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پیش گفتار
تیموتی کِلِر

پرسش ۱. هدف اصلی انسان چیست؟
که خدا را جالل دهد و تا ابد از او لذت ببرد. پاسخ: هدف اصلی انسان این است 

پرسش ۱. یگانه تسلی شما چه در زندگی و چه در مرگ چیست؟
که من متعلق به خودم  پاسخ. یگانه تسلی من چه در زندگی و چه در مرگ این است 
باوفایم،  منجی  به  مرگ،  از  پس  چه  زندگی  این  در  چه  جانم،  و  جسم  بلکه  نیستم، 

عیسی مسیح، تعلق دارد.

آغاز  پاسخها  و  پرسشها  این  با  ِهیِدلِبرگ  و  میِنستر  ِوست  پاسخ  و  پرسش  مجموعه 
ک آنها در بسیاری از اعتقادنامه های الهیاتی مان طنین انداز می باشد.  می گردند و پژوا
کتابهای الهیاتی با این حقایق آشنا  گوش سپردن به موعظه ها و مطالعۀ  ما به واسطۀ 
هستیم، حال آنکه، بسیاری از مردم با منبع و سرچشمۀ آنها آشنا نیستند و به یقین 

هیچ گاه این حقایق را به صورت پرسش و پاسخ به حافظه نسپرده اند.
کلیساها و سازمانهای مسیحی اعتقادنامۀ خود را منتشر می کنند  امروزه، بسیاری از 
گذشته، این  که از چه باور و دیدگاهی برخوردارند. اما، در  تا به همگان اعالم نمایند 
چنان  با  و  بودند  پربار  و  غنی  چنان  کتاب مقدس  الهیات  لحاظ  به  اعتقادنامه ها 
که ایمانداران آنها را به حافظه می سپردند و آن  گشته بودند  دقت و موشکافی تنظیم 
حقایق منبعی برای رشد و آموزش مسیحیان به حساب می آمدند. آن اعتقادنامه ها 
به صورت یک سری پرسش و پاسخ مکتوب می گشتند و »مجموعه پرسش و پاسخ« 
این  به  که  می باشد   katechein یونانی  واژۀ  از  برگرفته  عبارت  )این  می شدند  نامیده 
گفتاری«(. مجموعه پرسش و پاسخ ِهیِدلِبرگ  معنا است: »تعلیم شفاهی یا رهنمود 
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میِنستر  ِوست  مفصل  و  مختصر  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  و   ۱۵۶۳ سال  محصول 
کلیساها  محصول سال ۱۶۴8 از معروف ترین مجموعه ها هستند و امروزه بسیاری از 

اصول الهیاتی شان را بر پایۀ این مجموعه ها بنا نموده اند.

پرسشها و پاسخهایی که به فراموشی سپرده شده اند
بزرگساالن،  میان  در  ویژه  به  پاسخ،  و  پرسش  روش  این  از  استفاده  حاضر،  عصر  در 
گردسازی  شا برای  آموزشی  برنامه های  امروز،  است.  شده  سپرده  فراموشی  به  کاماًل 
کتاب مقدس و دعا و مشارکت و بشارت قرار داده اند  تمرکزشان را بر جلسات مطالعۀ 
ژرفای الزم  و  فاقد عمق  تعالیمشان  الهیاتی می رسد  آموزه های  به  نوبت  که  زمانی  و 
را  دانش آموزان  قدیمی  پاسخهای  و  پرسشها  مجموعه  این  آنکه،  حال  می باشند. 
ترتیب  این  به  و  می سازد  آشنا  رّبانی  دعای  با  و  فرمان،  ده  با  رسوالن،  اعتقادنامۀ  با 
توازنی  روحانی  تجربه های  و  عمل  در  اخالقی  اصول  و  کتاب مقدس  الهیات  میان 
به حافظه سپردن پرسشها  نمودن در  را موظف  برقرار می گردد. همچنین خود  عالی 
و  آن حقایق عمیق تر در دل جای می گیرند  و مفهوم  باعث می شود معنا  پاسخها  و 
طبیعتًا موجب می شود دانش آموزان خود را پاسخگو بدانند و مطالب را آسان تر ملکۀ 
گردسازی را در  ذهنشان گردانند و صرفًا قصدشان این نباشد که دوره های آموزشِی شا
که این گونه پاسخگویی  شکل معمول و متعارفش سپری نمایند. نکتۀ آخر این است 
گفت و شنود  کنش و  و وا ُکنش  را به یک سری  یادگیری  و پاسخها روند  به پرسشها 

میان دانش آموزان و آموزگاران تبدیل می سازد.
کاربرد جمعی دارد تا فردی.  به بیان دیگر، ساختار این گونه پرسشها و پاسخها بیشتر 
کنند. رهبران  والدین می توانند این مجموعه پرسش و پاسخ را با فرزندانشان تمرین 
کلیسا  کلیساها می توانند مجموعه پرسشها و پاسخهای مختصر را به اعضای جدید 
تمرین  تازه کارتر  رهبران  با  را  مفصل تر  و  جامع تر  پاسخهای  و  پرسشها  و  دهند  تعلیم 
در  پاسخها  و  پرسشها  از  می توان  مجموعه،  این  محتوای  غنای  سبب  به  نمایند. 
که یک بدن است می تواند ایمانش را  کلیسا  که  پرستش دسته جمعی بهره برد، چرا 

معترف باشد و با حمد و ستایِش خدا ایمانش را ابراز نماید.
»شناخت  سپرده ایم  فراموشی  به  را  پاسخها  و  پرسشها  مجموعه  کاربرد  امروزه  چون 
و نامشخص دربارۀ خدا  از حقیقت، اعتقادات مبهم  کم عمق  و معرفت سطحی و 
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– در شغل و حرفه مان، در اجتماع، در  و خداترسی، و بی توجهی به مسایل زندگی 
کلیساهای انجیلی در زمانۀ ما  کلیسا – همه و همه اغلب از ویژگیهای  خانواده، در 

به شمار می آیند.«۱

چرا مجموعه پرسش و پاسخ جدید نوشته می شود؟
برجسته  و  عالی  بسیار  که  شده اند  نوشته  فراوانی  پاسخهای  و  پرسشها  مجموعه 
چرا  پس  آمده اند.  بیرون  سربلند  آزمایش  بوتۀ  از  و  دارند  دیرینه  قدمت  می باشند، 
انگیزۀ  برخی  شاید  واقع،  در  بنویسیم؟  جدید  مجموعه ای  و  دهیم  زحمت  خود  به 
امروزه  اما  ببرند.  سوال  زیر  کند  بازنویسی  را  مجموعه ها  این  دارد  قصد  که  را  کسی 
بود  واجب  و  مهم  و  طبیعی  امری  کلیساها  برای  گذشته  در  که  نمی دانند  بسیاری 
آنها  از  زمانۀ خودشان  در  بتوانند  تا  نمایند  و منتشر  تولید  که مجموعه های جدیدی 
دعا  دربارۀ  َانِگلیکن  شاخۀ  مسیحیان  که  اولیه ای  و  معروف  کتاب  آن  ببرند.  بره 
به  که  کلیساهایی  بود.  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  یک  شامل  درآوردند  نگارش  به 
کوتاه و بلند به قلم  کلیساهای لوتری معروف بودند از هر دو مجموعه پرسش و پاسخ 
کلیساهای قدیمی  که  که در سال ۱۵۲9 نوشته شد استفاده می کردند. با وجودی  لوتر 
که محصول سال ۱۵۴۱ بود  کالوین را  اسکاتلند مجموعه پرسش و پاسخ ژنو به قلم 
در   ۱۵۶۳ سال  محصول  ِهیِدلِبرگ  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  و  داشتند  اختیار  در 
رساندند  ثمر  به  را  ِکِرْیگ  پاسخ  و  پرسش  مجموعه   ۱۵8۱ سال  در  بود،  دسترسشان 
و از آن بهره بردند. در سال ۱۵9۵، مجموعه پرسش و پاسخ دانِکن را تولید نمودند و 
کردند و  در سال ۱۶۴۴ مجموعه ای را به نام »مجموعه پرسش و پاسخ جدید« منتشر 

سرانجام مجموعه پرسش و پاسخ ِوست میِنستر را مرجع قرار دادند.
که در قرن هفدهم میالدی در شهر  گروه »خالصان«،  یچارد َبکسِتر، شبان معروف به  ر
را به شکلی  کیِدرمیِنستر به خدمت مشغول بود، قصد داشت سرپرست خانواده ها 
نظام مند و روشمند آموزش دهد تا آنها بتوانند اهل خانۀ خود را در ایمان تعلیم دهند. 
درآورد.  نگارش  به  خود  خانوادۀ  برای  را  پاسخی  و  پرسش  مجموعه  منظور،  این  به 
که بتواند نیازهای روحانی اعضای  گنجایش داشت  حال آنکه، آن مجموعه آن قدر 
که مردم آن زمانه با آنها رو به رو  کلیسایش را برطرف نماید و به بسیاری از پرسشهایی 

کتاب مقدس، پاسخ دهد. بودند، بر مبنای 
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نوشته می شدند. نخستین  به سه هدف  و پاسخها دست کم  این مجموعه پرسشها 
کاملی از انجیل ارائه دهد. هدف فقط این  که شرح مفصل و جامع و  هدف این بود 
که انجیل  که به روشنی توضیح دهد انجیل چیست، بلکه سنگهای زیربنایی را  نبود 
کتاب مقدس  بر آنها استوار بود به همگان نشان دهد، حقایقی از این قبیل: آموزه های 
در  موجود  مسایل  از  بسیاری  دربارۀ  و  گناه،  دربارۀ  انسان،  ذات  دربارۀ  خدا،  دربارۀ 
که  کند  گونه ای بیان  که این شرح و توضیحات را به  کالم خدا. دومین هدف این بود 
کاذب رایج در زمانه و فرهنگ را برمال سازد و با آنها  هر بدعت و هر اشتباه و هر باور 
که افراد منحصر  که بیشتر جنبۀ شبانی داشت این بود  مقابله نماید. سومین هدف 
که ناهمسو با فرهنگ غالب بر جامعه پیش روند و نه فقط در  کند  به فردی را تربیت 
کلیسا به  یستن به شباهت مسیح را بازتاب دهند، بلکه در جمع  زندگی فردی شان ز

یست نمایند. شباهت مسیح ز
وقتی این سه هدف را کنار هم قرار می دهیم، متوجه می شویم که چرا نوشتن مجموعه 
که شرح و تفسیر ما از آموزه های انجیل  پرسش و پاسخی جدید الزم است. در حالی 
باید  باشد،  باقدمت همخوانی داشته  و  کهن  پاسخهای  و  با مجموعه پرسشها  باید 
با  متناسب  باشد،  خدا  کالم  با  مطابق  می دهیم  شرح  آنچه  که  باشد  حواسمان 
تغییرات فرهنگی باشد و مخاطبان را تجهیز نماید تا بتوانند در مقابل اشتباهات و 
که در خصوص انجیل تغییرناپذیر با آنها رو به رو می شوند  کشمکشهایی  وسوسه ها و 

بایستند و آن شرح و توضیِح انجیل پاسخگوی نیازهای روحانی شان باشد.

ساختار مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید
مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید فقط شامل پنجاه و دو پرسش و پاسخ است )در 
مقایسه با مجموعۀ ِهیِدلِبرگ با صد و بیست و نه پرسش و پاسخ یا مجموعۀ مختصر 
ِوست میِنستر با صد و هفت پرسش و پاسخ(. از این رو، در طول یک سال، هر هفته 
کلیساها آسان تر می توانند این  به یک پرسش و پاسخ تعلق می یابد. در نتیجه، هم 
که مشغلۀ فراوان دارند  کسانی  مجموعه را در برنامه های آموزشی خود بگنجانند و هم 

کافی برای مطالعۀ این مجموعه در اختیار خواهند داشت. فرصت 
از این مجموعه ها است:  پایه و اساس مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید برگرفته 
و  مختصر  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  کالوین،  قلم  به  ژنو  پاسخ  و  پرسش  مجموعه 
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مجموعه پرسش و پاسخ مفصل ِوست میِنستر، و به طور خاص مجموعه پرسش و 
از غنا و بینش و دیدگاه  پاسخ ِهیِدلِبرگ. این تقسیم بندی باعث شده است بتوان 
یم  امیدوار گرفت.  بهره  شکل  بهترین  به  کلیسا  اصالحات  دوران  مجموعه های 
کهن  و  یخی  تار پاسخهای  و  پرسشها  مجموعه  کندوکاو  به  مجموعه  این  مخاطبان 

گردند و در تمام مراحل زندگی شان به این روند پرسش و پاسخ ادامه دهند. مشغول 
شده  تقسیم  بخش  سه  به  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  این  آسان تر،  یادگیری  منظور  به 

است:

بخش ۱: خدا، آفرینش و سقوط، شریعت )بیست پرسش(
بخش ۲: مسیح، رستگاری، فیض )پانزده پرسش(

بخش ۳: روح، نوسازی، رشد در فیض )هفده پرسش(

به رسم سایر مجموعه پرسشها و پاسخها، در این مجموعه نیز همراه با هر پرسش و 
کتاب مقدس قید شده است. عالوه بر این، پس از هر پرسش و پاسخ،  پاسخ آیه ای از 
گذشته به همراه توضیحی  گفتار مختصری از نویسندگان و واعظان دوران  تفسیر یا 
دربارۀ  رساند  یاری  را  خدا  کالم  دانش آموزاِن  تا  است  شده  عنوان  معاصر  واعظان  از 
هر  پایان بخش  نیز  اصیل  و  کوتاه  دعایی  نمایند.  تفکر  و  تأمل  بحث  مورد  موضوِع 

پرسش است.

استفاده از لحن و ادبیات کهن
گذشته  شاید در نگاه اول به نظر رسد خواندن و درک لحن و ادبیات تفسیرگران دوران 
کوشیده ایم ادبیات و شیوۀ بیان ایشان را تا حد امکان  که  چندان ساده نباشد، چرا 
کهنی  ادبیات  و  زبان  به خاطر  تالکین  آر.  آر.  به ِجی.  که مردم  زمانی  نماییم.  حفظ 
باِر  و  ارزش  از  زبان  که  بود  این  او  پاسخ  گالیه می کردند،  کار می برد  به  آثارش  در  که 
نبود،  نوستالژی  او  برای  کهن  ادبیات  از  بنابراین، استفاده  برخوردار است،  فرهنگی 
بود  معتقد  تالکین  می آمد.  حساب  به  اخالقی  اصول  سری  یک  به  پایبندی  بلکه 
از  امروز  دنیای  زبان  که  بینشی  بود،  گذشتگان  زندگی  بینش  گویای  کهن  ادبیات 
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امروز  امروزی دستخوش دیدگاه زندگی در دنیای  که زبان  بیان آن قاصر است، چرا 
می باشد.

که دیگر امروزه استفاده از آنها متداول نیست  به همین دلیل، به جز مواردی از واژگان 
و در نتیجه قابل فهم نمی باشند )در این موارد، معمواًل واژگان جایگزین شده اند(، 
لحن و ادبیات تفسیرگران و نویسندگان قدیمی و دیکتۀ واژگان مورد استفادۀ آنها در 
که پاسخی در قالب شعر و  سراسر متن حفظ شده است. در برخی موارد نیز هنگامی 

کهن بیشتر به چشم می آید. نظم بیان شده است این لحن و ادبیان 

چگونه مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید را به کار ببریم
است.  پاسخ  و  پرسش  دو  و  پنجاه  شامل  جدید  شهر  پاسخ  و  پرسش  مجموعه 
یک  هفته  هر  که  است  این  نظر  مورد  مجموعۀ  از  بردن  بهره  راه  آسان ترین  بنابراین، 
یم. چون ساختار این مجموعه در قالب مکالمه و  پرسش و پاسخ را به حافظه بسپار
که به صورت دونفره یا در جمع  گفت و شنود است، بهترین روش یادگیری این است 
این  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  کتاب مقدس  مطالعۀ  گروه های  در  یا  خانواده  اعضای 
کنید و فرا بگیرید، اما  کمک می کند به همراه یکدیگر پاسخها را تمرین  روش به شما 
نه اینکه صرفًا هر بار یک پاسخ را تعلیم بگیرید، بلکه یکبار ده پاسخ را فرا می گیرید، 

سپس به بیست پاسخ می رسید و این روند ادامه خواهد یافت.
که در پایان هر پرسش و پاسخ عنوان شده است  کتاب مقدس، تفسیر، و دعایی  آیۀ 
و  نیایش  به  برایتان  می کنید  انتخاب  مطالعه  برای  که  هفته  از  روز  هر  در  می توانند 
تا در مورد موضوع مورد بحث  یاری رسانند  را  و شما  تبدیل شوند  رازگاهان هفتگی 

تأمل و تفکر نمایید و بر ماحصل آن پرسش و پاسخ بیندیشید.
کنید،  بررسی  کتاب مقدس  مطالعۀ  گروه های  در  را  مجموعه  این  ید  دار قصد  گر  ا
چه بسا سرگروه تصمیم بگیرد پنج تا ده دقیقه از زمان مطالعه را فقط به بررسی یک 
به  سال  یک  در  مجموعه  کل  مطالعۀ  این رو،  از  دهد.  اختصاص  پاسخ  و  پرسش 
که یک زمان مشخص به مطالعه و  پایان خواهد رسید. شاید هم تصمیم بر آن باشد 
که هر هفته  گردد  یادگیری پرسشها و پاسخها اختصاص یابد. برای نمونه، قرار بر این 
گرد هم می آیند از  گروه  که اعضای  پنج یا شش پرسش به حافظه سپرده شود و زمانی 
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کنند و تفسیر و  گفتگو  یکدیگر امتحان بگیرند و در مورد پرسشها و پاسخها بحث و 
توضیح مورد نظر هر پرسش و پاسخ را مطالعه نمایند.

راهنمایی جهت به حافظه سپردن
که  است  بدیهی  دارد.  وجود  متنها  این  سپردن  حافظه  به  برای  مختلفی  روشهای 
برخی روشهای یادگیری بهتر و مناسب تر از سایر روشها می باشند. در اینجا، به چند 

نمونه از روشها اشاره می کنیم:

و 	  تکرار  و  تکرار  را  آن  و  بخوانید  بلند  صدای  به  را  پاسخ  و  پرسش 
تکرار نمایید.

کنید بدون 	  پرسش و پاسخ را به صدای بلند بخوانید، سپس سعی 
کنید. کنید. تکرار  کردن به آنها تکرارشان  نگاه 

کل پرسشها و پاسخهای بخش ۱ را قدم زنان به صدای بلند بخوانید 	 
)سپس بخش ۲ و بعد بخش ۳(. خواندن در حال قدم زدن سبب 

ید.  می شود متن را آسان تر به یاد آور
که کل پرسشها و پاسخهای هر سه بخش را به ترتیب تکرار 	  در حالی 

می کنید صدای خود را ضبط نمایید، سپس در طول روز و هنگام 
گوش دهید. کارهای روزمره به صدای خود  انجام 

ی 	  کارتها را بر رو کوچک بنویسید و  کارتهای  پرسشها و پاسخها را در 
به  چشمتان  بار  هر  بچسبانید.  است  چشمتان  جلوی  که  نقاطی 

کارتها می افتند، آنها را با صدای بلند بخوانید.
را. 	  پاسخ  دیگر  طرف  در  و  بنویسید  را  پرسش  کارت  طرف  یک  در 

سپس خود را بیازمایید.
کمک 	  ی پرسشها و پاسخها سرمشق بنویسید. نوشتن به شما  از رو

می کند متن مورد نظر را به یاد بیاورد.
که امکان دارد، پرسشها و پاسخها را با یک نفر دیگر تمرین 	  تا جایی 

کنید.
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کاربرد بر مبنای کتاب مقدس
کالم تعلیم یافته باشد،  که در  کلیسای غالطیان می نویسد: »هر  پولس در نامه اش به 
معلم خود را در همۀ چیزهای خوب مشارک بسازد« )غالطیان ۶: ۶(. در زبان یونانی، 
کسی  که تعلیم یافته باشد« به معنای katechoumenos می باشد، یعنی  عبارت »هر 
مجموعه ای  به  پولس  دیگر،  بیان  به  باشد.  یافته  تعلیم  پاسخ  و  پرسش  طریق  از  که 
آموزگار  یک  وسیلۀ  به  که   )catechism( می نمود  اشاره  مسیحی  آموزه های  از 
)catechizer( به ایشان تعلیم داده شده بود. عبارت »همۀ چیزهای خوب« احتمااًل 
 koinoneo یونانی  واژۀ  بافت معنایی،  این  نیز می باشد. در  به معنی پشتیبانی مالی 
که به معنای »شریک شدن« یا »مشارکت« می باشد مفهوم پربارتری به خود می گیرد. 
که به او پرداخت می شود، بلکه  حقوق یک آموزگار مسیحی صرفًا دستمزدی نیست 
که  نیست  شغلی  صرفًا  دادن  تعلیم  را  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  است.  »مشارکت« 
بلکه مشارکتی غنی و سهیم شدن در عطایای  گردد،  یافت  به خاطرش دستمزد در

خدادادی است.
جایی  به  بخشیم،  دوباره  جانی  کلیساهایمان  در  را  کتاب مقدسی  تعلیم  این  گر  ا
کن خواهد شد )کولسیان ۳: ۱۶(،  که دوباره کالم خدا به دولتمندی در ما سا می رسیم 
که مطرح نمودن این مجموعه پرسشها و پاسخها حقیقت را در دلمان عمیق تر  چرا 
جای می دهد و موجب می گردد بر مبنای کتاب مقدس بیندیشیم و استدالل نماییم.
پاسخ  و  پرسش  مجموعه  کتی،  همسرم،  و  من  بود،  ُخردسال  جاناتان،  پسرم،  وقتی 

کودکان را به او تعلیم می دادیم. در ابتدا، فقط بر سه پرسِش اول متمرکز بودیم: ویژۀ 

کسی شما را آفرید؟ پرسش ۱. چه 
پاسخ. خدا

پرسش ۲. خدا چه چیزهای دیگری آفرید؟
پاسخ. خدا همه چیز را آفرید.

پرسش ۳. چرا خدا شما و همه چیز را آفرید؟
پاسخ. برای جالل خودش.
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که جاناتان پشت پنجره ایستاده و  روزی، مربی مهدکودِک جاناتان متوجه شده بود 
بیرون را تماشا می کرد. مربی از او می پرسد: »به چه فکر می کنی؟« جاناتان می گوید: 
»به چه چیزی دربارۀ خدا فکر می کنی؟«  او می پرسد:  از  با تعجب  »به خدا.« مربی 
خدا  چطور  که  می کنم  فکر  این  »به  می گوید:  و  می کند  نگاه  مربی اش  به  جاناتان 
نابغه ای  چه  که  بود  اندیشیده  خود  با  مربی  آفرید.«  خودش  جالل  برای  را  همه چیز 
به  و  می دوزد  چشم  پنجره  بیرون  به  ُخردسال  پسری  بود!  ایستاده  کنارش  روحانی 

جالل خدا در خلقت می اندیشد!
را  پاسخ  و  واقع جرقۀ یک پرسش  با سوالش در  آن مربی  که  این است  نکتۀ بدیهی 
در پسرم شعله ور نمود. پسرم به یک پرسش پاسخ داد. مسلمًا، او اصاًل نمی دانست 
و  بود  شده  کاشته  فکرش  و  دل  در  آن  کلی  مفهوم  اما  بود.  معنا  چه  به  خدا  جالل 
تازه تری  بینش  و  درک  از  و  کند  تجربه  بیشتر  و  یابد  تعلیم  بیشتر  تا  می کشید   انتظار 

گردد. برخوردار 
مانند  ساختاری  چنین  ِپرینستون،  دانشگاه  الهیدان  الکساندر،  د 

ْ
آرچی بال گفتۀ  به 

– هیزم به خودی خود  – روح خدا  هیزم موجود در شومینه است. بدون وجود آتش 
گر سوخت اولیه هم موجود نباشد، آتشی پدید نخواهد آمد.  شعله ور نمی شود. اما، ا

مجموعه پرسشها و پاسخها یک چنین ساختاری دارند.





بخش 1

 خدا، 
 آفرینش و سقوط، 

شریعت
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 یگانه امید ما چه در زندگی 
و چه در مرگ چیست؟

که ما متعلق به خودمان نیستیم،  یگانه امید ما چه در زندگی و چه در مرگ این است 
به منجی مان، عیسی  و  به خدا  در مرگ،  زندگی چه  در  و جانمان، چه  بلکه جسم 

مسیح، تعلق دارد.

  رومیان 14: 7- ۸
یست  گر ز یست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد. زیرا ا زیرا احدی از ما به خود ز
برای خداوند می میریم. پس، خواه  بمیریم  گر  ا و  یست می کنیم  برای خداوند ز کنیم 

زنده باشیم خواه بمیریم، از آن خداوندیم.

  تفسیر
جان کالوین

است  واضح  یم،  دار تعلق  خداوند  به  بلکه  نیستیم  خودمان  به  متعلق  ما  گر  ا پس، 
کدام  کنیم و جمیع عملکردهای زندگی مان را باید به  کدام اشتباه باید پرهیز  که از 
جهت پیش ببریم. ما متعلق به خودمان نیستیم: بنابراین، مبادا عقل و اراده مان بر 



خدا، آفرینش و سقوط، شریعت
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برنامه ها و عملکردهای ما سلطه یابند. ما متعلق به خودمان نیستیم: بنابراین، مبادا 
که در پی مصلحت اندیشی برای خودمان باشیم . . . ما متعلق  هدفمان این باشد 
که می توانیم، خودمان و متعلقاتمان را به دست  به خودمان نیستیم: پس، تا جایی 
یست  یم. در نقطۀ مقابل، ما متعلق به خدا هستیم: بنابراین، برای او ز فراموشی بسپار
که حکمت و ارادۀ  نماییم و برای او بمیریم. ما متعلق به خدا هستیم: بنابراین، باشد 
که  کم باشد. ما متعلق به خدا هستیم: از این رو، باشد  او بر جمیع عملکردهای ما حا
تالش و تکاپویمان در جزء جزء زندگی مان به سمت او پیش روند و این جّد و جهد و 
که  تالش و تکاپو یگانه هدف جایز برای ما باشد. وه، چقدر به نفع آن انسانی است 
کنار می گذارد تا خودش  می آموزد متعلق به خودش نیست و سلطۀ منطق و ِخَردش را 
کند. توجه به نفع شخصی و در مرکز قرار دادِن منفعت خود طاعونی  را تسلیم خدا 
که با قدرت بسیار به تباهی و ویرانی ما ختم می شود، حال آنکه، یگانه ایمنگاه  است 
که در هیچ چیز خودمان را حکیم و دانا ندانیم و در هیچ امری به  نجات این است 

ارادۀ خودمان تکیه نکنیم، بلکه فقط پیرِو هدایت و راهنمایی خداوند باشیم.۲

تیموتی کِلِر
که زندگی مسیحی به چه معنا  کالوین در بخشی از نوشته اش به این می پردازد  جان 
خواهد بود. او می گوید می توانست فهرستی به ما ارائه دهد تا بدانیم بنا بر آن فهرست 
کارها خودداری نماییم.  کنیم و از انجام کدام  باید کدام دستورات و فرامین را رعایت 
کالوین می خواهد به اصل  اما، به جای فهرستی از امر به معروف ها و نهی از منکرها، 
قضیه بپردازد و به ما نشان دهد مفهوم زندگی مسیحی بر چه انگیزۀ اساسی و اصل 

اساسی بنا می باشد.
که خدا پسرش را فرستاد تا ما را محض فیض نجات دهد  انگیزۀ اساسی این است 
نشانۀ  به  نیز  ما  فیض،  آن  خاطر  به  کنون،  ا پس  بپذیرد.  خانواده اش  عضویت  به  و 
خانوادگی  شباهت  خواستار  ما  باشیم.  پدرمان  همانند  می خواهیم  قدرشناسی 

یم. هستیم. می خواهیم شبیه منجی مان باشیم. می خواهیم پدرمان را خشنود ساز
کنیم. نباید  بنابراین، اصل اساسی این است: نباید برای خشنودی خودمان زندگی 
گونه ای زندگی کنیم که گویی متعلق به خودمان هستیم. این متعلق به خود نبودن  به 
تصمیم  خودمان  برای  نباید  که  است  معنا  این  به  همه،  از  اول  دارد.  معنا  چندین 
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که چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است. ما  بگیریم و نظر نهایی دهیم 
کالم خدا تکیه  کمال به  این حق تصمیم گیری را از خودمان سلب می کنیم و تمام و 
از آن اصل و قاعدۀ تعریف شده و روزمرۀ زندگی دست می کشیم. دیگر  می کنیم. ما 
می سازد  خشنود  را  خدا  هرچه  همیشه  بلکه  نمی دهیم،  قرار  اولویت  در  را  خودمان 
خود  به  متعلق  می دهیم.  قرار  اولویت  در  می شود  همسایه مان  به  محبت  باعث  و 
که جزء جزء وجود و زندگی مان را باید در َطَبق اخالص  نبودن به این معنا می باشد 
کاماًل به خدا تقدیم نماییم – جسم و جانمان را. این بدان  یم. باید خودمان را  بگذار
که در همۀ فرازها و نشیب ها و در همۀ خوشیها و ناخوشی ها، در زندگی و  معنا است 

در مرگ، به خدا توکل می کنیم.
که چون  چگونه این انگیزه و این اصل به یکدیگر ربط می یابند؟ ربطش این است 
من  به  خانمی  یکبار،  نیستیم.  خودمان  به  متعلق  یافته ایم  نجات  فیض  محض 
گر می دانستم در نجاتم  گر می دانستم به خاطر اعمال خودم نجات یافتم، ا گفت: »ا
از من چیزی بخواهد، چون خودم باعث  دخالت داشتم، آن گاه، خدا نمی توانست 
خدا  پس  محض،  فیِض  یافته ام،  نجات  فیض  محض  گر  ا ولی،  بودم.  شده  نجاتم 
می تواند هرچه می خواهد از من بطلبد.« این استدالل درست است. شما متعلق به 

خودتان نیستید. شما به بهایی خریده شدید.
می توانید  »چگونه  شنیدم:  را  این  مسیحی  سخنگویان  از  یکی  از  پیش،  سال  چند 
که  که خودش را با همۀ وجود به شما تقدیم نموده است در حالی  کسی باشید  شیفتۀ 

شما خودتان را با تمام وجود تقدیمش نکرده اید؟«
کاماًل  کنون، ما باید خودمان را  کاماًل برای ما قربانی نمود. بنابراین، ا عیسی خودش را 

کنیم. به او تقدیم 

 دعا
مسیح، ای امید ما در زندگی و در مرگ! خودمان را به محبت و مراقبت رحیمانه و 
یم. تو ما را دوست داری چون متعلق به تو هستیم. جدا از تو ذره ای  پدرانه ات می سپار
خوبی و نیکویی در ما یافت نمی شود. نمی توانیم هدیه ای واالتر از هدیۀ تعلق داشتن 

کنیم. آمین. به تو را طلب 
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خدا چیست؟

کمال او، نیکویی او،  خدا خالق و عامل بقای همه کس و همه چیز است. قدرت او، 
جالل او، حکمت او، عدالت او، و حقیقت او ابدی و بی نهایت و تغییرناپذیر است. 

هیچ چیز بدون خدا و خارج از ارادۀ خدا به انجام نمی رسد.

  مزمور ۸6: ۸- 1۰، 15
ای خداوند، در میان خدایان مثل تو نیست

کارهای تو نی.  کاری مثل  و 
که آفریده ای آمده، ای خداوند، همة امتهایی 

کرد به حضور تو سجده خواهند 
و نام تو را تمجید خواهند نمود.

کارهای عجیب می کنی. که تو بزرگ هستی و  زیرا 
تو تنها خدا هستی . . . 

کریم هستی. و تو ای خداوند، خدای رحیم و 
دیرغضب و ُپر از رحمت و راستی.
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  تفسیر
جاناتان ادواردز

تا  داشت  قدرت  که  او  می باشد.  نیز  آن  فرمانفرمای  و  کم  حا جهان  خالق  بی گمان، 
به  دارد  ترتیب دهد، قطعًا، قدرت  و  نظم  آن  از  به هر جزء  و  را هستی بخشد  جهان 
که مقرر نموده است تداوم بخشد  امور این عالم رسیدگی نماید و به آن نظم و ترتیبی 
کل  که همان ابتدا قوانین طبیعت را وضع نمود، مسلمًا،  یا روند آن را تغییر دهد. او 
در  هستی  جهان  که  است  بدیهی  و  واضح  بنابراین،  است.  دستانش  در  طبیعت 
که دلش می خواهد و موجب خشنودی اش است آن را  دستان خدا است تا آن گونه 

اداره نماید . . . 
به  و  یدادها  رو و  امور  رفتن  پیش  چگونگی  به  خدا  که  است  مشخص  واقع،  در 
ابتدای  همان  در  که  چرا  نیست،  بی توجه  است  آفریده  که  جهانی  دغدغه های 
خلقت جهان هستی به این موضوع بی تفاوت نبود. با توجه به طریق و ترتیب خلقت 
که خدا از همان ابتدای آفرینِش جهان به چگونگی پیشرفت  مخلوقات، مسلم است 

امور و موقعیت مخلوقاتش در جهان توجه فراوان داشت.۳

دی� اِی� کارُسن
گفتن دربارۀ خدا و اندیشیدن دربارۀ خدا بسیار عالی و شگفت انگیز است.  سخن 
موضوعی از این عالی تر وجود ندارد. اما واژۀ »خدا« یک اسم رمز توخالی نیست. صرفًا 
چون یک نفر نام خدا را بر زبان می آورد و یک نفر دیگر هم نام خدا را بر زبان می آورد به 
که منظور هر دو نفر یکی است. از دیدگاه عده ای، خدا یک احساس  این معنا نیست 
بیان نشدنی است، چه بسا باعث و بانی پایدار و بی تغییِر آغاز خلقت جهان هستی 
کتاب مقدس  کاماًل متعال می باشد. ولی ما دربارۀ خدای  است و شاید هم وجودی 
تعریف  را  خود  خودش  که  است  کسی  کتاب مقدس  خدای  می گوییم.  سخن 
می کند. او دربارۀ خودش سخن می گوید و خود را ابدی و عادل معرفی می نماید. او 
که او فراتر از زمان و مکان  خدای محبت است. او خدای متعال است، به این معنا 
کنار  که آن قدر در  یخ است. با این حال، خدای حاضر مطلق است، به این معنا  و تار
که محال است بتوانیم از حضورش بگریزیم. او همه جا حاضر است.  ما حضور دارد 
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که  او خدایی است  قابل اطمینان است.  او  او صادق است.  تغییرناپذیر است.  او 
می توان شخصًا با او ارتباط برقرار نمود.

کتاب مقدس  یدادهای  رو و  وقایع  سراسر  در  بلکه  واژگان  در  فقط  نه  را  خودش  خدا 
برسیم  درک  این  به  است  حیاتی  و  مهم  واقعًا  راستا،  این  در  است.  نموده  مکشوف 
صفت  یک  آن  ی  رو بر  فقط  و  کنیم  نشان  را  خدا  صفت  یک  فقط  یم  ندار اجازه  که 
و نیکویی خدا  کمیت خدا تمرکز نماییم  بر حا برای مثال، نمی توانیم  تمرکز نماییم. 
دست  به  را  قدوسیتش  و  شویم  متمرکز  خدا  نیکویی  بر  نمی توانیم  کنیم.  فراموش  را 
که باعث می شود خدا خدایی باشد  یم )قدوسیت خدا صفتی است  فراموشی بسپار
کنیم و به شدِت داوری اش  که داوری می کند(. ما نمی توانیم داوری خدا را برجسته 
که حتی آن قدر به  که او خدای محبت است، خدایی است  یم، اما یادمان برود  بپرداز
گناهان آنها را بر  که پسرش را فرستاد تا  مخلوقات سرکش و نامطیعش محبت داشت 

گیرد. بدن خویش بر صلیب بر دوش 
کیست و با این درک ناچیز اما  که خدا  به بیان دیگر، برای اینکه واقعًا درک نماییم 
که بدانیم  اصیل و ناب از شخصیت خدا در مقابلش زانو زنیم، مهم و حیاتی است 
کالم خدا به این مهم  یچۀ  کتاب مقدس در این باره چه می گوید و بارها و بارها از در
را  کمان  ادرا و  بینش  می دهد  ارائه  کتاب مقدس  که  تناسبی  و  توازن  با  و  بیندیشیم 
منسجم و یکپارچه نماییم. یک چنین روالی ما را به نیایش و پرستش به درگاه خدا 
جز  نتیجه ای  کنیم،  خدا  جایگزین  را  دیگر  چیز  هر  گر  ا آنکه،  حال  می خواند.  فرا 

بت پرستِی محض برایمان به بار نخواهد آورد.

 دعا
از  مخلوق  کوچک ترین  دارد.  بقا  و  تداوم  تو  در  همه چیز  نگهدارمان،  و  خالق  ای 
گوش به فرمان تو است. تو با انصاف  چشمان تو پنهان نیست و قدرتمندترین لشکر 
و عدالت سلطنت می کنی. ما را یاری رسان تا در هرچه اراده می کنی به نیکویی ات 

اعتماد نماییم. آمین.
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در خدا چند شخص وجود دارد؟

سه شخص در یک خدای زنده و حقیقی وجود دارد: پدر، پسر، روح القدس. ذات و 
جوهر هر سه شخص یکی است و هر سه شخص در قدرت و جالل برابر می باشند.

  دوم قرنتیان 13: 14
فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد.

  تفسیر
ریچارد بَکستِر

پسر،  پدر،  که  را  مقدس  تثلیث  عظیم  سّر  این  که  است  ضروری  و  الزم  ما  برای 
که  روح القدس یک خدا هستند باور داشته باشیم. ما نه فقط باید باور داشته باشیم 
کاوش ناپذیر است به هیچ کس  که  خدا قائم به ذات است و وجود ابدی و ازلی اش 
گونه عملکرد خدا در خصوص انسان  وابسته نیست، بلکه به طور خاص باید از سه 
کم بر  گاه باشیم: خدا خالق ما و خدای طبیعت است. خدا منجی ما و خدای حا آ
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همه چیز و خدای فیِض آشتی دهنده است. خدا تقدیس گر ما است و ما را در روند 
کامل شدن، تا جالل یافتن، پیش می برد . . .  نجاتمان به سمت 

خدا روح است، روح الیتناهی و تقسیم ناپذیر. با این حال، او پدر، پسر، و روح القدس 
است. باید این حقیقت را باور نمود . . . 

ایمان  و پسر  پدر  به  که  که روح القدس خدا است؟ همان گونه  ثابت می شود  چگونه 
که عملکرد  یم، باید غرق ایمان به روح القدس شویم. باید از این باور لبریز باشیم  دار
کتاب مقدس روح القدس دارای صفات  روح القدس با عملکرد خدا یکی است و در 

خدا می باشد.۴
کثر مردم هیچ گاه در این  ا که  آموزۀ مسیحی است، در حالی  تثلیث مهم ترین  آموزۀ 
باره نمی اندیشند. بی گمان، آموزۀ تثلیث اصلی مهم و حیاتی برای ایمان ما است. با 
این حال، آموزۀ تثلیث در نظر بسیاری از مسیحیان مانند یک مسألۀ بسیار دشوار و 
گر بتوانیم به معنا و مفهوم تثلیث  که حتی ا یم  یاضی می باشد. ما بر این باور پیچیدۀ ر
یادی داشته باشد و  پی ببریم، باز هم، به نظر نمی رسد در زندگی مان تأثیر چندان ز

چندان به ما ربط داشته باشد.
شمار  ی  حاو واژه  این  ندارد،  وجود  کتاب مقدس  در  اصاًل  »تثلیث«  واژۀ  گرچه  ا
به  تثلیث  آموزۀ  از  می توان  واقع،  در  می باشد.  کتاب مقدس  حقایق  از  چشمگیری 

هفت اصل رسید:

خدا یکی است. فقط یک خدا وجود دارد.. ۱
پدر خدا است.. ۲
پسر خدا است.. ۳
روح القدس خدا است.. ۴
پدر پسر نیست.. ۵
پسر روح القدس نیست.. ۶
روح القدس پدر نیست.. 7

کوین دی یانگ
متوجه  یعنی  کرده اید،  درک  را  تثلیث  آموزۀ  نمایید،  درک  را  اصل  هفت  این  گر  ا

که می گوییم یک خدا در سه شخص وجود دارد. شده اید منظور چیست 
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چندین  به  ما  یم.  ندار اعتقاد  فراوان  خدایان  به  ما  هستند.  یکتاپرست  مسیحیان 
یم و این خدا  خدا یا خدایان و الهه ها معتقد نیستیم. ما فقط به یک خدا ایمان دار
نموده  مکشوف  شخص  سه  این  در  را  خودش  که  شخص،  سه  در  است  خدا  یک 
کلیسای اولیه با این موضوع  است. واژۀ »شخص« از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
کار ببرد. »شخص« واژۀ ِبجا و مناسبی  را به  کدام واژۀ مناسب  که  کلنجار می رفت 
گیرندۀ رابطۀ این  گویای شخصیت سه عضو تثلیث می باشد و هم در بر  که هم  است 
سه عضو با یکدیگر است. پدر، پسر، و روح القدس در ذات یکی هستند اما هر یک 
برابرند،  با هم  مرتبه  و  نظر مقام  از  شخصیتی مجزا دارند. یکی دیگری نیست، ولی 
قدرتشان برابر است، جاللشان برابر است، و در اقتدار و ابهت و عظمت با هم برابرند. 
تعمید  روح القدس  و  پسر،  پدر،  نام  در  تا  فرستاد  را  گردان  شا عیسی  که  همان طور 
کالم خدا تنیده شده است. که این آموزۀ تثلیث مقدس در تار و پود  دهند، می بینیم 
موضوع  این  اصاًل  »چرا  می کند:  سردرگم  و  گیج  بیشتر  را  مردم  سوال  این  حتی  گاه، 
که سه در یک و یک در سه است.  مهم است؟ بسیار خوب، من این را درک می کنم 
گر بخواهیم بنا بر  اما این موضوع در زندگی مسیحی من چه تفاوتی ایجاد می کند؟« ا
یم، باید بگویم آموزۀ تثلیث در سه اصل مهم برای ما  ترتیب سه گانۀ تثلیث پیش برو

معنا و مفهوم دارد.
که  برسیم  درک  این  به  می کند  کمک  ما  به  تثلیث  که  است  این  اصل  نخستین 
گونی و تنوع به وحدت و یگانگی رسید. این یکی از بارزترین  گونا چگونه می توان در 
گونی و ناهمسانی متمرکزند  گونا سواالت در جهان امروز ما است. عده ای منحصرًا بر 
زمینۀ  به هیچ  افراد  این گونه  متفاوتند.  بسیار  با هم  انسانها  که  دارند  کید  تأ این  بر  و 
و  وحدت  بر  دیگر  عده ای  نمی بینند.  مشترکی  نقطۀ  هیچ  و  ندارند  اعتقاد  مشترکی 
کلمه.  همسانِی مطلق پافشاری می کنند، وحدِت اندیشه، وحدِت دولت، وحدِت 
و  به یک وحدت  ناهمسانی  بطن  در  که می توانید  نشان می دهد  ما  به  تثلیث  آموزۀ 
اتحاد  در  روح القدس  و  پسر،  پدر،  این رو،  از  برسید.  واقعی  و  اصیل  و  ژرف  یگانگِی 
کار می باشند. پدر مقرر می نماید. پسر به  کامل برای نجات و رستگاری ما مشغول به 
انجام می رساند. روح القدس به مرحلۀ عمل درمی آورد. ما هم در پدر هم در پسر و هم 
کامل رو به رو هستیم. با این حال، عملکرد الهی هیچ یک با  در روح القدس با خدای 

یکدیگر نه قابل تعویض است نه به اصطالح زائد و غیر ضروری است.
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که وقتی خدا خدای تثلیث است، از ازل، با محبت غریبه  دومین اصل این است 
که سه شخص  ید  باور دار را  گر خدایی  از ازل وجود داشته است. ا نیست. محبت 
نماید،  محبت  او  به  بتواند  که  بیافریند  را  مخلوقی  باید  خدا  این  پس  نیست، 
از  که  روح القدس،  و  پسر  و  پدر  آنکه،  باشد. حال  که جلوه گر محبت خدا  مخلوقی 
ازل وجود داشته اند، همواره میانشان این رابطۀ سرشار از محبت وجود داشته است. 
خارج  در  نبود  مجبور  خدا  باشد.  شده  آفریده  که  نیست  چیزی  محبت  نتیجه،  در 
از وجود خودش به دنبال محبت نمودن باشد. محبت ازلی و ابدی است. وقتی با 

که محبت است. کاملی رو به رو هستید  خدای تثلیث رو به رو هستید، با خدای 
و  مهم  بسیار  مسیحیان  برای  تثلیث  آموزۀ  که  است  این  اصل  مهم ترین  و  آخرین 
کل این عالم موضوعی مهم تر از شناخت خدا وجود ندارد.  که در  حیاتی است، چرا 
گر پدر، پسر، و روح القدس یک ذات الهی  گر خدا یک خدا در سه شخص است، ا ا
گر در نام این سه شخص تعمید می یابیم، پس هیچ مسیحی نباید بخواهد  دارند، ا
این  باقی بماند. حرف آخر  گاهی و جهالت  ناآ تثلیث در  واقعیتهای  این  به  نسبت 

که آموزۀ تثلیث مهم است، چون خدا مهم است. است 

 دعا
در  را  ما  که  ممنونیم  هستید.  خارج  ما  فهم  و  درک  از  شما  روح القدس!  پسر،  پدر، 
و  کامل  بنای عالم در سه شخص  از  که پیش  نمودید، در محبتی  محبتتان سهیم 

بی نقص شما جاری بود. آمین.
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چرا و چگونه خدا ما را آفرید؟

خدا ما را مذکر و مؤنث آفرید، ما را به تصویر خودش آفرید تا خدا را بشناسیم، خدا 
یست نماییم و خدا را جالل دهیم. منطق صحیح و ِبجا  یم، با خدا ز را دوست بدار

یست نماییم. که آفریدۀ دست خدا هستیم باید برای جالل خدا ز هم این است: ما 

  پیدایش 1: ۲7
پس خدا آدم را به صورت خود آفرید.

او را به صورت خدا آفرید.
ایشان را نر و ماده آفرید.

  تفسیر
ِجی� سی� رایْل

که فرزندان خدا باید مشتاقش باشند. جالل خدا  جالل خدا نخستین چیزی است 
بده«  را جالل  پدر، اسم خود  »ای  نیز می باشد:  از درونمایه های دعای خداوند  یکی 
)یوحنا ۱۲: ۲8(. جهان هستی به همین منظور آفریده شد. مقدسان به هدف جالل 
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که باید در طلبش  دادن خدا خوانده می شوند و نجات می یابند. اصلی ترین چیزی 
که »در همه چیز، خدا جالل یابد« )اول پطرس ۴: ۱۱( . . .  باشیم این است 

که به ما بخشیده  که به موجب آن خدا را جالل می دهیم ِقنطاری است  هر چیزی 
پولمان، معلوماتمان،  یم،  به جا می گذار از خود  که  تأثیراتی  شده است: عطایایمان، 
عقلمان،  پنج گانه مان،  حواس  یم،  دار اختیار  در  که  زمانی  قوتمان،  سالمتی مان، 
در  مزیت  مسیح،  کلیسای  در  عضویت  افتخار  عواطفمان،  حافظه مان،  هوشمان، 
سپرده  ما  به  که  هستند  ِقنطارهایی  همه  و  همه  کتاب مقدسمان،  داشتن  دست 
کسی به ما عطا شدند؟  کجا آمدند؟ همۀ اینها از دست چه  شده اند. همۀ اینها از 
ی زمین می خزد؟ برای همۀ این پرسشها  که بر رو ِکرم نیستیم  چرا انسان هستیم؟ چرا 
ما  هستند.  خدا  طرف  از  امانت  داشته هایمان  همۀ  دارد.  وجود  پاسخ  یک  فقط 
در  عمیقًا  اندیشه  این  که  باشد  هستیم.  خدا  مدیون  ما  هستیم.  خدا  امانت داران 

دلمان فرو نشیند.۵

جان پای پر
کنند.  تجسم  بتوانند  تا  می سازند  تندیس  انسانها  می سازند؟  تندیس  انسانها  چرا 
ید، قصدتان این  گر مجسمۀ ناپلئون را می ساز آنها دلشان می خواهد تمثال بسازند. ا
کنند آن مجسمه شخِص ناپلئون است. شما آن مجسمه را به  که مردم فکر  نیست 

که ویژگی خاصی را دربارۀ شخصیت ناپلئون به نمایش بگذارد. ید  شکلی می ساز
نظر  تبادل  و  بحث  به  باره  این  در  می توانیم  می آفریند.  خودش  تصویر  به  را  ما  خدا 
یا  است  ما  ِخَرد  و  عقل  این  هستیم:  خدا  تصویر  به  ویژگی  کدام  طبق  که  یم  بپرداز
که ما را به تصویر خدا درآورده است. اما  اخالقیات ما است یا اراده و اختیار ما است 
کشد،  که خدا انسان را به تصویر خودش آفرید تا چیزی را به تصویر  نکته این است 
که وجود خدا را  کشد. در نتیجه، دلیل وجود ما این است  یعنی خودش را به تصویر 
که  این است  ما  دلیل وجود  بگوییم  باید  به طور خاص تر،  به عبارتی،  نشان دهیم. 
کماالت متعدد خدا را نشان دهیم،  جلوه گر جالل خدا باشیم، یعنی، به اعتقاد من، 
ما می خواهیم  کنیم.  را عیان  او  رنگارنگ  و  زیبا  کماالت  فروغ  و  تجلی،  درخشش، 
به  را  توجه  که  گوییم  سخن  و  کنیم  عمل  و  کنیم  زندگی  و  بیندیشیم  گونه ای  به 
کار را به بهترین  گمانم، زمانی می توانیم این  کماالت متعدد خدا جلب نماییم. به 
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باشند.  خودمان  خرسندی  مایۀ  کمال،  و  تمام  کماالت،  آن  که  دهیم  انجام  شکل 
کماالت باید برای ما باارزش تر از پول و ثروت باشند، باارزش تر از شهرت باشند،  آن 
که با خواسته ها و  باارزش تر از رابطۀ جنسی باشند و باارزش تر از هر چیز دیگری باشند 
که تا به این حد  تمایالت ما در رقابت هستند. وقتی مردم به ما می نگرند و می بینند 
که جاللش این همه سیراب کننده  برای خدا ارزش قائل هستیم و مشاهده می کنند 
گنجینۀ ما است: به من بیشتر  که او  و رضایت بخش است، آن گاه، متوجه می شوند 

نشان بده! من معتقدم در تصویر خدا بودن و او را جالل دادن به این معنا است.
فدا  جان  گناهکاران  برای  خدا  پسر  و  شد  قربانی  مسیح  که  جایی  یعنی  انجیل،  و 
دلیل  می شود.  عیان  شکل  شفاف ترین  به  خدا  جالل  که  است  جایی  همان  کرد، 
که رسالۀ دوم قرنتیان ۴: ۴ می فرماید: »خدای این جهان ]شیطان[  گفته ام این است 
که  که مبادا تجلی بشارت جالل مسیح  گردانیده است  کور  فهم های بی ایمانشان را 
کجا  آیا می خواهید بدانید جالل خدا در  را روشن سازد.«  صورت خدا است ایشان 
درخشان ترین  انجیل،  در  مسیح،  در  خدا  جالل  است؟  دارا  را  درخشش  بیشترین 
به  را  خدا  جالل  و  گردیم  تبدیل  خدا  تصویر  به  کاماًل  می خواهیم  گر  ا پس،  است. 
که می فرماید: »چون جالل خداوند را  دیگران نشان دهیم، به این آیه مراجعه می کنیم 
در آینه می نگریم، از جالل تا جالل، به همان صورت متبدل می شویم« )دوم قرنتیان 

۳: ۱8( و این مهم از روح القدس سرچشمه می گیرد.
یم و در  یم، او را دوست می دار گنجینۀ خود می دار بنابراین، به عیسی می نگریم، او را 

این مسیر به تصویر او تبدیل می گردیم.
خدا می فرماید ما را مذکر و مؤنث آفرید تا این هدف خود را عملی سازد. این جمله 
که خدا را جالل دهند )پس قرار  یم  که ما به نسلهایی نیاز دار هم به این معنا است 
که این جالل دادن  گیرد( هم به این معنا است  است تولید مثل و زاد و ولد صورت 
که انسان تنها بماند.  به بهترین شکل در یک جمع عملی خواهد شد. خوب نیست 
که در  کوچک  کسی قرار است خدا را جالل دهد؟ در نتیجه، آن جمع  انسان با چه 
که جالل  ابتدای آفرینش به وجود آمد و مرد و زن نامیده شد نمایندۀ جمعی است 
خدا را به یکدیگر بازمی تابانند و سپس آن بازتاباندن را در سراسر جهان می گسترانند.

کنیم تا خدا را جالل دهیم. کمک  با هم خدا را جالل دهیم. به هم 
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 دعا
خلق  که  انسانی  هر  و  ما  که  بمانیم  غافل  دیدگاه  این  از  مبادا  همه چیز،  خالق  ای 
نموده ای در تصویر تو آفریده شده است. مبادا هیچ گاه به این حقیقت دربارۀ خودمان 
کنیم، چرا  کنیم. مبادا در خصوص هر زن و مرد دیگری به این حقیقت شک  شک 
ما  در  تو  شباهت  از  گوشه چشمی  می کنیم.  انکار  را  تو  نام  جالل  کنیم  شک  گر  ا که 

که ما متعلق به تو هستیم، جسم و جانمان متعلق به تو است. آمین. گواهی می دهد 
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خدا چه چیزهای دیگری خلق نمود؟

خدا با کالم قدرتمندش همه چیز را خلق نمود و کل خلقتش بسیار نیکو بود. همه چیز 
گرفت. کمیت سرشار از محبت خدا جان  در حا

  پیدایش 1: 31
و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود . . . 

  تفسیر
جان کالوین

و  شفاف  گواه  هستی  جهان  این  کل  ساختار  و  کالبد  و  چارچوب  طریق  از  خدا 
شهادت  او  ابدی  قدرت  و  نیکویی،  حکمت،  بر  که  است  داده  ما  به  مشخصی 
که صنعت دستش  گرچه خدا خودش نادیدنی است، از طریق مخلوقاتش  می دهد. ا

می باشند قابل مشاهده می گردد.
این  نامیده شود.  آینۀ تمام قِد یزدان  که این جهان  ِبجا و سنجیده است  کاماًل  پس 
که انسان با نگریستن به جهان هستی  لقب از آن جهت به جهان داده نشده است 
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کمال دربارۀ خدا دست  و  تمام  به معرفِت  ابهامی  بدون هیچ  و  به شفافی  می تواند 
یابد، بلکه خدا آن قدر خودش را به وضوح و روشنی در جهان مکشوف نموده است 
گاهی بی خدایان باقی نمی ماند. اما وفادارانی  ناآ که عذر و بهانه ای برای جهالت و 
در  که  را  خدا  جالل  شراره های  است  نموده  عطا  بصیرت  چشم  ایشان  به  خدا  که 
می کنند.  مشاهده  می آید  چشم  به  آن  درخشش  و  است  نمایان  مخلوقات  تک تک 

که جهان هستی آفریده شد تا تماشاخانۀ جالل الهی باشد.۶ شکی در این نیست 

آر� کِنت هیوز
گاه، به هنگام رازگاهان و دعا و نیایش، به وسعت حیرت انگیز و تصورناپذیر جهان 
کوچکمان صد هزار میلیون ستاره دارد.  کهکشان  که  می اندیشم، به این می اندیشم 
کهکشان دیگر وجود دارند با صد هزار میلیون  که صد هزار میلیون  به این می اندیشم 
کهکشانها  کهکشان ما و هر یک از این  که  ستاره در هر یک از آنها. به این می اندیشم 
صد سال نوری قطر دارند و میان هر یک از آنها سه میلیون سال نوری فاصله وجود 

دارد. مسلمًا، این پدیده ای است خارق العاده و حیرت انگیز.
اولین جملۀ عهدعتیق این گونه آغاز می شود: »در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید« 
ی هم هستند  که دو واژۀ رو در رو )پیدایش ۱: ۱(. وقتی این دو واژۀ »آسمانها و زمین« 
این رو،  از  نمود.  را خلق  که خدا همه چیز  معنا است  این  به  قرار می گیرند،  کنار هم 
سپس،  آفرید.«  را  کائنات  خدا  ابتدا،  »در  خواند:  شکل  بدین  را  جمله  این  می توان 

خدا فرمود همه چیز نیکو بود، حتی فراتر از این رفت و فرمود همه چیز بسیار نیکو بود.
که  کامل تر از عیسی مسیح می رسیم، متوجه می شویم  وقتی به عهدجدید و مکاشفۀ 
جملۀ  نخستین  جهت،  این  از  شدند.  آفریده  مسیح  واسطۀ  به  عالم  کل  و  کائنات 
بود.  کلمه خدا  و  بود  نزد خدا  کلمه  و  بود  کلمه  ابتدا،  »در  یوحنا می فرماید:  انجیل 
همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطۀ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از 
موجودات وجود نیافت.« پس با مسیح پرعظمت، با خالق همه چیز، رو به رو هستیم. 
در واقع، پولس رسول در رسالۀ اول قرنتیان 8: ۶ این دو حقیقت را با هم بیان می کند 
عیسی  یعنی  خداوند،  یک  و  پدر،  یعنی  است،  خدا  یک  فقط  را  ما  می گوید  وقتی 

یم. همۀ هستی ما به پدر و پسر وابسته است. که برای او وجود دار مسیح، 
کولسیان ۱: ۱۶- ۱7 می رسید.  سپس به این سرودۀ شورانگیز و شگفت انگیز در رسالۀ 
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که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین  عیسی می فرماید: »زیرا 
یاسات و قوات، همه به  است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ر

ی همه چیز قیام دارد.« وسیلۀ او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در و
کاش می توانستم فضاپیمای فیلم »پیشتازان فضا« را به  که  اغلب به این فکر می کنم 
کنم، سپس با سرعت مافوق  کهکشان راه شیری سفر  کائنات و  خدمت بگیرم و به 
کنم و به انتهای عالم هستی برسم، آن گاه، به  گذر  کهکشانها  نور پیش روم، از حصار 
که به  کیهانی و ذرات معلق در فضا دست یابم  گرد و غبار  سمت راست بپیچم و به 
دست مسیح آفریده شده اند و به قدرت او بقا دارند. همه چیز به واسطۀ مسیح آفریده 
ِکرم شب تاب،  نگهباِن شمال، عامل درخشش  به  شده است: ستارۀ سرِخ معروف 
ی زمین، همۀ  همۀ ترکیبها و ساختارها و قالبهای اجرام آسمانی، همۀ موجودات رو
یایی، همه چیز به واسطۀ مسیح آفریده شده  موجودات زیر زمین، همۀ موجودات در

است و همه چیز به وسیلۀ او بقا دارد.
و  رئوفانه  محبِت  با  است،  همه چیز  خالق  مسیح  چون  که  است  معنا  بدان  این  و 
که  مراقبت گِر خود حافظ و نگهدار همه چیز است. باید به یاد داشته باشیم ما انسانها 
که تولد دوباره یافتیم  اشرف مخلوقات هستیم در تصویر خدا آفریده شدیم و زمانی 
نیکویی  در  می توانیم  که  است  معنا  بدان  این  یم.  دار خود  در  نیز  را  مسیح  تصویر 
کنترل و اختیار حیات  که  مسیح و در قدرت عظیم خالق بودنش آرام بگیریم، چرا 

گردیم. در دستان مسیح است و ما می توانیم در دستان امن او جان بگیریم و شکوفا 

 دعا
با  حتی  می آییم  شگفتی  به  تو  خلقت  از  یافت.  هستی  جهان  و  گفتی  تو  خداوندا، 
مشهود  ستارگان  درخشندگی  در  تو  زیبایی  است.  سقوط کرده  خلقتی  که  وجودی 
است. در شدت و زورآورِی تندباد و طوفان، نیرومندی و قدرت تو به چشم می آید. در 
که جان در بدن دارد خداوند را به  یاضیات، نظم و ترتیب تو نمایان است. هر  قواعد ر

سبب صنعت دستش بستاید! آمین.
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چگونه می توانیم خدا را جالل دهیم؟

ما با حّظ بردن از خدا، با دوست داشتن خدا، با اعتماد نمودن به خدا و با اطاعت 
کردن از اراده و احکام و شریعت خدا او را جالل می دهیم.

