


کتاب در پوست خود نمی گنجم. به سبب چندین دهه بحث و مناظره بر سر موضوع عادل شمردگی  »از انتشار این 
که آن هم  و اینکه انسان چگونه می تواند به رابطه ای صحیح با خدا برسد، به یکی دیگر از سازه های ایمان، 
شدن  دگرگون  و  تبدیل  معنای  عهدجدید،  گسترۀ  در  بوده ایم.  بی توجه  است،  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از 
که این موقعیت و جایگاه نیز مقوله ای  انسان صرفًا به موقعیت و جایگاه او در مسیح محدود نمی گردد، هرچند 
کار معجزه آسای روح القدس است  که  کم اهمیت نیست. این تبدیل و دگرگون شدن در نتیجۀ دگرگونی و تبدیلی 
که به تصمیم و ارادۀ انسان ربط ندارد. این تبدیل و دگرگون شدن همانا تولد تازه  صورت می گیرد و اتفاقی است 
که انجیل قدرت خدا است  که در نتیجه اش ما خلقت تازه می یابیم. این تولد تازه نشان می دهد  یافتن است، 
برای نجات. هیچ یک از باورها و اصول اعتقادی در جهان نمی توانند جایگزینی برای تولد تازه باشند. دلیل 

گردیم.« که ما باید از سِر نو مولود  گردیم آن قدر مهم است  اینکه چرا ما باید از سِر نو مولود 
کارُسن دی. ِای. 
دانشکدۀ الهیات انجیلی تثلیث، واقع در شهر دیرفیلد، ایالت ایلینوی

کتاب به نیاز اصلی زمانۀ ما پرداخته است. هر بیداری  که جان پای پر در این  »بسیاری شکرگزار خواهند بود 
کشف و شهود دوباره ای را آغاز  که در خصوص تعلیم مسیح دربارۀ تولد تازه  روحانی از جایی آغاز می گردد 
که  گونه ای  کامل، آموزۀ تولد تازه را به شیوه ای عالی تعلیم می دهد، به  کتاب، رسا و شیوا و جامع و  کند. این 

کند.« می تواند با همه گونه مخاطب ارتباط برقرار 
ای یان ِاچ. ِمری

که مادربزرگم از من پرسید: »آیا تولد تازه داری؟« در آن زمان، منظور او را متوجه نشدم، اما  »ُخردسال بودم 
کتاب عالی، شبان جان پای پر به داِد اصطالح »تولد  همان پرسش باعث ایمان آوردنم به مسیح شد. در این 
تازه« می رسد و آن را از این همه سوءتعبیر و سوءاستفاده از این عبارت در فرهنگ امروزۀ ما نجات می بخشد. در 
کتاب اثری است سرشار از بینش  کتاب، آموزۀ انجیلِی »تولد تازه« با طراوت تازه ای معرفی می شود. این  این 

که از ذهن یک شبان جاری می گردد.« الهیاتی و حکمتی 
تیموتی جرج
دانشکدۀ الهیاتی بیسون، دانشگاه َسمفورد، واقع در شهر برمینگهام، ایالت آالباما
دبیر ارشد نویسندگان در مجلۀ »مسیحیت امروز«

که بسیار غنی و پربار به تحلیل و بررسی تعلیم عهدجدید می پردازد، ماهیت  کاربردی و تفسیرگرانه،  کتاِب  »این 
کتاِب سرشار از ظرافت و دلگرمی جالل  کندوکاو می نماید. این  که از آن سرچشمه می گیرد  تولد تازه و حیاتی را 



مسیح و انجیل را عمیق تر مکشوف می سازد و به مخاطبانش انگیزه می بخشد تا با تعهدی تازه مطابق با این 
خبر خوش زیست نمایند و آن را به دیگران بشارت دهند.«

دیوید َجک من
Trust Proclamation سازمان خدمات مسیحی
)بنیاد اعالم( واقع در لندن، انگلستان

تجربه  واقعی  معنای  به  را  آن  و  نچشیده اند  را  تازه  تولد  واقعیت  مسیحیان  اصطالح  به  از  بسیاری  »چون 
کم بها و دور از نظرها تبدیل شده است. واقعیت تولد تازه مورد  نکرده اند، آموزۀ تولد تازه به موضوعی نازل و 
»سرانجام  کتاب  است.  اندک  بسیار  باشکوه  آموزۀ  این  از  مردم  درک  که  چرا  است،  گرفته  قرار  بی توجهی 
از این آشفتگی ها و سردرگمی ها را می زداید و به خوانندگانش انگیزۀ بسیار می بخشد تا در  زنده ام« بسیاری 
کار نجات بخش خدا به واسطۀ عیسی مسیح، پسر محبوبش، وجد و شادی نمایند. هیچ چیز حیاتی تر از آن 
که تولد تازه به چه می ماند و چه حسی دارد و چه طعمی دارد و چه  که قوم خدا به این درک برسند  نیست 
خواسته ای دارد و چه می گوید و چه سلوکی دارد و چه می اندیشد. هیچ چیز به لحاظ ابدی از این مهم تر نیست 
آیا خودشان  که  برسند  این درک  به  و  تعلیم می دهد  تازه چه  تولد  دربارۀ  کتاب مقدس  بدانند  که مسیحیان 
کتابی دربارۀ تولد تازه  که چرا نوشتن  کسی این پرسش مطرح باشد  تولد تازه را تجربه نموده اند. شاید برای 
کتاب در دسترس شما است، دعا می کنم تک تک خوانندگانش در خدا  که این  این همه طول می کشد! حال 
کتاب  گیرا و جذاب در صفحه به صفحۀ این  که زیبایی پرارزش مسیح عیسی را چنین  شاد شوند هنگامی 

مشاهده می کنند.«
تابیتی آنیاب ویله
ِکیَمن ِکیَمن، جزایر  گرند  کلیسای نخستین تعمیدیان، منطقۀ 

نجات  زمانه  و  دوره  این  در  موقعیتش  و  جایگاه  از  را  آن  و  می رسد  تازه«  »تولد  عبارت  داِد  به  پای پر  »جان 
ِکلیشۀ سطحی و توخالی تبدیل شده است  که این روزها عبارت »تولد تازه« به یک تکرار و  می بخشد، چرا 
را به مدار  کتاب مقدس، جان پای پر این عبارت  بر مبنای  بر زبان می آورد.  کسی آن را بدون مالحظه  که هر 
عین  در  و  موشکافانه  و  دقیق  بسیار  الهیاتی  لحاظ  به  که  پراهمیت،  کتاب  این  بازمی گرداند.  کاملش  درِک 
کاربردی است، باید قوم خدا را یاری رساند تا جایگاه قابل توجه تولد تازه را ارج نهند و  حال دلگرم کننده و 

گذارند.« مسوولیت تولد تازه یافتن را ارزش 
کانینگهام ریچارد 
سازمان خدمات مسیحی »مشارکت دانشجویان مسیحی« واقع در انگلستان

کاماًل جدید، به واسطۀ مسیح، با مسیح، در مسیح.  »معنای سادۀ تولد دوباره یا تولد تازه این است: شمای 
با  کتاب  این  اما  گرفته است.  قرار  به شدت مورد بی توجهی  امروزه  که  تازه مقوله ای است  تولد  آنکه،  حال 



کمبود را  مجموعه ای عالی از موعظه ها، در راستای حقایق عهدجدید، با دقت و ظرافت، پیش می رود و این 
کتاب را به همه پیشنهاد می کنم.« در دنیای امروز برطرف می نماید. مطالعۀ این 

جی. آی. َپِکر
کانادا دانشکدۀ ریِجنت، شهر ونکوور، 

متعهد  گونه ای  به  را  خود  و  است  مشغول  اجتماعی  فعالیتهای  به  تازه  تعهدی  با  انجیلی  کلیسای  »امروزه، 
نیکویی دریغ نکند.  از هیچ گونه  به سر می برد  آن  که در  نیازهای جامعه و جهانی  رفع  برای  که  نموده است 
البته  و  امروزی  از خطرهای  قابل تحسین است، یکی  و  اقدامی صحیح  بسیاری  به دالیل  اقدام  این  گرچه  ا
کالم عیسی مدام  که مبادا »اعمال نیک« جای »خبر خوش« را بگیرند. این حقیقِت  همیشگی اش این است 
که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟« )متی ۱۶: ۲۶(.  باید به ما یادآوری شود: »شخص را چه سود دارد 
که خواننده را به هیجان می آورد، تعلیم  گویا و لحنی  کتاب »سرانجام زنده ام« به قلم جان پای پر، با زبانی 
که محض فیض خدا  کتاب مقدس در خصوص مفهوم تولد تازه را شرح می دهد. مژدۀ انجیل - یعنی این مژده 
کاماًل آمرزیده شود و به حیاتی جدید  کاماًل بسندۀ او انسان می تواند  کفارۀ  و به واسطۀ ایمان به مسیح و مرگ و 
کرد و پذیرایش شد و آن  که باید آن را درک نمود و باور  که تا ابد ماندگار است - پیغامی است  تولد تازه یابد 
گردید« )یوحنا  را اعالم نمود تا در نتیجه اش تبدیل و تغییر واقعی در زندگی رخ دهد. »باید شما از سِر نو مولود 
زیبایی،  به  و  شفافی  به  کتاب،  این  کنیم.  تبدیل  »نباید«  به  را  آن  نداریم  جرأت  که  است  »بایدی«   )۷ :۳
مسیحی  ایمان  دربارۀ  که  کسانی  همۀ  به  خطاب  می دهد.  توضیح  را  تازه  تولد  روند  و  ضرورت  و  حقیقت 
که بیایید  که عمیقًا سرسپردۀ مسیح و طریقهایش هستند عرض می کنم  کسانی  کنجکاو هستند و خطاب به همۀ 
گناهکاران بنگرید، بیایید و به معجزۀ تولد تازه بنگرید  کتاب را بخوانید و به جالل یگانه امیِد تک تک  و این 

که تا ابد ماندگار است.« که حیات تازه ای در مسیح پدید می آورد 
بوروس ِور
کی کنتا دانشگاه الهیاتی تعمیدی جنوب، شهر لوییزیانا، ایالت 

کتاب، جان پای پر ما را از خواب  که شتاب زده به آن پاسخ دهیم. در این  »آیا تولد تازه دارم« پرسشی نیست 
کرده اند مسیحی  باور  اشتباه  به  مردم  از  بسیاری  که  استدالل می رسد  این  به  و  بیدار می کند  خودرضامندی 
کتاب مهم ترین  که این  که هیچ موضوعی نمی تواند از این حیاتی تر باشد، اعتقادم بر این است  هستند. از آنجا 

که پای پر به قلم درآورده است.« کتابی است 
ک آدریان وارنا
گ نویس وبال





سرانجام زنده ام
وقتی تولد دوباره می یابیم، چه می شود؟

جان پای پر
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که می خواهد می وزد  گردید. باد هرجا  گفتم باید شما از سِر نو مولود  که به تو  عجب مدار 
کجا می رود. همچنین است  کجا می آید و به  و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از 

گردد. که از روح مولود  هر 

یوحنا ۳: ۷- 8





که  کسی  برای   )۷ :۳ یوحنا  )انجیل  یافت  تازه  تولد  باید  که  مضمون  بدین  عیسی  بیانیۀ 
خودش را ناخدای جان خویش می داند یا یک فریب به حساب می آید یا یک حقیقت 
که  که خدا آنها را تدبیر نموده است، وجود دارند  کتاب مقدسی،  ویرانگر. اندک واقعیتهای 
که می خواهد  گناه عاجز و درمانده ایم. »باد هر جا  به شکل بهتری مکشوف می سازند ما در 
کجا می رود. همچنین  کجا می آید و به  می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از 
که بر  گردد« )انجیل یوحنا ۳: 8(. سرانجام، آن باد است نه ما،  که از روح مولود  است هر 

جانها فرمانروایی می کند.
کرد تا از  کمک خواهند  آشنایی با دو شرح حال دربارۀ آزادی روح خدا در تولد تازه به ما 
قدیس  گوستین  آ کنیم.  پرهیز  خدا  روح  عملکرد  مورد  در  ساده اندیشانه  و  سطحی  دیدگاه 
در سال ۳8۶ میالدی به مسیح روی آورد و سی. ِاس. لوییس در سال ۱9۳۱ میالدی پیرِو 
که باد با قدرت  گشت. هر دِو آنها با بی ایمانی جدالی طوالنی داشتند. ولی طریقی  مسیح 

کدام بسیار متفاوت بود. تبدیل کنندۀ قاطعش بر آنها وزید برای هر 

مقدمه
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کتاب مقدس گوستین، لوییس، بارنا، و  آ

۱۲

گوستین شرح حال آ

گوستین را در چنگ خود از مسیح دور نگه می داشت روابط جنسی بود. مدت  که آ آن بتی 
کاشانۀ خود را در سن  گوستین تسلیم امیال و شهوات خویش بود. او خانه و  شانزده سال، آ
گوستین  کردن برای او غافل نماند. حال، آ شانزده سالگی ترک نمود، اما مادرش هرگز از دعا 
که به یاری آن با  سی و دو ساله بود. »طریقی را جستجو می کردم تا به وسیله اش قدرتی یابم 
که عیسی مسیح،  تو شادمان باشم ]ای خداوند[، ولی آن طریق را نتوانستم بیابم تا آن هنگام 

کشیدم.«۱ آن میانجی میان خدا و انسان، را به آغوش 
کلیسا فرا رسید. اواخر ماه اوت سال ۳8۶ میالدی بود.  سپس یکی از روزهای مهم تاریخ 
دربارۀ  آلیپیوس،  دوستش،  بهترین  با  همراه  داشت.  سن  سال  دو  و  سی  تقریبًا  گوستین  آ
گوستین به سبب اسارت  گفتگو می کردند. آ ایثارگری چشمگیر آنتونی، یک راهب مصری، 
در  دیگران  که  حالی  در  داشت،  وجدان  عذاب  جنسی  شهوت  چنگال  در  ددمنشانه اش 

مسیح آزاد و قدوس بودند.

که در سینه ام  کوچک بود . . . از طوفانی  که در آن اقامت داشتیم، باغی  کنار خانه ای 
کلنجار شدیدی  کشمکش و  که هیچ کس نتواند  غوغا می کرد به این باغ پناه آوردم، مکانی 
که در من به پا بود و خودم رقیبم خودم بودم متوقف سازد.... مجنوِن دیوانگی بودم  را 
که می پنداشتم  که می پنداشتم سالمت عقل به بار خواهد آورد. جام مرگی را می نوشیدم 
کرد . . . پریشان و برآشفته و از خود خشمگین بودم، چون ارادۀ تو را  حیات عطایم خواهد 
کوبیدم. دست  کندم و مشت بر پیشانی  نپذیرفتم و به عهد تو لبیک نگفتم . . . موهای سر 

گرفتم.۲ در دست نهادم و زانو به بغل 

به  بود.  به مراتب عظیم تر  زیان  از  که سود  کرد  با شفافیت بیشتری مشاهده  گوستین  آ ولی 
وسیلۀ معجزۀ فیض، زیبایی نجابت در حضور مسیح به وضوح به چشمش آمد. اوج نبرد 
به  که  واهی«  »امور  مقابِل  با مسیح  در مشارکت  زیبایی خویشتن داری  رسید:  نقطه  این  به 

جسمش نیشگون می زدند.

زیر درخت انجیری، خود را بر زمین افکندم و اشک از چشمانم سرازیر شد . . . وانگهی 
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رسید.  گوشم  به  بودند  مشغول  خواندن  به  دور  چندان  نه  خانه ای  در  که  کودکانی  آواز 
مرتبه تکرار  را چندین  بندگردان  این  یا دختربچه ای، ولی  بود  آوای پسربچه ای  نمی دانم 

می کردند »بردار و بخوان، بردار و بخوان.«۳

که آلیپیوس نشسته بود بازگشتم . . . ]کتاب رساله های پولس[ را قاپیدم و  با شتاب به محلی 
که چشمانم بر آن افتاد در سکوت خواندم: »و با شایستگی رفتار  گشودم و اولین متنی را  آن را 
که در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح  کنیم، چنان 

خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.« رغبت نداشتم بیشتر از آن بخوانم 
که به انتهای جمله رسیدم،  و نیازی هم نبود از آن بیشتر بخوانم. چون، در یک آن، زمانی 

گویی نوِر جرأت در دلم بریخت و همۀ ظلمِت شک و تردید از میان برفت.4

آن  در  باد  آن  بازنگشت.  قدیمی اش  زندگی  طریق  به  هرگز  او  شد.  متولد  نو  از  گوستین  آ
دلش  ظلمت  و  وزید  کتاب مقدس  در  کالمی  طریق  از  وزید،  بچه ای  آوای  با  وزید،   باغ 

گشت. نابود 

شرح حال سی. ِاس. لوییس

کسفورد بود و در آنجا به تعلیم و تدریس  گدالن در آ از سال ۱9۲5، لوییس عضو دانشکدۀ ما
ادبی  اثر  با  بیشتر  لوییس  امروزه  گفت  می توان  می پرداخت.  انگلیسی  ادبیات  و  زبان 

»ماجراهای نارنیا« شناخته شده است.
»ارباب  )نویسندۀ  تالکین  آر.  آر.  جی.  با  لوییس   ،۱9۳۱ سال  سپتامبر  در  روز  یک  غروب 
گذشته  حلقه ها«( و هوگو دایسون در مورد مسیحیت بحث و تبادل نظر می کرد. وقتی به آینۀ 
که روز بعد به  بود  ترتیب دادن مراحل نجاتی  که خدا در حال  گفت  می نگریم، می توان 

وقوع می پیوست.
کشمکش درونی بود.  گوستین، نجات لوییس عاری از احساسات پرشور و  اما، برخالف آ
که  کشمکشها قباًل رخ داده بودند. لوییس ماجرای اتوبوس سواری به مقصد باغ وحش،  تمام 

در آن نجات را تجربه نمود، چنین تعریف می کند:

نمی دانم.  را  چگونه اش  اما  برداشتم،  را  قدم  آخرین  زمانی  چه  می دانم  خوب،  بسیار 
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ایمان  کردیم،  حرکت  که  زمانی  نمودیم.  حرکت  ویپس ِنید  سوی  به  آفتابی،  صبح  یک 
که به باغ وحش رسیدیم، به عیسی مسیح  نداشتم عیسی مسیح پسر خدا است. هنگامی 
کوتاه، ذهنم به اندیشیدن مشغول نبود.  در مقام پسر خدا ایمان داشتم. ولی، طی آن سفر 
که آن را  احساسات چندانی هم در دلم بر پا نبود. شاید »پر از احساس« اصطالحی نباشد 
که یک نفر،  کار بریم. حالتم بیشتر به این شباهت داشت  معمواًل برای رویدادهای مهم به 
که  پس از خوابی طوالنی، هنوز بی حرکت بر تختخواب خوابیده است و متوجه می شود 
حال بیدار است. آن لحظه، در طبقۀ دوم اتوبوس، لحظه ای مبهم بود. آزادی یا ضرورت؟ 

آیا این دو در باالترین حد تفاوتی هم دارند؟5

بر  نفر، در سکوت، سوار  مرز جنون پیش رود چه یک  تا  تازه  تولد  نفر در لحظۀ  چه یک 
اتفاقی  که  است  این  واقعیت  کند،  تجربه  را  تازه  تولد  باغ وحش،  مقصد  به  اتوبوس، 
که به  شگفت انگیز روی داده است. برای جان دو نفر، واقعیتی مهم تر از این وجود ندارد 
یوحنا  )اول  گشته ایم«  حیات  داخل  گذشته،  موت  از  که  می دانیم  »ما  کنند:  بیان  راستی 

کتاب می باشد. ۳: ۱4(. این واقعیت موضوع این 

بدنامِی عبارت »تولد تازه«

گر به  که این معجزه را ارج نهند و قدرش را بدانند. ا اما، امروزه، همه آن قدر غیرتمند نیستند 
تی رو به رو می شوید: »احتمال  کنید، با چنین جمال گروه های آمارگیری در اینترنت مراجعه 
که تولد تازه دارند به اندازۀ احتمال طالق میان غیر مسیحیان است.«  طالق میان مسیحیانی 
کتاب »رسوایی وجدان مسیحیان انجیلی: چرا مسیحیان به مانند دیگران در دنیا زندگی  در 
کتاب »میوۀ ممنوعه: روابط جنسی و  می کنند؟« )انتشارات بیکر ۲005( نوشتۀ ران سایدر و 
کسفورد( به قلم مارک رِنهروس  مذهب در زندگی نوجوانان آمریکایی« )انتشارات دانشگاه آ

آماری مشابه موجود است.
که عبارت »تولد تازه« به چه شکلی به  کتاب برای ما اهمیت دارد این است  آنچه در این 
گزارشهای سازمان مسیحی »بارنا«  کاربرد این عبارت در  کار برده می شود. یک نمونۀ بارز آن 
که تولد تازه دارند به اندازۀ  گزارشی با عنوان »احتمال طالق میان مسیحیانی  می باشد. در 
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احتمال طالق میان غیر مسیحیان است،« سازمان بارنا واژۀ »مسیحیان انجیلی« را هم معنا با 
گزارش می دهد: کار می برد و چنین  »تولد تازه« به 

فقط ُنه درصد از مسیحیان انجیلی ده یک می دهند.	 
کردند تا زمان ازدواج خویشتن داری 	  که سوگند یاد  از دوازده هزار نوجوانانی 

کنند، هشتاد درصد آنان، در هفت سال بعد، رابطۀ جنسی خارج از ازدواج 
داشتند.

که رابطۀ جنسی قبل 	  بیست و شش درصد از مسیحیان انجیلی باور ندارند 
از ازدواج نادرست است.

احتمال اینکه مسیحیان انجیلِی سفیدپوست از داشتن همسایۀ سیاه پوست 	 
بیشتر  پروتستان  اصلی  شاخه های  مسیحیان  و  کاتولیکها  از  باشند  ناراضی 

است.۶

گسترده به شکل یک  به طور  انجیلی،  کلیسای مسیحیان  از  که  تعریفی  به عبارت دیگر، 
ارائه می شود به نظر می رسد چندان هم  کلی در دنیای غرب،  گروه در آمریکا و به صورت 
کلیسا می رود و نقاب مذهب به  بی شباهت به دنیا نیست. مسیحیت انجیلی یک شنبه به 
که به آن معترف است اساسًا پیوسِت اضافه شده ای است به سبک  چهره دارد، ولی مذهبی 

که شبیه دنیا است، نه قدرتی تبدیل کننده. زندگیی 

اشتباهی بس ژرف

که سازمان بارنا عبارت »تولد تازه« را در توصیف  کنم هنگامی  می خواهم شیوا و رسا اعالم 
که بسان  با دنیا ندارد،  که زندگی شان هیچ تفاوتی  کار می برد  آمریکایی به  کلیساروندگان 
که بسان دنیا  از خود نشان می دهند،  کاری  کمترین فدا که بسان دنیا  گناه می کنند،  دنیا 
که بسان دنیا  که بسان دنیا به مادیات طمع می ورزند،  بی عدالتی را به راحتی می پذیرند، 
که خدا را نادیده می گیرند، لذت می برند -  از سرگرمی ها و فیلمها و برنامه های تلویزیونی، 
را  تا این جماعت مسیحیان  کار می رود  را به  تازه«  بارنا عبارت »تولد  که سازمان  هنگامی 
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کند، سازمان بارنا مرتکب اشتباهی بس ژرف  که فقط نام مسیحی بر خود دارند توصیف 
که برای  کار می برد  کتاب مقدسِی »تولد تازه« را به شکلی به  می شود. این سازمان عبارت 

کتاب مقدس غریبه و ناآشنا است. عیسی و نویسندگان 
پژوهشگران نیز بدین شکل عبارت »تولد تازه« را در پژوهشهایشان تعریف می کنند:

که اعالم نمودند  در این آمارگیری ها، »مسیحیاِن تولد تازه یافته« اشخاصی تعریف شده اند 
گشته اند و این تعهد امروزه هنوز هم در زندگی شان اهمیت دارد.«  »به عیسی مسیح متعهد 
که  که آن مسیحیان باور دارند هنگامی  در این بررسی، به این نکته نیز اشاره شده است 
اعتراف  گناهان خویش  به  که  به بهشت خواهند رفت، چرا  ببندند  این جهان  از  چشم 
از  آمارگیری ها،  این  در  پذیرفته اند.  خویش  منجی  چون  را  مسیح  عیسی  و  کرده اند 
گرفتن  کنند. قرار  که خودشان را »تولد تازه یافته« توصیف  شرکت کنندگان خواسته نشده 

کلیسا یا شاخۀ مشخصی از مسیحیت بستگی ندارد.۷ در دسته بندِی »تولد تازه یافته« به 

که به زبان به مسیحی  کاوش، عبارت »تولد تازه« به افرادی اشاره دارد  به بیان دیگر، در این 
برایم  تعهد  این  گشته ام.  متعهد  مسیح  عیسی  »به  می گویند:  آنها  می کنند.  اقرار  بودنشان 
جهان  این  از  رخت  که  زمانی  می روم  بهشت  به  دارم  »باور  می گویند:  آنها  دارد.«  اهمیت 
کرده ام و عیسی مسیح را چون منجی خود پذیرفته ام.« به این  گناهانم اعتراف  ببندم. به 
ترتیب، سازمان بارنا ادعاهای آنها را باور می کند، واقعیِت بی نهایت مهم تولد تازه را به آنها 
نو  از  که  قلبهایی  که  افترا می زند و می گوید  پرارزش  واقعیِت بسیار  این  به  نسبت می دهد، 
گناه  بر  متولد نشده اند  نو  از  که  قلبهایی  که  نیستند، همان طور  پیروز  گناه  بر  یافته اند   تولد 

پیروز نیستند.

عهدجدید در جهت مخالف حرکت می کند

و  ک  هولنا طرز  به  ظاهرًا،  متأسفانه،  می باشد.  اشتباه  آنها  بررسی  و  تحقیق  نمی گوییم  ما 
که آنها می گویند، رنگ و بوی دنیا  کلیسا، آن طور  رقت انگیزی هم درست است. نمی گوییم 
که تفکر نویسندگان عهدجدید در مورد تولد تازه دقیقًا  نمی دهد. ولی حرف ما این است 
خالف این نتیجه گیری می باشد. عهدجدید، به جای اینکه از اعتراِف ایمان به برچسب 
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»تولد تازه« برسد و سپس به دنیوی بودن این اشخاِص به اصطالح تولد تازه یافته اشاره نماید 
که تولد تازه اشخاص را از اساس و بنیان عوض نمی کند،  و آن گاه به این نتیجه گیری برسد 

خالف این جهت حرکت می نماید.
می کند،  عوض  بنیان  و  اساس  از  را  اشخاص  تازه  تولد  که  کامل،  یقین  این  از  عهدجدید 
که فقط  که ثابت می کنند بسیاری از مسیحیانی  شروع می نماید و وقتی به شواهدی می رسد 
سازمان  که  )چنان  نشده اند  عوض  بنیان  و  اساس  از  حقیقتًا  دارند  خود  بر  را  مسیحی  نام 
ندارند.  تازه  تولد  که آن مسیحیان  نتیجه گیری می رسد  این  به  آن گاه،  بارنا اعالم می کند(، 
نام  فقط  که  مسیحیانی  بودِن  دنیوی  با  را  تازه  تولد  بارنا،  سازمان  خالف  بر  عهدجدید، 

مسیحی را به دوش می کشند و تولد تازه ندارند بی حرمت نمی کند.
همین  می کند  اشاره  آن  به  یوحنا  اول  رسالۀ  که  اصلیی  نکات  از  یکی  مثال،   برای 

حقیقت است:

که 	  که هر  که او عادل است، پس می دانید  گر فهمیده اید  اول یوحنا ۲: ۲9: »ا
عدالت را به جا آورد از وی تولد یافته است.«

گناه نمی کند، زیرا تخم او 	  که از خدا مولود شده است  اول یوحنا ۳: 9: »هر 
که از خدا تولد یافته  گناهکار بوده باشد، زیرا  در وی می ماند و او نمی تواند 

است.«
که محبت 	  زیرا  بنماییم،  را محبت  اول یوحنا 4: ۷: »ای حبیبان، یکدیگر 

را  و خدا  مولود شده است  از خدا  که محبت می نماید  هر  و  از خدا است 
می شناسد.«

بر دنیا غلبه می یابد و 	  اول یوحنا 5: 4: »زیرا آنچه از خدا مولود شده است 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.« غلبه ای 

گناه 	  است  شده  مولود  خدا  از  که  هر  که  می دانیم  »و   :۱8 :5 یوحنا  اول 
که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر  کسی  نمی کند، بلکه 

او را لمس نمی کند.«

در فصلهای بعد، به بررسی نمونه هایی از این آیه ها خواهیم پرداخت. پرسشهای بسیاری 
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کمال گرایی پرهیز  که از  که باید به آنها پاسخ داد. سعی مان بر این خواهد بود  وجود دارند 
کنیم. نماییم و با لغزش خوردن مسیحیان راستین، واقع بینانه، برخورد 

که این آیه ها با در نظر داشتن  کنونی ما، آیا چنین به نظر نمی رسد  اما، در چارچوب بحث 
که می گوید  همین ادعاهای سازمان بارنا نوشته شده اند؟ آیا این آیه ها به این ادعای اشتباه 
اشخاِص تولد تازه یافته، به لحاظ اصول اخالقی، تفاوت چشمگیری با دنیا ندارند جوابی 
گاه است. به  کلیسا آ کاماًل از وجود چنین افرادی در  کتاب مقدس  دندان شکن نمی دهند؟ 
کتاب مقدس  همین دلیل، رسالۀ اول یوحنا نوشته شد. اما، به جای پیروی از سازمان بارنا، 
دنیوی  ماالماِل  تازه یافته  تولد  افراد  که  نیست  این  پژوهش  آن  نتیجه گیری  می فرماید 
کلیسا  به  ندارند  تازه  تولد  که  افرادی  که  است  این  پژوهش  آن  نتیجۀ  بلکه   بودن هستند، 

کرده اند. رخنه 

»حیات تازه«

کتاب مقدس در خصوص از نو متولد شدن چه تعلیمی  کتاب دربارۀ تولد تازه است.  این 
کار بردن  گاه، به  گاه به  می دهد؟ عبارتی دیگر برای از نو متولد شدن »حیات تازه« است. 
گان خویش  که این عبارت را به دایرۀ واژ کارساز و مفید می باشد. امید است  این عبارت 
که از نو متولد شده اند.  که حیات تازه دارند همان اشخاصی هستند  کنید. اشخاصی  اضافه 

کار خواهم برد. این دو عبارت را به جای یکدیگر به 

بی حرمتی به عبارت »تولد تازه«

که به آنها خواهیم پرداخت و همچنین دلیل آنها  کلی از مطالبی  در این مقدمه، تصویری 
که  را شرح خواهم داد. شاید یکی از دالیل تمرکزم بر این موضوع را دریافته باشید. هنگامی 
که این  کار برده شود بی حرمت می گردد. البته  عبارت »تولد تازه« به روش سازمان بارنا به 

کتاب مقدسی است. کار بردن این عبارت  فقط یک نمونه از سوءتعبیر و سوءاستفاده از به 
کسی یا چیزی شروعی جدید  که  عبارت »تولد تازه« برای بسیاری این معنِی صرف را دارد 
که  سیستمز،  سیسکو  شرکت  که  می دهد  نشان  اینترنتی  جستجوی  یک  کند.  تجربه  را 
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که جنبشی مربوط  شرکت ارتباطات و شبکه ها می باشد، تولد تازه یافته است. جنبش سبز، 
تولد  مونترال  در  ِدیوی  کشتی سازی  یافته است. شرکت  تازه  تولد  زیست است،  به محیط 
کوِشر  یافته است. شرکت مواد غذایی  تازه  تولد  بوستون  یافته است. محله ای در شهر  تازه 
برای یهودیان مذهبی تولد تازه یافته است و مواردی دیگر از این قبیل. بنابراین، تعجب آور 
که می شنویم چهل و پنج درصد از آمریکاییان  که باید حواسمان جمع باشد هنگامی  نیست 

می گویند به لحاظ مذهبی تولد تازه دارند.
گرانبها. پس دغدغۀ اصلی  کتاب مقدس، عبارت »تولد تازه« عبارتی است بسیار مهم و  در 
کتاب مقدس چه  کار بردن این عبارت در  که بدانیم قصد و نّیت خدا از به  ما این است 
کنیم و یاور دیگران باشیم تا آنها نیز تولد  می باشد، تا با فیضش ما نیز آن تولد تازه را تجربه 

کنند. پی بردن به مفهوم واقعی تولد تازه پیامدی بس عظیم به همراه دارد. تازه را تجربه 

واقعًا ما را چه شد؟

که پیروان مسیح را یاری  کتابی در خصوص تولد تازه این است  دلیلی دیگر برای نوشتن 
بتوانید  آنچه  از  فراتر  بسیار  شد.  چه  را  ما  واقعًا  شدیم  تبدیل  که  هنگامی  بدانند  تا  نماید 
کنید، تولد تازه پرجالل است. بسیار فراتر از آنچه بتوانم تصورش را داشته باشم،  تصورش را 
تولد تازه پرجالل است. فراتر از درک و فهم انسان، تولد تازه شگفت انگیز است. اما همۀ 
این  از  و  شده  صحبتی  اندْک  تازه  تولد  از  کتاب مقدس  در  که  نیست  خاطر  این  به  اینها 
دلیل  اما  است.  بسیار  سخن  تازه  تولد  دربارۀ  کتاب مقدس،  در  می باشد.  ّسر  یک  جهت 
را درک  تازه  تولد  توانمان  این عصر در حد  در  گر هم  ا که  این است  بودنش  شگفت انگیز 
که در بهترین حالتش باز هم »در آینه به طور معما« خواهد بود )اول قرنتیان ۱۳: ۱۲(  نماییم - 
کتاب برسیم، به  پایان این  که به  - درک و فهم آن تمامی ندارد. پس امید دارم هنگامی 

که وقتی تولد تازه یافتیم ما را چه شد. کامل تر و دقیق تری، پی ببریم  شکل 

برای از نو متولد شدن چه باید شود

که میلیونها انسان هنوز از مسیح  کتاب این است  دلیلی دیگر برای بررسی تولد تازه در این 
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ابزاری  کتاب همچون  این  از  متولد نشده اند. دعا می کنم خدا  نو  از  آنها  پیروی نمی کنند. 
کلیسا  به  آنها  از  برخی  کند.  استفاده  نفر  میلیونها  آن  تازۀ  تولد  برای  ابزارهای دیگر  میان  از 
تازه  تولد  اما  کلیسا می باشند.  از رهبران  و برخی حتی  کلیسا هستند  می روند، برخی عضو 
ندارند. این افراد از نظر فرهنگی و تربیتی مسیحی هستند. مذهب برای آنها آداب و رسوم 
محسوب می شود و امری ظاهری است. اما بیداری واقعی از مرگ روحانی به حیات روحانی 

در درون آنها صورت نگرفته است.
را  آنها  می خواهم  دهد،  رخ  اشخاصی  چنین  برای  باید  اتفاقی  چه  اینکه  دادن  نشان  با 
کتاب  کالم ایشان و به یاری روح خدا، امیدوارم این  کنم. با دعاهای ایمانداران و  خدمت 
و  عملکرد  به  دید،  خواهیم  که  چنان  تازه،  تولد  یابند.  تولد  نو  از  بسیاری  تا  باشد  ابزاری 
دست آورد انسان وابسته نیست. به دست هیچ انسانی تولد تازه حاصل نمی شود. هیچ واعظ 
یا نویسنده ای نمی تواند تولد تازه بار آورد. شما هم نمی توانید به خودتان تولد تازه ببخشید. 
به  نه  ولی  می شود،  آورده  بار  به  ما  در  تازه  تولد  می آورد.  بار  به  تازه  تولد  که  است   خدا 

دست خودمان.
کالم خدا به بار می نشیند. پطرس رسول تولد تازه را چنین توضیح  تولد تازه همواره به وسیلۀ 
که  کالم خدا  که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به  می دهد: »از آن رو 
که به شما بشارت داده شده است«  کالمی  زنده و تا ابداالباد باقی است. . . . و این است آن 
که به فرزندانش تولد تازه می بخشد،  )اول پطرس ۱: ۲۳- ۲5(. با وجود آنکه این خدا است 
که به آن بشارت  کالم خدا می باشد، انجیلی  که به وسیله اش تولد تازه می بخشد  آن بذری 
که به دست یک انسان  می دهیم. بنابراین، دعا می کنم یکی از تأثیرات عظیم این فصلها، 
که تولد تازه را بر  نوشته شده است، همانا معجزۀ الهِی تولد تازه باشد. هدف من این است 
که ممکن است، واضح و روشن توضیح دهم تا خوانندگان  کتاب مقدس، تا جایی  مبنای 

کتاب واقعیت تولد تازه را به چشم خویش مشاهده نمایند. این 
که تولد تازه یافتید شما  که مسیحی هستید بدانید آن زمان  به سه دلیل می خواهم شمایی 

را چه شد:
که به راستی تولد تازه می یابید و در فیض و شناخت آنچه خداوند . ۱ زمانی 

برایتان انجام داده است رشد می کنید، مشارکت شما با خدا شیرین خواهد 
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گشت و اطمینان شما از اینکه او پدر آسمانی تان است عمیق خواهد بود. این 
برکت را برای شما خواستارم.

