...متسه
هك دوش�ىمن تفاي ناهج رد ىتيعقوم هك هنوگ نامه ،لاح نيا اب .تسا ىندشان Nيصوت
ناوتب هك دوش�ىمن تفاي ناهج رد مه ىتذل چيه ،درك هسياقم منهج تكالف اب ار نآ ناوتب
.داد تسد هب ار نامسآ زيگنا�تفگش ىاهتذل زا ىقيقد هسياقم ،نآ ىور زا

د جهنما در مورلناكى رم و هوهاى شـوهمچنان كه در كتاب�مقدس، تصويـر
اند آسمان مى�تـوا هم در موركتـى رهاى اميدبخش و پربـران يافت، تصويـرمى�تو

اهيم و به شـهـرش ابـريافت. طبق آن تصاوير، آسمان بـه بـاغ بـهـشـت، بـه آغـو
د مى�آيد، تشبيه شده است.هى كه از باال فروشكوپر

اهر نشان وهاى جوارشليم جديد در قالب خيابانهاى بلورين طالئى با ديواور
جه درع بسيار قابل توضوتيبى از شادى مكرر و ماندگار تشريح شده است. موتر

هائى هم كه در آجناد كما اينكه چيزد ندارجوهائى است كه در آجنا ود آسمان چيزمور
جه�اند.هستند، بسيار قابل تو

د،گ، درتند از: اشك، غـم، مـراهند داشت عـبـارد نخوجوهائى كـه وچيـز
ه ازشيد و ماه، لعنت صادردمان بى�دين، گناه، عيب و نقصان، خورظلمت، مر
ع كنيد به پيدايش ١٤:٣-١٩).جوگناه آدم (ر

دخانه آب حيات،تند از: مقدسين، رود عباراهند بوهائى كه در آسمان خوچيز
ه بى�حجـابس او، چهـره و عرواج بردوستش، جشـن ازه خدا، پـره شفا، برميـو

شيد عدالت.خدا، خور
كتدانه مشارآسمان همان جائى است كه مسيح هست. آسمان، سعادت جاو

دناى منعكس كردز در تالش بـراربا مسيح، آن خدا و انسان است. جاناتـان ادو
ند، مى�نويسد كه مقدسيـن دران در آسمان دارشمه�اى از آن شفيعى كه ايمـانـدار
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هائىتوهاى محبت الهى، پـرتواى ابد در پرد و براهند كـرس محبت شنا خـواقيانو
ندهاى ابد پذيرد؛ و براهند بوق خوشن و بى�نهايت لطيN و شيرين، غربى�نهايت رو
ى بى�پايان منعكس كنندهدانه از آن لبريز و تا ابد محاط در آن و به طرزآن نور، جاو

اهند شد.چشمه آن خوآن به سر
اهندكت با خدا و جنات�دهنده خويش لذت خودر حالى كه مقدسين در مشار

ا كه برد، هيچ دليلى در دست نيست كه معتقد باشيم كه ايشان، مقـدسـيـنـى ربر
لگاهكت نكنند. آسمان، منزند و با ايشان مشارمين مى�شناخته�اند، بجا نياورى زرو

ست.هاى نيكوهمه چيز
صيN ايـناى تـولس برد. پـود دارجوكت�يافتگـى وجاتى از بـردر آسمـان، در

ت، در آسمـانخشندگى�هاى متـفـاوند كه بـا درا مثال مـى�زگانى رمطلب، سـتـار
شند كه بايد رود دارجوخشند. در هر حال، در اين مثال نكـاتـى واحدى مى�درو

خشند يعنى در آسمان، هيـچ نـاكـامـىگان مى�درد. نخست اينكه همـه سـتـارشو
ً،كت يافته�اند. ثانياانيم تصور كنيم، برنيست. در آجنا همه، بيش از آنچه ما بتو

هه كفايت مى�كند و باالخرا به يك اندازه كننده مسيح، جنات همه مقدسين ركار كفار
ند، دراه مى�آورا به همركت بيشتر يا كمتر ران كه «شايستگى» بر«اعمال» ايماندار

دى پادشاهانه خداست كهشنوض، اين خوئى هستند. در عود فاقد نيكوذات خو
ا فقط به خاطر مسيح مى�كند.د. او اين كار رب مى�دارا شايسته محسوآن اعمال ر