  تثنیه 11: 1
در  را  او  اوامر  و  احکام  و  فرایض  و  ودیعت  و  بدار  دوست  را  خود  خدای  یهوه  پس 

همه وقت نگاهدار.

  تفسیر
ریچارد سیبْز

یم، باید همه چیز را پیش پای او بنهیم و بگوییم: »من  یم از خدا دار وقتی هر چه دار
بمانم.«  و عنایت خدایم محروم  از لطف  که  نمی کنم  گناه طی  در مسیر  را  زندگی ام 

 . . .
که به قوت روح القدس دلمان تازه و وسیع شود  ی می آورد  آزادی واقعی زمانی به ما رو
است،  خدا  شیفتۀ  و  مطیع  انسان  دل  وقتی  گردد.  خدا  تابع  و  تسلیم  مسیح  در  و 
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که  استخوان بندی و پیکرۀ آن انسان از اساس و بنیان مطلوب و دلپذیر می شود، چرا 
کار می شود تا جاللش  خدای همۀ فیضها به او آزادی بخشیده است. خدا دست به 

گردد و آن گاه فیض و جاللش را بر ما می باراند.7 هدف و مقصود ما 

برایان چاپِل
جالل  را  او  فرمود  خدا  آنچه  طبق  می توانیم  دهیم؟  جالل  را  خدا  می توانیم  چگونه 

کنیم. دهیم و می توانیم آنچه فرمود باور 
کالم  که جالل دادن خدا با به جای آوردن  ید  گر بخواهید به بررسی این مقوله بپرداز ا
که آنچه خدا فرمود مهم ترین حکم بود و  کنید  خدا به چه معنا است، نباید فراموش 
یم و  که خدا را باالتر و بیشتر از هر چیز دیگر دوست بدار آن حکم چیزی جز این نبود 
که خداوند عیسی  این است  یم. مگر جز  بردار گام  با خدا  زندگی مان  در جای جای 
فرمود: »مرا به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، 
که همسایۀ خود را چون َنْفس خود  که اول از احکام این است و دوم مثل اول است 

محبت نما.«
که می گوید انجام می دهیم.  کاری را  گر واقعًا می خواهیم منجی مان را حرمت نهیم،  ا
واقعًا  می کنیم.  اطاعت  او،  از  شدن،  مجازات  ترس  از  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
که منجی مان چقدر به ما محبت دارد، ما  این طور نیست. وقتی این را درک می کنیم 
یم. درک آن محبت به  گام بردار ی  هم به خاطر محبتمان به او می خواهیم در طریق و
که او مرا آن قدر دوست داشته است  که می گوییم: »من درک می کنم  این معنا است 

که موجب شده دلم برای او بتپد و او را دوست داشته باشد.«
خودم  با  که  نیست  این  او  به  نهادن  حرمت  از  انگیزه ام  اما  دارم،  دوست  را  خدا  ݣݣݣݣݣمن 
گرچه  گر انگیزه ام این باشد، ا کنم، خدا مجازاتم می کند.« ا کوتاهی  گر  بگویم: »وای! ا
از خدا اطاعت می کنم، از او حّظ نمی برم. خیر، محبت واقعی به خدا به این معنا 
»با  وقتی خدا می فرماید:  که  متوجه هستم  باشم. من  در شریعتش مسرور  که  است 
یم مهیا نموده است. هدف  را در زندگی پیِش رو بردار« مسیر امن و همواری  گام  من 
مکشوف  را  شخصیتش  خدا  که  حال  همان  در  است.  همین  واقعًا  خدا  احکام  از 
به  فرامینش  و  احکام  است،  فکرمان  به  چقدر  که  می دهد  نشان  ما  به  و  می نماید 
گر  ا است.  نموده  مهیا  زندگی مان  در  را  امن  مسیر  این  خدا  که  می دهند  توضیح  ما 
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از مسیر امن  که  گریبانگیرتان می گردد، چرا  که عواقبش  البته  از مسیر خارج شوید، 
که  نمی مانیم  باقی  مسیر  این  در  دلیل  این  به  ما  اما  شده اید.  خارج  خدا  هموار  و 
را  این  ما  برعکس است:  به خود جلب می کنیم. دقیقًا،  را  نظر لطف خدا  بخواهیم 
که خدا به واسطۀ مسیح و به طور خاص از طریق قربانی شدن خداوند  درک می کنیم 
که شریعت  برایمان عظمت محبتش را به ما نشان داد. وقتی به این درک می رسیم 
که او به فکر ما  یا احکام خدا بازتاب شخصیت خدا هستند و به ما نشان می دهند 
که فرصت می یابیم تا  گام برداشتن در آن مسیر مسرور می گردیم، چرا  است، آن گاه، از 
که در زندگی ام در هر شرایطی قرار  نیکویی خدایمان را بچشیم. این بدان معنا است 
گام بردارم. به این  بگیرم خدایم را دوست خواهم داشت و تمام عمرم می خواهم با او 
شکل، هم دل خدا را حرمت می نهم – به خاطر محبت عظیمش به من او را جالل 
که خدا برایم مهیا نموده است محبتم را به  گام برداشتن در مسیری  می دهم – و هم با 
ی اجبار و انجام وظیفه بلکه با حس لذت بردن از نیکویی  او نشان می دهم، نه از رو

او و اهداف نیکویش برای قلبم و برای زندگی ام.
اعمال  آوردن  به جای  و  کردن  خم  گردن  با  می کنند  تصور  مردم  مواقع،  بسیاری 
گر  مشّقت باری که از آنها بیزارند، در واقع، خدا را جالل می دهند. آنها گمان می کنند ا
این اعمال را برای خدا به جا نیاورند خدا به آنها صدمه می زند. گاه نیز کارهایی انجام 
گمانشان با انجام آنها خدا خشنود می شود و به آنها پاداش بیشتری  که به  می دهند 
گونه خودخواهی و خودپسندِی مقدس نمایانه، واقعًا،  می دهد. اما هیچ یک از این دو 
کار را انجام می دهم تا خودم را مصون نگه دارم  نشانۀ محبت به خدا نیستند: »این 
یا جایگاهم را ترفیع بخشم.« وقتی درک می کنم خدا پسرش را به خاطر من فدا نمود، 
وقتی متوجه می شوم خدا شخصیتش را به من مکشوف نموده است و به من نشان 
که دوست داشتن خدا و حّظ  داده چقدر به فکرم است، آن گاه، به این درک می رسم 
که  گام برداشتن در آن مسیر امن و هموار زندگی  از  که  او به این معنا است  از  بردن 

برایم مهیا نموده است مسرور باشم.
گام برمی دارم و او را دوست می دارم، زیرا در  در مسیِر هر آنچه خدا از من بطلبد، با او 
که خدا برای یک  گام برداشتن و دوست داشتن، در واقع، از مسیری لذت می برم  این 

گرفته است. زندگی مطلوب برایم در نظر 



خدا، آفرینش و سقوط، شریعت

۴۲

 دعا
ببریم.  حّظ  تو  از  و  بشناسیم  را  تو  کاماًل  می خواهیم  رحیم،  و  رحمان  خداوند  ای 
تمام  با  و  کنیم  اعتماد  تو  به  و  ببینیم  هستی  که  همان  را  تو  تا  بگشا  را  چشمانمان 
چه  یم  ورز مهربانی  اندکی  چه  باشیم.  احکامت  آوردن  به جای  مشتاق  وجودمان 
را  تو  یم  برمی دار که  اطاعتی  قدم  هر  در  که  باشد  دهیم،  خرج  به  عظیم  دالوریهای 

جالل دهیم. آمین.
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شریعت خدا چه می طلبد؟

که خدا  کامل، دایم، و فردی می طلبد. شریعت خدا می طلبد  شریعت خدا اطاعت 
یم و همسایه مان را نیز مثل خودمان  را با تمامی دل و جان و فکر و قوتمان دوست بدار
محبت نماییم. آنچه خدا انجامش را منع نموده است هرگز نباید انجام دهیم و آنچه 

یم. خدا به انجام آن حکم نموده است همواره باید به جا آور

  متی ۲۲: 37- 4۰
گفت: »اینکه خداوند خدای خود را به همۀ دل و تمامی َنْفس و تمامی  ی را  عیسی و
فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است، یعنی همسایۀ 
متعلق  انبیا  ُصحف  و  تورات  تمام  حکم،  دو  بدین  نما.  محبت  خود  مثل  را  خود 

است.«

  تفسیر
جان وِسلی

شاخۀ  نخستین  قوت  و  جان  و  فکر  و  دل  تمامی  با  خدا  خداوند  داشتن  دوست 
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ید و همۀ ُسرور و  چشمگیر عدالت مسیحی است. شما در خداوند خدایتان مسرور
شادی تان را در او می جویید و در او می یابید. شما کالمش را می شنوید و آن را اجابت 
که اعماق وجودتان را به او سپرده اید تا  می کنید: »فرزندم، دلت را به من بسپار.« شما 
ید: »دوستت  فقط و فقط خودش در آن سلطنت نماید از صمیم قلبتان بانگ برمی آور
دارم ای خداوندم، ای قوت من. خداوند صخرۀ محکم من است، منجی ام است، 
عدالت  چشمگیر  شاخۀ  دومین  حکم،  دومین  است.«  او  بر  توکلم  است،  خدایم 
کاماًل و به شکلی تفکیک ناپذیر به نخستین حکم ربط دارد: »همسایۀ خود  مسیحی 
و  مهر  از  سرشار  نّیتی  ُحسن  نهایِت  با  یعنی  نما!  محبت  نما.«  محبت  خود  مثل  را 
ابراز عالقه محبت نما، دلت آن قدر برای  مالیمت، با صادقانه ترین و صمیمی ترین 
که ذره ای از شرارت و بدخواهی در آن جای نداشته  یدن شعله ور باشد  نیکویی ورز
باشد و جز خیریت و صالح همسایه ات را برایش آرزومند نباشی. همسایۀ شما فقط 
و  نجیب  انسانهای  آن  فقط  نیست.  شما  آشنایان  و  خویشاوندان  و  شما  دوستان 
که به شما احترام می گذارند و لطف و مهربانی شما را بی پاسخ نمی گذارند  وارسته 
یا محبت شما را جبران می کنند همسایۀ شما به حساب نمی آیند. همسایۀ شما هر 
را نمی دانید. همسایۀ  یا حتی نامش  را ندیده اید  او  که حتی شاید هرگز  کسی است 
که می دانید حتی اشخاص درست کاری هم نیستند و چه بسا  کسانی هستند  شما 
که با بدجنسی از شما سوءاستفاده  کسی است  ناسپاس و ناشکرند. همسایۀ شما 
کرده است. میل و رغبت شما برای خوشبختی و سعادتمندی این اشخاص به اندازۀ 
ید،  که برای خوشبختی و سعادتمندی خودتان در دل دار همان میل و رغبتی است 
شما به این گونه همسایه تان را مثل خودتان محبت می نمایید. با همان حس مراقبت 
ید به فکر ایشان می باشید و آنها  که نسبت به خودتان دار بی وقفه و خستگی ناپذیری 
را از هرچه باعث غم و اندوهشان می گردد یا از هرچه به جسم و روحشان لطمه می زند 

حفظ می کنید. این معنای محبت است.8

خوآن سانِچز
که شریعت  کوتاهش این است  وقتی می پرسید »شریعت خدا چه می طلبد؟« پاسخ 
و  بافت  باید  اما  است،  دلهره آور  پاسخ  این  می طلبد.  کامل  و  جامع  اطاعت  خدا 
که شریعت عطا شد درک نماییم. شریعت در بافت و چارچوب فیض  چارچوبی را 
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برای نجات ما  و  گذاشت  که خدا قدم پیش  عطا شد، یعنی در بافت و چارچوبی 
به  را  آنها  و  بخشید  رهایی  مصر  از  را  اسراییل  قوم  خدا  وقتی  گشت.  کار  به  دست 
ید« در  نگاه دار مرا  و عهد  مرا بشنوید  گر صدای  »ا نمود:  و اعالم  آورد  صحرای سینا 
واقع سپس چنین فرمود: »من خدای شما خواهم بود و شما فرزندان من خواهید بود.« 
ما پیشقدم  برای نجات  که خدا خودش  این است  و چارچوب شریعت  بافت  پس 
پیش  قدم  این  به  است  پاسخی  می طلبد  شریعت  که  کاملی  اطاعت  آن  گشت. 

نهادِن خدا. آن اطاعت یک تعهد و سرسپردگی از صمیم قلب است.
عهدعتیق این مهم را بدین شکل بیان می کند: »یهوه خدای خود را به تمامی جان 
انگیزه  به ما  بافت و چارچوب فیض  نما« )تثنیه ۶: ۵(.  و تمامی قوت خود محبت 
که نجات می بخشد. چنین  می بخشد تا با همۀ وجودمان سرسپردۀ خدایی باشیم 
که از ایمان سرچشمه می گیرد محبت نامیده می شود و این محبت جاری  کنشی  وا

می گردد تا بتوانیم همسایه مان را نیز محبت نماییم.
خبر  اما  نماییم.  اطاعت  کمال  و  تمام  نمی توانیم  ما  دارد.  وجود  مشکل  یک  فقط 
که خودش شریعت  کتاب ارمیا فصل ۳۱، خدا می فرماید  خوشی هم وجود دارد. در 
به توضیح  کتاب حزقیال فصل ۳۶، خدا  بر دلهای قومش مکتوب می نماید. در  را 
گوشتین به شما خواهم  کرده، دل  بیشتری می پردازد: »دل سنگی را از جسد شما دور 
داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم 
که خدا آن را از  گردانید« )آیات ۲۶- ۲7(. این وعده ها به عهد تازه ای پیوند می شوند 
مکشوف  عهدجدید  عصر  نمود.  خواهد  برقرار  داوود  نسل  از  موعود  پادشاهی  طریق 
که این عهد جدید را برقرار می کند کسی نیست جز عیسی. می سازد آن پادشاه موعود 
که ما قادر به انجامش نمی بودیم. عیسی در حالی  کاری را انجام دهد  عیسی آمد تا 
تا  گرفت  به خود  انسانی  آمد و جسم  به زمین  از آسمان  باقی ماند،  کامل  که خدای 
و  خدا  احکام  از  کامل  اطاعت  با  عیسی   .)۱8 -۱۴ :۲ )عبرانیان  بخشد  نجات  را  ما 
گذاشتن شریعت بود، به نمایندگی از ما، شریعت خدا  که بها و جریمۀ زیر پا  مرگش 
خاطر  به  می کنند  اعتراف  که  کسانی  همۀ  می دهد  مژده  انجیل  رساند.  انجام  به  را 
ی می گردانند  گناهانشان رو رعایت نکردن شریعت خدا گناهکار و مقصر هستند و از 
کامل و بی نقص  یده می گردد و اطاعت  گناهانشان آمرز و به عیسی اعتماد می کنند 

گذاشته می شود. عیسی به حسابشان 
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عیسی با زندگی و مرگ و دفن شدن و رستاخیزش عهد جدید را برقرار نمود و وعدۀ 
برخورداری از دلی تازه )ارمیا ۳۱( و سکونت روح قوت بخش خدا را به تحقق رساند 
)حزقیال ۳۶(. تنها امید ما برای به انجام رساندن مطالبات شریعت در تولد تازه ای 
که تولد دوباره می یابند  کسانی  که در آن عهد جدید وعده داده شد. به  نهفته است 
و در مسیح از حیاتی تازه برخوردار می گردند دلی تازه عطا می شود و روح خدا در آنها 

کند. کن می گردد تا به ایشان قدرت و توانایِی اطاعت نمودن عطا  سا
از شریعت  تا  که قوم خدا در این عهد جدید قدرت می یابند  خبر خوش این است 
که احکام خدا باعث ایجاد رابطه  کنند. یکبار دیگر، مشاهده می کنیم  خدا اطاعت 
این  است.  خدا  نجات بخش  کار  به  ما  پاسخ  نمودن  اطاعت  نمی گردند.  خدا  با 
مسیح  عیسی  در  را  ما  خدا  می گیرد.  سرچشمه  ایمان  از  محبت  از  سرشار  اطاعِت 
که از محبت لبریز است  نجات بخشیده است و ما با اعتماد نمودن به او و اطاعتی 

کار نجات بخش خدا پاسخ می دهیم. به این 

 دعا
شایسته  و  نموده ای  عطا  را  کامل  شریعت  تو  متعال،  ای  شریعت،  کنندۀ  عطا ای 
اطاعت  صرفًا  تو  شریعت  که  کنیم  تصور  مبادا  باشیم.  مطیعت  کاماًل  که  هستی 
کاماًل با تو همدل و همفکر  که دل و فکرمان  ظاهری می طلبد. شریعت تو می طلبد 
داشتن  نگاه  از  که  می کنیم  اعتراف  ما  باشد؟  این گونه  می تواند  کسی  چه  باشد. 

شریعتت بسیار قاصر می مانیم. آمین.
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شریعت خدا که در ده فرمان قید شده 
است شامل چه می باشد؟

باال در  آنچه  از  تراشیده و هیچ تمثالی  نباشد. صورتی  از من  را خدایان دیگر غیر  تو 
آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود 
مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. 
کن تا آن را تقدیس نمایی. پدر و مادر خود را احترام نما. قتل مکن.  روز سّبت را یاد 

زنا مکن. دزدی مکن. شهادت دروغ مده. طمع مورز.

  خروج ۲۰: 3
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.

  تفسیر
جان بانیان

از  نااطاعتی  یم.  پا بگذار را زیر  از این ده فرمان  یا دو فرمان  که یک  خطر این نیست 
ده  پادشاه  یک  کنید  تصور  است.  ک  خطرنا تنهایی،  به  فرمان،  ده  این  از  یک  هر 
فرمان مشخص صادر نموده است و از تابعان و شهروندانش می خواهد از آن فرامین 
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این  در  شد.  خواهند  رو به رو  مرگ  مجازات  با  صورت  این  غیر  در  نمایند،  اطاعت 
کسی هر یک از این ده فرمان را زیر پا بگذارد خیانتکار به حساب می آید  گر  شرایط، ا
که حکم قانون  کرده است و مشمول آن است  گویی از همۀ آن ده فرمان نافرمانی  و 
گذاشته  گویی تک تک آن فرمانها را زیر پا  که  گردد، به شکلی  حتمًا در موردش اجرا 
است . . . این قاعده در مورد شریعت خدا نیز صادق است. ما با عهد اعمال رو به رو 
کسی ُنه حکم را به جا آورد و فقط یک حکم را زیر پا بگذارد، قطعًا، همان  گر  هستیم: ا
گویی  ی را از شادی آسمان محروم می کند،  کت او می گردد و و یک تخطی باعث هال
را  یا شریعت  باید این عهد  گرچه  . ا  .  . نااطاعتی نموده است  کل احکام  از  به واقع 
ید - برای مدتی طوالنی، ده سال، بیست سال،  کل آن را به جا آور ید، حتی  به جا آور
از  زنده اید  که  روزی  تا  و  بلغزید  گر  ا – اما  سال  شصت  یا  سال،  پنجاه  سال،  چهل 
بازنده  و  بمانید، اوضاعتان خراب خواهد شد  آوردن حتی یک حکم قاصر  به جای 
فیض  عهد  چتر  زیر  که  کسانی  که  همان طور   .  .  . می آیید  حساب  به  عهدشکن  و 
که به عهد شریعت و  کسانی هم  قرار دارند، قطعًا، محض فیض رستگار می گردند، 
گر در آن عهد باقی بمانند، بدون شک، به وسیلۀ آن محکوم  اعمال متعهد هستند، ا

می شوند.9

جان یِتْس
چون خدا ما را آفریده است و ما را دوست دارد و می داند خیر و صالح ما در چیست، 
و  کنیم  زندگی  چگونه  بدانیم  تا  می نماید  هدایت  روحانی  و  اخالقی  لحاظ  به  را  ما 
زندگی مان در بهترین مسیر پیش رود. ده فرمان هدیۀ پرمحبت خدا به ما است. این 
کالمش ما را هدایت و راهنمایی می نماید، اما  که خدا در سطر سطر  درست است 
کالم هدایت و راهنمایی او در ده فرمان جاری است. خدا ده فرمان را به موسی  جاِن 
بعدها،   .)۲0 )خروج  می کردند  عمل  فرمان  ده  آن  به  باید  بنی اسراییل  و  نمود  عطا 
موسی ده فرمان را دوباره بازگو نمود )تثنیه ۵(. قوم اسراییل باید ده فرمان را به حافظه 
ده  آن  که  چرا  می گشتند،  آن  سرسپردۀ  و  می نمودند  تفکر  و  تأمل  آن  بر  می سپردند، 

فرمان طریق زندگی بود.
عیسی معنای عمیق تری از ده فرمان را به ما تعلیم داد و آن را شفاف تر تشریح نمود. 
عیسی با توضیح و تفسیر ده فرمان در انجیلها معیار و میزان درکمان را از انتظارات 
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خدا افزایش داد. برای نمونه، در انجیل متی ۵: ۲۱، عیسی مفهوم حکم »قتل مکن« 
سزاوار  گیرد  خشم  خود  برادر  به  که  هر  واقع،  در  عیسی،  گفتۀ  به  داد.  توضیح   را 

داوری است.
چهار فرمان اول به رابطۀ ما با خدا مربوطند. عیسی آن چهار حکم را چنین خالصه 
تمامی فکر خود محبت  و  َنْفس  تمامی  و  به همۀ دل  را  نمود: »خداوند خدای خود 
نما.« شش فرمان آخر به رابطۀ ما با انسانها می پردازند. عیسی آن شش حکم را چنین 

خالصه نمود: »همسایۀ خود را مثل خود محبت نما« )متی ۲۲: ۳7، ۳9(.
این ده فرمان گنجینۀ ما هستند و برای ما عزیز می باشند. آنها هدیه ای ارزنده هستند، 
هدیۀ پرمحبت از جانب خدا. ده فرمان هادی ما هستند و به ما هشدار می دهند و 
یم، به دیگران نشان می دهیم  ما را محافظت می نمایند. وقتی ده فرمان را به جا می آور
یستن با معیار ده فرمان قاصر می مانیم، به خودمان  که خدا به چه می ماند. وقتی از ز

به شدت ضرر می رسانیم و خالقمان را بی حرمت می کنیم.
گناه  که انسان در اسارت  اما در به جا آوردن ده فرمان با مشکل رو به رو هستیم، چرا 
که از ما برمی آید این  کاری  و خودخواهی چشم به جهان می گشاید. در نتیجه، تنها 
آوردن  ایمان  با  که  هنگامی  اما  یم.  می گذار پا  زیر  را  خدا  مقدس  شریعت  که  است 
آزاد  گناه  از  ما  و  می شود  کن  سا ما  در  روح القدس  می یابیم،  تازه  خلقت  مسیح  به 
یم. احکام و  می گردیم و به ما فیض عطا می گردد تا بتوانیم شریعت خدا را نگاه دار
فرامین خدا طاقت فرسا نیستند، بلکه ما را یاری می رسانند تا با خدا و با خودمان و با 

همسایه مان در صلح و آشتی به سر بریم.
چگونه  که  یم  می آموز هستند،  ما  به  خدا  هدیۀ  فرمان  ده  که  می شویم  متوجه  وقتی 
راست  جز  یم  بیاموز که  است  آن  مانند  موضوع  این  نماییم.  یست  ز آنها  مبنای  بر 
گاه، احساس می کنید به منظور محافظت از خودتان  نگوییم. وقتی جوان هستید، 
زمان،  گذشت  با  اما،  نگویید.  آنها  به  را  حقیقت  و  بدهید  فریب  را  دیگران  باید 
کنیم.  که حقیقت را بیان  که نباید دیگران را فریب دهید. ما یاد می گیریم  ید  می آموز

که صادق باشیم. ما یاد می گیریم 
باید  دلیل  همین  به  نیز  ما  داشتند.  دوست  را  خدا  شریعت  انبیا  دلیل،  همین  به 
یم. رعایت ده فرمان ما را محافظت می نماید. رعایت ده  شریعت خدا را دوست بدار
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که خدا  فرمان جامعه را محافظت می کند. این اصول و قواعد به ما آن طریق زندگی را 
ما را برای آن آفرید به ما نشان می دهند.

 دعا
نشان  قومت  به  را  محبتت  خود  فرامیِن  و  احکام  نمودن  عطا  با  قدوس،  خدای  ای 
که عطا نمودی شکرگزارت باشیم. تو ما را در  که همواره برای شریعتی  دادی. باشد 
گام  گاهی رها نکردی، بلکه به ما نشان دادی چگونه در طریق عدالت  جهالت و ناآ

یم. ما را مدد نما تا با اطاعت از ده فرمانت جاللت دهیم. آمین. بردار
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 خدا در اولین و دومین و سومین فرمان 
چه می طلبد؟

اعتماد  او  به  و  بشناسیم  را  حقیقی  و  زنده  خدای  یگانه  که  می طلبد  فرمان  اولین 
کنیم و خدا را به روشی  گونه بت پرستی پرهیز  که از هر  نماییم. دومین فرمان می طلبد 
که نام خدا را با ترس و  نادرست و ناشایست عبادت نکنیم. سومین فرمان می طلبد 

کالم و اعمال خدا را نیز حرمت نهیم. کار ببریم و  احترام به 

  تثنیه 6: 13- 14
از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به نام او قسم بخور.

  تفسیر
چارلز هِیدِن اِسپرِجن

کتاب مقدس مکشوف  که در  کنند خدایی  خدا انسانها را هدایت می کند تا مشاهده 
را  زمین  و  آسمان  که  است  خدایی  گشت  هویدا  عیسی  خداوند  شخِص  در  و  شد 
انسان  آن  خوِد  شباهت  به  که  می دهد  شکل  را  خدایی  خودش  برای  انسان  آفرید. 
است. چه بسا انسان از سنگ و چوب خدا نسازد، اما مطابق با ذهنیت خودش یا 
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طرز تفکر غالب بر فرهنگش برای خود خدا می سازد. انسان خدایی را خلق می کند 
چندان  انسان  خطایای  و  گناهان  به  که  خدایی  است،  سازگار  خودش  ذائقۀ  با  که 
را  شدیدی  و  جدی  عدالت  نمی کنند  توبه  که  کسانی  به  نسبت  و  نیست  سختگیر 
ِاعمال نمی کند. انسان شخصیت واقعی خدا را پس می زند و خدایان دیگری را به 
وجود می آورد، خدایانی را بنا بر طرز تفکر خودش خلق می کند و تصور می کند خدا 
که او می پندارد، سپس در خصوص آنچه ساخته و پرداختۀ ذهن  باید آن گونه باشد 

خودش است می گوید: »ای اسراییل، اینها خدایان تو هستند!«
می نماید  هدایت  را  ما  می سازد،  روشن  را  انسانها  ذهن  روح القدس  که  هنگامی  اما 
روح القدس  نیست.  دیگری  خدای  او  جز  و  است  واقعی  خدای  یهوه  که  ببینیم  تا 
کتاب مقدس  خدای  زمین  و  آسمان  خدای  بدانند  که  می دهد  تعلیم  خاّصانش  به 
کاماًل متوازن هستند: رحمت عدالت را همراهی  که صفاتش  است، خدایی است 
قدرت  و  است  آراسته  حقیقت  به  فیض  است،  قدوسیت  همراه  محبت  می کند، 
گناه را نادیده بگیرد، چه رسد  که  گشته است. او خدایی نیست  به مالیمت پیوند 
از  نیست  یهوه  نامشان  که  دیگر  خدایان  که  چنان  باشد،  خشنود  گناه  از  اینکه  به 
که  است  خدایی  کتاب مقدس  خدای  اما  می آیند.  وجد  به  آن  از  و  خرسندند  گناه 
گناهکاران چشم پوشی  گناه  گناه و ناراستی بنگرد. او به هیچ عنوان از  نمی تواند به 
کشمکش میان یک فیلسوف و یک مسیحی در  نمی کند. این اصلی ترین ستیزه و 
آن  اما  دارد،  وجود  خدایی  کنید  فرض  »بله،  می گوید:  فیلسوف  است.  امروز  جهان 
که من آن را برای شما تعریف می کنم.« و مسیحی  خدا باید شخصیتی داشته باشد 
کنیم، بلکه وظیفه مان این  که یک خدا اختراع  در پاسخ می گوید: »کار ما این نیست 
مکشوف  است،  حقیقت  کالم  که  کتاب مقدس،  در  که  خداوندی  یگانه  از  است 

گشته است اطاعت نماییم.«۱0

جان لین
که چگونه با نگاه به یگانه خدای زنده  سه فرماِن اول از ده فرمان به ما نشان می دهند 

یست نماییم. و حقیقی و در پرتِو وجود او ز
اولین فرمان به ما می گوید نباید جز خدای حقیقی خدایان دیگری را بپرستیم. خدای 
دلمان  و  یم  بدار دوست  را  او  که  کسی  یگانه  و  باشد  معبودمان  یگانه  باید  حقیقی 
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می گوید  ما  به  و  است  اولین  به  شبیه  فرمان  دومین  آید.  خروش  و  جوش  به  برایش 
نباید بنا بر تصورات خودمان و بنا بر درک و بینش شخصی مان از خدا او را بپرستیم. 
با ذات  را مطابق  باید خدا  ما  را بت پرستی می نامد.  این گونه پرستش  کتاب مقدس 
از  که ما  که ما می خواهیم و تعریفی  بر آنچه  کنیم نه بنا  و هویت واقعی اش عبادت 
خدا ارائه می دهیم. به بیان دیگر، خدایان دروغین را نپرستید و خدا را به طرز اشتباه 

عبادت نکنید.
سومین فرمان نیز در واقع به دو فرمان اول بی شباهت نیست. ما نباید نام خدا را ناِبجا 
و  توصیفگر شخصیت  نام خدا  که  کنیم. می دانیم  بی حرمتی  آن  به  یا  ببریم  کار  به 
که نامش این است: »من هستم.«  ذات او است. به همین دلیل، خدا به موسی فرمود 
که من قائم به ذات و ازلی و  به عبارتی، خدا می فرماید: »نام من به این معنا است 
یم  که اجازه دار کار نبردن صرفًا به این معنا نیست  ابدی هستم.« نام خدا را ناِبجا به 
نبردن  کار  به  ناِبجا  را  نام خدا  یم.  بیاور زبان  بر  را  کلمات  یم یک سری  ندار اجازه  یا 
سخنانی  که  زمانی  چه  می کنیم،  صحبت  خدا  دربارۀ  وقتی  که  است  معنا  این  به 
سخن  خدا  دربارۀ  زندگی مان  سبک  با  که  زمانی  چه  یم  می آور زبان  بر  خدا  دربارۀ  را 
کمال به شخصیت و ذات خدا حرمت نهیم و به آن احترام  می گوییم، باید تمام و 

یم. بگذار
کنید باور قلبی تان  کنون، دو فرماِن اول را بیشتر تشریح می نماییم. برای نمونه، فرض  ا
کسب شهرت  که به یک هدفی در زندگی دست یابید. این هدف می تواند  این است 
مرد  با  رابطه  ایجاد  می تواند  باشد،  مشخص  شغلی  آوردن  دست  به  می تواند  باشد، 
یاهایتان باشد. دست یافتن به این هدف می تواند شما را به نهایِت آرامش  یا زن رو
ی قلبی تان را برآورده سازد و به زندگی تان معنا و مفهوم بخشد. از این رو،  برساند و آرزو
به  خدا  به  دوختن  چشم  از  بیشتر  هدف  آن  به  دوختن  چشم  با  روزمره،  زندگی  در 
فرمان.  گذاشتن نخستین  پا  زیر  یعنی  این  و تسلی عمیق تر دست می یابید.  آرامش 
ی می گردانید و شهرت و شغل و حرفه تان یا شخص  که خدا است رو شما از هدفتان 

مورد عالقه تان معبود شما می گردد.
به شهرت  با  باید  او  که معتقدید  این قصد می پرستید  به  را  گر خدا  ا از سوی دیگر، 
رساندن شما یا فراهم نمودن شغلی برای شما یا شما را به معشوقتان رساندن به شما 
آرامش ببخشد، باز هم، در حال سرپیچی از احکام و فرامینش هستید. شما بینش و 
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کرده اید. شما یک خدای  دیدگاه خودتان از شخصیت و ذات خدا را به خدا تحمیل 
سفارشی به وجود آورده اید، شما یک بت ساخته اید. دو فرماِن اول از ده فرمان به ما 
که باید فقط خدا را بپرستیم و فقط خدای حقیقی را بپرستیم و یک خدای  می گویند 

سفارشی یا یک بت را نپرستیم.
که  که فقط خدا را بپرستیم و خدا را آن گونه  اما چرا این فرامین به ما اصرار می ورزند 
که خود می خواهیم؟ چرا سومین فرمان این همه پافشاری  هست بپرستیم نه آن گونه 
یم؟ دلیلش این  گذار که نام خدا و شخصیت خدا را حرمت نهیم و احترام  می کند 
را  آن  می تواند  خودش  فقط  که  است  آفریده  اشتیاقی  با  همراه  را  ما  خدا  که  است 
کنیم هویت خدا را تغییر دهیم  گر مدام سعی  کند – اشتیاق برای خودش. ا برطرف 
ی آرامش را نخواهیم دید، هرگز طعم  کنیم، هرگز رو یا جای او را با چیز دیگری عوض 
کرد،  تسلی و تسکین واقعی را نخواهیم چشید، هرگز شادی واقعی را تجربه نخواهیم 
اما  رسید.  نخواهیم  کمال  به  هرگز  و  داشت  نخواهد  مفهوم  و  معنا  زندگی مان  هرگز 
گیرد – نه یک بت و نه یک خدای تغییریافته  که خدا در مرکز زندگی مان قرار  هنگامی 

بلکه خدای زنده و حقیقی – آن گاه، به راستی در آرامش خواهیم بود.
گوستین دقیقًا به همین دلیل چنین نوشت: »تو ما را برای خودت آفریده ای. دلمان  آ

گیرد.«۱۱ بی تاب خواهد بود مگر اینکه در تو آرام 

 دعا
ای تنها خدا و ای یگانه خدا، نام تو برتر از هر نام است. با ترس و احترام به پیشگاهت 
که در زندگی مان وجود  می آییم. ما را به فرامینت امین نگاه دار. هر خدای دروغینی را 

که فقط تو را در روح و راستی بپرستیم. آمین. دارد بر ما مکشوف نما. باشد 
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 خدا در چهارمین و پنجمین فرمان 
چه می طلبد؟

که روز سّبت را در پرستش خدا در خلوت و در جمع سپری  چهارمین فرمان می طلبد 
کشیم، خداوند و دیگران  نماییم. در این روز، باید از حرفه و پیشۀ روزانه مان دست 
و  پدر  می طلبد  فرمان  پنجمین  باشیم.  ابدی  سّبِت  چشم انتظار  و  کنیم  خدمت  را 
رهنمودهای  و  راهنمایی ها  به  و  یم  بگذار احترام  آنها  به  و  یم  بدار را دوست  مادرمان 

یم. گوش بسپار خداپسندانۀ ایشان 

  الویان 19: 3
ید. من یهوه  را احترام نماید و سّبتهای مرا نگاه دار از شما مادر و پدر خود  هر یکی 

خدای شما هستم.

  تفسیر
جان کالوین

را  خالقمان  خدای  که  معنا  بدین  است،  آسان  ما  برای  شریعت  آموزۀ  درک  کنون،  ا
و  باید ترس  این رو،  از  کنیم.  و َسرور خطاب  پدر  گرفته است می توانیم  که پدر لقب 
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به  متعلق  دیگر  ما  دهیم.  جاللش  و  یم  بدار دوست  را  او  باشد،  دلمان  در  او  احترام 
یم و هر آنچه آن امیال و  که در پی امیال و خواسته های خودمان برو خودمان نیستیم 
که بی چون و چرا از  خواسته ها به ما دیکته می کنند انجام دهیم. ما متعهد هستیم 
کمال تسلیم رضامندِی نیکوی او باشیم. شریعت به ما  خدا اطاعت نماییم و تمام و 
که خدا از عدالت مسرور است و از ناعدالتی بیزار. بنابراین، ما نباید  تعلیم می دهد 
کنیم، بلکه باید  با ناسپاسی و ناشکرِی ناشی از بی تقوایی به ضد خالقمان شورش 
که ارادۀ خدا را بر ارادۀ خودمان  یم. فقط زمانی  در سراسر زندگی مان عدالت به بار آور
که چقدر برای خدا حرمت و احترام قائل هستیم.  ترجیح می دهیم، نشان می دهیم 
که با به جای آوردن انصاف و عدالت  کنش منطقی ما این خواهد بود  آن گاه، تنها وا
کنیم. ما نمی توانیم ادعای  کی و پرهیزکاری و قدوسیت خداوندمان را خدمت  و پا
که پولی در بساط ندارد و  که مانند شخص بدهکاری هستیم  کنیم در حالی  قدرت 
یم با تکیه بر توانایی های خودمان  کند. ما اجازه ندار نمی تواند بدهی اش را پرداخت 
اما خدا همواره خودش  کنیم،  که تغییر  کنیم. ما به هر شکلی  را پیمانه  جالل خدا 
کند –  باقی می مانند: دوستدار عدالت و دشمن ناعدالتی. خدا هرچه از ما مطالبه 
که ما  – روال طبیعی این است  او فقط آنچه راست و درست است مطالبه می کند 

الزامًا موظف به اطاعت هستیم.۱۲

تیموتی کِلِر
کتاب مقدس را بخوانیم، عهدعتیق و عهدجدید، متوجه می شویم این فرمان  کل  گر  ا

که روز سّبت را به یاد داشته باشیم دارای دو جنبه است.
که به یاد داشتن این روز امری مهم و حیاتی است. در زندگی  یک جنبه این است 
کار و فعالیت مشغول باشیم هم استراحت  روزانه مان، به ما حکم شده است هم به 

کنیم. کار  کنیم. برای ما جایز نیست بیش از حد و اندازه 
همچنین به ما حکم شده است جسم و جانمان را تغذیه نماییم. قرار نیست فقط به 
ک برسانیم. ما باید از طریق مشارکت با سایر ایمانداران و از طریق دعا  جسممان خورا

و رازگاهان و پرستش هفتگی به روحمان نیز طراوت بخشیم.
به  روز سّبت  که  نشان می دهد  ما  به  که عهدجدید  این درست است  این حال،  با 
وقتی  می فرماید  خاص  طور  به   ۴ فصل  عبرانیان  رسالۀ  دارد.  اشاره  ژرف تری  آرامِی 
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یم، از اعمالمان آرامی می یابیم. این بدان معنا  ما به مسیح و به انجیل ایمان می آور
که بخواهیم خودمان را به اثبات برسانیم و با تالش و تکاپوی  که آن بار سنگین  است 
از  برداشته می شود. در طول حیاتمان،  از شانه هایمان  برسیم  به رستگاری  خودمان 
این آرامِی عمیق به فراوانی بهره می بریم، اما در آسمان جدید و زمین جدید در آینده 
و دلمان  آرامی هستیم  آن  ما چشم انتظار  کمال می چشیم.  به  را  آرامی  آن  که  است 
در  خصوص  به  است  تسلی بخش  بس  حقیقتی  این  می زند.  غنج  آرامی  آن  برای 

که بسیار خسته و بی رمق هستیم. زمانهایی 
گذاشتن به والدینمان حکم می دهد باید در پرتِو انجیل  که به احترام  فرمان پنجم را 
گذراند. طبق این فرمان، ما فرزندان باید مطیع والدینمان باشیم. وقتی هم به  از نظر 
گوش فرا دهیم. با این حال،  یم و به آنها  بلوغ می رسیم باید به والدینمان احترام بگذار
انجیل به ما یادآوری می کند خدا پدر ما است. ما محض فیض عضو خانوادۀ الهی 
از  سرشار  و  اصلی  رابطۀ  آن  گر  ا پس  است.  ما  محبت  اصلِی  منشأ  خدا  و  گشته ایم 
phileo نامیده می شود، با خدا برقرار  که در زبان یونانی  محبت ما، آن محبت اولیه 
یم و به درستی به آنها احترام  گردد، آن گاه، توانایی می یابیم والدینمان را دوست بدار
فقط  که  باشند  چیزهایی  مهیا کنندۀ  تا  یم  بدوز چشم  ایشان  به  اینکه  نه  یم  بگذار

می توان در خدا به آنها دست یافت.

 دعا
که در طریقهای تو  که حیات می بخشی، ما فقط زمانی به شکوفایی می رسیم  ای پدر 
کار و  کنیم. مگذار با  یم. تو ما را آفریده ای و به ما می گویی باید استراحت  گام برمی دار
کنیم. به ما فروتنی ببخش تا به والدینمان احترام  فعالیِت بی وقفه خودمان را توجیه 
کنیم نه با سرشت و طبیعت خودمان.  که همواره با فرامینت زندگی  یم. باشد  بگذار

آمین.
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خدا در ششمین و هفتمین و هشتمین 
فرمان چه می طلبد؟

و  نباشیم  بیزار  او  از  نرسانیم،  آسیب  همسایه مان  به  که  می طلبد  فرمان  ششمین 
به  و حتی  بریم  به سر  و در صلح  باشیم  ایشان شکیبا  با  بلکه  یم،  نورز او دشمنی  با 
خواه  باشیم  متأهل  خواه  می طلبد،  فرمان  هفتمین  نماییم.  محبت  دشمنانمان 
خواه  نماییم.  یست  ز وفاداری  و  کدامنی  پا با  و  کنیم  پرهیز  بی عفتی  و  زنا  از  مجرد، 
ک  ناپا گفتار و خواسته و نگاه  کردار و پندار و  گونه  از هر  متأهل باشیم خواه مجرد، 
فرمان  هشتمین  کنیم.  دوری  می شود  ختم  بی عفتی  و  کی  ناپا به  که  چیزی  هر  از  و 
کسی دیگر است بدون اجازه استفاده نکنیم و  که متعلق به  که ما چیزی را  می طلبد 

کسی را به خودمان پس نزنیم. گونه نیکویی و نیکوکاری  هر 

  رومیان 13: 9
هر  و  مورز«  طمع  مده،  دروغ  شهادت  مکن،  دزدی  مکن،  قتل  مکن،  »زنا  که  زیرا 
که »همسایۀ خود را چون خود  کالم  که هست همه شامل است در این  حکمی دیگر 

محبت نما.«
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  تفسیر
دیوید مارتین لویْدجونز 

انسان نمی تواند حتی ده فرمان را به جای آورد. با این حال، باد در َغبغب می اندازد 
از  ی  از پیرو کوه سخن می گوید،  باالی  نامبرده در موعظۀ  آوردن احکام  به جای  از  و 
آورده است  به دست  فرمان  از ده  که  با درکی  انسان  گر  ا  .  .  . مسیح سخن می گوید 
به  را  فرمان  آن ده  بتواند  که  دارد  برایش وجود  امیدی  کند، چه  رعایت  را  آنها  نتواند 
همین  به  دقیقًا  فریسیان  آورد؟  به جا  نمود  تفسیر  مسیح  عیسی  خداوند  که  گونه ای 
مصلوبش  هم  سرانجام  و  بودند  بیزار  او  از  آن همه  و  داشتند  مشکل  عیسی  با  دلیل 
کردند. آنها گمان می کردند ده فرمان و شریعت اخالقی را به جا می آوردند. خداوندمان 
نگاه  را  فرمان  ده  که  نمود  محکوم  را  آنها  هم  قبوالند  فریسیان  به  را  واقعیت  این  هم 
خداوندمان  اما  نشدند.  قتل  مرتکب  هرگز  که  بودند  مدعی  فریسیان  بودند.  نداشته 
گر  ا نکرده اید؟  خطاب  احمق  را  برادرتان  حال  به  تا  کنید!  صبر  لحظه  »یک  فرمود: 
این واژه از دهانتان خارج شده است، شما قاتل هستید.« در واقع، قتل صرفًا به این 
به  نیز  تنفر در دلتان  و  را بگیرید. تلخی  او  را بکشید و جان  انسانی  که  معنا نیست 
که خداوند عیسی در خصوص زنا نیز  ید  معنای قتل است . . . حتمًا، به یاد می آور
چنین تعلیمی داد؟ آن فریسیان ادعا می کردند بی گناه بودند. اما خداوندمان فرمود: 
کنید! شما می گویید هرگز مرتکب زنا نشده اید؟« »لیکن من به شما  »یک لحظه صبر 
کرده است«  کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم، در دل خود با او زنا  می گویم هر 
گناهکار است، انسان طمع داشته است، انسان شهوت داشته  )متی ۵: ۲8(. انسان 
که  با تفسیر شریعت به ما نشان می دهد  که خداوندمان  است. پس متوجه هستید 
محکومیت  باعث  شریرانه  عمل  آن  ارتکاب  اندازۀ  به  شریرانه  خواستۀ  و  میل  یک 
عمل  اندازۀ  به  ناپسند  ذهنی  تصویر  یک  یا  پلید  فکر  یک  خدا،  چشم  در  می گردد. 

کردن به آن فکر یا آن تصویر نکوهیده و شرم آور است.۱۳

اِستیفِن اوم
به  خدا  شریعت  فرمان  ده  زیرا  هستند،  فرمان  ده  از  اطاعت  به  متعهد  مسیحیان 
کوه ارائه داد، متوجه  که در موعظۀ باالی  حساب می آید. در تفسیر عیسی از ده فرمان 
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که ما فرض می کردیم.  که معیارهای شریعت بسیار باالتر از آن چیزی است  می شویم 
و  زنا  به  ارتکاب  با  صرفًا  نیست  قرار  می فرماید  عیسی  فرمان،  ششمین  تفسیر  در 
گر تلخی در  گفتۀ او، ا گناهکار شوید. به  ارتکاب به قتل و ارتکاب به دزدی محکوم و 
کسی را راقا بنامید )او را هیچ به  گر  کسی را ببخشید، ا گر نتوانید  دل داشته باشید، ا
گر در  کشته اید. همچنین عیسی می فرماید ا ید(، آن شخص را در دلتان  حساب آور
گذاشته و مرتکب زنا شده اید.  دلتان شهوت داشته باشید، هفتمین فرمان را زیر پا 
گر مادی گرا هستید و به معنای واقعی بخشنده  شما طمعکار به حساب خواهید آمد ا

و سخاوتمند نیستید. بنابراین، عیسی معیار آن احکام را به باالترین سطح رساند.
گذاشته اید  گر بقیۀ فرمانها را زیر پا  مارتین لوتر در یکی از نوشته هایش عنوان می کند ا
لوتر به این مفهوم  گفتۀ  گذاشته اید.۱۴  پا  را زیر  ابتدا فرماِن اول  که  به این معنا است 
کرده اید، پس سایر چیزها برایتان از باالترین ارزش  گر از بقیۀ فرمانها تخطی  که ا است 

و اهمیت برخوردارند و آنها خدای شما هستند نه خوِد خدا.
که انجامشان  گر احکامی در ده فرمان وجود دارند  همچنین لوتر خاطرنشان می سازد ا
حکم  فرمانی  گر  ا بنابراین،  آورد.۱۵  به جا  را  مقابلش  نقطۀ  باید  پس  است،  ممنوع 
محبت  شدت  به  دیگران  به  باید  که  است  معنا  این  به  کنید،  قتل  نباید  می کند 
نمایید، حتی به همسایگان و دشمنان. وقتی فرمانی حکم می کند نباید مرتکب زنا 
که رابطۀ زناشویی  شوید، پس قرار است به زنتان یا به شوهرتان وفادار باشید و بدانید 
گر متأهل هستید، باید تشخیص دهید  هدیه ای زیبا از طرف خدا است. از این رو، ا
که عقد ازدواج یک تعهد و عهد و پیمان میان یک مرد و یک زن است. وقتی فرمانی 
که به شدت سخاوتمند و  کنید، درکش به این معنا است   حکم می کند نباید دزدی 

گشاده دست باشید.
مسیحیان در پاسخ به ده فرمان مسوولیتهایی به عهده دارند. اما مشکل اینجا است 
این  باید  چگونه  پس  نماییم.  اطاعت  احکام  آن  از  کمال  و  تمام  نمی توانیم  ما  که 

کنیم؟ کشمکش را برطرف 
از  که  است  شخصی  او  است،  حقیقی  اسراییل  او  است،  دوم  آدِم  مسیح  عیسی 
آن  از  نمایندگی  به  است  جماعت  یک  َسرور  و  َسر  که  او  است،  برخوردار  الوهیت 
رساند.  انجام  به  خودش  در  کمال  به  را  شریعت  تعهدات  تا  است  آمده  جماعت 
کنون، اطاعت مسیح و عدالت مسیح به ما نسبت داده شده است. از این رو، این  ا
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کنیم. حتی  که از تعهدات مطالبات شریعت اطاعت  توانایی را به ما بخشیده است 
که قرار نیست زیر بار شریعت  کمال اطاعت نمی کنیم، می دانیم  که از آنها به  زمانی 
دلمان  در  هستیم،  خدا  شریعت  از  اطاعت  طالب  که  حالی  در  شویم.  سرکوب 
کمال  که می دانیم عیسی مسیح آن مطالبات را تمام و  خاطرجمع خواهیم بود، چرا 
و  کنیم  زندگی  ترس  بدون  می توانیم  بنابراین،  است.  رسانده  انجام  به  ما  جانب  از 
واهمه ای نداشته باشیم از اینکه خدا به خاطر نااطاعتی مان یا ناقص بودن اطاعتمان 
و  رسانده  انجام  به  را  امور  این  که عیسی مسیح همۀ  ما می دانیم  کند.  ما پشت  به 

کمال به جا آورده است. مطالبات شریعت را به جای ما تمام و 

 دعا
کی با انسانها مشارکت  کرۀ خا ای شبان وفادار جانهای ما، تو ما را آفریدی تا در این 
داشته باشیم و سرشار از محبت باشیم. اما بارها و بارها از این هدف قاصر مانده ایم. 
کدامنی  پا و  کی  پا در  بتوانیم  تا  کند  سلطنت  رابطه مان  هر  بر  تو  محبت  که  باشد 

کنیم. آمین. یاده خواهی دوری  یست نماییم و به خاطر نامت از شهوت، طمع، و ز ز



۶۳

پرسش 1۲

 خدا در نهمین و دهمین فرمان 
چه می طلبد؟

که دروغ نگوییم یا فریب ندهیم، بلکه حقیقت را با محبت  نهمین فرمان می طلبد 
یم یا  که قانع باشیم و به هیچ کس حسادت نورز کنیم. دهمین فرمان می طلبد  بیان 
از هر آنچه خدا به آنها می بخشد آزرده نگردیم و از آنچه خدا به خودمان عطا نموده 

است دلخور نباشیم.

  یعقوب ۲: ۸
ید، یعنی »همسایۀ خـود را مثل  کتاب به جا آور گر آن شریعت ُملوکانه را بر حسب  اما ا

َنْفس خود محبت نما« نیکو می کنید.

  تفسیر
جان بِرادفورد

که رحیم ترین هستی، در این  »بر همسایة خود شهادت دروغ مده.« تو ای خداوندی 
که چگونه باید نسبت به همسایه ام لب بگشایم و چگونه  فرمان، مرا رهنمود می دهی 
دهم،  دروغ  شهادت  که  می کنی  منع  مرا  نریزم.  را  یش  آبرو که  نمایم  رفتار  او  با  باید 
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کاری نشان دهم و  یا گویم، ر که مرا منع می کنی مبادا تهمت زنم، دروغ  به این معنا 
گفته ای  که اعضای یک بدن هستیم  تو به ما  را بیان نکنم. اما چرا؟ چون  حقیقت 
گوییم و حواسمان باشد ایرادهای یکدیگر را بپوشانیم و با زبانمان  به یکدیگر راست 
کنند.  کنیم دیگران نیز با ما چنین  نام دیگران را بی حرمت نکنیم و چون ما چنین 
گفتن  دروغ  و  زدن  تهمت  و  یدن   ورز شرارت  همه گونه  از  مرا  که  فرمان  این  در  پس، 
که به من  آوردن منع نموده ای، معنایش این است  بر زبان  ک  کالم خطرنا گونه  و هر 
کالم خداپسندانه را بر زبان آورم و جز  گویم و هر  حکم می کنی فقط با صداقت سخن 
که  گر متوجه باشیم  که اینها چقدر به خیرتم است! ا حقیقت چیزی نگویم . . . وه 
کار می بریم  به  که  واژگانی  بدانیم  گر  ا و  باشد  یانبار  ز ناراستی چقدر می تواند  و  دروغ 
که تو در این حکمی  کنیم  چقدر می توانند فریبنده باشند، به راحتی می توانیم درک 
که به ما داده ای چقدر به فکر ما بوده ای و چه منفعت عالی و پرباری در آن برای ما 

نهفته است.
از ده  کنون، آخرین فرمان  که رحیم ترین هستی، ا . . . ای خداوند خدا  »طمع مورز« 
کردار پرهیز نمایم  که از کدام  فرماِن شریعتت را به من تعلیم می دهی. تو مرا آموخته ای 
تا مبادا باعث آزردن همسایه ام یا آسیب به او شوم. تو به من آموخته ای قتل نکنم، زنا 
نکنم، دزدی نکنم، شهادت دروغ ندهم. حال، در مورد دلم مرا قاعده ای می آموزی، 
که به  گفتار ما چه بسیار از دلمان برمی خیزند. تو مرا می آموزی  کردار و  که همۀ  چرا 
گر خانۀ همسایه ام از  داشته های همسایه ام طمع نورزم و غبطه نخورم. پس می دانم ا
گر همسر همسایه ام از زن من  خانۀ من زیباتر است نباید دلم برای آن بی تاب باشد. ا
گاو و االغ و سگ  زیباتر است نباید چشمم در پی زن همسایه باشد . . . دلم نخواهد 
کوچک ترین دارایی اش را صاحب شوم. در  کنم، دلم نخواهد  همسایه ام را تصاحب 
کوچک ترین آسیبی به همسایه ام برسانم و به  که مبادا  سایر فرامینت، مرا منع نمودی 
که حواسم باشد مبادا راجع به همسایه ام  کنون، مرا موظف می کنی  او بدی روا دارم. ا
تعلیم می داد  را  ما  وقتی  . رسول خدا، پطرس،   .  . باشم  نادرستی داشته  تفکر  حتی 
که او برای شما فکر  ید، زیرا  گذار گفت: »تمام اندیشۀ خود را به خدا وا چقدر درست 
بودنش شهادت می دهم:  به صحیح  واقعًا صحیح است. من  این جمله  می کند.« 

که ما هم به فکر دیگران باشیم.۱۶ چون تو به فکر ما هستی، می خواهی 
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تابیتی آنیاب ویله
که آرام و قرار ندارد و می تواند  رسالۀ یعقوب فصل ۳ به ما می گوید زبان شرارتی است 
کل وجود انسان را به آتش بکشد. از این رو، بخشی از هدف نهمین فرمان این است 
که به ما می گوید با حقیقت به زبان لگام  که به زبان لگام بزند. فرمان نهم با این هدف 
یم. در فرهنگ ما،  کنار بگذار بزنیم، در اصل، به ما می آموزد دروغگویی و ناراستی را 
کسی به دروغگویی اهانتی بسیار جدی است. از این جهت، بسیاری  متهم نمودن 
نمودن  خودداری  این  من،  اعتقاد  به  بیاورند.  زبان  به  را  واژه  این  نمی خواهند  حتی 
فرمان  این  از  که  است  انسان  سقوط کردۀ  دِل  نشان دهندۀ  دروغگویی  به  اشاره  از 
به این فرمان  اندازه  تا چه  انسان  که   عار دارد. چه بسا این خودداری نشان می دهد 

نیازمند است.
گستاخانه  و  بی ادبانه  »دروغ«  واژۀ  یا  نگو«  »دروغ  فرماِن  ما  نظر  از  که  چه  یعنی  این 
کدر  را  حقیقت  طریقی  هر  به  ما  که  می دهد  نشان  تفکر  طرز  این  احتمااًل،  است؟ 
و  راست  آنچه  و  کرده ایم  و دست نخورده خودداری  ِبکر  ابراز حقیقت  از  ما  کرده ایم. 
دلیل  همین  به  را  ما  فرمان  نهمین  پس  نداده ایم.  نشان  را  است  پسندیده  و  درست 
که زبان به بار می آورد به میان  کار بردن زبان و ویرانی  محکوم می کند. وقتی بحث به 

می آید، فرمان نهم سقوط و قصور ما را نشانه می گیرد.
انسان  دل  گر  ا کنید  تصور  مورز.«  »طمع  است:  شکل  همین  به  نیز  فرمان  دهمین 
همه چیز  به  ما  دل  که  می مانست  این  به  یدن  ورز طمع  آن گاه،  بود،  دست  صاحب 
که متعلق به خودش نبودند  چنگ می زد، دلش همه چیز می خواست و به چیزهایی 
کالم  کل  محکم می چسبید. نکتۀ زیبا و قابل توجه دربارۀ این حکم – در واقع دربارۀ 
گرچه حکم نامبرده به مقوله ای درونی اشاره دارد )حریص بودن  که ا خدا – این است 
که موضوعی درونی است(، پیامد اجتماعِی حرص و طمعی درونی را نیز نشانه  دل 
به  نه  باشیم،  داشته  طمع  چشم  همسایه مان  دارایی  به  نباید  ما  این رو،  از  می گیرد. 
که متعلق به  پایان همسایه مان، نه به هر چیز دیگری  همسر همسایه مان، نه به چهار

همسایه مان است.
که طمع و  که ما را از حد و مرزی  دهمین فرمان برای ما حد و مرزی را تعیین می کند 
یاده خواهی قصد عبور از آن را دارد محافظت می نماید. ما همواره وسوسه می شویم  ز
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ما  به  متعلق  که  بخواهد  را  چیزهایی  دلمان  و  یم  رو فراتر  خواسته هایمان  مرز  از 
که متعلق  یم  نیستند. ما از مرز مالکیت عبور می کنیم و به چیزهایی چنگ می انداز
این  به  همسایه مان(.  همسر  همسایه مان،  پایان  )چهار هستند  دیگری  شخص  به 
که طمع و آزمندِی ما در واقع به لحاظ اجتماعی به همسایه مان آسیب  دلیل است 
یم،  که ما از آن عبور می کنیم. وقتی طمع می ورز می رساند. مرز دیگری هم وجود دارد 
که هرچه  در اصل، می گوییم خدا نعمتهایش را به درستی تقسیم نکرده است، چرا 
سقوط کرده  دلی  که  ما،  دل  جهت،  این  از  است.  نداده  ما  به  را  می خواهد  دلمان 
به  متعلق  که  می اندازد  چنگ  چیزهایی  به  گناه آلود  و  نادرست  شکلی  به  است، 
که در اصل صاحبش کسی دیگر  خودش نیست و چشمش به دنبال چیزهایی است 

که متعلق به همسایه یا متعلق به خدا است. است – چیزهایی 
نه  و  باشیم  راستگو  می خواهند  ما  از  و  می گویند  سخن  ما  با  فرمانها  و  احکام  این 
از  و فرمانها  این احکام  کنیم.  بیان  با محبت  را  فقط راستگو باشیم، بلکه حقیقت 
امیال  آن  و  کنیم  مهار  را  آنها  بزنیم،  لگام  خواسته هایمان  و  امیال  به  می خواهند  ما 
فرمانها  و  احکام  این  نماییم.  متصل  صحیح  و  نیکو  چیزهای  به  را  خواسته ها  و 
را به شکل مشروع و معقوالنه  آنها  که خدا  از ما می خواهند به چیزهایی دل ببندیم 
و  نعمتهای خدا  و  برکات  یع  توز به شیوۀ  و  ببریم  بهره  آنها  از  تا  ما بخشیده است  به 
از ما می خواهند  فرمانها  و  این احکام  باشیم.  قانع  بر خلقتش  کمیت خدا  شیوۀ حا
نیستند  ما  به  متعلق  که  چیزهایی  به  و  یم  نگذار بیرون  قناعت  گلیم  از  را  پایمان 
کنیم، جامعه و فرهنگمان را تخریب می کنیم  گر چنین  که ا دست درازی نکنیم، چرا 
که متعلق  که در دلمان به چیزی  و به همسایه هایمان آسیب می رسانیم. حتی زمانی 

به ما نیست بچسبیم نیز این تخریب و آسیب را عملی ساخته ایم.