زمان . ۲ هر  از  بیشتر  شد،  چه  را  شما  واقعًا  تازه تان  تولد  هنگام  به  بدانید  گر  ا
کنید،  دیگری، خدا و روح خدا و پسر خدا را ارج خواهید نهاد. وقتی چنین 

مسیح جالل می یابد.
که واقعًا آنها را چه شد، جدی بودن و . ۳ که ایمانداران پی می برند  هنگامی 

دعا  امری،  چنین  و  می گردد  شکوفا  آنها  برای  تازه  تولد  ِسرشت  بودِن  الهی 
کاری مذهبی  گردد تا از ریا کلیسا  می کنم، سبب بیداری همه گیر و اصیلی در 
به  واقعی در خدمت  دلیری  و  کاری  فدا و  دنیا شاهد محبت  و  کاسته شود 

مسیح باشد.

پرسشهای مهم دربارۀ از نو متولد شدن

پرسشهای مهمی در خصوص این موضوع مطرح خواهیم نمود. یک پرسش این است: تولد 
گونه ای است؟ چه  که چه رویدادی رخ می دهد؟ به چه  این معنا  به  تازه چه می باشد؟ 

که قباًل وجود نداشته است؟ تغییری صورت می گیرد؟ چه چیزی هستی می یابد 
انجام  خدا  که  دیگری  امور  به  چگونه  تازه  تولد  که  داد  خواهم  شرح  مبحثمان،  ادامۀ  در 

می دهد تا ما را نجات بخشد ربط دارد. برای نمونه، از نو تولد یافتن چه رابطه ای دارد با:

گردانید« 	  نیز عادل  را  ایشان  که خواند  را  نافذ و مؤثر خدا )»آنانی  فراخوان 
رومیان 8: ۳0(

دوم 	  است«  تازه ای  باشد، خلقت  مسیح  در  کسی  گر  ا )»پس،  تازه  خلقت 
قرنتیان 5: ۱۷(

خدا ما را جذب مسیح می کند )»کسی نمی تواند نزد من آید، مگر آنکه پدری 	 
کند« یوحنا ۶: 44( که مرا فرستاد او را جذب 

به 	  کند  عطا  من  به  پدر  آنچه  )»هر  می بخشد  پسرش  به  را  اشخاص  خدا 
 جانب من آید« یوحنا ۶: ۳۷(
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را 	  پولس  سخنان  تا  گشود  را  او  دل  )»خداوند  می گشاید  را  ما  دلهای  خدا 
بشنود« اعمال ۱۶: ۱4(

ظلمت 	  از  نور  تا  گفت  که  خدایی  )»زیرا  می تاباند  ما  دلهای  در  نور  خدا 
که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جالل خدا در  درخشید همان است 

چهرۀ عیسی مسیح از ما بدرخشد« دوم قرنتیان 4: ۶(
گوشتین به ما می دهد )»دل سنگی 	  خدا دل سنگی را از ما بر می دارد و دل 

گوشتین به شما خواهم داد« حزقیال ۳۶: ۲۶( کرده، دل  را از جسد شما دور 
که در خطایا مرده بودیم با مسیح 	  خدا ما را زنده می سازد )»]خدا[ ما را نیز 

گردانید« افسسیان ۲: 5( زنده 
خدا ما را در خانواده اش به فرزندخواندگی می پذیرد )»روح پسر خواندگی را 	 

که به آن َابا، یعنی  ای پدر، ندا می کنیم« رومیان 8: ۱5( یافته اید 

که توصیف می کنند وقتی خدا ما را نجات داد به  گون شگفت انگیز،  گونا همۀ این شکلهای 
که خدا به بار می آورد چگونه ربط دارند؟ ما چه شد، به تولد تازه ای 

کرد این است: چرا تولد تازه ضروری است؟ در انجیل  که مطرح خواهیم  پرسش دیگری 
نفرمود  گردید.« عیسی  مولود  نو  سِر  از  »باید شما  فرمود:  نیقودیموس  به  یوحنا ۳: ۷، عیسی 
آن  به  را  تجربه  این  گر  ا کرد  خواهد  پیشرفت  »زندگی ات  یا  می کنم«  پیشنهاد  را  تازه  »تولد 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند  گر  که »ا بیفزایی.« چرا این گونه است 
که چرا باید در پی شناخت صحیح  دید« )یوحنا ۳: ۳(؟ این یکی از دلیلهای اصلی است 
که درک نکنیم باید از سِر نو متولد شویم و چرا باید از سِر نو متولد  تولد تازه باشیم. تا زمانی 

که بدون نجاِت خدا واقعًا وضعیتمان چه خواهد بود. کرد  شویم، احتمااًل درک نخواهیم 
به  که می توان  روشهایی  از  آنها چیست. یکی  واقعی  نمی دانند مشکل  انسانها  از  بسیاری 
ک اما امیدبخش خود را تشخیص دهند این  کمک نمود تا مشکل واقعی و سهمنا انسانها 
گر مچ پایتان  که خدا مهیا نموده است، تولد تازه، را به آنها نشان دهیم. ا که چاره ای  است 
کند و دکتر پس از معاینه به شما بگوید، »خبری ناخوشایند دارم: باید پایتان را از زانو  درد 
کارتان می آید و  کنیم،« آن راه عالج بیشتر از هر اصطالح پزشکی دیگری به  به پایین قطع 
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وضعیت سالمت شما و درد پایتان را توضیح می دهد. همین امر در مورد »باید از سِر نو مولود 
گردید« نیز صادق است.

پس از »چیست؟« و »چرا؟« به پرسِش »چگونه؟« می رسیم. تولد تازه چگونه به بار می آید؟ 
تازه  تولد  که  انجام داده است  تاریخ  را خدا در  تازه خدا چه می کند؟ چه عملی  تولد  در 
که چنین هم می باشد،  نتیجۀ عملکرد خدا است،  تازه قطعًا  تولد  گر  ا را ممکن می سازد؟ 
که تولد تازه در من روی دهد؟ در  کاری انجام دهم  چگونه آن را تجربه می کنم؟ آیا می توانم 

رویداد تولد تازه، سهم من چیست؟
تازه  تولد  از  هدف  می رسیم.  چه؟«  »برای  به  »چگونه؟«  و  »چرا؟«  و  »چیست؟«  از  پس 
می آورد؟  وجود  به  زندگی  در  تغییراتی  چه  تازه  تولد  دارد؟  اثراتی  چه  تازه  تولد  چیست؟ 

که تولد تازه دارد به چه می ماند؟ زندگی برای شخصی 
گر در امر تولد تازه  کمکی برمی آید تا دیگران تولد تازه یابند؟« ا سرانجام، »از دست ما چه 
خدا عمل آورندۀ اصلی است، چه عملی از دست ما برمی آید؟ آیا عمل ما واقعًا مهم است؟ 

کاربردی در بشارت شخصی و رابطۀ آن با تولد تازه پایان می دهیم. بررسی خود را با امور 

کاربرد روشها نیاز عظیم و 

کتاب مقدس بنگریم. در اینجا،  که تولد تازه را از دیدگاه صحیِح  بسیار مهم و حیاتی است 
کنون در جهان بیشتر  که ا کلیسا در میان است  بحث بهشت و جهنم در میان است، بحث 

کمتر همرنگ فرهنگ پیرامونش باشد. کند و  مانند عیسی عمل 
که سبک زندگی  این دیدگاه حیاتی ما را به ابتدای بحثمان بازمی گرداند، یعنی به این ادعا 
که تولد تازه ندارند  آنانی  با  گناه آلود است و زندگی شان  مسیحیاِن تولد تازه یافته دنیوی و 
تفاوتی ندارد. من با این ادعا موافق نیستم. رسالۀ اول یوحنا 5: 4 می فرماید: »زیرا آنچه از 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان  خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 
که میلیونها نفر از  کلیسا نیست. واقعیت این است  ما است.« اما باور من خبر خوشی برای 

کلیسا می روند تولد تازه ندارند. که  کسانی 
کمال گرایی دور نگاه دارم. به عبارت  با این حال، با وجود این باور، سعی می کنم خود را از 
گناه باقی است و  کامل می گرداند.  که تولد تازه ما را در این زندگی  دیگر، نظرم این نیست 
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جنگ ایمان ضرورتی روزانه است. در مقایسه با برخی ایمانداران، شماری از غیر ایمانداران 
که شمار زیادی از آدمهای  انسانهای شریف و نیکویی به نظر می آیند. دلیلش هم این است 
که  بسیار بد و زننده تولد دوباره یافته اند، ولی روند تغییر و دگرگونی آنها آن قدر سریع نیست 

همواره دلخواه ما باشد.
که تولد تازه ندارند  که اشخاصی هستند  که با آن ادعا موافق نیستم این است  دلیل دیگری 
که  حالی  در  می دهند،  تن  ظاهری  اخالقیات  به  عمومی  و  اجتماعی  مختلِف  دالیل  به  و 
آنانی  در باطنشان نسبت به خدا بی تفاوت و حتی ضد او هستند. خدا خط فاصل میان 
را  فاصل  خط  آن  ما  می بیند.  شفافی  به  را  ندارند  تازه  تولد  که  آنانی  و  دارند  تازه  تولد  که 
که تولد تازه یافته اند از یک  نمی بینیم. حال آنکه، چنین خط فاصلی وجود دارد و آنانی 
مرحلۀ فروتنی و محبت به مرحلۀ بعدی ، هر اندازه هم آهسته، در حال دگرگون شدن هستند.
این موضوع بسیار مهم است. این موضوع برای ابدیت و برای جالل مسیح در این زندگی 
قرار  گر  ا وارد ملکوت خدا شوند )یوحنا ۳: ۳(،  انسانها سرانجام  باشد  قرار  گر  ا مهم است. 
کی بدرخشد تا انسانها خدا را جالل دهند )متی 5: ۱۶(، پس  کرۀ خا کلیسا بر این  باشد نور 

کنند. باید انسانها تولد تازه را تجربه 
در این معجزۀ تولد تازه، خدا عمل آورندۀ اصلی است. خدا نیز در این مورد سکوت نکرده 
در  تازه  تولد  در  او  عمل  با  ارتباط  در  ما  نمی خواهد  خدا  که  است  معنا  بدین  این  است. 
که دانستن آنچه خدا دربارۀ تولد تازه مکشوف نموده  جهالت بمانیم. این بدین معنا است 
گردید«  که عیسی به نیقودیموس فرمود: »باید شما از سِر نو مولود  برای ما نیکو است. هنگامی 
)یوحنا ۳: ۷(، خبری جالب اما بی اهمیت را اعالم نکرد. عیسی نیقودیموس را به حیات 

ابدی هدایت نمود.
کتاب به بار آورد. فقط خدا انسانها را  ک سخنان عیسی همان ثمر را در این  امیدوارم پژوا
که به لطِف  کار می گیرد. باشد  از سِر نو مولود می سازد. اما خدا ابزارهایی را به این منظور به 
کتاب چون ابزاری در زندگی  گر خدا از این  کتاب یکی از آن ابزارها باشد. ا رحمت او این 
کند )یا شاید تا به حال استفاده نموده است(، شما به واقع، راسخ و پایدار،  شما استفاده 

سرانجام زنده اید )یا زنده خواهید شد(.



 بخش یک

تولد تازه چیست؟



از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمده  از فریسیان، نیقودیموس نام،  و شخصی 
زیرا  آمده ای،  خدا  جانب  از  که  هستی  معلم  تو  که  می دانیم  استاد،  ای  گفت:  وی  به 
که تو می نمایی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی  هیچ کس نمی تواند معجزاتی را 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت  گر  گفت: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا در جواب او 
که پیر  که انسانی  گفت: »چگونه ممکن است  خدا را نمی تواند دید.« نیقودیموس بدو 
شود؟«  مولود  گشته،  مادر  شکم  داخل  دیگر  بار  که  می شود  آیا  گردد؟  مولود  باشد  شده 
کسی از آب و روح مولود نگردد،  گر  گفت: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا عیسی در جواب 
که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از  ممکن نیست 
گردید. باد  گفتم باید شما از سِر نو مولود  که به تو  گشت روح است. عجب مدار  روح مولود 
کجا می آید و به  که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از  هرجا 
گفت:  گردد.« نیقودیموس در جواب وی  که از روح مولود  کجا می رود. همچنین است هر 
گفت: »آیا تو معلم اسراییل  که چنین شود؟« عیسی در جواب وی  »چگونه ممکن است 

هستی و این را نمی دانی؟«

یوحنا ۳: ۱- ۱0



کسی  گر  در انجیل یوحنا ۳: ۳، عیسی به نیقودیموس می فرماید: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
گفتار، عیسی روی سخنش با  از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.« در این 
گردیم، در غیر  همۀ ما بود. نیقودیموس یک مورد خاص نبود. من و شما نیز باید از سِر نو مولود 
که ما  این صورت، ملکوت خدا را نخواهیم دید و ملکوت خدا را ندیدن بدان معنی است 
گشت و به بهشت نخواهیم رفت، بلکه  رستگار نخواهیم شد و عضو خانوادۀ خدا نخواهیم 
گر از سِر نو مولود نگردیم. در ادامۀ انجیل یوحنا فصل ۳، عیسی  راهی جهنم خواهیم شد ا
که به مسیح ایمان نمی آورد همین را می گوید: »غضب خدا بر او می ماند«  دربارۀ شخصی 
گانی  )یوحنا ۳: ۳۶(. این موضوع شوخی نیست. عیسی برای توصیف واقعیتهای دشوار واژ
را  خالفش  محبت  دالل  آنکه،  حال  است.  محبت  خاصیِت  این  می برد.  کار  به   دشوار 

انجام می دهد.
حساب  به  یهود  مذهبی  رهبران  مذهبی ترین  جزو  یعنی  بود،  فریسیان  از  یکی  نیقودیموس 
می آمد. عیسی در انجیل متی ۲۳: ۱5، ۳۳ به این رهبران مذهبی چنین فرمود: »وای بر شما 
کنید و چون پیدا  که بّر و بحر را می گردید تا مریدی پیدا  کار، زیرا  کاتبان و فریسیان ریا ای 

۱

خلقتحیاتروحانیازعالمباال



خلقت حیات روحانی از عالم باال

۲8

شد او را دو مرتبه پست تر از خود پسر جهنم می سازید . . . ای ماران و افعی زادگان! چگونه 
کرد؟« از این رو، موضوع تولد تازه موضوعی در حاشیه نیست،  از عذاب جهنم فرار خواهید 
بلکه موضوع اصلی است. وقتی دربارۀ تولد تازه صحبت می کنیم، بحث ابدیت در میان 

کسی از سِر نو مولود نگردد، نمی تواند ملکوت خدا را ببیند. گر  است. ا

تولد تازه مقوله ای تکان دهنده است

که در فصل حاضر مطرح می کنیم این است: در تولد تازه چه روی می دهد؟ پیش  پرسشی 
شیوۀ  و  فصلها  این  خصوص  در  را  جدی ام  دغدغۀ  می خواهم  پرسش،  این  به  پاسخ  از 
که این فصلها برای بسیاری تکان دهنده هستند، همان گونه  کنم. می دانم  مطالعه شان بیان 
گر آنها را جدی بگیریم. برای این  که سخنان عیسی بارها و بارها برایمان تکان دهنده هستند ا

تکان دهنده بودن، دست کم، سه دلیل وجود دارد.
که تعلیم عیسی دربارۀ تولد تازه ما را با این واقعیت رو به رو می سازد  نخستین دلیل این است 
کنندۀ خدا ما از نظر روحانی و اخالقی و قانونی در وضعیتی یأس آور به  که بدون فیِض ِاحیا
سر می بریم. پیش از آنکه تولد تازه یابیم، ما همه از نظر روحانی مرده ایم. ما از نظر اخالقی 
ما  بر  خدا  غضب  و  مقصریم  خدا  شریعت  مقابل  در  قانونی  نظر  از  و  سرکشیم  و  خودخواه 
در حال  ما می گوید  به  یعنی  یابیم،  دوباره  تولد  باید  ما می گوید  به  وقتی عیسی  دارد.  قرار 
گر آن  گناهکاریم. ا حاضر در وضعیتی وخیم و یأس آور به سر می بریم و بی حس و فاسد و 
فیض حیرت انگیز در زندگی مان عمل نکند، ما هیچ تمایلی نداریم به این واقعیتها دربارۀ 
تولد  باید  می گوید  ما  به  عیسی  که  است  تکان دهنده  این  پس  بسپاریم.  گوش   خودمان 

دوباره یابیم.
که برایمان انجام می شود  تعلیم دربارۀ تولد تازه تکان دهنده است، زیرا به چیزی اشاره دارد 
کید  تأ حقیقت  همین  بر   ۱۳ :۱ یوحنا  انجیل  می دهیم.  انجامش  خودمان  که  چیزی  نه 
از  نه  و  از خواهش جسد  نه  و  از خون  »نه  که  کسانی می داند  را  فرزندان خدا  و  می نماید 
خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.« خدا بانی تولد تازه است نه ما. پطرس نیز بر همین 
که به حسب رحمت  کید می ورزد: »متبارک باد خدا و پدِر خداونِد ما عیسی مسیح  امر تأ

عظیِم خود ما را از نو تولید نمود« )اول پطرس ۱: ۳(.
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به  که  نیکویی  کار  هر  است.  تازه  تولد  پدیدآورندۀ  خدا  نیستیم،  تازه  تولد  پدیدآورندۀ  ما 
معنا  بدان  این  تازه.  تولد  عامل  نه  است  تازه  تولد  ثمرۀ  می دهیم  انجام  روحانی  لحاظ 
واقعیت  همین  نیست.  ما  کنترل  در  و  است  خارج  ما  دست  از  یافتن  تازه  تولد  که  است 
کسی خارج  که ما را با ناتوانی مان رو به رو می نماید و نشان می دهد بی چون و چرا به  است 
دوباره  تولد  گر  ا می شود  گفته  ما  به  است.  تکان دهنده  این  هستیم.  وابسته  خودمان  از 
گفته می شود خودمان نمی توانیم موجب تولد   نیابیم، ملکوت خدا را نخواهیم دید. به ما 

گردیم. دوباره مان 
که ما را با آزادِی  که تعلیم عیسی دربارۀ تولد تازه تکان دهنده است این است  سومین دلیلی 
سرکشی  و  خودخواهی  در  روحانی  لحاظ  به  ما  خدا،  بدون  می سازد.  رو به رو  خدا  مطلق 
ما آن قدر عمیق است  فرزندان غضبیم )افسسیان ۲: ۳(. طغیان و سرکشی  ما ذاتًا  مرده ایم. 
که قادر نیستیم به جالل مسیح در انجیل پی ببریم یا مشتاق آن باشیم )دوم قرنتیان 4:4(. 
گر قرار است دوباره تولد یابیم، آن تولد دوباره، در نهایت و بی چون و چرا، به خدا  بنابراین، ا
که ما، مردگان متحرک،  وابسته است. تصمیم خدا برای زنده نمودن ما به این دلیل نیست 
عملی انجام می دهیم. ابتدا، خدا ما را زنده می سازد، آن گاه، ما به او پاسخ می دهیم. این 

حقیقت برای بیشتر مردم، دست کم، در ابتدا تکان دهنده است.

امید من: استحکام بخشیدن و نجات یافتن نه فقط تکان دادن

اندازه می تواند وجدانهای حساس  تا چه  نظر  مورد  که موضوع  نکته  این  گرفتن  نظر  در  با 
شوم  باعث  نمی خواهم  باشم.  محتاط  بسیار  می خواهم  کند،  پریشان  را  سخت  دلهای  و 
گردند. همچنین نمی خواهم به آنانی  جانهای لطیف و حساس، بدون هیچ ضرورتی، آشفته 
کاذب بخشم.  که در زندگی روحانی شان از نظر اخالقی یا مذهبی سرگشته و حیرانند امید 
کنید هیچ یک از این تأثیرهای ویرانگر را به  کتاب هستید، دعا  وقتی در حال خواندن این 

همراه نداشته باشد.
گرفته ام. در عین حال، می دانم در  احساس می کنم این روزها جانهای ابدی را در دستانم 
که بدیشان حیات بخشم. اما خدا قادر است و امید من هم همین  خودم هیچ قدرتی ندارم 
که در  که او آنچه در رسالۀ افسسیان ۲: 4- 5 می فرماید به انجام می رساند: »لیکن خدا،  است 
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که در خطایا  که با ما نمود، ما را نیز  رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود 
مشتاق  خدا  یافته اید.«  نجات  فیض  محض  که  زیرا  گردانید،  زنده  مسیح  با  بودیم  مرده 
که  که مسیح در حقیقتی  کجا  نماید در هر  را عیان  است دولت فیض حیات بخش خود 
کتاب صرفًا تکان دهنده  که فصلهای این  اعالم می شود تمجید می گردد. امید من این است 

نباشند، بلکه استحکام بخش و نجات بخش باشند.

ترتیب مطالب مورد بحث

حال، به پرسش مورد نظر بازگردیم: در تولد تازه چه روی می دهد؟ سعی می کنم این پرسش 
را در سه جمله پاسخ دهم. در این فصل، به دو مورد اول می پردازم و در فصل بعد به مورد 
سوم: ۱( آنچه در تولد تازه روی می دهد برخوردار شدن از مذهب تازه نیست، بلکه بهره مند 
کنید  که تأیید  شدن از حیات تازه است. ۲( آنچه در تولد تازه روی می دهد صرفًا این نیست 
کنید. ۳( آنچه  عیسی از عالم باال آمده است، بلکه حقیقتی از عالم باال را در خودتان تجربه 
گذشته تان را تعالی نمی بخشد، بلکه ِسرشت تازه ای در  در تولد تازه روی می دهد ِسرشت 
که خمیرۀ وجود شما را تغییر نمی دهد، ولی ِسرشتی آمرزیده و  شما به وجود می آورد، ِسرشتی 
کن می شود،  که در شما سا طاهر است. این ِسرشت واقعًا تازه می باشد و به قوت روح خدا، 

شکل می گیرد. هر یک از این موارد را تک به تک بررسی می نماییم.

حیات تازه نه مذهب تازه

آنچه در تولد تازه روی می دهد برخوردار شدن از مذهب تازه نیست، بلکه بهره مند شدن از 
حیات تازه است. سه آیۀ نخست از انجیل یوحنا فصل ۳ می فرماید:

از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمده  از فریسیان، نیقودیموس نام،  و شخصی 
زیرا  آمده ای،  خدا  جانب  از  که  هستی  معلم  تو  که  می دانیم  استاد،  ای  گفت:  وی  به 
که تو می نمایی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی  هیچ کس نمی تواند معجزاتی را 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت  گر  گفت: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا در جواب او 

خدا را نمی تواند دید.«



۳۱

سرانجام زنده ام

بود.  یهود  سران  از  و  فریسی  یک  نیقودیموس  بدانیم  ما  که  شود  مطمئن  می خواهد  یوحنا 
آنها  از  یکی  به   ۳ آیۀ  در  عیسی  حال،  بودند،  یهودی  مذهبیان  سخت کوش ترین  فریسیان 
را  خدا  ملکوت  نشود،  مولود  نو  سِر  از  کسی  گر  ا می گویم،  تو  به  آمین،  »آمین،  می فرماید: 
گردی.« پس  نو مولود  از سِر  او می فرماید: »باید  به  آیۀ ۷ شخصًا  نمی تواند دید.« حتی در 
یکی از نکته های یوحنا این است: همۀ دین و مذهب نیقودیموس، همۀ مطالعات عالی اش 
که رعایت می کرد،  در مقام یک فریسی، همۀ نظم و انضباط دادن به خویش و همۀ شریعتی 

گردند. نمی توانستند جایگزین نیاز او به تولد تازه 
آنچه نیقودیموس نیاز داشت و آنچه من و شما نیاز داریم مذهب نیست، بلکه حیات است. 
که تولد بانی یک حیات جدید است  دلیل اینکه از »تولد تازه« نام برده می شود این است 
َنَفس می کشید،  بود،  زنده  نیقودیموس  که  البته  نظر،  از یک  به جهان می گذارد.8  قدم  که 
او انسانی آفریده شده به تصویر خدا  کنش نشان می داد.  فکر می کرد، احساس داشت و وا
بود. اما عیسی او را مرده می پنداشت. در نیقودیموس حیات روحانی وجود نداشت. او از 
نظر روحانی متولد نشده بود. او محتاج حیات بود نه محتاج اعمال مذهبِی بیشتر یا غیرت 

که او به فراوانی از آنها برخوردار بود. مذهبِی بیشتر، چرا 
که می خواست پیروی از عیسی را  آیا به یاد می آورید عیسی در انجیل لوقا 9: ۶0 به آن مردی 
کند چه فرمود؟ »بگذار مردگاْن مردگان خود را دفن  به تأخیر اندازد تا بتواند پدرش را دفن 
گردند و عده ای  که عده ای از نظر جسمانی مرده اند و باید دفن  کنند.« این بدان معنا است 
ک می سپارند. به بیان دیگر، عیسی  که از نظر روحانی مرده اند آن مردگان جسمانی را به خا
که به ظاهر حیات داشتند، اما در اصل مرده بودند.  کسانی می نگریست  انسانها را به چشم 
گردید«  گمشده، پدر می گوید: »این پسر من مرده بود، زنده  در حکایت عیسی دربارۀ پسر 

)لوقا ۱5: ۲4(.
نیقودیموس به مذهب احتیاج نداشت، او به حیات احتیاج داشت، به حیات روحانی. در 
که پیش از این وجود نداشته است. در تولد تازه،  رویداد تولد تازه، حیاتی به وجود می آید 
حیات تازه روی می دهد و این حیات یک فعالیت مذهبی یا انضباط دادن به خود یا یک 
که می توان رویداد  تصمیم نیست، بلکه پدید آمدن حیات است. این اولین طریقی است 

تولد تازه را تشریح نمود.
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کنیم، فقط آن را تأیید نکنیم از عالم باال بودن را تجربه 

آمده  باال  عالم  از  کنید عیسی  تأیید  که صرفًا  نیست  این  می دهد  روی  تازه  تولد  در  آنچه 
 ۲ آیۀ  در  نیقودیموس  کنید.  تجربه  خودتان  در  را  باال  عالم  از  حقیقتی  بلکه  است، 
که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس  که تو معلم هستی  می گوید: »ای استاد، می دانیم 
که تو می نمایی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشد.« به بیان دیگر،  نمی تواند معجزاتی را 
که عیسی از جانب  نیقودیموس خدمت عیسی را واقعًا الهی می دانست. او اعتراف می کرد 
در  همه  »کاش،  نمی گوید:  پاسخ  در  عیسی  اما  می آورد.  به جای  را  خدا  اعمال  و  بود  خدا 
در  برند.«  پی  برده ای  پی  من  دربارۀ  تو  که  حقیقتی  این  به  می توانستند  فلسطین  سرزمین 
را  ملکوت خدا  این صورت،  غیر  در  مولود شوی،  نو  سِر  از  »باید   عوض، عیسی می فرماید: 

نمی توانی دید.«
کسی  نمی کند.  رستگار  را  کسی  آنها  از  شدن  شگفت زده  و  معجزات  و  عجایب  مشاهدۀ 
با تأیید اینکه چون معجزه کننده چنین عجایبی را به عمل آورده پس از جانب خدا آمده 
که شما برای  است رستگار نمی شود. یکی از خطرات اصلی عجایب و معجزات این است 
کهنه و سقوط کردۀ انسان نیز می تواند  حیرت نمودن از آنها به دلی تازه نیاز ندارید. ِسرشت 
کهنه و سقوط کرده مشکلی ندارد  کند. این ِسرشت  از مشاهدۀ عجایب و معجزات حیرت 
که عیسی پسر  که بگوید معجزه کننده از جانب خدا آمده است. خوِد شیطان هم می داند 
خدا است و معجزه می کند )مرقس ۱: ۲4(. تو، ای نیقودیموس، اینکه عیسی را معجزه گری 
کلید ورودت به ملکوت خدا نیست. »آمین، آمین، به تو  که از جانب خدا آمده است  بدانی 

کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.« گر  می گویم، ا
کنید عیسی از عالم باال آمده است، بلکه  که صرفًا تأیید  به عبارت دیگر، موضوع این نیست 
امری طبیعی نیست، بلکه  تازه  تولد  کنید.  را در خودتان تجربه  باال  از عالم  باید حقیقتی 
گردد. آیۀ ۶  فراطبیعی و از عالم باال است و نمی تواند با امور موجود در این جهان توصیف 
کید می نماید: »آنچه از جسم مولود شد جسم است و  بر فراطبیعی بودِن ماهیت تولد تازه تأ
گشت روح است.« ما طبیعتًا جسمانی هستیم. اما روِح خدا آن شخص  آنچه از روح مولود 

که تولد تازه به بار می آورد. فراطبیعی و از عالم باال است 
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که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی،  عیسی دوباره در آیۀ 8 می فرماید: »باد هرجا 
گردد.«  که از روح مولود  کجا می رود. همچنین است هر  کجا می آید و به  لیکن نمی دانی از 
از عالم باال است.  او  از این دنیای طبیعی نیست. او فراطبیعی است.  روح القدس جزیی 
کنترل  کند می وزد. ما روح القدس را  که اراده  کجا  در واقع، روح القدس خدا است. او هر 

نمی کنیم. روح القدس آزاد و مقتدر است. روح القدس بانِی مستقیِم تولد تازه است.
که  پس، عیسی می فرماید، ای نیقودیموس، آنچه در تولد تازه روی می دهد صرفًا این نیست 
کنی.  کنی من از عالم باال هستم، بلکه باید حقیقتی از عالم باال را در خودت تجربه  تأیید 
باید از نو مولود شوی )به زبان نمادین(، اما نه به طریق طبیعی و معمول بلکه به طریق ورای 

طبیعی. خدای روح القدس باید بر تو آید و حیات تازه پدید آورد.
کسی از آب و روح مولود  گر  در فصل بعد، به آیۀ 5 می پردازیم: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
اشاره  به چه  »روح«  و  »آب«  گان  واژ ملکوت خدا شود.«  که داخل  نیست  نگردد، ممکن 
کنیم در تولد تازه چه روی می دهد؟ کمک می کند تا درک  دارند؟ این حقیقت چگونه به ما 

که ما به هنگام تولد تازه از او برخوردار می گردیم عیسی حیات است 

ارتباطی مهم و حیاتی میان تولد دوباره به  از این فصل، می خواهم به  در بخش باقیمانده 
کنون بررسی  کنم. آنچه تا واسطۀ روح القدس و حیات ابدی به واسطۀ ایمان به عیسی اشاره 
که حیاتی را از  کار روح القدس از عالم باال است  که رویداد تولد تازه  نمودیم این بوده است 
که پیش از این وجود نداشته است. عیسی دوباره در انجیل  نظر روحانی به وجود می آورد 

که زنده می کند و اما از جسد فایده ای نیست.« یوحنا ۶: ۶۳ می فرماید: »روح است 
که  آن حیاتی است  روشن می سازد: عیسی خودش  نیز  را  نکتۀ دیگری  یوحنا  انجیل  ولی 
روح القدس  که  روحانی  حیات  آن  بگوییم:  می توانیم  عبارتی،  به  می بخشد.  روح القدس 
که انسان به عیسی وصل شود. در پیوند با عیسی  عطا می کند فقط به شرطی عطا می کند 
انجیل  در  تجربه می کنیم. عیسی  باال است  عالم  از  که  را  روحانی  آن حیات  ما  که  است 
وسیلۀ  به  جز  پدر،  نزد  هیچ کس  هستم.  حیات  و  راستی  و  راه  »من  می فرماید:   ۶ :۱4 یوحنا 
من، نمی آید.« و در یوحنا ۶: ۳5 می فرماید: »من نان حیات هستم.« و در آیۀ ۲0: ۳۱ یوحنا 



خلقت حیات روحانی از عالم باال

۳4

ایمان  تا  و  است  خدا  پسر  و  مسیْح  عیسی  که  آورید  ایمان  تا  شد  نوشته  »این قدر  می گوید: 
آورده، به اسم او حیات یابید.«

بنابراین، بدون وصل شدن به عیسی و بدون ایمان به عیسی، حیات روحانی، یعنی حیات 
ابدی، وجود ندارد. در خصوص رابطه میان تولد تازه و ایمان به عیسی حرفهای بسیاری 
داریم، اما فعاًل بگذارید این طور بگوییم: در رویداد تولد تازه، روح القدس ما را در اتحادی 
که زندگی در آن جریان  ک است  زنده به مسیح پیوند می زند. مسیح حیات است. مسیح تا
تازۀ  تازه، حیات  تولد  رویداد  ک هستیم )یوحنا ۱5: ۱- ۱۷(. در  آن تا ما شاخه های  و  دارد 
با عیسی مسیح  اتحاد  از طریق  این خلقت  و  باال است  از عالم  که  روحانی خلق می شود 
که  او  با  ارتباطی مهم و حیاتی  و  را به مسیح وصل می کند  صورت می گیرد. روح القدس ما 
تازه  تولد  در  که  است  مشهودی  واقعیت  این  می گیرد.  شکل  است  حیات  و  راستی  و   راه 

روی می دهد.
این است  را تجربه می کنیم،  آن  ما  که  یعنی طریقی  مربوط می شود،  ما  به  که  و آن بخشی 
به  با هم،  به عیسی،  ایمان  و  بیدار می شود. حیات روحانی  به عیسی  ایمان  که در دلمان 
این  همواره  که  آنجا  از  و  می گردد  ایمان  زدن  جوانه  باعث  تازه  حیات  این  می آیند.  وجود 
بدون  پس،  می سازد،  نمایان  ایمان  در  را  خود  و  است  ایمان  پدیدآورندۀ  روحانی  حیات 
ایمان به عیسی، حیاتی وجود ندارد. از این رو، هیچ گاه نباید تولد تازه را از ایمان به عیسی 
که ما را در تولد تازه به مسیح پیوند  جدا دانست. آنچه خدا به انجام می رساند این است 
صورت  ما  جانب  از  آنچه  می رساند.  انجام  به  روح القدس  که  است  کاری  این  می دهد. 

که با ایمان به عیسی این پیوند و اتحاد را تجربه می کنیم. می گیرد نیز این است 

تولد تازه و ایمان به عیسی را هرگز از هم جدا نبینید

کنار هم قرار می دهد: »آنچه از خدا مولود شده است  در نخستین رساله اش، یوحنا این دو را 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.« )اول یوحنا  بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 
کلید پیروزی است. هر دو حقیقت  کلید پیروزی است. »ایمان« نیز  5: 4(. »تولد از خدا« 
که تولد دوباره از خدا را تجربه می کنیم. تولد یافتن از خدا  هستند، زیرا به وسیلۀ ایمان است 
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که در تولد تازه بخشیده می شود حیاِت  همواره با خودش ایمان به همراه می آورد. حیاتی 
ایمان است. این دو هرگز جدا نیستند.

که  کنید: »آن شهادت این است  به آنچه یوحنا در رسالۀ اول یوحنا 5: ۱۱- ۱۲ می گوید توجه 
که پسر را دارد حیات  خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر او است. آن 
که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است.« بنابراین، وقتی عیسی می فرماید:  را دارد و آن 
گردید«  که زنده می کند« )یوحنا ۶: ۶۳( و وقتی می فرماید: »باید از روح مولود  »روح است 
)یوحنا ۳: 5، 8( و »ایمان آورده حیات یابید« )یوحنا ۲0: ۳۱(، منظورش این است: در رویداد 
تولد تازه، روح القدس، محض ایمان، ما را به عیسی مسیح وصل می کند و ما را از عالم باال 

که عیسی خودش حیات است. حیات تازۀ روحانی می بخشد، زیرا 
که »در تولد تازه چه روی می دهد؟« هرگز این  بنابراین، وقتی این پرسش را پاسخ می دهید 
مولود  نو  سِر  از  کسی  گر  »ا نبینید:  جدا  هم  از  را   ۳ فصل  یوحنا  انجیل  در  عیسی  گفتۀ  دو 
حیات  باشد  آورده  ایمان  پسر  به  که  »آن  و   )۳ )آیۀ  دید«  نمی تواند  را  خدا  ملکوت  نشود، 
جاودانی دارد« )آیۀ ۳۶(. آنچه در تولد تازه روی می دهد خلقت حیات است در پیوند با 
 مسیح. خدا، با پدید آوردن ایمان، به ما حیات می بخشد و ما بدین گونه پیوندمان را با مسیح 

تجربه می نماییم.



