اﻗﺘﺪار و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت
اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ۲۱-۱۴:۲
ﭘﺲ ﭘﻄﺮس ﺑﺎ آن ﯾﺎزده ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان ﯾﻬﻮد و ﺟﻤﯿﻊ َﺳﮑﻨﮥ اورﺷﻠﯿﻢ ،اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن
ﯾﻮﺋﯿﻞ
ﺖ ﺳﻮم از روز اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋ ِ
ِ
ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از روح ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ و

ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ روﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ،در آن اﯾﺎم از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و از ﺑﺎﻻ در اﻓﻼک ﻋﺠﺎﯾﺐ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ در زﻣﯿﻦ آﯾﺎت را از ﺧﻮن و آﺗﺶ و ﺑﺨﺎر ِ دود ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آورم .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺧﻮن ﻣﺒﺪّل ﮔﺮدد ،ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع روز ِ ﻋﻈﯿﻢ ِ ﻣﺸﻬﻮر ِ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ«.

رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۲-۸:۱۳ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در آﯾﻨﮥ ﮐﺪر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻬﺮهای زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داد .از اﯾﻦرو ،در ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوز ،ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟

ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮدن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ،ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮدن ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن درﺑﺎرۀ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻗﺘﺪار دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﻬﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن
اﻓﺰوده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻮﻻن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت در ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ از اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻄﻮر ﻫﯿﭻﯾﮏ از دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ دارای ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪاری ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۳۸-۳۷:۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪارد اﻗﺮار ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻮﻻن از اﻗﺘﺪار ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭘﺲ ،از آن زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻫﯿﭻ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮﺗﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺘﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  ۳-۱:۲ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﮔﺎه ﺳﺎزد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاش ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهام ﺗﻔﺎوت
دارد ،ادﻋﺎﯾﺶ را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ» .اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺑﺎرۀ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻮش ﺧﻮد ﺑﻪ زودی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻧﻪ از روح و ﻧﻪ از ﮐﻼم و ﻧﻪ از رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ روز
از
ِ
ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آن ارﺗﺪاد ،اول ،واﻗﻊ ﻧﺸﻮد  . . .آن روز ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﮏ ﻫﺮ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺤ ِ
ﭘﺲ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪار رﺳﻮﻻن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮﻗﺎ و ﻣﺮﻗﺲ و ﯾﻌﻘﻮب )ﺑﺮادر ﺧﺪاوﻧﺪ( ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ در آن روزﮔﺎر ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻮﻻن ﻣُﻬﺮ اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ زد .از اﯾﻦرو ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوران ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻮﻻن را از اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ

۱

ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ در ﻣﻘﺎم ﮐﻼم اﻟﻬﺎمﺷﺪۀ ﺧﺪا ﻣُﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﮐﻞ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎد و ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻗﺮار
ﮐﻞ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﻗﺎﻋﺪه و ﻣﻌﯿﺎر
ِ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﭼﻪ روی داد؟
ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۱۶:۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از
اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه روز ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن .ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﯿﺤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ در
اﻧﺘﻈﺎرﻧﺪ ﺗﺎ »ﺑﻪ ﻗﻮت ،از اﻋﻼ آراﺳﺘﻪ« ﺷﻮﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۴۹:۲۴ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ،۲:۲روحاﻟﻘﺪس ﭼﻮن ﺻﺪای وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻮﻗﺎ در آﯾﮥ  ۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ از روحاﻟﻘﺪس ﭘ ُﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ «.آﯾﮥ  ۱۱ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن آوردﻧﺪ
دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪی از ﻏﺮﯾﺒﺎن ﮐﻪ آواز اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن آوردﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا در درک ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮت ﯾﻮﺋﯿﻞ
ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻏﺎز ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
در آﯾﮥ  ،۱۶ﭘﻄﺮس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﯾﻮﺋﯿﻞ  ۲۸:۲ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﻄﺮس در آﯾﺎت  ۱۸-۱۷از ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از روح ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ روﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ،در
آن اﯾﺎم ،از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
ﯾﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺎﻧﯽ )»ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ«( ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮥ آن ﻧﺰول ْ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﻣﺮد و زن ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦرﺗﺒﻪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ،ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در »اﯾﺎم آﺧﺮ« روی
ﯾﻮﺋﻴﻞ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ «.ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ »اﯾﺎم آﺧﺮ« ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺎم آﺧﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
آﺧﺮ از آن زﻣﺎن آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ﻗﺮار دارﯾﻢ؟

اﯾﺎم آﺧﺮ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ .از زﻣﺎن آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۲:۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪا ﮐﻪ در
زﻣﺎن َﺳﻠَﻒ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ «.از زﻣﺎن آﻣﺪن ﭘﺴﺮ ،ﻣﺎ در »اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ )روزﮔﺎر ﻣﺎ( ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮕﺎن و
ﭘﺎﯾﯿﻦرﺗﺒﮕﺎن ،ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﯾﮥ  ۱۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪا روﺣﺶ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﯾﺨﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن .ﭘﻄﺮس در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۳۹:۲ﻣﻮﻋﻈﻪاش را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﯾﻦ وﻋﺪه اﺳﺖ )وﻋﺪۀ روحاﻟﻘﺪس در آﯾﮥ (۳۸
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ «.اﯾﻦ وﻋﺪه ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ،(۲۹:۱۲اﻣﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ از ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )آﯾﮥ  (۳۸و ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﺠﻠﯽِ روحاﻟﻘﺪس در اﯾﺎم آﺧﺮ

۲

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )آﯾﺎت » :(۱۸-۱۷ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ روﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ،در آن اﯾﺎم ،از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.