 دعا
بازتاب  را  تو  نیکویی  کردارمان  و  گفتار  در  تا  نما  مدد  را  ما  حقایق،  جمیع  خداونِد 
فرزندانت  به  تو  نیست.  پنهان  تو  چشم  از  هیچ چیز  گاهی.  آ همه چیز  از  تو  دهیم. 
که  یغ نمی کنی. باشد  نعمتهای نیکو می بخشی و هیچ خوبی و نیکویی را از آنها در

حقیقت تو بر لبهای ما و قناعت در دلهایمان جاری باشد. آمین.
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 آیا کسی می تواند شریعت خدا را 
تمام و کمال به جا آورد؟

کمال  از زمان سقوط آدم و حوا، هیچ انسانی نتوانسته است شریعت خدا را تمام و 
گذاشته است. کردارش شریعت خدا را زیر پا  گفتار و  به جا آورد، بلکه دایم در پندار و 

  رومیان 3: 1۰- 1۲
کسی عادل نیست، یکی هم نی.

کسی فهیم نیست.
کسی طالب خدا نیست.

گردیده اند. گمراه و جمیعًا باطل  همه 
نیکوکاری نیست، یکی هم نی.

  تفسیر
جان اُئِن

یک  زیر  بی درنگ،  می گردد.  شدید  باران  و  طوفان  و  تندر  گرفتار  سفرش،  مسیر  در 
گیرد.  آرام  طوفان  تا  می کند  توقف  راه  میانۀ  در  خانه ای  در  یا  می گیرد  پناه  درخت 
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که باد و طوفان رخت  طوفان و تندر و باران او را از ادامۀ سفر بازنمی دارند. به محضی 
گناه نیز همین گونه اند: شریعت  بندد، او راه سفر را در پیش می گیرد. انسانهای اسیِر 
در تندر و طوفان و صاعقه از آسمان در مسیر راه انسانها قرار می گیرد، لرزه بر اندام آنها 
می اندازد و سد راهشان می گردد و ایشان را برای مدتی از ادامۀ راه بازمی دارد. انسانها 
که وجدانهایشان را درگیر نموده است به دعا یا به اصالح  برای فرار از طوفان غضبی 
که به آنها پایبندند  زندگی شان پناه می برند. اما از حرکت بازمی ایستند؟ آیا اصولی را 
که طوفان فرو نشیند . . . به مسیر  تغییر می دهند؟ خیر، به هیچ عنوان. به محضی 

گناه مشغول می شوند.۱7 قبلی شان بازمی گردند و دوباره به خدمت 
گناه،  نمودن  مصلوب  در  ما  تالش  گناه،  با  ما  مبارزۀ  که  بریم  گمان  هیچ گاه  مبادا 
گناه پایان می یابد.  گناه و تقالی ما در مغلوب نمودن  کردن  کوشش ما در سرافکنده 
که فکر می کنیم  گناه تقریبًا غیر ممکن است: دقیقًا، زمانی  کاشانه و سکونتگاه  یافتن 
می کند  بلند  سر  جایی  از  می شویم  متوجه  داده ایم،  جانانه  شکستی  را  گناه  دیگر 
چه  است.  بوده  کرده  النه  هم  آنجا  در  نمی دانستیم  و  ندیده  آنجا  در  را  آن  قباًل  که 
و  بی توجهی  خاطر  به  فقط  گناه،  بر  پیروزی  از  پس  که  دارند  وجود  بسیاری  فاتحان 
که پس از غلبه ای عظیم بر این  کسانی  گشته اند. چه بسیار  بی تفاوتی شان، سرکوب 
که  ندارد  راهی وجود  ما  برای   .  .  . روحانی زخم خورده اند  به لحاظ  دشمن، دوباره، 
که بی وقفه و تا همیشه به  کنیم. تنها راه این است  گناه را در النه اش تعقیب  بتوانیم 

این تعقیب ادامه دهیم.۱8

لئو شاستِر
خدا ما انسانها را آفرید تا او را دوست داشته باشیم و او را جالل دهیم و از او اطاعت 
کنیم و به شکوفایی برسیم. پس چرا در انجام این وظایف  نماییم و این چنین رشد 
که  یم؟ مثل یک ابزار یا دستگاه بسیار پیشرفته ای  کلنجار می رو این همه با خودمان 
که طراحی شده ایم عمل نمی کنیم،  کار افتاده است، ما هم به آن شکل و قصدی  از 
کرده ایم. حال، سقوط به چه معنا است؟ خدا انسان را با این قابلیت  که سقوط  چرا 
نخستین  که  هنگامی  اما  آورد.  به جا  کمال  و  تمام  را  خدا  شریعت  بتواند  که  آفرید 
او  از  و  شورش  خدا  ضد  به  گرفت  تصمیم  آدم،  یعنی  بشر،  نژاد  نمایندۀ  و  انسان 
کرد  گناه سقوط  کند، قابلیت به جا آوردن شریعت را از دست داد. آدم در  نافرمانی 
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را  سقوط کرده  وضعیت  این  کتاب مقدس  کشاند.  سقوط  به  خودش  با  را  ما  همۀ  و 
بیماری  روحانی،  کوری  روحانی،  طغیان  می نماید:  توصیف  مختلفی  شکلهای  به 

روحانی، اسارت روحانی، مرگ روحانی.
لحاظ  به  فقط  نه  ما  سقوط،  آن  نتیجۀ  در  دارد؟  اثری  چه  ما  بر  وضعیت  این  امروز، 
کارافتاده هستیم. ما فقط ضعیف نیستیم،  روحانی معیوب هستیم، بلکه ناتوان و از 
کنیم و او را جالل دهیم. ما  که بتوانیم از خدا اطاعت  یم  بلکه هیچ قدرِت ذاتی ندار
کل جهان خلقت نیز غریبه هستیم. در این  با خالقمان غریبه هستیم، با انسانها و با 
ناتوانی هم  این  و  از شریعت خدا عاجزیم  ما در اطاعت  و درماندگِی روحانی،  عجز 
گفتارمان مشهود است هم در افکار و انگیزه ها و ُخلق و خویمان. به قول  کردار و  در 
که آن را  کیست  ارمیای نبی: »دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. 
بداند؟« )۱7: 9(. از این رو، ما در پیشگاه خدای قدوس آسمان و زمین بیگانه و مقصر 

یم. گناهکار و 
البته که تفکر و تأمل در این حقیقت بسیار یأس آور است. اما این پایان ماجرا نیست، 
که حیات و  بلکه تازه شروع ماجرا است. در پس زمینۀ خبر بی نهایت خوِش انجیل 
گرچه ما نمی توانیم شریعت خدا  امید به ارمغان می آورد این خبر بد به چشم می آید. ا
کمال به نیابت از  که آن شریعت را به  یم، یک نفر وجود دارد  کمال به جا آور را تمام و 
ی صلیب  ما به جا آورد. عیسی وفادارانه از پدرش اطاعت نمود - حتی تا به مرگ بر رو
که فقط به او توکل می کنیم دیگر در قدرت و اسارت و جرِم گناه زندگی نکنیم،  – تا ما 
کند، در حقیقت آزاد خواهید  گر پسر شما را آزاد  بلکه آزاد باشیم. عیسی فرمود: »پس ا
کردیم، با مسیح برخاسته ایم. ما اطمینان  گرچه در آدم سقوط  بود« )یوحنا 8: ۳۶(. ا
که به ما دارد ما را به حال  که عیسی را از مردگان برخیزانید با مهر و محبتی  یم خدا  دار
که ما را به حضور جاودانه اش  خودمان رها نمی کند، بلکه در ما عمل می کند تا روزی 
گناه آزاد خواهیم  کشمکش با  که دیگر از  در جالل ببرد و ما را به مکانی داخل سازد 
کمال، مطیع آن  گناه، تمام و  که سرانجام می توانیم آزاد و رها از  بود. آن زمان است 

که ما را آفرید و ما را نجات بخشید. کسی باشیم  یگانه 

 دعا
گر به حال خودمان رها شویم، چپ و راست از شریعتت تجاوز  ای خدای قدوس، ا



خدا، آفرینش و سقوط، شریعت

70

که در مسند تخت داوری ات  یم و باید بپذیریم  می کنیم. ما هیچ دفاعی در خود ندار
و  عادل  ادعای  برای  جایی  و  می کند  محکوم  را  ما  شریعتت  یم.  گناهکار و  مقصر 
به  ما  که  می کند  متقاعد  را  ما  شریعتت  نمی گذارد.  باقی  ما  جانب  از  بودن  صالح 

شدت به یک منجی محتاجیم. آمین.
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آیا خدا ما را عاجز از نگاه داشتن 
شریعتش آفرید؟

سقوط  مخلوقات  کل  حوا،  و  آدم  والدینمان،  اولین  نااطاعتِی  خاطر  به  اما  خیر. 
این  و  است  فاسد  ما  ذات  می آییم.  دنیا  به  معصیت  و  گناه  در  ما  همۀ  کرده اند. 

یم. که شریعت خدا را به جا آور یم  توانایی را ندار

  رومیان 5: 1۲
گناه موت و به  گردید و به  گناه داخل جهان  که به وساطت یک آدم  لهذا همچنان 

کردند. گناه  که همه  گشت، از آنجا  این گونه موت بر همۀ مردم طاری 

  تفسیر
آبراهام بوت

کنان  آفرید به همراه جمیع سا را  ابتدا خدا آسمان و زمین  که در  باور من این است 
مخلوقات  میان  در  مشهود،  و  مشخص  کاماًل  طور  به  همه،  از  آخر  بی شمارش. 
او بودند .  که به شکل حیرت آوری نمودار قدرت عظیم و مهارت بی کران  گونی  گونا
. . انسان را آفرید و او را َسرور این جهان خلقت قرار داد. خدا انسان را مذکر و مؤنث 
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بی گناه،  نیک منش،  آفرید:  خویش  شباهت  به  و  خویش  تصویر  به  را  ایشان  آفرید، 
کریم و سخاوتمندشان. مقدس و قادر به خدمت نمودن و جالل دادن خالق 

که قدوس و شاد بودن انسان چندان دوام نداشت. انسان به  اما باور من این است 
ی  به و فرمانفرمایش  و  که خالقش  گذاشت  پا  زیر  را  ارادۀ خودش شریعتی  و  اختیار 
تباهی  و  ی  کژرو و  گناه  در  خدا  شریعت  از  سرپیچی  خاطر  به  آدم  بود.  نموده  عطا 
کرد. آدم هم به لحاظ فیزیکی پدر و جّد نوادگان خود بود و هم نماینده و ارشد  سقوط 
با  می شدند.  زاده  او  نسل  از  که  می آمد  حساب  به  کسانی  همۀ  و  خود  از  بعد  نسل 
کردند و به همراه او سقوط نمودند و و جرم اولین  گناه  ی  کل نسل او در و گناه آدم، 
که از نسل آدم به دنیا  گشت. از این رو، تک تک انسانهایی  گناه آدم به نسل او منتقل 
می آیند دارای ذات فاسد و سقوط کرده می باشند. بنابراین، همۀ انسانها ذاتًا فرزندان 
تمایل  شرارت  و  بدی  به  بیزارند،  روحانی  نیکویی  و  خوبی  هر  از  می باشند،  غضب 
کیفر ابدی در  گناه مرده اند، زیر لعنت شریعت نیکو قرار دارند و تقاص و  دارند، در 
انتظارشان است. برای نجات از این مصیبت بغرنج جز عیسی مسیح، آدِم دوم، راه 

دیگری وجود ندارد.۱9

دیوید بیسگِرُو
صاحب فرزند بودن پنجره ای وسیع است که چشم ما را به وضعیت انسان می گشاید. 
کنم و آنها را تشویق و وادار نمایم  کوچکم یادآوری  برای نمونه، مدام باید به فرزندان 
کنند و یاد بگیرند  گفتن »لطفًا« بیان  که وقتی چیزی می خواهند درخواستشان را با 
کنند و بیاموزند داشته هایش  پس از رسیدن به خواسته شان حتمًا »ممنونم« را تکرار 
گفتن این جمله  را با دیگران تقسیم نمایند. حال آنکه، هیچ گاه الزم نیست آنها را به 
که  یاد بدهم به چیزی  آنها  به  کنم: »مال منه!« قاعدتًا، هیچ گاه الزم نیست  تشویق 

متعلق به آنها نیست بچسبند یا اسباب بازی ها را از دست یکدیگر چنگ بزنند.
کمک  ما  به  مورد  این  در  کتاب مقدس  کجا می آید؟  از  بودن  به خودمحور  این میل 
که چرا ظاهرًا ما با طبع و سرشتی خودمحور  کالمش به ما نشان می دهد  می کند و در 
که وقتی خدا آدم و حوا را آفرید آنها را به تصویر  گفته می شود  به دنیا می آییم. به ما 
کنار همۀ چیزهای دیگر نیکویی  که آدم و حوا در  خودش آفرید. این بدان معنا است 
خدا را بازتاب می دادند. خدا نیکویی آدم و حوا را زمانی تأیید نمود که به مخلوقاتش، 
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آدم  رابطۀ  نیکو است.« پس  فرمود: »همانا بسیار  و  و حوا، نگریست  آدم  به  از جمله 
و  باشند  داشته  دوست  را  خدا  بودند  قادر  آنها  بود.  بی نقص  رابطه ای  خدا  با  حوا  و 
گفته می شود شیطان آدم و حوا را با این  کمال از او اطاعت نمایند. اما به ما  تمام و 
گفت خدا نیکو نیست. شیطان با این دروغ آدم و حوا را  که به آنها  کرد  دروغ وسوسه 
گفت خدا نمی تواند قابل اعتماد باشد و آزادی واقعی زمانی به  که به آنها  کرد  وسوسه 
که از خدا و از شریعتش جدا باشند. بنابراین، وقتی آدم آن دروغ را باور  دست می آید 
گناه وارد  کرد و بنا بر آن دروغ عمل نمود، پولس در رسالۀ رومیان فصل ۵ به ما می گوید 
گناه وارد جهان شد و از  که یک ویروس وارد بدن می گردد.  جهان شد به همان شکلی 

کل نژاد بشر را مبتال نموده است. آن زمان تا به حال 
دوران  همان  از  فرزندانم  و  کودکی ام  دوران  همان  از  من  که  است  دلیل  این  به 
دوران  همان  از  نیز  فرزندانم  فرزندان  نیز  آینده  در  و  منه«  »مال  می گوییم  کودکی شان 

کرد. کودکی شان این جمله را تکرار خواهند 
گونه خوبی و نیکویی هستند. ما  که انسانها عاری از هر  البته این به آن معنا نیست 
که نیکویی  یم  در تصویر خدا آفریده شدیم و از این رو هنوز این توانایی را در خود دار
که  است  کرده  مخدوش  آنجا  تا  را  ما  توانایی  گناه  اما  بیافرینیم.  زیبایی  و  یم  ورز
اطاعت  او  از  و  باشیم  داشته  دوست  را  خدا  قوتمان  و  فکر  و  دل  همۀ  با  نمی توانیم 
و  گناه  در  ما  همۀ  این رو،  از  است.  کرده  مبتال  را  وجودمان  جزء  جزء  گناه  نماییم. 
که  یم  معصیت به دنیا می آییم، ذاتمان فاسد و منحرف است و این توانایی را ندار

یم. شریعت خدا را به جا آور
ک  خورا بشقاب  دو  که  کنید  تصور  را  گرسنه  شیر  یک  نمایید.  توجه  مثال  یک  به 
از  انباشته  دیگر  بشقابی  و  خام  قرمز  گوشت  از  پر  بشقاب  یک  ید:  می گذار جلویش 
به خاطر  اما  کند.  انتخاب  را  از بشقابها  کاماًل پخته. شیر می تواند هر یک  لوبیا سبز 

گوشت قرمز می رود. که دارد همیشه به سراغ  ذات و طبیعت و سرشتی 
گشت. از این جهت،  گناه  کرد، ذات ما اسیر و بردۀ  گناه  که نمایندۀ ما بود  وقتی آدم 
بود  دوم  آدِم  او  آمد،  مسیح  که  هنگامی  اما  نیستیم.  خدا  جویای  یا  طالب  دیگر  ما 
گشت. آدِم  کامیاب و سربلند  کرد آدِم دوم در آن نقطه  که آدِم اول قصور  کجا  و هر 
اول به خاطر نااطاعتی اش مرگ و خودخواهی به بار آورد؛ آدِم دوم، عیسی مسیح، با 

اطاعتش و با قربانی اش بر صلیب حیات به ارمغان آورد.
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 دعا
ای خداوند رحیم، ذات و سرشت ما فاسد است. ما پسران و دختران آدِم اول هستیم 
کرده ای. با تولد تازه در مسیح، آدِم دوم،  که تو ممنوع  که دلش هر چیزی را می خواهد 
یم.  گردیم به قدرت روح القدس شریعتت را به جا آور به ما ذاتی جدید عطا فرما تا قادر 

آمین.
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نظر به اینکه هیچ کس قادر به نگاه داشتن 
شریعت نیست، اصالً هدف از شریعت 

چیست؟

که ذات قدوس خدا را بشناسیم، به ارادۀ او پی ببریم و  هدف از شریعت این است 
که به  گناه آلود و نافرمان و نامطیع است. بنابراین، بدانیم  که دل خودمان ذاتًا  بدانیم 
یک منجی محتاجیم. همچنین شریعت به ما تعلیم می دهد و ما را ترغیب می کند 

که شایستۀ منجی مان باشد. یست نماییم  گونه ای ز به 

  رومیان 3: ۲۰
شد،  نخواهد  شمرده  عادل  او  حضور  در  بشری  هیچ  شریعت  اعمال  به  که  آنجا  از 

گناه است. که از شریعت دانستن  چون 

  تفسیر
چارلز سیمیئون

این آقایان فکر می کنند می توانند بدون موعظۀ شریعت به موعظۀ انجیل بپردازند. به 
گر می خواهند انجیل را موعظه کنند، باید دربارۀ شریعت موعظه نمایند.  عقیدۀ من، ا
من،  اعتقاد  به  می کند:  بیداد  نافرمانی  و  گناه  که  می پردازد  موضوع  این  به  شریعت 
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که خدا را نمی شناسند موعظه  کسانی  کلیسایتان شریعت را به  به همین منظور در 
گناهان و خطایای مردم را به ایشان اعالم  کنید و  کنید. مثل شیپور، صدایتان را بلند 
نمایید. شما با اعالم غنای بی کران و ُپرِی نجات عظیم َسرور واالمقامتان او را بیشتر 
که باور دارند شریعت تمام شده  کسانی موعظه نمایید  جالل می دهید. شریعت را به 
گشته است و شریعت نقشی در رستگاری آنها ندارد: ایشان  است، شریعت منسوخ 
که از آن خون  که شریعت را در دستانش  را به نزد عمانوییل هدایت نمایید، به نزد او 
ید، احکام مرا  گر مرا دوست دار می چکد نگاه داشته است و به ایمانداران می گوید: »ا

ید.«۲0 نگاه دار

لیگون دانکِن
به  تا  بشناسیم،  را  خودمان  تا  بشناسیم،  را  خدا  تا  می کند  مدد  را  ما  خدا  شریعت 
چه  به  می گردد  سپری  آرامش  در  که  مبارکی  زندگی  بدانیم  تا  و  ببریم  پی  نیازمان 
که به طور خاص  کمک می کند تا خدا را بشناسیم، چرا  معنا است. شریعت به ما 
نشان  ما  به  و  می سازد  مکشوف  ما  بر  را  خدا  قدوس  ارادۀ  و  صفات  و  شخصیت 

می دهد خدا به چه می ماند.
را  بد  از  را  خوب  می توانند  همه  که  می گوید  ما  به  پولس   ،۱ فصل  رومیان  رسالۀ  در 
ویژگیهای  و  خدا  شخصیت  مخصوص  طور  به  خدا  شریعت  اما  دهند.  تشخیص 
و  بی تأمل  امری  اخالقی  اصول  به  پایبندی  می نماید.  آشکار  ما  بر  را  او  اخالقی 
یم. خدا  بی هدف نیست. خدا به ما نمی گوید اموری بی تأمل و بی هدف را به جا آور
که خودش برای انجامشان آماده نیست. از  کارهایی را انجام دهیم  از ما نمی خواهد 
را مطالعه  وقتی شریعت  دارند.  یشه  ر کل اصول اخالقی در شخصیت خدا  این رو، 

می کنیم، شخصیت خدا را عیان می بینیم.
ذات  خاص  طور  به  و  می کند  مکشوف  ما  بر  را  خودمان  خدا  شریعت  همچنین 
برای  می سازد.  نمایان  را  گناه  به  گرایشمان  و  نافرمانی مان  و  سرکشی  و  گناه آلودمان 
نمونه، وقتی عیسی با آن جوان ثروتمند صحبت می کند، می فرماید: »رفته مایملک 
به عیسی  نیز در اصل  ثروتمند  فقرا بده« )متی ۱9: ۲۱(. آن جوان  به  و  بفروش  را  خود 
از  گفتگو، موضوع  این  از عیسی دور می شود. در  ناراحتی  با  و  می گوید: »نمی توانم« 
را ببخشیم؟  که ما باید همۀ دارایی مان  آیا منظور عیسی این است  چه قرار است؟ 
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نشان  او  به  را  ثروتمند  جوان  آن  گناه  ماهیت  خدا  شریعِت  وسیلۀ  به  عیسی  خیر. 
می دهد. اولین فرمان چیست؟ »تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.« حال، در آنجا، 
کیست؟ پولت؟ دارایی ات؟  خدای مجسم به آن جوان ثروتمند می گوید: »خدای تو 

که خدایت هستم؟« و آن جوان ثروتمند چیز دیگری را بر خدا ترجیح می دهد. یا من 
کنون، به سومین مورد از یاری شریعت به ما می رسیم. شریعت ما را یاری می کند تا  ا
که نمی توانیم بنا  کیست و پی می بریم  نیازمان را درک نماییم. وقتی پی می بریم خدا 
خودمان  هویت  به  وقتی  کنیم،  زندگی  او  شخصیت  و  خدا  اخالقی  اصول  معیار  بر 
گناه آلود دلمان واقف می گردیم، همۀ اینها ما را به سمت  گرایشات  پی می بریم و به 
منجی  آن  و  محتاجیم  منجی  یک  به  می شویم  متوجه  زیرا  می دهند،  سوق  عیسی 
کمال از شریعت اطاعت نموده است و  شریعت را به انجام رسانده است. او تمام و 
که به خاطر شریعت به حساب ما بوده پرداخت نموده است. شریعت  جریمه ای را 
می دهد.  نشان  ما  به  را  منجی  آن  شریعت  می دهد.  سوق  منجی  آن  سمت  به  را  ما 

شریعت ما را به نزد آن منجی می آورد.
وقتی  می دهد.  نشان  ما  به  را  آرامش  از  سرشار  مبارک  زندگی  یک  شریعت  که  البته 
وای!  »ای  می اندیشیم:  چنین  بی درنگ  ما  از  بسیاری  می کنیم،  فکر  اطاعت  دربارۀ 
کنم؟« نگرش  کارهای نیک به جا آورم؟ آیا مجبورم اطاعت  آیا مجبورم؟ آیا مجبورم 
گردانش  عیسی نسبت به احکام خدا و ارادۀ خدا این گونه نبود. در واقع، او دایم به شا
)یوحنا  آورم«  به عمل  را  فرستندۀ خود  که خواهش  آن است  ک من  می فرمود: »خورا
که اطاعت از شریعت و ارادۀ خدا برای  ۴: ۳۴(. به بیان دیگر، منظور عیسی این بود 
کهای رنگارنگ بود. وقتی نجات می یابیم، وقتی  گسترده با خورا او همچون سفره ای 
که عیسی مسیح در انجیل به ارمغان آورده است فقط به خودش توکل  برای نجاتی 
ما  به  بلکه  می نماید،  هدایت  مسیح  نزد  به  را  ما  فقط  نه  شریعت  آن گاه،  می کنیم، 

نشان می دهد چگونه زندگی مبارک و سرشار از صلح و آرامش داشته باشیم.
و  احکام  آن  نمود،  عطا  حوا  و  آدم  به  را  فرامینش  و  احکام  عدن  باغ  در  خدا  وقتی 
فرامین  و  آن احکام  به  ایشان مشروط  به  بودند. محبت خدا  برکت  آنها  برای  فرامین 
گسترۀ  داد.  برکت  عدن  باغ  در  را  ایشان  و  داشت  دوست  را  حوا  و  آدم  خدا  نبود. 
مسیح  وقتی  بود.  خالصه  احکام  آن  از  آنها  اطاعت  در  همانا  ایشان  سعادتمندی 
به طریق  تا  توانایی می یابیم  با مسیح متحد می گردیم،  و وقتی  را نجات می دهد  ما 
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کنیم:  زندگی  باید همانند خداوند عیسی مسیح  ما  نماییم.  انجیل سلوک  شایستۀ 
به ما نشان می دهد مبارک  بنابراین، شریعت خدا  بود.  از خدا مسرور  او در اطاعت 
نشان  ما  به  خدا  شریعت  است.  چگونه  آرامش  و  صلح  از  سرشار  زندگی  و  یستن  ز
انجیل  شایستگِی  به  می دهیم،  قرار  مسیح  عیسی  بر  را  خود  اعتماد  وقتی  می دهد 

یستن چگونه خواهد بود. ز

 دعا
درستی  و  راستی  می سازد  مکشوف  ما  بر  شریعتت  نعمتها،  جمیع  بخشندۀ  ای 
پی  شریعتت  واسطۀ  به  می کند،  محکوم  را  ما  شریعتت  گرچه  ا چیست.  عدالت  و 
کامل و بی نقص است. ما  که قدوسیتت چقدر عظیم است و پسرت چقدر  می بریم 
که همواره به خاطر شریعتت تو را  از به جای آوردن شریعتت قاصر می مانیم، اما باشد 

گوییم و به خاطر وجود منجی مان وجد و شادی نماییم. آمین. حمد و سپاس 
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دست  صنعت  که  است  جهانی  در  خدا  گرفتن  نادیده  و  خدا  به  کردن  پشت  گناه 
گرفتن  کردن بدون در نظر  گناه زندگی  گناه طغیان به خدا است.  خودش می باشد. 
مطالبات  ندادن  انجام  یا  خدا  شریعت  با  مطابق  نکردن  زندگی  گناه  است.  خدا 

کل خلقت ختم می گردد. پاشی  گناه به مرگ ما و فرو شریعت خدا است. 

  اول یوحنا 3: 4
مخالف  گناه  زیرا  می کند،  عمل  شریعت  خالف  بر  می آورد  عمل  به  را  گناه  که  هر 

شریعت است.

  تفسیر
آزوالد چَمبِرز

به  گناه  نیست،  اشتباه  کاری  ارتکاب  صرفًا  گناه  است.  زیربنایی  رابطۀ  یک  گناه 
و مّصرانه مستقل  که ما عمدًا  این است  گناه  بیراهه رفتن وجود و هستی ما است. 
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گناه  بنیادین  و  فعال  ماهیت  بر  را  همه چیز  مسیحیت  آیین  کنیم.  عمل  خدا  از 
فقط  اما  می پردازند،  گناهان  به  اصطالح  به  مذاهب  سایر  می کند.  پایه گذاری 
می کند.  یشه یابی  ر را  گناه  و  دارد  کار  و  سر  گناه  یشۀ  ر با  که  است  کتاب مقدس 
گناه موروثی بود. ما  که عیسی مسیح انسانها را با آن رو به رو نمود  نخستین موضوعی 
که پیغام انجیل  گرفته ایم. از این جهت است  در بشارت انجیل این نکته را نادیده 

گزندگی و قدرت شدید خود را از دست داده است.۲۱ حس 

جان لین
گناه طغیان  بدانیم  که  این است  گناه  راه های درک نمودن مفهوم  از مهم ترین  یکی 
گناه یعنی سر باز زدن از انجام آنچه خدا از ما می طلبد.  بر ضد شریعت خدا است. 
کاماًل  که خدا از ما می خواهد. از این رو، ما هرگز  گناه یعنی زندگی نکردن به سبکی 
گناه یعنی اینکه  که خدا ما را به آن منظور خلق نمود.  آن انساِن آرمانی نخواهیم بود 
گناه یعنی اینکه تصدیق نکنیم خدا  گرفتن خدا به زندگی ادامه دهیم.  بدون در نظر 
واقعیت تعیین کنندۀ زندگی ما است و خدا باید در مرکز هر جزء از زندگی مان حضور 
از  بودِن خدا زندگی نمی کنیم،  با شخصیت خدا و خدا  باشد. وقتی مطابق  داشته 
که خدا برایمان  شریعتش تجاوز می کنیم و هر معیار نیکو و پرمهر و محافظت گری را 
پا  زیر  ببریم  پیش  شکل  کامل ترین  و  بهترین  به  را  زندگی مان  تا  است  دیده  تدارک 

یم. می گذار
بگویید:  و  بایستید  پرتگاه  لبۀ  در  کنید  ببینید: فرض  این صورت  به  را  این موضوع 
خودم  قانون  طبق  می توانم  من  کنم.  زندگی  جاذبه  قانون  با  مطابق  نمی بینم  »لزومی 
پا  زیر  را  مشخص  دستور  و  قانون  یک  شما  جنبه،  یک  از  ببرم.«  پیش  را  زندگی ام 
گذاشته اید و آن قانون این است: »به لبۀ پرتگاه نزدیک نشوید!« از جنبۀ دیگر، قانون 
جاذبه  قانون  انگار  که  می کنید  زندگی  شیوه ای  به  شما  نگرفته اید.  نظر  در  را  جاذبه 
قانونی  جاذبه  قانون  نمی گویید  هیچ گاه  اما  ندارد.  زندگی تان  در  پیامدی  یا  اهمیت 
باشم. شما  قانون  این  باید مطیع  که  نامعقوالنه است  یا  و بی خاصیت است  عبث 
که قانون جاذبه چیزی است  هرگز چنین چیزی نمی گویید، چون این را درک می کنید 
که  که معیارها و قوانینی وجود دارند  که باید آن را در زندگی مان در نظر بگیریم. البته 
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که باید آنها را در نظر  گذاشت و محدودیتها و مرزهایی وجود دارند  باید به آنها احترام 
گاهید:  گرفت. شما از نتیجۀ راه رفتن بر لبۀ پرتگاه و تالش برای غلبه بر قانون جاذبه آ

مرگ و متالشی شدن.
پرمهر  شریعت  وقتی  نیست،  خدا  خدا  انگار  که  می کنیم  زندگی  گونه ای  به  وقتی 
قاصر می مانیم،  به شخصیت خدا  نهادن  از حرمت  وقتی  یم،  پا می گذار زیر  را  خدا 
که خدا در هیچ بخشی از زندگی مان نقش  وقتی با حرف و عملمان نشان می دهیم 
این رو،  از  آفرید.  منظور  آن  به  را  ما  خدا  که  نیستیم  کسی  آن  دیگر  ندارد،  اهمیتی  و 

کت در انتظارمان نخواهد بود. عاقبتی جز مرگ و هال
کند. منظومۀ شمسی ما به این دلیل  کمک  شاید این مثال نیز به روشن شدن موضوع 
مدار  در  می کنند:  حرکت  مدار  یک  در  سیاره ها  همۀ  که  است  موزون  و  هماهنگ 
کنند  حرکت  مدار  کدام  در  بگیرند  تصمیم  خودشان  سیاره ها  گر  ا حال،  خورشید. 
ی  رو اتفاقی  چه  نچرخند،  مداری  هیچ  دور  اصاًل  بگیرند  تصمیم  آنها  از  شماری  یا 
گر سیاره ها در مدار  پاشی نتیجۀ دیگری نخواهد داشت. ا می دهد؟ جز نابودی و فرو
گسسته می شد و فرو می پاشید.  از هم  صحیح حرکت نمی کردند، منظومۀ شمسی 
همه چیز  می دادند،  ادامه  حیاتشان  به  خورشید  گرفتن  نظر  در  بدون  سیاره ها  گر  ا

متالشی می شد و نابود می گشت.
هم  و  است  شده  خودمان  کت  هال و  مرگ  باعث  هم  زندگی  در  خدا  گرفتن  نادیده 
تا  آفرید  را  حوا  و  آدم  خدا  گردند.  نابودی  و  مرگ  تسلیم  کائنات  کل  شده  باعث 
کردند،  گناه  حوا  و  آدم  وقتی  باشند.  مخلوقات  اشرف  و  خلقت  ینت بخش  ز
کل  گذاشت،  تأثیر  زندگی خودشان  بر  نه فقط  پرمهر خدا  از شریعت  نااطاعتی شان 

گرفتار نمود. کائنات و جهان هستی را نیز 
می انجامد.  مرگ  به  گناه   .)۲۳ :۶ )رومیان  است«  موت  گناه  »مزد  پولس:  گفتۀ  به 
بتوانیم حیات  تا ما  را چشید  که عیسی مسیح طعم مرگ  اما خبر خوش این است 
به  او  نمود.  تجربه  را  گسستگی  هم  از  و  مرگ  صلیب  ی  رو بر  مسیح  عیسی  بیابیم. 
گناهان  خاطر  به  او  گردیم.  بی عیب  و  سالم  بتوانیم  ما  تا  پاشید  فرو  روحانی  لحاظ 
گناه ما را  پاشی را چشید. او جریمۀ  گردیم. او طعم مرگ و فرو ما جان داد تا ما زنده 

کنیم. گناه خودمان را پرداخت  پرداخت نمود تا ما مجبور نباشیم جریمۀ 
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 دعا
پیش  را  خودمان  راه  وقتی  است.  نیکو  تو  راه های  جمیع  هستی،  عالم  خداوند  ای 
که  که به مرگ ختم می گردد. ما را مدد نما تا ببینیم  می گیریم، رهسپار راهی می شویم 
که نه روح سرکشی و بی قانونی بلکه شریعتت  که شوکران است. باشد  گناه زهر است، 

افکار و زندگی ما را شکل دهد. آمین.
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بت پرستی یعنی برای امید داشتن، برای شاد بودن، برای امنیت داشتن و برای پی 
بردن به ارزش و معنا و مفهوم زندگی مان اعتماد و توکلمان را بر مخلوقات قرار دهیم 

نه بر خالق.

  رومیان 1: ۲1، ۲5
را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در  او  را شناختند، ولی  زیرا هر چند خدا 
که ایشان حق خدا  گشت . . .  یک  گردیده، دل بی فهم ایشان تار خیاالت خود باطل 

کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق . . .  را به دروغ مبّدل 

  تفسیر
مارتین لوتر

چه  انسان  یک  خدای  عبارتی،  به  است؟  معنا  چه  به  داشتن  دل  در  را  خدایی 
گردد و برای هر نیازمان  که مظهر و منبع نیکویی و برکت  می باشد؟ پاسخ: هر چیزی 
از  بسیاری   .  .  . می شود  تبدیل  خدا  به  برایمان  ببریم  پناه  برکت  و  نیکویی  آن  به 
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انسانها تصور می کنند چون از پول و ثروت و دارایی برخوردارند پس خدا با آنها است 
خاطر  به  انسانها  که  می باشد  این  هم  گواهش   .  .  . است  تأمین  نیازهایشان  همۀ  و 
که  هنگامی  اما  می کنند،  امنیت  احساس  و  می گردند  متکبر  و  مغرور  داشته ها  این 
کافی از آنها برخوردار نمی شوند مأیوس و  آن داشته ها را از دست می دهند یا به قدر 
که خدایی را در دل داشتن به این معنا است  ناامید می گردند. باز هم تکرار می کنم 

که صاحب چیزی باشیم و دلمان تمام قدر به آن چیز وابسته باشد.
که آیا دلتان فقط  کنید و ببینید  دل خودتان را زیر سوال ببرید و زیر و َبم آن را تفتیش 
که  ببینید  تا  کنید  تفتیش  را  یا شیفتۀ چیز دیگری است. دلتان  متوجه خدا است 
که خدا فقط خوبی  ید  آیا به طور خاص در تنگیها و سختیها و نیازمندی ها باور دار
ید؟ آیا دلتان حاضر است  و نیکویی شما را در نظر دارد و بیشتر از این انتظاری ندار
پس  است،  این طور  گر  ا کند؟  رها  را  آن  و  کشد  دست  نیست  خدا  که  چیزی  هر  از 
کنید و ببینید آیا  خدای حقیقی در دلتان جای دارد. از سوی دیگر، دلتان را تفتیش 
به چیز دیگری دلبستگی دارد و به چیز دیگری متکی است؟ آیا به این امید بسته اید 
چیز  از  باشید  برکت  پذیرای  او  دست  از  و  بطلبید  یاری  خدا  از  آنکه  از  بیشتر  که 
ی خوش خود را از شما  کمک بگیرید و برکت را پذیرا شوید؟ وقتی زندگی رو دیگری 
است،  این طور  گر  ا می گریزید؟  خدا  از  اینکه  یا  می برید  پناه  خدا  به  آیا  برمی گرداند، 

کاذب را، یک بت را.۲۲ ید، یک خدای  پس خدای دیگری را در دل دار

تیموتی کِلِر
کردن به خدا و نادیده  گناه یعنی پشت  که  پاسخ به پرسش فصل قبل به ما نشان داد 
را در مقام و جایگاه خدا در نظر  گناه یعنی خدا  گرفتن خدا و طغیان به ضد خدا. 
کتاب مقدس، به مراتب  که شایسته اش است حرمت ننهیم. در  نگیریم و او را چنان 
بی حرمتی  این چنین  خدا  به  بت پرستی  گناه  واسطۀ  به  انسانها  که  می شود  عنوان 
داشتن.  دوست  مسیح  عیسی  از  بیشتر  را  چیزی  هر  یعنی  بت پرستی  می کنند. 
بت پرستی یعنی اینکه معنای زندگی و شادی و خوشبختی و امید و امنیت و عزت 
از آن جهت  گناه بت پرستی  به  بردن  بیابید. پی  را در چیز دیگری جز عیسی  َنْفس 
یشه  از زندگی تان ر گوشه ای  گناه مدتها در  که ممکن است این  بسیار اهمیت دارد 
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که بدون اینکه خودتان  دوانده و عمق یافته باشد، ولی برایتان واضح و مشهود نباشد 
ید. متوجه باشید شریعت خدا را زیر پا می گذار

گشته اند، آنها بت  گر موقعیت شغلی و درآمدتان برای شما بسیار مهم  برای مثال، ا
کار نمایید و خود  زندگی شما هستند و همین باعث می شود خود را به شدت غرق 
ید. این روند ادامه می یابد تا شما را به فردی سنگ دل و بی رحم تبدیل  را از پا بینداز
روند  این  کند.  را در شما مسدود  روح القدس  ثمرۀ  و  برباید  از دلتان  را  کند، محبت 
کند، می تواند به روابط خانوادگی تان و به روابط شما  کم رنگ  می تواند روابط شما را 
اینها می توانند مدتهای طوالنی در شما وجود داشته  با دوستانتان صدمه زند. همۀ 
کردن یا ارتکاب  گفتن یا تقلب  باشند، سپس خود را به شکل آشکار و علنی در دروغ 
گردد. گناهان نامبرده ختم  که بت پرستی می تواند به همۀ این  به زنا نشان دهند، چرا 
و  زشت  کارهای  انجام  در  فقط  گناه  است:  مهم  بسیار  موضوع  این  درک  بنابراین، 
ید باالترین  که از آن برخوردار که هر برکتی  گناه این است  نادرست خالصه نمی شود. 
که چنین شرایطی روح و جانتان را  جایگاه را در دلتان به خود اختصاص دهد، چرا 

ویران می سازد، جامعه را تخریب می کند و به خدا بی حرمتی می کند.

 دعا
تو  دست  آفریدۀ  که  چیزهایی  پرستیدن  خاطر  به  ببخش  را  ما  خالق،  خدای  ای 
گردد. فقط  هستند. هیچ انسان و هیچ چیزی نباید به منبع امید و توکلمان تبدیل 
که تو همه چیِز  وجود تو ازلی و قائم به ذات است. فقط تو برای ما بسنده هستی. باشد 

ما باشی. آمین.
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آیا خدا اجازه می دهد نااطاعتی و 
بت پرستی ما بی کیفر بماند؟

و  و نیکویی خدا  کمیت و قدوسیت  بر ضد حا که صورت می گیرد  گناهی  خیر. هر 
گناهان  بر ضد شریعت برحق خدا صورت می گیرد. خدا منصفانه و به حق و ِبجا از 
و  کیفر  این  می دهد.  کیفر  را  گناهانمان  عادالنه اش  داوری  با  و  است  خشمگین  ما 
مرگ  از  پس  زندگی  در  هم  است  گریبانگیرمان  حیاتمان  دوران  در  هم  مجازات 

انتظارمان را می کشد.

  افسسیان 5: 5- 6
که بت پرست باشد میراثی  ک یا طماع  که هیچ زانی یا ناپا زیرا این را یقین می دانید 
در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا 

که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود.

  تفسیر
چارلز هِیدِن اِسپرِجن

تاوان  او  گویی  و  است  بی گناه  به  داشتن  روا  ستم  و  ظلم  گناهکار  نکردن  مجازات 
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گر دزدان شهرتان هیچ گاه به خاطر شرارتشان مجازات  که ا کنید  می دهد. به این فکر 
یانی به افراد صادق و درست کار جامعه وارد می شد  نمی شدند چه آسیب و ضرر و ز
گناهکار  گر اجازه دهید شخص مقصر و  و چقدر در حق آنها ناعدالتی روا می گشت! ا
ی  کرده اید. از این رو، خدا به اصطالح از رو از َمهلکه بگریزد، در حق بی گناهان ظلم 
شدن  برقرار  ضرورت  سبب  به  بلکه  دهد،  کیفر  را  ما  نمی گیرد  تصمیم  هوس  و  هوا 

کارهای اشتباهمان مجازات نماید.۲۳ عدالت باید ما را به خاطر 

آلیستِر بِگ
کرد:  وقتی پولس در حضور ِفلیکس و ُدُرِسال موعظه نمود، در اصل، به سه نکته اشاره 
که ِفلیکس  عدالت، خویشتن داری، داوری آینده )اعمال رسوالن ۲۴(. این واقعیت 
که پولس به روشنی و شفافی از  و ُدُرِسال در رابطه ای نامشروع به سر می بردند مانع نشد 
صحبت دربارۀ عدالت خدا خودداری نماید. صحبت دربارۀ عدالت خدا گویی ُمهر 
اصالِت موعظۀ پولس بود. او در انتهای موعظه اش در آتن نیز تقریبًا همین را می گوید: 
را به انصاف داوری خواهد نمود«  که در آن ربع مسکون  را مقرر فرمود  »]خدا[ روزی 
که قطعًا از اعمال ما  کتاب مقدس به روشنی بیان می کند  )اعمال رسوالن ۱7: ۳۱(. 
که  پرده برداری خواهد شد و نمی توانیم برای همیشه از حکم محکومیت و مجازاتی 

برایمان تعیین می گردد بگریزیم. روز حسابرسی فرا خواهد رسید.
مهربان  آن قدر  خدا  بگوید  که  ندارد  وجود  اعتقادی  و  باور  چنین  کتاب مقدس  در 
راه  بهشت  به  سرانجام  انسانها  همۀ  این رو،  از  نمی کند،  محکوم  را  گناه  که  است 
که به ایمانشان به عیسی  کسانی  خواهند یافت. پولس در رسالۀ افسسیان فصل ۵ به 
که سعی می کنند تعالیمی  گوش نسپارند  کسانی  معترف هستند هشدار می دهد به 
که روز  که پولس در اصل تعلیم می دهد  یج دهند، چرا  را بر خالف تعالیم پولس ترو
که مسلمًا روزی منصفانه و  داوری فرا خواهد رسید، این روز مقرر شده است، روزی 

که مسلمًا داوری نهایی نازل خواهد شد. برحق خواهد بود، روزی 

 دعا
کنیم انسانهای خوبی هستیم، خودمان را فریب می دهیم.  گر فکر  ای خداوند عادل، ا
گذاشته ایم و تو را با تمامی دل و فکر  ما سزاوار غضب تو هستیم. ما احکام تو را زیر پا 
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که دست به  که می توانیم بکنیم این است  کاری  و قوتمان دوست نداشته ایم. تنها 
گیرد.  کیفر ما بر او قرار  کنیم اجازه دهی  گردیم و از تو استدعا  دامان عدالت مسیح 

آمین.
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آیا راهی وجود دارد که از مجازات بگریزیم 
و لطف خدا شامل حالمان گردد؟

به  خویش،  مطلِق  رحمت  محِض  نماید،  اجرا  را  عدالتش  آنکه  منظور  به  خدا  بله. 
گناه  کیفر  و  گناه  از  را  ما  و  آشتی می دهد  با خودش  را  ما  واسطۀ یک نجات دهنده 

رهایی می بخشد.

  اشعیا 53: 1۰- 11
که او را مضروب نموده، اما یهوه را پسند آمد 

به دردها مبتال سازد.
گناه ساخت، چون جان او را قربانی 

یت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد آن گاه ذّر
و مسّرت یهوه در دست او میّسر خواهد بود.

ثمرۀ مشّقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد.
گردانید، و بندۀ عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد 

گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. که او  زیرا 
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  تفسیر
جاناتان ادواردز

بر زمین  و  ارائه شده است در آسمان  ما  به  انجیل عیسی مسیح  آنچه در  از  آیا جدا 
که شایسته  که درخور تحسین و ستایش از سوی مسیحیان باشد،  چیزی وجود دارد 
بزند،  برایش غنج  که دلشان  کنند،  را تقدیمش  باشد مسیحیان عشق و عالقه شان 
به شدت غیرت  برایش  که  کنند،  آن شادی  در  که  قرار دهند،  آن  بر  را  امیدشان  که 
که باید بر ما تأثیر  داشته باشند؟ حقایق انجیل نه فقط باارزش ترین حقایقی هستند 
زیبایی  و  جالل  گشته اند.  عرضه  ما  به  نیز  شکل  موثرترین  به  بلکه  باشند،  داشته 
را  او  باید  که  است  کسی  شایسته ترین  تنهایی  به  خودش  که  متبارک،  خدای  یهوه 
که بتوان تصورش را نمود، با همۀ  بستاییم و دوست داشته باشیم، به موثرترین شکلی 
که جسم  فروغش در چهرۀ آن نجات دهندۀ بی نهایت پرمحبت و رحیم و افتاده دل 
او،  فروتنی  یعنی  خدا،  برۀ  فضیلتهای  جمیع  گشت.  مکشوف  سپرد  جان  و  پوشید 
به  او  دلسوزی  و  او،  محبت  او،  بودن  مطیع  او،  بودن  تسلیم  او،  بودن  حلیم  او،  صبر 
که بتوان تصورش  که احساسات ما را تا جایی  گشتند  شکلی پیش دیدگان ما ظاهر 
گرفتند  قرار  آزمایش  بوتۀ  باالترین  کنند. جمیع آن صفات در  به خود جلب  نمود  را 
بّرۀ خدا در بحرانی ترین  که  و در حد نهایتشان به مرحلۀ عمل درآمدند و آن هنگام 
که  زمانی  حتی،  درخشیدند.  ممکن  حالِت  درخشان ترین  به  داشت  قرار  موقعیتها 
که  را  بی همتا  عذاب  و  رنج  آن  همۀ  می گشت،  متحمل  را  عذابها  و  رنجها  آخرین 
زبان از بیانشان قاصر است به خاطر محبت رئوفانه و دلسوزی اش به ما تاب آورد. به 
گناهان ما نیز به تأثیرگذارترین شکِل ممکن نمایان  همین ترتیب، ماهیت تنفرانگیز 
گناهانمان متحمل شد اثرات  که منجی مان به خاطر ما و  که در عذابی  گشت، چرا 
و  گناه  از  خدا  تنفر  اظهار  تأثیرگذارترین  ما  نمودیم.  مشاهده  را  گناهانمان  ک  هولنا
گناه شاهد هستیم. عدالت خدا در مطلق ترین  غضب و عدالت خدا را در مجازات 
و  شد  پدیدار  دیدگانمان  پیش  در  حالتش  تغییرناپذیرترین  و  سختگیرانه ترین  و 
ما  گناهان  که  هنگام  آن  گشت  ظاهر  ممکن  حالت  هراس آورترین  در  خدا  غضب 
که بی نهایت  کسی فرود آمد  ک ترین شکل مجازات نمود و آن مجازات بر  را به هولنا
ما  برای نجات  بنابراین، خدا  ما محبت داشت.  به  بی نهایت  و  بود  برای خدا عزیز 
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کار شد و در مشّیت پرجاللش آن قصد الهی را در انجیل برایمان مکشوف  دست به 
گشت  گونه ای تدبیر  گشتْن همه چیز با قصد و هدف قبلی به  نمود و در این مکشوف 
به  احساساتمان  و  افتد  تاب  و  تب  به  دلهایمان  دارد  وجود  امکانش  که  آنجا  تا  که 
و  عالی  دلیل  و  انگیزه  چه  پس  گردد.  برانگیخته  بسیار  قدرت  با  و  محسوس  شکل 
از  افتیم  ک  یم و به خا آور تا فروتن شویم و سر تعظیم فرود  یم  چشمگیری در خود دار

گناه و مجازات الهی نجات یافته ایم!۲۴ کیفر  اینکه می دانیم از 

میکا اِدموندسان
لطفی  هیچ  نقره ای  پردۀ  بر  فیلم  تماشای  باشند،  روشن  سینما  سالن  چراغهای  گر  ا
ندارد. من پس از تماشای سی ثانیۀ نخسِت فیلم »جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد« 
کردم: سه جوان برآشفته از اینکه چراغها به طور اتفاقی  این حس را دسِت اول تجربه 
کردند و از او خواستند چراغها را خاموش  روشن مانده بودند به مسوول سالن اعتراض 
و  فیلم  آن  یک درخشید، تماشای  تار به پس زمینۀ  نور خیره کنندۀ تصویر  کند. وقتی 

ادامۀ ماجراها را به تجربه ای خاص تبدیل نمود.
و  عادالنه  داوری  است.  حالت  همین  به  تقریبًا  نیز  فصل  این  پرسش  و  پاسخ 
جالل  مقابلش  نقطۀ  در  که  است  یکی  تار پس زمینۀ  آن  ما  گناه  بر  خدا  منصفانۀ 
که به عمق مصیبتمان پی می بریم، بهتر می توانیم قدردان  انجیل می درخشد. زمانی 

که خدا برایمان تدارک دیده است. عظمت واقعی نقشۀ نجاتی باشیم 
که خدا، در رحمتش، مطالبات عدالت خویش  به ما می گوید  و پاسخ  این پرسش 
گفتۀ اشعیا  که برای ما هزینه ای نداشت. به  گونه ای به جای ما پرداخت نمود  را به 
جای  به  مسیح(  )عیسی  خادمش  بی گناه  و  ک  پا جان  داد  اجازه  خدا   ،۵۳ فصل 
گونه ای  ارادۀ خدا به  از  گناهکاران قربانی شود. عیسی مسیح در اطاعت  کان و  ناپا
شریعت  عادالنۀ  مطالبات  ترتیب  این  به  و  می کردیم  زندگی  باید  ما  که  کرد  زندگی 
که حق ما بود. اشعیا  خدا را به نیابت از ما به انجام رساند. او طعم مرگی را چشید 
به دردها مبتال  و  آن خادم مضروب شد  که نشان می دهد  گویایی  و  زنده  در تصویر 
ی  رو بر  می کند.  یادآوری  ما  به  را  گناهمان  سنگین  بهای   )۱0 :۵۳ )اشعیا  گشت 
ترتیب  این  به  و  گرفت  دوش  بر  را  گناه  بر  خدا  لعنت  سنگین  بار  عیسی  صلیب، 
گناه را به فرجام رساند. از این رو، عیسی  محکومیت عادالنه و منصفانۀ خدا بر ضد 
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ک و بی نقصش عدالت خدا را به جای ما به انجام رساند هم با مرگ  هم با زندگی پا
کفاره اش عدالت خدا را به جای ما به انجام رساند. این مبادلۀ بی نظیر قلب تپندۀ   و 

انجیل است.
خداوند  می گوید  که  باشد  این  اشعیا  کالم  از  بخش  غافلگیرکننده ترین  بسا  چه 
پسند  را  خداوند  واقع،  در  عبارتی،  به  دهد.  انجام  را  مبادله  این  که  آمد«  »پسند  را 
و  روا شود  او ستم  به  گرفته شود،  به تمسخر  تا  کند  را تسلیم  پسر بی گناهش  که  آمد 
که چرا  گردد. درک این حقیقت تقریبًا محال است مگر اینکه متوجه شوید  مصلوب 
کرد  به عیسی خیانت  که  گناه یهودا  از  یقین، خدا  به  آمد.  را پسند  اتفاق خدا  این 
خشنود نبود. خدا از تنفر رهبران مذهبی از عیسی خشنود نبود. خدا از این خشنود 
گمراهی  کرد. خدا از جمعیت  که پیالطس برای عیسی حکمی ناعادالنه صادر  نبود 
کردند خشنود نبود. اما خدا از اطاعت همه جانبۀ پسرش )حتی  که به عیسی پشت 
حاضر  قیمتی  هر  به  پسرش  اینکه  از  بود،  خشنود  عذاب(  و  زجر  تحمل  هنگام  به 
که  بود  از این خشنود  را دوست داشته باشد. خدا  کند و قوم خود  بود به خدا توکل 
خدا  بخشد.  نجات  را  گناهکارش  قوم  بتواند  تا  کند  نازل  پسرش  بر  را  خود  داوری 
رستگار  خدا  قوم  می یافت،  جالل  خدا  پسر  صلیْب  وسیلۀ  به  که  چرا  بود،  خشنود 
صلیب  می گشت.  آشکار  خدا  محبت  و  می شد  اجرا  خدا  عدالت  می گشتند، 
آن  که  کاری  طریق  از  که  بود  خدا  نقشۀ  و  خدا  ارادۀ  این  نبود.  دلخراش  اتفاق  یک 
 منجی به انجام رساند قوم خود را نجات بخشد و دولت بی کران فیض پرجاللش را 

مکشوف نماید.
که  که خدا به خاطر رحمتش این مبادله را انجام داد، مبادله ای  نکتۀ آخر این است 
این  به  بسیار  و دقت  احتیاط  با  این فصل  پاسخ  و  نداشت. پرسش  بهایی  ما  برای 
دهد  نجات  را  ما  تا  نمود  مجازات  را  عیسی  خدا  آنکه  دلیل  که  می کند  اشاره  نکته 
فیض،  فقط  است:  معنا  این  به  محض«  »رحمِت  عبارت  بود.  محض«  »رحمِت 
فیض مطلق. سی. ِاچ. ِاسپرِجن، واعظ برجسته، در نوشتۀ معروفش عنوان می کند 
و  ناراستی  از  که  می آموزد  ما  به  فیض  این  گرچه  ا است.  فیض«  از  »همه  نجات  که 
گناهان  وقتی  نیست.  وابسته  ما  اطاعت  به  شکلی  هیچ  به  کنیم،  پرهیز  نادرستی 
این  به  باید  می گذرانیم  نظر  از  را  زندگی مان  مداوم  نقصهای  و  ضعفها  و  آزاردهنده 
که به »فیِض محِض« انجیل بچسبیم. خدا با این دیدگاه پسر محبوبش  نتیجه برسیم 
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را فدا نکرد تا از زندگی ما سود ببرد، بلکه چون ما را دوست دارد پسر محبوبش را فدا 
کرد. به واقع، خبر خوش این است!

 دعا
ای یگانه آشتی دهنده، ممنونیم که راهی برایمان مهیا نمودی. تو هم در عدالت کامل 
که الیقش نیستیم. ما در  بوده ای هم در رحمت. ما با آغوش باز نجاتی را می پذیریم 
نام عیسی مسیح، پسر محبوبت، به حضور تو می آییم و به شایستگی و برازندگی او 

توکل می کنیم نه به شایستگی و برازندگی خودمان. آمین.
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نجات دهنده کیست؟

در  خدا  خدا.  ابدی  و  ازلی  پسر  است،  مسیح  عیسی  خداوند  نجات دهنده  یگانه 
گناه را متحمل شد. گرفت و خودش جریمۀ  عیسی مسیح جسم انسانی به خود 

  اول تیموتائوس ۲: 5
که  زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی 

مسیح عیسی باشد.