از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمده  از فریسیان، نیقودیموس نام،  و شخصی 
زیرا  آمده ای،  خدا  جانب  از  که  هستی  معلم  تو  که  می دانیم  استاد،  ای  گفت:  وی  به 
که تو می نمایی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی  هیچ کس نمی تواند معجزاتی را 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت  گر  گفت: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا در جواب او 
که پیر  که انسانی  گفت: »چگونه ممکن است  خدا را نمی تواند دید.« نیقودیموس بدو 
شود؟«  مولود  گشته،  مادر  شکم  داخل  دیگر  بار  که  می شود  آیا  گردد؟  مولود  باشد  شده 
کسی از آب و روح مولود نگردد،  گر  گفت: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا عیسی در جواب 
که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از  ممکن نیست 
گردید. باد  گفتم باید شما از سِر نو مولود  که به تو  گشت روح است. عجب مدار  روح مولود 
کجا می آید و به  که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از  هرجا 
گفت:  گردد.« نیقودیموس در جواب وی  که از روح مولود  کجا می رود. همچنین است هر 
گفت: »آیا تو معلم اسراییل  که چنین شود؟« عیسی در جواب وی  »چگونه ممکن است 

هستی و این را نمی دانی؟«

یوحنا ۳: ۱- ۱0



روی می دهد؟« عیسی  تازه چه  تولد  »در  ادامه می دهیم:  را   ۱ پرسش فصل  این فصل،  در 
گفتم باید شما از سِر  که به تو  در انجیل یوحنا ۳: ۷ به نیقودیموس می فرماید: »عجب مدار 
این  به  ابدی مان  زندگی  که  ما می فرماید  به  و  نیقودیموس  به  آیۀ ۳  در  و  گردید.«  مولود  نو 
کسی از سِر نو مولود  گر  گردیم: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا که از َسر نو مولود  وابسته است 
نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.« پس با موضوعی حاشیه ای یا دلبخواهی یا سطحی 
کفن  که مسووالن  در زندگی مسیحی مواجه نیستیم. تولد تازه مثل آرایش و پیرایشی نیست 
و دفن بر روی اجساد انجام می دهند تا آنها را زنده به نظر رسانند. تولد تازه خلقت حیات 

روحانی است نه تقلید حیات.
که در تولد تازه چه روی می دهد و در دو جمله  در فصل قبل، این پرسش را مطرح نمودیم 
بدان پاسخ دادیم: ۱( آنچه در تولد تازه روی می دهد برخوردار شدن از مذهب تازه نیست، 
بلکه بهره مند شدن از حیات تازه است. ۲( آنچه در تولد تازه روی می دهد صرفًا این نیست 
خودتان  در  را  باال  عالم  از  حقیقتی  بلکه  است،  آمده  باال  عالم  از  عیسی  کنید  تأیید   که 

کنید. تجربه 

۲

شماهنوزخودتانهستید،اماخودیجدیدهستید
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حیات تازه به واسطۀ روح القدس

نیقودیموس یک فریسی بود و لبریز از دین و مذهب، اما از حیات روحانی بهره مند نبود. او 
کار خدا از عالم باال را تجربه  کار خدا از عالم باال را در عیسی مشاهده می کرد، اما خودش آن 
کنار هم قرار دهیم، می بینیم طبق فرمایش عیسی  گر دو نکتۀ فصل قبل را  نکرده بود. پس، ا
که می بایست از طریق روح القدس  آنچه نیقودیموس احتیاج داشت حیات تازۀ روحانی بود 
که آن حیات تازه را روحانی و از عالم باال می سازد این  از عالم باال عطا می گشت. چیزی 
که آن حیات نتیجۀ عملکرد خدای روح القدس است. آن حیات تازه چیزی فراتر از  است 

که به طور طبیعی در قلب و مغز ما جاری است. حیاتی است 
از  آنچه  و  است  جسم  شد  مولود  جسم  از  »آنچه  می فرماید:  عیسی   ،۶ :۳ یوحنا  انجیل  در 
گشت روح است.« جسم از حیات برخوردار است. همۀ انسانها از نظر جسمانی  روح مولود 
اینکه به لحاظ روحانی  از نظر روحانی زنده نیستند. برای  زنده هستند، ولی همۀ انسانها 
گردیم و به عبارتی حیات روحانی داشته باشیم، عیسی می فرماید باید »از روح مولود  زنده 
گر از حیات روح برخوردار نباشیم،  گردیم.« جسم یک نوع حیات دارد و روح نوعی دیگر. ا

ملکوت خدا را نخواهیم دید.

به واسطۀ روح القدس، در عیسی

و  عیسی  با  تازه  تولد  رابطۀ  نمودیم:  اشاره  مهم  بسیار  نکتۀ  دو  به  قبل،  فصل  انتهای  در 
رابطۀ تولد تازه با ایمان. عیسی می فرماید: »من راه و راستی و حیات هستم« )یوحنا ۱4: ۶( 
و یوحنای رسول می گوید: »خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر او 
که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است« )اول  که پسر را دارد حیات را دارد و آن  است. آن 

یوحنا 5: ۱۱- ۱۲(.
که  یعنی در عیسی  پسر« است،  نیاز داریم »در  ما  که  تازه ای  آن حیات  از یک سو،  پس، 
از  و ابدی برخوردارید.  تازۀ روحانی  از حیات  را دارید،  گر عیسی  ا خودش حیات است. 
گر از  که زنده می کند.« ا سوی دیگر، عیسی در انجیل یوحنا ۶: ۶۳ می فرماید: »روح است 

روح متولد نشوید، نمی توانید به ملکوت خدا راه یابید )یوحنا ۳: 5(.
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که حیات ما است، از حیات برخوردار می شویم و آن حیات،  بنابراین، ما با پیوند به پسر خدا، 
کار روح القدس در  که  گرفتیم  کار روح القدس، از آِن ما می گردد. بنابراین، نتیجه  به واسطۀ 
کالوین  که ما را با متحد نمودن با مسیح حیات تازه می بخشد. جان  زنده نمودن ما این است 
آن  وسیلۀ  به  که  است  پیوندی  آن  »روح القدس  می کند:  بیان  شکل  بدین  را  حقیقت  این 

مسیح ما را با خودش متحد می سازد، اتحادی ثمربخش و واقعی.«9
کردیم: »این قدر نوشته  سپس طبق انجیل یوحنا ۲0: ۳۱ ارتباط با ایمان را بدین شکل بیان 
حیات  او  اسم  به  آورده،  ایمان  تا  و  است  خدا  پسر  و  مسیْح  عیسی  که  آورید  ایمان  تا  شد 
یابید.« در رسالۀ اول یوحنا 5: 4 نیز این ارتباط را شاهد بودیم: »آنچه از خدا مولود شده است 
کل  که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.« بنابراین،  بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 
به عیسی  دادنمان  پیوند  با  روح القدس  تازه،  تولد  در  کردیم:  این گونه خالصه  را  مطلبمان 

مسیح از طریق ایماْن ما را از عالم باال حیات تازۀ روحانی می بخشد.

گذشته خلقت تازه نه تعالی ِسرشت 

که رویداد تولد تازه را توصیف نماییم. آنچه در تولد تازه  کنون، به سومین روشی می رسیم  ا
گذشته تان را تعالی بخشد، بلکه ِسرشت تازه ای را در  که ِسرشت  روی می دهد این نیست 
که خمیرۀ وجود شما را تغییر نمی دهد، ولی ِسرشتی آمرزیده  شما به وجود می آورد، ِسرشتی 
کن می شود،  که در شما سا که واقعًا تازه است و به قوت روح خدا،  و طاهر است، ِسرشتی 

شکل می گیرد.
کوتاه تری  کرده ام تا به این مهم رسیده ام. حال، به همراه هم مسیر  من مسیری طوالنی را طی 
را طی می کنیم تا به این نکته برسیم. عیسی در انجیل یوحنا ۳: 5 به نیقودیموس می فرماید: 
که داخل  کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست  گر  »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
کار بردن عبارت »از آب و روح« چیست؟ برخی از  ملکوت خدا شود.« منظور عیسی از به 
که  که این عبارت به تعمید در آب اشاره دارد، چنان  بر این باورند  شاخه های مسیحیت 
روح القدس ما را از این طریق با مسیح یکی می سازد. برای نمونه، در یکی از تارنماها چنین 

نوشته شده است:
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کل زندگی مسیحی است، دروازه ای است به سوی حیات در روح و  تعمیِد مقدس اساس 
کلیسا را ممکن می سازد. ما به واسطۀ تعمید در  که دسترسی به سایر آیینهای  دری است 
گناه آزاد می گردیم، از نو تولد می یابیم و فرزندان خدا می شویم. ما اعضای مسیح  آب از 
کلیسا ملحق می شویم و در مأموریت و خدمتش سهیم می گردیم: »تعمید در  می گردیم، به 

کالم، به انجام می رسد.«۱0 که از طریق آب، در  آب آییِن حیاِت دوباره یافتن است 

گر حقیقت  که با تعمید در آب تولد دوباره می یابند. ا گرفته اند  میلیونها انسان چنین تعلیم 
که حقیقت  جز این است، پس این تعلیم فاجعه ای جهانی و عظیم است و من باور دارم 
مولود  روح  و  از آب  کسی  گر  »ا می فرماید:  وقتی  منظور عیسی چیست  این است. پس   جز 

نگردد . . . «؟

چرا واژۀ »آب« اشاره به تعمید در آب نیست؟

که آب در اینجا به تعمید در آب اشاره نمی کند. به چندین دلیل، بر این باورم 
گر چنانچه برخی  گر واژۀ آب در اینجا به تعمید در آب اشاره می داشت و ا نخست اینکه، ا
که  فصلی  این  در  می رسد  نظر  به  عجیب  می بود،  تازه  تولد  الزمۀ  آب  در  تعمید  معتقدند 
عیسی راجع به برخوردار شدن از حیات ابدی سخن می گوید به این موضوع اشاره نکند. 
ک  که بر او ایمان آورد هال که به او ایمان آرد حیات جاودانی یابد.« آیۀ ۱۶: »هر  آیۀ ۱5: »هر 
که به او ایمان آرد بر او حکم نشود.«  ]نخواهد شد[، بلکه حیات جاودانی یابد.« آیۀ ۱8: »آن 
که  گر تعمید در آب تا این حد برای تولد تازه یافتن اساسی می بود، عجیب به نظر می رسد  ا

چرا در ادامۀ فصل به همراه ایمان بدان اشاره نمی گردد؟
گر تولد تازه، به واقع، به تعمید در آب  دوم اینکه، تشبیه باد در آیۀ 8 عجیب به نظر می رسید ا
که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی،  وابسته می بود. عیسی می فرماید: »باد هرجا 
گردد.«  که از روح مولود  کجا می رود. همچنین است هر  کجا می آید و به  لیکن نمی دانی از 
نیز در  کجا بخواهد می وزد، خدا  باد هر  که  نظر می رسد همان گونه  به  آیه،  این  به  توجه  با 
گر قرار بود هر بار با آب پاشیدن بر نوزادان تولد تازه رخ  پدید آوردن تولد تازه مختار است. ا
گر چنین می بود، باد  که ا کرد، چرا  دهد، ممکن نبود بتوان آن را در این مفهوم به باد تشبیه 
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به آیین تعمید در آب محدود می شد. اصاًل، به نظر نمی رسد در اینجا آیین تعمید در آب 
منظور عیسی باشد.

که در آیۀ ۱0 به  گر منظور عیسی تعمید در آب می بود، به نظر عجیب می رسد  سوم اینکه، ا
گر عیسی  نیقودیموِس فریسی چنین بگوید: »آیا تو معلم اسراییل هستی و این را نمی دانی؟« ا
که این گونه  که در عهد عتیق تعلیم داده شده بود، قابل درک می بود  به چیزی اشاره می نمود 
گر منظور  گاه می بود. ولی ا که نیقودیموس باید از آن تعلیم آ گوید، چرا  با نیقودیموس سخن 
گذاشته شد و با حیات و مرگ عیسی معنا یافت،  که بعدها بنا  عیسی تعمید در آب بود، 
گفته اش،  که یکی از معلمان اسراییل بود، به خاطر عدم درک  لزومی نداشت نیقودیموس را 

کند. سرزنش 
کتاب حزقیال  سرانجام اینکه، همان جمله در آیۀ ۱0 ما را به عهد عتیق و به طور خاص به 
با وعده های عهد  را  و روح  نزدیِک آب  ارتباِط  که  بازمی گرداند  و پیش زمینه ای  فصل ۳۶ 
آن  بر  را  فصل  این  ادامۀ  که  است  مبنایی  حزقیال  متن  می دهد.  نشان  جدید  پیمان   و 

کرده ایم. بنا 

آب و روح، در حزقیال فصل ۳۶

که خدا پس از بازگرداندن قومش از تبعید در باِبل برای  حزقیال آن چیزی را نبوت می کند 
که صرفًا به قوم اسراییل  کار بسی وسیع تر از آن بود  ایشان به انجام می رساند. ماحصِل آن 
که به او اعتماد می نمودند عهد ی تازه را  محدود باشد، زیرا عیسی مدعی بود برای همگانی 
با خوِن خودش استوار می ساخت )لوقا ۲۲: ۲0(. حزقیال ۳۶: ۲4- ۲8 یکی از وعده های آن 

عهد تازه است، همانند آنکه در ارمیا ۳۱: ۳۱- ۳4 وعده داده شده است.

کشورها جمع می کنم و شما را در زمیِن خود درخواهم  شما را از میان امتها می گیرم و از جمیع 
ک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همۀ نجاسات و از  آورد و آب پا
همۀ بتهای شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون 
گوشتین به شما خواهم داد و  کرده، دل  شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور 
گردانید تا  روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایِض خود سالک خواهم 
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کن شده،  که به پدران شما دادم سا احکام مرا نگاه داشته، آنها را به جا آورید و در زمینی 
قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود )حزقیال ۳۶: ۲4- ۲8(.

کسی از آب و روح مولود  گر  کالم عیسی از آن آیات نامبرده ناشی می گردد: »ا گمانم، این  به 
کسانی می فرماید: »قوم من  که داخل ملکوت خدا شود.« خدا به چه  نگردد، ممکن نیست 
که خطاب به ایشان  خواهید بود و من خدای شما خواهم بود« )آیۀ ۲8(؟ پاسخ: به آنانی 
ک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد از همۀ نجاسات« )آیۀ ۲5( و  می فرماید: »آب پا
که خطاب به ایشان می فرماید: »دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در  آیۀ ۲۶: به آنانی 
که تازه شده اند،  کسانی به ملکوت راه می یابند  اندرون شما خواهم نهاد.« به بیان دیگر، آن 
کهنه و برخوردار شدن از خلقت ِسرشتی تازه است. ک شدن از ِسرشتی  که نتیجۀ پا تازگیی 

از  جنبه  دو  به   ۳۶ فصل  حزقیال  در  روح«  و  »آب  که  است  این  من  نتیجه گیری  بنابراین، 
تازه شدِن ما به هنگام تولد دوباره اشاره دارند. دلیل اهمیت هر دو جنبه این است: وقتی 
دیگر  ما  که  نیست  این  منظورمان  می شود،  داده  ما  به  تازه(  )دلی  یا  تازه  روحی  می گوییم 
که باید به لحاظ اخالقی حساب پس دهد – آن خودی  خودمان نیستیم، یعنی آن خودی 
که همیشه بوده ایم. من پیش از اینکه تولد تازه بیابم جان پای پر بودم و پس از تولد تازه ام 
که در آن تداوم وجود دارد. به همین دلیل  نیز همان شخِص جان پای پرم. این چیزی است 
گر آن انساِن قدیمی، یعنی جان پای پر، به  کی و طهارت صورت بگیرد. ا که باید آن پا است 
که  ک شدن معنا نداشت، چرا  کامل از بین می رفت، دیگر مفهومی به نام آمرزش و پا طور 

گردد. ک  که بخواهد آمرزیده یا پا گذشته نمانده بود  دیگر چیزی از 
گشت )رومیان ۶:۶( و  کهنۀ ما مصلوب  کتاب مقدس به ما می گوید انسانیِت  که  می دانیم 
ما با مسیح مرده ایم )کولسیان ۳:۳( و »خود را مرده انگاشته ایم« )رومیان ۶: ۱۱( و »انسانیت 
که  کرده ایم« )افسسیان 4: ۲۲(. اما هیچ یک از اینها بدان معنا نیست  کهنه را از خود بیرون 
کهنه، یک  که یک ِسرشت  در طول عمرمان انسانی دیگر در نظر باشد. منظور این است 

که باید از سیطرۀ آن خارج شد. کهنه یا یک نهاد و فطرتی وجود دارد  شخصیت 
تازه تان می اندیشید، این گونه نگاه  تازه تان، و ِسرشت  تازه تان، روح  پس، وقتی دربارۀ دل 
که هنوز خوِد شما وجود دارید و چون هنوز خودتان وجود دارید، در نتیجه، به آمرزیده  کنید 
گناه من  که واژۀ »آب« بدان اشاره دارد.  گشتن نیازمندید. این نکته ای است  ک  شدن و پا
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کتاب ارمیا ۳۳: 8 این  گشتن با آب تصویری از این واقعیت است.  ک  باید شسته شود. پا
که به من ورزیده اند طاهر  گناهانی  حقیقت را بدین شکل بیان می کند: »و ایشان را از تمامی 
تجاوز  از من  و  ورزیده  گناه  من  بر  بدانها  که  را  ایشان  تقصیرهای  تمامی  و  خواهم ساخت 
که وجودش تداوم دارد، باید  که هستیم، آن انسانی  کرده اند خواهم آمرزید.« پس آن انسانی 

گردد. گناهش شسته  آمرزیده شود و 

نیاز به تازه شدن

گردم. من باید تبدیل شوم. من  کفایت نمی کند. من باید تازه  گشتن  ک  ولی آمرزیده شدن و پا
گذاردن احتیاج  به حیات احتیاج دارم. من به طریق تازه ای از دیدن، اندیشیدن، و ارزش 
که حزقیال در آیۀ ۲۶ و ۲۷ از دل تازه و روح تازه سخن می گوید:  دارم. به همین دلیل است 
»دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد 
گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و  کرده، دل  شما دور 
گردانید تا احکام مرا نگاه داشته، آنها را به جا آورید.« شما را به فرایِض خود سالک خواهم 
که به واقعیتهای  درک من از این آیات چنین است: بدون شک، دل سنگی دلی است مرده، 
دل  این  البته  بود.  چنین  تازه  تولد  از  پیش  شما  دل  است.  بی رغبت  و  بی حس  روحانی 
کاماًل بی حس نبود. این دل شیفتۀ خیلی چیزها بود، اما، در مقابل  شما پیش از تولد تازه 
حقیقت روحانی و زیبایی عیسی مسیح و جالل خدا و طریق قدوسیت، دلی سنگی بود. 

کند. گر می خواهیم ملکوت خدا را ببینیم، این دل باید تغییر  ا
گوشتین می بخشد. واژۀ  از این رو، در رویداد تولد تازه، خدا دل سنگی را برمی دارد و دل 
که در انجیل یوحنا ۳: ۶ بدان اشاره شده  »گوشتین« صرفًا به معنای »انسان« نیست، چنان 
گوشتین به معنای دلی نرم و زنده و پذیرا  است )»آنچه از جسم مولود شد جسم است«(. دل 
که با دلی سنگی و فاقد حیات جایگزین می گردد. در رویداد تولد تازه،  و با حس می باشد 
که ارزش عیسی  که از مسیح دل زده است، با دلی جایگزین می گردد  دل سنگی و مردۀ ما، 

را احساس می کند.
پس وقتی حزقیال در آیات ۲۶ و ۲۷ می گوید: »روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد . . . 
گردانید«  و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایِض خود سالک خواهم 
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باال در  از عالم  و  روحانی  و  زنده  تازه خدا حیاتی  تولد  رویداد  در  که  این است  منظورش 
که دل تازۀ ما  کار روح القدس است  دلهای ما جای می دهد و آن حیات تازه، آن روح تازه، 

را شکل و شخصیت می بخشد.
گرم و با حس و پذیرا و زنده مانند  که آن دِل تازه و  که من در ذهن دارم این است  تصویری 
که روح القدس قالِب خودش را بر آن شکل می دهد و آن را از نظر روحانی  ِگلی نرم است  توده 
کن است، دل  که روح القدس درون ما سا و اخالقی به شکل خویش درمی آورد. از آن سبب 

و فکرمان نیز شخصیِت روح خدا را به خود می گیرند )افسسیان 4: ۲۳(.

گنجینۀ خود پذیرا باشید عیسی را چون 

روی  چه  تازه  تولد  در  نماییم.  خالصه  را  فصل  دو  این  مطالب  و  بازگردیم  عقب  به  پس 
می دهد؟ در تولد تازه، روح القدس ما را محض ایمانمان به عیسی مسیح پیوند می دهد و 
با مسیح  را  تازۀ روحانی می بخشد. به بیان دیگر، روح القدس ما  از عالم باال حیات  را  ما 
ک می گرداند متحد می سازد )تصویر آب( و  دل سنگی و بی حس ما را با  گناهانمان را پا که 
که  که عیسی را باالتر از هر چیز دیگر عزیز می دارد، دلی  دلی نرم جایگزین می نماید، دلی 
که دوستدار به جای آوردن ارادۀ خدا است  حضور روح القدس آن را به دلی تبدیل می نماید 

)حزقیال ۳۶: ۲۷(.
دربارۀ نقش ایمان در تولد تازه و اینکه چگونه انسان جویای تولد تازه یافتن باشد و دیگران 
کنید.  را یاری رساند تا جویای تولد تازه یافتن باشند سخن بسیار است. اما الزم نیست صبر 
که حیات شما است ایمان  گشته است، به او  گر دلتان مجذوب حقیقت و زیبایی مسیح  ا
که او را قبول  کسانی  بیاورید. یوحنا به ما چنین وعدۀ شگفت انگیزی می دهد: »و اما به آن 
که به اسم او ایمان آورد« )یوحنا ۱: ۱۲(. گردند، یعنی به هر  کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 



 بخش دو

چرا باید تولد دوباره یابیم؟



کردید  که در آنها قبل رفتار می  گردانید،  گناهان مرده بودید زنده  که در خطایا و  و شما را 
که الحال در فرزندان  بر حسب دورۀ این جهان، بر وفق رییس قدرت هوا، یعنی آن روحی 
که در میان ایشان همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این  معصیت عمل می کند. 
زندگی می کردیدم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعًا فرزندان 
که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت  که دیگران. لیکن خدا،  غضب بودیم، چنان 
گردانید،  که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده  که با ما نمود، ما را نیز  محبت عظیم خود 
مسیح  در  آسمانی  جایهای  در  و  برخیزانید  او  با  و  یافته اید  نجات  فیض  محض  که  زیرا 
ما در  بر  که  به لطفی  را  آینده دولت بی نهایت فیض خود  تا در عالمهای  نشانید  عیسی 
و  ایمان  وسیلۀ  به  یافته اید،  نجات  فیض  محض  که  زیرا  سازد.  ظاهر  دارد  عیسی  مسیح 
که  این از شما نیست، بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. زیرا 
که خدا قبل مهیا نمود  کارهای نیکو  صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای 

تا در آنها سلوک نماییم.

افسسیان ۲: ۱- ۱0



که دربارۀ خدا نوشته شده است »اصول آیین مسیحیت« به  کتابهایی  یکی از برجسته ترین 
کتاب بدین قرار است: »تقریبًا، همۀ حکمتی  کالوین می باشد. جملۀ آغازین این  قلم جان 
که ما از آن برخورداریم، یعنی هر حکمت صحیح و بی نقص، از دو بخش تشکیل می گردد: 
شناخت خدا و شناخت خودمان.«۱۱ آنچه واجب است در این روزگار به ما یادآوری شود 
که به هر حال واضح  که شناخت خدا و پذیرش آن مقوله ای دشوار است، چرا  این نیست 
که  که شناخت خدا مقوله ای آسان نیست. آنچه باید به ما یادآوری شود این است  است 
شناخت خودمان نیز بسی دشوار است. در واقع، چه بسا شناخت خودمان دشوارتر باشد، 
گر واقعًا خودمان را بشناسیم می توانیم به شناخت واقعی خدا برسیم. شناخت خودمان  زیرا ا
که  اما واقعیت این است  که می پنداریم خودمان را می شناسیم.  از آن جهت دشوار است 
بدون یاری و مدد خدا پی بردن به اعماق و ژرفای وضعیتمان از درک و فهم ما خارج است.

کسی می تواند عارف به دل انسان باشد؟ چه 

که  کیست  است.  مریض  بسیار  و  است  فریبنده تر  همه چیز  از  »دل  می نویسد:  نبی  ارمیای 

۳

مابهلحاظروحانیمردهایم
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که َسهوهای خود را  آن را بداند؟« )ارمیا ۱۷: 9(. داوود نیز در مزمور ۱9: ۱۲ می گوید: »کیست 
گناهکار بودنمان را  بداند؟ مرا از خطایای مخفی ام طاهر ساز.« به بیان دیگر، ما هرگز عمق 
گناهانمان بستگی داشت، ما همه  کامل ما از  گاهِی  گر آمرزیده شدن ما به آ درک نمی کنیم. ا
گناهکار بودن ما عمیق تر  گاه نیست.  گناهکار بودنش آ ک می شدیم. هیچ کس از دامنۀ  هال

کسی بتواند به درکش برسد. که  از آن است 
کاماًل  که ما نمی توانیم  کتاب مقدس ما را مدد می کند تا خودمان را بشناسیم. این واقعیت  اما 
گناهکار  که نمی توانیم عمیقًا و واقعًا به  گناهکار بودنمان پی ببریم به این معنا نیست  به عمق 
کتاب مقدس در خصوص وضعیت جان و روحمان پیغامی شفاف  بودنمان واقف شویم. 
گاه  آ نیازمان  از  ما  تا  است  پیغامی  چنین  حاوی  کتاب مقدس  دارد.  همراه  به  ویرانگر  اما 

گاه می سازد. که خدا ما را از نیازمان آ شویم و بانگ شادی برآوریم هنگامی 
گردید.« و در  که عیسی در انجیل یوحنا ۳: ۷ می فرماید: »باید شما از سِر نو مولود  می دانیم 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.« به بیان  گر  یوحنا ۳: ۳ می فرماید: »ا
گشتن مقوله ای بی نهایت جدی است. در اینجا، بحث بهشت و جهنم  دیگر، از سِر نو مولود 
گر از سِر نو مولود نگردیم، ملکوت خدا را نخواهیم دید. تا اینجا، در این باره  مطرح است. ا

کنون، به »چرا« می رسیم. که در تولد تازه چه روی می دهد؟ ا صحبت نمودیم 
چرا تولد تازه یافتن تا این اندازه واجب است؟ چرا راه حل های دیگر چاره ساز نیستند؟ مثاًل، 
کرد یا  چرا نمی شود همه چیز را از نو آغاز نمود؟ چرا نمی شود به لحاظ اخالقی خود را اصالح 
خود را انضباط داد؟ چرا به چنین رویداد فراطبیعی و روحانی و بنیادشکن، به نام تولد تازه 

یا تولد دوباره، نیازمندیم؟ در فصلهای ۳- 5 به این پرسشها می پردازیم.

تشخیص: مرگ؛ عالج: حیات

مبحث خود را با رسالۀ افسسیان فصل ۲ آغاز می کنیم. دو مرتبه، در آیات ۱ و 5، پولس اشاره 
گناهان مرده بودید . . . « آیات 4- 5:  گناهانمان مرده ایم. آیۀ ۱: »در خطایا و  می کند ما در 
که با ما نمود، ما  که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود  »لیکن خدا، 
که محض فیض نجات یافته اید.«  گردانید، زیرا  که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده  را نیز 

پس پولس دو بار ما را مرده خطاب می کند.
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سرانجام زنده ام

این  پرتِو  در  گر  ا گردانید.«  زنده  را  ما  »خدا  می شود:  یافت   5 آیۀ  در  وضعیت  این  عالج  و 
که ما مرده ایم به محبت خدا نگاه نکنیم، ُپرِی عظمت محبت خدا به خودمان را  واقعیت 
که آیۀ 4 می فرماید عظمت محبت خدا دقیقًا این گونه مشهود  هرگز نمی توانیم بچشیم، چرا 
دولتمند  رحمانیت  در  که  خدا،  »لیکن  گرداند.  زنده  را  ما  بودیم  مرده  وقتی  اینکه  است: 
با  بودیم  مرده  خطایا  در  که  نیز  را  ما  نمود،  ما  با  که  خود  عظیم  محبت  حیثیت  از  است، 
که  گر ندانیم  گرداند. ا گردانید.« به سبب محبت عظیمش به ما، خدا ما را زنده  مسیح زنده 

مرده ایم، نمی توانیم به ُپرِی محبت خدا پی ببریم.
که عیسی آن را تولد تازه  گردانید« را عماًل همان چیزی می دانم  من این معجزۀ »ما را زنده 
می نامد. قباًل، فاقد حیات روحانی بودیم، اما خدا ما را از مرگ روحانی برخیزاند. حال، ما 
گردیم )یوحنا ۳: 5(  که می فرماید ما باید از روح مولود  گفتۀ عیسی است  زنده ایم. این همان 

که زنده می کند« )یوحنا ۶: ۶۳(. و »روح است 

محبِت عهد جدید

گشتن، تولد تازه یافتن، و زنده شدن، از دولِت  که از نو مولود  از این رو، می توانیم بگوییم 
رحمانیت  در  که   )۱( خدا،  »لیکن  می گیرد.  سرچشمه  محبتش  عظمت  و  خدا  رحمت 
که در خطایا مرده  که با ما نمود، ما را نیز  دولتمند است، )۲( از حیثیت محبت عظیم خود 
که در فصل ۲  که  گردانید.« این محبِت عهد جدید است )همان طور  بودیم با مسیح زنده 
را مرده  که خدا به عروسش دارد. او عروسش  مشاهده نمودیم(. این آن گونه محبتی است 
را زنده  او  تا برای عروسش جان دهد و  می یابد )حزقیال ۱۶: 4- 8(۱۲ و پسرش را می فرستد 
گرداند. آن گاه، عروسش را تا ابد محفوظ نگاه می دارد. »من به آنها حیات جاودانی می دهم« 
گرفت«  ک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد   عیسی فرمود: »و تا به ابد هال

)یوحنا ۱0: ۲8(.
پس پرسش اینجا است: این مرده بودن به چه معنا است؟ در عهدجدید، برای این پرسش، 
گویان آنها را از نظر بگذرانیم، آن پاسخها  گر صادقانه و دعا دست کم، ده پاسخ وجود دارد. ا
ما را عمیقًا فروتن می سازند و موجب می شوند از این هدیۀ تولد تازه در بهت و حیرت بمانیم. 
کنم و در فصل  که در فصل حاضر دربارۀ هفت پاسخ صحبت  بنابراین، هدفم این است 
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باید تغییر  آیا واقعًا  با طرح این پرسشهای برجسته:  بعدی به سه مورد دیگر بپردازم، همراه 
بهشت  به  را  ما  اینها  همۀ  مگر  گردیم؟  شمرده  عادل  و  آمرزیده  فقط  نمی شود  مگر  کنیم؟ 

نمی رسانند؟
که بدون  کتاب مقدس، به هفت مورد اشاره می کنم و توضیح می دهم  بر مبنای  اینجا،  در 
اندازه  این  تا  یافتن  تازه  تولد  چرا  و  بود  خواهد  صورت  چه  به  ما  وضعیت  یافتن  تازه   تولد 

واجب است.

گناهان و خطایایمان مرده ایم )افسسیان ۲: ۱- ۲(. ۱. بدون تولد تازه، ما در 

مرده بودن به معنی فاقد حیات بودن است. البته مرگ جسمانی یا اخالقی منظور نیست، 
بلکه مرگ روحانی. آیۀ ۱: ما بر حسب این جهان رفتار می کنیم و پیرِو آن هستیم. آیۀ ۲: ما 
شهوات جسمانی داریم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوریم. پس به آن 
نمی توانیم  که  مرده هستیم  معنا  آن  به  ما  گناه شویم.  مرتکب  نتوانیم  که  نیستیم  مرده  معنا 
مسیح  و  به خدا  ما  مرده ایم.  روحانی  لحاظ  به  ما  بچشیم.  را  آن  یا  ببینیم  را  مسیح  جالل 
از  نه توصیف دیگر  که در  کنید  کنون، توجه  ا کنش نشان نمی دهیم.  و وا ُکنش  کالمش  و 
وضعیت ما، پیش از تولد تازه یافتن، چگونه این واقعیت مشهود است )شش مورد در این 

فصل و سه مورد در فصل بعد(.

۲. بدون تولد تازه، ما ذاتًا فرزندان غضب هستیم )افسسیان ۲: ۳(.

که دیگران.« منظور از بیان این حقایق آن است  آیۀ ۳: »طبعًا، فرزندان غضب بودیم، چنان 
ما  مشکل  ریشۀ  بلکه  ندارد،  ریشه  ما  کردار  و  رفتار  در  صرفًا  ما  مشکل  کنیم  مشخص  که 
من  اصلِی  تازه، خودم مشکِل خودم هستم. مشکل  تولد  بدون  است.  ما  و وجود  در ذات 
نیستند.  نبودند. دشمنان من مشکل اصلی من  والدین من مشکل اصلی من  نیستید.  شما 
کردارم نه شرایط و موقعیتم و نه افرادی  من، خودم، مشکل اصلِی خودم هستم. نه رفتار و 
مشکل  عمیق ترین  خودم  ذات  بلکه  هستند،  من  مشکل  دارند  حضور  زندگی ام  در   که 

شخصی ام است.
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ک و نیکویی داشتم، سپس اعمال بد و نادرست به جا آوردم و  که من ذات پا این گونه نبود 
گناه به من آبستن  گشت. »اینک، در معصیت ِسرشته شدم و مادرم در  ک  ذاتم پلید و ناپا
گردید« )مزمور 5۱: 5(. من چنین هستم. ذاتم خودخواه و خودمحور و طلبکار است و بسیار 
کنش به  گر شما در نخستین وا گردن دیگری بیندازید. حال، ا گناه را  کند تا  کاری  که  ماهر 
این جمله بگویید: »بله، چنین آدمهایی را خوب می شناسم« معلوم می شود فریبکار بودن 
که انگشت اتهام  کنش ما نباید این باشد  دل خودتان اصاًل به چشمتان نمی آید. نخستین وا
که با آن دست و پنجه نرم  را به سمت دیگران نشانه رویم. این هم جزیی از مشکلی است 

کنش ما باید اظهار تأسف و پشیمانی باشد. می کنیم. در واقع، نخستین وا
در توصیف ذات ما پیش از تولد تازه یافتن، پولس ما را »فرزندان غضب« می نامد. به بیان 
ما  فرزندشان هستند. ذات  آِن  از  والدین  که  ما است، همان گونه  آِن  از  دیگر، غضب خدا 
نسبت به ابهت و عظمت خدا آن قدر سرکش است و آن قدر خودخواه است و آن قدر عاری 

کنش طبیعی و صحیِح خدا به ما می باشد. که خشم قدوس خدا تنها وا از احساس است 

۳. بدون تولد تازه، ما ظلمت را دوست داریم و از نور بیزاریم )یوحنا ۳: ۱9- ۲0(.

یوحنا ۳: ۱9- ۲0:

که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا  حکم این است 
که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی  که اعمال ایشان بد است. زیرا هر 

نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود.

که تولد تازه نداریم. وقتی نور روحانی به  کالم عیسی توصیف ذات ما در هنگامی است  این 
ما نزدیک می شود، ما نسبت به آن نور بی تفاوت نیستیم، بلکه با آن مقاومت می کنیم. زمانی 
که ظلمت روحانی احاطه مان می کند، باز هم بی تفاوت نیستیم، بلکه آن ظلمت را در  هم 
کارند  که تولد تازه ندارد محبت و نفرت در آن به پویایی مشغول به  آغوش می گیریم. دلی 
و دقیقًا در مسیرهای اشتباه راه خود را در پیش می گیرند – به آنچه باید عشق ورزیم نفرت 

می ورزیم و به آنچه باید نفرت ورزیم عشق می ورزیم.
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4. بدون تولد تازه، ما دلهایمان مانند سنگ سخت است )حزقیال ۳۶: ۲۶؛ افسسیان 4: ۱8(.

که خدا فرمود »دل سنگی  کتاب حزقیال ۳۶: ۲۶ مشاهده نمودیم  در فصل قبل، با مراجعه به 
نیز   ۱8 :4 افسسیان  رسالۀ  در  داد.«  به شما خواهم  گوشتین  کرده، دل  دور  از جسد شما  را 
پولس وضعیت ما را چنین توصیف می کند: در ظلمِت جهالت و محرومیت و سخت دلی 
که به  اسیر هستیم: »در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به سبب جهالتی 

جهت سخت دلی ایشان در ایشان است.«
که به جهت  اما ریشۀ مشکل ما جهالت نیست، بلکه مشکل ما عمیق تر است: » . . . جهالتی 
دل  در  و  است  بدخیم  و  زیانبار  جهالتی  ما  جهالت  است.«  ایشان  در  ایشان  سخت دلی 
سخت و مقاوم ما ریشه دارد. در رسالۀ رومیان ۱: ۱8، پولس می گوید ما حقیقت را در ناراستی 
و  ما سخت دلی  بزرگ ترین مشکل  نیست؛  ما جهالت  بزرگ ترین مشکل  سرکوب می کنیم. 

سرسخت بودن ما است.

 5. بدون تولد تازه، ما از تسلیم شدن به خدا یا خشنود نمودن خدا عاجزیم 
     )رومیان 8: ۷- 8(.

که شریعت  در رسالۀ رومیان 8: ۷، پولس می گوید: »تفکر جسم دشمنی خدا است، چون 
که جسمانی هستند نمی توانند  کسانی  خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند و 
»تفکر  از  پولس  منظور  شویم  متوجه  می توانیم  بعد  آیۀ  به  توجه  با  سازند.«  خشنود  را  خدا 
که جسمانی هستند« چه می باشد. او در آیۀ 9 می گوید: »لکن شما در جسم  جسم« و »کسانی 
کسانی  کن باشد.« به عبارت دیگر، پولس  نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما سا
که تولد دوباره نیافته اند  کسانی مقایسه می کند  که تولد دوباره یافته اند و روح خدا را دارند با 
که از روح تولد یابد روحانی  و از این رو روح خدا را ندارند، بلکه فقط جسمانی هستند. آن 

که از جسم تولد یابد جسمانی است )یوحنا ۳: 5(. است و آن 
که بدون روح القدس ذهن ما آن چنان با اقتدار خدا مقاومت می ورزد  منظور پولس این است 
کنیم. »تفکر جسم دشمنی  که باعث می شود مطیع خدا نباشیم و اصاًل نتوانیم از او اطاعت 
گر نتوانیم  که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند.« ا خدا است، چون 
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که جسمانی هستند نمی توانند خدا  کنیم. »کسانی  مطیع خدا باشیم، نمی توانیم او را خشنود 
را خشنود سازند.« ما این چنین نسبت به خدا مرده و تاریک و سخت دل هستیم، مگر اینکه 

خدا به ما تولد دوباره بخشد.