ت ﺧﻮد از اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺐ آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ذا ِ
ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ :آﯾﺎ ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﭘﻄﺮس و ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن ،و ﻏﻼﻣﺎن و
ﮐﻨﯿﺰان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ و اﺷﻌﯿﺎ و ارﻣﯿﺎ ،ﻧﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﻬﺎم ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻼﻣﯽ را ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۱۷:۲ﺑﺪان
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮﺗﯽ اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺪار اﻧﺒﯿﺎی ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﯾﺎ
اﻗﺘﺪار ﻋﯿﺴﯽ و رﺳﻮﻻن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت را ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ،در ذات ﺧﻮد ،از اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه درک ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮﺗﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ در ذﻫﻨﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺟﺎﯾﯽ
ت ﺧﻮد از اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ در
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ذا ِ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش ﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺐ آن اﺳﺖ
و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎری ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ،ﻫﻤﮥ ﺗﻼش ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﭼﻪ در
ت ﺧﻮد از
ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ و ﭼﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺒﻮت ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺒﺶ اﺳﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ذا ِ
اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ.
ﺣﺎل ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت را ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺎی ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﯿﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ
آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻄﯿﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و آن را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ اﻟﻬﯽ و ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،رﯾﺸﻪ دارد؟
ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺒﺶ اﺳﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .آری ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﯾﮏﺻﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ در ﺣﯿﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ از ارزش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ .آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم آن ﻣﻌﻠﻢ از
اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﮐﻼم او را ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﮔﻔﺘﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻄﯿﻪای ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺒﺶ اﺳﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪای ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ )ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس( رﯾﺸﻪ دارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
آن ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﯿﺰی در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦرو از اﻗﺘﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در درک و ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﺶ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﺣﻘﯿﻘﺖ

۳

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد .ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻄﯿﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ت ﺧﻮد از اﻗﺘﺪار اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ذا ِ
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ،دﺳﺖ ﺧﺪا در ﮐﺎر
اﺳﺖ .ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻄﯿﻪای روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ را ﺑﺎ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﺑﺮ
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را در ذﻫﻦ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد )ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺮاﺳﻮی درک و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮل( و
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪاش اﺻﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک و ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺮﺳﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ در آﯾﻨﻪای ﮐﺪر
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۱۲:۱۳ﺛﻤﺮۀ ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ
ﮐﻤﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ .ﺣﺎل ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺒﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﻧﻘﺺ اﻧﺴﺎن
ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  (۲۶ ،۱۲ ،۳:۱۴ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﯿﺐ و
ِ
درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﮏ ﺧﻮردن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺎزهای را در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ
ﻧﮑﺘﮥ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهام اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺒﺶ اﺳﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ رﯾﺸﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و از ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺎزهای را در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ .از ﯾﮏ
ﺳﻮ ،در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ و رﺳﻮﻻن( و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺜﻨﯿﻪ ۳:۱۳؛  ۲۰:۱۸آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ارﻣﯿﺎ  (۱۶:۲۳ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی از اﻧﺒﯿﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ ﻧﺒﻮت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .در ﺧﺼﻮص »ﻋﻄﯿﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮت« ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻄﯿﻪای ﮐﻪ
روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﺟﺒﺶ اﺳﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻄﯿﻪای ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ رﯾﺸﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺐ و
ﻧﻘﺺ اﻧﺴﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ
ِ

اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ِ ﺳﻮﻣﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ.

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﮏ زدن و از ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺬراﻧﺪن اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  ۲۲-۱۹:۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
راﺳﺖ و دروغ ﺑﻮدﻧﺶ آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ از ﺑﺪی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد» .روح را اِﻃﻔﺎ
ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪی اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.اﯾﻦ
ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ
ّ
ﺳﻨﺠﯿﺪن ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻧﺒﯽ راﺳﺘﯿﻦ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ دروﻏﯿﻦ و از ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪن از آن
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﻧﺒﻮت ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﻧﺒﻮت ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن از ﻋﻄﯿﮥ ﻧﺒﻮت روﯾﮕﺮدان ﺷﻮﯾﻢ ،روحاﻟﻘﺪس را ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎ
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﺎ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ.
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