  تفسیر
جان کِریسوستوم

کمان  که در ادرا که نمی توان به او نزدیک شد،  که از ازل وجود داشت،  آن پسر یگانه 
کنون، جسمی مانند جسم  که جسم ندارد، ا که واحد مطلق است، او  نمی گنجد، او 
که به چشم انسانی قابل مشاهده است و مانند جسم من در  گرفته است  من به خود 
معرض زوال قرار دارد. اما به چه دلیل؟ او به میان ما آمد تا ما را تعلیم دهد، تا اموری 
که انسانها معتقدند  که انسانها قادر به دیدنشان نیستند. از آنجا  را به ما تعلیم دهد 
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که آن را نمی بینند با دیدۀ  گوش قابل اعتمادتر است، معمواًل، به چیزی  که چشم از 
شک و تردید می نگرند. پس او بزرگواری نمود و خود را در جسم انسانی بر ما مکشوف 
نمود تا هر شک و تردیدمان را برطرف نماید . . . آن قدیم االیام مثل یک نوزاد به دنیا 
بر بالین  کنون، در آخور سر  که بر تخت آسمانی تکیه می زند، ا آمد. آن وجود متعال 
که وجودش  که واحد مطلق است، او  ی نزدیک شد، او  که نمی توان به و می گذارد. او 
که  او  است.  آرمیده  انسانها  دستان  در  کنون،  ا ندارد،  جسم  که  او  است،  یکپارچه 
نوزاد  بند یک  و  قید  به  کنون، محدود  ا گسسته است،  از هم  را  گناهکاران  بندهای 
که این ننگ و رسوایی به عزت و آبرو تبدیل شود، این  است. اما او مقّدر نموده است 
گردد و این خواری و سرافکندگِی مطلق پیمانۀ  بدنامی و بی آبرویی به جالل آراسته 

نیکویی او باشد.
مسلط  کالمش  به  من  تا  گرفت  خود  به  من  جسم  مانند  جسمی  دلیل  همین  به  او 
گرفت و روح خودش را به من عطا نمود. او  گردم. او جسمی مانند جسم من به خود 
گردم. او برایم گنجینۀ حیات را مهیا نمود. او جسمی  خود را وقف نمود تا من سیراب 
گرفت تا مرا تقدیس نماید. او روح خود را به من عطا نمود تا  مانند جسم من به خود 

مرا رستگار سازد.۲۵

مارک دِوِر
آن نجات دهنده عیسی مسیح است، پسر ابدی و ازلی خدا. پسر ابدی و ازلی خدا 
کرد. در قرن اول میالدی، به مدت  انسان شد و مانند ما زندگی واقعی انسانها را تجربه 
که همواره به  یست. اما تنها تفاوتش این بود  سی سال و اندی، او مانند من و شما ز
کاماًل به خدا توکل داشت. شاید شما به دیروز و روزهای دیگر  خدا توکل داشت. او 
که چگونه و به چه طریقهایی باید به خدا توکل می کردید اما نکردید. حال  بیندیشید 
که خدا  آنکه، عیسی در لحظه لحظۀ زندگی اش بر خدا توکل داشت. او مطمئن بود 

که باید پیرِو ارادۀ پدرش می بود. بهتر بر امور واقف بود. او مطمئن بود 
کمال به خدا توکل نداشته ام، اما  که تمام و  وقتی به زندگی ام نگاه می کنم، می دانم 
کمال به خدا توکل داشت. او نجات دهنده  آن نجات دهنده، عیسی مسیح، تمام و 
که قومش را رهایی می بخشد. او ارزش ما را به جایگاه اولیه اش  نامیده می شود، چرا 

بازمی گرداند.
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جنس  آن  دهید:  پس  فروشنده  به  خریده اید  که  را  جنسی  می خواهید  کنید  فرض 
داشتم  عادت  بودم،  ُخردسال  وقتی  می گیرید.  پول  جایش  به  و  می دهید  پس  را 
چیز  آنها  جای  به  و  می دادم  تحویل  را  تمبرها  کنم.  جمع آوری  را  پستی  تمبرهای 
آن  و  می کند  یابی  باز را  ما  ارزش  که  است  کسی  آن  عیسی  آری،  می گرفتم.  دیگری 
کسانی  به خاطر همۀ  را  بر صلیب جان خود  او  بازمی گرداند.  اولیه اش  به جایگاه  را 
او  گناهانشان توبه می کنند و اعتماد خود را بر عیسی قرار می دهند.  از  که  فدا نمود 
که ما با عدم اعتماد به پدر آسمانی مان، با عدم  نجات دهندۀ ما است. با وجودی 
گذراندیم، عیسی برای  اطاعت از او و با دلی تهی از ترس او زندگی مان را به بطالت 
ما ارزش قائل شد. در واقع، عیسی آمد و به جای ما جان سپرد. او همۀ عمرش را با 
که مستحق آن مرگ نبود،  اعتماد و توکل به خدا سپری نمود و طعم مرگی را چشید 
به خاطر ما فدا  را  او همۀ وجودش  کرد.  را فدا  به ما جان خود  به خاطر محبتش  اما 
را  ما  که  کسی  یگانه  آن  ما شود،  بتواند نجات دهندۀ  کتاب مقدس  گفتۀ  به  تا  نمود 

رستگار می گرداند.
که خدا قوم  یکی از تصویرهای نجات بخشیدن در عهدعتیق مربوط به زمانی است 
خود را از مصر رهایی می بخشد و ایشان را از اسارت و به معنای واقعی از برده بودن 
می رهاند. در عهدجدید، عیسی، آن نجات دهنده، ما را از موقعیت ذاتی مان، یعنی 
که  گناه، نجات می بخشد. او ما را از خدمت به خودمان می رهاند، ما را  از اسارت 
به طریقهای مخرب و ویرانگر خودمان را خدمت می کنیم نجات می بخشد. خدا به 
خاطر محبت عظیمش پسر یگانۀ خود را فرستاد تا ما را نجات بخشد. آن پسر یگانه 
ی صلیب جان سپرد و روز سوم از مردگان قیام  کرد، بر رو بی عیب و بی نقص زندگی 
نمود تا ما را به نزد خودش بیاورد، تا ما را به رستگاری برساند. وقتی می گوییم عیسی 

مسیح نجات دهندۀ ما است منظورمان همین است.

 دعا
از بنیاد عالم ما را دوست داشتی. تو از جاللت  گرانمایه، تو پیش  ای نجات دهندۀ 
گیری. تو با اطاعت از پدرت، تا به مرگ  کشیدی تا شرم و ننگ ما را بر دوش  دست 
گوییم و تو را  ی صلیب، او را جالل دادی. تو شایسته هستی حمد و سپاست  بر رو

یم. آمین. بپرستیم. ما جز تو امیدی ندار





بخش ۲

 مسیح، 
 رستگاری، 

فیض
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 آن نجات دهنده باید چه ویژگیهایی 
 داشته باشد که بتواند ما را 

به حضور خدا بازگرداند؟

آن نجات دهنده باید هم انسان واقعی باشد هم خدای واقعی.

  اشعیا 9: 6
که برای ما ولدی زاییده زیرا 

و پسری به ما بخشیده شد
و سلطنت بر دوش او خواهد بود

و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر
و پدر َسْرَمدی و َسرور سالمتی خوانده خواهد شد.

  تفسیر
آگوستین اهل هیپو

که آغازی نداشت،  که پیش از بنای عالم وجود داشت و از ازل پسر خدا بود، او  او 
گناهی مرتکب  که هیچ  او  گشت.  انسان  پسر  آخر  این سالهای  و در  نمود  بزرگواری 
از  که  ما  روا شود. در عوض،  و ستم  او ظلم  بر  تا  تسلیم شد  ما،  به خاطر  بود،  نشده 
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که  بودیم  نداده  انجام  پسندیده ای  کار  هیچ  نگرفتیم  چیزی  نیکویی  جز  او  دست 
که پسر یگانۀ پدر بود از پدر هستی نیافت، بلکه  شایستۀ این همه برکات باشیم. او 
که خودش خالق آن مادر بود. او برای مدتی پا به این جهان  گشت  از مادری مولود 
که آن زن بدون قدرت پسر هرگز نمی توانست پا به  گذاشت و از بطن زنی به دنیا آمد 

عرصۀ وجود بگذارد و قدم از قدم بردارد.۲۶

برایان چاپِل
که انسان واقعی است؟ یک دلیلش این است  یم  چرا به نجات دهنده ای احتیاج دار
آن  می  فرماید  کتاب مقدس  نماید.  همذات پنداری  ما  با  بتواند  نجات دهنده  آن  که 
گناه« )عبرانیان  نجات دهنده چنین است: »آزموده شده در هر چیز به مثال ما، بدون 
سر  پشت  را  تجربیاتی  چه  ما  بداند  تا  گذشت  ما  تجربه های  همۀ  از  او   .)۱۵ :۴
کاهن اعظم ما است. او درد و رنج ما را درک می کند. ما این را می دانیم  گذاشتیم. او 
او زندگی دشواری  که  اما، هنگامی  با ما همذات پنداری نماید.  که خدا قادر است 
که خود را فروتن  گشت و هنگامی  که خوار و تحقیر  گذاشت، هنگامی  را پشت سر 
کمال با ما همذات پنداری نمود. او نه  نمود، در همۀ این موقعیتها با اطاعتی تمام و 

که پدرش در نظر داشت جنبش خورد. کرد نه از مسیری  به محبت پدرش شک 
این بدان معنا است که عیسی هم می توانست با تجربیات ما انسانها همذات پنداری 
گناهانم از خدا جدا شده ام.  گردد. من به خاطر  کامل و بی عیب ما  کند هم جانشین 
بماند  قدوس  هم  عادل  هم  خدا  اینکه  برای  نیستم.  قدوس  من  است،  قدوس  خدا 
را  گناه من  که  تدارک می دید  را  باید طریقی  گناه من همدل شود. خدا  با  نمی تواند 
در  و  انسان  شباهت  به  را  پسرش  خدا  هدف،  این  به  می گذاشت.  دیگری  دوش  بر 
گناه  تا بتواند جانشینی برای  یست نمود  کمال ز قالب انسان فرستاد، اما آن پسر به 

من باشد.
مرا  گناهان  جریمۀ  داوطلبانه  که  زمانی  بود،  بی نقص  و  کامل  عیسی  زندگی  چون 
من  گناهان  برای  کامل  و  مناسب  و  ِبجا  جانشینی  نمود،  پرداخت  صلیب  ی  رو بر 
همذات پنداری  ما  تجربیات  با  می توانست  عیسی  آمد.  حساب  به  شما  گناهان  و 
کامل و قابل قبولی  کامل سپری شد به جانشین  کند، اما چون زندگی اش در اطاعِت 
که  گشت. چون عیسی با ما همذات پنداری نمود، هنگامی  گناهان ما تبدیل  برای 



۱0۵

پرسش ۲۱

کرد، شفیع  نزد پدرش صعود  به  و  از مردگان قیام نمود  و  گرفت  بر خود  را  گناهان ما 
که  از آنجایی  گاه است.  آ از قوت و ضعف ما  او  گشت.  برای ما  عالی و بی نظیری 
عیسی همگام با ذات الهی اش ذات انسانی و ویژگیها و عملکردهای انسانِی خود را 
کمال درک نماید و  حفظ نموده است، باز هم می تواند تجربیات انسانی ما را تمام و 

دقیقًا از نیازهای ما باخبر باشد.
آنها  قصد  به  که  را  اهدافی  می تواند  است  خدا  چون  و  هست  هم  خدا  عیسی  اما 
جهانمان  بر  گونه ای  به  می تواند  حاضر  حال  در  حتی  بخشد.  تحقق  آمد  جهان  به 
بود،  را در زندگی ما عملی سازد. چون عیسی خدا  که مقاصد خدا  سلطنت نماید 
و بدهی  قربانی شود  ما  گناهان  برای  توانست  نه فقط  را چشید  که طعم مرگ  زمانی 
کند. مرگ نمی توانست بر او  کاماًل پرداخت نماید، بلکه قادر بود از مردگان قیام  ما را 
کم مطلق است، چون او از الوهیت  چیره شود. چون عیسی زنده است، چون او حا
از مردگان به حضور خدا رفت، همواره برای ما شفاعت  با قیامش  برخوردار است و 
که عیسی اهداف و مقاصد  خواهد نمود. اما حتی فراتر از شفاعت نمودن این است 
که می تواند جمیع نیازهای  خدا را در زندگی ما به انجام می رساند. عیسی خدا است 
ما را برطرف سازد، اما در جسم انسانی اش جمیع نیازهای ما را درک می کند و برای 

جمیع نیازهای ما تدارک می بیند.
نیاز  ما  که  است  نجات دهنده ای  همان  کامل،  انسان  و  کامل  خدای  آن  عیسی، 
به  و  رساند  انجام  به  بود  الزم  آنچه  همۀ  انسانها  ما  با  همذات پنداری  با  او  داشتیم. 

آنچه خدا باید برای نجات ما به انجام می رساند جامۀ عمل پوشاند.

 دعا
ای پسر خدا و ای پسر انسان، نسل پس از نسل، دربارۀ تو نبوت شده بود. فقط یگانه 
یست  ز کامل  اطاعت  در  بود  قادر  باشد  انسان  هم  و  خدا  هم  می توانست  که  کسی 
نماید و قربانی ِبجا و مناسب به نیابت از ما باشد. جز تو راه دیگری برای رسیدن به 

خدا وجود ندارد. آمین.
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و  تمام  ما  جای  به  انسانی اش  ذات  در  تا  باشد  واقعی  انسان  باید  نجات دهنده  آن 
گردد. همچنین او  گناه انسان را متحمل  کیفر  کل شریعت اطاعت نماید و  کمال از 

باید انسان واقعی باشد تا بتواند با ضعفهای ما همدردی نماید.

  عبرانیان ۲: 17
از این جهت، می بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رییس 

گناهان قوم را بکند. کفارۀ  کریم و امین شده،  َکَهنه ای 

  تفسیر
آتاناسیوس اهل اسکندریه

که نامیرا است و پسِر پدر است طعم مرگ را بچشد، با این  کلمه  چون محال بود آن 
تنها شرط الزم  که  به وسیلۀ مرگ  را نمی توان جز  انسانها  ویرانی  و  تباهی  که  گاهی  آ
پیکر  آن  و  کند  تجربه  را  مرگ  بتواند  تا  گرفت  خود  به  انسانی  پیکر  برد،  میان  از  بود 
به  گردد.  به جای همه  برترین است درخور مردن  که  کلمه  آن  به  پیوستن  با  انسانی 
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کن شد، آن پیکر فسادناپذیر باقی ماند تا در  که آمد و در آن پیکر سا کلمه  خاطر آن 
باشد.  نداشته  قدرت  هیچ کس  بر  مرگ  و  تباهی  رستاخیز،  فیِض  وسیلۀ  به  نتیجه، 
ک و بی عیب، مرگ  بنابراین، با تقدیم پیکر انسانِی خود تا به مرگ، همچون قربانی پا
را با همان یک قربانی از همۀ همقطارانش دور نمود. چون او ارشد بر همگان است، 
کلمۀ خدا با تقدیم هیکل خود و پیکر انسانی اش برای حیات همگان، به واسطۀ  آن 
وسیلۀ  به  خدا،  فسادناپذیر  پسر  این رو،  از  نمود.  پرداخت  را  ما  بدهی  خویش،  مرگ 
فسادناپذیری  با  است  شریک  ایشان  با  خون  و  جسم  با  که  را  آنانی  رستاخیز،  وعدۀ 

خود می پوشاند.۲7

تابیتی آنیاب ویله
واقع  در  که  دارد  قدمت  آن قدر  سقوطمان  و  هستیم  سقوط کرده  آن قدر  انسانها  ما 
تصور می کنیم معیار و معنای انسان بودن در همین ویژگیها و خصوصیات خودمان 
»انسان  می گوییم:  معمواًل  ما  است.  توجه  قابل  واقعیت  یک  این  می شود.  تعریف 
کنیم، به طور  جایزالخطا است!« سپس وقتی می خواهیم معنای انسانیت را تعریف 
کمبودها و قصورهایش تعریف می کنیم.  کاستیها و  گاه، آن را با همۀ نقصها و  ناخودآ
کنید، با عیسی چه می کنید؟ با عیسی چه می کنید  گر انسانیت را این گونه معنا  ولی ا
گناه بود و  کتاب مقدس، بدون  گفتۀ  گرفت، اما به  که مانند ما انسانها به خود جسم 

هیچ خطایی از او سر نزد؟
انسانیت آن  واقعی  انسانیت است. معنای  واقعی  آنچه در عیسی می بینیم معنای 
که در جسم پوشیدن عیسی و در زندگی و خدمتش مشاهده می کنیم.  چیزی است 
گناه و سقوطش  آدم آفریده شد تا به معنای واقعی انسان باشد، اما انسانیِت خود را با 
گناه  کرد. از این رو، بنا بر تعلیم رسالۀ رومیان فصل ۵، انساِن اول، آدم،  گناه تباه  در 
کنون، با آدِم دوم، با آدِم واقعی، با  گناه او مرگ وارد جهان شد. اما، ا کرد و به خاطر 
که انسان واقعی است. آنچه مسیح در جسم انسانی به انجام  مسیح، رو به رو هستیم 
رساند فوق العاده و چشمگیر است. او در جسم انسانی اش همۀ بدهی مان به خدا را 
کامل از فرامین خدا اطاعتی  پرداخت نمود. مسیح در جسم انسانی اش و در اطاعت 
باز  سر  آن  از  گناهکارمان  و  سقوط کرده  ذات  سبب  به  ما  که  نمود  تقدیم  خدا  به  را 

کمال اطاعت نماییم(. که خدا را تمام و  یم  می زنیم )و قدرتش را هم ندار
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هستیم  شاهد  مسیح  در  آنچه  که  نماییم  درک  را  این  است  حیاتی  و  مهم  قطعًا، 
را مهیا می نماید.  او به جای ما آن عدالت  که  کامل و بی نقص است، چرا  عدالت 
که جسمی مانند جسم  که نیازمندش هستیم در پسر خدا فراهم است  همۀ عدالتی 
نه  ما  منجی  گشت.  انسانی  ذات  دارای  و  درآمد  ما  شباهت  به  گرفت،  خود  به  ما 
که  ی صلیب جان سپرد و جریمه ای را  فقط عدالت را برایمان مهیا نمود، بلکه بر رو
بشریت به خدا بدهکار بود پرداخت نمود. او به جای ما جان داد. ما به خدا بدهکاِر 
یم جانمان و خونمان را  عدالت بودیم، اما چون نمی توانستیم آن عدالت را فراهم ساز
گرفت و به جای ما خودش را همچون  هم به خدا بدهکار شدیم. مسیح جای ما را 
کند و عزم راسخ و برحق  قربانی به خدا تقدیم نمود تا مطالبات عدالت خدا را برآورده 

گناه را جامۀ عمل بپوشاند. خدا برای مجازات 
ما  جای  به  و  گردد  بی نقص  اعظمی  کاهن  ما  برای  عیسی  آنکه  منظور  به  این رو،  از 
را  ما  ذات  باید  او  می شد.  ما  مثل  یکی  باید  نماید،  فراهم  بی نقصی  و  کامل  قربانی 
و  بود  معنا  چه  به  واقعی  انسانیت  که  می داد  نشان  ذات  آن  در  و  می گرفت  خود  به 
انسان واقعی باید چه مشخصاتی می داشت: صالح و عادل در حضور خدا، مطیع 
عیسی  وقتی  همچنین  کمال.  به  خدا  دوستدار  امور،  همۀ  در  خدا  پرستندۀ  خدا، 
که بشریت چه چیزی  را بر صلیب جلجتا پرداخت نمود نشان داد  گناهان ما  کیفر 
کاهن اعظمی  گردد،  کاهن اعظم  گرفت تا  بدهکار بود. عیسی جسم انسانی به خود 
کوتاهی ما  که با ما همدردی نماید، از درد و رنج ما باخبر باشد، با قصور و  بی نقص 
آشنا باشد، با دشواریها و تنگناهای ما غریبه نباشد و با جمیع این حس و حال از 
که او همۀ این احساسات را در جسمی مانند جسم ما تجربه  نزدیک آشنا باشد، چرا 
کامل  نمود. از این رو، می تواند با حس همدلی و همدردی به بشریت بنگرد و بشریت 

و بی نقصی را به خدا تقدیم نماید.
گناه. گردد، اما بدون  که عیسی از هر جهت مانند ما  بنابراین، الزم بود 

 دعا
کاهن اعظم امین، تو از هر جهت مانند ما وسوسه شدی، اما از اطاعت بی چون  ای 
که تو از ضعف ما باخبری. ما را از توجیه نمودن یا  و چرا جنبش نخوردی. ممنونیم 
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که  را  و شادی مبادله ای  با وجد  ما  نگاه دار.  بودنمان محفوظ  گناهکار  کردن  انکار 
انجام دادی می پذیریم. آمین.
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نمودن  الهی اش اطاعت  به خاطر ذات  تا  باشد  واقعی  باید خدای  آن نجات دهنده 
کامل و موثر باشد. همچنین او باید خدای واقعی باشد تا  کشیدنش  و رنج و عذاب 

کند. گناه را متحمل شود و بر مرگ نیز غلبه  بتواند خشم عادالنۀ خدا بر 

  اعمال رسوالن ۲: ۲4
بند  را در  او  که موت  بود  زیرا محال  برخیزانید،  را  او  گسسته،  را  خدا دردهای موت 

نگاه دارد.

  تفسیر
جان کِریسوستوم

آمرزش  نور  که  چرا  دهد،  سر  زاری  و  ناله  خطایایش  و  گناهان  خاطر  به  کسی  مبادا 
که  کسی از مرگ هراسان باشد، چرا  گناهان از درون قبر به بیرون تابیده است. مبادا 
گرفتار شد تا مرگ را نیست  آن منجی با مرگ خود ما را آزاد نموده است. او در بند مرگ 
کشید. او مرگ را پریشان خاطر  گرداند. او به جهنم نزول نمود و جهنم را در بند  و نابود 
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که مرگ طعم پیکر او را چشید. اشعیا این را پیشگویی نمود و بانگ  کرد آن هنگام 
که با تو رو به رو شد . . . مرگ پریشان خاطر  برآورد: جهنم پریشان خاطر شد آن هنگام 
گرفته شد.  که به تمسخر  گشت، زیرا  گشت. مرگ پریشان خاطر  که باطل  گشت، زیرا 
گشت، زیرا  کت رسید. مرگ پریشان خاطر  که به هال گشت، زیرا  مرگ پریشان خاطر 
کشید و با خدا رو در رو شد. مرگ  کشیده شد. مرگ پیکری را به زیر  که به َغل و زنجیر 
زمین را بلعید و با آسمان مواجه شد. مرگ با آن مرئی طرف شد و با آن نامرئی رو به رو 
کجا است؟ مسیح از مردگان  کجا است؟ ای جهنم، ظفر تو  گشت. ای مرگ، نیش تو 
کرده است. مسیح از مردگان برخاسته است و دیوها  برخاسته است و تو را سرنگون 
می نمایند.  شادی  فرشتگان  و  است  برخاسته  مردگان  از  مسیح  کرده اند.  سقوط 

مسیح از مردگان برخاسته است و حیات سلطنت می کند.۲8

لئو شاستِر
یاد  به  که مهم است  البته  و  انسان بودن عیسی تمرکز می کنیم  بر جنبه های  اغلب، 
کامل  بود. خدای  کامل هم  او خدای  اما  بود.  انسان  کاماًل  که عیسی  باشیم  داشته 
که عیسی، نجات دهندۀ ما،  بودِن عیسی به چه معنا است؟ چرا این قدر مهم است 

خدای واقعی باشد؟
خدای  عیسی  که  می کند  آغاز  حقیقت  این  اعالم  با  را  خود  انجیل  رسول  یوحنای 
کلمه نزد خدا  کلمه بود و  ابدی در جسم است. او چنین توضیح می دهد: »در ابتدا 
کن شد، پر از فیض و راستی،  گردید و میان ما سا کلمه جسم  کلمه خدا بود . . .  بود و 
در  نیز  رسول  پولس   .)۱۴  ،۱ :۱( پدر«  یگانۀ  پسر  شایستۀ  جاللی  دیدیم،  را  او  جالل  و 
ی از جهت جسم تمامی ُپری الوهیت  کولسیان چنین می نویسد: »که در و نامه اش به 

کن است« )کولسیان ۲: 9(. سا
تصدیق  و  زد  تأیید  ُمهر  خود  الوهیت  بر  بارها  نیز  خودش  عیسی  نسبت،  همین  به 
با پدر یکی بود. در یک موقعیت، شماری از شنوندگانش ادعای عیسی را  که  نمود 
که او را به خاطر  کردند  کنند. اما عنوان  درک نمودند و خواستند عیسی را سنگسار 
می خواستند  می گفت  کفر  عیسی  چون  بلکه  نمی کردند،  سنگسار  نیک  کارهای 
کتاب  کنند: »تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی« )یوحنا ۱0: ۳۳(.  سنگسارش 
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که »هست و بود و  کسی  مکاشفه عیسی را آلفا و ُامگا )الف و یا( می نامد، آن یگانه 
می آید« )۱: 8(. در اصل، عیسی صرفًا انسان نیست؛ او خدای واقعی است.

که عیسی، نجات دهندۀ ما، خدای واقعی باشد؟ ما  این قدر مهم است  حال، چرا 
همین  به  ببخشد.  را  خودش  به  گناه  می تواند  خدا  فقط  پس  کرده ایم.  گناه  خدا  به 
کردند از اینکه عیسی  که شماری از رهبران مذهبی در زمانۀ عیسی وحشت  دلیل بود 
یک  چگونه  کردند.  درک  را  عیسی  ادعای  پیامد  آنها  می بخشد.  را  گناهان  گفت 
گناه ما  گناه ما به خدا را بیامرزد؟ یک انساِن صرف نمی تواند  انساِن صرف می تواند 

به خدا را بیامرزد، اما خدا می تواند.
کامل هم  باید خدای  اما  گردد،  ما  بتواند جانشین  تا  باشد  کامل  انسان  باید  عیسی 
کامل و بی نقصش و رنج و عذاب تمام عیارش عدالت خدا  باشد تا به سبب اطاعت 

کمال و تا ابد به انجام رساند. را تمام و 

 دعا
یا  یم  آور را تاب  گناهانمان هرگز نمی توانیم غضب خدا  ای خدای پسر، ما به سبب 
گناه  کیفر عادالنۀ  تو ای یگانه قدوس، فقط تو می توانستی  کنیم. فقط  بر مرگ غلبه 
که راه رسیدن به خدا را  کنی. سپاسگزارت هستیم  را متحمل شوی و بر مرگ غلبه 

که بتوانیم تا ابد از او حّظ ببریم. آمین. برایمان فراهم نمودی، راهی 
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چرا الزم بود که مسیح، آن نجات دهنده، 
جان خود را فدا کند؟

گناه مرگ است، مسیح داوطلبانه به جای ما جان داد تا ما را از قدرت  چون مجازات 
گناه نجات بخشد و ما را به حضور خدا بازگرداند. با مرگ مسیح به جای ما  و جریمۀ 
گناه، عدالت، و  گناه، فقط او قادر است ما را از جهنم برهاند و آمرزش  کفاره نمودن  و 

حیات جاودانه را برایمان به ارمغان آورد.

  کولسیان 1: ۲1-۲۲
بالفعل  بودید  دشمن  و  اجنبی  خویش  بِد  اعمال  در  دل  نّیت  از  سابقًا  که  را  شما  و 
خود  حضور  در  را  شما  تا  موت،  وسیلۀ  به  خود  بشری  بدن  در  است  داده  مصالحه 

مقدس و بی عیب و بی مالمت حاضر سازد.

  تفسیر
آتاناسیوس اهل اسکندریه

که بدنهای همۀ ما انسانها  گرفت. از آن جهت  از این رو، پیکری مانند پیکر ما به خود 
رو به زوال بود و طعمۀ مرگ می گشت، او، به جای همه، پیکر خویش را تسلیم مرگ 



مسیح، رستگاری، فیض

۱۱۶

کرد. او به سبب محبت خالصش به ما این را به جا آورد  نمود و آن بدن را تقدیم خدا 
او  گردد.  باطل  ترتیب شریعت مرگ  این  به  و  را بچشند  با مرگش همه طعم مرگ  تا 
که به همین منظور مقرر شده بود. از این  در بدنش این مهم را به انجام رساند، چرا 
گرفت تا  گشت. او جسم انسانی به خود  سبب، قدرت مرگ بر انسانها باطل و بی اثر 
که رو به تباهی و فساد رفته بودند به سوی فسادناپذیری بازگرداند و از  انسانهایی را 
طریق مرگش و تقدیم پیکرش و فیض رستاخیزش آنان را زنده سازد. بنابراین، مرگ را 

کاه دور می کند.۲9 گویی آتش را از  که  در زندگی شان چنان ناپدید می سازد 

مارک دِوِر
گرانبار  کند؟ این پرسشی  که مسیح، آن نجات دهنده، جان خود را فدا  چرا الزم بود 
بی عیب  و  کامل  مسیح  دارد؟  وجود  گرانبارتر  این  از  پرسشی  آیا  نمی دانم  است. 
از  سرشار  مسیح  زندگی  یستیم.  می ز باید  شما  و  من  که  یست  ز آن گونه  او  یست،  ز
پدر  به  توکل  از  سرشار  او  شگفت انگیز  زندگی  بود.  خدمت  از  سرشار  بود،  محبت 
کسی  چنین  چرا  است.  حیاتی  پرسشی  نامبرده  پرسش  این رو،  از  بود.  آسمانی اش 

که مسیح جان سپارد؟ کند؟ چرا به لحاظ اخالقی الزم بود  باید مرگ را تجربه 
بیندیشیم،  عیسی  به  گر  ا می داد.  جان  خودش  خاطر  به  نباید  مسیح  خوب،  بسیار 
زیرا  را فدا نمود،  نبود. خیر، عیسی جان خود  نیازی به صلیب  که  متوجه می شویم 
که ما را نجات  او نجات دهنده بود. ارادۀ خودش و ارادۀ پدر آسمانی اش بر این بود 
ی صلیب  بر رو با جان دادن  تا  نهاد  را  ارادۀ خودش جان خود  بر  بنا  بخشد. عیسی 
که سزاوارش بودیم رهایی بخشد. متوجه هستید  کیفری  خود را قربانی نماید و ما را از 
که  گناه را مجازات خواهد نمود. خدا از هر خطا و اشتباهی  که چون خدا نیکو است 
گاه است. خدا واقعی است. خدا یک تفکر یا یک  در خفا از من و شما سر می زند آ
اندیشه نیست. خدا یک توهم در خیاالت ما نیست. این خدا آن قدر به نیکویی و 
راستی و درست کاری متعهد و سرسپرده است که تک تک گناهان را مجازات خواهد 
گرفت نجات دهندۀ ما  که عیسی وارد عمل شد. عیسی تصمیم  نمود. اینجا است 
ما  برای  را  و جانش  ما شود  که عیسی جانشین  بود  پدر آسمانی اش  ارادۀ  این  گردد. 
کند. عبارت »جانشین شدن برای من و شما« اغلب به معنای »به جای من و  فدا 
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گر از  گشت ا کار می رود. عیسی جانشین ما خواهد  شما« یا »در عوض من و شما« به 
کنیم. گردانیم و به عیسی اعتماد  ی  گناهانمان رو کنیم، از  گناهانمان توبه 

که  پس چرا آن نجات دهنده باید جان خود را فدا می کرد؟ چون این تنها راهی است 
من و شما می توانیم حیات یابیم.

 دعا
که در نیمۀ راه بازنگشتی، بلکه همۀ راه  کفاره نمودی، ممنونیم  که برای ما  ای منجی 
یدادهای پس از صلیب تاب آوردی. به خاطر مرگ  ی صلیب و تا رو را تا به مرگ بر رو
که بر این حقایق واقفیم، ما را مدد  تو، ما می توانیم تا ابد حیات داشته باشیم. حال 

نما تا با شهامت و امید و ایمان با مرگ خودمان رو به رو شویم. آمین.
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آیا مرگ مسیح به این معنا است که کل 
گناهان ما می توانند بخشیده شوند؟

کامل پرداخت  گناهان ما را به طور  ی صلیب جریمۀ  بله، چون مسیح با مرگش بر رو
نمود، خدا در رحمت خویش عدالت و بی گناهی مسیح را به حساب ما می گذارد، 
گناهان ما را به یاد  که آن عدالت و بی گناهی واقعًا از آِن ما است. خدا دیگر  گویی 

نمی آورد.

  دوم قرنتیان 5: ۲1
ی عدالت خدا شویم. گناه ساخت تا ما در و گناه نشناخت در راه ما  که  زیرا او را 

  تفسیر
ریچارد سیبْز

که محکومیت به بار آورد، هدیۀ رایگان فیض در مسیح  کافی است  گناه  گرچه یک  ا
یقیِن  و عادل شمردگی  این بخشش  از  ما  را می پوشاند.  گناهان و خطایا  از  بسیاری 
که عدالت مسیح عدالت خدا است و خدا عدالت مسیح را جالل  یم، چرا  کامل دار
مسیح  عدالت  با  را  روزانه شان  گناهان  ایماْن  محض  که  آنانی  برای  تا  داد  خواهد 
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که زندگی مان  می پوشانند عدالت مسیح پایدار و ثمربخش باشد، حتی تا آن زمان 
گناه  کردن بازایستیم. پسر خدا دقیقًا به همین منظور داوطلبانه  گناه  به پایان رسد و از 
نتوانستند  و  گرفتند  قرار  بر مسیح  گناهان ما  کل  گر  ا گردیم.  آزاد  گناه  از  ما  تا  گشت 
جانمان  و  روح  که  هنگامی  است  ممکن  آیا  بکاهند،  او  به  خدا  محبت  از  ذره ای 
ای  شود؟  کاسته  ما  به  خدا  محبت  از  ذره ای  می گردد  طاهر  گناه  از  مسیح  خون  با 
این  به  را  ما  که  داد  انجام  ما  حق  در  لطفی  و  بزرگواری  چه  او   .  .  . رحمتها  رحمِت 
که حتی فرشتگان در آسمان در حیرت و شگفتی  گونه ای  طریق از آِن خود نمود، به 
گرفت، بلکه  کت بار ما را به خود  مانده اند. پسر خدا نه فقط ذات ما و وضعیت فال
به  یابیم  واسطۀ مسیح دلیری  به  ما  تا  ما دور شدند  از  و  گرفتند  قرار  او  بر  ما  گناهان 
شفاعت  ما  برای  و  است  کن  سا آسمان  در  کنون  ا که  مسیح  بیاییم،  خدا  حضور 
برای  هستیم  او  آِن  از  که  را  ما  و  برد  آسمان  به  خودش  نزد  را  ما  که  زمانی  تا  می کند 

ابدیت به پدرش تقدیم نماید.۳0
که  که به سرطان مبتال شدم، بزرگ ترین نگرانی ام این بود  چندین سال قبل، زمانی 
پزشک معالجم همۀ جوانب را مو به مو در نظر نداشت. من واقعًا عالقه ای به درمان 
گرفت،  گناهان ما را بر دوش  که عیسی  نیمه کاره نداشتم. وقتی به این می اندیشیم 
او  نمود.  رسیدگی  گناهانمان  کل  به  عیسی  که  است  این  در  انجیل  شگفتی  و  سّر 
گناه و  گناهکاران طعم مرگ را چشید، در  کامل و بی نقِص محض بود به جای  که 
گشت. پولس در  که از آِن ما بود شامل حال او  تقصیرمان با ما یکی شد و مجازاتی 
نمی گذارد.  حسابشان  به  را  ایشان  گناهان  خدا  که  می گوید  آنها  به  قرنتیان  به  نامه 
گذاشت. عیسی شهید  گناهان ایشان را به حساب مسیح  که خدا  دلیلش این بود 
آمرزش  از  را دعوت می کند، ولی اطمینان  انجیل همه  گشت.  بلکه جانشین  نشد، 
به  گناهانشان  که  کسانی  هستند،  مسیح  در  که  است  کسانی  آِن  از  فقط  گناهان 

گذاشته شده است. حساب مسیح 
گوستوس تاپِلیدی خاطرجمع بودن از این آمرزش را چنین توصیف می نماید: آ

صخرۀ ابدی پناهم باش
گردم نهان رخصتم ده در َبَرت 

که َشرحه َشرحه آب و خوِن پاره پاره پیکرت تا 
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گردد دو چندانم عالج گناهم عالج،  گردد 
گناه و قدرتش۳۱ کن، طاهرم ز  طاهرم 

آلیستِر بِگ
کنند )اول پطرس ۱: ۱۲(.  پطرس به ما می گوید در واقع فرشتگان مشتاقند در آن نظر 
شاهدش  کمال  و  تمام  ایمانداران  کرده اند،  مشاهده  دوردست  از  فرشتگان  آنچه 

هستند.
گرفته است  کاماًل اطاعت ما را در بر  که اطاعت خداوند عیسی  شگفتی در این است 

تا ابد. است،  شده  رسیدگی  گناهانمان  کل  – به 

 دعا
به  را  گناهانمان  دیگر  گردیم،  پوشیده  مسیح  عدالت  با  وقتی  بخشنده،  پدر  ای 
دور  ما  از  را  گناهانمان  تو  دارد،  فاصله  مشرق  از  مغرب  که  چنان  آورد.  نخواهی  یاد 
کنیم و به رحمت و محبت تو تردید  کرده ای. ما را مدد نما تا مبادا به آمرزش تو شک 
کن تا در مقام فرزندان محبوبت، با دلیری، نزدت آییم.  به دلمان راه دهیم. ما را مدد 

آمین.





۱۲۳

پرسش ۲6

 مرگ مسیح چه چیزهای دیگری 
را نجات می بخشد؟

مرگ مسیح آغازگر نجات بخشیدن و تازه نمودن هر جزء از خلقت سقوط کرده است. 
را در جهت جالل خود و خیریت خلقت و مخلوقات  با قدرت خویش همه چیز  او 

پیش می برد.

  کولسیان 1: 19- ۲۰
او  وساطت  به  اینکه  و  شود  کن  سا او  در  ُپری  تمامی  که  داد  بدین  رضا  خدا  زیرا 
ی سالمتی را پدید آورد.  که به خون صلیب و همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون 

بلی، به وسیلۀ او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.

  تفسیر
جان بانیان

عیسی نجات دهنده است. نجات دهنده نام عیسی است. او دقیقًا به همین منظور 
نجات  گناهانشان  جمیع  از  را  آنها  تا  بخشد،  نجات  را  قومش  تا  آمد  جهان  این  به 
گفت و شنودهای بیهوده مان  از  از این جهان شریر و  را  تا ما  بخشد )تیطس ۲: ۱۴(، 
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یخته شد تا ما را خریداری نماید. ما به بهایی  نجات بخشد. خون پربهای عیسی ر
عیسی  آِن  از  ما  نیستیم،  خودمان  به  متعلق  ما   .)۲0 :۶ قرنتیان  )اول  شده ایم  خریده 
که عیسی  هستیم. ما به بهای خون او خریده شدیم. ما می توانیم خاطرجمع باشیم 
با همۀ وجودش خریداری نمود.  را  ما  او  که  از صمیم قلبش دوست دارد، چرا  را  ما 
گر عیسی ما را از صمیم قلبش دوست نداشت، هرگز جانش را برای ما فدا نمی کرد  ا
گواه محبت او بود. عیسی ما را دوست  کاری عیسی باالترین  )غالطیان ۲: ۲0(. فدا
از غضب  را  ما  ۱: ۵(. عیسی  را در خون خود شست )مکاشفه  گناهانمان  و  داشت 

آینده نیز رهایی خواهد داد.۳۲

وِرمون پی یِر
عکسهای بسیاری از منطقۀ »ِگرند َکنیون« موجود است. اما هیچ کدام واقعًا نمی توانند 
َکنیون« یکی از آن مناطقی است  در مورد این منطقه حق مطلب را به جا آورند. »ِگرند 
که  کنید  کسانی مشاهده  که باید آن را از نزدیک دید. می توانید این حس را در چهرۀ 
جماعت  آن  می دوزند.  چشم  آن  به  و  می ایستند  تنگه  این  لبۀ  بر  بار  نخستین  برای 
آن  و  منظره  آن  می گردند.  منطقه  آن  بی نظیر  زیبایی  و  عظمت  مجذوب  بی درنگ 

دورنما واقعًا پرابهت و تحسین برانگیز است.
کنید، همۀ زیبایی و  گر بر لبۀ تنگه بایستید و منظره ها را تماشا  با این حال، حتی ا
از  ید،  که به درون تنگه قدم می گذار عظمت آن به چشمتان نمی آید. اما، هنگامی 
که  که چقدر بزرگ تر و عمیق تر و پرشکوه تر از آن چیزی است  نزدیک مشاهده می کنید 
گوشه چشمی  َکنیون از لبۀ تنگه  ِگرند  در نگاه اول به چشمتان آمده بود. چشم انداز 

که به هنگام قدم نهادن درون تنگه به چشمتان می آید. از نمای پرابهت تری است 
یم،  می گذار قدم  انجیل  به  ابتدا  وقتی  است.  شکل  همین  به  هم  انجیل  مورد  در 
 - می کنیم  مشاهده  را  چشم انداز  تحسین برانگیزترین  و  پرابهت ترین  و  زیباترین 
که خدا  به طور خاص تر مشاهده می کنیم  و  به چشممان می آید  گناهکاران  نجات 
از  جمعی  تا  است  شده  کار  به  دست  خویش  رحمت  در  مسیح  عیسی  واسطۀ  به 
گناه آزاد شده اند و  گناهکار را برای خودش نجات بخشد. این مردمان از  انسانهای 

گشته اند. خلقت تازه یافته اند و تا ابد عضو خانوادۀ الهی 
کار  شروع  تازه  این  اما  است.  اعجاب آور  و  زیبا،  حیرت انگیز،  پیغامی  این 
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گر خدا است. وقتی در انجیل عمیق تر می شویم،  نجات بخش و رهایی بخش و ِاحیا
نجات  که  می کنیم  مشاهده  ما  می گردد.  پدیدار  پرشکوه تر  حتی  و  کامل تر  تصویری 
و  وسیع تر  و  عمیق تر  ُبعد  در  تا  بود  شده  مقّدر  همواره  خدا  دست  به  گناهکاران 

کل خلقت ختم شود. همه گیرتر به نجات 
و  سرمنشأ  گناهکاران  نجات  است.  انجیل  تپندۀ  قلب  گناهکاران  نجات 
از  لبریز  می گردد،  جاری  پرقدرتی  رودخانۀ  سرچشمه  این  از  که  است  سرچشمه ای 

کائنات. کیهان و  قدرت رهایی و شفای هر متر مربع از این 
)کولسیان  است  ممکن  ی«  و صلیب  خون  »به  مهم  این  است؟  ممکن  چگونه  این 
دروازه های  پشت  در  و  است  بند  در  خلقت  جهان  انسان،  سقوط  سبب  به   .)۲0 :۱
با استفاده از صلیب  که خدا به سوی ما قدم برمی دارد،  گرفتار. اما هنگامی  جهنم 
از  جمعی  رحیم،  خدای  همت  به  می کوبد!  هم  در  را  دروازه ها  آن  مسیح،  عیسی 
جای  پسر  ملکوت  در  آنها  کنون،  ا می یابند.  نجات  خلقت  کل  واقع  در  و  انسانها 

دارند، رستگار و برخوردار از حیات جدید.
این حقایق برای ما دو ماحصل دارند.

۱. دربارۀ آینده به ما امید می بخشند. در پیرامون ما مملو است از مدارک و شواهدی 
فرهنگ  در  اخالقی  زوال  اجتماعی،  ناعدالتی  می دهند:  گواهی  انسان  سقوط  بر  که 
کامل ترین شکلش  جامعه، تنگناها و مشکالت طاقت فرسا، و مرگ. پیغام انجیل در 
که یک روز همۀ این  به ما می گوید ناامید نباشیم، بلکه به یقین امید داشته باشیم 
»شفای  برای  می دهند  توازن  و  آرامش  به  را  خود  جای  و  می بندند  رخت  مصیبتها 

امتها« )مکاشفه ۲۲: ۲(.
شامل  سقوط کرده  خلقت  این  که  چرا  است،  همراه  هشدار  یک  با  امید  این  البته 
با خدا به سر می برند و سلطنت خدا  که هنوز در دشمنی  انسانها است  از  بسیاری 
کار  نمی پذیرند.  نماید،  سلطنت  تا  فرستاد  خدا  که  را  کسی  یگانه  آن  عیسی،  و 
خداوند  با  که  آنانی  جمله  از  همه چیز،  که  است  معنا  این  به  انجیل  نجات بخش 
مطرح  کسی  هر  برای  کنون  ا که  پرسشی  می یابد.  شفا  سرانجام،  می ورزند،  ضدیت 
همراه  وجدآور  شگفتی  و  حیرت  با  نجات بخش  کار  آن  آیا  که  می باشد  این  است 

است یا با دندان بر دندان ساییدِن زجرآور؟
بلکه  است،  نکرده  رها  را  خلقتش  خدا  می بخشد.  انگیزه  ما  به  حاضر،  حال  در   .۲
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بنا  نو  از  این خلقت به میانجیگرِی عیسی به سوی اصالح پیش می رود و سرانجام 
که در  می گردد. این خلقت خلقتی خواهد بود سرشار از هماهنگی و توازن و آرامش، 
کلیسا پایگاه این خلقت جدید  آن رابطۀ خدا و انسان به درستی پیش می رود. امروز، 

که این خلقت جدید را به ثمر برساند. است و اصلی ترین وسیله ای است 
جهان  نظاره گر  که  نیست  خنثی  تماشاچی  یک  کلیسا  که  است  معنا  بدین  این 
فقط  و  باشد  خطر  معرض  در  که  نیست  جهان  در  مسافری  کلیسا  باشد.  هستی 
که از خلقت در حال غرق شدن جان سالم به در ببرد. دقیقًا،  دغدغه اش این باشد 
یت یافته اند  که از جانب خدا مأمور کلیسا جماعتی از مردمی است  برعکس است. 
که قدرت نجات بخش  تا وفادارانه در این جهان به خدمت مشغول باشند، تا جایی 

گر انجیل را اعالم نمایند و مظهر آن قدرت باشند. و ِاحیا

 دعا
باقی نمی ماند، جهان همیشه  این شکل  به  ای نجات دهندۀ خلقت، دنیا همیشه 
که در  کند. از تو ممنونیم  کامل ملکوتت ناله  سقوط کرده باقی نمی ماند تا برای ظهور 
که نجات تو جهانی را  نهایت همه چیز را تازه می گردانی. ما وجد و شادی می نماییم 

که خودت آفریده ای در بر می گیرد. آمین.
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 آیا همان گونه که کل انسانها از طریق 
 آدم سقوط کردند کل انسانها نیز از 

طریق مسیح نجات می یابند؟

ایمان  محض  و  است  برگزیده  را  ایشان  خدا  که  می یابند  نجات  کسانی  فقط  خیر، 
عام  فیض  خویش  رحمت  در  خدا  حال،  این  با  گشته اند.  متحد  او  با  مسیح  به 
گناه  تأثیرات  که  شکل  این  به  می دهد،  قرار  نیستند  برگزیده  که  هم  آنانی  بر  را  خود 
انسانها در جامعه ها  را مهار می کند و اجازه می دهد جهت خیریت و سعادتمندی 

فرهنگ سازی صورت بگیرد.

  رومیان 5: 17
کرد، چقدر بیشتر  گر به سبب خطای یک نفر و به واسطۀ آن یک موت سلطنت  زیرا، ا
خواهند  سلطنت  حیات  در  می پذیرند  را  عدالت  بخشش  و  فیض  افزونی  که  آنانی 

کرد به وسیلۀ یک، یعنی عیسی مسیح.

  تفسیر
دیوید مارتین لویْدجونز

بر  بنا  خدا  که  می کند  اشاره  عمومی  برکات  آن  به  که  است  عبارتی  عام«  »فیض 
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این  می دارد.  ارزانی   - زن  و  – مرد  انسانها  همۀ  به  تبعیضی،  هیچ  بدون  اراده اش، 
 – انسانها  همۀ  به  متعلق  هم  و  هستند  خدا  قوم  و  خاّصان  حال  شامل  هم  برکات 
– بر حسب اراده و تصمیم خدا. به بیان دیگر، »فیض عام« به معنای آن  مرد و زن 
تازه  تولد  انسانها  به  صرفًا  آنکه  بدون  که  است  روح القدس  عمومی  عملکردهای 
ببخشد اخالق محوری و پایبندی به اصول اخالقی را در وجودشان نهادینه می کند 
گناه و شرارت قرار دهد و به این وسیله  تا به این وسیله مانع و بازدارنده ای بر سر راه 
این  یابد.  رواج  جامعه  در  و  اجتماعی  زندگی  در  درست کاری  و  راستی  و  نیکویی 
کلی »فیض عام« است. روح القدس از همان ابتدای آفرینش در این جهان  تعریف 
کتند تأثیر  که نجات نیافته اند و رهسپار هال کار بوده است و بر انسانهایی  مشغول به 
که انسانها در این جهان به سر می برند از تأثیر روح القدس  و نفوذ داشته است. مادامی 
ربطی  و  است  عمومی  و  کلی  تأثیر  این  آنکه،  حال  نیستند،  بی بهره  زندگی شان  در 
باعث  انسانها  بر  تأثیِر روح القدس  این گونه   .  .  . ندارد  انسانها  و رستگاری  به نجات 
نجات و رستگاری آنها نمی شود، بلکه این تأثیر و نفوذ جزیی از هدف و مقصود خدا 
نمی کرد،  عمل  انسانها  زندگی  در  عمومی  حالِت  این  به  روح القدس  گر  ا  .  .  . است 
فراموشی  دست  به  و  رفته  فنا  به  گناه  در  سقوطشان  خاطر  به  انسانها  پیش،  مدتها 
که بحث فرهنگ مطرح می گردد. منظورم علم و  سپرده شده بودند . . . اینجا است 
هنر و فلسفه و ادبیات و معماری و مجسمه سازی و نقاشی و موسیقی است. هیچ 
که خلق آثار هنری تا چه اندازه نیک و پسندیده است. خلق آثار  شکی وجود ندارد 
هنری باعث رستگاری انسانها نمی شود، اما وضع آنها را بهبود می بخشد و موجب 
مورد  در  است؟  کجا  اینها  همۀ  سرچشمۀ  بگیرند.  پیش  را  بهتری  زندگی  می شود 
بر مبنای  این پرسش  پاسخ  ید؟  آنژ چه توضیحی دار یا میکل  افرادی نظیر شکسپیر 
که همۀ این اشخاص از استعداد و توانایی خاصی برخوردار  کتاب مقدس این است 
زندگی شان  در  روح القدس  عمومی  تأثیر  و  عام  فیض  عملکرد  نتیجۀ  در  و  بودند 

توانستند شاهکار بیافرینند.۳۳

تیموتی کِلِر
از  است.  نموده  برقرار  مناسب  و  مفید  تعادلی  و  توازن  فصل  این  پاسخ  و  پرسش 
یک سو، متوجه می شویم همۀ انسانها رستگار نمی شوند. این حقیقت به روشنی و 
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کتاب مقدس تعلیم داده شده است، حال آنکه، شمار  از آیات  شفافی در بسیاری 
را  برد. پس توجه شما  نام  آنها  از همۀ  بتوان  که محال است  یاد است  ز آیات آن قدر 

فقط به دو آیه جلب می کنم.
که مرا فرستاد این است  در انجیل یوحنا فصل ۶، عیسی می فرماید: »و ارادۀ پدری 
پسین آن را برخیزانم« )آیۀ  کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز باز که از آنچه به من عطا 
که به او  که به خاطر شمار مشخصی از انسانهایی  ۳9(. عیسی به این اشاره می کند 
عطا شده است به این جهان آمده و قرار است آن تعداد مشخص را در واپسین روز 

کرد. برخیزاند. در آن روز آخر، همه قیام نخواهند 
 ۳0 آیۀ  در  پولس  می دهد.  تعلیم  را  مشابهی  حقیقت  نیز   ۳0 -۲8 :8 رومیان  رسالۀ 
که خواند ایشان  که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را  می گوید: »آنانی را 
گردانید ایشان را نیز جالل داد.« توجه داشته  که عادل  گردانید و آنانی را  را نیز عادل 
که در سراسر این آیه یک تعداد مشخصی منظور می باشند. پولس نمی گوید  باشید 
گویی این تعداد خوانده می شوند و آن  گردانید،  که خواند عادل  آنانی را  از  شماری 
گردانید. منظور  که خواند عادل  تعداد عادل شمرده می شوند. خیر. فقط همۀ آنانی را 

پولس تعدادی مشخص و معین است. همۀ انسانها نجات نمی یابند.
یچارد  از سوی دیگر، پرسش و پاسخ این فصل دربارۀ »فیض عام« صحبت می کند. ر
اینکه  بدون  فیضی  »آیا  می دهد:  توضیح  چنین  را  موضوع  این  خود  کتاب  در  ُمو 
گستردگی اش به داد و ستدهای فرهنگی میان  که دامنۀ  کار است  نجات بخشد در 
کند تا باران برکات خاصی را  که خدا را مشتاق تر  انسانها برسد؟ آیا فیضی وجود دارد 
که مسیحیان نیز  بر همۀ انسانها بباراند – چه برگزیدگان چه غیر برگزیدگان – برکاتی 

از آنها بهره ببرند و زمینه ساز باشد تا از غیر مسیحیان هم بیاموزند؟«۳۴
است.  مثبت  کتاب مقدس  پاسخ   ،۲ و   ۱ فصل  رومیان  رسالۀ  مانند  آیاتی  طبق 
گرچه همۀ انسانها قرار نیست رستگار شوند، خدا باز هم نعمت حکمت و بینش و  ا
کل نژاد بشر ارزانی می دارد. به وسیلۀ هنر و علم و دولتها و حکومتهای  بصیرت را به 
کردن تبدیل نموده  کارآمد و سایر طریقها، خدا این دنیا را به جای بهتری برای زندگی 
و نعمتها برخوردار  از این استعدادها  گر فقط مسیحیان  ا کنید  که تصور  است، چرا 
بودند این دنیا چه دنیایی می شد! پس، دوباره، به آن توازن و تعادل مفیدی می رسیم 
انسانها رستگار  که همۀ  بدانیم  باید  از یک جهت،  آن بکوشیم.  برقراری  باید در  که 
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بهره مند  زندگی شان  در  مسیح  عیسی  نجات بخش  فیض  از  همه  خیر،  نمی شوند. 
کل نژاد  که خدا به  نیستند. اما، از جهت دیگر، باید قدردان آن فیض عامی باشیم 
طریق  از  و  می رساند  یاری  ما  به  خدا  که  باشیم  متوجه  باید  ما  می دارد.  ارزانی  بشر 
این  قدردان  باید  ما  می کند.  کمک  جهان  بهبود  به  نیستند  ایماندار  که  انسانهایی 
یم. این آن توازن و  اشخاص باشیم. باید ممنون آنها باشیم. باید به آنها احترام بگذار

که باید برقرار نماییم. تعادلی است 

 دعا
که نامت را بخواند  کسی را  ای منجی مقتدر، در هیچ کس جز تو نجات نیست و تو هر 
ما  نمی خواندیم.  را  تو  نام  هرگز  ما  بودی،  نکرده  زنده  را  ما  تو  گر  ا می بخشی.  نجات 
که نه ما نه  کاماًل درک نمی کنیم. اما اعتراف می کنیم  محبت تو را در برگزیدن انسانها 

هیچ کس دیگر الیق این محبت و برگزیدگی نیست. آمین.
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 کسانی که محض ایمان با مسیح متحد 
 نگشته اند، پس از مرگ، چه سرنوشتی 

در انتظارشان است؟

و حکم  رو به رو می شوند  اما عادالنه  ک  با محکومیتی هولنا افراد  این  روز داوری،  در 
افکنده می شوند  به جهنم  از حضور دلپذیر خدا  آنها  محکومیتشان اعالم می گردد. 

که تا ابد مجازات شوند، مجازاتی بسیار غم انگیز اما عادالنه.