۶. بدون تولد تازه، ما از پذیرفتن انجیل عاجزیم )افسسیان 4: ۱8؛ اول قرنتیان ۲: ۱4(.

که بدانیم چگونه این  در رسالۀ اول قرنتیان ۲: ۱4، پولس نمای دیگری به ما نشان می دهد 
نفسانی ]کسی  »انسان  او می گوید:  ناتوان می گرداند.  و  را عاجز  ما  بودن و سخت دلی  مرده 
که نزد او جهالت است و آنها را  که طبیعتًا تولد تازه ندارد[ امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا 
که امور الهی ماورای  نمی تواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود.« مشکل این نیست 
که انسان امور الهی را احمقانه به حساب  درک و فهم انسان می باشند. مشکل این است 
الهی  امور  واقع،  در  است.«  جهالت  او  نزد  که  زیرا  نمی پذیرد،  را  خدا  روح  »امور  می آورد. 

کند. که انسان نمی تواند آنها را درک  آن قدر نزد انسان احمقانه به نظر می آیند 
وقتی  جسمانی.  لحاظ  به  نه  است  اخالقی  لحاظ  به  ناتوانی  این  که  باشید  داشته  توجه 
که دل  است  این  منظورش  فهمید«  نمی تواند  را  آنها   .  .  . نفسانی  »انسان  می گوید:  پولس 
که باعث می شود ذهن انسان آن امور را  انسان آن قدر در پذیرش امور الهی مقاومت می ورزد 
کامل و همه جانبه  کند. این طغیان و سرکشی آن چنان  احمقانه ببیند و طغیان دل را توجیه 
گردد. این یعنی عجز و ناتوانی به معنای  که دل واقعًا نمی تواند امور روحانی را پذیرا  است 
که تولد تازه ندارد عاجز است، چون  واقعی. اما این عجز و ناتوانی تحمیلی نیست. انسانی 
که نمی تواند  گناه آن چنان قوی و پرقدرت است  دلش می خواهد عاجز باشد. ترجیح او به 
ک، اما اسارتی معصومانه  کند. این اسارتی است واقعی و هولنا خوبی و نیکویی را انتخاب 

و بی تقصیر نیست.

که او خداوند است  ۷. بدون تولد تازه، ما از آمدن به نزد مسیح عاجزیم و نمی توانیم بپذیریم 
     )یوحنا ۶: 44، ۶5؛ اول قرنتیان ۱۲: ۳(.

را  عیسی  روح القدس  به  جز  »احدی  می کند:  اعالم  پولس   ،۳ :۱۲ قرنتیان  اول  رسالۀ  در 
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که یک هنرپیشه در صحنۀ نمایش یا  گفت.« منظور پولس این نیست  خداوند نمی تواند 
کلیسا بدون برخوردار بودن از روح القدس نتواند بر زبان آورد: »عیسی خداوند  کار در  یک ریا
را  توانایی  این  روح خدا  از  یافتن  تولد  بدون  هیچ کس  که  است  این  پولس  منظور  است.« 
که بپذیرد عیسی خداوند است. محال است دلی مرده و تاریک و سخت و مقاوم  ندارد 
که عیسی خداوند است و خداوندی عیسی را در  که تولد دوباره نیافته است بتواند بپذیرد 

زندگی اش ارج نهد.
بیاید،  او  نزد  نمی تواند  کسی  که  نمود  تکرار  مرتبه  ۶ سه  یوحنا فصل  انجیل  در  نیز  عیسی 
مگر اینکه پدر وی را جذب نماید. وقتی آن جذب نمودن روی می دهد و شخص با عیسی 
ارتباط زنده برقرار می کند، آن رویداد را تولد تازه می نامیم. آیۀ ۳۷: »هر آنچه پدر به من عطا 
که مرا فرستاد  کند به جانب من آید.« آیۀ 44: »کسی نمی تواند نزد من آید، مگر آنکه پدری 
را بدو عطا  آن  پدر من  آنکه  آمد، مگر  نزد من نمی تواند  آیۀ ۶5: »کسی  کند.«  را جذب  او 
که خدا در  کاری است  کند.« جمیع این اعمال شگفت انگیِز جذب نمودن و عطا نمودن 
گر این اعمال صورت نگیرند، ما نزد مسیح نمی آییم،  رویداد تولد تازه به انجام می رساند. ا
که نمی توانیم نزد مسیح  زیرا ترجیح می دهیم نزد او نیاییم. ما آن قدر اعتماد به َنْفس داریم 
بیاییم. به هنگام تولد تازه، این اتکا به خود باید در هم بشکند و ارجحیتی تازه و توانایی 

گردد. تازه عطا 

کنش گونه وا دو 

می رسانیم:  پایان  به  را  فصل  این   ،5 -4 :۲ افسسیان  رسالۀ  در  پرامید  گان  واژ به  بازگشت  با 
که با ما نمود، ما  که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود  »لیکن خدا، 
که محض فیض نجات یافته اید.« گردانید، زیرا  که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده  را نیز 
به دو طریق می توان به این آیه ها پاسخ داد: به طریق تئوری و غیر شخصی؛ به طریق شخصی 
و فوری. شاید یک نفر بگوید: »این طریقها به چه صورت می باشند؟« دیگری شاید بگوید: 
کنم. امروز، خدا با این متن با من سخن  »امروز، خدا مرا هدایت نمود تا این فصل را مطالعه 
کردم و در نظرم بسیار  گفت. امروز، نیاز به رحمت و محبت و فیض خدا را به شدت احساس 
که مرا به این  زیبا جلوه نمودند. خدایا، امروز، خودم را تسلیم فیض اعجاب آورت می کنم 
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گشوده است.  کرده است و مرا نرم نموده است و چشمانم را  نقطه رسانده است و مرا بیدار 
شکر خدا را برای دولت رحمتش و عظمت محبتش و قدرت فیضش.«



آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای 
کلمۀ حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم  کرد، دربارۀ  ما لمس 
که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و  و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی 
کت ما با  کت داشته باشید و اما شرا شنیده ایم شما را اعالم می نماییم تا شما هم با ما شرا
گردد و این  کامل  پدر و با پسرش عیسی مسیح است و این را به شما می نویسم تا خوشی ما 
که خدا نور است و هیچ ظلمت  که از او شنیده ایم و به شما اعالم می نماییم  است پیغامی 
که در ظلمت سلوک  کت داریم، در حالی  که با وی شرا گوییم  گر  در وی هرگز نیست. ا
گر در نور سلوک می نماییم،  می نماییم، دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. لکن، ا
کت داریم و خون پسر او، عیسی مسیح، ما را از  که او در نور است، با یکدیگر شرا چنان 
گمراه می کنیم و راستی در ما  گناه نداریم، خود را  که  گوییم  گر  ک می سازد. ا گناه پا هر 
گناهان ما را بیامرزد و  کنیم، او امین و عادل است تا  گناهان خود اعتراف  گر به  نیست. ا
گناه نکرده ایم، او را دروغگو می شماریم و  که  گوییم  گر  ک سازد. ا ما را از هر ناراستی پا

کالم او در ما نیست.

اول یوحنا ۱: ۱- ۱0



فصل قبل را با پاسخ به این پرسش آغاز نمودیم: چرا باید تولد دوباره بیابیم؟ سپس به رسالۀ 
که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت  کردیم: »لیکن خدا،  افسسیان ۲: 4- 5 مراجعه 
گردانید، زیرا  که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده  که با ما نمود، ما را نیز  محبت عظیم خود 
گردانید«  که »خدا ما را زنده  کردم  که محض فیض نجات یافته اید.« من به این نکته اشاره 
عماًل به معنای تولد تازه است. چون ما مرده ایم، پولس می گوید به این معجزه محتاجیم. »ما 

گردانید.« که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده  را نیز 
این نیاز ما است – اینکه معجزۀ حیات روحانی در دلهای ما پدید آید. چون ما به لحاظ 
واقعی  ارزش  و  زیبایی  یا چشیدن  از دیدن  ما  نیازمندیم.  این معجزه  به  مرده ایم،  روحانی 
که تولد دوباره ندارند نمی توانند همراه با پولس بگویند: »همه چیز  کسانی  مسیح عاجزیم. 

را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم« )فیلیپیان ۳: 8(.
که قرار است با مراجعه به عهدجدید  کردم  سپس معنای این مرگ را توضیح دادم و عنوان 
مورد  هفت  به  اینجا،  تا  می کند.  توصیف  را  وضعیت  این  که  کنم  اشاره  طریقی  ده   به 

کرده ایم: اشاره 

۴

مابامیلورغبتبردۀگناهوشیطانهستیم
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گناهانمان مرده ایم )افسسیان ۲: ۱- ۲(.. ۱ ما در خطایا و 
ما ذاتًا فرزندان غضب هستیم )افسسیان ۲: ۳(.. ۲
ما ظلمت را دوست داریم و از نور بیزاریم )یوحنا ۳: ۱9- ۲0(.. ۳
ما دلهایمان مانند سنگ سخت است )حزقیال ۳۶: ۲۶؛ افسسیان 4: ۱8(.. 4
ما از تسلیم شدن به خدا یا خشنود نمودن خدا عاجزیم )رومیان 8: ۷- 8(.. 5
ما از پذیرفتن انجیل عاجزیم )افسسیان 4: ۱8؛ اول قرنتیان ۲: ۱4(.. ۶
که او خداوند است . ۷ ما از آمدن به نزد عیسی عاجزیم و نمی توانیم بپذیریم 

)یوحنا ۶: 44، ۶5؛ اول قرنتیان ۱۲: ۳(.

چگونه  وضعیتمان  تازه  تولد  بدون  بدانیم  تا  می پردازیم  باقیمانده  توصیف  سه  به  کنون،  ا
که تشخیص دقیق بیماری مان را به ما نشان دهد  خواهد بود. هدف از این فهرست آن است 
که خودش پرداخت نمود بیماری مان را عالج می کند،  گرانی  که خدا به بهای  تا هنگامی 
از  گر  ا که شایستۀ خدا است.  از شدت شادی خیز برداریم و خدا را جالل دهیم، جاللی 
این  قلب  از صمیم  و  نمی توانیم خالصانه  نباشیم،  گاه  آ مفلوکِی خودمان  و  بدبختی  عمق 
که نجاتم داد، نجاتم داد  سرود را بسراییم: »ای فیض اعجاب آور، چه شیرین است آن آوا 
بدبختی چو مرا، مفلوکی چو مرا.« جان نیوتن از دل خودش باخبر بود. به همین دلیل این 

ترانه را سرود.

گناهیم )رومیان ۶: ۱۷(. 8. بدون تولد تازه، ما بردۀ 

گناه جشن می گیرد. او در رسالۀ رومیان  پولس با تشکر نمودن از خدا آزادی ما را از بردگی 
گناه می بودید، لیکن االن از دل مطیع آن  که هرچند غالمان  ۶: ۱۷ می نویسد: »اما شکر خدا را 
گذشته، آن چنان عاشق و دل باختۀ  که به آن سپرده شده اید.« در  گردیده اید  صورت تعلیم 

کنیم یا آن را بکشیم. که نمی توانستیم آن را ترک  گناه بودیم 
اما اتفاقی روی داد. تولد تازه روی داد. خدا بانی حیات روحانی تازه مان شد. خدا باعث 
گناه بیزار است و عدالت را دوست دارد. از این رو، پولس خدا  که از  شد ذاتی جدید بیابیم 
گناه  که هرچند غالمان  را  را: »شکر خدا  انسان  نه  آزادی عظیم شکر می گوید  این  برای  را 
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آن سپرده شده اید.«  به  که  گردیده اید  تعلیم  آن صورت  از دل مطیع  االن  لیکن  می بودید، 
گناه و  کشتن  که از  که خدا ما را از مرگ روحانی برنخیزاند و به ما حیاتی نبخشد  تا زمانی 
گردیم. به همین دلیل  قدوس بودن شاد است، ما برده هستیم و نمی توانیم از این بردگی آزاد 

که تولد تازه امری واجب و ضروری می باشد. است 

9. بدون تولد تازه، ما بردۀ شیطانیم )افسسیان ۲: ۱- ۲؛ دوم تیموتائوس ۲: ۲4- ۲۶(.

کنش به  ک ترین حقایق دربارۀ مرگ روحانی است. ما مرده ایم، اما در وا این یکی از هولنا
رسالۀ  در  پولس  چگونه  کنید  توجه  همنواییم.  شیطان  با  کاماًل  ما  نیستیم.  خنثی  شیطان 
مرده  گناهان  و  خطایا  در  که  را  »شما  می نماید:  توصیف  را  ما  بودن  مرده   ۲ -۱ :۲ افسسیان 
که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دورۀ این جهان، بر وفق رییس  گردانید،  بودید زنده 
بیان دیگر،  به  فرزندان معصیت عمل می کند.«  الحال در  که  آن روحی  یعنی  قدرت هوا، 
گزینشهایشان با رییس قدرت  که خواسته ها و  که تولد تازه ندارند این است  نشانۀ افرادی 
که  که تولد تازه ندارد وجوِد شیطان را به تمسخر بگیرد،  هوا همساز است. چه بسا شخصی 

البته انکار وجود شیطان یکی از ویژگیهای پدر دروغها است.
اما، در رسالۀ دوم تیموتائوس ۲: ۲4- ۲۶، به شفافی به بردۀ شیطان بودن اشاره شده است. 

که چگونه انسانها را از بردگی شیطان برهانند: در این آیات، به خادمان اندرز داده می شود 

کند، بلکه با همه کس مالیم و راغب به تعلیم و صابر در مشّقت  اما بندۀ خدا نباید نزاع 
را  راستی  تا  توبه بخشد  را  ایشان  که شاید خدا  نماید  تأدیب  را  با حلم مخالفین  و  باشد 

که به حسب ارادۀ او صید او شده اند. بشناسند. تا از دام ابلیس باز به هوش آیند 

وقتی پولس می گوید: »که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند« عماًل همان 
کلید آزاد نمودن انسانها از اسارت شیطان است.  که در تولد تازه روی می دهد و  اتفاقی است 
گناه به چشمش می آید و  که زشتی و خطر  خدا توبه می بخشد، یعنی حیاتی پدید می آورد 

زیبایی و ارزش مسیح را مشاهده می کند. این حقیقت زندانی را آزاد می سازد.
گردنش آویزان است در تاریکی  که از  گردن آویزی  که شخصی بر  این رویداد به آن می ماند 
گردن آویز در واقع سوسکی  که نور به اتاق می تابد متوجه شود آن  کشد، اما هنگامی  دست 
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کند. انسانها این گونه از بند  گردنش بوده است، سپس سراسیمه آن را از خود دور  آویخته از 
که خدا معجزۀ تولد تازه را به انجام نرساند، ما در اسارت  شیطان آزاد می شوند. تا زمانی 
گوش خود  که دلمان می خواهد آنچه خوشایندمان است در  پدر دروغها باقی می مانیم، چرا 
گرم و نرم و پشمالو  که در ظلمت به سر می بریم به نوازش ُرتیل های  کنیم. ما در حالی  نجوا 

ادامه می دهیم.

۱0. بدون تولد تازه، ذره ای نیکویی در ما یافت نمی شود )رومیان ۷: ۱8(.

که تولد تازه ندارند و به خوبی می دانند  کسانی  جملۀ نامبرده حقیقتی است نامفهوم برای 
انجام شرارت بیشتری  به  که قادر  گاهند  آ نیز  و  انجام می دهند  کارهای نیک بسیاری  که 
نیکویی  ذره ای  تازه،  تولد  »بدون  ندارد:  معنا  اصاًل  افراد  این  برای  جمله  این  هستند. 
بقایش  عامل  خودش  و  است  خالقش  خدا  که  نیکویی  هر  قطعًا،  نمی شود.«  یافت  ما  در 
برای جالل خدا  و  بر فیض خدا  با تکیه  گر  ا تباه خواهد شد  و  به هدر خواهد رفت   است 

صورت نگیرد.
البته، از یک نظر، ساختار وجود انسان )روح و جان و ذهن و قلب و مغز و چشم و دست( 
و ساختار اجتماعی انسان )پیوند ازدواج، خانواده، دولت، حرفه و پیشه( جملگی نیک 
و  نیز حافظ  و خودش  نمود  مقرر  را  روابط  این  و  آفرید  را  این ساختار  پسندیده اند. خدا  و 
که این ساختار و این روابط وجود دارند. اما  نگهدارندۀ همۀ آنها است. بسیار عالی است 
که او را با تمامی دل و  دلیل وجود همۀ آنها جالل دادن خدا است. این حکم خدا است 
که با تکیه  تمامی جان و تمامی فکرمان دوست بداریم )متی ۲۲: ۳۷(. این حکم خدا است 
به فیض خدا از جمیع آفریده هایش بهره ببریم تا ارزش و منزلت خدا را عیان سازیم )اول 
به فیض خدا تکیه نمی کنند  اما  بهره می برند،  از خلقت خدا  انسانها  پطرس 4: ۱۱(. وقتی 
انسانها  را هرز می دهند.  و منزلت خدا نیست، خلقت خدا  ارزش  و هدفشان عیان نمودن 
را  ترتیب خلقت خدا  این  به  و  تبدیل می سازند  بی ایمانی  برای  ابزاری  به  را   خلقت خدا 

تباه می کنند.
که در من، یعنی در جسدم، هیچ  پس وقتی پولس در رسالۀ رومیان ۷: ۱8 می گوید: »می دانم 
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کن نیست.  که در جسدش هیچ نیکویی سا کیدش بر این است  کن نیست« تأ نیکویی سا
پس از تولد تازه، چیز نیکویی در پولس یافت می گردد. ایمان نیکو است. روح القدس نیکو 
است. ذات تازۀ روحانی نیکو است. قدوسیت روزافزون نیکو است. اما در جسمش، یعنی 
که  که هنوز تولد تازه را نچشیده است، هیچ نیکویی وجود ندارد. هر نیکویی  در وجودش 
که در خدمِت دغدغه های انسان محور قرار  در ما آفریده شده است زمانی به هدر می رود 

می گیرد نه در خدمِت دغدغه های خدامحور.
رسالۀ  در  پولس  کالم  قول  به  نداریم.  تازه  تولد  که  هنگامی  است  ما  ده گانۀ  وضعیت  این 
افسسیان ۲: ۱۲، وقتی تولد تازه نداریم، این گونه هستیم: »از مسیح جدا و از وطنیت خاندان 
اسراییل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا.« به همین دلیل باید 
تولد تازه بیابیم. بدون تولد تازه، ما بی امیدیم و نمی توانیم صرفًا با اصالح اصول اخالقی 
که در آن قرار داریم، چاره بیندیشیم. مردگان نمی توانند  که به آنها پایبندیم، برای وضعیتی 
که  گردد. انسانی  کار دیگر باید زنده  وضعیت خود را بهبود بخشند. یک مرده قبل از هر 

مرده است باید از نو زاده شود.

نیمۀ دیگر پرسش

تا اینجا، فقط به یک نیمه از پرسِش »چرا« پرداخته ام. اما در واقع این پرسش دو معنا دارد. 
که به آن پاسخ داده ایم این است: »چرا حیات روحانی ندارم و چرا به همت خودم  پرسشی 
که ما در مقابل امور روحانی  گردم؟« پاسخ این بوده است  نمی توانم صاحب این حیات 
سرکش و خودخواه و طلبکار و سرسخت و مقاوم هستیم و از دیدن زیبایی و ارزش مسیح 
که خدا  عاجزیم. از این رو، نمی توانیم به نزد او آییم تا حیات یابیم. به همین دلیل نیاز داریم 
گرداند. ما باید تولد دوباره یابیم. این نخستین طریق طرح  از اعال وارد عمل شود و ما را زنده 

این پرسش است: چرا تولد تازه واجب و ضروری است؟
اما طریق دیگری هم وجود دارد. این پرسش بدین معنا نیز می باشد: »به چه منظور به تولد 
از چه چیزی  تازه  تولد  بدون  دارد؟  ارمغان  آیندۀ شما چه  برای  تازه  تولد  دارید؟  نیاز  تازه 
گذشته می نگرد و این پرسش را مطرح  محروم هستید؟« نخستین طریق طرح این پرسش به 
که تولد تازه یافتن را برایمان به امری واجب و  که مگر ما در چه وضعیتی قرار داریم  می کند 
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ضروری تبدیل می کند؟ اما دومین طریق طرح این پرسش به پیِش رو می نگرد و این پرسش 
که فقط تولد تازه  که برای شاد بودنمان در آینده چه اتفاقی باید روی دهد  را مطرح می کند 

کنون، به این موضوع می پردازیم. می تواند بانی آن باشد؟ ا

بدون تولد تازه، از چه چیزی محروم خواهیم بود؟

در ادامۀ این فصل، قصد دارم به طور خالصه به این پرسش جدید پاسخ دهم. سپس، در 
کاربردی، این مقوله را بیشتر توضیح خواهم داد. بدون  فصل بعد، با پرداختن به جزییات 

تولد تازه، از چه چیزی محروم خواهیم بود؟
کسی از سِر نو  گر  پاسخ عیسی ساده و صریح اما ویرانگر بود: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید« )یوحنا ۳: ۳(. بدون تولد تازه، ملکوت خدا را 
ک خواهیم شد. بدون تولد  نخواهیم دید، یعنی به بهشت نخواهیم رفت و برای همیشه هال
تازه، از چه چیزی محروم خواهیم بود؟ بدون تولد تازه، از هر نیکویی محروم خواهیم بود و 

فقط تا ابد در عذاب به سر خواهیم برد.
که خدا به واسطۀ تولد تازه نجاتمان  که دلیلش را توضیح دهیم. باید طریقی را  اما مهم ست 
که به وسیله اش خدا ما را به ملکوت می برد. باید رابطه میان  می دهد توضیح دهیم – راهی 
تولد تازه و آنچه خدا به واسطۀ مرگ و رستاخیز عیسی انجام داده است تا ما را نجات دهد 

کنیم. بررسی 
از این رو، پرسش نامبرده را با پنج پاسِخ در هم تنیده توضیح می دهم. ابتدا، به محرومیتها 

اشاره می کنم و سپس به داشته ها. ابتدا، محرومیتها:

 بدون تولد تازه، ما از ایمان نجات بخش محروم خواهیم بود و فقط بی ایمانی ۱. 
گریبانگیرمان خواهد شد )یوحنا ۱: ۱۱- ۱۳؛ اول یوحنا 5: ۱؛ افسسیان ۲: 8- 9؛ 

فیلیپیان ۱: ۲9؛ اول تیموتائوس ۱: ۱4؛ دوم تیموتائوس ۱: ۳(.
فقط . ۲ و  بود  خواهیم  محروم  شدن  شمرده  عادل  از  ما  تازه،  تولد  بدون 

محکومیت انتظارمان را می کشد )رومیان 8: ۱؛ دوم قرنتیان 5: ۲۱؛ غالطیان 
۲: ۱۷؛ فیلیپیان ۳: 9(.
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فرزندان . ۳ فقط  و  بود  بودن محروم خواهیم  فرزند خدا  از  ما  تازه،  تولد  بدون 
شیطان خواهیم ماند )اول یوحنا ۳: 9- ۱0(.

که ثمرۀ روح القدس است محروم خواهیم . 4 بدون تولد تازه، ما از میوۀ محبت 
بود و فقط میوۀ مرگ به بار خواهیم آورد )رومیان ۶: ۲0- ۲۱؛ ۷: 4- ۶؛ ۱5: ۱۶؛ 
دوم  5: ۶؛  غالطیان  ۲: ۱0؛  افسسیان  5: ۱۷؛  قرنتیان  دوم  ۱: ۲؛  قرنتیان  اول 

تسالونیکیان ۲: ۱۳؛ اول پطرس ۱: ۲؛ اول یوحنا ۳: ۱4(.
بدون تولد تازه، ما از شادی جاودانه در مشارکت با خدا محروم خواهیم بود . 5

کنار شیطان و فرشتگانش انتظارمان  و فقط مصیبت و سیه روزِی ابدی در 
۲: ۱۱؛  مکاشفه  ۶: ۲۳؛  رومیان  ۳: ۳؛  یوحنا  ۲5: 4۱؛  )متی  کشید  خواهد  را 

.)۱5 :۲0

که  باید بدانیم  به عظمت مسیح و درک نجاتمان  بردن  به منظور شناخت خودمان و پی 
چگونه تولد تازه به این پنج فرجام ربط خواهد داشت. در فصل بعد، به جزییات این رابطه 
کتاب مقدس به این پنج مورد  کنون، از جنبۀ مثبت و با ذکر آیات  خواهیم پرداخت. اما، ا
زیربنای  مورد  هر  که چگونه  کنید  توجه  پایان می رسانم.  به  را  و مطلب خود  اشاره می کنم 

موردهای بعدی است.

وقتی خدا ما را تولد دوباره می بخشد، ایمان نجات بخش به بار می نشیند . ۱
که عیسْی  که ایمان دارد  و ما به مسیح پیوند می گردیم. اول یوحنا 5: ۱: »هر 
که عیسْی  که ایمان دارد  مسیح است از خدا مولود شده است.« نه اینکه هر 
مسیح است از خدا مولود خواهد شد، بلکه از خدا مولود شده است. اولین 
ایجاد  ما  در  تازه  تولد  که  است  حیاتی  جرقۀ  ثمرۀ  می آوریم  ایمان  که  بار 

می نماید.
ما . ۲ به مسیح پیوند می دهد،  را  ما  و  بار می نشاند  به  را  ایمان  تازه  تولد  وقتی 

می آییم.  حساب  به  عادل  یعنی  می شویم،  شمرده  عادل  ایمان  محض 
که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سالمتی داریم  رومیان 5: ۱: »چون 



گناه و شیطان هستیم ما با میل و رغبت بردۀ 

۶4

ایمان  و  است  ایمان  بانِی  تازه  تولد  ما عیسی مسیح.«  به وساطت خداوند 
برای عادل شمردِن ما به مسیح می نگرد و خدا فقط به خاطر مسیح و فقط 

که آن عدالت را به حساب ما می گذارد. محض ایمان است 
را به مسیح پیوند می دهد، به . ۳ بار می نشاند و ما  به  را  ایمان  تازه  تولد  وقتی 

که سد راه بودند تا نتوانیم مورد قبول  سبب عادل شمردگِی ما، همۀ موانعی 
خدا باشیم از سر راه برداشته می شوند. خدا ما را عضو خانواده اش می گرداند 
که او را  کسانی  و ما را به تصویر پسرش تبدیل می سازد. یوحنا ۱: ۱۲: »به آن 
که به اسم او ایمان  گردند، یعنی به هر  کردند قدرت داد تا فرزندان خدا  قبول 
که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا  آورد، 
تولد یافتند.« ما از خدا تولد دوباره می یابیم نه از خواستۀ انسان. ما به مسیح 
ایمان می آوریم و او را می پذیریم و خدا ما را وارث قانونی و فرزند روحانی 

خویش می گرداند.
می دهد، . 4 پیوند  مسیح  به  را  ما  و  می نشاند  بار  به  را  ایمان  تازه  تولد  وقتی 

محکومیت جای خود را به عادل شمردگی می دهد و روح فرزندخواندگی در 
زندگی ما عمل می کند و ثمرۀ محبت را در ما پدید می آورد. غالطیان 5: ۶: 
که به  »و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی، بلکه ایمانی 
گذشته  موت  از  که  می دانیم  »ما   :۱4 :۳ یوحنا  اول  می کند.«  عمل  محبت 
که  را محبت می نماییم.« جایی  برادران  اینکه  از  گشته ایم،  داخل حیات 

تولد تازه پدیدار باشد، محبت عیان خواهد بود.
به . 5 را  ما  و  می نشاند  بار  به  را  ایمان  تازه  تولد  وقتی  که  است  این  آخر  نکتۀ 

که عدالت ما است پیوند می دهد و قدرت تقدیس گر روح القدس را  مسیح 
که به آسمان ختم می گردد،  جاری می سازد، ما در باریکه راهی قرار می گیریم 
که نقطۀ اوج وجد و شادی ما در آنجا مشارکت ابدی با خدا  یعنی مکانی 
که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی  است. »حیات جاودانی این است 
که فرستادی بشناسند« )یوحنا ۱۷: ۳(. نقطۀ اوج شادِی حیات تازۀ  مسیح را 

ما خوِد خدا است.
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که باید  گر تولد دوباره نیابیم. دلیلی  که از آن محروم خواهیم ماند ا این همان چیزی است 
که ما بدون تولد دوباره مرده ایم، بلکه بدون تولد دوباره،  تولد دوباره یابیم فقط این نیست 
تا ابد، از هرچه نیکویی است محروم می مانیم. به همین دلیل عیسی فرمود: »باید شما از سِر 

گردید« )یوحنا ۳: ۳، ۷(. نو مولود 



کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین  مالحظه 
را نشناخت. ای حبیبان، االن،  او  که  زیرا  را نمی شناسد،  ما  از این جهت دنیا  و  هستیم 
که چون او  فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود. لکن می دانیم 
که این امید  کس  که هست خواهیم دید و هر  ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان 
گناه را به عمل می آورد  که  ک است و هر  که او پا ک می سازد، چنان  را بر وی دارد خود را پا
که او ظاهر  گناه مخالف شریعت است و می دانید  بر خالف شریعت عمل می کند، زیرا 
گناه نمی کند و  که در وی ثابت است  گناه نیست. هر  گناهان را بردارد و در وی هیچ  شد تا 
گمراه نکند.  کسی شما را  گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. ای فرزندان،  که  هر 
گناه  که  کسی  که او عادل است و  که عدالت را به جا می آورد عادل است، چنان  کسی 
گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا  که ابلیس از ابتدا  می کند از ابلیس است، زیرا 
گناه نمی کند، زیرا  که از خدا مولود شده است  ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. هر 
که از خدا تولد یافته است.  گناهکار بوده باشد، زیرا  تخم او در وی می ماند و او نمی تواند 
از  که عدالت را به جا نمی آورد  از این ظاهر می گردند. هر  ابلیس  فرزندان خدا و فرزندان 

که برادر خود را محبت نمی نماید. خدا نیست و همچنین هر 

اول یوحنا ۳: ۱- ۱0



بود. یک  نظر  در  دو هدف  این رو، همزمان  از  گشت.  تنظیم  کریسمس  ایام  در  این فصل 
هدف اینکه جسم پوشیدن مسیح و تولد تازه یافتن را به هم پیوند دهد – این بخش مربوط 
گر تولد  کریسمس است. هدف دیگر اینکه به شرح و توضیح پرسش فصل قبل بپردازد: »ا به 
گرفتن این دو پرسش فصل  گر با در نظر  دوباره نیابیم، از چه چیزی محروم خواهیم ماند؟« ا

کنید، آسان تر به مقصود می رسید. حاضر را مطالعه 

کریسمس؟ چرا 

کریسمس پدید آمد، به این معنی  گفته می شود چرا  در رسالۀ اول یوحنا ۳: ۱- ۱0، دو بار به ما 
می گوید:  یوحنا   ،5 آیۀ  در  آمد؟  دنیا  این  به  انسان  جسم  در  خدا  الهی  و  ازلی  پسر  چرا  که 
گناه  گناه نیست.« پس بر بدون  گناهان را بردارد و در وی هیچ  که او ظاهر شد تا  »می دانید 
گناه نیست.« دلیل آمدن پسر خدا نیز با  بودِن مسیح ُمهر تأیید زده می شود - »در وی هیچ 

گناهان را بردارد.« قاطعیت اعالم می گردد - »او ظاهر شد تا 

۵
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سپس یوحنا در بخش دوم آیۀ 8 می گوید: »از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس 
که بگوید  کید خاص یوحنا بر اینکه می گوید »اعمال ابلیس« این است  را باطل سازد.« تأ
»و  بیان می شود:  این حقیقت  آیۀ 8  از  گناه است. در نخستین بخش  رواج دهندۀ  ابلیس 
گناهکار بوده است.« پس اعمال  که ابلیس از ابتدا  گناه می کند از ابلیس است، زیرا  که  کسی 

گناه بود. کردنشان آمد اعمال  که عیسی برای باطل  ابلیس 
گناهان  کریسمس پدید آمد – پسر خدا انسان شد – تا  که  یوحنا دو بار به ما توضیح می دهد 
کند. بنابراین، عیسی به قدرت روح القدس  گناه – را باطل  را بردارد، یعنی اعمال ابلیس - 
کره متولد شد )متی ۱: ۱8، ۲0( و »در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم  از یک با
کل زندگی و خدمتش، تا مرگش، حتی مرگ بر روی صلیب،  ترّقی می کرد« )لوقا ۲: 5۲( و در 
گناهان را بردارد )فیلیپیان  گناه بود تا اعمال ابلیس را باطل سازد – تا  کاماًل مطیع و بدون 

۲: 5- 8؛ عبرانیان 4: ۱5(.

جسم پوشیدن عیسی و تولد تازۀ ما

که در این فصل مطرح می کنیم بدین شرح است: میان تولد عیسی و تولد  یکی از پرسشهایی 
تازۀ ما چه ارتباطی وجود دارد؟ رابطۀ جسم پوشیدن عیسی و تولد دوبارۀ ما به چه صورت 
است؟ به منظور پاسخ به این پرسشها، باید میان فصل قبل و آیات مورد بحث در این فصل، 

اول یوحنا ۳: ۱- ۱0، پل بسازیم.
نو  از سِر  باید  که چرا  برایمان مطرح می گردد  در فصل قبل، متوجه شدیم وقتی این پرسش 
گناه دست و پا می زنیم،  که در  گردیم، پاسخش به وضعیت مصیبت بار ما بازمی گردد  مولود 
آنها  از  دوباره  تولد  بدون  که  بنگرد  عظیمی  برکات  به  و  پیِش رو  به  می تواند  که  همچنان 
ده  جنبه،  یک  از  شویم.  وارد  خدا  ملکوت  به  نمی توانیم  نمونه،  برای  می مانیم،  محروم 
تازه  تولد  بدون  که  نمودیم  بررسی  و  گردیم  مولود  نو  سِر  از  باید  چرا  که  دادیم  ارائه  پاسخ 
که چرا باید  در چه وضعیتی به سر می بردیم. سپس، از جنبۀ دیگر، پنج پاسخ ارائه دادیم 
از چه چیزهایی بی بهره  نیابیم،  تولد دوباره  گر  ا که  نمودیم  بررسی  و  گردیم  مولود  نو  سِر   از 

خواهیم ماند.
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محبت عظیم خدا

و  و در خطایا  با خدا دشمن هستند  که  آنانی  به  که حیات می بخشد  محبت عظیم خدا 
یوحنا فصل ۳ وصل  اول  آیات  و  این فصل  به  را  قبل  که فصل  پلی است  مرده اند  گناهان 
که  می سازد. رسالۀ افسسیان ۲: 4- 5 این حقیقت را بدین شکل بیان می کند: »لیکن خدا، 
که در  نیز  را  ما  با ما نمود،  که  از حیثیت محبت عظیم خود  در رحمانیت دولتمند است، 
گردانید.« پس عظمت محبت خدا در حیات بخشیدن  با مسیح زنده  خطایا مرده بودیم 
که اصاًل طالب خدا نیستند.  کسانی  که همانا تولد تازه بخشیدن است به  آشکار می گردد 
که در آن غرق بودیم دوشادوش دشمن اصلی  ما به لحاظ روحانی مرده بودیم و در ظلمتی 
شده  ک  هال ابد  تا  وضعیت  آن  در  گر  ا  .)۲ :۲ )افسسیان  برمی داشتیم  قدم  شیطان،  خدا، 
بودیم، خدا نه فقط در حق ما بی انصافی روا نداشته بود، بلکه عدالتش به حق در مورد ما 
گشت.  گشتیم، عظمت محبت خدا آشکار  که ما زنده  اجرا می گشت. اما به سبب تولد تازه، 

ما حیات روحانی مان و همۀ تپش آن را مدیون عظمت و آزادی محبت خدا هستیم.
که  کسانی  که به رسالۀ اول یوحنا ۳: ۱- ۲ زدیم، یعنی محبت عظیم خدا برای  این است پلی 

هنوز عضو خانواده اش نیستند.

به عظمت محبت  که  ]اینجا است  ما داده است  به  پدر  نوع محبت  کنید چه  مالحظه 
خدا ربط می یابد[ تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را 
که او را نشناخت. ای حبیبان، االن، فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر  نمی شناسد، زیرا 
که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود،  نشده است آنچه خواهیم بود. لکن می دانیم 

که هست خواهیم دید. زیرا او را چنان 

به عظمت محبت خدا در رسالۀ  را  آیات  این  که  بررسی چهار مورد می پردازیم  به  کنون،  ا
افسسیان ۲: 4 و به پرسش فصل قبل – چرا باید تولد دوباره یابیم – ربط می دهند.

گشتیم ۱. فرزندان خدا 

که وقتی آیۀ ۱ می فرماید ما فرزندان خدا »خوانده شویم« منظورش  نخستین مورد این است 



ایمان، عادل شمردگی، فرزندخواندگی، تقدیس شدن، جالل یافتن

۷0

زمانی  فرزندانش نمی خواْند، ولی  را  ما  اما خدا  بودیم  فرزند خدا  ما همواره  که  این نیست 
که ما فرزند خدا نبودیم. ما مانند  که ما را فرزندان خود خواند. خیر، منظور این است  رسید 
که در آیۀ ۱ به آنها اشاره می گردد. ما مرده بودیم و در خانوادۀ الهی  سایر مردمان جهان بودیم 
گشتیم. به این عبارت  جایی نداشتیم. سپس خدا ما را به فرزندی خواند و ما فرزند خدا 
کنید: »و چنین هستیم.« آیۀ ۱: ما »فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم.« نکته  دقت 
گرداند. او با اقتدارش ما را خواند و ما را فرزند خودش  این است: خدا ما را فرزند خودش 
کرد. او فقط ایلعازر را خواند و این خواندگی به  که ایلعازر را زنده  گرداند، به همان شکلی 
گرداند، همان گونه  ایلعازر حیات بخشید )یوحنا ۱۱: 4۳(. این است تولد تازه. خدا ما را زنده 

که در رسالۀ افسسیان ۲: 5 به آن اشاره می گردد.