گتريـنگترين دهشت جـهـنـم، ابـديـت آن اسـت، يـكـى از بـزردر حالى كـه بـزر
سيد.اهد رگز به پايان نخوشادى�هاى آسمان، يقين به اين است كه هر

قا ٣٥:٢٠-٣٨، بهد. لواهد بوگز نخـوگ، ديگر هرآخرين دشمن يعنى مـر
دانه است.ان اطمينان مى�بخشد كه اين پاداش آسمان، جاوايماندار
شى غيـر قـابـله خداسـت. ايـن خـوگترين شادى آسـمـان، ديـدن چـهـربـزر

ح است ود. خدا روت از طريق چشم جان ميسر مـى�شـوصيN، در هر صـورتو
اهند ديد. اين همان پاداشى است كه از آن مـسـيـحا خوح او رگزيدگـان، درروبر

اهند شد.ه�مند خوندان او از آن بهراست و فرز
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د.اهد بوند نخواه دارگ به همرد و مرهائى كه در١- در آسمان، متام چيز
د.اهد بوات گناه خون گناه و تاثير٢- آسمان جائى بدو
اهنداسطه مسيح لذت خوان از حضور بالود كه ايمانداراهد بو٣- آسمان جائى خو

د.بر
سيـد،اهنـد رد خوان به ديدار سعادت�بخش خـداى خـو٤- در آسمان، ايمـانـدار

ندگى ممكن نيست.جتربه�اى كه در اين ز
د.اهد بودانه از پاداشهاى خدا خودن جاواى لذت بر٥- آسمان، جائى بر

ا كه در آسماند كه كمال شادى راهد بومينى، قادر نخو٦- هيچ دانش يا جتربه�اى ز
ه و تار كند.اهيم داشت، تيرخو
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ا به او بفهمانند،استند خدا رش كه مى�خومى گويند پسر بچه�اى با پدر و مادر
د اينكهده بوا گيج كرد. آنچه بيش از هر چيز او رنگى خدا بحث مى�كر چگو)هدربار

ا كه منى�شدانست خدائى رنه مى�توئى است. آخر او چگودند خدا نامربه او گفته بو
ئىك در مقابله با الهياتى كه مى�گفت خدا نامـرديد، عبادت و خدمت كند؟ پسر

من!»امن به او دست بزاهم كه بتوا مى�خود كه «من خدائى رآوراست، فرياد بر
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عس، تنها عاملى است كه نواسته مبتنى بر داشنت خدائى ملموشايد همين خو
هادار مى�كند. بتهاى سنگى و چوبى، هر چند كه همه يكسرستش بتها وا به پربشر ر

ئى هستنـد. آنـهـادن به ما، اما الاقـل مـران كمك كـر فاقـد تـوًكر و الل و شديـدا
احىاى ديدن عظمت خدا، طرجانشينانى هستند كه به اقتضاى عطش ديدگان ما بر

شده�اند.
ا به شبيه«جالل خداى غير فانى را م است زيرع بشر مجرلس، نو پو)به گفته

ا بـه دروغ«حق خدا رميـان ٢٣:١) و  مى�كنـد (روت انسان فانى تبـديـل»صور
ا به عوض خالقى كه تـامبدل مى,كند و عبادت و خدمت مى,كند مخـلـوق ر

ميان ٢٥:١). (روك است»ابداآلباد متبار
انه خدا عنواى ديدن مستقيم چهـرا برد رى خودان عيسى نيـز آرزوحتى شاگر

اى شامدند. هنگامى كه عيسى برده بوا خوردن خدا رئى بول نامردند. آنها نبز گوكر
ا«فيليپس به وى گفت اى آقا پدر رد، دانش ديدار كرآخر در آن باال خانه با شاگر

ف دل همـهحنا ١٤:٨). فيليپـس حـر (يوا كافى اسـت»به ما نشان ده كـه مـا ر
د.ا زان رايماندار

ه بى�حجاب خدا، از اساسى از چهرتودبينى بشر، با پراهى يا خود خواين خو
د. آن ديدار،اهد بود، بسنده خوه مقدسى كه دارد. ديدن او در شكومان مى�شودر

ام مى�كند.ا آرح بى�تاب رضاء و روا اقناع و ارجان ر
دگى ودان خويـش، آزرئى به شاگـرابگـواد جـودى از موراگر عيسـى در مـور

اب داد:د همين است. عيسى جود نشان داده باشد، آن مورصلگى از خوبى�حو
ا ديدا نشناخته,اى؟ كسى كه مر«اى فيليپس در اين مدت با شما بوده ام، آيا مر