  یوحنا 3: 16- 1۸، 36
او  بر  که  هر  تا  داد  را  خود  یگانۀ  پسر  که  نمود  محبت  این قدر  را  جهان  خدا  یرا  ݣݣݣݣݣݣݣݣز
در  را  خود  پسر  خدا  یرا  ز یابد.  جاودانی  حیات  بلکه  نگردد  ک  هال آورد  ایمان 
یابد.  نجات  جهان  او  وسیلۀ  به  تا  بلکه  کند،  ی  داور جهان  بر  تا  نفرستاد  جهان 
حکم  او  بر  االن  نیاورد  ایمان  که  هر  اما  نشود،  حکم  او  بر  آرد  ایمان  او  به  که  آن 
که به پسر  شده است به جهت آنکه به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده . . . آن 
را  حیات  نیاورد  ایمان  پسر  به  که  آن  و  دارد  جاودانی  حیات  باشد  آورده  ایمان 

او می ماند. بر  بلکه غضب خدا  دید،  نخواهد 
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  تفسیر
ِجی� سی� رایْل

که جرأتش را ندارم، نمی توانم،  ک است، اما مقوله ای است  جهنم مقوله ای بس دردنا
کسی دلش  گر خدا در این باره سخن نگفته بود، چه  کنم. ا و نباید درباره اش سکوت 
و  صراحت  به  خدا  وقتی  اما،  آورد؟  زبان  به  کالمی  جهنم  آتش  دربارۀ  می خواست 
کسی می تواند آرام و قرار داشته باشد؟ کرده است، چه  روشنی دربارۀ جهنم صحبت 
محال  آنها  تصور  به  دارد.  وجود  جهنم  ندارند  باور  اصاًل  عده ای  می دانم  البته   .  .  .  
رحمت  با  جهنم  اشخاص،  این  گمان  به  باشد.  داشته  وجود  مکانی  چنین  است 
که  زننده است  و  ناخوشایند  بسیار  افراد می گویند  این دسته  ندارد.  خدا همخوانی 
از  افرادی  البته به خاطر دیدگاه چنین  که  جهنم حقیقت داشته باشد. شیطان هم 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. این افراد به شدت در پیشبرد ملکوت شیطان 
کهن و مورد عالقۀ شیطان را وعظ می کنند: »هر آینه، نخواهید  گام برمی دارند و آموزۀ 

مرد.« . . . 
آیا  می گوید؟«  چه  خدا  »کالم  گردد:  مشخص  باید  که  دارد  وجود  نکته  یک  اما 
ید؟ پس به آن متکی باشید. جهنم واقعی است و حقیقت  کتاب مقدس را باور دار
که  همان گونه  به  دارد  واقعیت  جهنم  است.  واقعی  بهشت  مانند  نیز  جهنم  دارد. 
که  واقعیت  این  که  همان گونه  به  دارد،  واقعیت  ایمان  محض  شدن  شمرده  عادل 
یای مرده  که وجود در ی صلیب جان سپرد واقعیت دارد، به همان گونه  بر رو مسیح 
ید، به هر اصل یا آموزۀ دیگری هم می توانید  گر به وجود جهنم شک دار واقعی است. ا
خدا  کالم  در  را  دیگری  تعلیم  و  آموزه  هر  جهنم،  به  نداشتن  ایمان  با  کنید.  شک 
کج و معوج جلوه می دهید. بهتر است اصاًل  ید و  متزلزل می کنید و از شکل می انداز
وجود  »خدایی  تا  ندارد«  وجود  »جهنمی  از  ید.  بینداز گوشه ای  را  کتاب مقدستان 

ندارد« بیش از چند قدم فاصله نیست.۳۵

جان لین
که دربارۀ آن اغلب سوءتفاهم وجود دارد  کتاب مقدس  یکی از دشوارترین آموزه های 
کامل  که تعلیم می دهد جهنم مجازات ابدی و واقعی و با هشیاری  این آموزه است 
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که  یم  دار ذهن  در  را  کسانی  ما  همۀ  است.  درک  قابل  آموزه  این  بودن  است. دشوار 
از این رو،  تا همسایه و همکار.  از دوست و اعضای خانواده  را نمی شناسند،  مسیح 
آینده شان  بستگانمان  و  دوستان  است  قرار  که  نکنیم  فکر  این  به  می دهیم  ترجیح 
ناراحتی  موجب  جهنم  مقولۀ  یخ،  تار سراسر  در  واقع،  در  کنند.  سپری  جهنم  در  را 
آنچه دربارۀ  با  به نظر می رسد جهنم  که در ظاهر  بوده است، چرا  انسانها  و پریشانی 
کتاب مقدس می خوانیم سازگار نیست. با این حال، این  رحمت و محبت خدا در 
می کند  توصیف  کامل  هشیاری  در  ابدی  عذاب  را  جهنم  که  کتاب مقدس  تعلیم 
گر جهنم وجود نداشته باشد، عمدۀ دانشمان  گریزناپذیر است. در اصل، ا تعلیمی 

دربارۀ محبت خدا زیر سوال می رود.
کل  یخ بشر، بیش از  کل تار که عیسی، بامحبت ترین انسان در  نکتۀ اول این است 
نویسندگان کتاب مقدس، پی در پی و زنده و گویا، دربارۀ جهنم سخن گفت. عیسی 
که تلنباری از زباله در آنجا دایم  در توصیفش از جهنم از محلی به نام »ِگِهنا« نام برد 
در حال سوختن و شعله ور شدن بود. توصیف دیگر عیسی از جهنم جایگاه ظلمت 
از نور و روشنایی است و فقط بدبختی و سیه روزی در  که تهی  خارجی بود، جایی 
که  ایلعازر، جهنم مکانی است  و  ثروتمند  کم است. در شرح ماجرای آن مرد  آن حا
تجربه  واقعی  معنای  به  را  عذاب  و  می برد  سر  به  کامل  هشیاری  در  آن  در  شخص 
۱۳: ۴۱- ۴۲؛  )متی  می دهد  هشدار  ما  به  جهنم  دربارۀ  بارها  و  بارها  عیسی  می کند. 

مرقس 9: ۴۲- ۴8؛ لوقا ۱۶: ۱9- ۳۱(.
ببریم.  گناه پی  به عواقب  کمک می کند  به ما  که وجود جهنم  این است  نکتۀ دوم 
گناهکار همیشه خواستارش  که ما انسانهای  به عبارتی، جهنم همان چیزی است 
را  از هرچه خدا  و  از خدا  ما  از خدا. در جهنم،  بودن  و مستقل  بودیم: خودمختاری 
تعریف می کند جدا خواهیم بود. پس در جهنم از محبت خبری نیست، از دوستی 
که همۀ اینها  خبری نیست، از شادی خبری نیست، از آسایش خبری نیست، چرا 

که خدا در آنجا حضور دارد. فقط در جایی وجود دارند 
که تا وقتی واقعیت جهنم را تصدیق نکنیم نمی توانیم  اما مهم ترین نکته این است 
که واقعیت غضب خدا  واقعًا معنای صلیب را درک نماییم. به بیان دیگر، تا زمانی 
و  قطعی  ضدیت  خدا  غضب  کنیم.  درک  را  خدا  محبت  نمی توانیم  نکنیم  درک  را 
که ویران می کند آنچه را خدا دوست می دارد و بیزاری  مشخص با هر چیزی است 
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از  خدا  غضب  است.  تضاد  در  می دارد  دوست  خدا  آنچه  با  که  است  چیزی  هر  از 
محبت او برای خلقتش جاری می گردد. غضب خدا از عدالت خدا جاری می شود. 
زیرا همۀ  از شرارت خشمگین است،  و  از ناعدالتی،  از خودمحوری،  از طمع،  خدا 
خلقت  کردن  ویران  مسوول  که  هیچ چیزی  یا  هیچ کس  با  خدا  ویرانگرند.  اینها 
مدارا  می برد  کت  هال سمت  به  دارد  دوستشان  خدا  که  را  انسانهایی  و  است   خدا 

کرد. نخواهد 
مرا  که: »خدا  این جمله  فرق است میان  بسیار  کنید.  این گونه تصور  را  این موضوع 
مرا  این جمله: »خدا  تا  کند«  را فدای من  دارد، چون حاضر است همه  چیز  دوست 
بیانگر احساس محبت  نمود.« یک جمله  را فدای من  دارد، چون همه چیز  دوست 
ضعیف  با  کنیم  تالش  ما  شاید  محبت.  آن  نمودن  عملی  گویای  دیگری  و  است 
همۀ  نتیجۀ  اما  دهیم،  نشان  بامحبت تر  را  او  خدا  غضب  و  جهنم  واقعیت  نمودن 
با  داده ایم.  جلوه  کم رنگ  و  ضعیف  را  خدا  محبت  که  شد  خواهد  این  تالشمان 
ما  گناه  برای  عیسی  که  واقعی  بهای  آن  به  نمی توانیم  جهنم  واقعیت  گرفتن  نادیده 
از  گرفته شود،  که پرداخت شد نادیده  گر آن بهای واقعی  پرداخت نمود پی ببریم. ا
محبت واقعی و از فیض واقعی خبری نخواهد بود و محال است بتوان عیسی را به 

سبب آنچه انجام داده است به راستی ستایش و پرستش نمود.
که چقدر عیسی شما را  باور نداشته باشید، هرگز متوجه نخواهید شد  را  گر جهنم  ا
ی صلیب طعم  دوست دارد و چقدر برای شما ارزش قائل است. عیسی خودش بر رو
ی صلیب، عیسی بانگ برآورد:  گشت. بر رو جهنم را چشید. عیسی از پدرش جدا 
که  کردی؟« )متی ۲7: ۴۶(. آن هنگام  »ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک 
پاشی و عذاب جانکاهی را تجربه  عیسی از محبت ابدی پدر محروم شد، انزوا و فرو
که هر یک از ما بخواهیم در ابدیِت جهنم تجربه  که عظیم تر از هر چیزی است  نمود 
الیقش  ما  که  خرید  جان  به  را  انزوایی  و  شکستگی  هم  در  و  پاشی  فرو آن  او  کنیم. 
کرد،  که عیسی برای شما چکار  گر جهنم را باور نکنید و به چشمتان نیاید  بودیم. ا

که عیسی چقدر دوستتان دارد. هیچ گاه متوجه نخواهید شد 
وجود  جهنم  می دهد  اجازه  بامحبت  خدای  چگونه  که  نیست  این  اصلی  مسألۀ 
را  جهنم  من  خاطر  به  مسیح  عیسی  گر  ا که  است  این  اصلی  مسألۀ  باشد.  داشته 
که  نیست  این  موضوع  باشد.  محبت  از  سرشار  خدایی  باید  واقعًا  پس  کرد،  تجربه 
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به  که »چرا خدا  این است  باشد؟« موضوع  »چرا خدا اجازه داد جهنم وجود داشته 
خاطر من جهنم را تجربه نمود؟« بله، او طعم جهنم را چشید.

 دعا
که  می اندیشیم  این  به  وقتی  یم  می لرز خود  به  ترس  از  کی،  خا کرۀ  این  کل  داور  ای 
از  پیش  ایستاده اند.  تو  عهد  دایرۀ  از  خارج  که  است  کسانی  همۀ  انتظار  در  داوری 
کنند تا مجبور به تحمل مجازات  که عزیزانمان با تو آشتی  آنکه خیلی دیر شود، کاش 
نبودیم.  تو  آِن  از  گر  ا ما می بود  انتظار  در  و  آنها است  انتظار  در  که  نگردند، مجازاتی 

آمین.
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چگونه می توانیم رستگار شویم؟

ی  رو بر  ما  جای  به  او  که  حقیقت  این  باور  و  مسیح  عیسی  به  آوردن  ایمان  با  فقط 
گناه را پرداخت نمود می توانیم رستگار شویم. با وجود اینکه  کفارۀ  صلیب جان داد و 
یم، خدا  گرایش دار به خاطر نااطاعتی از خدا مقصر هستیم و هنوز به جمیع شرارتها 
گونه نیکویی و لیاقت و شایستگی در ما، فقط محض فیض  گرفتن هر  بدون در نظر 
که توبه می کنیم و به  کامل مسیح را به حساب ما می گذارد آن هنگام  ناب، عدالت 

یم. مسیح ایمان می آور

  افسسیان ۲: ۸- 9
بلکه  از شما نیست،  این  و  ایمان،  به وسیلۀ  یافته اید،  که محض فیض نجات  زیرا 

بخشش خدا است و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند.

  تفسیر
چارلز هِیدِن اِسپرِجن

که محض ایمان عادل شمرده می شویم با خدا در صلح و آرامش به سر خواهیم  ما 
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یافته است و  از داوری رهایی  گناهکار  را محکوم نمی کند.  برد. وجدانمان دیگر ما 
و  غم  با  می نگرد  گذشته  گناهان  به  حافظه  نیست.  انتظارش  در  محکومیتی  دیگر 
که  گناه هراسی در دل ندارد، چرا  گناه، اما به خاطر جریمۀ  اندوهی عمیق به خاطر 
یافت نموده  را در الهی  و رسیِد  تا شاهِی آخر پرداخت نموده  را  مسیح بدهی قومش 
دوباره مطالبه  را  پرداخت شده  بدهِی  بخواهد  که  باشد  بی انصاف  است. مگر خدا 
که عیسی به جایش جان داده است به جهنم افکنده  کسی  کند، وگرنه محال است 
که باور می کنیم خدا  شود. وقتی روشن ضمیر می گردیم، یکی از اصول آن این است 
که باید چنین باشد و همین باعث می شود  عادل است. احساسمان به ما می گوید 
به  اعتقاد  که  نیست  حیرت انگیز  آیا  اما  گیرد.  فرا  را  وجودمان  وحشت  و  ترس  ابتدا 
گر خدا عادل  اینکه خدا عادل است، بعدها، ستون اطمینان و آرامش ما می گردد؟ ا
باید مجازات  گردد،  کسی جایگزینم  اینکه  و بدون  تنهایی  به  گناهکار،  مِن  است، 
گر  ا کنون،  ا به جای من مجازات می شود.  و  به جای من می ایستد  اما عیسی  شوم. 
گردم.  که در مسیح قرار دارم نمی توانم هرگز مجازات  گناهکار  خدا عادل است، مِن 
شریعت  یانۀ  تاز متحمل  است  شده  جایگزینش  عیسی  که  نفر  یک  باشد  قرار  گر  ا
شده  ایمانداران  جایگزین  عیسی  بنابراین،  دهد.  تغییر  را  ذاتش  باید  خدا  گردد، 
گناهشان به غضب الهی پرداخت  که قوم خدا باید به خاطر  کاملی را  است و بهای 
پیروزی  بانگ  این  می توانند  ایمانداران  این رو،  از  است.  نموده  پرداخت  می کردند 
که عادل کننده  که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا  پرجالل را برآورند: »کیست 
که مرد، بلکه نیز برخاست؟« امید  که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح  کیست  است؟ 
گناهکار نیستم. امید من زنده است، چون  که من دیگر  من به این دلیل زنده نیست 
را فدا نمود. اتکا و دلگرمی من به  که مسیح به خاطرم جان خود  گناهکاری هستم 
ک است. ایمان من بر  ک و قدوسم، بلکه مسیح عدالت مِن ناپا که من پا این نیست 
کسی خواهم بود متکی نیست. ایمان  کسی هستم یا در آینده چه  کنون چه  اینکه ا
نیست.  استوار  برخوردارم  معرفتی  و  دانش  چه  از  یا  دارم  احساسی  چه  اینکه  بر  من 
کاری برایم انجام داده است و در  ایمان من بر هویت مسیح بنا است و بر اینکه چه 
یک  همچون  امید  ِی  زیبارو خدمتکار  می دهد.  انجام  برایم  کاری  چه  حاضر  حال 

ملکه بر شیر عدالت سوار است.۳۶
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کوین دی یانگ
که  می برند  سر  به  زندان  در  سیالس  و  پولس   ،۱۶ فصل  رسوالن  اعمال  کتاب  در 
از  زندانبان  می گذارند.  فرار  به  پا  زندانیان  می پیوندد.  وقوع  به  شدید  زمین لرزه ای 
در  را  همه  وقتی  می گیرد  فرا  وحشت  و  ترس  را  وجودش  همۀ  قطعًا  و  می پرد  خواب 
حال فرار می بیند. زندانبان می خواهد خود را بکشد که پولس او را بازمی دارد. آن گاه، 
زندانبان این پرسش معروف را مطرح می کند: »ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات 
و  کتاب مقدس  مبنای  بر  و  مختصر  می دهد  پاسخی  او  به  پولس   .)۳0 )آیۀ  یابم؟« 
بسیار زیبا: »به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید 

یافت« )آیۀ ۳۱(.
کرد تا نجات یابم؟« در این زندگی و برای زندگی پس از مرگ، پرسشی از  »مرا چه باید 
این مهم تر وجود ندارد. پاسخ به پرسش مطرح شده در این فصل مفهوم ایمان داشتن 
عالی  شکلی  به  را   - می شود  رستگاری  و  نجات  باعث  که  ایمانی  به مسیح – آن 
ایمان نجات می بخشد.  که چگونه خدا محض  خالصه می کند و توضیح می دهد 
»فقط«  واژه  نخستین  است.  کلیدی  عبارت  و  واژه  دو  ی  حاو مطلب  چکیدۀ  این 
صحبت  که  باشید  کرده  توجه  شاید  البته  مسیح.  عیسی  به  ایمان  فقط  می باشد. 
کردن دربارۀ ایمان چندان هم موضوع مشاجره انگیزی نیست. مردم معمواًل از ایمان 
سخن به میان می آورند و به هر حال چیزی را باور دارند. اما در اینجا بحث »فقط« 
پیش زمینۀ  اضافۀ  به  ایمان  نه  دیگر،  چیزی  اضافۀ  به  ایمان  نه  است  مطرح  ایمان 
شما، نه ایمان به اضافۀ خانوادۀ شما یا اصل و َنَسب شما، نه ایمان به اضافۀ اینکه 
اضافۀ  به  ایمان  نه  ید،  بردار می توانید  مثبتی  قدمهای  چه  اجتماعی  عدالت  برای 
اینکه چقدر به دعا و نیایش مشغولید. خیر، »فقط« ایمان و »فقط« ایمان به عیسی 

مسیح. ایمان محتوا دارد.
زن  یا  »مرد  می گویند:  و  می کنند  صحبت  باور  و  ایمان  دربارۀ  دایم  مردم  از  بسیاری 
معنایی  خودش  ذات  در  ایمان  آنکه،  حال  باشید.«  داشته  ایمان  »باید  یا  ایمانم« 
و  قوی داشتن، صادق  باور  را نجات می بخشد.  ما  که  ایمان است  ندارد. محتوای 
امور روحانی و معنوی باعث رستگاری ما  به  راز داشتن  و  یا بودن، اعتقاد پررمز  بی ر
مسیح  عیسی  می بخشد.  نجات  را  ما  که  است  مسیح  عیسی  به  ایمان  نمی شود. 
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فقط  ایمان  می گرداند.  رستگار  را  ما  که  است  ایمانمان  محتوای  او  است.  محتوا 
»بسیار  بگوید:  و  بنگرد  نیک  کار  به  خدا  که  نیست  این گونه  است.  وسیله  یک 
خوب، وضعیتت چندان رو به راه نیست. اما ایمان داری و من از این موضوع واقعًا 
که ما را به مسیح وصل می کند، آن گاه، او ما را  خشنودم.« خیر، ایمان وسیله ای است 

نجات می بخشد. محتوا مهم است.
ی یخ و بازی  کودکی ام را در مناطق سردسیر سپری نمودم و اغلب ِاسکی رو من دوران 
ی اولین یخ بندان  کی مشغول بودم. در آن روزها، می توانستم پاورچین پاورچین بر رو ها
کافی ضخیم است؟« در حالی  سال قدم بگذارم و با خودم بگویم: »آیا این یخ به قدر 
ی زمین یخ بندان قدم  که محتاطانه و پاورچین بر رو که من تا اندازه ای ایمان داشتم 
خیز  و  جست  و  حرکت  حال  در  بال  فراغ  با  زمین  همان  ی  رو بر  دیگری  نفر  بردارم، 
بود و به آن زمین یخی ایمان بسیار داشت. اما چه چیزی هر دو نفرمان را ایمن نگاه 
ما دلمان  نگاه داشت، هرچند  ایمن  را  ما  که  نبود  ایمانمان  میزان  داشت؟ مسلمًا، 
خیز  سو  آن  و  سو  این  به  زمین  آن  ی  رو بر  بتوانیم  که  باشد  قوی  ایمانمان  می خواهد 

که ما را حفظ نمود. یم، اما این ضخامت یخ بود  بردار
که بر آن می ایستید و شما را نجات می دهد. آن محتوا  مسألۀ اصلی محتوایی است 

عیسی مسیح است. پس فقط ایمان به او مطرح است.
در  است.  می گذارد«  ما  حساب  »به  است  برخوردار  اهمیت  از  که  دیگری  عبارت 
بی عیب  و  ک  پا زندگی  که  است  حیاتی  و  مهم  بسیار  مسیحی  ایمان  در  و  انجیل 
به  ما  برای  داده می شود،  نسبت  ما  به  یعنی  گذاشته می شود،  ما  به حساب  مسیح 
گویی موجودی حساب بانکی به حسابی دیگر واریز شود. این عدالت  شمار می آید. 
که در ما جایگیر شود، عدالتی نیست  عدالتی ذاتی و فطری نیست، عدالتی نیست 
و  عادالنه  اعمال  من  هستم.  عادل  من  کن!  نگاه  من  به  خوب،  »بسیار  بگوید:  که 
که در اینجا از آن صحبت می شود.  صالحانه به جا می آورم.« این آن عدالتی نیست 
چون  بلکه،  ندارد،  بستگی  ما  به  که  است  مسیح  عدالت  از  صحبت  اینجا،  در 
از این  او عدالت ما به حساب می آید.  ایمان به مسیح پیوسته ایم، عدالت  محض 

سبب، خدا می تواند هم عادل باشد هم شریر را عادل بشمارد.
مژدۀ  همان  این  و  می شود  مطرح   ۳ فصل  رومیان  رسالۀ  در  که  است  مشکلی  این 
را عادل  یم، خدا ما  گناهکار گرچه ما هنوز  که ا انجیل است. خبر خوش این است 
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خدا  که  نیست  این گونه  ما  شدن  شمرده  عادل  و  خدا  بودن  عادل  می شمارد. 
غیب  را  گناه  زدن  هم  بر  چشم  یک  با  و  درآورد  حرکت  به  را  جادویی  چوب دستی 
یم و عدالت او عدالت ما به  کند. ما عادل شمرده می شویم چون به مسیح تعلق دار
و ما می توانیم عادل به حساب  این رو، خدا می تواند عادل باشد  از  حساب می آید. 

آییم.

 دعا
ای یگانه رحمان و رحیم، ما از غرورمان و از همۀ خودنمایی ها و ادعاها و به اعمال 
به مرگ  ما  به حضورت می آییم.  ایمان  و  توبه  با  ما  بالیدن ها چشم می پوشیم.  خود 
و سپاس  به خاطر هدیۀ نجات حمد  را  تو  را حیات بخشد.  ما  که  تکیه می کنیم  تو 

می گوییم. آمین.
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ایمان به عیسی مسیح به چه معنا است؟

کالمش  در  خدا  آنچه  هر  حقیقت  که  است  معنا  این  به  مسیح  عیسی  به  ایمان 
که در انجیل  کنیم و برای نجاتی  مکشوف نموده است تصدیق نماییم، به او اعتماد 

کنیم و آن نجات را از او پذیرا شویم. به ما عرضه داشته است فقط به او تکیه 

  غالطیان ۲: ۲۰
با مسیح مصلوب شده ام، ولی زندگی می کنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در 
که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم  من زندگی می کند و زندگانی 

که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.

  تفسیر
جاناتان ادواردز

عادل شمرنده  ایمان  از  که  تعریفی  کامل ترین  و  شفاف ترین،  بهترین،  جامع ترین، 
نفر  یک  که  است  این  باشد،  کتاب مقدس  با  مطابق  که  تعریفی  می آید،  ذهنم  به 
است.  ما  منجی  او  کند  قبول  و  گردد  مسیح  عیسی  مکاشفۀ  پذیرای  دل  و  جان  با 
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و  واضح تر  من  تصور  به  اما  است،  برخوردار  استعاری  معنایِی  بار  از  »پذیرش«  واژۀ 
باور نمودن است،  از هر عبارت موجود دیگر است. این پذیرش به معنای  شفاف تر 
که یک نفر در پذیرش یک ماجرا یا یک  کنشی است  که باور نمودن نخستین وا چرا 
مکاشفه از خود نشان می دهد. وقتی در خصوص یک مکاشفه یا یک اعالن پذیرش 
تا دوست  نام می گیرد  باور نمودن  صورت می گیرد، این پذیرش و شناخت احتمااًل 
گر این پذیرش و شناخت در مورد یک فرد صورت بگیرد،  داشتن یا انتخاب نمودن. ا
یک  هدیه،  یک  پذیرای  گر  ا ولی،  شود.  نامیده  داشتن  دوست  که  است  پسندیده تر 
به  کردن  قبول  و  گرفتن  عبارت  که  است  مناسب تر  باشیم،  پاداش  یک  یا   میراث 

کار رود.
که یک نفر با دل و جان  می توان این تعریف را نیز ارائه داد: ایمان به این معنا است 
به مکاشفۀ عیسی مسیح در مقام منجی مان بچسبد و پیرو و تسلیم و سرسپردۀ آن 
که مکشوف  که یک نفر این حقیقت خدا را  باشد. به عبارتی، ایمان بدین معنا است 
معنا  این  به  ایمان  دیگر،  بیان  به  بپذیرد.  است  منجی مان  مسیح  عیسی  می کند 
می کند  مکشوف  که  شود  خدا  حقیقت  این  تسلیم  جان  و  دل  با  نفر  یک  که  است 

کند. مسیح منجی مان است و با جان و دل به این حقیقت تکیه 
را  آن  و  باشد  هم عقیده  و  سازگار  حقیقت  این  با  شخص  وجود  کل  یعنی  ایمان 
بپذیرد. شخص باید با همۀ دل و فکرش مطیع آن مکاشفه باشد، با آن موافق باشد، 
به آن بچسبد، و با متمایل بودن به آن حقیقت و با ابراز عالقه به آن حقیقت آن را باور 

داشته باشد.۳7

جان یِتْس
گاه، از خودم می پرسم آیا واقعًا مفهوم واژۀ مهم و برجستۀ »نجات« را درک می کنیم؟ 

نجات یافتن و رستگار شدن یعنی چه؟ نجات به چه معنا است؟
گشتن است، اما شفایافته هم معنا می دهد. نجات به معنی  نجات به معنی ایمن 
و  درست  یعنی  نجات  است.  پذیرفته شده  معنی  به  نجات  است.  یده شده  آمرز
که رابطۀ ما  گشتن. نجات واژه ای عظیم است. نجات به این معنا است  بی عیب 
به ما  به ما حیات بخشیده شده است.  کنون در حضور خدا  ا و  ترمیم شده  با خدا 
تا ابد در حضور خدا در آسمان باشیم.  که  هدیۀ حیات ابدی بخشیده شده است 
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پس نجات بسیار عظیم است. نجات هدیه ای از جانب خدا است. نجات چیزی 
که خودمان بتوانیم به آن دست یابیم، البته بسیاری از انسانها دربارۀ نجات  نیست 
دست آورد  که  نیست  چیزی  نجات  دارند.  دیدگاهی  چنین  شدن  رستگار  و  یافتن 
و  ابتدا  همان  از  باید  ما  شود.  عطا  ما  به  باید  که  است  چیزی  بلکه  باشد،  خودمان 

بدون هیچ حاشیه و هیچ درنگی این را باور داشته باشیم.
ی دهد. نجات زّکی به همین شکل اتفاق افتاد  نجات می تواند فوری و در یک آن رو
گذاشت: »امروز، نجات در این خانه پیدا شد«  که عیسی به خانه اش قدم  هنگامی 
)لوقا ۱9: 9(. نجات می تواند در لحظۀ درک نمودن و ایمان آوردن پدیدار شود. حال 
گفته  او همراه است.  با  که در طول حیات یک شخص  آنکه، نجات چیزی است 
که  می شود یک ُاسقف سالمند انگلیسی در خیابانی در لندن در حال قدم زدن بود 
یک مبشر از او می پرسد: »آقا، آیا شما نجات یافته اید؟« پاسخ آن مرد سالمند بسیار 
گویا آن ُاسقف سالمند می ایستد و با خود فکر می کند و بسیار  مهم و معنادار است. 
مهربان و رئوفانه می گوید: »بله، من نجات یافته ام، در حال نجات یافتنم، و نجات 
او می توانست به عقب و به  که  او چه بود؟ منظورش این بود  خواهم یافت.« منظور 
ی آورد و  که ایمانش را بر مسیح قرار داد و با امید و ایمان به او رو لحظه و زمانی بنگرد 
که هر روز آن  که نجات چیزی بود  طعم نجات را چشید. اما منظور آن ُاسقف این بود 
که وقتی پس  را زندگی می کرد و هر روز بیشتر طعمش را می چشید. نجات چیزی بود 

کامل تر، در عمق آن غرق می گشت. از مرگش به حضور خدا می رفت، بیشتر و 
که  شویم  متوجه  تا  می گشاید  را  چشمانمان  خدا  که  می گردد  آغاز  لحظه  آن  نجات 
رستگاری  باعث  می توانیم  می کنیم  تصور  که  مادامی  محتاجیم.  مسیح  به  چقدر 
که در حال غرق  خودمان شویم، راه برایمان بسته است. نجات یافتن به این می ماند 
کمکتان  کسی باید به  که نمی توانید خودتان را نجات دهید و  شدن باشید و بدانید 
بشتابد تا شما را از آن وضعیت نجات بخشد. شما باید آرام بگیرید و خودتان را به او 
کنید و  گذشته است و نمی توانید شنا  که آب از سرتان  ید تا نجات یابید، چرا  بسپار
گناه آلودم  که می توانم به نجاتم بیفزایم ذات  چیزی نمانده تا غرق شوید. تنها چیزی 
خدا  پیشگاه  به  فروتنی  و  تواضع  این  با  و  گاهی  آ این  با  یعنی  یافتن  نجات  است. 
گناهانم توبه می کنم، و به  که ما محتاجیم. با ایمان به حضور خدا می آیم، از  بیاییم 

که به او محتاجم. این نقطۀ شروع نجات است. خدا ابراز می دارم 
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نجات  بخواند  را  خداوند  نام  که  هر  می کند  عنوان   ۱0 فصل  رومیان  رسالۀ  در  پولس 
که بسیاری از مردم پذیرای این عقیده  خواهد یافت. ما در زمانه ای زندگی می کنیم 
به  است  واجب  گردیم  جاودان  حیات  وارث  و  خدا  فرزند  اینکه  برای  که  نیستند 
هستم.  حیات  و  راستی  و  راه  »من  فرمود:  عیسی  آنکه،  حال  یم.  بیاور ایمان  مسیح 

هیچ کس نزد پدر جز به وسیلۀ من نمی آید.« عیسی طریق رستگاری ما است.
که پطرس در اعمال رسوالن فصل ۴ موعظه نمود:  پیغام رسوالن نیز همین بود، چنان 
که بدان باید ما نجات یابیم.« به واسطۀ  »اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده 

که نجات می یابیم و رستگار می شویم. عیسی مسیح است 

 دعا
کالم  که خودت می گویی هستی.  کسی هستی  یم تو همان  ای بانی ایمان ما، باور دار
که تو تنها امید نجات و رستگاری ما  کالمت مکشوف می سازد  تو حقیقت است و 

یم نه به دیدار. آمین. گام برمی دار هستی. وعده های تو را باور می کنیم و به ایمان 
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وقتی ایمانمان واقعی است، بنا بر آن 
ایمان، چه چیزی را باور داریم؟

یم. اعتقادنامۀ رسوالن آنچه  ما هر آنچه در انجیل به ما تعلیم داده شده است باور دار
مطلق،  قادر  پدر،  خدای  به  یم  دار اعتقاد  ما  می کند:  بیان  این گونه  یم  دار باور  ما  را 
به  نطفه اش  که  ما،  او، خداوند  یگانۀ  پسر  به عیسی مسیح،  و  زمین  و  خالق آسمان 
کره متولد شد. در دوران حکومت پنطیس  گرفت و از مریم با قدرت روح القدس شکل 
گشت. به جهنم نزول  کشید، مصلوب شد، جان داد و دفن  پیالطس رنج و عذاب 
از مردگان برخاست، به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای  کرد. روز سوم 
داوری  را  مردگان  و  زندگان  تا  گشت  بازخواهد  آنجا  از  و  بنشست  مطلق،  قادر  پدر، 
کت مقدسان،  کلیسای مقدس جامع، به شرا یم به روح القدس، به  کند. ما اعتقاد دار

گناهان، به رستاخیز بدنها، و به حیات جاودان. به آمرزش 

  یهودا 3
کنید برای آن  که االن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده  ناچار شدم 

که یکبار به مقدسان سپرده شد. ایمانی 
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  تفسیر
جان وِسلی

و  جمله  سری  یک  به  داشتن  عقیده  معنای  به  ایمان  است؟  معنا  چه  به  ایمان  اما 
هم  قدر  – هر  هستند  وصل  هم  به  که  عقاید  سری  یک  باور  ایمان  نیست.  عبارت 
به  نیست،  عقاید  از  یسمانی  ر معنای  به  مسیحی  ایمان  – نیست.  باشند  صحیح 
کی  پا و  قدوسیت  تسبیح  دانه های  از  یسمانی  ر گرفتن  دست  در  که  همان گونه 
از عقاید نیست.  مسیحی به حساب نمی آید. ایمان پذیرش یک عقیده یا شماری 
هم عقیده  اعتقادنامه  سه  و  بیست  با  چه  اعتقادنامه  سه  با  چه  است  ممکن  کسی 
کل عهدعتیق و عهدجدید موافق باشد  با  و هم نظر باشد: چنین شخصی می تواند 
که آنها را درک می کند(، اما ایمان مسیحی به هیچ عنوان در دل  )دست کم، تا جایی 

و فکر او جای نداشته باشد.
به  خدا  که  است  قلبی  راسِخ  اعتقاد  این  یا  الهی  گواه   .  .  . مسیحی  ایمان   .  .  .  
شکلی  به  بسیار،  اطمینان  و  یقین  با  من  و  است  نموده  آشتی  من  با  پسرش  واسطۀ 
خصوص  در  که  است  مهربان  و  رحیم  پدر  که  او  به  پیوسته ام،  او  به  جدایی ناپذیر، 
من  با  هستند،  ابدی  و  نادیدنی  که  نیکویی  امور  آن  همۀ  خاص  طور  به  همه چیز، 
معنا  این  به  مسیحی(  ایمان  مفهوم  )در  داشتن  ایمان  پس  است.  نموده  مصالحه 
کامل از  گام بردارم و بینِش روشن و شفاف و یقین و اطمینان  که در نور ابدیت  است 
که به واسطۀ پسر محبوبش با من مصالحه نموده است.۳8 خدای متعال داشته باشم 

دی� اِی� کارُسن
اعتقادنامه ای  زمین.«  و  آسمان  خالق  مطلق،  قادر  پدر،  خدای  به  یم  دار اعتقاد  »ما 
گر  ا البته  نام اعتقادنامۀ رسوالن می شناسند این گونه آغاز می گردد.  به  را  که همه آن 
به قلم رسوالن  این اعتقادنامه  که  باید بگوییم  به طور دقیق توضیح دهیم  بخواهیم 
دلیل  این  به  اما  بازمی گردد.  میالدی  دوم  قرن  به  آن  پیدایش  بلکه  نشد،  نوشته 
و  رسوالن  تعالیم  از  است  بازتابی  و  چکیده  که  می شود  نامیده  رسوالن  اعتقادنامۀ 
آموزه های عهدجدید. این اعتقادنامۀ مسیحیان اولیه است. این اعتقادنامه آن قدر 
قرار  جهان  سراسر  در  شاخه ها  همۀ  مسیحیان  استفادۀ  مورد  آن قدر  و  دارد  قدمت 
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که مسیحیان را با باور و  که در واقع یکی از نایاب اعتقادنامه هایی است  گرفته است 
عقیدۀ مشترک با هم متحد می سازد.

که صریح و آشکار به  گر این اعتقادنامه را دقیق و شمرده بخوانید، متوجه می شوید  ا
کره، آمدن  با از  تولد  این حقایق اشاره نموده است: پدر، پسر، روح القدس، خلقت، 
مسیح، رستاخیزش از مردگان، هویت مسیحیان، معنای عملکرد روح القدس در ما، 
و موضوعات دیگر. همۀ اینها در این محدوده ای مختصر از واژگان بیان شده است 
بازگو  را  آنها  یک شنبه  هر  یا  سپرده اند  حافظه  به  را  آنها  مسیحی  میلیون  میلیونها  و 

گاه جزیی از رازگاهان و نیایش و عبادت شخصی شان بوده است. نموده اند و 
دوران  در  اعتقادنامه ها  اینکه  دلیل  که  باشیم  داشته  یاد  به  را  این  است  مهم  بسیار 
حال  در  کتاب مقدس  که  نبوده  این  درآمدند  قلم  به  و  گرفتند  شکل  مشخصی 
کتاب مقدس برای ما پیش می آیند در زمانها و  از  که  تغییر است، بلکه پرسشهایی 
در  که  دیگری  اعتقادنامه های  نمونه،  برای  کرده اند.  تغییر  کمی  مختلف  دورانهای 
کمی  کلیساها در قرن شانزدهم نوشته شدند پرسشها و پاسخهای  دوران اصالحات 
اعتقادنامۀ رسوالن  آنکه، مسیحیان سراسر جهان  نمودند. حال  را مطرح  متفاوت تر 
استفاده  قدمت  که  است  طوالنی  آن قدر  عمرش  که  چرا  نموده اند،  تکرار  پیوسته  را 
تفرقه های  بسا  چه  و  تقسیم بندی ها  و  تفاوتها  هنوز  که  بازمی گردد  زمانی  به  آن  از 
اعتقادنامۀ رسوالن  و چارچوب  قالب  بودند.  پدیدار نگشته  آموزه ای  و  تعلیمی  مهم 
صرفًا در چند جمله انجیل را خالصه می کند. به عبارتی، مسیحیان قرن دوم سعی 
کرده اند برای نمونه آنچه ما در نخستین آیات رسالۀ اول قرنتیان فصل ۱۵ می خوانیم، 
کنند. چه بسا این آیات به تنهایی یک اعتقادنامۀ مختصر و مفید  به اختصار، بازگو 
که مسیح بنا بر  می باشند. پولس می پرسد انجیل چیست؟ اولین پاسخ این است 
کرد. سپس مطالب بیشتری عنوان  گناهان ما جان خود را فدا  کتاب مقدس به خاطر 
که با چکیدۀ آن خبر خوش عظیم و محتوایش روبه رو  می شوند تا به جایی می رسیم 
کمال رسید، خدا پسرش را فرستاد  که وقتی زمان به  می شویم، یعنی این خبر خوش 
که  کند، و شمار عظیمی از انسانها را  ی صلیب جان سپارد، از مردگان قیام  تا بر رو

پولس آنها را خلقت تازه می نامد به حضور خود بیاورد.
اعتقادنامۀ  و  می آیید  هم  گرد  جمعی  پرستش  برای  خداوند  روز  در  وقتی  بنابراین، 
کاغذ نقش  که بر  که در پِس این واژگان  رسوالن را بازگو می کنید به یاد داشته باشید 
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از  را  مسیحیان  رسوالن  اعتقادنامۀ  دارد.  قرار  مسیحی  یخ  تار سال  هزار  دو  بسته اند 
یک صدا  جملگی  که  چرا  می دهد،  پیوند  هم  به  مکان  و  زمان  و  زبان  و  فرهنگ  هر 

یم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین. می گوییم اعتقاد دار

 دعا
ای خالق آسمان و زمین، مدد کن تا ادعاهای حیرت انگیز ایمانمان پیش چشمانمان 
زمان  ُبعد  در  که  نجاتت،  یخچۀ  تار از  را  الهیاتی  حقایق  تا  کن  کمک  گردند.  زنده 
بر این  را  ی داد، جدا نکنیم. مبادا در بی ایمانی بلغزیم، بلکه زندگی مان  و مکان رو

که تو از مردگان قیام نمودی. آمین. کنیم  حقیقت بنا 



۱۵۱

پرسش 3۲

 عادل شمردگی و تقدیس شدن به چه 
معنا است؟

که به خاطر ما صورت  که ما به واسطۀ مرگ مسیح  عادل شمردگی به این معنا است 
اعالم  بی گناه  و  عادل  خدا،  حضور  در  مردگان،  از  رستاخیزش  واسطۀ  به  و  گرفت 
کار روح القدس در ما به  که ما به واسطۀ  می گردیم. تقدیس شدن نیز به این معنا است 

کی و عدالت رشد می نماییم. یج در پا تدر

  اول پطرس 1: 1- ۲
کنده اند . . . برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس  که پرا به غریبانی 

روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سالمتی بر شما افزون باد.

  تفسیر
آبراهام بوت

جدایی ناپذیرند،  و  می باشند  فیض  برکات  دو  هر  شدن  تقدیس  و  عادل شمردگی 
مختلف  جنبه های  از  این رو،  از  می آیند.  حساب  به  خدا  گانۀ  جدا عملکرد  دو  اما 
توضیح  شکل  این  به  را  تفاوتها  و  تمایزها  بتوان  شاید  می باشند.  متفاوت  بسیار 
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به  قضایی  جنبۀ  از  است،  فیض  فرد  به  منحصر  عملکرد  که  عادل شمردگی،  داد: 
آزاد شدن  که همانا  آن است می انجامد  ثمرۀ  که  تغییری  به  و  ربط می یابد  شخص 
کیفر و مجازات است و برخوردار شدن از حق حیات. حال آنکه، تقدیس شدن،  از 
به  و  که عملکرد مداوم و پیوستۀ فیض است، به زندگی جسمانی فرد مربوط است 
تغییر  شخص  کردار  و  رفتار  و  عادتها  که  معنی  این  به  می انجامد،  واقعی  تغییری 
که به ما بستگی ندارد، تقدیس  می یابند. عادل شمردگی عدالتی را به وجود می آورد 
کی را در ما جای می دهد. عادل شمردگی بر تقدیس شدن ُمقدم  شدن قدوسیت و پا
که همانا  است و علت به حساب می آید، تقدیس شدن در پی عادل شمردگی می آید 
گناه ربط دارد و به واسطۀ مسیح در مقام  تأثیر و ثمرۀ آن است. عادل شمردگی به جرم 
گناه را نشانه می گیرد و به واسطۀ مسیح  کاهن انجام می پذیرد، تقدیس شدن سلطۀ 
گناه را از آن سلب  در مقام پادشاه صورت می گیرد. عادل شمردگی قدرت ملعون گر 
در  عادل شمردگی  می گیرد.  آن  از  را  گناه  سلطه جوی  قدرت  شدن  تقدیس  می کند، 
یجی است و  کمال می رسد، تقدیس شدن عملکردی تدر ی می دهد و به  یک آن رو

کامل می گردد.۳9 مرحله به مرحله 

جان پای پر
و  بی عیب  و  عادل  را  ما  خدا  عملکرد،  این  در  است.  خدا  عملکرد  عادل شمردگی 
گشته ایم،  که ما فقط محض فیض به عیسی مسیح وصل  کامل اعالم می کند، چرا 
بنابراین،  است.  عادل  که  او  به  است،  بی عیب  که  او  به  است،  کامل  که  او  به 
که از جنبۀ قضایی در پیشگاه خدا می ایستیم، چرا  عادل شمردگی به این معنا است 
رابطه  این گونه  گشته ایم.  با عیسی متحد  به لحاظ روحانی،  ایمان،  که فقط محض 
برقرار نمودن با خدا و ایستادن در حضور خدا به تالش و تقال و دست آوردهای شما 
بی عیب  و  کامل  را  شما  که  است  مسیح  با  اتحادتان  خاطر  به  خدا  ندارد.  بستگی 

گشتن فقط محض ایمان میّسر می گردد. کامل و بی عیب اعالم  اعالم می کند و این 
تقدیس شدن نیز عملکرد خدا است. در این عملکرد، خدا شما را به وسیلۀ روح خود 
گامهای بلند – به شباهت پسرش تبدیل می کند. از  کالم خود، اندک اندک – یا با  و 
کردار و رفتارمان در عدالت شکل می گیرد و در روند تقدیس شدنمان  این رو، ما واقعًا 

واقعًا بر عیب و نقص خود غلبه می کنیم.
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کلیدی مطرح می شود: چگونه این دو مقوله به یکدیگر ربط دارند؟  کنون، پرسشی  ا
قربانی ]مسیح[، مقدسان  کلید است: »به یک  این  رسالۀ عبرانیان ۱0: ۱۴ رمزگشای 
ابداالباد  تا  کسانی  چه  بیندیشید.  آیه  این  به  ابداالباد.«  تا  است  گردانیده  کامل  را 
گردانیده است تا  کامل  کار تمام شده است.  گشته اند، یعنی  کامل  گشته اند؟  کامل 
کاماًل  گشته اند. او شما را  گشته اند، مقدس  گشته اند، تقدیس  کامل  ابداالباد. ایشان 
که در حال مقدس شدن می باشند.  کسانی را  کسانی را؟  گردانده است. چه  مقدس 
کامل یا بی عیب  گواه اینکه شما در حضور خدا مقدس یا  که  این بدان معنا است 
که شما محض ایمان در حال مقدس شدن هستید. می دانم  می ایستید این است 

کلید زندگی مسیحی همین است. کمی متناقض به نظر می رسد. اما  که این نکته 
کامل و بی عیب  اینکه  از  و یقین  بیان می کنم: اطمینان  را به شکل دیگری  منظورم 
کمبودها  بر  تا  نمایید  جهد  و  جّد  روزانه  بتوانید  تا  می دهد  قوت  شما  به  هستید 
یعنی  کنید،  عوض  را  دو  این  جای  نمی توانید  کنید.  غلبه  زندگی تان  کاستیهای  و 
باید در  باشم. من  کامل  که  از من می طلبد  »بسیار خوب، خدا  بگویید:  نمی توانید 
به  این شخص  بگوید:  و  بنگرد  به من  تا خدا  گردم  و بی نقص  کامل  کردارم  و  رفتار 
خیر،  یم.«  آور حساب  به  کامل  را  او  یا  گردانیم  کامل  را  او  پس  می رود.  پیش  خوبی 
کاماًل برعکس است. به خاطر مسیح، ما به او و به آنچه بر صلیب به انجام رساند و 
یم و به خاطر ایمانمان  یم. ما به مسیح ایمان دار کامل و بی عیبش ایمان دار به زندگی 
حساب  به  ما  بودن  کامل  مسیح  بودن  کامل  می گرداند.  متحد  مسیح  با  را  ما  خدا 
یم  گناهمان بیزار که ما از  کامل هستیم این می باشد  گواه اینکه ما در مسیح  می آید. 
کامل  نا و  نقص  و  عیب  به  تا  می کنیم  جهد  و  جّد  روز  هر  وعده هایش  به  ایمان  با  و 

بودنمان چیره شویم.
کل جهان در حال  پس نصیحتم به شما این است: تمنا می کنم به عقب بازنگردید. 
که  عقب گرد است. ادیان و مذاهب در حال عقب گرد هستند و به جایی بازمی گردند 
کنیم تا خدا  با اعمال مذهبی و دست آوردهای خودمان بر عیب و نقص خود غلبه 
ید. ما مقبول  از ما خشنود باشد. اما به این طریق هرگز نمی توانید خدا را خشنود ساز
را عادل می شمارد. در  و ما  فرزندانش می گرداند  را  خدا به حساب می آییم. خدا ما 
کل عمرمان در حال تبدیل شدن به چیزی می باشیم  نتیجه، به سبب آن عدالت، ما 

کنون هستیم. که هم ا
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 دعا
کرده ای و تقدیس شدنمان را  کامل  ای منجی و خداوندمان، تو عادل شمردگی ما را 
کمال می رسانی. روز  به  که تو ما را در این مسیر به  یم  آغاز نموده ای. ما اطمینان دار
 روز، ما را به شباهت خودت تبدیل نما و در طریقهای خودت ما را همگام نما. آمین.
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آیا ایمانداران به مسیح باید از طریق 
 اعمال خودشان در پی رستگار شدن 

باشند یا در جای دیگری باید به 
رستگاری شان چشم بدوزند؟

خیر، ایمانداران به مسیح نباید از طریق اعمال خودشان در پی رستگار شدن باشند 
برای رستگاری  آنچه  که هر  به رستگاری شان چشم بدوزند، چرا  و در جای دیگری 
اعمال  به  نگریستن  با  بخواهیم  گر  ا می شود.  یافت  مسیح  در  است  ضروری  ایشان 
و  منجی  یگانه  مسیح  که  می کنیم  انکار  را  حقیقت  این  گردیم،  رستگار  نیکویمان 

نجات دهنده است.

  غالطیان ۲: 16
به  بلکه  از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود  که هیچ کس  یافتیم  که  اما، چون 
ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه 
از اعمال شریعت هیچ بشری عادل  که  از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا 

شمرده نخواهد شد.
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  تفسیر
جان کالوین

رحمت  خاطر  به  فقط  دهد  انجام  شخص  که  هم  نیکویی  عمل  هر  معتقدیم  ما 
که آن شخص در حضور خدا عادل و بی گناه به حساب  بی علت و رایگان خدا است 
خواهد آمد، زیرا خدا بدون توجه به اعمال مذهبی و نیکوی شخص، به رایگان، او را 
که آن عدالت  گویی  در مسیح می پذیرد و عدالت مسیح را به حساب او می گذارد، 
کی متعلق به آن شخص بوده است. ما این را عدالت ایمان می نامیم. عدالت  و پا
که انسان، تهی از همۀ یقین و اطمینان به اعمالش، متقاعد  ایمان به این معنا است 
که عاری  که تنها پایه و اساس پذیرفته شدنش به حضور خدا عدالتی است  می گردد 
گمراهی است )تقریبًا، در  از آن است و متعلق به مسیح است. اما دنیا هنوز غرق این 
کمی  گرچه انسان دچار  که تصور می کند ا هر عصر و دوران، این اشتباه پابرجا است( 
کاستی است، به هر حال، تا حدودی می تواند به وسیلۀ اعمال مذهبی و نیکویش  و 

لطف خدا را به خود جلب نماید . . . 
خدا با ما آشتی می کند، اما دلیل این آشتی و مصالحۀ خدا با ما فقط مسیح است 
به  هستیم  غضب  فرزندان  که  را  ما  و  می کند  صلح  ما  با  خدا  ما.  نیکوی  اعمال  نه 
رایگان به فرزندی می پذیرد. خدا صرفًا با نظر انداختن به اعمال ما دلیلی نمی بیند 
کند؟  را مدفون  گناهان ما  باید  را دوست داشته باشد. چرا خدا  که متقاعد شود ما 
حساب  به  است  قبول  قابل  اطاعت  تنها  که  را  مسیح  اطاعت  باید  ضرورتی  چه  به 
این  و بی گناه بشمارد؟  را عادل  لیاقت و شایستگی مسیح ما  و به خاطر  ما بگذارد 
گفتۀ پولس »تورات و انبیا بر آن  که طبق  کتاب مقدس است  آموزۀ شفاف و یکپارچۀ 

شهادت می دهد« )رومیان ۳: ۲۱(.۴0

تیموتی کِلِر
برایم  که عیسی  کاری  به  باید  »بله،  گر بگویید:  ا کنید،  ترکیب  را  و اعمال  ایمان  گر  ا
اضافه  آن  به  هم  را  اعمال  سری  این  باید  اما  باشم،  داشته  ایمان  است  داده  انجام 
باعث  عیسی  کار  واقع  در  که  است  این  منظورتان  پس  ندارم«  نجات  وگرنه  کنم، 
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کار او افزوده اید شما را نجات داده  رستگاری تان نشده است، بلکه آنچه خودتان به 
است. این طرز فکر موجب می شود خودتان منجی خودتان باشید.

برای شفاف شدن منظورم مثالی می آورم. آقایی از آقای الف درخواست نمود برایش 
کابینت ساز ماهر و چیره دستی  که آقای الف  کابینت چوبی بسازد، چون می دانست 
گفت:  خودش  با  الف  آقای  دلیل،  همین  به  بودند.  دوست  هم  با  آقا  دو  این  بود. 
او  بی نقص.«  و  کامل   .  .  . بسازم  عالی  و  خوب  خیلی  را  کابینتها  این  است  »بهتر 
کردن  که پرداخت  کابینتها ادامه داد تا جایی  کار شد و به ساخت  سخت مشغول به 
وجود  آنها  در  نقصی  و  عیب  دیگر  تا  رساند  انجام  به  هم  را  کابینتها  دادن  صیقل  و 
را مشاهده  کار  تا نتیجۀ  کارگاهش دعوت نمود  به  را  نداشته باشد. سپس دوستش 
من  بده  »اجازه  گفت:  و  گرفت  دست  در  ُسنباده  کاغذ  قطعه ای  دوستش  اما  کند. 
شده  تمام  کابینتها  این  کار  »نه!  الف:  آقای  بدهم.«  صیقل  کمی  دیگر  یکبار  هم 
نقص  بیفزایی،  آنها  به  چیزی  گر  ا ندارند.  نقصی  و  عیب  هیچ  کابینتها  این  است. 

پیدا می کنند.«
که عیسی به هنگام  کار عیسی مسیح نیز به همین شکل است. از آنجایی  در مورد 
کار مسیح افزوده شود.  که به  جان سپردن فرمود: »تمام شد« چیز دیگری وجود ندارد 
را  بودنش  کامل  کنید  اضافه  آن  به  چیزی  گر  ا پس  است.  کامل  و  عالی  مسیح  کار 
چیز  باید  هم  من  اما  رساند،  انجام  به  را  کار  این  »او  بگویید:  گر  ا می کنید.  کم رنگ 
کار مسیح بیفزایید  که شما به  که هر چیزی  کنم« به این معنی است  دیگری اضافه 

پایۀ و اساس اصلی نجات شما می شود و شما را منجی خودتان می گرداند.
کتاب مقدس  مبنای  بر  را  مستحکم  استدالل  این  پروتستان  جنبش  اصالح گرایان 
که عادل شمردگی  کنید، چرا  که شما نمی توانید ایمان را با اعمال ترکیب  ارائه دادند 
استداللها  این  به  من  بگیرد.  صورت  ایمان  طریق  از  فقط  باید  نجات  و  عدالت  و 
این  به  ما  رستگاری  و  نجات  گر  ا بگویم  شخصًا  اینکه  جز  نمی کنم،  اضافه  مطلبی 
طریق صورت نمی گرفت من نمی توانستم حیات داشته باشم. جز این امید دیگری 
و  بایستم  صخره  و  بستر  سنگ  این  ی  رو بر  و  برخیزم  خواب  از  روز  هر  که   ندارم 

گاه باشم: آ
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َنبَود امیدم بر چیز دیگری
جز خون عیسی جز عدل عیسی

نکنم جرأِت دل دادن بهر خوشی دیگری
نکنم ِتکیه بر چیز دیگری

جز نام عیسی جز نام عیسی.۴۱

این تنها امید من است.

 دعا
و  نما  حفظ  نیکویمان  اعمال  به  نمودن  توکل  از  را  ما  بی همتا،  خدای  یگانه  ای 
که اعمال نیکویمان را پایه و اساس  یست نماییم  گونه ای ز نگهدارمان باش تا مبادا به 
کامل به فیضت آن را جالل دهیم و زندگی مان  که با تکیۀ  نجاتمان قرار دهیم. باشد 

که تو آغاز و پایان نجات ما هستی. آمین. یم  را بر این وعده بنا ساز
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پرسش 34

 از آنجایی که ما فقط محض فیض 
و فقط به واسطۀ مسیح نجات می یابیم، 
 آیا باید باز هم اعمال نیک به جای آوریم 

و از کالم خدا اطاعت کنیم؟

که با خون خویش ما را نجات داده است به واسطۀ روح خویش نیز  بله، چون مسیح 
نشان  خدا  به  را  قدردانی مان  و  محبت  زندگی هایمان  با  تا  می بخشد  تازه  تولد  ما  به 
کردار  گردیم و با رفتار و  دهیم، با ثمرات روح القدس از اصالت ایمانمان خاطرجمع 

پسندیده باعث شویم دیگران به مسیح ایمان آورند.

  اول پطرس ۲: 9- 1۲
که ِملک خاص خدا  کهانت ُملوکانه و امت مقدس و قومی  لکن شما قبیلۀ برگزیده و 
از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است  را  که شما  را  او  تا فضایل  باشد هستید 
رحمت  از  وقت  آن  هستید.  خدا  قوم  االن  و  نبودید  قومی  سابقًا  که  نمایید.  اعالم 
که چون غریبان  کرده شده اید. ای محبوبان، استدعا دارم  محروم اما الحال رحمت 
که با َنْفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت  و بیگانگان از شهوات جسمی 
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که شما را مثل بدکاران بد می گویند  ید تا در همان امری  خود را در میان امتها نیکو دار
که ببینند، در روز تفّقد، خدا را تمجید نمایند. کارهای نیکوی شما  از 

  تفسیر
چارلز هِیدِن اِسپرِجن

کارهای  کارهای نیک باید در یک مسیحی پدیدار باشند.  پس، دوستان عزیز، این 
نیک  کارهای  می باشند.  نجاتش  میوۀ  بلکه  نیستند،  مسیحی  نجات  یشۀ  ر نیک 
وقتی  است.  نجات  طریق  در  ایماندار  سلوک  بلکه  نیست،  ایماندار  نجات  طریق 
همین  به  را.  دیگری  گونۀ  میوۀ  نه  می دهد  بار  را  خودش  میوۀ  است،  سالم  درختی 
ولی،  بود.  نیکو خواهد  ما هم  میوۀ  گردانده است،  نیکو  را  ما  گر خدا ذات  ا نسبت، 
که همیشه این گونه بوده است -  گر میوه فاسد است، دلیلش سرشت درخت است  ا
که  که در مسیح خلقت تازه می یابد این است  یشه خراب. خواستۀ انسانی  فاسد و ر
یم. باعث تأسف  گناه را دوست ندار اما  گناه می کنیم،  گناه خالص شود. ما  از شّر 
بمیریم  می خواهیم  انگار  و  می یابد  قدرت  ما  بر  گناه  گاه  که  است  ما  اندوه  و  غم  و 
به  شریعت  دوران  در  ما  زیرا  ندارد،  اقتدار  و  تسلط  ما  بر  گناه  ولی  کرده ایم.  گناه  که 
گناه غلبه می یابیم و فاتح  سر نمی بریم، بلکه در فیض زندگی می کنیم. از این رو، بر 

می گردیم.۴۲

لیگون دانکِن
در  فقط  است،  ایمان  طریق  از  فقط  است،  فیض  محض  فقط  یافتن  نجات  گر  ا
برایمان انجام داده است  که عیسی  کاری  گر ما به خاطر  ا مسیح امکان پذیر است، 
به  نه  و  نیکویمان  کارهای  خاطر  به  نه  می گردیم  مقبول  و  یده  آمرز و  می یابیم  نجات 
کارهای  خاطر برازندگی و شایستگی مان، پس آیا در زندگی مسیحی هنوز جایی برای 
کیِد بسیار این پرسش را پاسخ  کتاب مقدس با تأ نیک و اطاعت نمودن وجود دارد؟ 

می دهد: بله.
هم  می یابیم  نجات  وقتی  زیرا  دارد،  وجود  نیکو  اعمال  برای  جایی  اینکه،  نخست 
خاطر  به  می یابیم،  نجات  وقتی  گناه.  قدرت  از  هم  می یابیم  نجات  گناه  جریمۀ  از 
یده می شویم، بلکه متحول  آمرز نه فقط  انجام رساند، ما  به  که عیسی مسیح  کاری 
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بر  گناه  سلطۀ  از  را  ما  او  می یابیم.  تازه  خلقت  مسیح  عیسی  در  ما  می گردیم.  نیز 
که  زندگی مان آزاد می سازد. بنابراین، نجات یافتن محض فیض به این معنا نیست 
در زندگی مسیحی تغییر یافتن و به بلوغ رسیدن الزامی نباشد. نجات یافتن محض 
به  و  خدا  دست  به  رسیدن  بلوغ  به  و  یافتن  تغییر  این  که  است  معنا  این  به  فیض 

وسیلۀ عملکرد روح القدس در ما امکان پذیر می گردد.
نقشی  چه  مسیحی  زندگی  در  خدا،  شریعت  از  اطاعت  خدا،  کالم  از  اطاعت  اما 

دارد؟ این نقشها را دارد: قدردان بودن، خاطرجمع بودن، شاهد بودن.
فیضی  خاطر  به  خدا  از  قدردانی  و  تشکر  نشانۀ  مسیحی  زندگی  در  ما  اطاعت  همۀ 
افسسیان  رسالۀ  در  پولس  کالم  است.  داده  نشان  ما  به  مسیح  عیسی  در  که  است 
که محض فیض نجات یافته اید، به وسیلۀ ایمان، و این  ید: »زیرا  فصل ۲ را به یاد آور
از شما نیست، بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. زیرا 
که خدا قبل  کارهای نیکو  که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای 
گفتۀ پولس هستید؟ او  مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم« )آیات 8- ۱0(. آیا متوجه 
نمی گوید ما محض اعمال نیک نجات یافته ایم. در اصل، او صریح و روشن این را 
کارهای  کارهای نیکو نجات یافتیم. پس نقش  انکار می کند. پولس می گوید ما برای 
که ما را نجات دهند و به رستگاری برسانند. ما  نیکو در زندگی مسیحی این نیست 
را دوست داشته باشد، بلکه  که خدا ما  یم  کارهای نیک به جا نمی آور این دلیل  به 
که قباًل در عیسی مسیح به ما ابراز نموده  به نشانۀ قدردانی از خدا به خاطر محبتی 
که در عیسی مسیح، به رایگان، به ما هدیه نموده است نیکویی  است و برای نجاتی 
کالم خدا نشانۀ قدردانی  یم. در نتیجه، در زندگی مسیحی، همۀ اطاعت ما از  می ورز

و سپاسگزاری ما است.
که در ایمان انجام می شوند ما را خاطرجمع می سازند.  کارهای نیکویی  دوم اینکه، 
که آنها برگزیدگان خدا هستند  پولس در نامۀ اولش به تسالونیکیان می گوید می داند 
مردم  می دانید  کجا  از  است.  توجه  قابل  گفته ای  این   .)۵ -۳ :۱ تسالونیکیان  )اول 
برگزیدۀ خدا هستند؟ در آیۀ ۳، پولس به اعمال ایمان و محنت محبت و صبر امید 
شما  زندگی  در  را  روح القدس  »کار  می گوید:  اصل،  در  می کند.  اشاره  تسالونیکیان 
توضیح  سپس  هستید.«  خدا  فرزندان  شما  می گوید  من  به  این  و  می کنم  مشاهده 
زندگی  ما در  )آیۀ ۵(.  یقین می بخشد  ایشان  به  به چه صورت  این مهم  که  می دهد 
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کار می کند تا  مسیحی مان به یقین و خاطرجمعی می رسیم وقتی می بینیم خدا در ما 
که خودش را در اطاعت ما از احکام خدا ابراز می دارد و ما را  ما را تغییر دهد، تغییری 

خاطرجمع می سازد.
سومین طریق عملکرد شریعت و اعمال نیکو و اطاعت در زندگی مسیحی به شاهد 
یم،  کالم خدا اطاعت می کنیم، وقتی نیکویی می ورز بودن ما مربوط است. وقتی از 
که ما را می بینند دلیلی می یابند تا پدر  کسانی  پدر آسمانی مان را جالل می دهیم و 
که می خواهد  آسمانی مان را جالل دهند. منظور پطرس همین است وقتی می گوید 
کنیم تا دنیا به ما بنگرد و پدر آسمانی مان را  ما پیش چشم دنیا خداپسندانه زندگی 

که ما را محض فیض نجات بخشید )اول پطرس ۲: ۱۲(. جالل دهد 
نیکو  اعمال  از  سرشار  زندگی  برای  یافته ایم،  نجات  فیض  محض  گرچه  ا بنابراین، 
یم تا خدا ما را دوست  و اطاعت لبریز از شادی نجات یافته ایم. ما نیکویی نمی ورز
پسرش  مانند  می خواهد  دلمان  دارد  دوست  را  ما  خدا  چون  بلکه  باشد،  داشته 
آورم«  عمل  به  را  خود  فرستندۀ  خواهش  که  است  آن  من  ک  »خورا فرمود:  که   باشیم 

)یوحنا ۴: ۳۴(.