۲. عظمت محبت خدا

الهی  یافتن در خانوادۀ  تازه  بر رسالۀ اول یوحنا فصل ۳ تولد  بنا  که  دومین مورد این است 
افسسیان ۲: 4- 5 چنین است.  که در رسالۀ  مدیون عظمت محبت خدا است، همان طور 
که چقدر حیرت انگیز است![ چه نوع محبت پدر به ما داده است  کنید ]بنگرید  »مالحظه 
که پولس در حیرت بود –  تا فرزندان خدا خوانده شویم.« یوحنا در حیرت بود، همان گونه 
که سرکش و دشمن  که ما باید در حیرت باشیم، حیرت از اینکه بردگانی چون ما،  همان طور 
گشتیم و تولد دوباره یافتیم و فرزند خدا خوانده  گناه بودیم، زنده  و مرده و بی رغبت و بردۀ 
کنیم. به همین دلیل  را احساس  که این شگفتی و حیرت  شدیم. خواست یوحنا این بود 

کنید« آغاز نمود. کالم خود را با واژۀ »مالحظه 

کمال نهایی ما تضمین است  .۳

که  که به ما حیات بخشید هنگامی  که آن محبت حیرت انگیز خدا،  سومین مورد این است 
کمال نهایی  گرداند،  مرده بودیم و باعث شد تولد دوباره یابیم و ما را عضو خانوادۀ الهی 
که چگونه آیۀ ۲ سه حقیقت را به  کنید  ما در حضور خدا را نیز تا ابد تضمین می کند. توجه 
که  که فرزندان خدا هستیم، آینده ای  کنونی ما  هم ربط می دهد: محبت خدا به ما، زندگی 
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مشتاقش می باشیم. »ای حبیبان، االن، فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه 
که  که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان  خواهیم بود. لکن می دانیم 

هست خواهیم دید.«
کنون هستیم و آنچه هنگام بازگشت مسیح خواهیم بود را پیوندی  یوحنا پیوند میان آنچه ا
گسستنی می بیند. او این موضوع را با فعل »می دانیم« بیان می کند. »االن، فرزندان خدا  نا
انتظار  در  ما  گشتِن  مسیح  شبیه  ]کماِل  بود  خواهیم  آنچه  است  نشده  ظاهر  هنوز  و  هستیم 

که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود.« بازگشت مسیح است[. لکن می دانیم 
می دانیم  می رسد.  کمال  به  ما  بودن  فرزند  که  می رسد  فرا  روزی  یقین،  به  دیگر،  بیان  به 
هستیم.  فرزندانش  خدا  محبت  سبب  به  ما  کنون،  ا چون،  چرا؟  بود.  خواهد  چنین  که 
ما  فرزندخواندگی  باقیماندۀ  نماییم،  رخ مالقات  در  رخ  را  که عیسی  هنگامی  آنکه،  حال 
کمال می رسد. حضور مسیح روند فرزندخواندگی فرزندان خدا را  در دگرگونِی نهایی ما به 

تکمیل می نماید. اما »االن، فرزندان خدا هستیم.«

4. ضرورت تولد تازه

تولد  گر  ا می پردازد:  قبل  فصل  در  ما  پرسش  به  یوحنا  چگونه  که  می کنیم  مشاهده  کنون،  ا
که آنچه تا  دوباره نیابیم، از چه چیزی محروم خواهیم ماند؟ پس چهارمین مورد این است 
کمال آیندۀ  به حال توضیح داده ایم، واضح و روشن، بیان شود: تولد تازه پیش نیاز و تضمین 
ما در حضور مسیح است تا ابد. بهتر است این حقیقت را از زبان عیسی توصیف نماییم: 
کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.«  گر  »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
گردید، ملکوت خدا را خواهید دید. یوحنا نیز در رسالۀ اول یوحنا  گر از سِر نو مولود  ولی، ا
کامل خواهید شد و ابدیت را با شادی در  فصل ۳ می گوید مسیح را رو در رو خواهید دید و 

حضور او سپری خواهید نمود.
که چرا باید تولد دوباره یابیم؟ پاسخ یوحنا  کنون، به پاسخ یوحنا به این پرسش می رسیم  ا
عیسی  چهرۀ  به  نمی توانید  موعود،  روز  آن  در  نیابید،  دوباره  تولد  گر  ا چون  است:  چنین 
بر  در عوض، غضب خدا  گردید.  تبدیل  او  تصویر  به  زدن  بر هم  در یک چشم  و  بنگرید 
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گر بخواهیم این حقیقت را به  گفتۀ عیسی در انجیل یوحنا ۳: ۳۶(. ا شما خواهد ماند )به 
گر محبت بی کران خدا به شما تولد دوباره بخشد و در  کنیم، باید بگوییم: ا زبان مثبت بیان 
که به هنگام  اتحاد با عیسی به شما حیات تازۀ روحانی عطا نماید، خاطرجمع خواهید بود 
که به ملکوت خدا داخل  گشت. چون تولد تازه یابید، می دانید  ظهورش مانند او خواهید 

گردیم. خواهید شد. به همین دلیل باید از سِر نو مولود 

تولد عیسی و تولد تازۀ ما

کریسمس محور  که در این فصل  که می توانیم به پرسش دیگری  حال، در موقعیتی هستیم 
مطرح می شود پاسخ دهیم: میان تولد عیسی و تولد تازۀ ما چه ارتباطی وجود دارد؟ رابطۀ 
جسم پوشیدن عیسی و تولد دوبارۀ ما به چه صورت است؟ آیا خدا نمی توانست بدون اینکه 
گناهکاران تولد دوباره بخشد، سپس در آسمان ایشان را شبیه  پسرش را به این دنیا بفرستد به 
گیرد و زندگی  که پسر خدا جسم انسانی به خود  گرداند؟ آیا ضرورتی داشت  شخصیت خود 

کاماًل مطیعانه داشته باشد و بر روی صلیب طعم مرگ را بچشد؟
گر جسم پوشیدن عیسی و حیات و مرگش در میان نبودند، محال بود تولد  پاسخ این است: ا
تازه و جمیع پیامدهایش، از جمله ایمان و عادل شمردگی و تقدیس شدن و تبدیل نهایی به 
کریسمس و جمعۀ نیک و عید رستاخیز  شباهت مسیح در آسمان، پدید آیند. بدون وجود 

مسیح، از تولد تازه و پیامدهایش خبری نبود.
گوشه چشمی از این حقیقت رو به رو می شویم. در رسالۀ اول یوحنا، با 

که هم خدا و هم انسان بود   تولد دوباره می یابیم تا او را 
کنیم بنگریم و باورش 

که به ما توانایی بخشد تا به طور خاص  که هدف از تولد تازه این است  توجه داشته باشید 
گر عیسی مسیح در جسم  گرفت ایمان بیاوریم. ا که جسم انسانی به خود  به عیسی مسیح 
انسانی به میان ما نمی آمد تا به او ایمان آوریم، تولد تازه ای نیز روی نمی داد. به رسالۀ اول 
کند این  که باور  که عیسْی مسیح است ]یعنی هر  که ایمان دارد  کنید: »هر  یوحنا 5: ۱ دقت 
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گرفت همان مسیح موعوِد الهی است[  که جسم انسانی به خود  مرد یهودی تبار، اهل ناصره، 
که روح القدس با این دیدگاه به انسانها تولد  از خدا مولود شده است.« این بدان معنا است 
گرفت،  که جسم انسانی به خود  که در آنها ایمان به عیسی مسیح، آن خدا  دوباره می بخشد 
به بار آورد )اول یوحنا 4: ۲- ۳(. هدف از تولد تازه همین است. از این رو، ایمان به عیسی 
که  که ایمان دارد  که نشان می دهد تولد تازه پدید آمده است. »هر  گواه است  مسیح نخستین 

عیسْی مسیح است از خدا مولود شده است.« ایمان نشانۀ تولد تازه است.

گرفت که جسم انسانی به خود  حیات تازه به واسطۀ اتحاد با آن یگانه 

که جسم پوشیدن عیسی مسیح را الزمۀ تولد تازه می داند. جسم  اما این تنها دلیلی نیست 
که ما با تولد تازه یافتن از آن برخورد  پوشیدن پسر خدا ضرورت داشت، زیرا حیات تازه ای 
می گردیم حیاتی است در پیوند با مسیِح جسم پوشیده. عیسی فرمود: »من هستم آن نان زنده 
که من  کسی از این نان بخورد، تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی  گر  که از آسمان نازل شد. ا
که آن را به جهت حیات جهان می بخشم« )یوحنا ۶: 5۱(. آن  عطا می کنم جسم من است 
که عیسی در جسم  که ما در پیوند با مسیح از آن برخوردار می گردیم حیاتی است  حیاتی 

انسانی اش با زندگی و مرگ خود برای ما به ارمغان آورد.
که  رسالۀ اول یوحنا 5: ۱0- ۱۲ را مالحظه نمایید و به هنگام مطالعه اش توجه داشته باشید 
خود  در  آورد  ایمان  خدا  پسر  به  که  »آن  است.  خدا  جسم پوشیدۀ  پسِر  خدا  پسر  اینجا  در 
که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این  شهادت دارد . . . و آن شهادت این است 
که پسر خدا را ندارد حیات را  که پسر را دارد حیات را دارد و آن   حیات در پسر او است. آن 

نیافته است.«
به بیان دیگر، تولد تازه به لحاظ روحانی ما را به عیسی مسیح وصل می کند و به ما حیات 
با  که  با همۀ تحوالتی  تازۀ مسیح در ما،  می بخشد. عیسی مسیح حیات ما است. حیات 
خود به همراه می آورد، شهادت خدا است مبنی بر اینکه ما فرزندان خدا هستیم. این حیاتی 
کن شد .  گردید و میان ما سا کلمه جسم  که حیات پسِر جسم پوشیدۀ خدا می باشد. »و  است 
که جسم پوشید[ جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض«  . . و از ُپری او ]ُپرِی آن یگانه 

)یوحنا ۱: ۱4- ۱۶(. این یعنی تولد تازه، حیات تازه.
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بدون جسم پوشیدن مسیح، تولد تازه پدید نمی آمد

کریسمس وجود نمی داشت، تولد تازه نیز به این دو  گر  گر مسیح جسم نمی پوشید، ا پس، ا
گر رویداِد جسم پوشیدن واقع نمی شد، اصاًل عیسی مسیح در جسم  دلیل پدید نمی آمد: ۱( ا
که بتوان به او نگریست و به او ایمان آورد – که این نگریستن و ایمان  انسانی ظهور نمی کرد 
رویداِد جسم  گر  ا  )۲ نمی آمد.  پدید  نیز  تازه  تولد  تازه است. پس  تولد  همانا هدف  آوردن 
پوشیدن واقع نمی شد، پیوند یا ارتباط حیاتی میان ما و مسیِح جسم پوشیده به وجود نمی آمد 
که سرچشمۀ این حیات تازۀ نجات بخش و آمرزنده وجود  و تولد تازه عقیم می ماند، چرا 

نمی داشت.
که بدون هیچ قاعده و قانونی در میان سایر مذاهب  مسیحیت یک جنبش روحانی نیست 
شناور باشد. مسیحیت به لحاظ تاریخی در شخص عیسی مسیح ریشه دارد. از این جهت 
را  پسر خدا  که  آن  و  دارد  را  دارد حیات  را  پسر  که  »آن  کتاب مقدس می فرماید:  که  است 
که  که به پسر حرمت نکند به پدری  ندارد حیات را نیافته است« )اول یوحنا 5: ۱۲(. »کسی 
که مرا حقیر شمارد« عیسی می فرماید:  او را فرستاد احترام نکرده است« )یوحنا 5: ۲۲(. »هر 
گر رویداِد جسم پوشیدن واقع نمی شد، پیوند  »فرستندۀ مرا حقیر شمرده باشد« )لوقا ۱0: ۱۶(. ا

کار نبود. کار نبود و نجاتی در  با پسر یا با پدر به وجود نمی آمد و تولد دوباره ای در 

گشتن جسم پوشیدن و تقدیس 

که مسیح موعود بود، تولد تازه و ایمان نجات بخش  بنابراین، بدون جسم پوشیدن پسر خدا 
کار نبود. در نتیجه، عادل شمردگی و تقدیس شدن نیز معنا نداشت و بدون عادل شمرده  در 
 ،5 -۳ :۳ یوحنا  اول  رسالۀ  در  نبود.  خبری  نهایی  یافتِن  جالل  از  گشتن  تقدیس  و  شدن 

کنید: می توانید ارتباط این حقیقت را با عادل شمردگی و تقدیس شدن مشاهده 

به  که خاطرجمع است  فرزند خدا  ]به عبارتی، هر  بر وی دارد  را  امید  این  که  کس  و هر 
ک است و هر  که او پا ک می سازد، چنان  هنگام بازگشت مسیح مانند او می گردد[ خود را پا
گناه مخالف شریعت است  گناه را به عمل می آورد بر خالف شریعت عمل می کند، زیرا  که 

گناه نیست. گناهان را بردارد و در وی هیچ  که او ظاهر شد تا  و می دانید 
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در این آیه ها، هم از عادل شمرده شدن و هم از تقدیس شدن سخن به میان می آید. صحبت 
گر طعم تولد تازه را چشیده اید،  کاماًل واضح و بدیهی است. یوحنا می گوید: ا از تقدیس شدن 
کامل و بی نقص او تبدیل  که به تصویر  مشتاق ظهور مسیح هستید و آرزومند روزی می باشید 
سپس  بود«(.  خواهیم  او  مانند  شود،  ظاهر  او  »چون  می فرماید:   ۲ آیۀ  که  )همان طور  گردید 
که  ک می سازد، چنان  که این امید را بر وی دارد خود را پا کس  یوحنا در آیۀ ۳ می گوید: »هر 
که مشتاق روز تقدیس نهایی خویش است در  که هر  ک است.« این بدان معنا است  او پا
کی و ناراستی بیزار است  کی و قدوسیت است و در حال حاضر از ناپا حال حاضر دوستدار پا

گناه می جنگد. و در حال حاضر با 
که ایمان به بار می آورد و ما را مشتاق آن روز  که تولد تازه،  معنای حقایق نامبرده این است 
کی و قدوسیت به  نهایی عظیِم تقدیس شدن می گرداند، در ما حس جنگیدن برای حفظ پا
کار نمی بود،  که بدون جسم پوشیدن مسیح تولد تازه ای در  وجود می آورد. بنابراین، از آنجا 
که ما را  کی و قدوسیتی  در حال حاضر نیز تقدیس شدن وجود نمی داشت و در انتها نیز آن پا

کار نمی بود. گر تولد تازه ای در  همانند مسیح می گرداند صورت نمی گرفت ا
مسیحیت یک برنامه نویسی عمومی برای تغییر و تحول و اصالح اخالقیات نیست، یعنی 
که مسیحیت ما را بدان فرا  که ویژگی بیشتر ادیان و مذاهب است. آن تغییر و تحولی  چیزی 
می خواند، به لحاظ تاریخی، در شخص عیسی مسیح ریشه دارد. تولد تازه ایمان به عیسی 
گرفت –  که جسم انسانی به خود  مسیح را در دل جوانه می زند. عیسی مسیح – آن یگانه 
تقدیس نهایی ما را تضمین می کند و ما با آن امید استوار در او خودمان را طاهر می گردانیم، 

که او طاهر است. چنان 

جسم پوشیدن و عادل شمرده شدن

که مسیح به انجام می رساند بررسی می کنیم: عادل شمردگی.  کار عظیم دیگری را  در اینجا، 
در رسالۀ اول یوحنا ۳: 4- 5 به این حقیقت اشاره می گردد. پس از آنکه یوحنا اعالم می کند 
گه،  که مسیح طاهر است، به نا که تولد دوباره می یابند خود را طاهر می سازند، چنان  کسانی 
گناه را به عمل می آورد بر خالف  که  گناه اشاره می کند. یوحنا می گوید: »هر  به مطلبی دربارۀ 
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گناهان  که او ظاهر شد تا  گناه مخالف شریعت است و می دانید  شریعت عمل می کند، زیرا 
گناه نیست.« را بردارد و در وی هیچ 

که بی مقدمه به ما می گوید: »گناه مخالف شریعت است« و از این رو  منظور یوحنا چیست 
گناهان را بردارد«؟ به تصورم،  گناهان مخالف شریعتند و اینکه مسیح ظاهر شد »تا  جمیع 
کار عظیم مسیح در نجات ما  که  که می خواهد برای ما شفاف سازد  منظور یوحنا این است 

گرداند. که ما را تقدیس  گناه فقط این نیست  از 
است،  شریعت  گذاشتن  پا  زیر  همانا  که  ما،  گناه  ک  هولنا و  کالن  ابعاد  به  رسیدگی  برای 
که الزم باشد  کفایت نمی کند. ما فقط نجاست به بار نیاوردیم  گشتن  طاهر شدن و تقدیس 
گناهمان باید آمرزیده شود. ما باعث غضب خدا  کردیم و  گناه  گردیم. ما  از نجاست طاهر 
که خدا از ما می طلبد  شده ایم و باید غضب خدا فرو نشانده شود. ما از راستی و عدالتی 

قاصر مانده ایم.
که یوحنا در آیات 4- 5 می گوید: »گناه مخالف شریعت است و می دانید  به همین دلیل است 
گناه را برداشتن صرفًا به معنای طاهر نمودن نیست.  گناهان را بردارد.« این  که او ظاهر شد تا 
گناه است فرو نشاند.  که سزاوار  گناه را بردارد و غضب خدا را  که جرم  کار مسیح این است 
گناه را از میان  گناه را برداشت؟ مسیح با جسم پوشیدن و با زندگی و مرگش  چگونه مسیح 
که نشان می دهند چگونه  کنون، به بررسی آیاتی از رسالۀ اول یوحنا می پردازیم  برداشت. ا

یوحنا دربارۀ این حقیقت تعلیم می دهد.
خدا  ما  آنکه  نه  است،  همین  در  محبت  »و  است:   ۱0 :4 یوحنا  اول  به  مربوط  آیه  نخستین 
گناهان  کفارۀ  تا  فرستاد  را  پسر خود  و  نمود  را محبت  ما  او  اینکه  بلکه  نمودیم،  را محبت 
ما شود.« خدا پسر خود را فرستاد – این یعنی جسم پوشیدن – تا به جای ما جان دهد و 
گیرد. این معنای فرو نشاندن غضب خدا است:  که ما سزاوارش بودیم بر خود  غضب خدا را 
کند. به خاطر مسیح مصلوب، غضب  که باعث می شود غضب قدوس خدا فروکش  عملی 

که تولد دوباره می یابند، تا ابد، برداشته می شود. که مجازاِت ما است، از آنانی  خدا، 
گناه  دومین آیه مربوط به اول یوحنا ۲: ۱ است: »ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا 
کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.« چرا زمانی  گناهی  کسی  گر  نکنید و ا
او احتیاج داریم، به  به  گناهانمان  برای  که ما  نامیده می شود  که عیسی شفیعی در آسمان 
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که عیسی فقط با  طور صریح و روشن، با عنوان »عادل« خطاب می گردد؟ دلیلش این است 
خونش در حضور پدر شفاعت نمی کند بلکه با عدالتش نیز. از این جهت، رسالۀ اول یوحنا 
که ما فاقدش  کامل و بی نقص بودنی را  گناه نیست.« عیسی آن  ۳: 5 می فرماید: »در وی هیچ 

که حق ما بود عیسی متحمل شد. هستیم فراهم نمود. آن داوری 

کریسمس دلبخواهی نبود

گر پسر خدا هیچ گاه انسان نگشته بود، هیچ یک از این خبرهای شگفت انگیز و وصف ناپذیر  ا
به  خبرها  این  همۀ  تا  بگیرد  خود  به  انسانی  جسم  مسیح  بود  الزم  نمی رسیدند.  گوش  به 
کلمه جسم  که از خدا بودن بازنایستاد.  حقیقت بپیوندند. پسر خدا انسان شد، در حالی 
گر مسیح جسم نمی پوشید، از تولد تازه خبری نبود، از ایمان خبری  گردید )یوحنا ۱: ۱4(. ا
نبود، از عادل شمردگی خبری نبود، از تقدیس شدن خبری نبود و در نهایت از جالل یافتن 

خبری نبود.
حیثیت  از  است،  دولتمند  رحمانیت  در  که  خدا،  این رو،  از  نبود.  دلبخواهی  کریسمس 
گناهانمان مرده بودیم، پسر خود را به  که ما در  که با ما نمود، در حالی  محبت عظیم خود 
گناه زیست نماید و به جای ما جان سپارد. عجب محبت عظیمی  جهان فرستاد تا بدون 
پدر به ما نشان داده است! عجب اطاعت و قربانی عظیمی خداوند عیسی برای ما به انجام 
ایمان و  را  ما  تا  آورده است  انقالب عظیمی روح القدس در ما پدید  رسانده است! عجب 

حیات جاودان بخشد!





 بخش سه

چگونه تولد تازه پدید می آید؟



مکاشفۀ  در  که  را  فیضی  آن  کامل  امید  شده،  هشیار  و  ببندید  را  خود  دلهای  کمر  لهذا 
عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید و چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید 
که شما را خوانده است  که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس  بدان شهواتی 
که  زیرا  باشید،  »مقدس  است:  مکتوب  زیرا  باشید.  مقدس  سیرت  هر  در  نیز  شما  خود 
کس  بر حسب اعمال هر  که بدون ظاهربینی  را پدر می خوانید،  او  من قدوسم.« و چون 
که خریده  داوری می نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. زیرا می دانید 
که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طال  شده اید از سیرت باطلی 
که پیش از  بّرۀ بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح،  گرانبها، چون خون  بلکه به خون 
که به وساطت او شما بر آن  گردید،  بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر 
که او را از مردگان برخیزانید و او را جالل داد ایمان آورده اید تا ایمان و امید شما  خدایی 
بر خدا باشد. چون َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانۀ 
که تولد تازه  بی ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. از آن رو 
تا ابداالباد باقی  که زنده و  کالم خدا  از غیر فانی، یعنی به  از تخم فانی بلکه  یافتید نه 
گیاه پژمرده شد  گیاه.  ِل 

ُ
گ گیاه است و تمام جالل او چون  که »هر بشری مانند  است. زیرا 

که به شما  کالمی  کلمۀ خدا تا ابداالباد باقی است.« و این است آن  لش ریخت. لکن 
ُ
گ و 

بشارت داده شده است.

اول پطرس ۱: ۱۳- ۲5



باید  عیسی  گفتۀ  به  که  تولدی  یعنی  تازه،  تولد  دربارۀ  حقایق  تکان دهنده ترین  از  یکی 
که ما بر تولد تازه  تجربه اش نماییم تا بتوانیم ملکوت خدا را ببینیم )یوحنا ۳: ۳(، این است 
که  که تولد تازه بیابیم، همان طور  کنیم  کنترلی نداریم. ما نمی توانیم تصمیم بگیریم و اراده 
کند  کاری  که به دنیا بیاید یا به عبارت دقیق تر نمی تواند  یک نوزاد نمی تواند تصمیم بگیرد 
تا نطفه اش بسته شود. حتی جملۀ دقیق تر این است: ما نمی توانیم تصمیم بگیریم و اراده 
که مردگان نمی توانند به خودشان حیات بخشند. اصاًل،  که تولد تازه بیابیم، همان طور  کنیم 
گناهان و خطایایمان مرده ایم باید تولد دوباره بیابیم. به همین دلیل به تولد تازه  چون در 
که دربارۀ  محتاجیم و به همین دلیل نمی توانیم به خودمان تولد تازه بخشیم. یکی از دالیلی 
که فیض  از دالیلی  بهتر: یکی  بیان  به  فیض مقتدرانۀ خدا صحبت می کنیم همین است. 

مقتدرانۀ خدا را دوست داریم همین است.
که  می ستاییم  را  خود  آن قدر  و  است  عزیز  برایمان  گناه  آن قدر  نداریم،  تازه  تولد  وقتی 
ذات  عمق  در  ما  دیگر،  بیان  به  بداریم.  عزیز  دیگر  چیز  هر  از  باالتر  را  مسیح  نمی توانیم 

۶
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از  باالتر  و  کنیم  فروتن  را  خود  نمی توانیم  که  هستیم  سرکش  و  یاغی  آن قدر  سقوط کرده مان 
گناهکاریم. شرارت واقعی  همه چیز عیسی مسیح را ببینیم و بچشیم. ما به این دلیل مقصر و 
و  گونه نکوهش  هر  روحانی سزاوار  و مرگ  این سخت دلی  به سبب  ما  ما همین است.  در 
و  با مسیح مقاومت می کنیم  این همه  ما اصاًل عذاب وجدان نداریم وقتی  سرزنش هستیم. 

که او جذاب ترین است. نمی توانیم چشم بگشاییم و ببینیم 

آتش از حرارت جدا نیست

 .)۳ :۳ )یوحنا  گردیم  مولود  نو  سِر  از  باید  ما  فرمود  عیسی  دهد.  روی  اتفاقی  باید  ما  برای 
کند و ما را حیات تازۀ روحانی بخشد. ما مرده ایم و  روح القدس باید در دلهایمان معجزه 
که  کنند  که بتوانند حقیقت را بشنوند و باور  گوشهایی احتیاج داریم  باید زنده شویم. ما به 
که ببینند زیباتر از عیسی  مطلوب تر از آن حقیقت وجود ندارد. ما به چشمانی احتیاج داریم 
که نرم باشند و پذیرای  و راه نجات او چیز دیگری وجود ندارد. ما به دلهایی احتیاج داریم 
تولد  که  این است  ما  احتیاج  داریم.  احتیاج  تازه  به حیات  ما  اینکه،  کالم خدا. خالصه 

دوباره یابیم.
روح القدس،  که  می دهد  رخ  زمانی  دوباره  تولد  نموده ایم،  بررسی  کنون  تا که  همان طور 
حیات  ما  به  باال  عالم  از  بدین  گونه  و  می دهد  پیوند  مسیح  عیسی  به  را  ما  ایمان،  محض 
بهره مند  آن  از  تازه  تولد  در  ما  که  روحانی  تازۀ  حیات  آن  می کند.  عطا  روحانی  تازۀ 
رحمت  دولت  در  خدا  وقتی  نیست.  جدا  ایمان  از  و  عیسی  با  اتحاد  از  می شویم 
تولد  ما  به  می کند  اراده  خویش  فیض  کمیت  حا و  خویش  محبت  عظمت  و  خویش 
حیات  »خدا  می بخشد.  تازه  حیات  را  ما  و  می دهد  پیوندمان  مسیح  به  بخشد،  دوباره 
نخستین   .)۱۱ :5 یوحنا  )اول  است«  او  پسر  در  حیات  این  و  است  داده  ما  به  جاودانی 
فاصلۀ  رویداد،  این  در  است.  عیسی  به  ایمان  دارد  همراه  به  حیات  این  که  تجربه ای 
ایمان  که  زمانی  و  می آوریم  ایمان  می یابیم،  دوباره  تولد  که  هنگامی  ندارد.  وجود  زمانی 
تازه  تولد  نمی شود،  حرارت  بدون  آتش  یافته ایم.  دوباره  تولد  که  هستیم  مطمئن   می آوریم 

بدون ایمان.
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کنون، به این پرسش می رسیم: »چگونه؟« ا

تا اینجا، به دو پرسش پرداخته ایم: »تولد تازه چیست؟« و »چرا باید تولد دوباره بیابیم؟« 
تولد  »به چه طریق  یا  تولد دوباره می یابیم؟«  به سومین پرسش می رسیم: »چگونه  کنون،  ا
نقش  جنبۀ  از  هم  می کنم  مطرح  را  پرسش  این  خدا  نقش  جنبۀ  از  هم  می یابیم؟«  دوباره 
انسان. به چه طریقی خدا عمل می کند؟ به چه طریقی ما عمل می کنیم؟ چگونه خدا به ما 

تولد تازه می بخشد؟ ما چگونه عمل می کنیم و نقشمان در این میان چیست؟
که به لحاظ روحانی مرده ایم.  کنید می خواهم بگویم ما هیچ نقشی نداریم، چرا  شاید تصور 
اما مردگان نیز در رستاخیزشان سهم عمده ای دارند. به هر حال، مردگان برمی خیزند! برای 
که چهار روز از مرگش  که عیسی مقابل قبر ایلعازر  روشن شدن منظورم مثالی می آورم. زمانی 
که  گذشته بود ایستاد، ایلعازر در زنده شدنش نقشی نداشت. او مرده بود. این عیسی بود 

حیات تازه آفرید نه ایلعازر.
که مرده بود فرمود: »ای ایلعازر، بیرون بیا!« و آیۀ  در انجیل یوحنا ۱۱: 4۳، عیسی به ایلعازر 
بعد می فرماید: »آن مرده . . . بیرون آمد.« پس ایلعازر در رستاخیزش نقش داشت. او بیرون 
که از قبر بیرون آمد. این  که بانی زنده شدن ایلعازر شد و این ایلعازر بود  آمد. این مسیح بود 
که از مردگان برخاست! مسیح زنده می کند، ایلعازر پس از زنده شدن قدم پیش  ایلعازر بود 
که برخیزد، ایلعازر برمی خیزد. به  می گذارد. به محض آنکه مسیح به ایلعازر حکم می کند 
محض آنکه خدا حیات تازه می بخشد، ما زنده می شویم. به محض آنکه روح القدس ایمان 

به بار می آورد، ما ایمان می آوریم.
به همین دلیل، به جای یک پرسش، دو پرسش مطرح می کنم. وقتی می پرسم: »چگونه تولد 
کاری انجام می دهد؟ از جنبۀ  که خدا در تولد تازۀ ما چه  دوباره می یابیم؟« سوالم این است 
که خدا انجام می دهد، چگونه ما تولد دوباره می یابیم؟ اما پرسش دیگرم این است:  کاری 
نخستین  این  داریم؟  نقشی  چه  دوباره مان  تولد  در  ما  می کنیم؟  چه  تازه مان  تولد  برای  ما 
که در فصل حاضر به آن می پردازیم. نقش خدا در تولد تازۀ ما چیست؟ به  پرسشی است 

چه طریقی خدا به ما تولد دوباره می بخشد؟
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رسالۀ اول پطرس ۱: ۳- ۲5 این پرسش را دست کم به سه طریق پاسخ می دهد:

 ابتدا، آیۀ ۳ می فرماید خدا ما را تولد دوباره می بخشد »به وساطت برخاستن 	 
عیسی مسیح از مردگان.«

 دوم، آیۀ ۲۳ می فرماید خدا به ما تولد دوباره می بخشد از طریق »کالم خدا 	 
که زنده و تا ابداالباد باقی است.« آیۀ ۱5 نیز می فرماید خدا ما را می خواند.

به ارث 	  از پدرانمان  که  باطلی  از سیرت  را  ما  آیۀ ۱8 می فرماید خدا   سوم، 
برده ایم بازخرید می کند.

بی فسادی عامل پیونِد این سه عملکرد است

که  کنید  پیش از آنکه در مورد این سه عملکرد به جزییات بیشتری بپردازیم، ابتدا، توجه 
چه عاملی این سه را به هم پیوند می دهد تا خدا بدین وسیله تولد تازه به بار آورد. در این سه 

عملکرد خدا، به بی فسادی اشاره می گردد. آیات ۳- 4:

را  ما  خود  عظیم  رحمت  حسب  به  که  مسیح  عیسی  ما  خداوند  پدر  و  خدا  باد  متبارک 
به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود، برای امید زنده، به جهت 

میراث بی فساد.

از  هم  ما  که  است  نموده  مقرر  ما  به  بخشیدن  تازه  تولد  با  خدا  که  است  اینجا  نکته  پس 
حیات تازه برخوردار باشیم هم از حیات جاودانه. آیۀ ۳: ما را »از نو تولید نمود برای امید 
که زنده است  کید می گردد، امیدی  زنده.« بنابراین، در خصوص حیات تازۀ ما بر »امید« تأ
که  کید بر زنده بودن است. حیات تازه ای  که بی فساد است. تأ و نخواهد مرد و میراثی است 

در تولد تازه از آن بهره مند می گردیم حیات جاودانه است. ما هرگز نخواهیم مرد.
کید توجه نمایید: سپس به آیات ۱8- ۱9 و همان گونه تأ

که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای  که خریده شده اید از سیرت باطلی  زیرا می دانید 
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یعنی  بی داغ،  و  بی عیب  بّرۀ  خون  چون  گرانبها،  خون  به  بلکه  طال  و  نقره  مثل   فانی 

خون مسیح.

