در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﭼﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۰-۱:۳
و ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ،ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻧﺎم ،از رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮد ﺑﻮد .او در ﺷﺐ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪهای ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮ ِ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻧﺸﻮد ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ «.ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮد؟« ﻋﯿﺴﯽ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آب و روح ﻣﻮﻟﻮد ﻧﮕﺮدد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻢ
ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺸﺖ روح اﺳﺖ .ﻋﺠﺐ ﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ ِ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد و ﺻﺪای آن را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدد«.
ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد؟« ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ را
ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟«

ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۷:۳ﺑﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺠﺐ ﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ ِ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدﯾﺪ «.و در آﯾﮥ  ۳ﺑﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس و
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪیﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﯿﻢ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮ ِ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻧﺸﻮد،
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ،دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ،ﯾﺎ ﺳﻄﺤﯽ و ﻇﺎﻫﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه
ﺖ
ﻣﺜﻞ آن آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺧﻠﻘ ِ
ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ِ ﺣﯿﺎت.
در ﭘﯿﻐﺎم ﻗﺒﻞ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﭼﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ و در دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ (۱ :آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه روی
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه اﺳﺖ؛  (۲آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه روی ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ واﺳﻄﮥ روحاﻟﻘﺪس
ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد و ﻟﺒﺮﯾﺰ از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،اﻣﺎ از ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد .او ﮐﺎر ِ ﺧﺪا از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ را در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮدش آن ﮐﺎر ﺧﺪا از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ ،اﮔﺮ دو ﻧﮑﺘﮥ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﺒﻞ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻓﺮﻣﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزۀ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ روحاﻟﻘﺪس از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﺪای روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﯿﺎﺗﯽ
ت ﺗﺎزه را روﺣﺎﻧﯽ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﯿﺎت
آن ﺣﯿﺎ ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ در آﯾﮥ  ۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺸﺖ روح اﺳﺖ «.ﺟﺴﻢ از ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »از روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدﯾﻢ «.ﺟﺴﻢ،از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و روح از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ.
ت روح ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
اﮔﺮ از ﺣﯿﺎ ِ

۱

ﺑﻪ واﺳﻄﮥ روحاﻟﻘﺪس ،در ﻋﯿﺴﯽ
در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ :راﺑﻄﮥ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و راﺑﻄﮥ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﺎ اﯾﻤﺎن .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ راه
و راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۶:۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت در ﭘﺴﺮ او اﺳﺖ .آن ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ را دارد ﺣﯿﺎت را دارد و آن ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﻧﺪارد ﺣﯿﺎت را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۲-۱۱:۵ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻮ آن ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ »در ﭘﺴﺮ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ْ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .اﮔﺮ او را دارﯾﺪ ،از ﺣﯿﺎت ﺗﺎزۀ روﺣﺎﻧﯽ و اﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﯿﺴﯽ
در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۶۳:۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روح اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﮔﺮ از روح ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا راه ﯾﺎﺑﯿﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۵:۳
آن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ ،از ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و آن ﺣﯿﺎت ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس ،از ِ
اﯾﻦرو ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس در زﻧﺪه ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺟﺎن ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :روحاﻟﻘﺪس آن ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﺗﺤﺎدی
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و واﻗﻌﯽ«

اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن
ﺳﭙﺲ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۱:۲۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦﻗﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورده ،ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ «.و اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۴:۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﻏﻠﺒﻪای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺧﺪا ﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه از ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﺒﻞ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدﯾﻢ :در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ،روحاﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادﻧﻤﺎن
ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎنْ ﻣﺎ را از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزۀ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه :ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﺎزه ﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه روی ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪﺗﺎن را
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزهای را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ آﻣﺮزﯾﺪه و ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ،
ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺗﺎزه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ روح ﺧﺪا ،ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪهام و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ در ﯾﻮﺣﻨﺎ
 ۵:۳ﺑﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آب و روح ﻣﻮﻟﻮد ﻧﮕﺮدد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮد«.
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﺒﺎرت »از آب و روح« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺷﺎره دارد ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﯿﺎت در روح و دری اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﯾﯿﻨﻬﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را
ﺗﻌﻤﯿﺪ ِ ﻣﻘﺪس
اﺳﺎس ِ
ِ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب از ﮔﻨﺎه آزاد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﻣﻘﺎم
ِ
ت دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آب ،در ﮐﻼم ،ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ» :ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب
آﯾﯿﻦ ﺣﯿﺎ ِ
ِ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ«.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