 دعا
گویی هنوز  گناه بمانیم،  گناه نجات بخشیده ای. مبادا در  ای پدر آسمانی، تو ما را از 
که آن  کن  که طریق حیات هستند. مدد  اسیر آن هستیم. تو به ما احکامی داده ای 
کارهای نیک ما  که ما را می شناسند به  کسانی  یم. باشد همۀ  احکام را عزیز بشمار

کارها تو را جالل دهند. آمین. بنگرند و به خاطر آن 
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 از آنجایی که ما فقط محض فیض 
 و فقط محض ایمان نجات می یابیم، 

منشأ این ایمان کجا است؟

ما هر نعمت و برکت از جمله ایمان را به واسطۀ روح القدس از مسیح هدیه می گیریم.

  تیطس 3: 4- 6
لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهندۀ ما، خدا، ظاهر شد، نه به سبب اعمالی 
کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد  که ما به عدالت 
که او را به ما به دولتمندی ِافاضه نمود، به توسط  که از روح القدس است  تازه و تازگی 

نجات دهندۀ ما عیسی مسیح.

  تفسیر
فرانسیس ِشیفِر

که تنها  آیین در جهان است، چرا  که مسیحیت آسان تر  را درک نماییم  باید این  ما 
که در آن خدای پدر و مسیح و روح القدس عهده دار همه چیز هستند.  آیینی است 
نقشی  هیچ  مخلوقات  سایر  خلقت  در  و  خودمان  خلقت  در  ما  است،  خالق  خدا 
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در  نمی توانیم  اما  ببخشیم،  شمایل  و  شکل  چیزها  خیلی  به  می توانیم  ما  یم.  ندار
نمی دهیم،  انجام  کاری  خودمان  نجات  برای  ما  کنیم.  ایجاد  تغییری  هستی  اصِل 
یم. حال آنکه، در هر دین و  کاری ندار زیرا مسیح همه کار را به انجام رساند. ما دیگر 

کاری انجام دهیم . . .  مذهب، ما باید 
است.  رسانده  انجام  به  را  همه کار  خدا  نمی دهیم؛  انجام  کاری  مسیحیت  در  اما 
از  و  نمود  فدا  را  خود  جان  پسرش  است.  فرستاده  را  پسرش  و  است  آفریده  را  ما  او 
الزم  دیگر  گشت.  متحمل  را  ما  گناه  و  تقصیر  کل  است  الیتناهی  پسر  که  آنجایی 
مسیح  ارزش  و  شایستگی  الیق  یا  بکشیم  دوش  بر  را  گناهانمان  تقصیر  بار  نیست 
 باشیم. او همه را به انجام رسانده است. از این رو، چه بسا مسیحیت آسان ترین آیین 

جهان است.۴۳

میکا اِدموندسان
از  و  می آورند  ایمان  چگونه  ایمانداران  که  است  مورد  این  در  فصل  این  پرسش 
ما  که  است  پرسشی  این  می گردند.  برخوردار  پرداخت  را  بهایش  مسیح  که  نجاتی 
گذشته بازمی گرداند تا به عقب بنگریم و از خودمان بپرسیم: »چگونه من، یک  را به 
و  باشم  داشته  دوست  را  عیسی  توانستم  که  رسیدم  جایی  به  سقوط کرده،  گناهکار 

که بسیاری هنوز به او ایمان نیاورده اند؟« کنم، در حالی  انجیلش را باور 
برای  صلیب  »ذکر  نمایید:  درک  را  حقیقت  این  باید  عظمت،  این  درک  منظور  به 
انجیل  واقعیتهای  می تواند  ما  ذهن   .)۱8 :۱ قرنتیان  )اول  است«  حماقت  هالکان 
را  انجیل  پیغام  نشود،  عمل  وارد  خویش  رحمت  در  خدا  گر  ا ولی،  شود،  متوجه  را 
ما  به  فصل  این  پرسش  اما  پذیرفت.  نخواهیم  را  آن  و  یم  می آور حساب  به  حماقت 
تازه  گناهکارانی حیات  به  وارد عمل می شود. روح القدس  که خدا  یادآوری می کند 
موعظه  انجیل  وقتی   .)۱ :۲ )افسسیان  بودند  مرده  گناهان  و  خطایا  در  که  می بخشد 
قیام کرده  مسیح  بتوانیم  تا  می آورد  بار  به  ایمان  ما  دلهای  در  روح القدس  می شود، 
مکشوف  انجیل  سراسر  در  را  خودش  که  بپذیریم  همان گونه  را  می کند  سلطنت  که 
انجیل( هدیۀ رحیمانۀ خدا است.  به  ما  )پاسخ مطیعانۀ  ایمان  نموده است. حتی 
این حقیقت شگفت انگیز در طرز نگرش ما به نجاتمان و به زندگی مسیحی مان و به 

عبادت و پرستشمان اثرات چشمگیر و شگرفی خواهد داشت.
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پرسش ۳۵

که نجات ما به راستی همه از فیض  نخست اینکه، چنین دیدگاهی تصدیق می کند 
قرار  یمان  پیِش رو که  نجاتی  در  که  ببالیم  خود  به  نمی توانیم  ما  از  هیچ یک  است. 
گرفت نقش داشتیم و به خاطر پیشقدم شدِن خودمان نجات یافتیم. مسلمًا، ما به 
که به لحاظ اصول اخالقی و معنوی به جایی رسیده بودیم  این دلیل نجات نیافتیم 
که به خوبی آموزش دیده ایم  کنیم. قطعًا، به این دلیل  که می توانستیم انجیل را باور 
یافتیم  نجات  دلیل  این  به  فقط  ما  خیر،  است(.  مهم  امری  گرچه  )ا نیافتیم  نجات 
نمود  عطا  روحانی  بینش  ما  به  الهی اش،  شفّقت  و  رحمت  در  قیام کرده،  مسیح  که 
کنیم. عیسی به قوت روح القدس سنگالخ دلمان را شخم زد تا بذر  تا انجیل را باور 
یم، باید خدا را  گر به انجیل ایمان دار کاشته شدۀ انجیل ثمرۀ ایمان و توبه به بار آورد. ا
که فقط خدا  کنیم، چرا  که به ما فیض بخشید تا انجیل را باور  گوییم  حمد و سپاس 
که این تغییر را در ما به وجود آورد. از این سبب، زندگی مسیحی باید  کسی بود  یگانه 
تنها  نیستیم.  بهتر  مسیحی مان  غیر  همسایۀ  از  ما  باشد.  نشان  فروتنی  و  قدردانی  با 
کاماًل شگفت آوری به وقوع پیوسته )یا بهتر  که در زندگی ما اتفاق  تفاوتمان این است 
گذاشته( و همه چیز را تغییر  است بگوییم شخص شگفت آوری در زندگی مان قدم 

داده است.
گاه بودن از اینکه ایمانمان هدیۀ خدا است دیدگاهمان را به  که آ نکتۀ آخر این است 
پرستش دسته جمعی و به ویژه به موعظۀ انجیل تغییر می دهد. در بشارت انجیل، 
مسیح قیام کرده خودش را با قدرتی نجات بخش مکشوف می نماید و انسانها را برای 
نمی گردد؛  آغاز  مسیح  بازگشت  با  ابدی  حیات  می نماید.  متحول  ابدیت  به  ورود 
که قدرت  که روح القدس از طریق انجیل،  حیات ابدی امروز آغاز شده است، چنان 
ی صندلیهای  که رو خدا است برای نجات، آن حیات را به ما عطا می کند. هنگامی 
یم، صرفًا به یک سخنرانی مذهبی  گوش می سپار کلیسا می نشینیم و به پیغام انجیل 
تازه  گناهکاران را حیات  تا  کار است  گوش نمی دهیم. عظیم ترین قدرت جهان در 
که منتظرش هستیم به همین جا و  بخشد. بهشت به زمین می آید و آن آیندۀ پرجالل 
که مسیح بازگردد و جهان او را بنگرد،  همین زماِن حاضر قدم می گذارد. تا آن هنگام 
که خدا به عمل آورده است. تا  پرستش دسته جمعی قلب تپندۀ نجاتی خواهد بود 
کالمش  گرد هم می آییم تا او را بستاییم و به  که در نام مسیح  آن زمان، هفته به هفته 
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به  یج،  تدر به  روح القدس،  قوت  به  و  یم  می دوز چشم  او  به  ایمان  با  یم،  بسپار گوش 
که برای ابدیت ماندگار باشد. گونه ای تبدیل می گردیم 

 دعا
که  چرا  باشیم،  تو  طلب  در  نمی توانستیم  که  زمانی  جستی  را  ما  تو  روح القدس،  ای 
به  که  تو  گر فیض  ا ایمانمان هستی.  تو بخشندۀ  بودیم.  گناهانمان مرده  در خطایا و 
که با  کار نبود، هیچ یک از ما ایمان نمی آوردیم. این تو بودی  ما تولد تازه بخشید در 
که در پرتِو رحمت  گوشتی تبدیل نمودی. باشد  فیضت دلهای سنگی ما را به دلهای 

کشیم. آمین.  که الیقش نبودیم از همۀ فخر فروختن هایمان دست  تو 



بخش 3

 روح، 
 نوسازی، 

رشد در فیض
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ما دربارۀ روح القدس چه باوری داریم؟

که روح القدس خدا است و همراه با پدر و پسر از ازل وجود داشته است.  یم  ما باور دار
که خدا روح القدس را بی چون و چرا به همۀ ایمانداران عطا می کند. یم  ما باور دار

  یوحنا 14: 16- 17
کرد تا همیشه  و من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد 
را  او  که  زیرا  کند،  قبول  را  او  نمی تواند  جهان  که  راستی  روح  یعنی  بماند،  شما  با 
که با شما می ماند و در شما  نمی بیند و نمی شناسد و اما شما او را می شناسید، زیرا 

خواهد بود.

  تفسیر
آگوستین اهل هیپو

بدیهی است  بیابید«  را  »روح القدس  فرمود:  و  گردانش دمید  بر شا وقتی خداوندمان 
نبود،  پدر  روح  فقط  روح القدس  که  برسند  درک  این  به  گردانش  شا می خواست  که 
که روح پدر و روح پسر است  بلکه روح پسر یگانۀ خدا هم بود. در واقع، با همان روح 
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بلکه  نیست،  مخلوق  روح القدس  می گیرد.  شکل  روح القدس  و  پسر  و  پدر   تثلیِث 
خالق است.۴۴

َسم اِستُرمز
به ندرت ممکن است یک مسیحی با پدر بودن خدا کلنجار رود. تجسم اینکه پسر نیز 
خدا است برای بسیاری مشکل نیست. این نامهای شخصی به آسانی برای ما قابل 
پسران  و  پدران  با  روابطمان  و  زندگی  زمین،  کرۀ  ی  رو بر  اینجا  زیرا،  تصور می باشند، 
گوردون فی  تنیده شده است. اما خدای روح القدس معمواًل مقوله ای دشوار است. 
گردانش چنین نظری داشته است: »خدای پدر بی چون  که یکی از شا عنوان می کند 
برایم  برایم معنا دارد. خدای پسر را هم به خوبی درک می کنم. اما روح القدس  و چرا 

چندان واضح و شفاف نیست.«۴۵
خدا  کالم  در  متفاوتند.  می خوانیم  کتاب مقدس  در  آنچه  با  دیدگاه ها  این  چقدر 
با  را دارا نیست، بلکه  که روح القدس در تثلیث اقدس مقام سوم  مشاهده می کنیم 
از ازل وجود داشته است و از همۀ جالل و حرمتی  آنها  برابر است، مانند  پدر و پسر 
که متعلق به خدای تثلیث ما است برخوردار می باشد. روح القدس یک قدرت فاقد 
شخصیت یا یک انرژی فرازمینی و اوهامی نیست. روح القدس از هر نظر شخصیت 
است. او صاحب ذهن است و می اندیشد )اشعیا ۱۱: ۲؛ رومیان 8: ۲7(. روح القدس 
قادر به درک عواطف و احساسات عمیق است )رومیان 8: ۲۶؛ ۱۵: ۳0(. روح القدس 
که چه چیزی به صالح قوم خدا است و چه  صاحب اراده است و تصمیم می گیرد 

چیزی پسر را جالل می دهد )اعمال رسوالن ۱۶: 7؛ اول قرنتیان ۲: ۱۱(.
که می دانیم وقتی  شخصیت داشتن روح القدس آن زمان بیشتر به چشممان می آید 
پسر  و  پدر  از  که  روح القدس   .)۳0 :۴ )افسسیان  می گردد  محزون  او  می کنیم  گناه 
کن می شود رابطه ای زنده و صمیمی  که در ایشان سا کسانی  پایین تر نیست با همۀ 
۱۳: ۱۱؛  )مرقس  می گوید  سخن  روح القدس   .)۱۴ :۱۳ قرنتیان  )دوم  می کند  برقرار 
)اعمال  می کند  تشویق   ،)۱۳ :۱۶ ۱۵: ۲۶؛  )یوحنا  می دهد  شهادت   ،)7 :۲ مکاشفه 
رسوالن 9: ۳۱(، قوت می بخشد )افسسیان ۳: ۱۶(، و ما را تعلیم می دهد، به ویژه در 
موقعیتهای اضطراری )لوقا ۱۲: ۱۲(. شخص بودن روح القدس از آنجا مشخص است 
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پرسش ۳۶

)عبرانیان  می گردد  اهانت  او  به   ،)۳ :۵ رسوالن  )اعمال  می شود  گفته  دروغ  او  به  که 
گفته می شود )متی ۱۲: ۳۱- ۳۲(. کفر  ۱0: ۲9(، و حتی به او 

اصلی  نقش   .)9 :8 )رومیان  است«  مسیح  »روح  روح القدس  اینها،  همۀ  بر  عالوه 
می گردد  کن  سا ما  در  مسیح  روح  که  هستیم،  خدا  معبد  که  ما  در  روح القدس 
کند.  جلب  دیگری  به  خودش  از  را  ما  توجه  که  است  این   ،)۲۲ -۲۱ :۲ )افسسیان 
که توجه ما را به شخص مسیح جلب نماید و اشتیاق  خدمت روح القدس این است 
گرداند )یوحنا ۱۴: ۲۶؛ ۱۶: ۱۲- دل ما را برای منجی مان برانگیزد و ما را سرسپردۀ او 
که مانند یک نورافکن پشت ما   ۱۵(. روح القدس بیش از هر چیز از این مسرور است 
بر همۀ  و  بر زیبایی مسیح  را  تا ذهن ما  کن است(  گرچه قطعًا درون ما سا بایستد )ا
گرداند تا همۀ تأمل و تفکر  آنچه خدا در مسیح و از طریق مسیح برای ما است متمرکز 

ما بر این مهم باشد.
کار روح القدس ژرف می اندیشیم و به خاطر حضور  گویان بر شخص و  که دعا حال 
ُتَرنس  توماس  کالم  به  که  ِبجا است  را سپاس می گوییم،  او  زندگی مان  در  پرقدرتش 
یا  الهی  وجود  یک  صرفًا  »روح القدس  می شود:  یادآور  چنین  ما  به  که  نماییم  توجه 
کنشی  ُکنش و وا گرفته باشد. روح القدس  که از خدا نشأت  وجودی شبیه خدا نیست 
کند و  که خدا آن را از خودش جدا  از دوردست ها نیست. روح القدس چیزی نیست 
به ما هدیه دهد. خدا در روح القدس خودش مستقیمًا در ما عمل می کند و با عطای 

کمتر از خودش را به ما نمی بخشد.«۴۶ روح خود به ما شخصی 

 دعا
کند.  زندگی  ما  در  تا  فرستادی  را  خودت  روح  که  ممنونیم  تو  از  ما،  یاور  ای  خدایا، 
که او ما را توبیخ و تأدیب می نماید، قوت می بخشد و تسلی می دهد.  یم  سپاسگزار
یست  ز ایمان  در  روح القدس  قدرت  به  بلکه  خودمان  قدرت  به  نه  تا  نما  یاری  را  ما 
لبریز باشیم.  از شادی روح القدس  و  یم  بردار گام  که در مسیر اطاعت  نماییم. باشد 

آمین.
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چگونه روح القدس ما را مدد می کند؟

راهنمایی  را  ما  می دهد،  تسلی  را  ما  می سازد،  ملزم  گناهمان  به  را  ما  روح القدس 
که  می کند، به ما عطایای روحانی می بخشد و این اشتیاق را در ما به وجود می آورد 
کنیم و ما را قادر  که دعا  کنیم. روح القدس به ما توانایی می بخشد  از خدا اطاعت 

کالم خدا را درک نماییم. می سازد تا 

  افسسیان 6: 17- 1۸
تمام  التماِس  و  با دعا  و  ید  بردار کالم خدا است  که  را  و خوِد نجات و شمشیر روح 
التماِس تمام به جهت همۀ  کنید و برای همین به اصرار و  در هر وقت در روح دعا 

مقدسان بیدار باشید.

  تفسیر
جان اُئِن

یشه و  کن می شود ما را راهنمایی و هدایت می نماید. او از ر که در ما سا روح القدس 
بنیان به ذهن ما روشنگری می بخشد، به ما چشم بصیرت عطا می کند، به ما درک 



روح، نوسازی، رشد در فیض

۱7۴

و  شگرف  نور  به  یکی  تار از  را  ما  و  می گرداند  روشن ضمیر  را  ما  می بخشد،  بینش  و 
اعجاب آور منتقل می سازد. از این رو، ما توانایی می یابیم راه خود را بیابیم، مسیرمان 
را بشناسیم و امور الهی را تشخیص دهیم . . . روح القدس به ما روشنگری و فهمی 
نماییم  و درک  را تشخیص دهیم  روحانی  امور  کلی  به طور  بتوانیم  تا  تازه می بخشد 
تابیده  بر وجودمان  نور  با نازل شدن روح القدس در ما،   .  .  . گردیم  امور  و پذیرای آن 
روح القدس در  آنچه  تا همۀ  ما قوت می یابیم  و قوت در ما جاری می گردد.  می شود 
کنیم و به آنها جامۀ عمل بپوشانیم . . . وقتی  رحمتش بر ما مکشوف می کند قبول 
کن می گردد، ما حامی و پشتیبان می یابیم. دل ما مستعد است  روح القدس در ما سا
در آزمونهای دشوار زندگی خود را ببازد و سست و متزلزل شود. در واقع، جزیی ترین 
مسأله ای ما را از پا می اندازد: دل و جانمان و همۀ وجودمان در یک چشم بر هم زدن 
که  را  یاری مان می شتابد و عجز و درماندگی مان  به  . روح القدس   .  . آمادۀ سقوطند 

کنند بر دوش می گیرد.۴7 آماده اند ما را افتاده و خمیده 

لئو شاستِر
کرد.«  کالم عیسی همیشه توجه مرا جلب می کند: »جدا از من هیچ نمی توانید  این 
که  زنده می کند  را در ذهنمان  واقعیت  این  ما می گردد  فروتنی  که موجب  کالم  این 
نیازمند  کمال،  و  تمام  کل،  تا  از جزء  بلکه  نیستیم،  به خداوند محتاج  کمابیش  ما 
بیشتر  یم و حتی  نیاز دار آنچه  به ما هر  با عطا نمودن روح القدس  او هستیم. مسیح 
حیات  ما  به  روح القدس  است.  نموده  فراهم  برایمان  کل  تا  جزء  از  را  نیازمان  از 
است  حیات  که  کسی  یگانه  به  را  ما  و  می گرداند  لبریز  را  زندگی مان  او  می بخشد. 
امور  نیازمنداِن  صرفًا  ما  که  می بخشد  حیات  ما  به  زمانی  او  می سازد.  رهنمون 
که  گناه مرده ایم. حیات روحانی ما زمانی آغاز می گردد  روحانی نیستیم، بلکه ما در 
روح القدس به ما تولد تازه عطا می کند و ما را حیات تازه می بخشد. وقتی او دلهای 
واقعی  ما  برای  را  کالم خدا  تبدیل می کند، حقیقت  گوشتی  به دلهای  را  ما  سنگی 
گشاده  ی  رو با  است  گشته  مکشوف  ما  به  انجیل  در  که  را  مسیح  ما  و  می گرداند 
که  این معنا نیست  به  که مسیحی شدن  یادآوری می کند  ما  به  امر  این  می پذیریم. 
ما فقط محض  که  این معنا است  به  بهتری می شویم. مسیحی شدن  انسانهای  ما 

فیض خدا و فقط محض ایمان به انسانهایی جدید تبدیل می شویم.
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وقتی  می گرداند.  لبریز  را  ما  زندگی  هم  می بخشد  حیات  ما  به  هم  روح القدس 
به  را  فرزندخواندگی  روح  و  می پذیرد  فرزندی  به  را  ما  پدر  خدای  می شویم،  مسیحی 
این رو،  از  کند.  ُپر  را  ما  و  نماید  یست  ز ما  در  تا  می آید  روح القدس  می کند.  عطا  ما 
گناهمان  روح القدس هادی و مشاور ما خواهد بود. او ما را پشتیبانی می کند، ما را به 
را  زندگی مان  باید  که  طریقی  در  می بخشد،  قوت  ما  به  مسیح  در  می سازد،  ملزم 
که  پیش بگیریم تشویقمان می نماید، ما را در دعا نمودن مدد می کند و حتی زمانی 
مراحل،  این  همۀ  در  می کند.  دعا  برایمان  کنیم  دعا  نمی توانیم  که  ضعیفیم  آن قدر 
توانایی  ما  به  او  گردیم.  تبدیل  مسیح  شباهت  به  تا  می دهد  رشد  را  ما  روح القدس 
برایمان  پیشاپیش  خدا  که  یم  آور به جا  نیکی  کارهای  و  یم  ورز نیکویی  تا  می بخشد 
بنای  برای  آنها  از  تا  به ما عطایای خاص می بخشد  تدارک دیده است. روح القدس 
و  نماییم  خدمتش  و  باشیم  داشته  دوست  را  خدا  و  نماییم  استفاده  مسیح  بدن 

مطیعش باشیم.
به  را  ما  و  می گرداند  لبریز  را  زندگی مان  او  می بخشد.  حیات  ما  به  روح القدس  پس 
یگانه کسی که حیات است رهنمون می سازد. عیسی فرمود: »]روح القدس[ مرا جالل 
داد«  خواهد  خبر  شما  به  و  گرفت  خواهد  است  من  آِن  آنچه  از  که  زیرا  داد،  خواهد 
)یوحنا ۱۶: ۱۴(. روح القدس روح مسیح است. او توجه را به خودش جلب نمی کند، 
بلکه عیسی را جالل می دهد و به ما فیض می بخشد تا ما هم عیسی را جالل دهیم 
که  کسی  گردانیم و شیفته اش باشیم. آن یگانه  که حیات است حیات خود  و او را 
الف و یا است، الف و آخر است، روح خودش را به ما عطا می کند تا نیازهایمان را 
کل برطرف نماید. روح القدس به ما حیات می بخشد و زندگی مان را لبریز  از جزء تا 

که حیات است رهنمون می سازد. کسی  می گرداند و ما را به یگانه 

 دعا
گناهان  کن. نور خود را بر  ای خدای روح القدس، هر طور اراده ات است در ما عمل 
توانمان خارج هستند تجهیز  از  که  کارهایی  انجام  برای  را  ما  بتابان.  مخفی دلمان 
و  نما  شفاعت  برایمان  باشیم.  مسرور  می کند  شاد  را  تو  هرچه  در  تا  کن  کاری  نما. 

کالم حقیقت را به درستی درک نماییم. آمین. چشمانمان را بگشا تا 
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دعا چیست؟

باز  او  ستایش  و  حمد  به  لب  بگشاییم،  خدا  پیشگاه  در  را  دلمان  اینکه  یعنی  دعا 
کنیم و خدا را  گناهانمان اعتراف  یم، به  کنیم، تقاضاهایمان را با خدا در میان بگذار

گوییم. شکر و سپاس 

  مزمور 6۲: ۸
زیرا خدا  بریزید.  ی  را به حضور و و دلهای خود  کنید  توکل  او  بر  ای قوم، همه وقت 

ملجای ما است.

  تفسیر
آبراهام بوت

که دشمنان روح و جان شما سابقه دار و زیرک و پرقدرتند و استخوان بندی  از آنجا 
و  پیوسته  که  می باشد  ضروری  و  الزم  بسیار  است،  ناپایدار  و  متغیر  شما  روحانی 
کنیم. چه چیزی از این پرمصلحت تر و  بی وقفه با به یاد داشتن این واقعیتها زندگی 
کنید،  یست نمایید، بیدار باشید و دعا  که با تدبیر و با دوراندیشی ز واجب تر است 
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گوشۀ ذهنتان ماندگار باشد  گرفتار شوید؟ همواره باید این حس در  مبادا در وسوسه 
ید. چه بسا همواره باید این حس عجز  که ضیف و عاجز هستید و توانایی الزم را ندار
که در این دنیا به سر می برید،  کردارتان نیز بروز دهید. مادامی  و ناتوانی را در رفتار و 
شما  در  همیشه  و  است  شما  کمین  در  همیشه  که  است  دشمنی  شما  ذات  فساد 
که از هر سو هجوم می آورد  است و چون همیشه به شدت تمایل دارد به هر وسوسه ای 
ید. هشیار و بیدار باشید، با جدیت و  تن دهد باید دل خود را به حفِظ تمام نگاه دار
کوشایی هشیار و بیدار باشید نسبت به همۀ خیاالت و خواسته ها و تمایالت ذات 
تمایالت جامۀ  و  و مقاصد آن خواسته ها  از اهداف  به هیچ یک  آنکه  از  خود. پیش 
عمل بپوشانید، حواستان باشد آن خواسته ها و تمایالت از کجا سر بلند می کنند و به 
که بر دل  که »آن  گرایش دارند. چون دل انسان به قدری حیله گر و فریبکار است  کجا 
که دلش او را تهدید می کند  کسی از خطری  خود توکل نماید احمق می باشد« چنین 
خطر  این   . است  سودمند  و  مفید  برایش  چیزی  چه  اینکه  از  غافل  و  است  بی خبر 
باید باعث شود تک تک فرزندان خدا ملتمسانه و متواضعانه و با تب و تاب بسیار، 
یست نمایند و از آنجا دور  بی وقفه، به درگاه خدا زانو زنند و در پیشگاه تخت فیض ز
که در آنجا دست خطر به آنها نمی رسد. قطعًا، هر قدر قدرت دشمنانمان  نشوند، چرا 
کمین ما است بیشتر به چشممان بیایند، بیشتر خود را  که از جانب آنها در  و خطری 
وقف دعای پرحرارت می نماییم. وقتی دنیا و شیطان و جسمتان دشمنان سرسخت 
و  خونسرد  می توانید  مسیحیان،  ای  شما،  آیا  خستگی ناپذیرند،  و  سازش ناپذیر  و 

کرخت و بی توجه باشید؟۴8 بی تفاوت و 

جان پای پر
گام برداشتن شما به  دعا طریق سلوک نمودن شما به روح القدس است. دعا طریق 
و  َدم  کل زندگی مسیحی است. دعا  بیان دیگر، دعا تنفس  به  ایمان است.  وسیلۀ 

بازدم است. دعا طریق حیات شما است. 
برایتان  فصل  این  پرسش  خصوص  در  را  منظورم  اصل،  چهار  به  اشاره  با  کنون،  ا
توضیح می دهم: اعتراف، تقاضا، ستایش، شکرگزاری. توصیۀ من به شما این است 
این  ید،  دار نیاز  کمک  به  کردید  احساس  که  شدید  رو به رو  موقعیتی  هر  با  هرگاه  که 

کار ببرید. چهار اصل را در دعایتان به 
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کنم و بسیار دلهره و اضطراب دارم  کنید قرار است برای جماعتی سخنرانی  فرض 
فرض  می شوند  دلهره تان  و  تشویش  موجب  که  را  مواردی  شخصًا  می توانید  )شما 
عهده اش  از  »آیا  می پرسم:  خودم  از  می گردد،  نزدیک  سخنرانی  لحظۀ  وقتی  کنید(. 
این  در  شوم؟«  مضحکه  مبادا  می آورم؟  خاطر  به  بگویم  باید  هرچه  آیا  برمی آیم؟ 
و الیق  گناهکارم  و می گویم: »خداوندا، من  اعتراف می کنم  به خدا  را  نیازم  لحظه، 
کمک تو محتاجم. بدون تو نمی توانم قدم از قدم بردارم.« این  کمک تو نیستم، اما به 

مرحلۀ اعتراف در دعا است.
به من  به مرحلۀ تقاضا می روم: »خداوندا، خواهش می کنم  از مرحلۀ اعتراف  سپس 
کن. محتاج حافظۀ قوی هستم. محتاج فن بیان هستم. محتاج طرز برخورد  کمک 
کنم. من  صحیح هستم. محتاج تواضع و فروتنی هستم. باید به چشمان مردم نگاه 
این  همۀ  اما  باشم.  مفید  مخاطبانم  برای  می خواهد  دلم  هستم.  اینها  همۀ  محتاج 
کن.« این مرحلۀ تقاضا در دعا است: طلب یاری  کمکم  توانایی ها را در خودم ندارم. 

و مدد.
که شایستۀ ستایش  کنم و دربارۀ خدا به چیزی محکم بچسبم  سپس باید دست دراز 
را  »تو  آیه:  این  مانند  به  قرار دهم، چیزی  آن  بر  را  اعتمادم  اینکه  و درخور  باشد  خدا 
خود  پیروزمند  راست  دست  به  را  تو  داد.  خواهم  معاونت  را  تو  نمود.  خواهم  تقویت 
کرد« )به اشعیا ۴۱: ۱0 مراجعه نمایید(. من به آن وعده می چسبم،  دستگیری خواهم 
را  او  و  می کنم  توکل  او  به  می چسبم.  رحمت  آن  به  محبت،  آن  به  قدرت،  آن  به 
یاری ام  که  می کنم  توکل  تو  به  کنی.  کمکم  می توانی  خداوند،  ای  »تو،  می ستایم. 
کنی و قادری کمک کنی!«  که مایلی کمک  که خدایی هستی  نمایی. تو را می ستایم 

این مرحلۀ توکل و ستایش در دعا است.
که صحبتم به پایان می رسد،  پس سخنرانی ام را با توکل به خدا آغاز می کنم و زمانی 
با  کند،  کمکم  که  نمودم  توکل  خدا  به  چون  می کنم.  تشکر  خدا  از  شرایطی،  هر  در 
که خدا زحمت  که نسبتم به سخنرانی ام داشته باشم، ایمان دارم  وجود هر حسی هم 
کوششم را بی ثمر نمی گذارد. »ممنون خداوند!« این مرحلۀ شکرگزاری در  و تالش و 

دعا است.
کلیدی در خصوص دعا هستند. اینها چهار واژۀ 

کنید. »به تو محتاجم.« اول، پیوسته نیازتان را به خداوند اعتراف 
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کن.« کنید. »کمکم  دوم، تقاضایتان را مطرح 
رساندن  انجام  به  در  توانایی اش  برای  خدا  ستایش  و  خدا  به  توکل  با  همراه  سوم، 

تقاضایتان، به وعده های خدا بچسبید.
کنید و بگویید: »سپاسگزارم.« کمک می کند، سجده  آن گاه، وقتی به شما 

این است ضرب آهنگ و َنَفس زندگی مسیحی.

 دعا
در  تو  کنیم.  دعا  می خواهی  ما  از  که  هستیم  سپاسگزارت  ما،  عظیم  ملجای  ای 
را  صدایمان  می کنیم  دعا  که  زمان  آن  و  هستی  نزدیک  تو  نیستی؛  دوردست ها 
بدون  که  باشد  کنیم.  خالی  حضورت  به  را  دلهایمان  بی وقفه  که  باشد  می شنوی. 

یم. آمین. کنیم و خوِد واقعی مان را به پیشگاه تخت فیضت بیاور تزویر و نیرنگ دعا 
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 ما باید با چه حالت و خُلق و خویی 
دعا کنیم؟

با  را  خود  باید  کنیم.  دعا  قدردانی  و  پشتکار  و  محبت  از  سرشار  حالتی  با  باید  ما 
که خدا به خاطر مسیح همواره  افتاده دلی و فروتنی تسلیم ارادۀ خدا نماییم و بدانیم 

دعاهایمان را می شنود.

  فیلیپیان 4: 6
شکرگزاری،  با  دعا،  و  صالت  با  چیز  هر  در  بلکه  مکنید،  اندیشه  هیچ چیز  برای 

کنید. مسووالت خود را به خدا عرض 

  تفسیر
جان بانیان

پیش از شروع به دعا، از خودتان این سوالها را بپرسید: »ای جان من، به چه مقصود 
کنی؟ آیا او در  گفت و شنود  به اینجا پناه آوردی؟ آیا نیامده ای تا در دعا با خداوند 
اینجا حاضر است؟ آیا صدایت را می شنود؟ آیا رحمان و رحیم است؟ آیا تو را مدد 
گرانبار نیستی؟ مگر دعایت به سعادت روح و جانت مربوط نیست؟  می کند؟ مگر 
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تدارک  این  تکمیل  در  آوری؟«  رحم  به  را  خداوند  دل  تا  می بری  کار  به  واژگانی  چه 
کسترید و او خدای بزرگ،  ک و خا که شما خا دیدن برای دعا باید توجه داشته باشید 
باید  است.  پوشانده  نور  جامۀ  به  را  خود  که  است  مسیح،  عیسی  خداوندمان  پدر 
که  گناهکاری فرومایه هستید و او خدای قدوس است،  که شما  توجه داشته باشید 
ِکرم خزنده ای ناچیز هستید و او خالق قادر مطلق. در دعایتان فراموش نکنید  شما 
بهتر  وقتی دعا می کنید،  گویید.  و سپاس  به سبب رحمتهایش شکر  را  که خداوند 
قلب  صمیم  از  ید  می آور زبان  بر  که  کالمی  اینکه  تا  باشد  واژه  از  تهی  قلبتان  است 
گناه انسان را فریب می دهد تا دست از  گناه بازمی دارد یا  نباشد. یا دعا انسان را از 

دعا بکشد.۴9

تابیتی آنیاب ویله
نیستند.  سازگار  هم  با  دعا  و  کاری  یا ر است.  متضاد  ترکیب  یک  کارانه  یا ر دعای 
کاری به دور باشد. خداوند  یا که برازندۀ معنای دعا است باید از دورویی و ر هرچه 
کسانی صحبت می کند  را در انجیل به ما تعلیم می دهد وقتی دربارۀ  این حقیقت 
صحنۀ  دعا  افرادی  چنین  برای  می کنند.  دعا  دیگران  توجه  جلب  خاطر  به  که 
که  که طول بکشد این را می دانید  نمایش است. مدت زمان دعای شما هر قدر هم 
گاه،  الزم نیست دعایتان را در معرض نمایش قرار دهید تا تماشاچی داشته باشد. 
گفتارمان را تحسین می کنیم و دوست  خودمان نظاره گر دعایمان می گردیم، شیوایی 
غرور  نمایش  به  خدا  با  مشارکت  از  دعایمان  نتیجه،  در  نماییم.  وجود  ابراز  یم  دار

تبدیل می گردد.
اما دعای حقیقی با ابراز محبت نشان است. دعای حقیقی با پشتکار و ثباِت قدم 

نشان است. دعای حقیقی با ابراز تشکر و قدردانی نشان است.
روح القدس  خدای  و  پسر  خدای  و  پدر  خدای  با  دعا  هنگام  به  چون  محبت؟  چرا 
می کنیم.  دعا  پدر  درگاه  به  روح القدس  واسطۀ  به  و  پسر  نام  در  ما  یم.  دار مشارکت 
آنها  با  و  بشناسیم  را  ایشان  و  ببریم  لذت  حضورشان  از  است  قرار  دعا،  هنگام  به 

مشارکت داشته باشیم. چگونه ممکن است بتوان بدون محبت دعا نمود؟
دعا باید با پشتکار و ثباِت قدم و عزم راسخ نشان باشد. باید بی وقفه در را بکوبیم. 
با  ما  جسم  است.  ضروری  و  الزم  جسممان  بر  نمودن  غلبه  برای  پشتکاری  چنین 



۱8۳

پرسش ۳9

جای  حواسمان  دعا  هنگام  به  گاه  که  است  این  جز  مگر  آه،  است.  جنگ  در  روح 
گاه به هنگام  که  دیگری می رود و ذهنمان به هر سو پرسه می زند؟ مگر جز این است 
که من هم مانند  دعا ضعیف و سست و وامانده هستیم؟ زمانهایی وجود داشته اند 
از این رو، به  رسوالن خداوندمان در باغ جتسیمانی به هنگام دعا به خواب رفته ام. 
پشتکار و ثباِت قدم نیازمندیم. ما در خصوص امور الهی به عزم راسخ نیازمندیم تا 
مصلوب  دوباره  را  جسم  این  و  بزداید  ما  از  را  می گردد  حواس پرتی مان  موجب  آنچه 

کامل تری داشته باشیم. کند تا بتوانیم با خداوند مشارکت 
برکات  باشد.  نشان  شکرگزاری  و  قدردانی  ابراز  با  باید  دعا  که  است  این  آخر  نکتۀ 
در  الهی  مداخلۀ  آن  کنیم.  نشان  را  الهی اش  تدبیر  و  مشّیت  یم.  بشمار را  خداوند 
می شویم،  برخوردار  مسیح  وجود  برکت  از  فقط  نه  که  کنیم  مشاهده  را  زندگی مان 
گشتن را به طریقهای  بلکه از هرچه در مسیح است بهره مند می گردیم و این بهره مند 
و  امید  که  زمانی  از  دیرتر  گاه،  موقع،  به  و  ِبجا  گاه،  می کنیم،  تجربه  غافلگیرانه 
که برکتند و وفور مهربانی او به ما هستند باید  یم. مداخلۀ الهِی خدا  انتظارش را دار
حس قدردانی و شکرگزاری را در ما برانگیزند. دعاهای ما باید با ابراز تشکر و قدردانی 

نشان باشند تا مبادا از مهربانی و نیکویی خداوند غافل بمانیم.
کنیم، به قول معروف، به قلب  اثر دست خدا را مشاهده  که نمی توانیم  حتی زمانی 
نیکویی اش  قدردان  ما  و  است  نیکو  خدا  می دانیم  که  چرا  می کنیم،  اعتماد  خدا 
با  را  ما  و  می بخشد  پشتکار  و  انگیزه  دعایمان  در  ما  به  حقیقت  این  هستیم. 
روح القدس  و  پدرمان،  خدا  منجی مان،  مسیح  سوی  به  محبت  از  سرشار  دلی 

تسلی دهنده مان هدایت می نماید.

 دعا
نام پسر محبوبت به نزدت می آییم. به ما پشتکار و ثباِت قدم در  ای پدر پرمهر، در 
که  دعایمان بی درنگ اجابت نمی گردد. باشد باور داشته  دعا عطا نما حتی زمانی 
یغ  که در باشیم  اطمینان داشته  و  یغ نمی کنی  ما در از  را  نیکویی  تو هیچ  که  باشیم 
می کنی هر آنچه در طلبش هستیم و به ما آسیب وارد می کند. طریقهای تو اعظم از 

یم. آمین. طریقهای ما است و ما درخواستهایمان را به مهربانی مقتدرانه ات می سپار
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محتوای دعای ما باید چه باشد؟

کل کالم خدا، از جمله دعایی که عیسی خودش به ما تعلیم داد، هادی و الهام بخش 
ما است و به ما نشان می دهد محتوای  دعایمان باید چه باشد.

  افسسیان 3: 14- ۲1
که از او هر خانواده ای در آسمان و بر زمین ُمسّما  از این سبب، زانو می زنم نزد آن پدر 
که در انسانیت باطنی خود  کند  که به حسب دولت جالل خود به شما عطا  می شود، 
کن شود  از روح او به قوت زورآور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما سا
ک  که با تمامی مقدسان ادرا کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید  یشه  و در محبت ر
که  که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح  کنید 

فوق از معرفت است تا ُپر شوید تا تمامی پری خدا.
کنیم،  یادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر  که بکند بی نهایت ز که قادر است  الحال، او را 
تا  عیسی  مسیح  در  و  کلیسا  در  را  او  مر  می کند،  عمل  ما  در  که  قوتی  آن  حسب  به 

جمیع قرنها تا ابداالباد جالل باد. آمین.
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  تفسیر
جان کِریسوستوم

کالم مقدس خدا به ما می رسد. مدد و  چقدر پرمنفعت و پرفایده است هر آنچه از 
است.  بسنده  و  کافی  بسیار  نیازی  هر  نمودن  برطرف  برای  خدا  مقدس  کالم  یاری 
که از قبل مکتوب  پولس به همین نکته اشاره می کند وقتی می گوید: »همۀ چیزهایی 
کتاب امیدوار باشیم« )رومیان ۱۵: ۴؛  شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی 
گنجینه ای است  کالم الهی  به اول قرنتیان ۱0: ۱۱ نیز مراجعه نمایید(. در اصل، این 
کسی می خواهد غرور بی معنی اش  که همه گونه چاره و راه حل را در خود نهان دارد: آیا 
را  پول دوستی  به  میل  یا  کند  خاموش  را  شهوت  آتش  می خواهد  یا  بگذارد  کنار  را 
و  بردبار  یا  بپروراند  خود  در  را  شادی  یا  باشد  یگردان  رو محنت  از  یا  نماید  لگدمال 

کالم خدا یافت می شود.۵0 گنجینۀ  گردد؟ چارۀ همۀ اینها به فراوانی در  شکیبا 

آلیستِر بِگ
کنیم،  دعا  موضوعی  چه  دربارۀ  باید  که  می شود  مطرح  برایمان  سوال  این  وقتی 
که به ما الهام  کتاب مقدس است  یم، زیرا  کتاب مقدس می رو گاه، به سمت  ناخودآ
همیشه  باید  که  شود  یادآور  ما  به  عیسی  خواه  می کند.  راهنمایی  را  ما  و  می بخشد 
بیدار بمانیم و دعا کنیم خواه پولس به فیلیپیان یادآوری کند که برای هیچ چیز نگران 
کتاب مقدس  نباشند بلکه در دعا برای همه چیز به درگاه خدا بروند، در هر حال، این 
که دعا می کنیم، به راستی  که ما را در مسیر درست هدایت می نماید. زمانی  است 
که زندگی مان و زندگی دیگران را هم راستا با اهداف و مقاصدش  از خدا می خواهیم 
خاطرجمعی  و  اطمینان  با  می توانیم  می کنیم،  دعا  شکل  این  به  وقتی  دارد.   نگاه 

کنیم. دعا 
زنان  و  مردان  که  کنیم  دعا  می توانیم  کنیم،  دعا  جهانمان  برای  می توانیم  این رو،  از 
به  کارگران  که  کنیم  دعا  می توانیم  عیسی،  کالم  طبق  بیاورند.  ایمان  انجیل  به 
کنیم.  کشتزار فرستاده شوند. می توانیم برای عملکرد انجیل در زندگی خودمان دعا 
گردیم. وقتی چنین دعا می کنیم، باید به  کر  که مقدس و شاد و شا کنیم  می توانیم دعا 
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که بیش از آنکه حتی ما زمانی را به دعا اختصاص دهیم و از خدا  یاد داشته باشیم 
تقاضا نماییم، چقدر بیشتر، خدا خودش مشتاق است ما را برکت دهد.

که شریر هستید دادن بخششهای نیکو را به اوالد خود  عیسی فرمود: »پس، هرگاه شما 
که از او  که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی  یاده، پدر شما  می دانید، چقدر ز

سوال می کنند خواهد بخشید!« )متی 7: ۱۱(.

 دعا
کالم زنده ات خواسته ها و دعایمان را شکل  که  که دعا می شنوی، باشد  ای خدایی 
کنیم.  کلنجار وادارد تا برای امور به ظاهر محال دعا  کالمت ما را به  که  دهد. باشد 
کالمت بر دیدگاه ما  که ما پسران و دختران عزیزت به نزدت می آییم  باشد آن هنگام 
که نیازمان  کالمت ما را به سجده وادارد هنگامی  که  نسبت به تو تأثیر بگذارد. باشد 

را به خودت تشخیص می دهیم. آمین.
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دعای ربّانی چیست؟

که در  تو چنان  ارادۀ  بیاید.  تو  باد. ملکوت  تو مقدس  نام  که در آسمانی،  ما  پدر  ای 
کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را  کرده شود. نان  آسمان است بر زمین نیز 
که ما نیز قرض داران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از  ببخش چنان 

شریر ما را رهایی ده.

  متی 6: 9
که در آسمانی، نام تو مقدس باد . . . « کنید: »ای پدر ما  پس شما به این طور دعا 

  تفسیر
مارتین لوتر

کم رو هستید؟ جسم و خون همواره سد راه ایمان قرار  آیا احساس می کنید ضعیف و 
کنید. آیا چون  کوشایی دعا  که با جدیت و  گویی الیق و شایسته نیستید  می گیرند، 
کالم  گر چنین است، به  که خدا صدایتان را می شنود؟ ا ید  گناهکار هستید شک دار
دارم  دست  در  را  خدا  حکم  ناالیق،  و  گناهکارم  گرچه  ا بگویید:  و  کنید  تکیه  خدا 
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که در رحمتش صدای مرا  با من است  کنم، این وعدۀ خدا  که به من می گوید دعا 
می شنود. خدا صدای مرا می شنود نه به خاطر لیاقتم بلکه به خاطر مسیح خداوند. 
کنید و شادمانه زانو زنید  گونه اندیشه و تردید را از خود دور  به این طریقها می توانید هر 
نبودنتان بلکه دربارۀ  یا الیق  نه در خصوص الیق بودن  اما  کنید،  کنید. دعا  و دعا 
کالمی  که به شما می گوید بر آن استوار باشید، به ویژه اینکه  کالمش  نیازتان و دربارۀ 
که بدانید چگونه و برای چه چیزی  ی شما و در دهان شما قرار داده است  را پیِش رو
مسیح  واسطۀ  به  می توانید  نشاط  و  شادی  از  سرشار  دلی  با  شما  کنید.  دعا  باید 
و شایستگی  لیاقت  به  او  تا  بنهید  ی  آغوش و در  را  و دعاهایتان  کنید  خداوند دعا 

خودش آن دعاها را به حضور پدر ببرد.۵۱

خوآن سانِچز
کردن را به آنها بیاموزد، عیسی الگویی به  گردان عیسی از او خواستند دعا  وقتی شا
که  است  الگویی  واقع  در  دعا  این  می نامیم.  رّبانی  دعای  را  آن  ما  که  داد  ارائه  آنها 
گردانش  به شا را  کردن  این طریق دعا  به  کردن مقرر نمود. عیسی  برای دعا  خداوند 

تعلیم داد.
که جهان هستی را آفرید پدر ما در  یم خدا  وقتی می گوییم: »ای پدر ما« به یاد می آور
که حافظ بقای ما است. او  آسمان است. او پدر روزی رسان است. او پدری است 
که می توانیم به  که محافظت می نماید. دعای رّبانی به ما یادآور می شود  پدری است 

یم. یم و نیازهایمان را با او در میان بگذار نزد پدرمان بدو
وقتی  پس  پادشاهمان.  هم  است  ما  پدر  هم  خدا  که  نمود  یادآوری  ما  به  عیسی 
که پدرمان پادشاه  می گوییم: »ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو به انجام رسد« متوجه هستیم 
که بر همه چیز اقتدار  که پادشاه عالم هستی است،  است. ما به نزد پدرمان می آییم 
که پادشاه است. باالترین  مطلق دارد. پیش از هر چیز، باید بر پدرمان متمرکز باشیم 
کنیم:  دعا  چنین  باید  پس  باشد.  مقدس  نامش  که  است  این  پدر  فرزندان  شادی 
گردان.« دعای رّبانی دعای دسته جمعی است: »ای پدر ما.«  »خدایا، نامت را شهره 
که نام خدا  که ما تک فرزند نیستیم. اشتیاق ما این است  این به ما یادآوری می کند 
تا  آرزومندیم  ما  نیست.  ما  این جهان وطن  نهایت،  در  باشد.  کل جهان مقدس  در 
یادآور  ما  به  عیسی  زمان،  آن  تا  اما،  گردد.  برقرار  کمال،  به  خدا،  ملکوت  سرانجام 
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به  وقتی  یم،  می ورز گناه  پدرمان  به  وقتی  یم.  برو پدرمان  نزد  به  می توانیم  که  می شود 
یم، می توانیم از او طلب بخشش نماییم. گناه می ورز پادشاهمان 

کاماًل، به پدرمان  که ما برای کل نیازهای روزانه مان،  الگوی دعای رّبانی به ما می آموزد 
فراموشی  به  را  واقعیت  این  کم کم  زمانه  این  مردمان  می کنم  تصور  هستیم.  وابسته 
بده.«  ما  به  امروز  را  ما  کفاف  »نان  کنیم:  این گونه دعا  می سپارند. عیسی می فرماید 

این دعا ما را فروتن می نماید.
که ما در نبرد روحانی به سر می بریم  تا ملکوت خدا از راه رسد، باید این را درک نماییم 
نماید.  محافظت  را  ما  می خواهیم  پادشاهمان  از  ما  هستیم.  محافظت  نیازمند  و 
که ما در این پیکار روحانی زره خدا را به تن  پولس رسول به ما خاطرنشان می سازد 
می کنیم نه زره خودمان را )افسسیان ۶: ۱0- ۱8(. ما زره پادشاهمان را بر تن می کنیم. 
ما زره پدرمان را بر تن می کنیم و به قوت پدرمان می جنگیم. بنابراین، هم ِبجا است 
که با آن  که در آن به سر می بریم و با هر نیازی  که در هر شرایطی  هم به صالح ما است 
کاماًل، به پدِر  که لحظه به لحظه و َنَفس به َنَفس،  رو به رو هستیم به یاد داشته باشیم 
یم و  یم. می توانیم به حضورش برو پادشاهمان وابسته هستیم و می توانیم به نزدش بدو

یم. می توانیم نیازهایمان را با او در میان بگذار
شهره  را  پادشاهمان  نام  که  کنیم  زندگی  گونه ای  به  باشد  یم،  دار بدن  در  جان  تا 
و  شخصی مان،  زندگی  در  هم  کلیسا  در  هم  گردانیم،  مقدس  را  نامش  که  گردانیم، 
که بی تاِب بازگشت عیسی باشیم، اما  بی تاِب از راه رسیدن ملکوتش باشیم. باشد 
گناه ما را می آمرزد و نان روزانه مان را تأمین می کند و  که تا آن روز فرار رسد او  می دانیم 

ما را از شریر در امان نگاه می دارد.

 دعا
از  را  یم ما  بر زبان می آور به ما آموختی  که  را  که در آسمانی، وقتی دعایی  ای پدر ما 
به  باشد.  دلمان  تمنای  تقاضاها  این  که  باشد  نگهدار.  امان  در  تهی  واژگان  تکرار 

خاطر نام عظیمت ملکوتت را برای ما و از طریق ما بر زمین برقرار نما. آمین.
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چگونه باید کالم خدا را خواند و به آن 
گوش سپرد؟

گوش سپرد تا به  کالم خدا را خواند و به آن  گویان باید  کوشایی، با آمادگی، و دعا با 
این ترتیب بتوانیم آن را با ایمان پذیرا شویم، در دلمان جای دهیم و در زندگی مان به 

گیریم. کار 

  دوم تیموتائوس 3: 16- 17
در  تربیت  و  اصالح  و  تنبیه  و  تعلیم  جهت  به  و  است  خدا  الهام  از  ُکتب  تمامی 

کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. عدالت مفید است، تا مرد خدا 

  تفسیر
توماس کِرانمِر

کالم خدا است  که  کتاب  بنابراین، به شما توصیه می کنم به خواندن و شنیدن این 
است  مانده  به جا  برایمان  که  را  مقدسی  یادگار  و  گوهر  گرانبهاترین  این  ید.  آور ی  رو
این  سراغ  به  خدا  ترس  با  می کنم  توصیه  شما  به  ید.  بسپار گوش  آن  به  و  بخوانید 
ارزشمندترین جواهر بیایید، با عزت و احترام و حرمت به آن به نزدش بیایید و دانش 
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کار نبرید،  و معرفت خودتان را برای بحثهای بیهوده و پیروزی پوچ در آن بحثها به 
و  روحانی،  فضیلت  شدن  افزون  خدا،  به  نهادن  حرمت  برای  را  دانسته ها  آن  بلکه 

بنای خودتان و دیگران صرف نمایید.۵۲

کوین دی یانگ
کتابهای دیگر نیست. پس باید به شکلی منحصر به  کتابی مثل  کتاب مقدس صرفًا 
ُکتب از الهام خدا  کتاب مقدس َدم و َنَفس خدا است: »تمامی  کنیم.  فرد به آن توجه 
کتاب مقدس الهام خدا است، اما بدان معنا نیست  است« )دوم تیموتائوس ۳: ۱۶(. 
کتاب مقدس  که  گفت  بتوان  بسا  چه  البته  است.  الهام بخش  کتاب مقدس  که 
الهام بگیرد  کتاب مقدس  از  کی  کرۀ خا اما، خواه انسانی در این  الهام بخش است. 
است.  الهام شده  خودش  هم  باز  کتاب مقدس  نباشد،  الهام بخش  برایش  خواه 
را  لبهایش  خدا  است.  خدا  َدم  کتاب مقدس  است.  ما  به  خدا  کالم  کتاب مقدس 
کالم خدا  کالْم  که قدوس ترین است می گشاید و با ما سخن می گوید. بنابراین، این 
مقدسش  کتاِب  در  می خواست  خدا  که  است  چیزی  آن  دقیقًا  کالم  این  و  است 

گردد. مکتوب 
شویم.  نزدیک  خدا  کالم  به  خاص  توجهی  و  احترام  و  حرمت  با  باید  که  یعنی  این 
و  سخت کوش  می خواهیم  ما  می آییم.  کتاب مقدس  سراغ  به  بسیار  مالحظۀ  با  ما 
کالم خدا را جدی بگیریم.  کوشا باشیم. ما می خواهیم آماده باشیم. ما می خواهیم 
کتاب با ما  که خدا در این  کتاب نزدیک می شویم، چرا  ما با احترامی خاص به این 
که به خدا نگوییم  سخن می گوید. یکی از راه های تسلیم بودن به کالم خدا این است 
گفتۀ یکی از الهیدانان، مسیحی  کالمش با ما سخن می گوید. به  کند. خدا در  چکار 
البته  کنید.  اختیار  سکوت  و  ید  بگذار دهان  بر  دست  که  است  معنا  این  به  بودن 
که مزامیر  که ما به درگاه خدا ناله سر نمی دهیم. بدیهی است  این بدان معنا نیست 
که با ترس آمیخته با احترام به سراغ  سرشار از این گونه ناله ها است. منظور این است 
کالم خدا  کاماًل به  را  از خدا بشنویم و خودمان  یم و دلمان بخواهد  کتاب مقدس رو

تسلیم نماییم.
که  البته  نیست.  اطالعات  کسب  فقط  هدفمان  می خوانیم،  را  کتاب مقدس  وقتی 
کسب اطالعات نیستیم. برای  کالم خدا سرشار از اطالعات است و ما هم مخالف 
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که  است  این  از  فراتر  کتاب مقدس  اما  دارد.  اهمیت  کالمش  از  جنبه  این  نیز  خدا 
صرفًا بخواهیم از طریق آن به دانشمان بیفزاییم. ما خواستار ایمان هستیم. خواست 
ُسرور  و  شادی  با  را  کالمش  بپذیریم،  ایمان  با  را  کالمش  ما  که  است  این  هم  خدا 

کالمش وابسته باشیم. کالمش را با اشتیاق بسیار بپذیریم و به  واقعی بپذیریم، 
گفتۀ  کالم خدا را با ایمان می پذیریم، آن گاه، آن را در دلمان جای می دهیم. به  وقتی 
او  کتاب مقدس فوران می کرد.  از خونش  او سوزن فرو می کردید،  به  گر  ا بانیان،  جان 
کالم خدا تراوش می نمود. ما هم همین را  که از وجودش  کالم خدا لبریز بود  چنان از 

کالم خدا را در دلمان ذخیره می کنیم. می خواهیم. به همین دلیل 
ید،  گر مرا دوست دار یم. آیا عیسی فرمود: »ا سپس آن را در زندگی مان عملی می ساز
خوبی  خیلی  حِس  این  هرچند  خیر،  درآید«؟  تپش  به  قلبتان  و  شود  مورمور  بدنتان 
نگاه  مرا  احکام  ید،  دار دوست  مرا  گر  »ا فرمود:  بلکه  نگفت،  را  این  عیسی  است، 
گر محبتمان به خدا جدی است، باید اطاعت از خدا  ید« )یوحنا ۱۴: ۱۵(. پس، ا دار
کالم خدا تبدیل  با  برایمان جدی باشد. هدف این است:  نیز  کالمش  از  و اطاعت 

گردیم، در پیشگاه خدا زانو زنیم و او را بپرستیم. شویم، با ایمان آن را پذیرا 
با  باید  واقعًا  که  است  این  دهم  توضیح  را  اصل  این  می توانم  که  شکلی  ساده ترین 
گر  کالم خدا بیاییم. ا که به حضور خدا می آییم به سراغ  همان نگرش و ُخلق و خویی 
گر خدا لب به سخن  گفته است، ا کالمش سخن  که در  خدا با شما سخن می گفت، 
گوش  گمانم، با دقت به او  کنش ما چه می بود؟ به  می گشود و با ما صحبت می کرد، وا
او  به  رضایت  و  تسلیم  با  می سپردیم.  گوش  او  به  پشتکار  و  جدیت  با  می سپردیم. 
گوش می سپردیم. با هدف محبت نمودن به  گوش می سپردیم. با چشم انتظاری به او 

گوش می سپردیم. او و اطاعت از او به او 

 دعا
کالمت را همچون ارزشمندترین دارایی مان عزیز  کن تا  کالم، ما را مدد  کنندۀ  ای عطا
کالمت طرز  که  گردد. باشد  کالمت در ذهنمان و بر لبانمان جاری  که  یم. باشد  بدار
و  را دانش آموزان حواس جمع  ما  نماید.  را اصالح  زندگی مان  و  تغییر دهد  را  فکرمان 

گردان. آمین. کامل و بی نقصت  کالم  خادمان سرسپردۀ 
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آیینها یا مراسم کلیسا چه هستند؟

از جانب مسیح بنیان نهاده شدند  و  از جانب خدا مقرر  که  کلیسا  یا مراسم  آیینها 
که  تعمید در آب و عشای رّبانی می باشند. این دو آیین نمادهای مشهودی هستند 
که به واسطۀ مرگ و رستاخیز مسیح،  نشان می دهند ما متعلق به جماعتی هستیم 
یم، روح القدس  گشته ایم. وقتی این آیینها را به جا می آور محض ایمان، به هم پیوند 
کامل تری وعده های انجیل را به ما اعالم می کند و آن وعده ها را  به شکل واضح تر و 

برایمان ُمهر و موم می نماید.