کم بهایی مقایسه  خون مسیح )آیۀ ۱9( بهای بازخرید زندگی ما است. این خون با طال و نقرۀ 
کم ارزش بودن طال و نقره  که می توانست برای بازخرید ما پرداخت شود. دلیل  شده است 

که آنها فسادپذیرند. آیۀ ۱8: »نه به چیزهای فانی مثل نقره و طال.« این است 
ارمغان  به  ما  برای  خودش  خون  با  عیسی  که  تازه،  حیات  آن  که  است  اینجا  نکته  پس 
که  گردد، زیرا بهایی  که دوباره در یوغ بندگی اسیر  آورد، در معرض این خطر وجود ندارد 
عیسی برای حیات تازۀ ما )تولد تازۀ ما( پرداخت نمود فسادناپذیر است. خون مسیح ارزش 
فسادناپذیر  مسیح  خون  ارزش  نمی شود.  کاسته  آن  ارزش  از  هرگز  این رو،  از  دارد.  بی کران 
که ما در تولد تازه  گشته ایم. این بهای حیات تازه است  که ما بازخرید  است. این گونه است 

از آن برخوردار می شویم. عیسی آن بها را برای ما پرداخت نمود.
کید می گردد: »تولد تازه یافتید، نه از تخم  در آیۀ ۲۳ نیز دوباره بر همان فسادناپذیر بودن تأ
که زنده و تا ابداالباد باقی است.« سپس پطرس  کالم خدا  فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به 
گیاه است و  که )هر بشری مانند  در آیات ۲4- ۲5 از اشعیا 40: ۶- 8 نقل قول می کند: »زیرا 
کلمۀ خدا تا ابداالباد  لش ریخت. لکن 

ُ
گ گیاه پژمرده شد و  گیاه.  ِل 

ُ
گ تمام جالل او چون 

که به شما بشارت داده شده است.« منظور این آیه نیز  کالمی  باقی است.( و این است آن 
که در آیۀ ۳ در خصوص رستاخیز و در آیۀ ۱8 در خصوص بازخرید بیان  همان چیزی است 
که به بار می آورد و بقای آن را  کالم خدا فسادناپذیر است. از این رو، حیاتی  می شود: بذر 

حفظ می کند فسادناپذیر می باشد.
کید پطرس بر  کید می ورزد از نظر می گذرانیم. تأ کنون، چکیده ای از آنچه پطرس بر آن تأ ا
خدا  که  حیاتی  دیگر،  بیان  به  می یابیم.  دوباره  تولد  زنده  امیدی  برای  ما  که  است  این 
به هنگام تولد تازه پدید می آورد حیاتی ابدی است، حیاتی فسادناپذیر است. آن ذات و 
که در تولد تازه خلق می شود نمی تواند از بین برود. آن ذات و ِسرشت تازه  ِسرشت جدیدی 
کید می ورزد. آنچه در تولد تازه  تا ابد ماندگار است. پطرس دربارۀ تولد تازه بر این حقیقت تأ
که موضوع  کید می کند، چرا  پدید می آید هرگز از بین نمی رود. پطرس بر حقیقت نامبرده تأ
گریبانگیرتان شده است ترس  که  اصلی نامه اش رنج و سختی است. به خاطر رنج و سختی 



بازخرید نمود، برخیزاند، خواند

8۶

که به واسطۀ تولد تازه از  گر حتی جانتان را بگیرند، نمی توانند حیاتی را  به خود راه ندهید. ا
گشته اید از شما بگیرند. این حیات فسادناپذیر است. آن برخوردار 

بازخرید  نمود، برخیزاند، خواند

که چگونه هر یک از  کنیم  یکبار دیگر، این سه عملکرد خدا را از نظر می گذرانیم تا مشاهده 
گرفتنشان بررسی  آنها عامل تولد تازه می گردند. هر یک از این عملکردها را به ترتیب انجام 
می نماییم: ۱( خدا ما را به واسطۀ خون عیسی بازخرید نمود. ۲( خدا عیسی را از مردگان 

کالم زنده و ماندگارش به ما حیات بخشید. برخیزاند. ۳( خدا به واسطۀ 
که از پدران خود یافته اید،  که خریده شده اید از سیرت باطلی  آیات ۱8- ۱9: »زیرا می دانید 
گرانبها، چون خون بّرۀ بی عیب و بی داغ،  نه به چیزهای فانی مثل نقره و طال بلکه به خون 
این  است  توجه  شایان  تازه  تولد  خصوص  در  اینجا  در  که  نکته ای  مسیح.«  خون  یعنی 
محال  نشود،  پرداخت  گرفتارند  اسارت  در  که  گناهکارانی  رهایی  بهای  گر  ا که  می باشد 
گردند. آیات نامبرده به ما خاطرنشان  گناهکاران از حیات تازۀ روحانی برخوردار  است آن 
کردار و احساسمان اسیر  که همۀ ما در بردگی یا اسارت به سر می بردیم، پندار و  می سازند 
کشانده بودند. غضب خدا بر ما قرار داشت، از این رو، خدا ما را  کت  بودند و ما را به هال
روشهای  و  راه  این   .)۲8  ،۲۶  ،۲4  ،۲۱ :۱ )رومیان  بود  گذارده  وا بیهوده  و  باطل  راه های  به 
گر بهای آزادی مان از این اسارتها پرداخت نمی شد. خدا با  ک می کردند ا گناه آلود ما را هال
که غضب خدا را متحمل شود، بهای آزادی ما را پرداخت  فرستادن مسیح، به این منظور 

نمود )رومیان 8: ۳؛ غالطیان ۳: ۱۳(.
باید  می سازد.  ممکن  را  ما  تازۀ  تولد  دارد  ریشه  تاریخ  در  که  استوار  و  محکم  زیربنای  این 
که پایه  رویدادهای تاریخی و واقعی در زندگی عیسی مسیح، پسر خدا، به وقوع می پیوستند 
و اساسی شوند تا خدا ما را به مسیح پیوند دهد و در ما ایمان بیافریند و به ما حیات تازه 
تا مخدوم شود،  نیامده  نیز  انسان  ۱0: 45، عیسی می فرماید: »پسر  انجیل مرقس  بخشد. در 
کند.« به همین دلیل، رویداد تاریخی  کند و تا جان خود را فدای بسیاری  بلکه تا خدمت 

جسم پوشیدن عیسی رخ داد.
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کند.« پسر انسان باید می آمد تا پایه و اساس  پسر انسان آمد »تا جان خود را فدای بسیاری 
که  گناهکاران ناالیقی چون ما فراهم سازد. از آنجا  هدیۀ رایگان و رحیمانۀ تولد تازه را برای 
تولد تازه هم حیات تازه می بخشد هم هدیۀ حیات جاودان به ارمغان می آورد، بهای رهایی 
نباشد. خون مسیح  نقره  و  مانند طال  یعنی  باشد،  باید فسادناپذیر  نیز  که پرداخت می شود 
که با  کاسته نمی شود. حیاتی  ارزش بی کران دارد و از این رو هرگز از قدرت بازخریدکننده اش 
که حیات  خون مسیح به دست می آید، تا ابد، ماندگار است. پس خدا با پرداخت بهایی 

جاودان به بار می آورد به ما تولد تازه می بخشد.
که باید به وقوع می پیوست تا جهت حیات جاودانه به ما  دومین رویداد تاریخی و واقعی 

تولد تازه بخشد رستاخیز عیسی از مردگان بود. رسالۀ اول پطرس ۱: ۳- 4 می فرماید:

را  ما  خود  عظیم  رحمت  حسب  به  که  مسیح  عیسی  ما  خداوند  پدر  و  خدا  باد  متبارک 
به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود، برای امید زنده، به جهت 

که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. میراث بی فساد و بی آالیش و ناپژمرده 

که  »به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود.« بنابراین، دومین طریقی 
که عیسی را از مردگان برمی خیزاند. خدا به ما تولد تازه می بخشد این است 

که روح القدس، محض ایمان، دلهای مردۀ ما را به مسیح  تولد تازه هنگامی روی می دهد 
گردد. از این رو، باید عیسی از مردگان برخیزد تا ما بتوانیم  پیوند می دهد تا حیات او حیات ما 
که در فصل 5 مشاهده نمودیم، تولد  در پیوند با او از حیات تازه برخوردار شویم. همان طور 
تازه در پیوند با مسیِح جسم پوشیده ایجاد می شود نه صرفًا در پیوند با پسر ازلی خدا پیش از 
که ما به هنگام تولد تازه از آن بهره مند می گردیم حیات عیسی  جسم پوشیدن. حیات تازه ای 
که ما  گر او از مرگ برنخیزد، حیات تازه ای وجود ندارد  که در تاریخ ظهور نمود. پس، ا است 
که  که خدا به ما تولد تازه می بخشد این است  از آن بهره مند شویم. بنابراین، دومین طریقی 

عیسی را از مردگان برمی خیزاند.
که ما را می خواند. رسالۀ اول  که خدا ما را از سِر نو مولود می گرداند این است  سومین طریقی 
که  پطرس ۱: ۱4- ۱5 می فرماید: »و چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید بدان شهواتی 
که شما را خوانده است خود شما نیز در هر  در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس 
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گذشته برایمان روی داده  که در  سیرت مقدس باشید.« پطرس به ما می گوید به خاطر اتفاقی 
که شما را خوانده  کنون، زندگی متفاوتی در پیش بگیریم. آیۀ ۱5: »مثل آن قدوس  است، ا
که خدا به وسیلۀ  است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید.« این خواندن طریقی است 
آن ما را تولد دوباره می بخشد. خدا ما را با خون مسیح بازخرید می نماید. خدا مسیح را از 

مردگان برمی خیزاند. خدا ما را در پیوند با مسیح به حیات می خواند.
که طی آن رخ می دهد درک نماییم باید این  به منظور آنکه این گونه خواندگی و اتفاقی را 
گوش همگان می رسد مجزا  که به هنگام بشارت انجیل به  خواندگی را از آن فراخوان عمومی 
کنیم. به آیات ۲۳- ۲5 توجه نمایید: »تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، 
کالم  کنید: تولد تازه از طریق  که زنده و تا ابداالباد باقی است.« دقت  کالم خدا  یعنی به 
که به شما بشارت داده  کالمی است  کالم خدا  خدا روی می دهد. آیۀ ۲5 می فرماید این 

شده است.
که  انجیل به همه بشارت داده می شود، اما همه تولد دوباره نمی یابند. به همین دلیل است 
کالم  به فراخوان عمومی خدا از طریق انجیل اشاره نمودیم. این فراخوان عمومی – بشارت 
که به لحاظ روحانی مرده اند می رسد. اما همه زنده  کسانی  گوش همۀ  خدا، انجیل – به 
نمی شوند. چرا شماری زنده می شوند و ایمان می آورند؟ چرا شماری از نابینایان می بینند و 

شماری از ناشنوایان می شنوند؟

این خواندگی آنچه را حکم می کند به وجود می آورد

آیۀ  در  پاسخها  این  از  یکی  می دهد.  پاسخ  بسیار  طریقهای  به  را  پرسش  این  عهدجدید 
تازه می یابند.  تولد  فانی  از تخم غیر  انجیل  از طریق بشارت  ۲۳ عنوان شده است: برخی 
کاشته می شود. این یک طریق  انجیل به همه بشارت داده می شود، ولی بذر الهی در برخی 
که بگوییم شماری خوانده می شوند و این  پاسخ به آن پرسش است. طریق دیگر این است 
گوش همگان می رسد فرق  که به هنگام موعظۀ انجیل به  خواندگی با آن فراخوان عمومی 
کالم فاتح خدا  دارد. این خواندگی یک خواندگی نافذ و ثمربخش است. این خواندگِی 
که از زبان عیسی  که خلق می کند. این خواندگی همان خواندن ایلعازر از قبر است  است 
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این  بیا« )یوحنا ۱۱: 4۳(.  بیرون  ایلعازر،  به یک مرده می گوید: »ای  گشت. عیسی  جاری 
خواندگی آنچه را حکم می کند به وجود می آورد.

که به هنگام موعظۀ  فرق است میان این خواندگی نافذ و ثمربخش و آن فراخوان عمومی 
که  گوش همگان می رسد. این خواندگی آوای مقتدرانه و خلق کنندۀ خدا است  انجیل به 
نمی توان جلودارش بود. این خواندگی آنچه را حکم می کند به وجود می آورد. خدا فقط در 
گوش و ذهن ما سخن نمی گوید؛ او دل ما را خطاب قرار می دهد. آن خواندگِی دلی و درونی 
کاری می کند تا مسیح برایمان ارزشمندترین  کر ما را می گشاید و  گوش دل  کور ما و  چشم دل 
که واقعًا هست. از این رو، دل ما آزادانه و مشتاقانه  کسی به چشم آید  گردد، تا در نظر ما همان 
کاری  گنجینه هست. این است  که واقعًا  گنجینه ای  گنجینۀ خود می دارد، همان  مسیح را 
که ما را به واسطۀ انجیل می خواند )اول پطرس ۲: 9؛  که خدا به انجام می رساند آن هنگام 

.)۱0 :5
فرد  به  منحصر  قدرت  به  که  است  متنی  شیواترین   ۲4 -۲۲ :۱ قرنتیان  اول  رسالۀ  بسا  چه 
یونانیان  و  آیتی می خواهند  یهود  که  اشاره می کند: »چون  ثمربخش خدا  و  نافذ  خواندگی 
که یهود را لغزش و امتها را  طالب حکمت هستند. لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می کنیم 
جهالت است. لکن دعوت شدگان را، خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت 
خدا است.« همه انجیل را می شنوند – یهود و یونانی. اما برخی یهود و برخی یونانی طعمی 
در  نمی بینند.  جهالت  و  لغزش  سنگ  را  مسیح  دیگر  آنها  می چشند:  انجیل  در  را  خاص 
عوض، او را »قوت خدا و حکمت خدا« می بینند. چه اتفاقی روی داد؟ »دعوت شدگان را 
. . . مسیح قوت خدا و حکمت خدا است.« خواندگی مقتدرانه و خلق کنندۀ خدا چشمان 

گشود و آنها مسیح را قوت خدا و حکمت خدا دیدند. ایشان را 
که خدا به ما تولد دوباره می بخشد. ۱( خدا ما را با خون مسیح از  این سومین طریقی است 
گناهکاران را پرداخت نمود تا حیات جاودان  گناه بازخرید نمود و از غضب رهانید و بدهی 
داشته باشند. ۲( خدا عیسی را از مردگان برخیزاند تا به واسطۀ پیوند با عیسی ما را حیات 
که هرگز از بین نرود. ۳( خدا ما را به واسطۀ انجیل از ظلمت به نور و از مرگ  جاودانی بخشد 
گوش شنوا بخشید. از طریق انجیل، خدا باعث شد  به حیات خواند و به ما چشم بینا و 
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که ما ایمان آوردیم و مسیح را  نور جالل خدا در چهرۀ مسیح در دلهای ما بتابد. چنین شد 
گشتیم. گنجینه هست پذیرا  که واقعًا  گنجینه ای  همچون 

همه چیز برای خیریت

که تک تک ایمانداران به شکوه و جالل آنچه بر آنها واقع شده است پی ببرند! آیا  باشد 
کرده است؟ شما با خون فسادناپذیر مسیح بازخرید  می دانید خدا برای شما و در شما چه 
که تا ابد از امید زنده برخوردار باشید. شما، مانند  شدید. شما با مسیح از مردگان برخاستید 
گنجینه هست  که واقعًا  گنجینه ای  ایلعازر، از مرگ به حیات خوانده شدید. شما مسیح را 

گشتید. شما به مسیح ایمان آوردید و نجات یافتید. دیدید. شما از سِر نو مولود 
که در سختیها و مشکالت زندگی به رسالۀ  به سبب آنچه بررسی نموده ایم، شاید بار دیگر 
که به  گردد: »می دانیم  رومیان 8: ۲8 روی آورید، این آیه برایتان با قدرت تازه ای مکشوف 
که خدا را دوست می دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده اند همۀ چیزها برای  جهت آنانی 
 – گر تولد دوباره یافته اید  – ا گر خوانده شده اید  کار می باشند.« ا خیریت ایشان با هم در 
گر هم هنوز تولد دوباره نیافته اید، به  کار می باشند. همه چیز. ا همۀ چیزها به خیریت شما در 
گوش بسپارید و ایمان بیاورید.  گوش دهید! به فراخوان خدا در انجیل مسیح  این فراخوان 
که هست بپذیرید، از غضب خدا نجات خواهید یافت و خدا همه چیز  کسی  گر مسیح را آن  ا

را برای خیریت ابدی تان پیش خواهد برد.





کار  کنند و فرمان برداری نمایند و برای هر  که حکام و سالطین را اطاعت  به یاد ایشان آور 
کمال حلم را  نیکو مستعد باشند و هیچ کس را بد نگویند و جنگجو نباشند، بلکه مالیم و 
گمراه و بندۀ انواع  که ما نیز سابقًا بی فهم و نافرمان بردار و  با جمیع مردم به جا آورند. زیرا 
که الیق نفرت بودیم و بر یکدیگر  شهوات و لذات بوده، در خبث و حسد به سر می بردیم، 
به  نه  ما، خدا، ظاهر شد،  نجات دهندۀ  و لطف  مهربانی  لیکن چون  بغض می داشتیم. 
کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به  که ما به عدالت  سبب اعمالی 
که او را به ما به دولتمندی ِافاضه نمود، به  که از روح القدس است،  غسل تولد تازه و تازگی 
گردیم، به  توسط نجات دهندۀ ما، عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث 
حسب امید حیات جاودانی. این سخن امین است و در این امور می خواهم تو قدغن بلیغ 
که  که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا  که به خدا ایمان آورند بکوشند  فرمایی تا آنانی 

این امور برای انسان نیکو و مفید است.

تیطس ۳: ۱- 8



که ما به عدالت  کنید: »نه به سبب اعمالی  به واژۀ »تولد تازه« در رساله به تیطس ۳: 5 توجه 
که  کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ]خدا[ ما را نجات داد، به غسل تولد تازه و تازگی 

از روح القدس است.«
نموده ایم  بررسی  را  تازه  تولد  ضرورت  دالیل  و   )۲ -۱ )فصلهای  تازه  تولد  مفهوم  اینجا،  تا 
روی  تازه  تولد  چگونه  که  پرداختیم  موضوع  این  به  نیز  قبل  فصل  در   .)5 -۳ )فصلهای 
تازه  تولد  بانی  خدا  »چگونه  می پردازیم:  پرسش  همان  ادامۀ  به  فصل،  این  در  می دهد. 
می گردد؟« پیش از پرداختن به این پرسش، الزم است در خصوص مفهوم تولد تازه و دالیل 

نیاز ما به تولد تازه به چندین نمای جدید و بسیار مهم اشاره نماییم.

نمایی جدید در خصوص مفهوم تولد تازه

که چندان متداول نیست. در متن یونانی  ابتدا، دربارۀ مفهوم تولد تازه به نمایی می پردازیم 
که در تیطس ۳: 5 »تولد تازه« ترجمه شده است )palingenesias( فقط  عهدجدید، واژه ای 
کار رفته است و آن هم در انجیل متی ۱9: ۲8 می باشد.  کتاب مقدس به  کل  یکبار دیگر در 

۷

بهغسلتولدتازه
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که مرا متابعت نموده اید،  عیسی به آن دوازده رسول می فرماید: »هر آینه، به شما می گویم شما، 
که پسر  در معاد )ترجمه ای آزاد از عبارت »در آن بازآفرینی« ]en te palingenesia[(، وقتی 
کرسی نشسته، بر دوازده َسبط اسراییل  کرسی جالل خود نشیند، شما نیز به دوازده  انسان بر 
گفت: » . . . در  داوری خواهید نمود.« این آیه به بازآفرینی خلقت اشاره دارد. می توان چنین 
که اشعیا در آیات ۶5: ۱۷ و ۶۶: ۲۲ دربارۀ آن صحبت می کند. آسمان جدید و زمین جدید« 

کل خلقت  که فقط ویژۀ انسانها نیست، بلکه برای  در نظر عیسی، تولد تازه اتفاقی است 
و  و نجس شده اند  کرده اند  نیز سقوط  انسانها، سایر مخلوقات  با  روی خواهد داد. همراه 
کل خلقت چنین است. اما چرا؟ پاسخ این  گشته اند. وضعیت  دچار اختالل و نابسامانی 
گناه  ک بودن  کرد، خدا اجازه داد هولنا گناه  که وقتی انسان در همان ابتدای آفرینش  است 
بالیای  رفتن مخلوقات،  زوال  به  رو  بیماریها،  باشد.  نمایان  کل خلقت  در  به طور مشهود 
گناه به جهان را به تصویر می کشند. همۀ اینها  طبیعی، جملگی، آن قباحِت اخالقِی ورود 
که می توان آنها را به چشم دید و به  گناه به جهان می باشند - جلوه هایی  جلوه های ورود 
وارد  گناه  که  واقعیت هستند  این  بیانگر  و  نمود -  را لمس  آنها  با همۀ وجود  و  گوش شنید 

گرفت. جهان شد و جهان را در بر 

جهان مادی تولد دوباره می یابد

اشاره  این حقیقت  به  که  کتاب مقدس هستند  آیات در  رومیان 8: ۲0- ۲۳ مهم ترین  رسالۀ 
کالم عیسی مبنی  که بر  می کنند. در این فصل حاضر، آیات نامبرده از این نظر اهمیت دارند 

بر بازآفرینِی خلقت ُمهر تأیید می زنند و آن را توضیح می دهند.

زیرا خلقت ]کل جهان هستی نه فقط انسان[ مطیع بطالت شد، نه به ارادۀ خود بلکه به 
که فقط خدا می تواند خلقت را در امید  گردانید ]یعنی خدا، چرا  که آن را مطیع  خاطر او 
تا  یافت  فساد خالصی خواهد  قید  از  نیز  که خود خلقت  امید  در  نماید[  بطالت  تسلیم 
در آزادی جالل فرزندان خدا شریک شود ]روزی، یک نوسازی عظیم روی می دهد تا 
که تمام خلقت  خلقت نیز در آن نوسازی پرجالل به فرزندان خدا بپیوندد[. زیرا می دانیم 
کشیدن و درد زه می باشند ]این تصویر تولد تازه است، درست همان طور  تا االن با هم در آه 
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که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در  که عیسی فرمود[ و نه این فقط بلکه ما نیز 
انتظار پسرخواندگی، یعنی خالصی جسم خود.

کنار هم قرار دهیم، به چنین تصویری می رسیم: هدف خدا این است  گفته ها را  گر همۀ این  ا
کل جهان هستی از بطالت و  که  گردد. این بدان معنا است  کل خلقت از سِر نو مولود  که 
تباهی و بیماری و زوال و بالیا خالص می شود. یک نظم و ترتیب جدید به وجود می آید 
زمینی جدید، یک بازآفرینِی عظیم و عالمگیر روی می دهد، یک تولد  و  جدید  – آسمانی 

تازۀ عظیم و عالمگیر.
این  قصدش  می برد،  کار  به  را   palingenesias واژۀ   5 :۳ تیطس  به  رساله  در  پولس  وقتی 
که  که ما متوجه شویم تولد تازۀ ما نیز جزیی از این روند است. آن تازگی و نو شدنی  است 
برای  و تضمین است  بیعانه  نوبر است،  برخورداریم صرفًا  آن  از  تازه  تولد  واسطۀ  به  کنون  ا
که صاحب بدنهای تازه  کرد، یعنی در آن زمان  که در آینده تجربه خواهیم  تازگِی عظیم تری 
که جهان هستی تازه می گردد. در رسالۀ رومیان 8: ۲۳، پولس می گوید:  می گردیم، همان گونه 
که نوبر روح را یافته ایم ]چون به قوت روح القدس تولد دوباره یافته ایم[ در خود آه  »ما نیز 

می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خالصی جسم خود.«
تازه تان  تولد  که  کنید  این فکر  به  تازۀ خودتان می اندیشید،  تولد  به  که  بنابراین، هنگامی 
که  که در آینده در انتظارتان می باشد. روزی فرا خواهد رسید  پیش درآمد آن چیزی است 
که  کل جهان در این بازآفرینی شرکت می جویند. مقصود نهایی خدا این نیست  بدن شما و 
کار افتاده و در جهانی ویران شده به  کالبدی فرسوده و از  کند، اما آن را در  روح ما را تازه 
گرداند. هدف خدا جهانی تازه با بدنهایی تازه و روح و جانی  کن  دست بیماری و بالیا سا

کی تازه بتوانیم از خدا حّظ ببریم و او را بستاییم. تازه است تا ما با همۀ حواس و ادرا
آن  به  عظیم  چشم اندازی  با  می رسد،  گوشتان  به   5 :۳ تیطس  در  تازه«  »تولد  واژۀ  وقتی 
کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ]خدا[  که ما به عدالت  بنگرید. »نه به سبب اعمالی 
که پولس در آیۀ  که از روح القدس است.« زمانی  ما را نجات داد، به غسل تولد تازه و تازگی 
گردیم به  که »تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث  ۷ می گوید هدف از تولد تازه این است 
که جزو  گردیم  که وارث همۀ چیزهایی  حسب امید حیات جاودانی،« منظورش این است 
آن حیات جاودان هستند – آسمان جدید، زمین جدید، بدن جدید، رابطه های جدید و 
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گناه به هرچه نیکو است و هرچه پرجالل است و ظرفیت  بی نقص، بینش جدید و عاری از 
که ورای تصورمان است. گونه ای از مسرور بودن در خدا  جدید برای 

تازه  تولد   :۳ فصل  تیطس  رسالۀ  در  تازه  تولد  مفهوم  دربارۀ  جدید  نمای  آن  است  این 
کل جهان هستی است. پیش درآمد آن بازآفرینی نهایی و عالمگیر در 

نمایی جدید در خصوص اینکه چرا به تولد تازه نیاز داریم

که نشان می دهد چرا به تولد تازه نیاز داریم. رسالۀ تیطس  نمایی واضح و روشن وجود دارد 
انواع  بندۀ  و  گمراه  و  نافرمان بردار  و  بی فهم  سابقًا  نیز  »ما  می کند:  اشاره  منظر  این  به   ۳ :۳
که الیق نفرت بودیم و بر یکدیگر  شهوات و لذات بوده، در خبث و حسد به سر می بردیم، 
بغض می داشتیم.« این آیه توصیف جهان مادی نیست؛ این آیه توصیف دل انسان است. 
که به لحاظ اخالقی پلیدند نه به لحاظ جسمانی: بی فهم،  کسانی است  این آیه توصیف 
کینه توز. همگی ما به نوعی  گناه آلود، بدجنس، حسود،  گمراه، بندۀ شهوات  نافرمان بردار، 

در این فهرست جای داریم.
که خدا چنین دلهایی را به خلقت جدیدش راه  که به تولد تازه نیاز داریم این است  دلیلی 
گر از سِر نو مولود نگردیم، ملکوت خدا را نخواهیم دید )یوحنا  گفتۀ عیسی، ا نخواهد داد. به 

۳: ۳(. به همین دلیل همۀ ما باید تولد دوباره یابیم. ما باید دگرگون شویم.

معنای فیض: اما خدا . . . 

کتاب مقدس می رسیم )آیۀ 4(: »لیکن . . . خدا.«  کنون، به یکی از ارزشمندترین عبارتها در  ا
گناه آلود بودیم. ما بدجنس و حسود و منفور  گمراه و بندۀ شهوات  ما بی فهم و نافرمان بردار و 
و بیزار از یکدیگر بودیم. اما . . . خدا . . . »لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهندۀ ما، 

خدا، ظاهر شد . . . ]خدا[ ما را نجات داد.«
که در رسالۀ افسسیان ۲: ۳- 5 مشاهده نمودیم: »همۀ  این همان توالی شگفت انگیزی است 
ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود 
که در  که دیگران. لیکن خدا،  را به عمل می آوردیم و طبعًا فرزندان غضب بودیم، چنان 
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که در خطایا  که با ما نمود، ما را نیز  رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود 
که محض فیض نجات یافته اید.« ما مرده بودیم،  گردانید، زیرا  مرده بودیم با مسیح زنده 
که  کاری از دستشان برنمی آید  گردانید. این معنای فیض است. مردگان  اما خدا ما را زنده 

کنند. اما خدا . . .  خودشان را زنده 
در رسالۀ تیطس ۳: ۳- 5 با همین حقیقت رو به رو هستیم. ما بندۀ شهوات و لذتهایی بودیم 
که خداوند نیکو است.  که باعث می شدند نتوانیم بچشیم و ببینیم  که آن قدر قدرت داشتند 
که به توانایی ما برای شناخت خدا و توکل به خدا و دوست داشتن خدا مربوط  تا جایی 
بود، ما مرده بودیم. اما . . . خدا. آیات 4- 5: »لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهندۀ ما، 
کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود  که ما به عدالت  خدا، ظاهر شد، نه به سبب اعمالی 

که از روح القدس است.« ما را نجات داد، به غسل تولد تازه و تازگی 

چگونه؟ به وسیلۀ غسل تولد تازه و نو نمودن

حال، به سومین پرسش می رسیم: »چگونه خدا این مهم را به انجام می رساند؟« »چگونه 
کالم عیسی در انجیل یوحنا فصل ۳، پولس نیز تولد تازه را  تولد تازه روی می دهد؟« همانند 
طاهر ساختن و تازه نمودن توصیف می کند. در انتهای آیۀ تیطس ۳: 5، پولس می گوید خدا 
که از روح القدس است.« تولد تازه یک طهارت  ما را نجات داد »به غسل تولد تازه و تازگی 

است، تولد تازه یک تازه شدن است.
کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن  گر  کالم عیسی را در انجیل یوحنا ۳: 5 به یاد آورید: »ا
کنید. شما به  که داخل ملکوت خدا شود.« به همین حقیقت در تیطس ۳: 5 توجه  نیست 

که از روح القدس است نجات یافتید. غسل تولد تازه و تازگی 
کتاب  که آب و روح به  در فصل ۲، استدالل من در خصوص انجیل یوحنا فصل ۳ این بود 

حزقیال ۳۶: ۲5- ۲۷ و وعدۀ خدا به قومش اشاره داشت:

ک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همۀ نجاسات و از همۀ  و آب پا
بتهای شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما 
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خواهم نهاد . . . و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک 
گردانید. خواهم 

منظور عیسی چیزی شبیه به این بود: »زمان وعده های عهد و پیمان جدید فرا رسیده است. 
حیات  روح القدس  رسید.  خواهد  انجام  به  حزقیال  وعدۀ  شما،  در  روح القدس  نزول  با 
می بخشد )یوحنا ۶: ۶۳(. من راه و راستی و حیات هستم )یوحنا ۱4: ۶(. وقتی روح القدس، 
محض ایمان، شما را به من پیوند دهد، شما تولد تازه خواهید یافت. دست کم، به دو طریق 
گذشته و تازه شدن برای همۀ چیزهایی  می توان به رویداد تولد تازه نگریست: طهارت از همۀ 

که در آینده در انتظار است.«
پس، وقتی پولس در رساله به تیطس ۳: 5 می گوید خدا »ما را نجات داد، به غسل تولد تازه 
کالم عیسی را بیان می کند: وعده های عهد و  که از روح القدس است،« تقریبًا همان  و تازگی 
گشته است. آن بازآفرینِی عالمگیر و نهایی  پیمان جدید از راه رسیده اند. ملکوت خدا آغاز 
که همواره  گناهانی است  ک شدن از همۀ  فرا رسیده است. این تولد تازۀ شما به معنای پا
مرتکب شده اید. این تولد تازه به معنای خلقت ِسرشت تازه ای به دست روح القدس است. 
پس از تولد تازه نیز هنوز خودتان هستید. اما، پس از تولد تازه، دو تغییر به وجود می آید: شما 

گشتن، تولد دوباره یافتن، به این معنا است. طاهر و تازه می گردید. از سِر نو مولود 
که بگوید  کید پولس در اینجا این است  چگونه خدا این تولد دوباره را پدید می آورد؟ تأ
کارهایی  که ما انجام داده ایم – حتی  کاری  تولد تازه به شخصیت خدا بستگی دارد نه به 
که در عدالت به جای آورده ایم. آیات 4- 5 در توضیحاتش به شخصیت خدا اشاره می کند 
چون  »لیکن  گردیم.  تازه مان  تولد  بانی  تا  نیست  ساخته  ما  دست  از  کاری  اینکه  به  و 
عدالت  به  ما  که  اعمالی  سبب  به  نه  شد،  ظاهر  خدا،  ما،  نجات دهندۀ  لطف  و  مهربانی 
از  که  تازگی  و  تازه  تولد  به غسل  داد،  را نجات  ما  بلکه محض رحمت خود  بودیم،   کرده 

روح القدس است.«
کم بر این آیات است. )ما را نجات داد، آیۀ 5(. حال آنکه، عطا  نجات یافتن درونمایۀ حا
که خدا به وسیله اش ما را نجات می دهد. پولس  نمودن تولد تازه آن طریق خاصی است 
تولد تازه و نجات ما را به نیکویی و لطف و رحمت خدا ربط می دهد )آیات 4- 5(. این 
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گناهکاران تولد دوباره می بخشد.  که چگونه خدا به  پاسخ نهایی پولس است به این پرسش 
خدا نیکو است. خدا مهربان است. خدا رحیم است.

به سبب مهربانی خدا

و  گوش شنوا  و  بینا  گشته اید و چشم  زنده  از مرگ روحانی  گر  – ا یافته اید  تولد دوباره  گر  ا
که عیسی باالتر از هر چیز دیگر سیراب کنندۀ  که بتوانید بچشید  حسی به شما عطا شده است 
کنید – همه به خاطر  که بتوانید به او اعتماد  گر دلی به شما عطا شده است  روحتان است، ا
که  کلیدی در آیۀ 4 به معنای مهربانی یا نیکویی است  مهربانی خدا است. نخستین واژۀ 
در زبانی یونانی chrestotes تلفظ می شود. در متن اصلی به زبان یونانی، پولس در رسالۀ 
آینده، دولِت بی نهایت فیض  »تا، در عالمهای  کار می برد:  به  را  واژه  افسسیان ۲: ۷ همین 

که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.« خود را به لطفی 
از شخصیت خدا بیشتر  بر ما جاری سازد. هرچه درکتان  را  خدا دوست دارد مهربانی اش 
او  است.  هستی  جهان  کل  خالق  خدا  می روید.  فرو  شگفتی  و  بهت  در  بیشتر  می گردد، 
کم است، از افتادن یک  کهکشانها است. او بر همۀ وقایع جهان حا حافظ و نگهدار هستی 
گنجشک تا تعداد موی سر شما )متی ۱0: ۲9- ۳0(. خدا بی نهایت توانا و حکیم و قدوس و 
عادل است و به طرز حیرت انگیزی مهربان. »چون مهربانی خدا ظاهر شد . . . « )تیطس 
که ذره ذرۀ وجود شما مسیحیان هر  ۳: 4(. به سبب این مهربانی، ما تولد دوباره یافتیم. باشد 

ساعت از هر روز ندا سر دهد: خدا با من مهربان است.

به سبب خیرخواهی خدا

پولس،  توصیف  در  می بخشد،  تازه  تولد  ما  به  مبنایش  بر  که  خدا  ذات  از  صفت  دومین 
که به  »لطف« ترجمه شده است. در زبان یونانی، این واژه philanthropia تلفظ می شود 
کتاب مقدس، معمواًل در توصیف محبت خدا این واژه به  معنی انسان دوستی می باشد. در 
کتاب تیطس این واژه استفاده شده است. منظور  کار نمی رود. در واقع، فقط در همین آیه از 
بنابراین،  که خدا خیرخواه انسانها است. خدا انسان دوست ترین است.  پولس این است 
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که خدا دلش می خواهد انسانها  گر تولد دوباره یافته اید، دلیلش این است  پولس می گوید ا
را برکت دهد.

که مسیح را برمی افرازد. او در آیۀ  سپس پولس به نکته ای بسیار مهم اشاره می کند، نکته ای 
که این مهربانی و این تمایل به انسان دوستی »ظاهر شد.« »لیکن چون مهربانی  4 می گوید 
و لطف نجات دهندۀ ما، خدا، ظاهر شد . . . ما را نجات داد، به غسل تولد تازه.« این به 
گر مهربانی و لطف  که ا چه معنا است؟ مهربانی و لطف خدا ظاهر شد. منظور این است 
ما  میان  به  و  به خود نمی گرفتند  انسانی  باقی می ماندند و جسم  خدا صرفًا در وجود خدا 

نمی آمدند، هیچ کس را نجات نمی دادند.
برای پاسخ  گشتند؟  گشتند؟ چگونه مهربانی و لطف خدا ظاهر  چگونه آن صفات ظاهر 
که در آیۀ 4 خدا »نجات دهندۀ ما« نامیده  به این پرسش باید به این واقعیت توجه نمود 
ما«  آیۀ ۶، عیسی »نجات دهندۀ  می شود: »مهربانی نجات دهندۀ ما، خدا، ظاهر شد.« در 
نامیده می شود: »که او را ]روح القدس را[ ]خدا[ به ما به دولتمندی ِافاضه نمود، به توسط 
نجات دهندۀ ما، عیسی مسیح.« به بیان دیگر، خدا، نجات دهندۀ ما، در شخص مسیح، 

گشت. عیسی خودش ظهور نیکویی و محبت خدا است. نجات دهندۀ ما، ظاهر 
کتابی  کار تاریخی مسیح روی داد. در این  که تولد تازۀ ما به سبب  این بدان معنا است 
کنون در حال مطالعه اش هستید، این حقیقت را بارها و بارها شاهد بوده ایم. تولد تازه  که ا
که به تاریخ بی ربط باشد. تولد تازه یک واقعیت ملموس  گنگ روحانی نیست  یک تغییر 
تاریخ  که در  را به خداوند عیسی،  ایمان، ما  که طی آن روح خدا، محض  تاریخی است 
گرفت، پیوند می دهد تا حیاِت آن نجات دهندۀ مصلوب و قیام کرده  جسم انسانی به خود 
که  داد  روی  جهت  آن  از  تازه  تولد  گشته ایم.  متحد  او  با  کنون  ا که  چرا  گردد،  ما  حیات 
از  و  داد  جان  گناهکاران  خاطر  به  و  آمد  جهان  به  خدا  لطف  و  مهربانی  قالب  در   عیسی 

مردگان برخاست.

به سبب رحمت خدا نه به سبب اعمال ما

که دلیل تولد تازۀ ما است رحمت او می باشد. پولس این موضوع  سومین جنبه از ذات خدا 
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که ما باید مبنای تولد تازه مان را بر رحمت  کاماًل مشخص نماید  را به شکلی بیان می کند تا 
کرده بودیم،  که ما به عدالت  خدا قرار دهیم نه بر اعمال خودمان. آیۀ 5: »نه به سبب اعمالی 

بلکه محض رحمت خود ]خدا[ ما را نجات داد، به غسل تولد تازه.«
گر تولد دوباره یافته اید، به خاطر رحمت خدا است. خدا رحیم است. ما الیق نبودیم تولد  ا
دوباره بیابیم. ما سرسخت و مقاوم و به لحاظ روحانی مرده بودیم. عدالت خدا می طلبید 
که در خطایا  که در رحمانیت دولتمند است . . . ما را نیز  که ما را نادیده بگیرد. »لیکن خدا، 
گردانید« )افسسیان ۲: 4- 5(. ما حیات تازه مان را – تولد تازه مان  مرده بودیم با مسیح زنده 

را مدیون رحمت هستیم.

نه بهترین اعمال ما و نه بهترین انگیزه های ما

خدا مهربان است. خدا انسان دوست است. خدا رحیم است. به همین دلیل، ما تولد دوباره 
کند و فقط مثبت  یافتیم. خدا ما را تولد دوباره بخشید. پولس می توانست به همین بسنده 
گفت: »نه به سبب اعمالی  گرفت و در آیۀ 5 چنین  گوید. اما او باری دیگر را بر دوش  سخن 
گرایش ما به چه سمتی  کرده بودیم . . . ما را نجات داد.« پولس می دانست  که ما به عدالت 
که  که حتمًا خودمان یک عمل نیکویی انجام داده ایم  است. معمواًل، تصور ما این است 
اتفاق خوبی برایمان روی داده است. پولس این را می دانست. از این رو، به ما هشدار داد.

وقتی بحث نجات یافتن به واسطۀ تولد تازه به میان می آید، خیال نکنید معادله به آن شکلی 
که پولس نمی گوید این نجات به سبب اعمالی  که شما تصور می کنید. حواستان باشد  است 
– به  تازه  تولد  – این  این نجات  او می گوید  بودیم.  آورده  به جا  که در شریعت گرایی  نبود 
کرده بودیم. نه فقط بدترین اعمال و بدترین انگیزه هایتان  که به عدالت  سبب اعمالی نبود 
نمی باشند.  نظر  در  نیز  انگیزه هایتان  بهترین  و  اعمال  بهترین  حتی  بلکه  نیستند،  نظر  مد 
حفظ  تازه تان  تولد  نمی شوند  باعث  شما  اعمال  نشدند.  تازه تان  تولد  موجب  شما  اعمال 

کاماًل، برعکس است. ثمرۀ تولد تازه اعمال نیکو می باشد. گردد. 
که مرا مطمئن می سازد عبارت »غسل تولد تازه« در آیۀ 5  همین حقیقت یکی از دالیلی است 
به تعمید در آب اشاره نمی کند. نه رسم ختنه در عهدعتیق نه آیین تعمید آب در عهدجدید 
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کلیسا، هیچ یک، به ما تولد دوباره  که به جا می آوریم و نه حتی آیینهای  نه اعمال نیکویی 
کاماًل رایگان خدا بانی تولد تازۀ ما هستند.  نمی بخشند. مهربانی خدا، لطف خدا، رحمت 
که به عدالت انجام می دهیم قادر نیستند  نه ختنه نه تعمید در آب نه هیچ یک از اعمالی 
که وقتی روی می دهد با خودش اعمال صالح به  به ما تولد تازه بخشند. این تولد تازه است 

همراه می آورد نه اینکه اعمال صالح بانی تولد تازه باشند.
که ببینید هیچ چیز نمی تواند به اندازۀ این حقیقت  کند  که خدا شما را چشمانی عطا  باشد 
که بدانید تولد دوباره تان به خاطر هیچ یک از اعمالتان نبوده  شما را فروتن و شادمان سازد 
است، بلکه به سبب رحمت خدا تولد دوباره یافته اید. تسلیم این حقیقت شوید و در آن 

مسرور باشید.