۲

ﭼﺮا واژۀ »آب« در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آب در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺎن ،در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
»آب« ﺑﻪ ﭼﻪ اﺷﺎره دارد.
 (۱در اداﻣﮥ ﻓﺼﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ واژۀ آب در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺷﺎره ﻣﯽداﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻻزﻣﮥ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﻮد،
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﮑﻨﺪ .آﯾﮥ :۱۵
»ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ «.آﯾﮥ » :۱۶ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن آورد ﻫﻼک ]ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ[ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ «.آﯾﮥ » :۱۸آن
ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ ﻧﺸﻮد «.اﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﯾﻤﺎن ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﺑﺎد ﺗﺸﺒﯿﻪ ِ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻧﯿﺴﺖ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۸ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد و ﺻﺪای آن را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از
آوردن ﺗﻮﻟﺪ
روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ در ﺑﻪ وﺟﻮد
ِ
ﺗﺎزه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ آب ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺮ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه رخ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ،در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،آن را ﺑﻪ ﺑﺎد
آﯾﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ِ آب ﻣﺤﺪود ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺎد را ﺑﻪ
ِ
ﺷﺪن ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد
 (۳ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺑﺎ ﻧﮑﻮﻫﺶ
ِ
ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻓﺮﯾﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۱۰ﺑﻪ
ِ
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟« اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺑﻮد ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
درک ﮔﻔﺘﻪاش ،ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭘﺲ از ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
 (۴آب و روح ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮏ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ در آﯾﮥ  ۱۰ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۳۶و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎ ِ
ط ﻧﺰدﯾ ِ
آب و روح را ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻓﺼﻞ و ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ اداﻣﮥ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

آب و روح ،در ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ ۳۶
ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯽ
ﺣﺰﻗﯿﺎل آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﻮﻣﺶ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺑﺎﺑِﻞ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ِ
وﺳﯿﻊﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻬﺪی ﺗﺎزه را ﺑﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮدش اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۲۰:۲۲ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۳۶ﯾﮑﯽ از وﻋﺪهﻫﺎی آن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ در ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۳۱از
ِ
آﯾﮥ  ۳۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺣﺰﻗﯿﺎل :۲۸-۲۴:۳۶
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد درﺧﻮاﻫﻢ آورد و آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را در
ِ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﮥ ﻧﺠﺎﺳﺎت و از ﻫﻤﮥ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ
دل ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺧﻮد را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
دل ﺳﻨﮕﯽ را از ﺟﺴﺪ ِ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮدهِ ،
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ِ
۳

ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ
ِ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آب و روح ﻣﻮﻟﻮد ﻧﮕﺮدد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼم ِ ﻋﯿﺴﯽ از آن آﯾﺎ ِ

ﺷﻮد «.ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد« )آﯾﮥ (۲۸؟ آﯾﮥ  :۲۵ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ از ﻫﻤﮥ ﻧﺠﺎﺳﺎت« و در آﯾﮥ  ۲۶ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دل
ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎزﮔﯿﯽ ﮐﻪ
ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻬﻨﻪ و ﺧﻠﻘﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﺎک
ِ
ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه اﺷﺎره دارﻧﺪ و اﯾﻦ دو از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »آب و روح« ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﺎزه
ِ
دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ روﺣﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎ دﻟﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺧﻮدی ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮم.
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ ﺑﻮدم و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهام ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن
ِ

اﻧﺴﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮐﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ آن
ِ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮزش و ﭘﺎک ﺷﺪن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهای از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺮزﯾﺪه ﯾﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد.