حنا (يـوا به ما نشان بـده؟»ا ديده است؛ پس چگونه تو مى,گـوئـى پـدر رپدر ر
.(٩:١٤

شا بها كه با خوه رعظه سر كومينى خويش، موقبل از اين عيسى، در خدمت ز
د پاكى قلب،ا در مورد ركت خود. در اينجا او برده بواد كرد ايرع مى�شوحال�ها شرو

د. اينكه خـدا دراهند ديد، بر زبـان آورا خوعده�اى به ايشان كه خـدا راه وبه همـر

ئى باقىج است و اينكه او به چشمان ما نامر از ديدگان بشر خـارًد فعالجالل خو
ا ببيننددن مى�كشند تا آن يگانه�اى رش انسان�هائى است كه گرى بر دومى�ماند، بار

شتـه اى،دن فرقتى كه او با گمـاراالترين هدف ايثار و محبـت مـاسـت. از وكه و
ده كهمان خدا آن بوا مانع شد، فرسى به عدن رشمشير آتشين قهار در دست، دستر

دده بواست كـرخوسى كه درده ببيند. خدا حتى به موا بى�پرانـد او رهيچ انسانى نتو
ج ٣٣:٢٣). (خرو«روى من ديده منى,شود»اب داد: ده ببيند، جوا بى�پرجالل او ر

انند آنصاف، جنات�يافتگان مشتاق حلظه�اى هستند كه در آن بتوبا همه اين او
ند. دليل اينـكـه چشم بدوزًه خدا، مستقيـمـاا ببيند و بر پاكى شكـوى نقـاب رسو

صدن چشمان ما بلكه عدم خلوب بوا ببينيم، نه معيـوه رانيم آن منظرن منى�تواكنو
قلبهاى ماست. هنگامى كه در آسمان جالل يابيم و قلبهاى ما پاك شده باشند،

اهيم شد.ه�مند خود، بهرصيN مشاهده او در جاللى كه داراز سعادت غير قابل تو
عده ديـدارانده شده كـه وان خـو«ديدار پر سعادت» از آن رو اين به ايـن عـنـو

كتكت�يافتگى جان انسان است. عالى�ترين دعاى برخداست كه بيانگر نهايت بر
ا محافظت منايد و يهوه روى خودكت دهد و تو را بر«يهوه تو رد: ائيل اين بواسر

اد و تو رازافرا بر تو برحمت كند. يهوه روى خود رد و بر تو را بر تو تابان سازر
 (اعداد ٢٥:٦-٢٦).سالمتى بخشد»

ل مى�دهد كه هر چند بيشتر آنچه در آسمان در انتظار ماست درحنا به ما قويو
«ماننـد اوى به آن عظمت مطمئن باشـيـم كـه انيم از چيـزاز است اما مـى�تـوده رپر

حنا ٢:٣).ل يو (اوا چنان كه هست خواهيم ديد»ا او رخواهيم بود، زير
اى جتلـىه�اى ورد كه در آسمان، خدا به شـيـوا مطمئن مى�سـازعده مـا راين و

اهد داد. ديدارا نشان خود رته مشتعل)، خوه�اى مانند بو(ظهور جالل خدا به شيو
ا «چنان كهد. ما او رمى�گذرن ابر درته مشتعل يا ستوى مثل بوپر سعادت، از چيز

اهيم شد. آنگاه ديگرگاه خواهيم ديد. ما به طريقى، از عمق ذات او آهست» خو
ى نداريم كه دسـتسته�اى و ما نيز ديگر نيـازد و نه پـواهد بوستى در كار خـونه پو

از كنيم.اى ملس او درا برد رخو
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ستانه مى�كند.اى اقدامات بت پرصتى برا تبديل به فردن خدا رئى بو نامر١ً- بشر غالبا
ا به منايش گذاشت؛ ديدن او، ديدن پدر است.٢- مسيح، تصوير كامل خدا ر

عده داده شده است.د، و٣- ديدار خدا به كسى كه قلب شفاف دار
قتى كه در آسمان، پااليشا ببيند مگروه خدا راند چهرائى منى�تود ميرجو٤- هيچ مو
شده باشد.