مکاشفۀ  در  که  را  فیضی  آن  کامل  امید  شده،  هشیار  و  ببندید  را  خود  دلهای  کمر  لهذا 
عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید و چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید 
که شما را خوانده است  که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس  بدان شهواتی 
که  زیرا  باشید،  »مقدس  است:  مکتوب  زیرا  باشید.  مقدس  سیرت  هر  در  نیز  شما  خود 
کس  بر حسب اعمال هر  که بدون ظاهربینی  را پدر می خوانید،  او  من قدوسم.« و چون 
که خریده  داوری می نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. زیرا می دانید 
که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طال  شده اید از سیرت باطلی 
که پیش از  بّرۀ بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح،  گرانبها، چون خون  بلکه به خون 
که به وساطت او شما بر آن  گردید،  بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر 
که او را از مردگان برخیزانید و او را جالل داد ایمان آورده اید تا ایمان و امید شما  خدایی 
بر خدا باشد. چون َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانۀ 
که تولد تازه  بی ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. از آن رو 
تا ابداالباد باقی  که زنده و  کالم خدا  از غیر فانی، یعنی به  از تخم فانی بلکه  یافتید نه 
گیاه پژمرده شد  گیاه.  ِل 

ُ
گ گیاه است و تمام جالل او چون  که »هر بشری مانند  است. زیرا 

که به شما  کالمی  کلمۀ خدا تا ابداالباد باقی است.« و این است آن  لش ریخت. لکن 
ُ
گ و 

بشارت داده شده است.

اول پطرس ۱: ۱۳- ۲5



با  کشور،  ِکالِرنس توماس، قاضی دیوان عالی  کتاب، خودزندگی نامۀ  از نوشتن این  پیش 
کاتولیک  عنوان »پسر پدربزرگم: یک شرح حال« را مطالعه می کردم. او در یک خانواده ای 
تربیت یافته و در دانشگاه صلیب مقدس واقع در شهر ُوسِتر در ایالت ماساچوست تحصیل 
گشت، البته  کلیسا جدا  که در آن دانشگاه تحصیل می کرد، یک مدت از  کرده بود. زمانی 

نه برای همیشه. توماس می گوید:

به  وابسته  کلیسای  به  بار  آخرین  و  اولین  برای  دانشکده،  در  حضورم  هفتۀ  دومین  در 
گذاشتم. نمی دانم چرا اصاًل به خودم زحمت دادم – شاید  دانشگاه صلیب مقدس قدم 
که بود، نیمۀ  گناه می کردم. خالصه، به هر دلیلی  از روی عادت بود و شاید هم احساس 
کردم. همه چیز پیرامون مسایل عقیدتی بود نه در  موعظه از جایم بلند شدم و آنجا را ترک 
کرده بودند. به نظرم هیچ بخشی از  که ذهن مرا به خود مشغول  مورد مشکالت اجتماعی 

آن موعظه به دغدغه های من ربط نداشت.۱۳

۸

محضایمانبهعیسیمسیح
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چه چیزی ربط دارد؟

گفته های  به  باید  مردم  چرا  می اندیشم.  داشتن  ربط  مقولۀ  به  خیلی  واعظ،  مقام  در  من، 
کنند؟ »ربط داشتن« واژه ای دوپهلو  گفته های من توجه  گوش دهند؟ چرا مردم باید به  من 
کنند آن  آنها احساس  گر  ا به زندگی مخاطبان ربط داشته باشد  است. موعظه ای می تواند 
باشد.  معنی اش  یک  می تواند  این  آورد.  خواهد  به جا  مهمی  تغییر  زندگی شان  در  موعظه 
موعظه  آن  چون  دارد  ربط  آنها  زندگی  به  موعظه ای  که  باشد  این  می تواند  دیگرش  معنی 
چه  کنند  احساس  را  آن  خودشان  چه  گذاشت،  خواهد  به جا  مهمی  تغییر  زندگی شان   در 

احساس نکنند.
این معنی دوِم ربط داشتن هادی و راهنمای من در موعظه ها و نوشته هایم است. به عبارت 
که واقعًا برای زندگی شما مهم و بامعنا هستند،  کنم  دیگر، قصد من این است مطالبی را بیان 
به  رسیدن  برای  من  روش  نباشید.  خواه  باشید  واقف  بودنشان  بامعنا  و  مهم  به  شما  خواه 
که تا حد ممکن به آنچه از نظر خدا در  کنم  که چیزی را بیان  هدف مورد نظر این است 
که به تصور خودمان – نه از  کالمش مهم است نزدیک باشد، نه اینکه مطلبی را بر زبان آورم 

کالم خدا – موضوعی مهم است. دیدگاه 
ِکالِرنس  کلیسا، شاید نمونه های فراوانی از جوانهای آرمان گرایی مانند  در هر جلسۀ پرستشی 
کرۀ زمین یا  گرم شدن  توماس حضور داشته باشند، مملو از خشم ناشی از تبعیض نژادی یا 
کودکان یا بی خانمانی یا فقر یا جنگ در  سقط جنین یا بیمۀ خدمات درمانی محدود برای 
عراق یا اختالس یا قاچاق انسان یا بحران ایدز در سراسر جهان یا بچه های یتیم بی شمار 
معضالت  یا  قانونی  غیر  مهاجران  با  برخورد  طرز  یا  مسکن  وام دهندگان  زیاده خواهی  یا 
کنید من خطاب به این افراد با چنین  گشته اند. حال، تصور  که از زندان آزاد  مسیحیانی 
که انسان چگونه  کنیم  که امروز قرار است در این باره صحبت  کنم  دغدغه های ذهنی اعالم 
کنند و راه خروج  ِکالِرنس توماس برخورد  می تواند تولد دوباره بیابد. چه بسا آنها نیز مانند 
که این جهان با آنها رو به رو است  گیرند و بگویند: »این حرفها به مشکالت واقعی  را پیش 

هیچ ربطی ندارند.«
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پرداختن به آنچه مهم ترین است

که  چه بسا آن افراد در اشتباه باشند – دو چندان در اشتباه باشند. چه بسا در اشتباه باشند 
کرۀ زمین  گرم شدن  کاماًل به تبعیض نژادی و  متوجه نشوند منظور عیسی از اشاره به تولد تازه 
و سقط جنین و بیمۀ خدمات درمانی و همۀ مسایل دیگر زمانۀ ما ربط دارد. در فصلهای 

که ثمرۀ الزم و واجب تولد تازه چه خواهد بود. کرد  آینده، بررسی خواهیم 
گمان می کنند این مسایل نامبرده مهم ترین مسایل زندگی  که  دوم اینکه، آن افراد در اشتباهند 
هستند. خیر، اینها مهم ترین مسایل زندگی نیستند. شاید در خصوص این مسایل پای مرگ 
که همۀ این مسایل نامبرده تسکین دردها  و زندگی در میان باشد، اما مهم ترین نیستند، چرا 
که پس از این زندگی در  کوتاه زمینی هستند، ولی عذاب ابدیی را  و رنجهای این زندگی 
انتظار است تسکین نمی بخشند. از چشم انداز مثبت، شاید این مسایل به رفاه و سعادت 
کنند، اما نمی توانند ضامن سعادت سالهای بی شمار  کمک  هشتاد و اندی سال زندگی ما 

ما در حضور خدا باشند.
که به مهم ترین موضوع بپردازم و به ارادۀ مکشوف خدا  وظیفۀ من در مقام شبان این است 
کنم  دعا  و  باشید(  موقعیتی  چنین  در  می توانید  هم  )شما  بمانم  نزدیک  کتاب مقدس  در 
کلیسا  که در جمع  ِکالِرنس توماس های خشمگین و جوان و آرمان گرا و هر شخص دیگری 
را  آن  و عظمت  آید  به چشمش  است  مهم  نظر خدا  از  آنچه  فیض خدا،  به  دارد،  حضور 

کند. احساس 

شکوه عیسی را ببینید و بچشید

کسی از سِر نو مولود  گر  عیسی در انجیل یوحنا ۳: ۳ می فرماید: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
از  ماندن  معنای محروم  به  ندیدن  را  نمی تواند دید.« ملکوت خدا  را  نشود، ملکوت خدا 
چنین  ملکوت  از  خارج  می فرماید  عیسی   ،۱۲ -۱۱ :8 متی  انجیل  در  است.  خدا  ملکوت 
گریه و فشار دندان باشد.« او خارج از ملکوت را »عذاب  که  است: »ظلمت خارجی، جایی 
داخل  که  است  این  بودن  ملکوت  از  خارج  مقابِل  نقطۀ   .)4۶ :۲5 )متی  نامید  جاودانی« 
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کل عالم، در شادی جاودانه،  کنار عالی ترین شخص در  را  ابدیت  و  ملکوت خدا باشیم 
سپری نماییم )یوحنا ۱8: ۲4(.

که به عیسی مسیح ایمان  کسانی  که به همراه تعداد بی شمار  چیزی مهم تر از این وجود ندارد 
آورده اند، در ملکوت خدا، شخصًا جالل مسیح را ببینیم و بچشیم. روزی فرا خواهد رسید 
کرۀ زمین را با صلح و عدالت و همۀ نیکویی ها مملو سازد. مسیح خودش مرکز و  که آن جالْل 

درخشش آن جالل خواهد بود.

نقش ما در تولد تازه چیست؟

در فصل حاضر، این پرسش مطرح است: »نقش ما چیست؟« »در رویداد تولد تازه، ما چه 
اشاره  یافته ام  کتاب مقدس  که در  پاسخی  به  ابتدا،  داریم؟«  ما نقش  می کنیم؟« »چگونه 

کدام آیات عنوان شده است. که این پاسخ در  می کنم و سپس به شما نشان خواهم داد 
که ایمان بیاورید، ایمان بیاورید به پسر مصلوب  نقش شما در رویداد تولد تازه این است 
گنجینۀ زندگی تان بدانید. ایمان  و قیام کردۀ خدا، عیسی مسیح، و او را منجی و خداوند و 
آوردن به مسیح طریق سهیم شدن شما در رویداد تولد تازه تان است. شما در تولد تازه نقش 
که واقعًا هست ایمان می آورید: منجی  کسی  که در تولد تازه به مسیح در مقام آن  دارید، چرا 

گنجینۀ این عالم هستی است. که باارزش ترین است و  و خداوندی 
که به دست خدا صورت می گیرد همزمان هستند. در همان  ایمان آوردن شما و تولد تازۀ شما 
توجه  مهم  نکتۀ  این  به  می آورید.  ایمان  شما  می بخشد  تازه  تولد  شما  به  خدا  که  لحظه 
نمایید: عملکرد خدا عامل قطعی و بی چون و چرای عملکرد شما است. تولد تازه بخشیدِن 

خدا عامل قطعی و بی چون و چرای ایمان آوردن شما است.
که چگونه ممکن است در دو عمِل همزمان یکی عامل  شاید این پرسش برایتان مطرح شود 
گر درک این امر برایتان دشوار است، آتش و حرارت یا آتش و روشنایی را  دیگری باشد. ا
که آتش پدید می آید، حرارت هم ایجاد می گردد. در همان  در نظر بگیرید. در همان لحظه 
بگوییم  که  نیست  چنین  اما  می گردد.  ایجاد  هم  روشنایی  می آید،  پدید  آتش  که  لحظه 



۱09

سرانجام زنده ام

که آتش عامل حرارت  گشته است. می دانیم  حرارت عامل آتش شده یا روشنایی عامل آتش 
و روشنایی است.

که »چگونه ما در تولد تازه  کتاب مقدس برای این پرسش یافته ام  که در  این است پاسخی 
که در این زمینه راهنمای من بودند. کنون، به آیاتی می پردازیم  نقش داریم؟« ا

»اطاعِت راستی«

مبحث خود را با رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۲- ۲۳ آغاز می کنیم:

برادرانۀ بی ریا داشته  تا محبت  به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید  را  َنْفسهای خود  چون 
که تولد تازه یافتید نه از  باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. از آن رو 

که زنده و تا ابداالباد باقی است. کالم خدا  تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به 

از آنچه روی  که هدف  به چند نکته در این آیات توجه نمایید. یک نکته این می باشد 
می دهد محبت نمودن است. »چون َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا 
محبت برادرانۀ بی ریا داشته باشید.« به بیان دیگر، طاهر ساختِن َنْفس به اطاعِت راستی 
که طاهر ساختن َنْفس به معنای  به محبت برادرانۀ بی ریا ختم می گردد. توجه داشته باشید 
که طاهر ساختِن َنْفس به منظور محبت  پدید آمدن محبت برادرانه نیست. موضوع این است 
می گیرد.  برادرانه صورت  ابراز محبت  به هدف  َنْفس  است. طاهر ساختِن  داشتن  برادرانه 
به  را  خود  »َنْفسهای  می گوید   ۲۲ آیۀ  وقتی  پس،  است.  روح القدس  اصلی  ثمرۀ  محبت 
که چیزی اساسی تر از محبت برادرانه در  اطاعِت راستی طاهر ساخته اید،« منظور این است 

حال وقوع است.
بنابراین، »اطاعت« در اینجا اطاعِت محبت نیست، بلکه به اطاعِت محبت ختم می گردد. 
نامیده  از این جهت »اطاعِت راستی«  و  کنش صحیح به حقیقت است  اطاعِت راستی وا
کالم خدا اشاره  می شود )آیۀ ۲۲(. آن راستی چه می باشد؟ در بافت این آیات، »راستی« به 
که زنده و  کالم خدا  که در آیۀ ۲۳ چنین عنوان می گردد: »به  دارد. این راستی همان است 
کالم خدا در آیۀ ۲5 بشارت، خبر خوش، انجیل، نامیده می شود:  تا ابداالباد باقی است.« 
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که به شما بشارت داده شده است.« بنابراین، اطاعِت راستی در آیۀ  کالمی  »این است آن 
۲۲ به معنی اطاعِت انجیل است.

اطاعِت انجیل به چه معنا است؟ اطاعِت انجیل به معنای ایمان آوردن به عیسی است، زیرا 
که تو  هدیۀ رایگان انجیل از ما می خواهد ایمان بیاوریم: »به خداوند عیسی مسیح ایمان آور 
و اهل خانه ات نجات خواهید یافت« )اعمال رسوالن ۱۶: ۳۱؛ اول قرنتیان ۱5: ۱- ۲(. حکم 
از هر چیز  قبل  انجیل  آنچه  نما.  را محبت  برادرت  که  نیست  این  انجیل  و اصلی  نخست 

می طلبد ایمان است. پس اطاعِت انجیل، در مرحلۀ اول، ایمان آوردن است.
در فصل سوم از رسالۀ اول پطرس، می توانید باز هم این حقیقت را مشاهده نمایید. شوهرانی 
زنان،  ای  »همچنین،  گشته اند.  توصیف  خدا  کالم  نامطیعاِن  ندارند  ایمان  مسیح  به  که 
کالم نشوند، سیرت زناْن ایشان را بدون  گر بعضی نیز مطیع  شوهران خود را اطاعت نمایید تا ا
که آنها ایماندار  کالم به این معنا است  کالم دریابد« )اول پطرس ۳: ۱(. اطاعت نکردن از 
کالم نکرده« و آیۀ 4: ۱۷:  نیستند. در رسالۀ اول پطرس ۲: 8 نیز به همین شکل است: »اطاعِت 
کالم به معنای  که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند.« از این رو، اطاعت نکردن از  »کسانی 

که همانا به معنای ایمان نداشتن می باشد. اطاعت نکردن از انجیل است، 
خدا  می گوید  او  می کند.  بیان  را  منظور  همین   8 :۱ تسالونیکیان  دوم  رسالۀ  در  نیز  پولس 
مسیح  عیسی  ما  خداوند  انجیل  و  نمی شناسند  را  خدا  که  آنانی  از  کشید  خواهد  »انتقام 
می خواند،  ایمان  به  را  مردمان  مسیح  عیسی  انجیل  دیگر،  بیان  به  نمی کنند.«  اطاعت  را 
بشارت«  یعنی  راستی،  »کالم  به  و  نیاوردند  ایمان  آنها  نکردند.  اطاعت  مردمان  این   ولی 

کردند.۱4 پشت 
که پطرس می گوید »َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا محبت  پس، زمانی 
که »َنْفسهای خود را به  برادرانۀ بی ریا داشته باشید« )اول پطرس ۱: ۲۲(، منظورش این است 
ایمان به انجیل عیسی مسیح طاهر ساخته اید و این ایمان شما را به محبت برادرانه سوق داده 
است.« ایمان از راه محبت عمل می کند )غالطیان 5: ۶(. محبت از ایمان بی ریا سرچشمه 

می گیرد )اول تیموتائوس ۱: 5(.
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ایمان آوردن: رخ نمایاندن تولد تازه

گر به یاد داشته باشید، در فصل قبل با مراجعه به انجیل یوحنا ۳: 5 و رسالۀ تیطس ۳: 5  ا
عیسی  غسل.  و  آب  تصویر   – دارد  کار  و  سر  گشتن  طاهر  با  تازه  تولد  که  نمودیم  بررسی 
کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست  گر  می فرماید: »آمین، آمین، به تو می گویم، ا
که داخل ملکوت خدا شود.« پولس هم می گوید خدا »ما را نجات داد، به غسل تولد تازه.« 
بنابراین، وقتی پطرس می گوید َنْفسهای ما به اطاعِت راستی، یعنی با ایمان به انجیل، طاهر 
گشته است و همچنین وقتی می گوید این طاهر شدن خودش محبت نیست بلکه به محبت 
که این طاهر شدن طاهر  که منظور پطرس این می باشد  ختم می گردد، برداشت من این است 
که در انجیل  که به هنگام تولد تازه رخ می دهد. این همان طاهر شدنی است  شدنی است 

یوحنا ۳: 5 به »آب« اشاره دارد و در رسالۀ تیطس ۳: 5 به »غسل«. این است تولد تازه.
راستی« طاهر  اطاعِت  »به  و  آن غسل می یابیم  به  که  تازه ای  تولد  که  معنا است  بدان  این 
تولد  رویداد  در  کمال  و  تمام  ما  بنابراین،  هستند.  رویداد  یک  از  جزیی  همه  می گردیم 
عیسی  انجیل  به  ما  آوردن  ایمان  بحث  است.  ما  تازۀ  تولد  رویداِد  این  داریم.  سهم  تازه 
که می گویم تولد تازۀ من بدون ایمان آوردنم به  مسیح در میان است. به همین دلیل است 
 انجام نمی رسد. در ایمان آوردنمان، تولد تازه رخ می دهد و باعث می شود در حیات تازه 

َنَفس بکشیم.

خدا عامل و بانی ایمان آوردن ما است

در آیۀ ۲۳، پطرس این حقیقت را در مفهوم تولد دوباره یافتن توضیح می دهد. این دو آیه را 
کنار هم قرار می دهم تا بتوانید ارتباط میان طاهر نمودن روح )عمل ما( و تولد دوباره یافتن 
کنید: »چون َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا  )عمل خدا( را مشاهده 
محبت برادرانۀ بی ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. از آن رو 
که زنده و تا ابداالباد  کالم خدا  که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به 
باقی است.« ارتباط میان عملکرد ما در تولد تازه )آیۀ ۲۲( و عملکرد خدا در تولد تازه )آیۀ 



محض ایمان به عیسی مسیح

۱۱۲

که تولد تازه یافتید«۱5 بر این رابطۀ  ۲۳( رابطۀ علت و معلول است. عبارت »از آن رو ]چون[ 
در  را  خود  دلهای  ما  است.  ما  عملکرد  شالودۀ  خدا  عملکرد  دارد.  داللت  معلول  و  علت 
که ما تولد دوباره می یابیم و قادر می گردیم تولد  اطاعِت انجیل طاهر می سازیم، به این معنا 

که خدا ما را تولد دوباره می بخشد. دوباره بیابیم، چرا 

خدا عامل قطعی است

که نشان می دهند عملکرد خدا  در آیات نامبرده در رسالۀ اول پطرس، سه سرنخ وجود دارند 
ایمان  بانی  و  که خدا عامل  معنا  این  به  تازه است،  تولد  ما در  تازه عامل عملکرد  تولد  در 

آوردن ما است.
نخستین سرنخ به ترتیب جمله ها بازمی گردد. آیۀ ۲۲ یک حکم است: »یکدیگر را از دل به 
که ما با ایمان به  شدت محبت بنمایید« و آیۀ ۲۲ پیش نیاز آن محبت است، به این معنا 
که به نظر می رسد پیش نیاز  انجیل دلهایمان را طاهر ساخته ایم. سپس به آیۀ ۲۳ می رسیم 
که به انجیل ایمان  هر دو باشد. چون خدا وارد عمل می گردد، شما این توانایی را می یابید 
پس  نمایید.  محبت  را  یکدیگر  بتوانید  تا  می سازد  طاهر  را  شما  دل  که  انجیلی  بیاورید، 
که  این عملکرد خدا است  ما است.  ورزیدن  و محبت  آوردن  ایمان  عملکرد خدا شالودۀ 

ایمان آوردن و مهرورزی را ممکن می سازد.
که طبق  که نشان می دهد خدا عامل و بانی ایمان آوردن ما است این می باشد  دومین سرنخ 
فانی  از تخم  نه  یافتید  تازه  »تولد  تازه می گرداند:  تولد  برای  ابزاری  را  کالمش  آیۀ ۲۳ خدا 
باقی است.« عده ای عبارت  ابداالباد  تا  و  زنده  که  کالم خدا  به  یعنی  فانی،  از غیر  بلکه 
که شاید نسبتی اشتباه نباشد  را به روح القدس نسبت می دهند،  آیۀ ۲۳  تخم غیر فانی در 
کالم خدا اشاره می کند. در  که »تخم غیر فانی« به  )اول یوحنا ۳: 9(. اما نظر من این است 
باقی«  ابداالباد  تا  و  کالم خدا »زنده  این تخم »غیر فانی« توصیف می گردد و  نامبرده،  آیۀ 
کمابیش یکی هستند. از این رو، برداشت من این است  توصیف می شود. این دو توصیف 
که عبارت »تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی« با عبارت »]تولد تازه یافتید[ به 
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که زنده و تا ابداالباد باقی است« به یک معنا می باشند. تأیید چنین برداشتی این  کالم خدا 
کالم خدا است نه بر روح القدس. کل تمرکز آیات ۲4- ۲5 بر  که  است 

کالم  کار می برد و  کالمش را برای تولد تازه بخشیدن به  که خدا  بنابراین، نکته اینجا است 
خدا با به بار نشاندن ایمان تولد تازه می بخشد. منظور پولس در رسالۀ رومیان ۱0: ۱۷ همین 
ایمان آوردن  تازه به  گر تولد  ا کالم خدا.« پس،  از  از شنیدن است و شنیدن  است: »ایمان 
کالم خدا عامل ایمان آوردن ما است و رسالۀ اول پطرس ۱: ۲4 می فرماید  گر  ما ربط دارد و ا
کار  کالمش تولد تازه می بخشد، پس در همۀ این مراحل دست مسلم خدا در  خدا به واسطۀ 
ارادۀ  نیز در رسالۀ یعقوب ۱: ۱8 به همین حقیقت اشاره می کند: »او محض  است. یعقوب 
که ما ایمان آوریم. این ارادۀ ما  کلمۀ حق تولید نمود.« خدا اراده نمود  خود ما را به وسیلۀ 
که ایمان آوردن ما  که خدا را وادار به عمل نمود. این ارادۀ خدا بود  برای ایمان آوردن نبود 

را ممکن ساخت.
که  این می باشد  ما است  آوردن  ایمان  بانی  و  اینکه خدا عامل  سومین سرنخ در خصوص 
کتاب اعمال رسوالن فصل ۱5 و در شورای اورشلیم همین موضوع را بیان می کند. او  پطرس در 
می گوید غیر یهودیان و یهودیان، هر دو، نجات یافتند و این نجات فقط مخصوص یهودیان 
گفتار پطرس بسیار مهم است: »]خدا[ در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت،  نبود. این 

بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود« )اعمال رسوالن ۱5: 9(.
در رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۲ نیز پطرس همین حقیقت را بیان می کند: »َنْفسهای خود را به اطاعِت 
که »َنْفسهای خود را به ایمان طاهر ساخته اید . .  راستی طاهر ساخته اید . . . « به این معنا 
. .« در اعمال رسوالن ۱5: 9، پطرس از همین طاهر نمودن و ایمان سخن می گوید، اما صریح 
که خدا به واسطۀ ایمانمان ما را طاهر می گرداند. »]خدا[ در میان ما  و روشن عنوان می کند 
و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود.« خدا محض 
که در رویداد تولد تازه ایمان ما هم  ایمانشان دلهایشان را طاهر نمود. این به ما نشان می دهد 
که خدا در ما  جنبه ای بسیار مهم است و هم ابزاری بسیار حیاتی در طاهر ساختنی است 
پدید می آورد. اما ایمان ما حرف آخر را نمی زند. ایمان ما عامل خودش نیست. خدا عامل 

و بانی ایمان ما است.
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این حقیقت برای ما به چه معنا است؟

این حقیقت برای ما به چه معنا است؟ این حقیقت برای ما چهار معنا دارد. دعای من این 
که این حقایق را با شادی پذیرا شوید. است 

نجات . ۱ بتوانیم  تا  بیاوریم  ایمان  باید  ما  که  است  معنا  بدین  حقیقت  این 
نجات  خانه ات  اهل  و  تو  که  آور  ایمان  مسیح  عیسی  خداوند  »به  یابیم. 
خواهید یافت« )اعمال رسوالن ۱۶: ۳۱(. تولد تازه جای ایمان را نمی گیرد. 

کار دارد. تولد تازه تولد ایمان است. تولد تازه با ایمان سر و 
ایمان . ۲ گذارند  وا خودمان  به  را  ما  گر  ا که  است  معنا  بدین  حقیقت  این 

که مرده به قدرت خودش زنده شود. نمی آوریم. هیچ امیدی وجود ندارد 
که رحمتش دولتمند است و محبتش . ۳ که خدا،  این حقیقت بدین معنا است 

ایمان  مسلم  و  قطعی  بانی  و  عامل  است،  مقتدرانه  فیضش  و  است   عظیم 
شما است.

یافته است محبت . 4 تولد دوباره  که  ثمرۀ دلی  اول پطرس ۱: ۲۲،  بر رسالۀ  بنا 
تازه  تأثیر تولد  که همۀ مسایل زندگی تحت  می باشد. این بدان معنا است 
بیمۀ خدمات  زمین، سقط جنین،  کرۀ  گرم شدن  نژادی،  تبعیض  هستند: 
کودکان، بی خانمانی، فقر، جنگ در عراق، اختالس،  درمانی محدود برای 
بی شمار،  یتیم  بچه های  جهان،  سراسر  در  ایدز  بحران  انسان،  قاچاق 
قانونی،  غیر  مهاجران  با  برخورد  طرز  مسکن،  وام دهندگان  زیاده خواهی 
تازه  تولد  تأثیر  از  گشته اند. هیچ چیز  آزاد  از زندان  که  معضالت مسیحیانی 
جدا نیست. از همه مهم تر، ورود شما به ملکوت خدا و دیدن روی عیسی تا 

ابد به تولد تازه وابسته است.

ایمان بیاورید. به  از شما تمنا می کنم به خداوند عیسی مسیح  از جانب مسیح،  از این رو، 
هم  گر  ا گردانید.  زندگی تان  گنجینۀ  را  او  و  بیاورید  ایمان  و خداوندتان  منجی  مقام  در  او 
ایماندار هستید، خود را زیر دست پرمهر خدا فروتن نمایید و در مقام فرزند ابدی و همیشگی 
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ِکالِرنس  گردانید. به  خدا خود را وقف تسکین رنج و عذاب، به ویژه رنج و عذاب ابدی، 
کنارتان هستند یاری رسانید تا ارتباط میان حقیقت و محبت را مشاهده  که در  توماس هایی 
را  آزادی می بخشد  که  که تولد دوباره می بخشد و انجیلی  ارتباط میان انجیلی  تا  نمایند، 

مشاهده نمایند.



بود.  خدا  نزد  ابتدا  در  همان  بود.  خدا  کلمه  و  بود  خدا  نزد  کلمه  و  بود  کلمه  ابتدا،  در 
او  در  نیافت.  وجود  موجودات  از  چیزی  او  از  غیر  به  و  شد  آفریده  او  واسطۀ  به  همه چیز 
حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درنیافت. 
که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور  شخصی از جانب خدا فرستاده شد 
بر نور شهادت  تا  او آن نور نبود، بلکه آمد  او ایمان آورند.  شهادت دهد تا همه به وسیلۀ 
که هر انسان را منّور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان  دهد. آن نور حقیقی بود 
و  آمد  نزد خاّصان خود  به  را نشناخت.  او  و جهان  آفریده شد  او  به واسطۀ  و جهان  بود 
کردند قدرت داد تا فرزندان خدا  که او را قبول  کسانی  خاّصانش او را نپذیرفتند و اما به آن 
که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از  که به اسم او ایمان آورد،  گردند، یعنی به هر 
کن شد، پر از فیض  گردید و میان ما سا کلمه جسم  خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند و 

و راستی، و جالل او را دیدیم، جاللی شایستۀ پسر یگانۀ پدر.

یوحنا ۱: ۱- ۱4



این  گوش می دادم.  دانشگاه،  استاد  مانگال وادی،  ویشال  به سخنرانی  چند وقت پیش، 
کوباْین« بخشی از مجموعه سخنرانیهای او به نام »آیا خورشید  سخنرانی با عنوان »از باخ تا 
که در دانشگاه مینه سوتا ترتیب داده بود. در  کند؟« به حساب می آمد  باید از مغرب غروب 
کاربرد ِورد )ماْنترا( در مذهب هندو و جنبش معروف  این سخنرانی، او به طور مختصر دربارۀ 
کردم این  گفته هایش را شنیدنم، با خودم فکر  به عصر جدید )نیو ِایج( صحبت نمود. وقتی 
کتاب را  از  از نکته های این فصل  تا بتوانم یکی  کرد  کمک خواهند  گفته ها خیلی به من 
کالم خدا به چه صورت عمل می کند و تولد تازه به بار می آورد. که  کنم و توضیح دهم  بیان 

کنون، قصد دارم بررسی فصل قبل بر روی رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۳ را به بررسی انجیل یوحنا  ا
که چگونه این ِورد )ماْنترا( با  ۱: ۱۲- ۱۳ در این فصل ربط دهم و بر این موضوع تأمل نمایم 
جنبش  این  به  وابسته  تارنماهای  از  بسیاری  که  است  جالب  خیلی  دارد.  تفاوت  انجیل 
کلمه نزد خدا بود و  کلمه بود و  معنای ماْنترا را به انجیل یوحنا ۱: ۱ ربط می دهند: »در ابتدا، 
که حقیقت در اصل در یک سری  کلمه خدا بود.« این مذهب و این جنبش بر این باور است 

۹

بهواسطۀخبرخوشیکهقابلفهماست
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آوا و صدا خالصه می شود و ما می توانیم با تکرار یک سری صدا و آوای مقدس به حقیقت 
نهایی دست یابیم. از این رو، به تکرار ماْنترا مشغول می گردند.

آواهای بدون معنا

که معنای آن را درک  یکی از این تارنماها ماْنترا را چنین معنا می کند: »صرفًا، با تکرار نامی 
دست  بینش  به  نمی بینیم  را  آن  که  نامی  تکرار  با  و  برسیم  ک  ادرا به  می توانیم  نمی کنیم 
نباید  و  بود  کلمات  مفهوم  و  معنا  دنبال  به  نباید  ماْنترا  فلسفۀ  در  دیگر،  بیان  به  یابیم.«۱۶ 
کلمات چقدر با واقعیت همخوانی دارند. در اصل، ماْنترا ترکیبی  که معنای  کرد  مشخص 
از آواهای لفظی است بدون اینکه معنایی در خود داشته باشند. هدف ماْنترا شفاف سازی 
به  سریع تر  بتوان  تا  می دارد  نگاه  پنهان  را  مفهوم  و  معنا  بلکه  نیست،  معنا  نمودن  آشکار  و 

واقعیت نهایی دست یافت.
که از  کجا ایستاده اید. برخی از مسیحیان،  که بدانید در این خصوص  پس بسیار مهم است 
گاه نیستند و بر باور خود در این زمینه  چگونگی عملکرد خدا دربارۀ ذهن و فکر و اندیشۀ ما آ
تسلط ندارند، موضع خود را مشخص نمی کنند و به سمت این آیین و مذهب و جنبش رانده 

که چه بسا با این طرز برخورد خود را از مسیح جدا می کنند. می شوند، بدون اینکه بدانند 

کالمی قابل فهم دربارۀ عیسی

تازه  »تولد  ۱: ۲۳ می فرماید:  اول پطرس  رسالۀ  نمودیم،  قبل مشاهده  که در فصل  همان طور 
باقی  ابداالباد  تا  و  زنده  که  خدا  کالم  به  یعنی  فانی،  غیر  از  بلکه  فانی  تخم  از  نه  یافتید 
است.« این جمله به طرز شگفت آوری از اهمیت برخوردار است. ما تولد تازه می یابیم، به 
کالم خدا از  که به قدرت روح القدس به عیسی مسیح پیوند می خوریم تا از طریق  این معنا 
گردیم. این معجزه، این از مرگ به حیات  حیات تازه و ابدی و رستاخیزیافتۀ مسیح بهره مند 

کالم خدا روی می دهد. آمدن، به وسیلۀ شنیدن 
کالمی قابل  کالم خدا  که  کالم خدا را ماْنترا بدانید یا بپذیرید  که  حال، تصمیم با شما است 
که رویدادهای واقعی و تاریخی را دربارۀ عیسی مسیح روایت می کند  درک و قابل فهم است 
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که شخص عیسی مسیح و رویدادهای مربوط به او چگونه و  و به شرح این موضوع می پردازد 
که به عیسی مسیح ایمان می آورند ربط می یابد. آیا با تکرار رمزگونۀ  کسانی  به چه صورت به 
کردن فکر و ذهنمان و با دسترسی بی واسطه به حقیقت  صداها و آواهای مقدس و با خالی 
با  اینکه  یا  – وصل شویم  تازه  تولد  رویداد  در  نهایی قرار است به حقیقت الهی – به خدا 
که به ما می گوید عیسی مسیح با جان  کالم  کالم قابل فهم خدا و ایمان آوردن به آن  شنیدن 
کرد قرار است به حقیقت الهی – به  سپردن و از مردگان برخاستن در طی تاریخ برایمان چه 

گردیم؟ عیسی مسیِح مصلوب و قیام کرده – وصل 
که زنده و تا  کالم خدا  که ما »به  پس از آنکه پطرس در رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۳ عنوان می کند 
که به شما  کالمی  ابداالباد باقی است« تولد تازه می یابیم، در آیۀ ۲5 می گوید: »این است آن 
کالمی  که ما به وسیله اش تولد تازه می یابیم  کالمی  بشارت داده شده است.« به بیان دیگر، 
که به شما بشارت داده شده است. اما این بشارت یا خبر خوش چیست؟ این بشارت  است 

یا خبر خوش بدین قرار است:

که آن را هم  که به شما بشارت دادم اعالم می نمایم  االن، ای برادران، شما را از انجیلی 
که آن  پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید و به وسیلۀ آن نیز نجات می یابید، به شرطی 
که اول  که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و ااّل عبث ایمان آوردید. زیرا  کالمی را 
گناهان ما مرد و اینکه مدفون  ُکتب در راه  که مسیح بر حسب  به شما سپردم آنچه نیز یافتم، 
از آن به آن  کیفا ظاهر شد و بعد  ُکتب برخاست و اینکه به  شد و در روز سوم بر حسب 

دوازده )اول قرنتیان ۱5: ۱- 5(.