ﺖ ﮐﻬﻨﮥ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺖ )روﻣﯿﺎن  (۶:۶و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدهاﯾﻢ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  (۳:۳و »ﺧﻮد را ﻣﺮده
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿ ِ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ« )روﻣﯿﺎن  (۱۱:۶و »اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﯾﻢ« )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۲۲:۴اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد و ﻓﻄﺮﺗﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﻄﺮۀ آن ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﭘﺲ ،وﻗﺘﯽ درﺑﺎرۀ دل ﺗﺎزهﺗﺎن ،روح ﺗﺎزهﺗﺎن ،و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزهﺗﺎن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﯾﺪ و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز
ﺧﻮدﺗﺎن وﺟﻮد دارﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪن و ﭘﺎک ﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ واژۀ »آب« ﺑﺪان اﺷﺎره دارد .ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺎک ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎ آب ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  ۸:۳۳آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و از ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ«.
ﭘﺲ آن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش اﺳﺘﻤﺮار دارد ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﮔﺮدد.

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺷﺪن
وﻟﯽ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪن و ﭘﺎک ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﮔﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎزهای از دﯾﺪن،
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،و ارزش ﮔﺬاردن اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎل در آﯾﮥ  ۲۶و  ۲۷از دل ﺗﺎزه و روح ﺗﺎزه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دل ﺗﺎزه ﺑﻪ
دل ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺧﻮد را
دل ﺳﻨﮕﯽ را از ﺟﺴﺪ ِ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮدهِ ،
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ِ

اﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ«.
در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮ ِ

دل
درک ﻣﻦ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ ،دل ﺳﻨﮕﯽ دﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯽﺣﺲ و ﺑﯽرﻏﺒﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ِ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ و
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽﺣﺲ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ دل ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺖ و ﺧﻮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ،در
ِ

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،دﻟﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ دل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦرو ،در روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ،ﺧﺪا دل ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻣﯽدارد و دل ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .واژۀ »ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ« ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﻧﺴﺎن« ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

۴

در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۶:۳ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻟﯽ ﻧﺮم و زﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮا و ﺑﺎ ﺣﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯽ ﺳﻨﮕﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دل ﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮدۀ ﻣﺎ ،ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ دلزده اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش ﻋﯿﺴﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد .در روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهِ ،
)ﺣﺲ روﺣﺎﻧﯽ(.

ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺣﺰﻗﯿﺎل در آﯾﺎت  ۲۶و  ۲۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد  . . .و روح ﺧﻮد را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ« ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺧﺪا ﺣﯿﺎﺗﯽ زﻧﺪه و روﺣﺎﻧﯽ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ را در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺟﺎی
ِ
ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ،آن روح ﺗﺎزه ،ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺗﺎزۀ ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

دل ﺗﺎزه و ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺣﺲ و ﭘﺬﯾﺮا و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮده ﮔِﻠﯽ ﻧﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻗﺎﻟﺐ ِ ﺧﻮدش را
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در ذﻫﻦ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ِ
ﺑﺮ آن ﻣﯽزﻧﺪ و آن را از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽآورد .از آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس درون ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،دل و ﻓﮑﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ

ﺖ روح ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۳:۴را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﺷﺨﺼﯿ ِ

ﻋﯿﺴﯽ را ﭼﻮن ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﭼﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ،روحاﻟﻘﺪس ﻣﺎ را ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎ را از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزۀ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،روحاﻟﻘﺪس ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻣﺴﯿﺢ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و روحاﻟﻘﺪس دل ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽﺣﺲ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﻟﯽ ﻧﺮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽدارد ،دﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر روحاﻟﻘﺪس آن را ﺑﻪ دﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﺑﻪﺟﺎی آوردن ارادۀ ﺧﺪا اﺳﺖ )ﺣﺰﻗﯿﺎل .(۲۷:۳۶
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن ،در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﻪ ﻗﺪرت روﺣﺶ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﭼﻮن
ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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