انده شده است كه سيل آسا جانهاى ماانى» خو٥- ديدار آتى خدا از اين رو «كامر
كت پر مى�كند.ا با برر
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ج ١:٣٢-٢٣:٣٣خرو
اعداد ٢٤:٦-٢٦

متى٥:٨
حنا ١:١٤-١١يو

مكاشفه ١:٢٢-٥
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دا به چشم خود» يا «جهنم رها جمالتى مثل «در ميدان جنگ جهنمى برپا بوبار
فت بلكه بايد دانستا نبايد حتت�الفظى گرديدم» شنيده�ايم. البته اين قبيل جمالت ر

صيNاى توصفى جهنم هستند، لفظـى بـركه بيانگر متايل ما به استفاده از لـفـظ و
اند داشته باشد. با اين حال هيچيك از جتربه�هاىم�ترين جتربه�اى كه انسان مى�توشو

 با جهنم قابل مقايسه نيست. حتـى اگـر سـعـى كـنـيـمًاين جهانى انسان، عـمـال
انسته�ايما در نظر آوريم، باز هم نتوجنهاى ممكن انسان در اين دنيا رلناك�ترين رهو

ا خبر دهد.اقعيت تلخ جهنم ما رسانيم كه از عمق وا تا آجنا برد رتصور خو

م آند، مفهوايج استفاده مى�شوقتى كه از كلمه جهنم به هنگام هتاكى�هاى رو
دن آن لغت با استفاده بيـجـا از آن،در نظر خيلى�ها از اعتبار مى�افتد. سـبـك كـر

نند ياا بزد رادار كند كه قيد ته�مانده عقايد خوا وممكن است اشخاص بالتكليN ر
ند. ما ميل داريمد به حساب آورا جزو تفريحات لفظى خوه جهنم راژاستفاده از و

د و بدل كنيم تا با اينسانند، لطيفه را مى�ترجه ما رهائى كه به بيشترين و چيز)هدربار
ت تهديد كننده آنها بكاهيم.ا كشيده از قدرده، نيش آنها رتالش بيهو

اسل و هرم جهنم در ما هوه مفهوهيچيك از مفاهيم كتاب�مقدسى، به�انـداز
دى، تعليماى ما غير عادى است كه معـدوه هم برايجاد منى�كنند. به همان انـداز

د مسيح.د باور مى�كنند اال به خوا به هر كس كه منتسب شوم جنهم رمفهو
د جهنم، از دهان عيسى صادر شـده متامى تعليم كتاب�مقدس در مـورًتقريبا

دى حتى خوفادارع، بيش از همه باعث به خطر افتادن وضواست. شايد همين مو
اى جامسيحيان به تعليم مسيح باشد. مسيحيان دنياى معـاصـر، طـى تـالش بـر

اهاى رو به نقصان جهنم ردن آن، مرزقيق كرد عيسى يـا رخالى دادن به تعليم خو
جى، درياچها مكان ظلمت خـارحتت فشار گذاشته�اند. كتاب�مقدس، جهـنـم ر

ندان، جاىكات خدا، زآتش، جاى گريه و فشار دندان، مكان جدائى ابدى از بر
ات ابدى،ده است. اين منادهاى گوياى مجازصيN كرند تومها منى�ميرعذاب كه كر

ما به مفـهـوصيفـات مـزبـور رد كه آيا مـا بـايـد تـوا بهـس ذهـن مـى�آورال راين سـو
ها استعارف بدانيم؟ اگر آنها ره�هائى صرا استعارحتت�اللفظى بگيريم يا اينكه آنها ر

د. ما نبايد فكر كنيم كه آنهاد ندارجوك بشر در آنها واى درى برتلقى كنيم هيچ چيز
ه هستند.فقط استعار

ه باشند، احتمال اين هست كه گناهكار در جهنـم بـاض كه استعـاره به فرتاز
نتاى تشبيه سكـوجيح دهد همان درياچه آتشـى كـه بـرد كه ترفالكتى روبرو شـو

د. اگر آنا بگيـرات اصلـى او رح شده، در عمل جاى مجـازابدى او در آجنا مطـر
اقعيت امرقت ما بايد نتيجه بگيريم كه وه باشند آن و استعارًاقعامناظر دهشت�بار و

هه�ها در پى القاى آن هستند. كار استعـارلناك�تر از آن است كه استـعـارى هوچيز
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اىى كه به نسبت محتوه كند، چيزاى خويش اشارى ور اين است كه به چيزًالاصو
د. اينكه عيـسـىار دارى از فعليـت قـرتبه عالى�تر يا بـيـشـتـره، در مرد استـعـارخو