  رومیان 6: 4
که  که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین ِقسمی  پس، چون 

مسیح به جالل پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم.

  لوقا ۲۲: 19- ۲۰
که  گفت: »این است جسد من  کرده به ایشان داد و  گرفته، شکر نمود و پاره  و نان را 
پیاله  از شام  بعد  و همچنین  ید.«  آر به جا  یاد من  به  را  این  برای شما داده می شود. 
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یخته  ر شما  برای  که  من  خون  در  است  جدید  عهد  پیاله  »این  گفت:  و  گرفت  را 
می شود.«

  تفسیر
چارلز سیمیئون

این است نظر من دربارۀ آیین تعمید در آب و عشای رّبانی: »به جای آوردن این دو 
واالیی  ارزش  از  خود  خودی  به  شده اند  مقرر  که  شکلی  همان  به  و  درستی  به  آیین 
گرفته شوند و  کار  که برای آن مقرر نشده اند به  گر برای اهدافی  برخوردار نیستند. ولی، ا
کنیم که در خودشان دارای محتوای خاصی برای نجات انسان  با این نظر به آنها نگاه 
یم  هستند، آن گاه، به این دو آیین بی حرمتی نموده ایم.« پس، از حاال به بعد، بیاموز
شکرگزار  آیینها  این  خاطر  به  باید  ما  یم.  آور به جا  را  الهی  آیینهای  این  چگونه  که 
چشم انتظار  و  بنگریم  خدا  به  آیینها  این  در  باید  بنهیم.  حرمت  را  آنها  باید  باشیم. 
کند. باید به این آیینها  باشیم تا خدا از طریق این آیینها فیض و آرامش خود را عرضه 
نه هدف.  آیینها وسیله هستند  این  آنها بت ساخت.  از  نباید  اما  گذاشت،  احترام 
کند به صرِف به جای آوردن این آیینها به انسان بهتری تبدیل  هیچ کس نباید تصور 

شده است.۵۳

تیموتی کِلِر
برای  یکبار  که  است  آب  در  تعمید  یکی  می شود.  اجرا  کلیسا  در  آیین  یا  مراسم  دو 
که به طور پیوسته و مرتب انجام  همیشه انجام می گردد و دیگری عشای رّبانی است 
که آنها را  می شود. ما این دو را »رسم« می نامیم، چون عیسی مسیح به ما حکم نمود 
که از طریق آنها فیض و برکت  یم. اما این دو رسم را »آیین« هم می نامیم، چرا  به جا آور
خدا به طریقهای خاص و منحصر به فرد از آِن ما می گردند. تعمید در آب و عشای 
رّبانی تجربۀ شخصی و خصوصی نیستند. ما اعضای یک جماعت هستیم و تعمید 
که ما متعلق به آن جماعت هستیم، جماعتی  در آب و عشای رّبانی نشان می دهند 
که متعلق به عیسی هستند. به همین  گشته اند، قومی  با یک عهد به هم پیوند  که 
گفتۀ  که در واقع این دو آیین مانند عالمتهای مرزی عمل می کنند. به  دلیل است 
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کلیسا هستند و  که متعلق به  کسانی  اعتقادنامۀ ِوست میِنستر، این دو آیین »میان 
بقیۀ مردم دنیا تفاوت مشهود و قابل مالحظه ای به وجود می آورند.«۵۴

برکات  نماد  چون  می نامیم،  نشان  را  آنها  هستند.  موم  و  ُمهر  و  نشان  آیین  دو  این 
روح القدس  از  شدن  بهره مند  نماد  هستند،  گناهان  آمرزش  نماد  هستند،  نجات 
هستند، نماد توانایی مشارکت یافتن با عیسی مسیح در حضورش هستند. اما این 
که در واقع آن  دو آیین فقط نشان نیستند، آنها ُمهر و موم نیز می باشند، بدین معنا 
برکات نامبرده را برایمان به ارمغان می آورند. این دو آیین به ما اطمینان می بخشند و 

که آن برکات را پذیرا می گردد. ایمانمان را برمی انگیزند و این ایماِن ما است 
 ۱0 فصل  قرنتیان  اول  رسالۀ  جمله  از  کتاب مقدس  آیات  از  شماری  می رسد  نظر  به 
پذیرای  که  هستند  آیینها  این  اصل  در  که  می کنند  عنوان   ۳ فصل  پطرس  اول  و 
برکات نجات می باشند. اما این آیینها عماًل ایمان ما را برمی انگیزند و در واقع ایمان 
َپکر  آی.  ایمان نجات می یابیم. جی.  از طریق  و  را می پذیرد  برکات  آن  که  ما است 
گویا  کالم خدا باعث می شود انجیل  که موعظۀ  چنین توضیح می دهد: »همان طور 
کلیسا نیز انجیل را مشهود می نمایند و خدا از این دو طریق ایمان ما  گردد، آیینهای 
کلیسا بنا بر این  را برمی انگیزد و به جوش و خروش وامی دارد.«۵۵ بنابراین، آیینهای 

که به معنای واقعی دیدن را به باور تبدیل می سازند. اصل عامالن فیض هستند 

 دعا
که می توان آنها را به  ای بخشندۀ انجیل، تو نشانهای فیضت را به ما عطا نموده ای 
چشم دید و آنها را احساس نمود و آنها را چشید. یاری مان رسان تا مطابق آنچه حکم 
که این نشانها چشمان ما را از خودمان بردارند و به  یم. باشد  نموده ای آنها را به جا آور
گونه ای تمجید  به  را  این نشانها  تا مبادا  نما  را حفظ  ما  بدوزند.  تو  کار نجات بخش 
که چشم ما را از منجی مان بردارند و به آنچه این نشانها به آن اشاره می کنند  نماییم 

کنند. آمین. خیره 
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تعمید در آب به چه معنا است؟

فرو  آب  در  روح القدس  و  پسر،  پدر،  نام  در  که  است  معنا  این  به  آب  در  تعمید 
و  هستیم  فرزندخوانده  مسیح  در  ما  که  است  آن  از  کی  حا آب  در  تعمید  یم.  می رو
ک شدنمان از  فرزندخواندگی مان این چنین ُمهر و موم می گردد. تعمید در آب نماد پا
کلیسایش است و به اینکه ما  گناه است و نشانۀ تعهد و سرسپردگی ما به خداوند و 

کلیسایش هستیم. متعلق به خداوند و 

  متی ۲۸: 19
ید و ایشان را به اسم َاب و ِابن و روح القدس تعمید  گرد ساز پس رفته، همه امتها را شا

دهید . . . 

  تفسیر
جرج هِربِرت
از پِس سایۀ باغ

ِنگهش به آسمان



روح، نوسازی، رشد در فیض

۲0۲

گناهم ِنگِه من به 
نمانم خیره بر آن

گشایم َبِر آن آب روان پر پرواز 
که ورای آسمان است

که روان است ز َپهلوی یگانه منجی ام
که شرحه شرحه پهلو است منجی عزیز من 

گناهم! تو ای نهر مبارک! بشو سدبند 
گناهم گناهم، همه دنیای  همه انبوِه 

ورنه اشکم ده و آهم
گردانم گناهم غرق اشک و آِه خود  که افزوِن  تا 

لحظه لحظه زندگی ام در تو و نجاِت تو احاطه است
که َستارست بر همه جرم و خطایم آن نجاتت 

دفتر حیات تو اسم من نشان شده
کند که تو آموختی اش اسم من را حک 

که به آن من تن دهم گناه آتیه  هر 
که چشمم به تو افتد تا 

کنی۵۶ در همان نگاه اول همه را باطل 

کالین هانِسن
کلیسا شوم، او به سادگی برایم توضیح داد  گفتم می خواهم عضو  که به شبانم  زمانی 
که چرا باید در آب تعمید یابم: چون عیسی تعمید یافت. اما چرا عیسی به رود اردن 
که خویشاوندش بود درخواست نمود تا او را در آب فرو برد؟  گذاشت و از یحیی  قدم 
کند و نیازی  که بخواهد به آن اعتراف  گناهی مرتکب نشده بود  هرچه باشد، عیسی 

به توبه نداشت.
که  من همیشه با این پاسخ ناباورانۀ یحیی به عیسی همدل بوده ام: »من احتیاج دارم 
که راه را برای مسیح مهیا  گفت  از تو تعمید یابم و تو نزد من می آیی؟« این را یحیی 

نمود )متی ۳: ۱۴(.
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به  را  عدالت  تمام  تا  است  مناسب  همچنین  را  ما  که  »زیرا  بله،  داد:  پاسخ  عیسی 
کمال رسانیم« )متی ۳: ۱۵(.

که به سبب وجود  عیسی به هنگام تعمید در آب با جمیع ما همذات پنداری نمود 
گناه و در نتیجۀ داوری خدا روزی طعم مرگ را خواهیم چشید )پیدایش ۳: ۱9(. از 
که خدا شرارت انسان را داوری نمود و به وسیلۀ  زمان پیدایش فصل ۶- 7، آن هنگام 
خدا  داوری  مظهر  آب  نمود،  ک  هال را  خانواده اش  و  نوح  جز  انسانها  جمیع  طوفان 
گناهکار طعم مرگ را  گناه نکرد، به دست انسانهای  گرچه عیسی هرگز  بوده است. ا

گشت. گناه آلود غضب خدا را متحمل  که به خاطر دنیای  چشید آن هنگام 
فرا  را  آبها  سطح  خدا  روح  نور،  شدن  آفریده  از  پیش  است.  حیات  مایۀ  آب  البته 
صعودنموده  و  قیام کرده  عیسای  وقتی  که  می رسد  روزی   .)۲ :۱ )پیدایش  بود  گرفته 
و  از تخت خدا  نهر حیات  نهد،  بنیان  را  زمین جدید  و  آسمان جدید  تا  بازمی گردد 
که چون دشمن خدا  بّره در اورشلیم جدید جاری خواهد شد )مکاشفه ۲۲: ۱- ۲(. هر 
در پی مسیح در امواج فرو رود چون برادران و خواهران پسر خدا از آب بیرون می آید و 

هم ارِث میراث ابدی او می گردد.
الهی  خانوادۀ  عضو  ما  می کند  مشخص  که  است  موم  و  ُمهر  و  نشان  آب  در  تعمید 
از  را  آدم  خدا  آنکه  از  پیش  عالم،  بنای  از  پیش  روح القدس،  و  پسر  و  پدر  گشته ایم. 
لحظۀ  در  نموده اند.  محبت  را  یکدیگر  کامل،  یگانگی  و  اتحاد  در  بیافریند،  ک  خا
تعمید عیسی، هر سه شخص تثلیث حضور دارند. وقتی عیسی از آب بیرون می آید، 
هیچ کس  اینکه  برای   .)۱۶ :۳ )متی  می آید  فرود  عیسی  بر  کبوتر  شکل  به  خدا  روح 
»این  ندا می دهد:  از آسمان  افتخار  با  پدر  را اشتباه متوجه نشود،  این نشان  معنای 

که از او خشنودم« )متی ۳: ۱7(. است پسر حبیب من 
می اندازد.  طنین  گوشم  در  پربرکت  کالم  این  می آورم،  یاد  به  را  خودم  تعمید  هرگاه 
عیسی در آب داوری فرو رفت تا من از آب حیات جاودان بنوشم. چون عیسی مرا 
شکل  به  روح القدس  چون  بخوانم.  خود  پدر  را  خدا  می توانم  می نامد،  خویش  برادر 
به آشتی  و  صلح  در  بودم  دشمنش  قباًل  که  خدا  با  من  آمد،  فرود  عیسی  بر   کبوتر 

 سر می برم.
گناهانم قوم خدا به حساب نمی آمدم و با این خانواده غریبه  پیش از این، به خاطر 
که مثل من در نام پدر و پسر و روح القدس  کسانی هستم  کنون برادر همۀ  بودم. اما ا
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با وجود همۀ بحثها  که  کلیسا مکانی است  کلیسا خانۀ ما است،  یافته اند.  تعمید 
یم  که یک خداوند و یک ایمان دار کنیم  گرد هم می آییم تا اعتراف  و اختالف نظرها 
یم  یت عظیم بر دوش ما است تا در پی قدمهای یحیی رو )افسسیان ۴: ۵(. آن مأمور
را  جهان  گناه  که  خدا،  بّرۀ  عیسی،  سوی  به  را  آنها  و  خوانیم  فرا  توبه  به  را  دیگران  و 
وقتی  تا  می دهیم  تعمید  آب  در  را  افراد  ما   .)۲9 :۱ )یوحنا  نماییم  هدایت  برمی دارد 
که  که خدا دوستشان دارد و از آنها خشنود است، چرا  تعمید می یابند همواره بدانند 

دیگر به مسیح تعلق دارند.

 دعا
تا  یم، بلکه باید به نزدت آییم  ای یگانه تطهیرگر، ما نمی توانیم دل خود را طاهر ساز
یم. این آب ما را نجات  گناهمان را بشویی. از تو به خاطر تعمید در آب سپاسگزار تو 
که به فرزندی  نمی دهد، بلکه نجاتمان را به تصویر می کشد و ما پسران و دخترانی را 

پذیرفتی چون یک قوم متحد می سازد. آمین.
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آیا تعمید در آب گناه را پاک می گرداند؟

گناه  از  را  ما  می تواند  روح القدس  وسیلۀ  به  تازه  تولد  و  مسیح  خون  فقط   خیر، 
گرداند. ک  پا

  لوقا 3: 16
گفت: »من شما را به آب تعمید می دهم، لیکن شخصی  یحیی به همه متوجه شده 
به  را  شما  او  کنم.  باز  را  او  نعِلین  بند  که  ندارم  آن  لیاقت  که  می آید  من  از  تواناتر 

روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.«

  تفسیر
جان کالوین

که  می شود  مطرح  سوال  این  داد.«  خواهد  تعمید  آتش  و  روح القدس  به  را  شما  »او 
چرا یحیی نمی گوید عیسی به تنهایی روح و جان ما را با خون خود می شوید و طاهر 
که این شستن و طاهر نمودن به قدرت روح القدس انجام  می سازد؟ دلیلش آن است 
روح القدس  واژۀ  با  را  آب  در  تعمید  روند  کل  که  است  این  یحیی  یابی  ارز می شود. 
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ما  بر  را  فیض  باران  مسیح  فقط  است:  واضح  یحیی  کالم  مفهوم  نماید.  توصیف 
شده  عنوان  آب  در  تعمید  ظاهری  نماد  با  فیض  داشتن  ارزانی  این  اما  می باراند. 
که  بر وجدانهای ما می ریزد. مسیح است  را  که خون خود  زیرا مسیح است  است، 
که روح تولد تازه است عطا می فرماید. واژۀ  انسان قدیم را می میراند و روح القدس را 
که این روح القدس است  که به روح القدس مربوط است، چرا  آتش نیز عنوانی است 

که آتش طال را تصفیه می کند.۵7 که آلودگیها را از ما می زداید، همان گونه 

آر� کِنت هیوز
و  می دارد  گرامی  را  مسیح  در  ایمانداران  تعمید  که  آیه ای  عالی ترین  و  برجسته ترین 
که جمیع ما به یک روح در  آن را اعالم می کند رسالۀ اول قرنتیان ۱۲: ۱۳ است: »زیرا 
یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود خواه یونانی خواه غالم خواه آزاد و همه از یک روح 
که روح القدس ما را وارد بدن مسیح  نوشانیده شدیم.« این آیه به زمانی اشاره می کند 
که دوازده ساله بودم. هرگز دربارۀ تعمید  ی داد  می گرداند. برای من این اتفاق زمانی رو
که سالها  کنون  روح القدس نشنیده بودم، ولی در واقع به روح القدس تعمید یافتم. ا
تبدیل  زندگی ام  در  شخصی  واقعیتی  به  عینی  اصِل  آن  است  گذشته  یداد  رو آن   از 

شده است.
گفتۀ  به  یافتم.  دوباره  تولد  و  گشتم  متولد  نو  از  گرفتم،  تعمید  روح القدس  به  وقتی 
این  زیبایی!  تصویر  عجب  یافتم.  تولد  روح القدس  از  من   ،۳ فصل  یوحنا  انجیل 
یکی بیرون آورده شدم  که من از تار تصویِر تولد دوباره توصیفگر زایش الهی است، چرا 

گشتند. گشوده  گذاشتم و چشمانم  و به نور قدم 
انجیل یوحنا  گشت. عیسی در  کن  نیز در من سا تازه ام روح القدس  تولد  با  همزمان 
فصل ۱۴ می فرماید: روح القدس »با شما می ماند« و »در شما خواهد بود.« وقتی پسر 
تنها  دنیا  این  در  می کردم  احساس  همیشه  و  دادم  دست  از  را  پدرم  بودم  کوچکی 
کردم صاحب پدر شدم  گشت، احساس  کن  که روح القدس در من سا هستم. زمانی 
گشته ام. اما  گشتم. البته نمی دانستم به روح القدس نشان یا ُمهر  و به فرزندی پذیرفته 
ی شما نیز چون کالم  رسالۀ افسسیان ۱: ۱۳- ۱۴ به همین حقیقت اشاره می کند: »در و
ی چون ایمان آوردید، از روح قدوس  راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در و
که بیعانۀ میراث ما است برای فدای آن ِملک خاص او تا جالل  وعده مختوم شدید 
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او ستوده شود.« این حقیقت به من بیشتر احساس امنیت بخشید و به این واقعیت 
گشتم. که وقتی به روح القدس تعمید یافتم برای ابدیت به روح القدس نشان  پی بردم 
می فرماید:   ۲۶ :8 رومیان  رسالۀ  شد.  دعا  برایم  یافتم،  تعمید  روح القدس  در  وقتی 
که  طوری  به  کنیم  دعا  آنچه  که  زیرا  می کند،  مدد  را  ما  ضعف  نیز  روح  »همچنین 
دعا  برایمان  کرد  بیان  نمی توان  که  ناله هایی  با  روح القدس  نمی دانیم.«  می باید 

که روح القدس از دل ما باخبر است )رومیان 8: ۲۶(. می کند، چرا 
کودکی  یادم می آید در همان دوران  به ما روشنگری هم بخشیده می شود.  همزمان، 
آیه ها خط  زیر  و  گشودم  را  کتاب مقدسم  و  رفتم  اقامتگاهم  به  بودیم  رفته  اردو  به  که 
کشیدم. آن زمان، کالم خدا برایم زنده گشت و هنوز هم در زندگی ام زنده است. وقتی 
گفت: »من شما را به آب تعمید می دهم، اما ]مسیح[ شما را به  یحیی تعمید دهنده 
برتر بودن تعمید عیسی اشاره می کرد. آب  روح القدس و آتش تعمید خواهد داد« به 
فقط می تواند ظاهر را بشوید، اما روح القدس و آتش باطن را تازه و طاهر می گردانند. 
این واقعیت و شادِی ماندگار تعمید یافتن با روح القدس و آتش است. روح القدس 

همه چیز را تازه می سازد و پیوسته ما را به تصویر مسیح تبدیل می گرداند.

 دعا
که نشان می دهد ما به عدالت خودمان نجات  ای بّرۀ خدا، تعمید ما عالمتی است 
می یابیم.  نجات  است  شده  بخشیده  ما  به  مسیح  عدالت  چون  بلکه  نمی یابیم، 
کار طاهرکنندۀ عیسی چشم  مبادا توکلمان را بر تعمیدمان در آب قرار دهیم، بلکه به 

کشیده می شود. آمین. که به زیبایی در آیین تعمید به تصویر  یم  بدوز
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عشای ربّانی به چه معنا است؟

را  نان  شکرگزاری،  با  مرگش،  و  او  یادبود  به  نمود  حکم  مسیحیان  جمیع  به  مسیح 
ما  میان  در  خدا  حضور  گرامیداشت  رّبانی  عشای  آیین  بنوشند.  را  پیاله  و  بخورند 
تازه  را جانی  و روحمان  با یکدیگر دعوت می کند  و  با خدا  به مشارکت  را  ما  است، 
ما  که  است  روزی  چشم انتظار  آیین  این  همچنین  می نماید.  سیراب  و  می بخشد 

یم و پیاله را بنوشیم. همراه با مسیح در ملکوت پدرش نان را بخور

  اول قرنتیان 11: ۲3- ۲6
که او را  که عیسی خداوند در شبی  زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم 
ید. این است  گفت: »بگیرید بخور کرد و  گرفت و شکر نموده، پاره  کردند نان را  تسلیم 
همچنین  و  ید.«  آر به جا  من  یادگاری  به  را  این  می شود.  پاره  شما  برای  که  من  بدن 
گفت: »این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را  پیاله را نیز بعد از شام و 
ید و این پیاله را بنوشید،  بنوشید به یادگاری من بکنید.« زیرا، هرگاه این نان را بخور

که باز آید. موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی 
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  تفسیر
ریچارد بَکستِر

ما  به  خدا  رحمت  از  وصف ناپذیری  گنجینه های  و  اسرار  چه  آیین  این  در  که  وه 
واسطۀ  به  و  نموده ایم  آشتی  او  با  که  یم  دار مشارکت  خدایی  با  ما  می گردد!  عرضه 
با  یم،  دار مشارکت  مبارکمان  منجی  با  ما  می آییم.  حضورش  به  اعظممان  میانجی 
که  گشت، او  که مصلوب شد و جالل یافت و در مقام َسر و َسرورمان به ما هدیه  او 
یم  به ما جان تازه و قوت می بخشد و نگهدارمان است. ما با روح القدس مشارکت دار
که برکات نجات را به روح و جانمان ارزانی می دارد، ما را جذب پسر می گرداند، نور 
و حیات و قوت را از او به ما هدیه می بخشد و فیض او را در ما برمی انگیزد و فزونی 
همراه  به  که  مسیح  تقدیس شدۀ  قوم  با  یم،  دار مشارکت  مسیح  بدن  با  ما  می دهد. 
که به عهده دارد با نان  ایشان وارث حیات می باشیم. وقتی خادم مسیح در رسالتی 
گشته است مسیح مصلوب را به ما آشکار می سازد،  که به این منظور مقرر  و پیاله ای 
که  ما مسیح مصلوب را می نگریم و ایمانمان را بر او بنا می کنیم، به حقیقِت عالجی 
می کنیم.  بنا  صخره  این  بر  را  جانمان  و  روح  و  می بریم  پی  است  شده  مهیا  برایمان 
یت یافته است بدن و خون مسیح و برکاتش را  که از مسیح مأمور وقتی همان خادم 
گویی از  که  به ما عرضه می دارد، آن عرضه داشتن به قدری مستحکم و معتبر است 
که روح القدس در ما به جنب  زبان خوِد مسیح جاری شده اند. وقتی محض ایمانی 
و جوش درمی آورد روح و جانمان پذیرای مسیح می گردد، واقعی بودن آن مشارکت به 

یم و پیاله را می نوشیم.۵8 که ما نان را بر دهان می گذار همان قدر واقعی است 

لیگون دانکِن
گران قدر خدا را به ما  که وعدۀ  آیین عشای رّبانی ُمهر و نشان عهد است، بدین معنا 
که خدا به واسطۀ عیسی  آشکار می سازد و بر آن ُمهر تأیید می زند. آن وعده این است 
مسیح خدای ما خواهد بود و ما قوم او خواهیم بود. ما آیین عشای رّبانی را به یادبود 
یم و مشارکت با او را تجربه می نماییم. در  گرامی می دار برگزار می کنیم، حضور خدا را 

این آیین، عالوه بر اینکه تغذیه می گردیم، چشم انتظار جالل آینده نیز خواهیم بود.
گردانش  به شا برگزار می کنیم. عیسی  یادبود  به  را  رّبانی  آیین عشای  اینکه،  نخست 
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و  نان  کنند.  را اعالم  او  بازگشتش، مرگ  به هنگام  تا  آیین،  این  برگزاری  با  که  فرمود 
که نماد بدن و خون مسیح هستند نمودار عهد قربانی می باشند.  پیالۀ عشای رّبانی 
که مرگ عیسی خودخواسته بود. او جان خود را برای  کی از آن هستند  نان و پیاله حا
برگزار  را  رّبانی  که عشای  بیامرزد. در نتیجه، هر زمان  را  گناهان ما  تا  قربانی نمود  ما 
ما  یم.  یاد می آور به  را  به جای خودمان  اهمیت مرگ عیسی مسیح  و  معنا  می کنیم 
کفارۀ پرجالل  ما  )لوقا ۲۲: ۱9(.  ید«  آر به جا  یاد من  به  را  »این  یم.  آور یاد  به  را  او  باید 

که به خاطر ما به انجام رساند. یم  عیسی مسیح را به یاد می آور
گرامیداشت حضور خدا است. آیا حیرت انگیز نیست  دوم اینکه، آیین عشای رّبانی 
و  سرکشی  پرتِو  در  شگفتی  و  حیرت  این  می شویم؟  دعوت  خدا  سفرۀ  سر  بر  ما  که 
آدم  و  به حوا  کتاب پیدایش فصل ۳، شیطان  طغیان ما بیشتر به چشم می آید. در 
ید.« آنها بر خالف حکم خدا آن میوه را خوردند و  گفت: »این میوه را بگیرید و بخور
گشت؟ خیر، در نتیجۀ  گوارا  کامشان  نتیجه چه شد؟ آیا خرسند شدند و آن میوه به 
عشای  آیین  در  آنکه،  حال  شدند.  رانده  خدا  حضور  از  حوا  و  آدم  میوه،  آن  خوردن 
به  عیسی  که  هنگامی  می نماید.  دعوت  حضورش  به  را  ما  خودش  خداوند  رّبانی، 
نمود.  واژگون  را  باغ عدن  مار در  ید« حرف  و بخور بگیرید  را  »این  فرمود:  گردانش  شا
کالم »این را  گفتۀ زیبایی دارد: »ابتدا، خدا طعم فقر و مرگ را می چشد تا  کیدِنر  ِدِرک 
یم،  گردد.«۵9 هر بار آیین عشای رّبانی را به جا می آور کالم نجات ما  ید«  بگیرید و بخور
ید« این مهم را تجربه  هر بار خادم خدا می گوید: »همۀ شما این نان را بگیرید و بخور
گرامیداشت تجدید دیدار ما با خدا است،  می نماییم. خوردن نان و نوشیدن پیاله 
گرامیداشت لذت بردن از مشارکت صمیمی ما  گرامیداشت حضور خدا با ما است، 

با خدا است.
با قوم خدا.  و  با خدا  رّبانی یک مشارکت است، مشارکت  اینکه، آیین عشای  سوم 
که  کاری  یم و نه فقط به واسطۀ  ما نه فقط محض فیض با خدای زنده مشارکت دار
یم، بلکه با  ی صلیب به انجام رساند با خدای زنده مشارکت دار عیسی برایمان بر رو
یکدیگر نیز مشارکت خواهیم داشت. وقتی با خداوند عیسی مسیح متحد می گردیم، 
که با خداوند عیسی مسیح در اتحاد است متحد می گردیم. به همین  کسی هم  با هر 
قرنتیان  را تشخیص دهید )اول  باید بدن  قرنتیان می گوید:  کلیسای  به  دلیل پولس 
که باید دربارۀ آیین عشای رّبانی به یک سری اسرار  ۱۱: ۲9(. پولس به آنها نمی گوید 
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که پولس به آن اشاره می کند چیست؟ منظور بدن مسیح  پی ببرند. منظور از بدنی 
کلیسا، مشارکت ایمانداران. است، 

ابزارهای  از  آیین یکی  این  رّبانی تغذیۀ روحانی است.  آیین عشای  اینکه،  سرانجام 
ما  تا  نموده است  مقرر  که خدا  از طریقهایی است  یکی  رّبانی  فیض است. عشای 
کند، ما را تغذیه نماید، بر ایمانمان ُمهر تأیید زند و ما را برای رشد روحانی مان  را بنا 
قوت بخشد. آیین عشای رّبانی چشم انتظار بودن برای جالل آینده است. عیسی در 
گردانش را شست و آیین عشای رّبانی را به همراه  که به او خیانت شد پای شا شبی 
که وقتی عیسی به شام ازدواج بّره در جالل اشاره می کند  آنها به جا آورد. جالب است 
را  عیسی  بودن  پادشاه  همگان  و  می رسد  فرا  زمان  آخر  که  هنگام  آن   ،)۳7 :۱۲ )لوقا 
دهیم،  تکیه  می خواهد  ما  همۀ  از  روز  آن  در  می فرماید  عیسی  می کنند،  تصدیق 
کمر  او خودش  تا  تکیه دادند،  رّبانی  گردان در شب صرف عشای  که شا همان گونه 

ببندد و ما را خدمت نماید.
بّره خواهیم بود. در جالل،  آری، در آیین عشای رّبانی، ما چشم انتظار شام عروسی 
کنار یکدیگر می نشینیم و منجی مان دوباره در خصوص نیازهایمان ما را خدمت  در 

گرد سفرۀ خداوند. می نماید. چه شادی عظیمی است حلقه زدن 

 دعا
یم.  می آور به جا  را  رّبانی  عشای  آیین  متواضعانه  اطاعتی  با  ما  حیات،  نان  ای 
دِل  و  ایمان  با  پس  بنوشیم.  را  پیاله  و  یم  بخور را  نان  ناشایستگی  در  نمی خواهیم 
گناه  ما  به  که  را  کسانی  گناهان  تا  نما  یاری  را  ما  می آییم.  حضورت  به  توبه نموده 
یم و پیاله  که به همراهشان نان می خور کرده اند ببخشیم، به خصوص ایماندارانی را 
که شرکت در این نان و پیاله مرگ نجات بخش تو و نیاز شدید ما به  می نوشیم. باشد 

آن نجات را اعالم نماید. آمین.
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آیا آیین عشای ربّانی به کفارۀ مسیح 
می افزاید؟

کفارۀ  گرامیداشت  رّبانی  عشای  آیین  سپرد.  جان  همیشه  برای  یکبار  مسیح  خیر، 
مسیح است و به رسم عهد با او برگزار می شود. همچنین با به جای آوردن این آیین و 
نگریستن به مسیح ایمانمان تقویت می گردد. ما با انجام عشای رّبانی طعم ضیافت 
را  پیاله  و  را می خورند  نان  توبه نکرده  با دلی  که  کسانی  اما  مزه مزه می کنیم.  را  آینده 

می نوشند داوری را بر خود فرود می آورند.

  اول پطرس 3: 1۸
کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما  گناهان یکبار زحمت  که مسیح نیز برای  زیرا 

را نزد خدا بیاورد . . .

  تفسیر
ِجی� سی� رایْل

منظور  به  رّبانی  عشای  آیین  که  نماییم  ثبت  ذهنمان  در  را  حقیقت  این  بیایید 
عشای  که  نبود  این  منظور  هیچ گاه،  نگشت.  مقرر  ما  رستگاری  یا  عادل شمردگی 
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که  گناهان را بیامرزد هنگامی  که عاری از فیض است یا  کسی  رّبانی فیض بخشد به 
کسی هنوز به درگاه خدا توبه نکرده  گناهی صورت نگرفته است. وقتی  هنوز آمرزش 
و به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاورده است، با به جای آوردن آیین عشای رّبانی 
کسانی است  کند. این مراسم برای  که وجود ندارد پر  نمی تواند جای خالی چیزی را 
که هنوز دست به توبه باال نبرده اند. این مراسم برای  کسانی  کرده اند نه برای  که توبه 
برای  نه  گشته اند  تبدیل  که  است  کسانی  برای  ایمانداران،  غیر  نه  است  ایمانداران 
که  ایمانداری  غیر  شخص  ندیده اند.  خود  به  روحانی  تبدیل  رنگ  هنوز  که  کسانی 
کند، در حالی  خیال می کند می تواند با انجام این آیین راه میان ُبری به بهشت پیدا 
گران متوجه خواهد  که هنوز قدم اولیۀ توبه و ایمان را برنداشته است، روزی به بهایی 
که بر فیضی  کاماًل فریب خورده است. آیین عشای رّبانی به این منظور است  که  شد 
را  اینکه فیضی  نه  باشد،  آن فیض  و مددکار  بیفزاید  برخوردار است  آن  از  انسان  که 
عشای  آیین  از  هدف  یقین،  به  نیست.  بهره مند  آن  از  اصاًل  شخص  که  کند  هویدا 
را  ما  یا  بشمارد  عادل  را  ما  دهد،  آشتی  خدا  با  را  ما  که  است  نبوده  این  هرگز  رّبانی 

گرداند. تبدیل 
این  ببرد  رّبانی  عشای  آیین  از  می تواند  صدیق  ایماندار  یک  که  بهره ای  ساده ترین 
و  مسیح  به  شفاف تر  چشم اندازی  گردد.  تازه  و  یابد  قوت  جانش  و  روح  که  است 
ما  شفیع  و  میانجی  که  مسیح  مقامهای  جمیع  به  شفاف تر  چشم اندازی  کفاره اش، 
ی  که مسیح با مرگش به جای ما بر رو کاملی  است، چشم اندازی شفاف تر به نجات 
در  ما  کامل  شدن  پذیرفته  به  شفاف تر  چشم اندازی  نمود،  حاصل  ما  برای  صلیب 
گناه،  که در مسیح میّسر است، دالیل قاطع و محکم برای توبۀ جدی از  حضور خدا 
دالیل قاطع و محکم برای ایمان زنده، دالیل قاطع و محکم برای به شباهت مسیح 
ک و مقدس داشتن، همۀ اینها جزیی از منفعتهای اصلی و  یستن و یک زندگی پا ز
کامل انتظار داشته باشد وقتی  که یک ایماندار می تواند با یقین  برجسته ای هستند 
وضعیت  در  که  آن  می گردد.  بهره مند  آنها  از  می کند  شرکت  رّبانی  عشای  آیین  در 
روحانی شایسته نان را می خورد و پیاله را می نوشد با مسیح صمیمی تر می گردد، او را 

بیشتر می شناسد و بهتر درکش می نماید . . .
با خوردن نان و نوشیدن پیاله، چنین انسانی توبه اش عمیق تر می شود، ایمانش افزون 
یستن  ک و قدوس ز می گردد، شناخت و معرفتش وسعت می یابد و بر قوتش برای پا
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احساس  بیشتر  قلبش  در  را  مسیح  واقعی  حضور  شخصی  چنین  می شود.  افزوده 
می کند. این انسان وقتی نان را با ایمان بر دهان می گذارد صمیمیتش با بدن مسیح 
ارتباطی  مسیح  خون  با  می نوشد  ایمان  با  را  شراب  که  هنگامی  و  می گردد  بیشتر 
است  کسی  چه  او  برای  مسیح  که  می کند  مشاهده  واضح تر  او  می یابد.  صمیمی تر 
با مسیح  »او  که  انسانی دقیق تر درک می کند  کیست. چنین  برای مسیح  و خودش 
یشه های  یکی است و مسیح با او یکی است« به چه معنا است. او احساس می کند ر
حیات روحانی اش سیراب می گردند و عملکرد فیض در قلبش مستقر می گردد و بنا 
می شود و به جلو پیش می رود. چه بسا همۀ اینها در چشم انسان نفسانی حماقت به 
نظر رسند، اما برای مسیحی راستین این امور نور است و سالمتی و حیات و آرامش.۶0

لئو شاستِر
رستوران  نام  کنار  در  که  شدم  رو به رو  رستوران  یک  تبلیغاتی  گهی  آ با  قبل،  چندی 
کردم مگر  گهی از خودم سوال  عبارت »پذیرایی معنوی« قید شده بود. با دیدن آن آ
مواد  سری  یک  از  صرفًا  که  است  این  جز  حالت  بهترین  در  یم  می خور که  غذایی 
رّبانی، غذای  آیین عشای  به  گهی باعث شد  اولیۀ مادی تشکیل شده است؟ آن آ
روحانی، بیندیشم و اینکه این آیین چه می کند و چه نمی کند. آنچه در عشای رّبانی 

گذشته، حال، آینده. به انجام می رسد سه ُبعد دارد: 
»این  فرمود:  گردانش  شا به  نمود،  پایه گذاری  را  رّبانی  عشای  آیین  عیسی  وقتی 
را  انجامش  آنچه  که  بود  این  بر  کید عیسی  تأ )لوقا ۲۲: ۱9(.  ید«  آر به جا  یاد من  به  را 
داشت.  اشاره  بود  داده  انجام  آنها  برای  که  کاری  به  می کرد  سفارش  گردانش  شا به 
بر  را  زندگی مان  یم،  می آور یاد  به  رساند  انجام  به  برایمان  عیسی  که  را  کاری  وقتی 
رّبانی طریق رستگاری شما نیست.  آیین عشای  بنا می کنیم.  کار تمام شدۀ عیسی 
برای  یکبار  قربانِی  به  آیین  این  است.  رستگاران  برای  روحانی  غذای  رّبانی  عشای 
کاری تمام شده است نمی افزاید، بلکه ما را در او قوت می بخشد  که  همیشۀ مسیح 
قول  به  که  چنان  است،  انجیل  چکیدۀ  آیین  این  می زند.  تأیید  ُمهر  او  در  را  ما  و 
که می گوید ابتدا پیغام انجیل را می شنویم، سپس طعم انجیل  نویسنده ای قدیمی 
را می چشیم، آن گاه، طریق زندگی هایمان انجیل را بشارت می دهد. پولس در رسالۀ 
بنوشید، موت  را  پیاله  این  و  ید  بخور را  نان  این  »زیرا، هرگاه  قرنتیان می نویسد:  اول 



روح، نوسازی، رشد در فیض

۲۱۶

یادبود  به  مسیحیان  ما   .)۲۶ :۱۱( آید«  باز  که  هنگامی  تا  می نمایید  ظاهر  را  خداوند 
یم و پیاله را می نوشیم. این ُبعد از عشای رّبانی مربوط  پیروزی عیسی نان را می خور

گذشته است. به زمان 
در  که  هنگامی  می کند  اشاره  حاضر  حال  در  رّبانی  عشای  از  دیگری  ُبعد  به  پولس 
کت  شرا آیا  می خوانیم  تبّرک  را  آن  که  برکت  »پیالۀ  می نویسد:  قرنتیان  اول  رسالۀ 
بدن مسیح نی؟«  در  کت  آیا شرا پاره می کنیم  که  را  نانی  و  نیست؟  در خون مسیح 
کت می تواند مشارکت هم ترجمه شود. به مفهوم این واژه بیندیشید.  )۱0: ۱۶(. واژۀ شرا
کار مسیح برای ما نیست. عشای رّبانی  آیین عشای رّبانی فقط یادآوری نمادین از 

مشارکِت حال حاضر با یکدیگر و با عیسی می باشد.
ماهیت  تغییر  طریقی  هیچ  به  پیاله  و  نان  که  باشیم  داشته  توجه  است  مهم  بسیار 
نمی یابند. جسم عیسی در میان ما حضور ندارد، بلکه او به لحاظ روحانی در جمع ما 
که روح القدس عیسی را محض ایمان به ما آشکار می سازد. حال،  حاضر است، چرا 
که هنوز معضل روحانی شان برطرف نشده است آیین عشای رّبانی ندایی  برای آنانی 
بیاورند.  ایمان  مسیح  به  مراسم  این  در  شرکت  جای  به  می خواهد  آنها  از  که  است 
این اشخاص با مشاهدۀ شرکت مسیحیان در این آیین تشویق می شوند به انعکاس 
که نزد من آید  کسی  گوش بسپارند: »من نان حیات هستم.  ندای پرمحبت عیسی 
که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد« )یوحنا ۶: ۳۵(. وقتی ما  گرسنه نشود و هر  هرگز 
ایمانداران با ایمان در این آیین شرکت می کنیم، عیسی با ما مالقات می نماید، ما را 
که یک جماعت هستیم با هم متحد می گرداند، ما را از خودش تغذیه می کند و به 
یم و مطیعش باشیم. این ُبعد از عشای رّبانی  ما قوت می بخشد تا او را دوست بدار

مربوط به زمان حال است.
گردانش داد، فرمود: »بعد از این، از میوه ُمو دیگر نخواهم  زمانی که عیسی پیاله را به شا
که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم« )متی ۲۶: ۲9(. عیسی  نوشید تا روزی 
گردانش را به ُبعد آیندۀ عشای رّبانی رهنمون ساخت تا نشانی باشد  کالم شا با این 
از  آیین پیش مزه ای است  این  نماید.  اشاره  روز عظیم  آن  برای  به چشم انتظاری  که 
از  کنار مسیح  ایمانداران در جالل در  که  بّره و آن ضیافت جاودانه ای  شام عروسی 
گناه مخلوقاتی معیوب هستیم. اما به خاطر بدن  آن لذت خواهند برد. ما به خاطر 
به  دنیا  این  در  که  مادامی  البته  گشته ایم.  بی نقص  و  سالم  دوباره  مسیح  رنجدیدۀ 
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گریبانگیرمان است. ُبعد آیندۀ  سر می بریم، آن معیوب بودن و وضعیت سقوط کرده 
کاماًل بی عیب و بی نقص  که  آیین عشای رّبانی ما را به امید روزی رهنمون می سازد 
از  شکل  کامل ترین  به  ایمانداران  سایر  کنار  در  و  منجی مان  همراه  به  و  بود  خواهیم 

ضیافت شام خداوند حّظ خواهیم برد.

 دعا
تو  تمام شدۀ  کار  یم،  به جا می آور را  رّبانی  آیین عشای  که  بر مرگ، هنگامی  فاتح  ای 
اعتراف  باشد،  ایمانمان  به  اعتراف  نشانۀ  نان  خوردن  که  باشد  یم.  می دار گرامی  را 
دل  با  که  باشد  پیوسته ایم.  یکدیگر  به  مسیح،  لیاقت  به  ناالیقیم،  گرچه  ا اینکه  به 
که  کنار نهیم و از فیض رایگانی  توبه کرده بر سر سفره ات بیاییم، غرور و خودکفایی را 

گردیم. آمین. به ما بخشیده ای بهره مند 
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کلیسا به چه معنا است؟

نزد  جاودان  حیات  برای  را  ایشان  و  می کند  انتخاب  را  برگزیدگان  از  جماعتی  خدا 
گشته اند،  متحد  هم  با  ایمان  محض  که  جماعت  این  می دارد.  نگاه  محفوظ  خود 
و  می آموزند  خدا  از  می کنند،  ی  پیرو خدا  از  می دارند،  دوست  را  خدا  هم،  با  همراه 
را  انجیل  تا  می فرستد  کنار  و  گوشه  هر  به  را  جماعت  این  خدا  می پرستند.  را  خدا 
ملکوت  یکدیگر  به  محبتشان  و  مشارکتشان  و  زندگی  کیفیت  با  و  دهند  بشارت 

مسیح را جلوه دهند.

  دوم تسالونیکیان ۲: 13
اما، ای برادران و ای عزیزان خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم 

که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی.

  تفسیر
چارلز هِیدِن اِسپرِجن

ای برادران و خواهران، به شما می گویم همیشه مثل مسیح باشید. در حضور همگان 
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یم. بسیاری از ما هر روز باید در  کنید. اغلِب ما در اجتماع حضور دار به مسیح اقتدا 
گفتار ما را زیر  کردار و  کار و حرفه مان مشغول باشیم. مردم رفتار و  کنار همنوع خود به 
نظر می گیرند، زندگی ما را محک می زنند و زیر ذره بین قرار می دهند. دنیای تیزبین 
قرار  صریح  انتقادهای  هدف  را  ما  و  می کند  مشاهده  را  ما  کارهای  همۀ  نکته بین  و 
حواسمان  که  باشد  نماییم.  یست  ز مسیح سان  مردمان  میان  در  که  باشد  می دهد. 
یم نه خودمان را، آن گاه، بتوانیم بگوییم: »زندگی می کنم،  باشد َسرورمان را هویدا ساز
که در  لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی می کند.« توجه داشته باشید 
کلیسا مانند مسیح باشید. چه تعداد از شما این گونه  کلیسا نیز چنین باشید . . . در 
هستید . . .  جویای شهرت و آوازه هستید؟ چه تعداد از ایمانداران به جای اینکه به 
که همۀ انسانها را  کلیساهایمان این است  که نقش بنیادین همۀ  یاد داشته باشند 
یکسان بنگرد و بداند همه به یکسان برادر و خواهر هستند در پی شأن و مقام است 
که هستید روحیۀ مسیح گونه  کلیسایی  و قدرت یافتن بر سایر مسیحیان؟ پس در هر 
گویند: »او با عیسی  کلیسایتان دربارۀ شما چنین  را با خود به آنجا ببرید تا اعضای 

قدم می زند.«۶۱
جدید  پیمان  و  عهد  جماعت  کلیسا  عهدجدید،  در  است.  خدا  خانوادۀ  کلیسا 
کلیسا عروس مسیح  کلیسا بدن است و مسیح َسر آن بدن می باشد.  نامیده می شود. 
کلیسا یعنی  نامیده می شویم.  کهانت مقدس  است. ما قوم مقدس، امت مقدس، 
گشته اند و خدا به واسطۀ عیسی مسیح ایشان را به فرزندی  که فرزندان خدا  مردمانی 
و  اعصار  در  قومها  و  ملیتها  و  فرهنگها  همۀ  از  تشکیل یافته  کلیسا  است.  پذیرفته 

که عیسی مسیح را خداوندشان می دانند. دورانهای مختلف است 
چنین  کلیسا  است  َانِگلیکن  شاخۀ  که  ما  کلیسای  اعتقادنامۀ  بنِد  نه  و  سی  در 

گشته است: توصیف 

امین  زنان  و  مردان  از  جماعتی  شامل  مسیح  مشهود  و  محلی  کلیسای 
کالم ناب خدا در آن موعظه می گردد و بنا بر حکم مسیح آیینها و  که  است 

مراسم به طور معمول به جا آورده می شوند . . . 
کلیسا  کلیسا سرسپردۀ او است. برای  کلیسا مسیح است و  یگانه اقتدار 
کالم مکتوب خدا امری را مقرر نماید یا بخشی از  که بر خالف  جایز نیست 

که با بخش دیگر در تضاد باشد.۶۲ کند  گونه ای تفسیر  کتاب مقدس را به 
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جان یِتْس
رسوالن«  تعالیم  بر  بناشده  و  مقدس  جامع  »واحِد  را  کلیسا  قدیمی  اعتقادنامه های 
که یک بدن است  نامیده می شود  به این دلیل »واحد«  کلیسا  توصیف می نمودند. 
کن است و آن  که روح القدس در آن سا کلیسا از آن جهت مقدس است  با یک َسر. 
کلیسا  می نماید.  هدایت  خدا  خدمت  به  را  کلیسا  اعضای  و  می گرداند  مقدس  را 
پایان  تا  را  در معنای جهانی بودنش جامع نامیده می شود و همۀ اعتقادات رسوالن 
نامیده  رسوالن«  تعالیم  بر  »بناشده  کلیسا  می کند.  اعالم  انسانها  جمیع  به  جهان 
یتی  که ما ادامه دهندۀ تعالیم و مشارکت رسوالن هستیم و بنا بر مأمور می شود، چرا 

یم. که مسیح به ما داده است به نزد همۀ انسانها می رو
انتخاب  را  بستگانمان  و  برادر  و  خواهر  که  نیست  ما  با  تصمیم  این  که  همان طور 
کلیسا قدم بگذارند تصمیم گیرنده نیستیم.  کسانی به  که چه  کنیم، در این مورد هم 
گروهی  و برمی گزیند. قوم خدا به هر جماعت و  که تصمیم می گیرد  این خدا است 
کلیسا به شمار می آیند و برادران و خواهران ما هستند. که متعلق باشند جزیی از  هم 

کلیسا را به زیبایی توصیف می کند: این سرودۀ عالی به قلم چارلز ِوسلی 

کلیسا کلیسا خداونِد  مسیِح عیسی است پی افکِن 
کلیسا خلقت تازۀ عیسی گردد  بنا 

کلیسا است که بنای  کالمی  بر آب و 
کلیسا آمد عیسی ز آسمان آمد عیسی در طلب 

گردد عروس قدوِس عیسی که  تا 
با خوِن خود بهایش داد

با جاِن خود حیاتش داد
دستچین ز هر قوم و ملتی

تا یک شوند در بِر این زمین
یک خداوند، یک ایمان، یک تولد

کلیسا این ُبود منشور نجات در 
کلیسا خواند مبارک یک ناِم قدوس را 

کلیسا گردد شریْک یک طعاِم قدوس را 
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گردد که عطایش  بهر هر فیضی 
کلیسا۶۳ سوی یک امید پیش رود 

 دعا
را امین نگاه  گردیم. ما  تا اهل خانۀ خدا  آوردی  گرد هم  را  تو ما  ای پادشاه همگان، 
یم و تا نیازهای یکدیگر را برطرف  دار تا با هم تو را بپرستیم، تا به یکدیگر محبت بورز
کن تا ایمان یکدیگر  که مشارکتهایمان اصیل و واقعی باشند. ما را مدد  نماییم. باشد 

را برانگیزیم. آمین.
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در حال حاضر، مسیح کجا است؟

کنون، تا روزی  مسیح روز سوم پس از مرگش، با بدن جسمانی، از مردگان قیام نمود. ا
نشسته  پدر  راست  دست  در  کند،  بنا  نو  از  را  جهان  کل  و  بازگردد  داوری  برای  که 

است، بر ملکوتش سلطنت می کند و برای ما شفاعت می نماید.

  افسسیان 1: ۲۰- ۲1
او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، باالتر از 
که خوانده می شود، نه در این عالم  یاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی  هر ر

فقط بلکه در عالم آینده نیز.

  تفسیر
چارلز وِسلی

که دیده آن قیامش خوشا روزی 
گشته، نهان از دیدۀ ما پرتمنا  نهان از دیده 



روح، نوسازی، رشد در فیض

۲۲۴

کیان آمد مسیح چندی از َبِر ما خا
که برگردد به آن منزلگهش، بازگردد به آن عرش برین! تا 

همان منزلگهی چشمش به راه است، چه غوغایی به پا است ز بهر آن ظفِر پرجاللش:
ید »دروازه ها، سر افراز

گشایید بر آن منظْر درخشان در 
وارد شود! وارد شود! پادشاه جالل وارد شود!«

ِگردش لشکر فرشتگان
خداونِد پیروِز آنان و ما

گناه فاتح بر مرگ و 
وارد شود! وارد شود! پادشاه جالل وارد شود!

گویدش خوش آمد گرچه عرش برین 
که زان رخت بر ِببست کند از عشق آن عالم  که دل  حاشا 

گردد باز گرچه به تاج و تختش 
که نخواند آدمیزاده را ز آِن خود حاشا 

بنگر! دستاِن برافراشته اش بنگر!
بنگر! آن نشانهای محبت بنگر!

بشنو! ندای لبان پرفیضش بشنو!
کلیسای بر زمینش را برکت دهد همی 

مرگش دفاِع ما ُبود
فاتح شفاعت می کند

در َبَرش جایم مهیا می کند
بخشد نوید بخشد نوید هر آدمی

گرچه سایه اش بر سر َنُبود امروز
َهماره َسرورش خوانیم َسرورش خوانیم
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بنگر! امیْن خادمانت بنگر!
که چشم از تو بردارند حاشا 

گرچه از دیده پنهانی، عطا نما عطا نما، 
گرچه دوردست های نیلگونی

کشد دل به آنجا که سر  عطا نما 
روان شود در پی ات ورای آسمانها

قدم نهیم به اعال
پرواز، پرواز، پرواز در َبِر بال محبت

منتظر، منتظر، منتظِر آمدنت خداوند
بهر رسیدن به خانه دل غنج زنیم پرپر زنیم

مانیم با تو در خانه
ید مانیم با تو شریِک آن سلطنْت جاو

یت زالل بینیم رو
بهشِت بهشتمان در تو یابیم!۶۴

دیوید بیسگِرُو
گر  ا برفت.«  دیده  از  آنکه  هر  برود  دل  »از  شنیده اید:  را  ضرب المثل  این  حتمًا، 
در  پایش  رد  و  تأثیر  نبینید،  طوالنی  مدتی  برای  را  او  یا  نباشد  کنارتان  در  دایم  کسی 
از  پس  عیسی  می فرماید  ما  به  کتاب مقدس  شد.  خواهد  کم رنگ  روزمره تان  زندگی 
گفته شده  گشت. اما این هم به ما  رستاخیزش به آسمان صعود نمود و از دیده نهان 
کنون در آن سکونت دارد ما می توانیم یقین  که عیسی هم ا که به سبب مکانی  است 
که او در زندگی روزمرۀ ما حضور دارد و از حال و روزمان بی خبر نیست. داشته باشیم 
کجا است؟ او در دست راست خدای پدر نشسته است. این مهم  کنون عیسی  اما ا
به زندگی روزانۀ ما چه ربطی دارد؟ اول از همه اینکه، به ما یادآوری می کند عیسی 
نشان  و  می کند  ترسیم  زیبایی  تصویر   ۱۱0 مزمور  است.  هستی  جهان  کل  فرمانروای 
راست  دست  در  او  وقتی  می گردند  عیسی  پای انداز  خدا  دشمنان  چگونه  می دهد 



روح، نوسازی، رشد در فیض

۲۲۶

که این حقیقت در زندگی روزانه تان پدید می آورد  پدر می نشیند. آیا آرامش و تسلی را 
گریبانگیرتان می شود، هنگامی  که دلسردی یا ناامیدی  مشاهده می کنید؟ هنگامی 
و  شرارتها  و  ناعدالتی  از  که  زمانی  می گردید،  آزرده  و  تلخ  زندگی  پیامدهای  از  که 
پلیدیهای موجود در جهان دل زده و خشمگین می شوید و مانند داوود در مزمور ۳7 
کامیاب می گردد،  که چرا ظاهرًا شرارت  این سوال ذهنتان را به خود مشغول می کند 
راست  دست  در  او  است.  کجا  حاضر  حال  در  عیسی  که  ید  بیاور نظر  در  آن گاه، 
خدای پدر است. عیسی را در آن جایگاه ببینید. دشمنان پای انداز عیسی هستند. 
افسسیان  رسالۀ  می کند.  سلطنت  جهان  بر  کنون،  ا شد،  چیره  مرگ  بر  که  یگانه  آن 
هر  و  بازمی گردد  روزی  و  است  شده  داده  عیسی  به  اقتدار  همۀ  می فرماید   ۱ فصل 
کنون در آنجا حاضر  که ا ید عیسی در مکانی  ناراستی را راست می گرداند. پس بگذار

ی نمایید. کنید و از او پیرو است به شما امید و دلیری بخشد تا به او توکل 
اما حقیقت از این هم فراتر است. نه فقط عیسی پادشاه است و سلطنت می کند، 
کاهن است و شفاعت می کند. رسالۀ عبرانیان فصل ۱0 به ما می گوید عیسی  بلکه او 
برای  قربانی  آخرین  تا  نمود  قربانی  صلیب  ی  رو بر  را  خودش  که  است  اعظم  کاهن 
گناه باشد. در حال حاضر، او در دست راست پدر برای ما دعا و شفاعت می نماید. 
کنید شفیع ما است. بنابراین، با چشم دوختن به عیسی  که تصور  عیسی به هر معنا 
که ما دیگر به خاطر  یم  یاد می آور به  کاهن اعظممان در دست راست خدا  در مقام 
متحد  او  با  بتوانیم  ما  تا  نمود  قربانی  را  خود  عیسی  و  نیستیم  محکوم  گناهانمان 

یم. کامل برخوردار گردیم. از این رو، ما فرزندان خدا از حق و حقوق 
ببینیم.  را  او  فیزیکی  چشم  با  نمی توانیم  ما  است.  نهان  دیده  از  عیسی  آری،  پس، 
روزانه مان حضور دارد، حضورش در این جهان پویا است، در  اما عیسی در زندگی 
کاهن برایمان  دست راست خدای پدر در مقام پادشاه ما سلطنت می کند و در مقام 
گرداند، شمشیرها  ک  که بازگردد و هر اشکی را از چشم پا شفاعت می نماید تا زمانی 

را بشکند و جهان را با جالل و فیضش لبریز نماید.