اىاند برده، منى�توصيN و جتسم جهنم به كار براى توا بره�ها رسناك�ترين استعارتر
شى باشد.ه مى�دانند، باعث دخلوا فقط استعاره�ها رآنانى كه آن استعار

خىاى جدائى از خداست»، بره�اى برقتى مى�گويند كه «جهنم فقط استعـارو
اى شخـصاى ابد، خطر چندانى بـردن از خدا براحتى مى�كشند. جـدا بـونفس ر

د. شخص بى�ايمان، بسيار مايل است كه از خدا جدا باشد. مشكلتوبه�ناپذير ندار
اهدد بلكه حضور خدا خـواهد بودن از خدا نخونه آدم�ها در جهنم، جدا بـوآن گو

اهد داد. در جهنم، خدا در نهايـت غـضـبا عذاب خوى كه آنهـا رد، حضـوربو
ات به حق خويشد تا مجازاهد بود. او در آجنا خواهد بوآسمانى خويش حاضر خو

دشى منى�پذيران آتشى كه خاموا به عنوا پياده كند. آنها او رد لعنت�شدگان ردر مور
اهند شناخت.خو

اى برًنه حتليل مى�كنيم، جهنم غالباا چگوم جهنم رف�نظر از اينكه ما مفهوصر
ت اگرعادى است. در هر صورحمانه و غيرات بى�رما يادآور جائى مملو از مجاز

د، آن بو اين استم جهنم استشمام كرا از مفهوئى از آسايش رچكترين بود كوبشو
د.اهد بوحمى نخوى از بى�رئيم كه در جهنم اثراغ بال بگوانيم با نهايت فركه مى�تو

اتى است كهعمال مجازِحمى امه بى�رحم باشد. الزغير ممكن است كه خدا بى�ر
ى است. خداحمى، بدين معنا بيدادگـرم سنگين�تر يا خشن�تر باشد. بـى�راز جر
اى ر همان كـارًمين مطمئناا حتميل كند. داور همه زانه راتى بيدادگراند مجازمنى�تو

جنگز از دست او متحمـل رمى�كند كه عادالنه است. هيچ انسان بى�گنـاهـى هـر
دانگى آن باشـد. اشـخـاصاهد شد. شايد مهيب�ترين جنبـه جـهـنـم، جـاونخـو

جنهاطى كه اميد داشته باشند كه آن رند به شرا تاب بياورجنها رگترين رانند بزرمى�تو
اد. تعليم كتاب�مقدس آشكاراهد بوى نخود. در جهنم از چنين اميدى خبرپايانى دار

فتهد حيات به كار ره ابدى هم در مـوراژات، ابدى است. واين است كه آن مجاز
دى كامل. جاناتـاند�آور است نه نـابـوات، درگ. مجـازد مراست و هم در مـور

عظه�اى بر مبناى مكاشفه ١٥:٦-١٦ گفته است: «انسانهاى شريردز در موارادو
دند تاد گراى هميشه نابوند و برت از ته دل آرزو مى�كنند كه نيست شودر جهان آخر

ند.»انند از غضب خدا بگريزبتو
ا پشت سر گذاشته اسـت.با اين حساب، جهنم ابديتى است كه عـادل آن ر

ى از آن وان خداست، عذاب اليمى است كه هيچ گريزجهنم غضب هميشه سوز
شناسى از كار مسيحند قدرك اين مطلب در رود. دراهد بوقفه�اى در آن نخوهيچ و

د.عظه به اجنيل او، اهيمت حياتى دارو مو
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د.اى هر جتربه�اى است كه در اين دنيا يافت مى�شوجن جهنم ور١- ر
د.ح شامل جهنم نيز مى�شوضو٢- تعليم عيسى، به و

اقعيتقت وه باشند، آن و جهنم، استعار)هصي�Nهاى كتاب�مقدس دربار٣- اگر تو
د.اهد بوه�ها خوامر بدتر از آن استعار

ست.ى او٤- جهنم، حضور خدا در غضب و داور
اى  عدالت مطلقاى اجرد، جهنم جائى برد ندارجو در جهنم وًحمى مطلقا٥- بى�ر

د.اهد بوخو
اهدى از آن يا توبه�اى يا نيست�شدنى در كار نخو٦- جهنم ابدى است. هيچ گريز

د.بو
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قا ١٩:١٦-٣١لو
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مكاشفه ١١:٢٠-١٥
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