 دعا
کی حضور  کرۀ خا این  اینکه در  با  کردی،  که رستاخیز نمودی و صعود  ای خداوند 
قدرت  جمیع  می نمایی.  سلطنت  ما  بر  پادشاهی ات  تخت  از  نداری،  فیزیکی 
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را زنده  نامها است. در روز قیامت، ما  از جمیع  تو است. نامت باالتر  آِن  از  اقتدار  و 
یست نماییم. آمین. گردان تا در ملکوتت با تو ز
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رستاخیز مسیح برای ما چه مفهومی دارد؟

که اعتماد  کسانی  گشت تا همۀ  گناه و مرگ پیروز  مسیح با رستاخیز جسمانی اش بر 
خود را بر او قرار می دهند در این دنیا از حیاتی تازه برخوردار شوند و در جهان آینده 
کرد،  خواهیم  قیام  مردگان  از  روزی  ما  که  همان گونه  باشند.  داشته  جاودان  حیات 
که به مسیح اعتماد  کسانی  که این جهان نیز از نو بنا شود. اما  روزی فرا خواهد رسید 

که تا ابد در مرگ ابدی به سر برند. کرد  نمی کنند از مردگان قیام خواهند 

  اول تسالونیکیان 4: 13- 14
مبادا  که  باشید  بی خبر  خوابیدگان  حالت  از  شما  نمی خواهیم  برادران،  ای  اما، 
و  مرد  عیسی  که  می کنیم  باور  گر  ا زیرا،  شوید.  محزون  ندارند  امید  که  دیگران  مثل 
ی خواهد آورد. که در عیسی خوابیده اند با و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را 

  تفسیر
دیوید مارتین لویْدجونز

جالل  »آزادی  از  و  یافت  خواهد  رهایی  تباهی  و  فساد  اسارت  از  هستی  جهان  کل 
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)رومیان 8: ۲۱(. همه چیز، حتی طبیعت، جالل  بهره مند خواهد شد  فرزندان خدا« 
ما  آنچه  می دهد:  تعلیم  چنین  ابدیت  دربارۀ  کتاب مقدس  نظرم  به  یافت.  خواهد 
که خدا  کامل و بی نقصی است  یستن در چنین جهان  بهشت می نامیم به معنی ز
برای انسان مقرر نموده است. در ابتدای آفرینش، وقتی خدا آدم را در پردیس نهاد، 
کردند. حال آنکه، برای همۀ انسانها  با آدم سقوط  نژاد بشر  کرد و جمیع  آدم سقوط 
در  و  باشند  جسمانی  پیکر  صاحب  که  است  گشته  مقّدر  چنین   - زن  و  مرد   –

یست نمایند.۶۵ کنار خدا ز پیکرهای جالل یافته در جهانی جالل یافته در 

دی� اِی� کارُسن
رستاخیز عیسی مسیح ثمرات بسیار بسیار عالی و شگفت انگیزی با خود به همراه 
که حقانیت عیسی را به اثبات می رساند. به بیان  دارد. نخستین ثمره اش این است 
بر صلیب جان دهد،  که  بود  آن  که عیسی مستحِق  برخی چنین می پندارند  دیگر، 
کید  کرده بود. عالوه بر اینکه عهدعتیق نیز تأ که دادگاه رومیان او را محکوم اعالم  چرا 
که مشخص است،  یخته شود ملعون خدا است. اما همان طور  که بر دار آو می کند هر 
جان  ملعون  انسانی  قالب  در  و  نچشید  را  مرگ  طعم  خودش  گناه  خاطر  به  عیسی 
که  نمود  خشنود  را  خدا  چنان  قربانی  این  و  گرفت  دوش  بر  را  دیگران  گناه  او  نداد. 
خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. بنابراین، رستاخیز عیسی چه بسا حقانیتش را به 
که وقتی عیسی در آخرین لحظات حیاتش در این  گواهی می دهد  اثبات می رساند و 
زمین فرمود: »تمام شد« خدا رضایت داشت. پدرش با او موافق بود. رستگاری بشر 

ی را به اثبات رساند. به انجام رسیده بود و پدر به وسیلۀ رستاخیز عیسی حقانیت و
همچنین رستاخیز عیسی مسیح نشان می دهد پیکر جسمانی انسان در نظر انجیل 
که ما در ابدیت به ارواح  بی اهمیت نیست. به عبارت دیگر، برخی چنین می پندارند 
گونه ارتباط با بدنهایمان خواهیم بود. اما بخشی  ملکوتی تبدیل می شویم و فاقد هر 
که در آسمان جدید و زمین جدید،  از حقیقت اولیه و اساسی مسیحیت این است 
کن نیستند، بلکه  در آن مقصد نهایی و منزلگاه عدالت، فقط موجودات آسمانی سا
موجودات زمینی هم در آنجا حضور خواهند داشت. آسمانی جدید و زمینی جدید 
پدیدار خواهد شد و ما صاحب بدنهای قیام کرده همچون بدن مسیح می گردیم. یکی 
است.  مبحث  همین  به  مربوط   ۱۵ فصل  قرنتیان  اول  رسالۀ  برجستۀ  موضوعات  از 
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که  گر مسیح با پیکری قیام کرده از مردگان برخاست،  که ا استدالل پولس این است 
البته پدیده ای غریب و شایان توجه بود – اینکه می توانستند به بدنش دست زنند، 
ک  کنند و او را ببینند و مسیح واقعًا با همان بدن خورا می توانستند با مسیح صحبت 
قیامت  روز  در  ما  که  هنگامی  پس  بود،  این گونه  راستی  به  گر  – ا گذاشت  دهان  بر 
بدنهای  قیام کردۀ مسیح صاحب  بدن  مانند  ما هم  ابدیت،  در  برخیزیم،  مردگان  از 
قیام کرده خواهیم بود. سرمنزِل مقصود ما این است. از این رو، رستاخیز عیسی مسیح 
کل انسانها از مردگان قیام خواهند  یداد رستاخیز انسانها در روز قیامت است.  نوبر رو
که ما انسانها از اصل و  کرد – یا برای ورود به حیات ابدی یا برای محکومیت – چرا 

اساس صاحب بدن هستیم.
کنیم  عالوه بر این، دیدگاه حیات و زندگی پس از مرگ نیز مطرح می باشد. نباید تصور 
که شماری از مشکالت ما را در طول حیاتمان  مسیحیت صرفًا به این منظور است 
به  وقتی  است.  دنیوی  حیات  این  ورای  مسیحیت  نهایی  هدف  بردارد.  میان  از 
گذر عمر بر چهره مان می نشیند و آرتروز و تورم مفاصل رخ  میان سالی می رسیم و غبار 
یداد  گه، رو می نمایاند یا فراموشی و از دست دادن حافظه بر ما سایه می افکند، به نا
نبسته ایم  امید  این  به  دیگر  زیرا  می کند،  جلوه  خوشایند  بسیار  نظرمان  در  رستاخیز 
کنیم. ما بر بدنی مانند بدن قیام کردۀ مسیح امید  که هفتاد یا هشتاد یا نود سال عمر 
بسته ایم. بدن مسیح نوبر قیام یافتگان است، او رستاخیز بدنهای ما را تضمین نموده 
که همه جانبه رنگ  است تا ما در پِی مسیح در قیامت به او ملحق شویم: بدنهایی 
عدالت،  منزلگاه  در  جدید،  زمین  و  جدید  آسمان  در  دیده اند  خود  به  را  رستاخیز 
که رسالۀ اول تسالونیکیان فصل ۴، فصلی  کن خواهند بود. به همین دلیل است  سا
برجسته دربارۀ رستاخیز، با این واژگان پایان می یابد: »پس بدین سخنان همدیگر را 

تسلی دهید.«

 دعا
مرگ  که  باشیم  داشته  یاد  به  کن  مدد  می گردانی،  زنده  را  مردگان  که  خدایی  ای 
که سزاوارش هستیم نجات بده و یاری مان رسان تا  پایانمان نیست. ما را از آن داوری 
که در راه است بگریزند. ما با امیِد  کنیم از غضبی  امین باشیم و به دیگران التماس 
که به سبب شایستگی مسیح  که متعلق به ما است می نگریم، ما  بسیار به شادیی 
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گشت تا در جهانی  از آن غضب نجات یافته ایم صاحب بدنهایی قیام کرده خواهیم 
نوین بر تخت سلطنت تکیه زنیم. آمین.
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صعود مسیح برای ما چه مزیتی دارد؟

با  ما  به خاطر  که  نمود، همان گونه  انسانی اش صعود  با جسم  ما  از  نیابت  به  مسیح 
کنون، او در حضور پدرش برای ما شفاعت می نماید،  جسم انسانی به این دنیا آمد. ا

گردد. کن  مکانی را برای ما آماده می سازد و روح خودش را می فرستد تا در ما سا

  رومیان ۸: 34
که به دست  که مرد بلکه نیز برخاست، آن  که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح  کیست 

راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟

  تفسیر
چارلز وِسلی

برپاخیز جانم برپاخیز! ترس و وهم و تقصیرت ُزدای از خود
آن قربانِی خونین به نیابت ز من آمد

که زده تکیه بر تخت آن ضامن پرمهر 
کرده همی حک نام مرا بر دسِت خودش 
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گشته در عرش برین کن  شفیعم در عرش برین، سا
گشته روح و جانم را شفیع خون پربهایش مهر پرصفایش 

کفاره آدمیزاده را خون او شود 
کفاره بر تخت فیضش پاَشد آن خوِن 

پنج زخم خونین در آن تّپْه جلجتا
کنند: کنند و شفاعتم  دعایم 

»ببخشایش ببخشایش!« ندا چو سر دهند
گشته آزاد و رستگار« که  نه کرده ای 

ُ
گ »هرگز نمیرد آن 

گوشم گشود خدایم، نوای بخششش همی آویزۀ  دست آشتی 
چو فرزندش شدم دیگر نترسم

گرم است دلم قرص است چو نزدش روم دلم 
چو نزدش روم او را چنین خوانم: »پدرم، َابا پدرم!«۶۶

برایان چاپِل
صعود مسیح به معنی بر تخت پادشاهی تکیه زدن او است و سلطنتش بر همگان. 
کنون نیز در  که بر مرگ سلطه یافت و هم ا که مسیح صعود نمود، نشان داد  هنگامی 
که جهان را خلق  کسی  کل عالم هستی ایستاده است. همان یگانه  جایگاه اقتدار بر 

کالم قدرتش بر جهان سلطنت می کند. نمود با 
که او با صعودش بر آن  وقتی می گوییم مسیح سلطنت می کند، منظورمان این است 
که پیش از آمدنش به این جهان همواره از آن مقام برخوردار  تخت پادشاهی تکیه زد 
نگهدار  و  حافظ  همیشه،  مانند  می برد،  سر  به  کی  خا کرۀ  این  در  مسیح  وقتی  بود. 
انجام  به  رستاخیزش  و  مرگ  در  حتی  را  مقاصدش  و  اهداف  جمیع  و  بود  همه چیز 
است.  همگان  َسرور  و  خداوند  است  صعودیافته  خداونِد  که  او  کنون  ا اما  رساند. 
که  کنترل دارد تا همه چیز به خیریت آنانی  که همه چیز را در  کسی است  مسیح یگانه 

کار باشد. او را دوست دارند در 
اما عیسی فقط پادشاه نیست. او با صعودش در دست راست خدا قرار دارد و برای 
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کهانت نیز به خدمت مشغول است و در حضور  ما شفاعت می کند. عیسی در مقام 
درگاه  به  وقتی  می کنیم،  توبه  گناهانمان  از  وقتی  می باشد.  ما  شفیع  و  مدافع  پدر 
گناهانمان را از میان برمی دارد و به نیابت از ما خدمت  خدا دعا می کنیم، پسر خدا 
گوش  کهانت را به جا می آورد و برای ما شفاعت می نماید تا خدا به آن دعا و شفاعت 

بسپارد و به جانبداری از ما وارد عمل شود.
نیز  روح القدس  عملکرد  واسطۀ  به  ما،  کاهن  هم  و  است  ما  پادشاه  هم  که  عیسی، 
مسیح  به  باید  روح القدس  که  باشد  یادتان  می دهد.  جای  ما  دلهای  در  را  کالمش 
کالم خدا می گردیم – نه منطق  که ما قادر به درک  شهادت دهد. اصلی ترین دلیلی 
که مسیح او  که روح القدس  کالم خدا بلکه اهمیت و معنا و مفهومش – این است 
که وقتی  کالم خدا می گشاید. این بدان معنا است  ی  را نازل می نماید دل ما را به رو
کالم خدا از جانب عیسی نازل می شود و به واسطۀ روح القدس به ما عطا می گردد، 
ما  تا  می بخشد  ما  به  را  خدا  کالم  و  می نماید  خدمت  ما  برای  نبی  مقام  در  عیسی 

یم و عیسی را بشناسیم و فیضش را درک نماییم. گام بردار بتوانیم با عیسی 
حاضر  حال  در  ما  خیریت  برای  صعودش  با  مسیح  که  است  معنا  بدان  اینها  همۀ 
که در  کم است. او در هر وضعیتی  کنونی مان حا او بر شرایط  کار است.  مشغول به 
کالمش را در دلهای  حال حاضر در آن به سر می بریم برایمان شفاعت می کند. مسیح 
می بریم  سر  به  آن  در  حاضر  حال  در  که  را  موقعیتی  هر  بتوانیم  تا  می دهد  جای  ما 

سامان دهیم. اما خدمت مسیح در این نقطه پایان نمی یابد.
به  همه چیز  می بیند.  تدارک  نیز  ما  آیندۀ  برای  است  پادشاه  و  کاهن  و  نبی  که  او 
کمال، به سوی به سرانجام رسیدن  سوی هدف الهی در پیش است، به سوی یک 
که بر همگان سلطنت می کند، به قصد اهداف و  کسی  جالل خدا به وسیلۀ یگانه 
که تدبیر نموده است. در مقام پادشاه، مسیح در میان برکات عالی خدا  مقاصدی 
که وقتی در  کاهن، مسیح تضمین می کند  جایگاهی برایمان مهیا می نماید. در مقام 
پیشگاه تخت داوری بایستیم، به سبب خون طاهرکنندۀ مسیح، رابطه مان با خدا 
کاهن  یم،  که در مقابل بّرۀ خدا سر فرود می آور صحیح و سالم خواهد بود. هنگامی 
و  مردان  با خون خود  که  بّرۀ خدا است  آن  او  برجسته می گردد.  دوباره  بودن عیسی 
زنان را از هر قبیله و زبان و قوم و ملیت برای خدا خریداری نمود. مسیح در تدارک 
به واسطۀ روح  نهایت،  انجام می رساند. در  به  را  کهانتش  نیز خدمت  برای ما  آینده 
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که متعلق به او هستند ایمن می دارد. بنابراین، خدا به واسطۀ  کسانی را  خود جمیع 
او  ابدیت.  در  هم  می رساند  انجام  به  کنونی  جهان  این  در  هم  را  اراده اش  خود  روح 
که عیسی  به قوت روح القدس همۀ مقاصد خدا را تضمین می کند، آن روح القدس 

مسیح برای مقاصد، قدرت، و در نهایت به خاطر محبتش او را فرستاد.
پادشاه  و  کاهن  و  نبی  که  است  کسی  یگانه  است  نموده  صعود  که  خداوندی  این 

است و در حال حاضر بر ما سلطنت می نماید و برای آینده مان تدارک می بیند.

 دعا
مثل  تو  بازنایستاده ای.  قومت  به  نمودن  شفّقت  و  رحمت  از  تو  شفیع،  منجی  ای 
شفاعت  برایمان  شویم  وسوسه  ما  که  هرگاه  کنون  ا و  شدی  وسوسه  جهت  هر  از  ما 
کل جهان جانبدار  که تو در مسند داوری  می نمایی. نزد پدرت شفیعمان باش، چرا 

ما هستی. آمین.
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 حیات جاودان چه امیدی برای ما 
محفوظ نگاه داشته است؟

کنونی  این جهاِن سقوط کردۀ  در  که همه چیز  یادآوری می کند  ما  به  حیات جاودان 
خالصه نمی شود. به زودی، در شهر جدید، در آسمان جدید و زمین جدید، تا ابد با 
خدا زندگی خواهیم نمود و از وجودش حّظ خواهیم برد. در آن آسمان جدید و زمین 
گناهان آزاد خواهیم بود و با بدنهایی جدید و  کاماًل، از همۀ  جدید، ما برای همیشه، 

کن خواهیم شد. گشته است سا که از نو بنا  قیام کرده در خلقتی جدید 

  مکاشفه ۲1: 1- 4
که آسمان اول و زمین اول درگذشت و  و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون 
که از جانب خدا از آسمان  یا دیگر نمی باشد و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم  در
که برای شوهر خود آراسته است و آوازی بلند  نازل می شود، حاضرشده چون عروسی 
کن  که می گفت: »اینک، خیمۀ خدا با آدمیان است و با ایشان سا از آسمان شنیدم 
خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد 
کرد و بعد از آن موت نخواهد بود  ک خواهد  بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پا

که چیزهای اول درگذشت.« و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا 
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که شادی و نشاط آیندۀ رستگاران  کنیم  پس این یک حقیقت را در ذهنمان تثبیت 
می نماییم،  درک  را  حقیقت  این  از  اندکی  که  وجودی  با  است.  جاودانه  و  ابدی 
نمی شود،  کهنه  هرگز  نمی شود،  متوقف  هرگز  ندارد:  پایان  که  است  حقیقتی  این 
هرگز زوال نمی یابد، هرگز از بین نمی رود. »به دست راست ]خدا[ لذتها تا ابداالباد« 
خارج  آنجا  از  دیگر  شوند،  کن  سا بهشت  در  خدا  مقدسان  وقتی   .)۱۱ :۱۶ )مزمور 
ناپژمردۀ  »تاج  ایشان  است.  ناپژمرده«  و  بی آالیش  و  »بی فساد  میراث  آن  نمی شوند. 
جالل را« می یابند )اول پطرس ۱: ۴؛ ۵: ۴(. پیکار آنها پایان می یابد. نبردشان خاتمه 
گرسنه نخواهند بود. دیگر تشنه نخواهند  کارشان به انجام می رسد. دیگر  می پذیرد. 
بود. ایشان رهسپار »بار جاودانۀ جالل« خواهند بود. ایشان رهسپار خانه ای خواهند 
که در آن وقفه ای ایجاد  که هرگز خراب نخواهد شد، رهسپار مالقاتی خواهند بود  بود 
که تفرقه و جدایی در آن جای  نخواهد شد، رهسپار دورهمِی خانوادگی خواهند بود 
کام  در  ایمان  که شب نخواهد داشت.  بود  روزی خواهند  نخواهد داشت، رهسپار 
همان  به  ایشان  می دهد.  قطعیت  و  یقین  به  را  خود  جای  امید  و  می رود  فرو  دیدار 
که خدا  و به همان صورت  را خواهند دید  را می بیند خودشان  آنها  که خدا  صورتی 
آنها را می شناسد خودشان را خواهند شناخت و تا ابد با خداوند خواهند بود. پس 
تسلی دهید«  را  »بدین سخنان همدیگر  پولس رسول می گوید:  که  نمی کنم   تعجب 

)اول تسالونیکیان ۴: ۱7- ۱8(.۶7

تیموتی کِلِر
ما  به  آن  خصوص  در  انجیل  که  پرجاللی  آیندۀ  دربارۀ  فصل  این  پرسش  ِ پاسخ 

اطمینان می بخشد دو نکته را بیان می کند.
خدا  چون  ببریم.  حّظ  خدا  وجود  از  ابد  تا  است  قرار  که  است  این  نکته  نخستین 
داده اند،  جالل  را  یکدیگر  همواره  روح القدس  و  پسر  و  پدر  است،  تثلیث  خدای 
نموده اند.  محبت  را  یکدیگر  و  ستوده اند  را  یکدیگر  بوده اند،  مسرور  یکدیگر  در 
بنابراین، خدا در خودش صاحب شادی بی کران است. ما نیز آفریده شدیم تا در آن 
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تا خدا را جالل دهیم و در آن جالل و شادی  آفریده شدیم  شادی سهیم باشیم. ما 
شادی  آن  طعم  هنوز  مسیحیان،  قوی ترین  حتی  ما،  از  هیچ یک  اما  باشیم.  شریک 
دلیلش  را.  روزافزون  ابد  تا  و  بی کران  و  آسمانی  و  کامل  شادِی  – آن  نچشیده اند  را 
که همۀ ما چیزهای دیگر را می پرستیم و می ستاییم. حال آنکه، روزی فرا  این است 
گناه آزاد خواهیم بود و آن جالل و شادی را می چشیم و دیگر با  که از  خواهد رسید 

آنها غریبه نخواهیم بود. ما تا ابد از وجود خدا حّظ خواهیم برد.
که ما تا ابد در شهری جدید از وجود خدا حّظ خواهیم برد، در  دومین نکته این است 
اورشلیم جدید، در آسمان جدید و زمین جدید. ما این شادی آسمانی را در وضعیتی 
گشته است طعم  که از نو بنا  کاماًل غیر مادی تجربه نمی کنیم، بلکه در خلقتی مادی 
این شادی را می چشیم. ما مانند پیکر عیسی صاحب بدنهای قیام کرده خواهیم بود 
– بدنهای فیزیکی. این بدان معنا است که طبق نظر مسیحیت روح و جسم و جهان 
کامل به سر خواهند برد. هیچ دین و  فیزیکی و روحانی تا ابد در توازن و هماهنگی 
مذهبی چنین دیدگاهی ندارد. ما مثل ارواح بی بدن در آسمان معلق نخواهیم بود، 
خواهیم  آغوش  در  را  یکدیگر  زد،  خواهیم  قدم  کرد،  خواهیم  پایکوبی  و  رقص  بلکه 
به  خدا  ملکوت  در  ما  رفت.  خواهیم  یکدیگر  استقبال  به  گشوده  آغوش  با  و  گرفت 
آرزوهای  اینکه جمیع عمیق ترین  این یعنی  بود.  و نوشیدن مشغول خواهیم  خوردن 
ناپدید  و  محو  اندوهمان  و  غم  عمیق ترین  جمیع  و  پیوست  خواهند  تحقق  به   ما 

گشت. خواهند 
کمتر  که در انتظار ما می باشد و  ید؟ این چیزی است  چه چیزی بهتر از این سراغ دار

از این انتظار نمی رود.

 دعا
که  ای خدای ابدی، مشتاقانه چشم انتظار از راه رسیدن ملکوتت هستیم. آرزومندیم 
با جسممان  که دیگر  ناله می کنیم  روزی  برای  زدوده شود.  از چشمانمان  هر اشکی 
که امید قطعِی حیات جاودان به ما شهامت بخشد تا با  کشمکش نباشیم. باشد  در 

گردیم. آمین. بیا ای خداوند عیسی! سختیها و آزمونهای این زندگی رو به رو 
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که »پدر  کلیسای اولیه بود  از ُاسقفان  آتاناسیوس اهل اسکندریه )۲9۶- ۳7۳( یکی 
یان« ایستاد و  که در مقابل بدعت معروف به »آر گرفته است، چرا  راست کیشی« نام 
بود )۳۲۵(  »نیقیه«  نام  به  او عضو نخستین شورای مسیحی  ید.  ورز آن مخالفت  با 
از زادگاه و  و به خاطر مخالفتهای سیاسی و ضدیتهای الهیاتی پنج مرتبۀ مختلف 

گشت. جایگاه خدمتش تبعید 

ی  که در قلمرو گوستین اهل هیپو )۳۵۴- ۴۳0( ُاسقف شهر هیپو در شمال آفریقا بود  آ
نام  به  کتابی  در  بود  الهیدان  و  فیلسوف  یک  که  او  داشت.  قرار  روم  امپراتوری 
که مشهورترین اثر او است به شرح ایمان آوردن خود پرداخت.  گوستین«  »اعترافات آ
زبان  به  را  فراوانی  و  متفاوت  ماندگار  آثار  که  است  نویسندگانی  از  یکی  گوستین  آ
التین به رشتۀ تحریر درآورد )در خصوص دفاعیات مسیحی، آموزه های مسیحی، و 
گوستین بیش از سیصد و پنجاه موعظه بر جای مانده است. کتابهای تفسیری(. از آ

گروه »خالصان«  به  انگلیسی تبار معروف  ایمانداران  از  َبکسِتر )۱۶۱۵- ۱۶9۱(  ریچارد 
شهر  در  و  نمود  خدمت  روحانی  مشاور  مقام  در  ِکراْمول  الیور  سپاه  در  او  بود. 
با  کرد، َبکسِتر  که پادشاه جیمز دوم سقوط  کرد. زمانی  کیِدرمیِنستر خدمت شبانی 
کالم  گشت و مدت هجده ماه به زندان افکنده شد. وقتی موعظۀ  آزار و جفا رو به رو 
فرصت  انگار  که  می کردم  موعظه  چنان  »من  نوشت:  چنین  گرفت،  سر  از  را  خدا 
مرگ  حال  در  انسانهای  به  مرگ  حال  در  انساِن  همچون  داشت،  نخواهم  دیگری 
ترانه های روحانی می سرود و  آثار الهیاتی، َبکسِتر شعر و  بر  موعظه می نمودم.« عالوه 

یک مجموعه پرسش و پاسخ را برای خانوادۀ خودش به نگارش درآورد.

تعمیدی  مسیحیان  شاخۀ  از  انگلیسی تبار  خادمی   )۱80۶ -۱7۳۴( بوت  آبراهام 
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کلیسایی را در منطقۀ وایت َچِپل واقع در شهر  که مدت سی و پنج سال شبانی  بود 
لندن به عهده داشت. او به منظور تعلیم و آموزِش خدمات بشارتی دانشکده ای را در 
کنون به دانشکدۀ »ِرِجنتز پارک« معروف است. آبراهام بوت  که ا کسفورد بنیان نهاد  آ

کتابی با عنوان »سلطنت فیض« شهرت یافت. به خاطر نگارش 

یک  و  کلیسا  اصالحات  جنبش  پیرِو  و  انگلیسی تبار   )۱۵۵۵ -۱۵۱0( ِبرادفورد  جان 
َکمبریج تحصیل نمود و در دوران سلطنت پادشاه ادوارد  پروتستان بود که در دانشگاه 
کاتولیک  که  تودور  گشت. وقتی ماری  به مقام مشاور روحانی دربار منصوب  ششم 
یدلی و ُاسقف  بود به سلطنت رسید، ِبرادفورد همراه با ُاسقفانی به نامهای التیِمر و ر
این رو،  از  بود.  پرآوازه  واعظی  ِبرادفورد  شدند.  بازداشت  ِکرانِمر  نام  به  کلیسا  اعظم 
ی همواره در خاطرها ماندگار  گشتند. این جملۀ و بسیاری در مراسم اعدام او حاضر 
شماری  برمی دارد.«  قدم  از  قدم  ِبرادفورد  جان  که  است  خدا  فیض  با  »فقط  است: 
از آثار او در زندان خلق شدند، از جمله: تعدادی از نامه ها، پندها، ستایش نامه ها، 

تأمالت روحانی، موعظه ها، و مقاله ها.

که به همه فن حریِف دهکدۀ ِالستو معروف بود به شکلی  جان بانیان )۱۶۲8- ۱۶88( 
گروه  به  معروف  مسیحیان  اصلی  واعظان  جزو  و  آورد  ایمان  و  نمود  توبه  شگرف 
گرفت  گرفتن محبوبیتش، بانیان هدف تهمت و افترا قرار  گشت. با اوج  »خالصان« 
کتابش را به نام »سیاحت مسیحی«  و سرانجام زندانی شد. در زندان، او معروف ترین 

به نگارش درآورد. این اثر در سال ۱۶78 برای نخستین بار به چاپ رسید.

که در خانواده ای متعصب و  کالوین )۱۵09- ۱۵۶۴( الهیدان، مدیر، و شبان بود  جان 
کالوین بیشتر عمر خود را در ژنو سپری نمود  گشود.  کاتولیک در فرانسه چشم به جهان 
ی  و آثار  از  شماری  گشت.  مشغول  اصالح یافته  کلیسای  به  بخشیدن  سامان  به  و 
از این قرارند: »اصول آیین مسیحیت«، »مجموعه پرسش و پاسخ ژنو«، و تفسیرهای 

کتاب مقدس. فراوانی از 

که به خاطر کتاب پرستشی اش  آزوالد َچمِبرز )۱87۴- ۱9۱7( خادم اهل اسکاتلند بود 
الهیات  دانشکدۀ  او  یافت.  شهرت  بودنش«  متعال  برای  من  »غایِت  نام  به 
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کتاب مقدس را در لندن بنیان نهاد و در طی جنگ جهانی اول در »انجمن مسیحی 
که به هنگام خدمت در  مردان جوان« در مقام روحانی خدمت نمود. پس از مرگش 
که از موعظه های  شهر قاهره به وقوع پیوست، همسرش بر اساس دست نوشته هایی 
و  تألیف  را  بودنش«  متعال  برای  من  »غایِت  کتاب  بود  نموده  گردآوری   َچمِبرز 

منتشر نمود.

که در  کلیسای شهر قسطنطنیه بود. او  ِکریسوستوم )۳۴7- ۴07( ُاسقف اعظم  جان 
که  گرفت  لقب  ِکریسوستوم  شیوایش  و  رسا  موعظه های  سبب  به  شد  زاده  کیه  انطا
را جزو  او  کاتولیک  کلیسای  و  ُارتدوکس شرق  کلیسای  بود.  به معنای »زرین دهان« 
ِکریسوستوم  کلیسا به حساب می آوردند. »آداب نیایش به قلم جان  قدیسین و طبیب 
ی به جا مانده  قدیس« معروف ترین اثر او است. خطابه ها و موعظه های فراوانی نیز از و
انجیل متی،  از  نود وعظ  کتاب پیدایش،  از  از جمله: شصت و هفت وعظ  است، 

هشتاد و هشت وعظ از انجیل یوحنا.

بود.  کلیسا  اصالحات  جنبش  پیرِو  و  انگلیسی تبار   )۱۵۵۶ -۱۴89( ِکرانِمر  توماس 
کاتولیک  کلیسای  کلیسای انگلستان در زمان پادشاهی هنری هشتم از سلطۀ  وقتی 
او در تالش  گشت.  کاْنِترِبری  کلیسای شهر  ِکرانِمر ُاسقف اعظم  خارج شد، توماس 
که  کتابی را دربارۀ دعا به نگارش درآورد  کلیسا  خود برای اصالح نمودن آداب و آیین 

کلیساهای شاخۀ َانِگلیکن به شمار می آید. تا امروز زیربنای آیین پرستش 

جاناتان ادواردز )۱70۳- ۱7۵8( فیلسوف، الهیدان، و واعظ مهاجر آمریکایی بود. در 
سال ۱7۲۶، ادواردز شبانی کلیسایی در شهر نورت َامپتون در ایالت ماساچوست را به 
گرفت. معروف ترین موعظۀ او به نام »گناهکاران در دستان خدای خشمگین«  عهده 
کتابهای او نیز پرآوازه هستند، از جمله:  از شهرت فراوانی برخوردار است. بسیاری از 
مذهبی«.  خصلتهای  دربارۀ  »رساله ای  و  آفرید«  را  جهان  آن  برای  خدا  که  »هدفی 
)بعدها، دانشگاه  نیوجرسی  در دانشکدۀ  ادواردز  یاست  ر آغاز  از  یادی  ز هنوز مدت 
جهان  از  چشم  آبله  ضد  مایه کوبی  سبب  به  که  بود  نگذشته  گرفت(  نام   ِپرینستون 

فرو بست.
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که پس  کشیش شاخۀ َانِگلیکن و زادۀ سرزمین ِولز بود  جرج ِهرِبرت )۱۵9۳- ۱۶۳۳( 
شغل  از  او  گشت.  تبدیل  هفدهم  قرن  شاعران  محبوب ترین  از  یکی  به  مرگش  از 
مناطق  در  شبانی  خدمت  به  تا  کشید  دست  کشیشان  انجمن  در  برجسته اش 
که  سرود  فراوانی  پرستشی  اشعار  خدمتش  طی  در  ِهرِبرت  گردد.  مشغول  روستایی 

پس از مرگش در مجموعه ای به نام »معبد« به چاپ رسیدند.

کلیسای  خادم  و  پزشک  و  ِولز  سرزمین  اهل   )۱98۱ -۱899( لوْیدجونز  مارتین  دیوید 
میِنستر«  »ِوست  کلیسای  در  تعلیم  و  موعظه  سال  سی  به  لوْیدجونز  بود.  پروتستان 
به  آیه  تفسیر  و  موعظه  تا  می کشید  طول  سالها  حتی  و  ماه ها  دارد.  شهرت  لندن  در 
کتاب معروف او به نام »افسردگی  کتاب مقدس را به پایان برساند.  آیۀ یک فصل از 
ی بسیار   روحانی« و همچنین مجموعه تفسیر چهارده جلدی رسالۀ رومیان به قلم و

معروف است.

مایل  خانواده اش  بود.  الهیات  استاد  و  آلمانی  کشیش   )۱۵۴۶ -۱۴8۳( لوتر  مارتین 
کتبر سال  گشت. در سی و یکم ا او وکیل شود، اما لوتر راهب و صومعه نشین  بودند 
کوبید و آتش  یِتنِبرگ  کلیسای شهر و ۱۵۱7، لوتر بیانیۀ نود و پنج ماده ای خود را بر در 
لئون  پاپ  به خواستۀ  نشد  او حاضر  نمود.  را شعله ور  پروتستان  نهضت اصالحات 
از این رو، تکفیر  کند.  انکار  را  امپراتور چارلز پنجم تن دهد و نوشته های خود  و  دهم 
که می توان از میان آنها به  کلیسا اخراج شد. لوتر آثار فراوانی به قلم درآورد  گشت و از 
ی اشاره نمود. لوتر در  کوتاه و مجموعه پرسش و پاسخ بلند و مجموعه پرسش و پاسخ 

کلیساها و دانشگاه ها نیز صدها موعظه نمود.

گروه  به  معروف  مسیحیان  از  و  انگلیسی تبار  الهیدان   )۱۶8۳ -۱۶۱۶( ِئن 
ُ
ا جان 

نوزده  در  و  شد  کسفورد  آ دانشگاه  وارد  سالگی  دوازده  سن  در  او  بود.  »خالصان« 
سالگی  یک  و  بیست  در  و  گشت  ارشد  کارشناسی  مدرک  کسب  به  موفق  سالگی 
یاست دانشگاه  گرفت. سالها بعد، ُاِئن به مقام معاونت ر خدمت شبانی را به عهده 
ُاِئن در مجلس موعظه نمود و  از اعدام پادشاه چارلز اول،  گشت. روز بعد  منصوب 
کند موعظۀ خود را به پایان رساند. او  یداد اشاره  بدون آنکه به طور مستقیم به آن رو
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یخی  که از جمله می توان به رساله های تار گذاشته است  آثار فراوانی از خود به جای 
در خصوص مذهب و چندین اثر در مورد روح القدس اشاره نمود.

شهر  در  َانِگلیکن  مسیحیان  شاخۀ  ُاسقف  نخستین   )۱900 -۱8۱۶( راْیل  سی.  ِجی. 
مقام منصوب  این  به  بنجامین دیسراییل،  به سفارش نخست وزیر،  او  بود.  لیِورپول 
در دانشگاه  و  بود  ورزشکار  راْیل یک  و خدمت شبانی،  نویسندگی  بر  گشت. عالوه 
کلیسا پیشقدم  ِکریِکت فعالیت داشت. او در بنای بیش از چهل  کسفورد در رشتۀ  آ

و مسوول بود.

مسیحیان  شاخۀ  از  آمریکایی تبار  شبان  و  فیلسوف   )۱98۴ -۱9۱۲( ِشیِفر  فرانسیس 
مسیحی  خدمات  سازمان  نهادن  بنیان  و  نوشته هایش  سبب  به  که  بود  مشایخی 
دو  و  بیست  او  می باشد.  برخوردار  فراوانی  شهرت  از  سوییس  کشور  در  »پناهگاه« 
که  »خدایی  است:  نامها  این  به  سه گانه ای  او  اثر  معروف ترین  درآورد.  قلم  به  کتاب 
کت نیست«. »بیانیۀ مسیحی«  اینجا است«، »گریز از منطق«، »او اینجا است و سا

نام اثر دیگری از فرانسیس ِشیِفر می باشد.

گروه  به  معروف  مسیحیان  از  و  انگلیسی تبار  الهیدان   )۱۶۳۵ -۱۵77( سیْبز  ریچارد 
وکالی  انجمن  واعظ  او  داشت.  شهرت  آسمانی«  سیْبِز  »دکتر  به  که  بود  »خالصان« 
کاترین را  َکمبریج به نام دانشکدۀ  یاست یکی از دانشکده های دانشگاه  لندن بود و ر
که از جمله معروف ترین  کتاب رازگاهان به قلم درآورد  به عهده داشت. سیْبز چندین 

کتاب اشاره نمود: »نی ُخردشده و فتیلۀ سوخته«. آنها می توان به این 

چارلز سیمیئون )۱7۵9- ۱8۳۶( مدت چهل و نه سال کشیش ارشد کلیسای »تثلیث« 
کلیسا  از دانشگاه، خدمت رهبری  فارغ التحصیل شدن  بود. در آستانۀ  َکمبریج  در 
کلیسا به موعظه های او عالقه ای  به او پیشنهاد شد. در ابتدای خدمتش، اعضای 
کلیسا را به  ی مزاحمت ایجاد می کردند و حتی نیمکتهای  نداشتند، دایم در وعظ و
ی آنها بنشیند. مجموعۀ بیست  کسی نتواند رو که  شکلی ِچفت و َبست می کردند 
شش  و  شصت  کل  خصوص  در  سیمیئون  موعظه های  مجموعه  که  جلدی  یک  و 

ی می باشد. کتاب مقدس را در خود جای داده است معروف ترین اثر و کتاب 
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مسیحیان  شاخۀ  از  انگلیسی تبار  واعظ   )۱89۲ -۱8۳۴( ِاسپرِجن  ِهیِدن  چارلز 
)بعدها،  »نیوپارک«  کلیسای  در  بیست سالگی خدمت شبانی  در  که  بود  تعمیدی 
بلندگو  بدون  همواره  او  گرفت.  عهده  به  را  لندن  در  شد(  نامیده  متروپولیس  معبد 
قلم  به  فراوانی  کتابهای  ِاسپرِجن  می نمود.  موعظه  نفر  هزار  ده  از  بیش  به  خطاب 
ی در دسترس می باشد. ِاسپرِجن تقریبًا  درآورده است و آثار چاپ شدۀ متعددی از و
کتابهای تفسیری، نقل قول ها،  از  و نه جلد  سه هزار و ششصد موعظه نمود و چهل 

سروده های پرستشی، و رازگاهان از او موجود می باشد.

سروده های  نویسندۀ  و  انگلستان  در  کلیسایی  شبان   )۱788 -۱707( ِوسلی  چارلز 
»مگر  و  برخاسته است«  امروز  از جمله سرودۀ »مسیح خداوند  بود،  زیبایی  روحانی 
که چنین برکت یابم؟« و »بشنو! فرشتگان منادی سرایند.« او به همراه برادرش،  شود 

جان، جزو نخستین رهبران جنبش معروف به ِمُتدیست بودند.

اصلی  بنیان گذار  که  بود  انگلیسی تبار  واعظ  و  الهیدان   )۱79۱ -۱70۳( ِوسلی  جان 
اسب  بر  سوار  او  می آید.  حساب  به  انگلستان  در  ِمُتدیست  به  معروف  جنبش 
ی  گفته می شود و تا سه مرتبه به موعظه می پرداخت.  مسافرت می نمود و روزانه دو 

بیش از چهل هزار بار موعظه نموده است. جان ِوسلی ترانه سرایی برجسته بود.
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می باشد.  دی سی  واشنگتن  در  ریِور«  کاستیا  »آنا کلیسای  شبان  آنیاب ویله  تابیتی 
در  تعمیدیان«  »نخستین  کلیسای  شبانی  سال  هفت  مدت  به  او  این،  از  پیش 
سازمان  شورای  اعضای  از  یکی  یله  آنیاب و داشت.  عهده  به  را  َکنیون  ِگرند  منطقۀ 
دو  این  به  می توان  ی  و کتابهای  میان  از  می باشد.  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات 
به چه  بودن  کلیسای سالم  کلیسای سیاه پوستان«، »عضو  »بیداری  نمود:  اشاره   اثر 

معنا است؟«.

ِکلیْولند در ایالت اوهایو  آلیسِتر ِبگ شبانی ارشد کلیسای »پارک ساید« در نزدیکی شهر 
از اعضای شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی«  او یکی  را به عهده دارد. 
اثرش  تازه ترین  که  است  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  کتاب  چندین  ِبگ  می باشد.  نیز 
»محبت ماندگار: چگونه از شکست در زندگی زناشویی جلوگیری نماییم؟« نام دارد. 
که به صورت روزانه و هفتگی  »حقیقت برای زندگی« عنوان برنامه ای رادیویی است 

به پخش پیغامهای ِبگ اختصاص دارد.

کلیسای  که از شعبه های  کلیسایی در منطقۀ وست ساید است  دیوید بیسِگُرو شبان 
خدمت  عهده دار  ی  و آنکه  از  پیش  می باشد.  َمنهتن  شهر  در  »رهاننده«  مشایخی 
به  مشغول  درمانی  بیمۀ  سازمان  اجرایی  و  مالی  مدیریت  بخش  در  گردد،   شبانی 

کار بود.

انجیلی تثلیث  الهیات  و پژوهشگر عهدجدید در دانشکدۀ  استاد  کارُسن  دی. ِای. 
خدمات  سازمان  مدیریت  او  می باشد.  ایلینوی  ایالت  در  واقع  دیِیرفیلد  منطقۀ  در 
بی شماری  کتابهای  کارُسن  ِای.  دی.  دارد.  عهده  به  نیز  را  »تی جی سی«  مسیحی 
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آثار اشاره نمود: »نامدارایی دیدگاه  که از جمله می توان به این  به قلم درآورده است 
مدارای اجمتاعی«، »اشتباهات علم تفسیر«، »بحثی دوباره دربارۀ مسیح و فرهنگ«.

یا در ایالت ایلینوی  کلیسای مشایخی »فیض« در شهر ِپئور شبان ارشد  برایان چاِپل 
یاست دانشکدۀ الهیات عهد را به  می باشد. او پیش از این به مدت شانزده سال ر
که از جمله می توان  کتابهای فراوانی به نگارش درآورده است  عهده داشت. چاِپل 
به این اثر اشاره نمود: »موعظۀ مسیح محور« و »پرستش مسیح محور«. چاِپل یکی از 

اعضای شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« نیز می باشد.

واشنگتن دی سی  در  واقع  »کاپیتول هیل«  تعمیدی  کلیسای  ارشد  ِدِور شبان  مارک 
که یکی از اعضای شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« می باشد  است. او 
کتابهای  یاست سازمان خدمات مسیحی به نام 9Marks را نیز به عهده دارد. ِدِور  ر
کتاب اشاره نمود:  که از میان آنها می توان به این  فراوانی به رشتۀ تحریر درآورده است 

کلیسای سالم«. »نه نشانۀ یک 

شهر  در  واقع  »یونیورسیتی«  اصالح گرای  کلیسای  ارشد  شبان  دی یانگ  کوین 
خدمات  سازمان  شورای  اعضای  از  یکی  و  میشیگان  ایالت  در  شرقی  نسینگ 

َ
ل

کتابهای متعدد او می توان به این آثار اشاره  مسیحی »تی جی سی« می باشد. از میان 
کالم خدا بی چون و چرا«. نمود: »حفره ای در قدوسیت ما«، »باور 

مدیریت  و  است  اصالح یافته  الهیاتی  دانشگاه  عامل  مدیر  و  رییس  دانِکن  لیگون 
یکی  او  دارد.  عهده  به  را  انجیلی«  مسیحیان  »اتحادیۀ  مسیحی  خدمات  سازمان 
دانِکن  می باشد.  نیز  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  شورای  اعضای  از 
نویسندگان همکاری  با سایر  آنها  یا در نوشتن  به نگارش درآورده  را  فراوانی  کتابهای 
را  خود  که  »انجیلی  نمود:  اشاره  کتاب  این  به  می توان  جمله  از  که  است   داشته 

تطبیق نمی دهد«.

کلیسای »مشارکت شهر جدید« در جنوب شرق  میکا ِادموندسان از شبانان پایه گذار 
ِگرند َرپیدز می باشد. او مدرک دکترای خود را در رشتۀ الهیات نظام مند تکمیل  شهر 
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که  الهیاتی  و زحمت است،  رنج  الهیاِت  پایان نامه اش در خصوص  و موضوع  نمود 
یج گر آن بوده است. کینگ ترو مارتین لوتر 

»تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  در  نویسندگان  گروه  سردبیر  هانِسن  کالین 
سردبیری  معاونت  بخش  در  امروز«  »مسیحیت  مجلۀ  در  این  از  پیش  او  است. 
کور:  کتاب او با این عنوان به چاپ رسیده است: »نقاط  کار بود. تازه ترین  مشغول به 

کلیسایی دلیر و دلسوز و بارسالت تبدیل شویم«. به 

ایالت  در  میِنستر  ِوست  الهیات  دانشگاه  در  کاربردی  الهیات  استاد  هیوز  ِکنت  آر. 
نیز  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  شورای  اعضای  از  یکی  و  فیالدلفیا 
کلیسای دانشگاه  کشیش ارشد در  می باشد. او مدت بیست و هفت سال در مقام 
رشتۀ  به  کتاب  سی  از  بیش  هیوز  بود.  خدمت  به  مشغول  ایلینوی  ایالت  در  یتون  و
کتابها اشاره نمود: »انضباط روحانِی  که از جمله می توان به این  تحریر درآورده است 
مرد خدا«، »آزاد نمودن خدمت روحانی از قید و بند نشانه های موفقیت«. او یکی از 
کالم خدا« می باشد. کتابهای تفسیری با عنوان »موعظۀ  ویرایشگران اصلی مجموعه 

کلیسای مشایخی »رهاننده« در شهر َمنهتن است و معاونت  ِکِلر شبان ارشد  تیموتی 
کتابهای  او  دارد.  عهده  بر  نیز  را  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  یاست  ر
که از جمله می توان به این آثار اشاره نمود: »دالیل وجود  فراوانی به قلم درآورده است 

خدا«، »مفهوم ازدواج«.

مشایخی  کلیسای  شعبه های  از  که  دارد  عهده  به  را  کلیسایی  شبانی  لین  جان 
در  رهاننده  کلیسای  به  پیوستن  از  پیش  او  می باشد.  َمنهتن  شهر  در  »رهاننده« 

کره ای – آمریکایی به خدمت شبانی مشغول بود. کلیسایی 

ایالت  در  واقع  فینیْکس  شهر  در  روزولت«  »جماعت  کلیسای  شبان  پی ِیر  ِورمون 
که به خدمت موعظه و بشارت مشغول است. پی ِیر یکی از اعضای  آریزونا می باشد 
کتابی با این  شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« نیز می باشد. او نویسندۀ 
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که در  کتابهایی است  کتاب جزو  عنوان است: »زندگِی شکل گرفته با انجیل«. این 
یس می گردد. دوره های آموزشی با عنوان »شکل گرفته با انجیل« تدر

جان پای پر بنیان گذار و آموزگار سازمان خدمات مسیحی desiringGod.org می باشد 
مینیاپولیس  شهر  در  را  بیت لحم  الهیاتی  دانشکدۀ  و  بیت لحم  دانشگاه  یاست  ر و 
شبان  مقام  در  سال  سه  و  سی  مدت  به  او  دارد.  عهده  به  مینه سوتا  ایالت  در  واقع 
اعضای  از  یکی  که  پای پر  بود.  مشغول  خدمت  به  »بیت لحم«  تعمیدی  کلیسای 
به  کتاب  پنجاه  از  بیش  می باشد  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  شورای 

کتاب »مشتاق خدا« اشاره نمود. که از جمله می توان به  رشتۀ تحریر درآورده است 

واقع  آستین  شهر  در  پویْنت«  »های  تعمیدی  کلیسای  ارشد  شبان  سانِچز  خوآن 
مسیحی  خدمات  سازمان  شورای  اعضای  از  یکی  که  او  است.  تگزاس  ایالت  در 
کتاب را نیز به نگارش درآورده است: »رسالۀ اول پطرس  »تی جی سی« می باشد این 

برای شما.«

کارمندان  کلیسای »شهر« در هیستون می باشد. او پیش از این جزو  لئو شاسِتر شبان 
کلیسای مشایخی »رهاننده« در شهر َمنهتن بود.

که به خدمت موعظه  کلیسای »بریْجِوی« در شهر اوکالهوما است  شبان  ِاسُترمز  َسم 
»انجمن  یاست  ر او  می باشد.  مشغول  کلیسا  آیندۀ  خدمتهای  برای  برنامه ریزی  و 
خدمات  سازمان  شورای  اعضای  از  یکی  و  دارد  عهده  به  نیز  را  انجیلی«  الهیات 
کتابهای متعددی به قلم درآورده است  مسیحی »تی جی سی« نیز می باشد. ِاستورمز 
مسیحی«،  زندگی  دربارۀ  َپکر  »دیدگاه  نمود:  اشاره  آثار  این  به  می توان  جمله  از  که 

»خوشیهای جاودانه«.

و  است  بوستون  شهر  در  حیات«  »شهر  مشایخی  کلیسای  ارشد  خادم  اوم  ِاستیِفن 
معاونت مدیریت آموزش در سازمان خدمات مسیحی »نجات دهنده، شهر به شهر« 
را به عهده دارد. او که یکی از اعضای شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« 
دارند؟«  اهمیت  شهرها  »چرا  است:  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  را  کتاب  این  می باشد 



۲۵۱

نویسندگان معاصر

که به همت  کالم خدا«  با عنوان »موعظۀ  کتابهایی  در مجموعه تفسیر  اوم  ِاستیِفن 
عهده  بر  را  قرنتیان  اول  رسالۀ  تفسیر  است  رسیده  چاپ  به  صلیب  راه  انتشارات 

داشته است.

شمالی  ویرجینیای  ایالت  در  ز« 
ْ
»فال َانِگلیکن  کلیسای  ارشد  کشیش  ِیْتس  جان 

است. او یکی از اعضای شورای سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« نیز می باشد 
و در بیداری جنبش َانِگلیکن در ایاالت متحدۀ آمریکا نقش مهمی داشته است.





۲۵۳

تشکرات ویژه

کوشش  و  تالش  نتیجۀ  جدید«  شهر  پاسخ  و  پرسش  »مجموعه  رسیدن  چاپ  به 
ِکِلر، َسم  که پس از طی سالهای بسیار به ثمر رسیده است. تیم  دسته جمعی است 
که به واسطۀ  کلیسای مشایخی »رهاننده« شایستۀ تقدیر می باشند، چرا  شّماس، و 
گردآوری  اصلی شان  منابع  از  پاسخ  و  پرسش  دو  و  پنجاه  که  بود  ایشان  زحمات 
مختصر  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  کالوین،  اثر  ژنو  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  گشتند: 
پی آس  ِبن  ِهیِدلِبرگ.  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  ویژه  به  و  میِنستر،  ِوست  مفصل  و 
که مدیر اجرایی سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« است برای رونمایی از این 
ی اینترنت پیشقدم شد. شور و اشتیاق او برای این اثر همواره انگیزه بخش  کتاب بر رو
به  تا  است  بوده  وفادارمان  شریک  مسیر  این  در  صلیب  راه  انتشارات  است.  ما 
دوباره  جانی  را  خانه هایمان  و  کلیساها  در  پاسخ  و  پرسش  مجموعه  این  کارگیری 
بخشیم. بدون زحمات عالی و بی نظیر ِبتسی چاْیلدز هووارد هرگز نمی توانستیم این 
کتاب در خدمت تک تک اشخاص و  که این  اثر را به ثمر برسانیم. امیدمان این است 

کلیساهای نسل آینده قرار بگیرد و برایشان مفید باشد. خانواده ها و 
کتاب را به مادران تقدیم می نماییم – مادران جسمانی و مادران معنوی – باشد  این 
)امثال سلیمان ۳۱: ۲8( آن هنگام  را مبارک خوانند  ایشان  برخاسته  فرزندانشان  که 

که نام خداوند را می خوانند تا نجات یابند )رومیان ۱0: ۱۳(.
گروه نویسندگان کالین هانِسن، سردبیر 
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۲۶۱

سازمان خدمات مسیحی تی جی سی

متعهد  عمیقًا  و  یم  دار مشارکت  هم  با  که  هستیم  انجیلی  کلیساهای  از  جمعی  ما 
گونه ای  شده ایم تا ایمانمان را در انجیل مسیح جانی دوباره بخشیم و خدمتمان را به 
کرده ایم تا  کتاب مقدس همنوا باشد. ما خود را متعهد  کاماًل با  که  کنیم  سامان دهی 
کلیساها قوت و جنب و جوش  که نمی توان جلودار آن بود به  با امیدی تازه و شادیی 
که فقط محض فیض و فقط محض  بخشیم. اساس این شادی وعده هایی است 

ایمان و فقط در مسیح امکان پذیر است.
با  را  دلمان  اشتیاق  این  و  باشیم  مسیح  عیسی  انجیل  پرچمدار  می خواهیم  ما 
ُسرور  و  شادی  با  و  دلیری،  و  شجاعت  با  شفّقت،  و  دلسوزی  با  شفافیت،  و  زاللی 
که دلهای ایمانداران را به  به انجام رسانیم. باعث خرسندی و خوشحالی ما است 
و هر سطح  نژاد  و  قوم  از هر  را  ایمانداران  که  این است  ما  پیوند دهیم. خواست  هم 
که در چارچوب ایمان مسیحی به آن معتقدند با هم  و طبقۀ اجتماع و با هر باوری 
و  دیدگاه  و  عقیده  ما  با  که  است  کسانی  همۀ  با  همکاری  ما  ی  آرزو یم.  ساز متحد 
باشد  زندگی شان  کل  آقای  و  َسرور  و  َسر  مسیح  می خواهند  و  دارند  مشترک  یای  رو
فرهنگها  و  جوامع  و  انسانها  روح القدس  قدرت  به  که  است  این  محکمشان  امید   و 

متحول شوند.
که  کنید تا با منابع تازهای آشنا شوید  به این هدف بپیوندید و از تارنمای ما دیدن 
شما را مجهز می گردانند با همۀ دل و جان و فکر و قوتتان خدا را دوست داشته باشید 

و همسایه تان را همچون خودتان محبت نمایید.

TGC.org
MahfeleEnjil.com





 کتاب راهنمایی عالی و انجیل محور برای 
زندگی مسیحی و آموزه های مسیحی

راِسل دی� مُر
The Ethics and Religious Liberty Commission ریاست سازمان خدمات مسیحی

در قرنهای گذشته، مجموعه های پرسش و پاسخ در کلیساها منبعی برای تعلیم آموزه های اساسی 
و زیربنایی مسیحی به شمار می آمدند� در دنیای امروز که عقاید و باورها تغییر جهت داده اند، 

نیاز به وجود این روش عمومیِ یادگیری حقیقت کتاب مقدس، که به شکل پرسش و پاسخ صورت 
می گیرد، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می گردد�

مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید که به قصد زنده کردن این روش کهِن آموزش در کلیساها 
نوشته شده است مرجعی انجیل محور و به روز است که از طریق پنجاه و دو پرسش و پاسخ 

چکیده ای از باورهای مهم مسیحی را بیان می کند و خوانندگان را یاری می رساند تا به وسیلۀ این 
آموزه ها به لحاظ روحانی متحول گردند�

همراه با هر پرسش یک آیه از کالم خدا که متناسب با آن پرسش است و یک دعای کوتاه 
قید شده است� تفسیری مختصر از شبانان معاصر )جان پای پر، تیموتی کِلِر، کوین دی یانگ( 

و چهره های تاریخی دوران گذشته )آگوستین، جان کالوین، مارتین لوتر، و بسیاری دیگر( 
زینت بخش هر پرسش است� این کتاب که به منظور استفاده در موقعیتها و مکانهای مختلف 

طراحی شده است منبعی باارزش است که به ایمانداران کمک می کند آموزه هایی را که قلب تپندۀ 
ایمان مسیحی هستند فرا بگیرند و بر آنها تأمل نمایند�

»چه بسا بتوان گفت این کتاب 
مختصرترین و مفیدترین و قابل 

فهم ترین مرجعی است که تا به حال 
ً  در هر  مطالعه نموده ام� پرسشها عمال

فرهنگی کاربرد دارند� لحن و ادبیات 
متن به راحتی قابل درک است و به 

سادگی ارتباط برقرار می کند� درخشش 
انجیل از هر صفحۀ این کتاب تابان 

است�«

گلوریا فورمان
نویسنده، همسر شبان کلیسا، مادری 

با دلی مبشری، و زنده در خداوند

»با مروری بر این کتاب، بسیار تحت 
تأثیر قرار گرفتم� این منبع تعلیم و 

آموزش فقط جالب توجه نیست، 
بلکه عالی است� چرا؟ چون الهیات 

پرجالل و پرشکوه را برای همۀ ما قابل 
دسترس قرار می دهد� این کتاب در 

راستای دوباره جان بخشیدن به انجیل 
در زمانۀ ما گامی مهم برداشته است�«

رِی اُرتلند
شبان کلیسای »عمانوییل« در شهر 

نَشویل واقع در ایالت تِنِسی، و 
نویسندۀ کتابی به نام »انجیل«

»این کتاب که آوای حکمِت گذشتگان 
و معاصران را همنوا گردانده است ما 
را دعوت می کند تا مباحث موجود در 

کتاب را به شکلی منظم و روشمند 
ملکۀ ذهنمان سازیم تا به این وسیله 

به درک صحیحی از ایمانمان دست 
یابیم و مژدۀ انجیل را به نسل جدید 

ایمانداران پژواک دهیم�«

ِجن ویلکین
نویسندۀ کتابهای: زناِن کالم خدا، 

هیچ کس مثل او نیست

دربارۀ گردآورندۀ این کتاب
کالین هانِسن

)دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه الهیات انجیلی تثلیث( سردبیر گروه نویسندگان در 
سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« است� او پیش از این در مجلۀ »مسیحیت امروز« در 
 بخش معاونت سردبیری مشغول به کار بود� وی تاکنون این کتابها را به قلم درآورده است: 

»جوان، خستگی ناپذیر، اصالح یافته« و »نقاط کور«�
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