انجیْل خبر است

به عبارتی، انجیل خبری است دربارۀ مجموعه رویدادها و اهمیت و مفهوم آن رویدادها. 
کسانی آن رویدادها را به چشم  که اتفاق افتادند و  انجیل خبری است دربارۀ رویدادهایی 
خود مشاهده نمودند و با دست خود آنها را لمس نمودند و با ذهنشان دربارۀ آنها اندیشیدند 
که در  و با زبانشان آنها را توصیف نمودند. انجیل خبری است دربارۀ مرگ و رستاخیز عیسی 
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کالم خدا، این رویدادها معنا می یابند. به  طی تاریخ به وقوع پیوستند. حال، با مراجعه به 
گناهان ما مرد.«  ُکتب در راه  قول پولس: »مسیح بر حسب 

در رسالۀ اول قرنتیان ۱5: ۲، پولس می گوید ما با ایمان آوردن به این خبر نجات یافتیم. ما به 
این خبر ایمان آوردیم، زیرا آن را شنیدیم و با ذهنمان آن را درک نمودیم. پولس این بخش 
از رسالۀ اول قرنتیان ۱5: ۱۱ را چنین پایان می دهد: »بدین طریق وعظ می کنیم و به این طور 
کالم  ایمان آوردید.« در رسالۀ رومیان ۱0: ۱۷ نیز می گوید: »ایمان از شنیدن است و شنیدن از 
خدا« و رسالۀ غالطیان ۳: ۲، 5: »روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟ . . . آن 
که روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد آیا از اعمال شریعت یا از 

خبر ایمان می کند؟«
که زنده و تا ابداالباد  کالم خدا  که ما »به  به بیان دیگر، »خبر ایمان« هنگامی اتفاق می افتد 
– موعظه می شود، ما آن  باقی است« تولد تازه می یابیم. انجیل – خبر دربارۀ عیسی مسیح 
خبر را می شنویم و به وسیلۀ آن تولد تازه می یابیم و ایمانمان به ظهور می رسد. »محض ارادۀ 

کلمۀ حق تولید نمود« )یعقوب ۱: ۱8(. خود ما را به وسیلۀ 

این مانند آن عمل نمی کند

کالم زنده و تا ابداالباد باقی، این انجیل، ماْنترا نیست و مانند ماْنترا عمل  این حقیقت، این 
کالم عمل می کند، چرا  کالم از طریق تکرار آواهای مقدس عمل نمی کند. این  نمی کند. این 
کالْم حقیقت قابل فهم است دربارۀ اینکه وقتی عیسی جان سپرد و از مردگان قیام  که این 
تا پسرش جالل  اراده نمود  که خدا  کالم عمل می کند، چرا  نمود، واقعًا، چه رخ داد. این 
کرد  که واقعًا چه  یابد، تا ما پسرش را به معنای واقعی بشناسیم و به او ایمان آوریم و بدانیم 

گناهکاران را نجات بخشد. تا 
باقی  ابداالباد  تا  و  که زنده  کالم خدا  یافتید به  تازه  از رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۳ )تولد  آنچه 
که حامی تفکر ماْنترا  کل جهان بینی و دیدگاهی  که  است، یعنی انجیل( می آموزیم این است 
گمراهی. تفکر ماْنترا در تاریخ ریشه ندارد، در  کژروی و  است چیزی نیست جز یک اشتباه و 
عیسی مسیح ریشه ندارد، در روایت قابل فهم تاریخی ریشه ندارد، در مسوولیت ذهن انسان 
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برای  انسان  روان  و  ندارد، در وظیفۀ روح  ریشه  و تحلیل مفهوم موعظۀ مسیح  برای تجزیه 
دیدن انجیِل مسیح مصلوب و قیام کرده و ایمان آوردن به آن انجیل ریشه ندارد.

از  و  برافرازند  را  مسیح  که  باشند  مردمانی  عیسی  پیروان  می خواهد  دلم  چقدر  که  واقعًا 
و  که ندانسته  لبریز باشند و قدرت تشخیص داشته باشند. دعایم این است  کتاب مقدس 
بدنمان  با  را  کاری  همان  یوگا  نباشید.  شتابان  یوگا  کالسهای  در  ثبت نام  برای  گاهانه  ناآ
جهان بینی  یک  از  ماْنترا  هم  یوگا  هم  می دهد.  انجام  زبانمان  با  ماْنترا  که  می دهد  انجام 
کن هستم مثال می آورم. وقتی به تارنمای باشگاه  که در آن سا سرچشمه می گیرند. از شهری 
گزینۀ »کالسهای ورزشی« را انتخاب می نمایم، با  ورزشی شهر مینیاپولیس مراجعه می کنم و 
کالس یوگا رو به رو می شوم: یوگا برای مبتدیان، یوگا و بیماری ِام ِاس. یوگا  بیست و دو مورد 

کالس رقص و یوگا، یوگا برای همه. برای جوانان، 
کلمه یا یک عبارت  کالسهای »یوگای ماْنترا« شرکت کنندگان »یک  که در  اعتقاد بر این است 
کل  کلمه یا عبارت ملکۀ ذهنشان شود و احساسات و عواطف و  را آن قدر تکرار می کنند تا آن 
گاه برترش پی  که شخص به ضمیر خودآ گیرد. در روند این تکرار است  وجودشان را در بر 

کلی یوگا به این شرح است: می برد و به بینش و بصیرت می رسد.«۱۷ تعریف 

رایج در  باورهای ماورای طبیعی  و  از عقاید  یوگا هماهنگی میان ذهن و بدن است. یوگا 
به  و  بازمی گردد  ساْنسِکریت  زبان  به  یوگا  واژۀ  ریشۀ  می گیرد.  سرچشمه  هندوستان  کشور 
که میان ذهن و بدن  معنی وحدت یا یکپارچگی می باشد. هدف نهایی یوگا این است 
گردد. برای رسیدن به این هدف، یوگا  کند و باعث شود شخص روشن ضمیر  توازن ایجاد 
کشیدن،  عمیق  َنَفس  خاص،  حرکات  و  – نرمشها  می کند  استفاده  مختلفی  روشهای  از 
بدن،  عضالت  کردن  ُشل  خاص،  حالتهای  در  بدن  دادن  قرار  و  خاص  طرز  به  نشستن 

مراقبه - تا یک زندگی سالم و شاداب و متعادل را برای اشخاص فراهم سازد.۱8

کالْم انجیل  که تا ابداالباد باقی است تولد تازه یافتید. این  کالم زندۀ خدا  شما به واسطۀ 
گرفتار نشوید. انجیل دیگری  عیسی مسیِح مصلوب و قیام کرده است. در دام انجیلی دیگر 
انجیل،  در  مسیح  عیسی  مژدۀ  به  آوردن  ایمان  و  نمودن،  درک  شنیدن،  جز  ندارد.  وجود 
 - سعادت  به  رسیدن  – برای  خدا  به  رسیدن  برای  دیگری  راه  بود،  او  شرمساری  مایۀ   که 

وجود ندارد.
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گردید کلمه جسم 

کلمه نزد خدا بود و  کلمه بود و  که به انجیل یوحنا ۱: ۱ می رسیم: »در ابتدا،  پس، هنگامی 
کلمه خدا بود،« در این آیه متوقف نمی شویم تا آن را از بافت متن بیرون آوریم و به این فلسفه 
کند.  گذر  که می کوشد از طریق مراقبه و ماْنترا و یوگا از فراسوی جسم  و جهان بینی ربط دهیم 
کن  گردید و میان ما سا کلمه جسم  خیر، ما به خواندن ادامه می دهیم و به آیۀ ۱4 می رسیم: »و 

شد، پر از فیض و راستی، و جالل او را دیدیم، جاللی شایسته پسر یگانۀ پدر.«
که به واسطه اش تولد تازه می یابیم نمی تواند ماْنترا باشد.  کلمه  که آن  به همین دلیل است 
کرد و به جای  گشت و بی عیب و بی نقص زندگی  کن  گردید و در میان ما سا کلمه جسم  آن 
کنون در  ما جان سپرد و غضب خدا را متحمل شد و با پیکر انسانی از مردگان برخاست و ا
کلمه خدا بود و خدا هست. او یک آوا  شرحی تاریخی، به نام انجیل، به نزد ما می آید. آن 
کل هویت و  که جلوۀ تمام عیار  کلمه نامیده شد  نبود. او یک شخص بود. او از این جهت 

ذات خدای پدر بود.
– همان طریقی  کالم خدا  – انجیل،  او  کار نجات بخش  گردید و شرح  کلمه جسم  و آن 
کلمه، به وسیله اش نزد ما می آید و به ما تولد دوباره می بخشد و ما  که عیسی مسیح،  است 
کالم را محض فیض درک می نماییم و این  کالم را می شنویم و این  را تازه می گرداند. ما این 
کالم تولد تازه می یابیم و هرگز هرگز هرگز سعی نمی کنیم از  کالم را می پذیریم و به واسطۀ این 

کنیم. هرگز. کالم خالی  طریق ماْنترا یا هر طریق دیگر ذهنمان را از این 

نه از انسان بلکه از خدا تولد یافتیم

انجیل یوحنا ۱: ۱۱- ۱۳ را مرور نماییم:

کردند  که او را قبول  کسانی  به نزد خاّصان خود آمد و خاّصانش او را نپذیرفتند و اما به آن 
که نه از خون و نه  که به اسم او ایمان آورد،  گردند، یعنی به هر  قدرت داد تا فرزندان خدا 

از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.

کافی به  که ما به قدر  این آیات نیز همان حقیقت رسالۀ پطرس ۱: ۲۲- ۲۳ را بیان می کنند 
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که این حق به آنها عطا شده است تا فرزند خدا  کسانی  مطالعۀ آنها پرداخته ایم. در آیۀ ۱۲، 
که مسیح را می پذیرند و به نام او ایمان می آورند. پس فرزند خدا  کسانی هستند  گردند همان 
که این ارتباط به چه شکلی  گفته نمی شود  بودن به ایمان آوردن ربط دارد. در این آیات به ما 
گر  که این دو به هم ربط دارند. ا کدام است، بلکه فقط می دانیم  کدام دلیل  است، یعنی 
که تولد تازه  گر به نام او ایمان بیاورید، فرزند خدا می گردید، به این معنی  مسیح را بپذیرید، ا
گشتن به ایمان آوردن ما  می یابید و تا ابد عضو خانوادۀ الهی می شوید. از این رو، فرزند خدا 

که رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۲ بیان می کند. ربط دارد. این همان حقیقتی است 
که تولد تازه یافتن ما به ایمان آوردن ما ربط  همچنین در انجیل یوحنا ۱: ۱۳ متوجه می شویم 
ندارد، بلکه به عملکرد خدا وابسته است: » . . . نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از 
که مشخص سازد انسان  کید آیۀ ۱۳ بر این است  خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.« تأ

عامل و بانی تولد تازه نیست.
کلمه: خونها(، نه از خواهش  کید وجود دارد: نه از خون )به معنای واقعی  در این آیه، سه تأ
کلمه: نه از یک مرد، یعنی شوهر(. به عبارتی،  جسد، نه از خواهش مردم )به معنای واقعی 
که در آن متولد می شویم، از جمله متولد  که خاندان و خانواده ای  کید می گردد  در اینجا تأ
گردیم. تولد دوباره یافتن به  شدن در خانوادۀ یهودی، باعث نمی شود ما عضو خانوادۀ الهی 

کسی تولد یافته اید. که بار اول از چه  این وابسته نیست 
گانه به هم  که از دو اصل و َنَسب جدا که دو نفر،  عبارت »نه از خونها« به این معنا است 
گردانند. عبارت »نه از خواهش جسم« به این  کسی را فرزند خدا  می پیوندند، نمی توانند 
گرداند.  کسی را فرزند خدا  که آدمیزاد، یعنی انساِن صرف )جسم(، نمی تواند  معنا است 
در انجیل یوحنا ۳: ۶، عیسی می فرماید: »آنچه از جسم مولود شد جسم است.« جسم فقط 
کند. عبارت »نه از خواهش  کند. جسم نمی تواند فرزند خدا حاصل  می تواند جسم تولید 
ک و مقدس باشد، نمی تواند فرزند  که هیچ شوهری، هر قدر هم پا مردم« به این معنا است 

کند. خدا حاصل 
 :۱۳ آیۀ  می گردد.  چاره  خدا  دست  به  بلکه  نمی شود،  چاره  انسان  دست  به  کار  این  پس 
یافتند.«  تولد  از خدا  بلکه  از خواهش مردم  نه  و  از خواهش جسد  نه  و  از خون  نه   .  .  .  «
را  مسیح  که  آنانی  شوهر.  نه  انسان  ارادۀ  نه  انسان  خون  نه  است  خدا  تصمیم گیرنده 
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که تولد  کسانی هستند   می پذیرند و به نام او ایمان می آورند از خدا مولود می گردند. ایشان 
دوباره یافته اند.

کار انسان. اما درک  کار خدا است نه  که تولد تازه  کید انجیل یوحنا ۱: ۱۲- ۱۳ بر این است  تأ
به چه صورت  تازه بخشیدن  تولد  در  و عملکرد خدا  ما  آوردن  ایمان  میان  رابطه  از  یوحنا 
ما باعث می شود خدا  آوردن  ایمان  یا  آوردن ما است  ایمان  آیا عملکرد خدا عامل  است؟ 
گر فقط همین آیات  وارد عمل شود؟ آیا تولد تازه بانی ایمان است یا ایمان بانی تولد تازه؟ ا
نامبرده در انجیل یوحنا در دسترس ما بودند، نتیجه این می شد: نه از خواهش جسم بلکه 
که عملکرد خدا عامل تصمیم گیرنده در رویداد تولد تازه بود نه ایمان  از خدا، به این معنا 

آوردن انسان.

خدا عامل و بانی ایمان آوردن ما است

که چگونه ایمان ما  ولی ما به این آیات محدود نیستیم تا بدانیم یوحنا در این خصوص، 
و عملکرد خدا در تولد تازه به هم ربط دارند، چه تعلیم می دهد. در رسالۀ اول یوحنا 5: ۱، 
کل  یوحنا این موضوع را به روشنی برایمان توضیح می دهد. این آیات واضح ترین آیات در 
که رابطه میان ایمان و تولد تازه را توضیح می دهند. با دقت، به فعلهای  عهدجدید هستند 
که عیسْی مسیح است از خدا مولود شده  که ایمان دارد  آیۀ اول یوحنا 5: ۱ توجه نمایید: »هر 

کاماًل با نظر او موافقم: است.« جان ِاستات این آیه را چنین توضیح می دهد و من هم 

بسیار مهم  )مولود شده است(  نقلی  و فعل ماضی  دارد(  )ایمان  زمان حاضر  فعل  ترکیب 
نه  است  تازه  تولد  پیامد  آوردن  ایمان  که  می دهد  نشان  روشنی  به  ترکیب  این  می باشد. 
که  گواه تجربۀ تولد تازۀ ما است  کنونی و مستدام ما نتیجه و به عبارتی  عامل آن. ایمان 
گشتیم و فرزند خدا باقی می مانیم.۱9 گذشته روی داده است و به واسطۀ آن فرزند خدا  در 

که  پس این دو فصل را نتیجه گیری نماییم: عملکرد خدا در تولد تازه بخشیدن این است 
ایمان و حیات  به سر می برد  و در بی ایمانی  به لحاظ روحانی مرده است  که  به شخصی 
می بخشد. دلیل آنکه رویداد تولد تازه به معنای خلقت یک ایماندار به دست خدا است 
کالم خدا پدید می آید )اول پطرس ۱: ۲۳؛ یعقوب  که این خلقت تازه به واسطۀ  این می باشد 
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که فقط  ۱: ۱8( – به واسطۀ انجیل. انجیل عیسی مسیح، به قدرت روح القدس، در جایی 
ک روحانی و ایمان به بار می آورد.۲0 شرح آن رویدادهای  کوری و بی ایمانی وجود دارد ادرا
که جالل عیسی مسیح را مکشوف می سازند، یعنی شرح صلیب و رستاخیز او است  تاریخی 
تاریخی  این شرح  قرنتیان 4: 4- ۶(.  را پدید می آورد )دوم  ک روحانی  ادرا و  ایمان  این  که 

که تولد تازه و ایمان به بار می آورد )رومیان ۱: ۱۶(. قدرت خدا است 
روی  زمانی  تازه  تولد  نمی دهد.  روی  تازه  تولد  دیگر  چیز  هر  یا  ماْنترا  واسطۀ  به  بنابراین، 
گاهی و با قدرت خدادادی به شخص عیسی  گشوده و با هشیار و آ که با یک ذهن  می دهد 
که پا به عرصۀ تاریخ نهاد، ایمان آوریم و او را چون منجی و خداوندمان بپذیریم  مسیح، 
کنم و در واقع  که می توانم از شما تمنا  گردانیم. به همین دلیل است  گنجینۀ زندگی مان  و 
که شرح زندگی و مرگ  که به عیسی مسیح در انجیل بنگرید، انجیلی  از شما استدعا دارم 
و رستاخیز او است و اینکه زندگی و مرگ و رستاخیزش برای زندگی تان چه مفهومی دارند. 
جالل عیسی مسیح و حقیقتش را بنگرید. عیسی مسیح را بپذیرید و به نامش ایمان آورید 

گردید. تا فرزند خدا 





 بخش چهار

تأثیرات تولد تازه چه می باشند؟



که والد را محبت  که عیسْی مسیح است از خدا مولود شده است و هر  که ایمان دارد  هر 
محبت  را  خدا  فرزندان  که  می دانیم  این  از  می نماید.  محبت  نیز  را  او  مولوِد  می نماید 
می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جا می آوریم. زیرا همین است 
گران نیست. زیرا آنچه از خدا مولود  که احکام او را نگاه داریم و احکام او  محبت خدا 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.  شده است بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 

که عیسی پسر خدا است. که ایمان دارد  که بر دنیا غلبه یابد؟ جز آن  کیست آن 

اول یوحنا 5: ۱- 5



کنون، از سواالت »چیست؟« و »چرا؟« و »چگونه؟« توجه خود را به ثمرات و شواهد تولد  ا
کجا ختم می شود؟ چه ثمره ای در  تازه معطوف می نماییم. سوال این است: تولد تازه به 
که نشان می دهند خدا  زندگی مان به بار می آورد؟ چه نشانه هایی در زندگی تان وجود دارند 

شما را تولد دوباره بخشیده است؟
که می توان  کتاب مقدس مراجعه مي کنیم  کتابی از  به منظور توجه به ثمرات تولد تازه، به 
کتابی دارم  کتاب به پاسِخ این پرسش اختصاص دارد، یعنی رسالۀ اول یوحنا.  کل آن  گفت 
که تفسیری است بر رسالۀ اول یوحنا با عنوان »آزمونهای حیات« به قلم  به قدمت صد سال 
به این هدف  را  زیرا یوحنا این رساله  کتاب عنوان بسیار مناسبی دارد،  روبرت الع.۲۱ این 
کمک آن بدانیم آیا حیات روحانی  که به  کلیسا بسپرد  نوشت تا آزمونها یا معیاری به دست 

گشته ایم یا نه. داریم، یعنی آیا از نو متولد 
کنم آن رساله را  کنون، با نگاهی مختصر به رسالۀ اول یوحنا، می خواهم هم شما را تشویق  ا
کنم تا به هدف نوشته شدن این رساله پی ببرید  مطالعه نمایید و هم منظورم را روشن تر بیان 
کتاب نگاهی  کمک به شما است تا بدانید تولد تازه یافته اید یا نه. این فصل از  که همانا 

۱۰

ایمانیکهبردنیاغالبمیآید
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تأثیر  این رساله  کل  اول یوحنا 5: ۳- 4.  آیه های  بر  تمرکز  با  اول یوحنا است،  بر رسالۀ  گذرا 
ِبسزایی بر من داشته است. امیدوارم برای شما نیز چنین باشد.

چرا یوحنا این رساله را نوشت؟

که چرا یوحنا این رساله را نوشت؟ یوحنا دالیل خویش را برای  نخستین پرسش این است 
بیان  را  که یوحنا آن دالیل  ترتیبی  به  بیان می کند.  نوشتن این رساله به شکلهای مختلف 

می کند، آنها را از نظر می گذرانیم.

گردد.« یوحنا از این شرم ندارد  کامل  اول یوحنا ۱: 4: »و این را به شما می نویسم تا خوشی ما 
که ناشی از اطمیناِن خاطر  که خود را یک لذت گرای مسیحی بداند.۲۲ شادی مخاطبانش، 
است، شادی وی خواهد بود. یوحنا خواستار چنین شادیی است. خواستن چنین شادیی 

امری نیکو است.

گناهی  کسی  گر  گناه نکنید و ا اول یوحنا ۲: ۱: »ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا 
که رساله اش  کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.« یوحنا امیدوار است 
کمک یوحنا به مخاطبانش  گناه بخشد. بخشی از  به مخاطبانش قدرتی تازه برای غلبه بر 
که شکستها و مغلوب شدن ها ضربۀ  که به آنها اطمینان بخشد  گناه این است  جهت غلبه بر 

کرد. مرگباری به حیات ابدی شان وارد نخواهد 

گناهان شما به خاطر اسم او  که  اول یوحنا ۲: ۱۲- ۱۳: »ای فرزندان، به شما می نویسم، زیرا 
که از ابتدا است می شناسید.  آمرزیده شده است.  ای پدران، به شما می نویسم، زیرا او را 
شما  به  بچه ها،  ای  شده اید.  غالب  شریر  بر  که  آنجا  از  می نویسم،  شما  به  جوانان،  ای 
که  است  لبریز  امید  این  از  یوحنا  دیگر،  بیان  به  می شناسید.«  را  پدر  که  زیرا  نوشتم، 
مخاطبانش ایمانداران واقعی هستند. آنها آمرزیده شده اند. آنها خدا را واقعًا می شناسند. 

آنها بر شریر غالب آمده اند.

که آن  که راستی را نمی دانید، بلکه از این رو  اول یوحنا ۲: ۲۱: »ننوشتم به شما از این جهت 
که شما  را می دانید و اینکه هیچ دروغ از راستی نیست.« هدف رسالۀ اول یوحنا این نیست 

را به زندگی مسیحی رهنمون سازد، بلکه تأییدی بر زندگی مسیحی است.
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گمراه می کنند.« تعالیم  را  که شما  آنانی  را به شما نوشتم دربارۀ  اول یوحنا ۲: ۲۶: »و این 
کرده بودند. هدف این رساله محافظت ایمانداران  کاذب ذهن یوحنا را به خود مشغول 
که تولد تازه داریم،  کنند. به بیان دیگر، حال  گمراه  که قصد داشتند آنها را  کسانی بود  از 

که دیگر به هشدارها نیاز نداریم. بدین معنا نیست 

که حیات  که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید  اول یوحنا 5: ۱۳: »این را نوشتم به شما 
نکتۀ  می کند  بیان  آیه  این  آنچه  بیاورید.«  ایمان  خدا  پسر  اسم  به  تا  و  دارید  جاودانی 
چشمگیر این رساله می باشد. رسالۀ اول یوحنا به این منظور نوشته شد تا آزمونهای حیات 
که حیات جاودانی دارید.« یعنی بدانید تولد  را ارائه دهد: »این را نوشتم . . . تا بدانید 

تازه دارید.

گرفته  جمع بندی همۀ این دالیل برای نوشتن رسالۀ اول یوحنا چنین می باشد: قلم به دست 
هستند  شما  میان  در  گمراه کنندگانی  اما  هستید،  واقعی  ایمانداران  شما  چون  می نویسم،  و 
و  استوار  اطمینانی  برخوردارید  از حیات جاویدان  کنون  اینکه هم ا از  و من می خواهم شما 
گناه  که فرزنداِن از نو تولدیافتۀ خدا هستید. این را می گویم تا در پی  راسخ داشته باشید، چرا 
کامل خواهد شد. بنابراین،  گر این رساله چنین تأثیرگذار باشد، شادی من  کشیده نشوید. ا
کمک به مخاطبانش است،  دلیل اصلی یوحنا برای نوشتن رساله اش همانا اشتیاق او برای 
که همانا حیات  تا آنها بدانند از نو متولد شده اند، یعنی از حیات روحانی برخوردار هستند 

جاودان است.

یازده نشانۀ تولد تازه

پیش از آنکه نظرمان را بر رسالۀ اول یوحنا 5: ۳- 4 متمرکز سازیم، به موضوع مختصر دیگری 
که تولد دوباره یافته است  که در شخصی  توجه نماییم. یوحنا به یازده نشانه اشاره می کند 
کنیم. اما،  مشهود می باشد. احتمااًل، می توانیم آن یازده نشانه را در ایمان و محبت خالصه 
آنها  به  که  آیه هایی  کرده است بسنده می کنیم.  بیان  که یوحنا  ترتیبی  به  در حال حاضر، 
عبارت  هرچند  نمی کنند.  بیان  مستقیمًا  را  تازه«  »تولد  عبارت  جملگی  کرد  خواهیم  اشاره 
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کمی تأمل، واقعیت آن واضح و روشن نمایان  »تولد تازه« مستقیمًا بیان نشده باشد، ولی، با 
خواهد شد. آن نشانه ها از این قرارند:

گشته اند احکام او را به جا می آورند. که از خدا مولود  ۱. آنانی 

گر احکام او را نگاه داریم.  که او را می شناسیم، ا اول یوحنا ۲: ۳- 4: »و از این می دانیم 
راستی  در وی  و  ندارد دروغگو است  نگاه  را  او  احکام  و  را می شناسم  او  گوید  کسی  که 

نیست.«

کن است و او در وی.« که احکام او را نگاه دارد در او سا اول یوحنا ۳: ۲۳: »و هر 

که مسیح سلوک نمود سلوک می کنند. گشته اند آن چنان  که از خدا مولود  ۲. آنانی 

کامل  کالم او را نگاه دارد، فی الواقع، محبت خدا در وی  کسی که  اول یوحنا ۲: 5- ۶: »لکن 
که در وی می مانم، به همین  گوید  که  که در وی هستیم. هر  شده است و از این می دانیم 

کند.« که او سلوک می نمود، او نیز باید سلوک  طریقی 

گشته اند از دیگران متنفر نیستند، بلکه به آنها محبت می کنند. که از خدا مولود  ۳. آنانی 

که در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال، در  که می گوید  اول یوحنا ۲: 9: »کسی  
تاریکی است.«

گشته ایم، از اینکه برادران  گذشته، داخل حیات  که از موت  اول یوحنا ۳: ۱4: »ما می دانیم 
کن است.« که برادر خود را محبت نمی نماید در موت سا را محبت می نماییم. هر 

که محبت از خدا است  اول یوحنا 4: ۷- 8: »ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا 
کسی که محبت  که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد و  و هر 

نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است.«

کند،  که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت  گوید  کسی  گر  اول یوحنا 4: ۲0: »ا
دروغگو است.«
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گشته اند دنیا را دوست ندارند. که از خدا مولود  4. آنانی 

کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیست.« گر  اول یوحنا ۲: ۱5: »ا

گشته اند به پسر معترفند و او را می پذیرند )او را دارا هستند(. که از خدا مولود  5. آنانی 

کسی که اعتراف به پسر نماید  کند پدر را هم ندارد و  اول یوحنا ۲: ۲۳: »کسی که پسر را انکار 
پدر را نیز دارد.«

کن است  که عیسی پسر خدا است خدا در وی سا که اقرار می کند  اول یوحنا 4: ۱5: »هر 
و او در خدا.«

را  ندارد حیات  را  که پسر خدا  آن  و  را دارد  را دارد حیات  پسر  که  اول یوحنا 5: ۱۲: »آن 
نیافته است.«

گشته اند عدالت را به جا می آورند که از خدا مولود  ۶. آنانی 

که هر  که عدالت را به  جا  که او عادل است، پس می دانید  گر فهمیده اید  اول یوحنا ۲: ۲9: »ا
آورد از وی تولد یافته است.«

گناه ورزیدن نیست. گشته اند عادتشان  که از خدا مولود  ۷. آنانی 

گناه می کند او را ندیده  که  گناه نمی کند و هر  که در وی ثابت است  اول یوحنا ۳: ۶: »هر 
است و نمی شناسد.«

وی  در  او  تخم  زیرا  نمی کند،  گناه  است  شده  مولود  خدا  از  »هر  که   :۱0 -9 :۳ یوحنا  اول 
که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا  گناهکار بوده باشد، زیرا  می ماند و او نمی تواند 
از این ظاهر می گردند. هر  که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست و  ابلیس  و فرزندان 

همچنین هر  که برادر خود را محبت نمی نماید.«

کسی  گناه نمی کند، بلکه  که از خدا مولود شده است  که هر  اول یوحنا 5: ۱8: »و می دانیم 
 که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر او را لمس نمی کند.«
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گشته اند روح خدا را دارند. که از خدا مولود  8. آنانی 

که به ما  کن است، یعنی از آن روح  که در ما سا از این می شناسیم  اول یوحنا ۳: ۲۳: »و 
داده است.«

که از روح خود به ما  کنیم و او در ما، زیرا  که در وی سا اول یوحنا 4: ۱۳ »از این می دانیم 
داده است.«

گوش می سپارند. کالم رسوالن مسیح  گشته اند، مطیعانه، به  که از خدا مولود  9. آنانی 

که از خدا  که خدا را می شناسد ما را می شنود و آن  اول یوحنا 4: ۶: »ما از خدا هستیم و هر 
نیست ما را نمی شنود. روح حق و روح ضاللت را از این تمیز می دهیم.«

که عیسْی مسیح است. گشته اند ایمان دارند  که از خدا مولود  ۱0. آنانی 

که عیسْی مسیح است از خدا مولود شده است.« که ایمان دارد  اول یوحنا 5: ۱: »هر 

گشته اند بر دنیا غلبه می کنند. که از خدا مولود  ۱۱. آنانی 

که دنیا  اول یوحنا 5: 4: »زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 
را مغلوب ساخته است ایمان ما است.«

کامل بودن، نه نقص داشتن نه 

یوحنا  بریم  گمان  که  باشد  این  می تواند  حیات«  »آزمونهای  از  اشتباه  برداشتهای  از  یکی 
گر تولد تازه دارید، دیگر مرتکب  کامل هستید. ا گر تولد تازه دارید، پس  چنین می گوید: »ا
چنین  است.«  پیروزی  فقط  ندارد.  وجود  شکستی  مسیحی  زندگی  در  نمی شوید.  گناه 

که نادرست است. برداشتی به راستی 
که بپنداریم نجاتمان را از دست  که می تواند در ذهن ما پدید آید این است  اشتباه دیگری 
که می توانیم برای اندک زمانی از نو زاده شویم، سپس در این  می دهیم. چنین می اندیشیم 



۱۳5
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که در تولد تازه به ما عطا شده است  گردیم و از دنیا برویم و حیات روحانی را  آزمونها مردود 
کاماًل نادرست است. از دست بدهیم. چنین برداشتی 

گاه است. او مانند سایر نویسندگان  کاماًل آ کنیم  کالمش را اشتباه برداشت  یوحنا از اینکه 
گناه  عهدجدید، با تذکری بی حاشیه، به ما می گوید واقعیِت امر چیست: مسیحیان بدون 
کف دهند و خودشان  که از سِر نو تولد می یابند نمی توانند تولد تازه را از  نیستند و اشخاصی 

هم از دست روند.
گناه نداریم ]زمان حال[  که  گوییم  گر  یوحنا در رسالۀ اول یوحنا ۱: 8- ۱0 چنین می نویسد: »ا
کنیم ]زمان حال[، او  گناهان خود اعتراف  گر به  گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. ا خود را 
گناه  که  گوییم  گر  ک سازد. ا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پا امین و عادل است تا 
کالم او در ما نیست.« بنابراین، یوحنا سخت می کوشد  نکرده ایم، او را دروغگو می شماریم و 
که »سلوک نمودن در نور« )آیۀ ۱: ۷( به معنای بی نقص سلوک نمودن نیست. این  کند  بیان 
گناه  را  نور مسیح سبب می شود لغزش خویش  که وقتی می لغزید،  جمله بدین معنا است 

گردید و آمرزش بیابید و در مسیح پیش روید. ببینید از آن بیزار باشید و به آن معترف 
با همان حس غیرت، یوحنا می خواهد مطمئن باشد مبادا برداشت ما از »آزمونهای حیات« 
گردیم.  ک  که می توانیم تولد تازه بیابیم و سپس حیاتمان را از دست بدهیم و هال این باشد 
که  کسی است  کتاب مقدس در خصوص  رسالۀ اول یوحنا ۲: ۱9 یکی از واضح ترین آیات 
گر از ما  کلیسا را ترک می کند. آن آیه می فرماید: »از ما بیرون شدند، لکن از ما نبودند، زیرا ا

که همۀ ایشان از ما نیستند.« می بودند با ما می ماندند. لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود 
که یوحنا بیان می کند تا ما را از برداشت نادرست محافظت نماید توجه نمایید.  به سه مورد 
تازه  تولد  واقع، هرگز  نمودند، در  ایمان  ترِک  و  تازه داشتند  تولد  به نظر می آمد  که  آنانی   )۱
که همۀ ایشان از ما نیستند.« به بیان  نداشتند. آنان از ما نبودند. »بیرون رفتند تا ظاهر شود 
که آنها تولد تازه را از دست دادند. آنها هرگز تولد تازه را دارا نبودند.  دیگر، منظور این نیست 
که »از ما« هستند( تا به آخر در ایمان بقا  که به راستی تولد دوباره یافته اند )آنانی  ۲( آنانی 
گر از ما می بودند، با ما می ماندند.« استقامت داشتن در  خواهند داشت. آیه ۱9 می فرماید: »ا
که استقامت داشتن را سبب می شود.  ایمان موجب تولد تازه نمی گردد. این تولد تازه است 
به  و  حقیقت  به  کاذب  مسیحیان  که  هنگامی   )۳ است.  تازه  تولد  گواه  ماندن  ثابت قدم 



که بر دنیا غالب می آید ایمانی 

۱۳۶

کاذب  این عملشان، خدا  با  را ترک می نمایند،  کلیسا  و سرانجام  قوم خدا پشت می کنند 
همۀ  که  شود  ظاهر  تا  رفتند  »بیرون  می فرماید:   ۱9 آیۀ  می دهد.  نشان  ما  به  را  آنها  بودن 
کسانی  اغلب ظاهر می شود چه  نیز  امروز  نیستند.  ما  از  که  نیستند.« ظاهر شد  ما  از   ایشان 

»از ما« هستند.
را  خدا  راستی  به  که  آنانی  که  بود  این   ۶ :4 یوحنا  اول  رسالۀ  در  حیات  آزمونهای  از  یکی 
گوش می سپارند. آنها آن تعالیم را دوست می دارند و به  می شناسند به تعالیم رسوالن مسیح 
که از خدا نیست ما را نمی شنود.«  که خدا را می شناسد ما را می شنود و آن  آن می چسبند. »هر 
)لوقا  زد  جوانه  آنها  در  شادی  با  بسا  چه  کالم  بذر  سپردند.  گوش  کالم  به  مدتی  افراد  آن 
که به راستی تولد تازه داشتند. اما زمانهای سخت پیش آمدند و  8: ۱۳(. چنین به نظر آمد 
که  کام خود فرو بردند. آنها نشان دادند  نگرانیها و پول و ثروت و لذتهای زندگی آنها را در 

هرگز تولد تازه نیافته بودند.

زنجیر سه حلقه ای در رسالۀ اول یوحنا 5: ۳- 4

که مقدمه ای خواهد بود  کنون، به رسالۀ اول یوحنا 5: ۳- 4 نگاهی مختصر داشته باشیم  ا
اول  از  این بخش  که در  به حقایقی  کتاب.  این  برای توضیح مفصل تری در فصل بعدی 
گنجانیده شده اند توجه نمایید.  کنار هم  که این حقایق در  یوحنا بیان شده اند و به شکلی 
که احکام او  آن زنجیِر سه حلقه ای چنین است: »]حلقۀ یک[ زیرا همین است محبت خدا 
گران نیست. ]حلقۀ دو[ زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا  را نگاه داریم و احکام او 

که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.« غلبه می یابد ]حلقۀ سه[ و غلبه ای 
که  حلقۀ یک: محبت به خدا در اطاعت از احکام او نمایان می گردد، همراه با روحیه ای 
که احکام او را نگاه  گران نمی بیند. آیۀ ۳: »زیرا همین است محبت خدا  آن احکام را بار 
گران نیست.« نشانۀ محبت به خدا اطاعتی رضامندانه و پر از شادی است  داریم و احکام او 

نه اطاعتی غبطه خور.
که بر دنیا غالب می  آید.  که غبطه نمی خورد قدرت تولد تازه است  حلقۀ دو: زیربنای اطاعتی 
غلبه می یابد.«  دنیا  بر  مولود شده است  از خدا  آنچه  قبلی[  آیۀ  اساس  و  ]پایه  »زیرا  آیه 4: 



۱۳۷
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که در تولد تازه قدرت دنیا  از او اطاعت می کند، چرا  محبت ما به خدا آزادانه و شادمانه 
گیرایی نیرومندش  که دنیا  شکسته می شود و دنیا جذابیتش را از دست می دهد. آن هنگام 
را به سبب تولد تازه از دست می دهد، خدا و ارادۀ مقدس او خوش نما می شوند، بدون اینکه 

گران باشند. این امر چگونه صورت می گیرد؟ بار 
گران  گناه را می شکند و ارادۀ خدا را زیبا و نه بار  که نیروی  حلقۀ سه: آن قدرت دنیاشکن، 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان  نمایان می سازد، ایمان ما می باشد. آیۀ 4: »و غلبه ای 

ما است.«

انجیل، تولد تازه، ایمان، و اطاعت با شادی

کالم زنده و پایدار،  که با  که زنجیروار به هم وصلند بدین قرارند: زمانی  بنابراین، آن حقایقی 
یعنی خبر خوش انجیل، رو در رو می شویم، تولد تازه در ما رخ می دهد. اولین ثمِر این تولد 
ارزشمندی  و  زیبایی  واالترین  را  اراده اش  و  عملکردش  و  پسرش  و  خدا  که  است  آن  تازه 
قدرت  بر  که  صورت  بدین  می کند،  غلبه  دنیا  بر  ایمان  این  است.  همین  ایمان  می بینیم. 

گنجینۀ ما جا بزند پیروز می شود. که می خواهد دنیا را واالترین  اسیرگری 
که  کننده و اسارت بار دنیا را فرو می ریزد. بدین شکل، ایماْن ما را در اطاعتی  ایمان تأثیر ِاغوا
با آزادی و شادی همراه است رهنمون می کند. خدا و ارادۀ مقدس او به چشم ما زیبا خواهند 
کنار می زند. آن گاه، واقعیتها را چنان  گران. تولد تازه چشم بندها را از چشمانمان  بود نه باری 

که با شادی اطاعت نماییم. که هستند می بینیم و آزادیم 
که خدا با غلبه بر قدرت فریبندۀ دنیا در زندگی تان حقیقت تولد تازه را در شما تأیید  باشد 
که دنیا را  و تصدیق نماید. »زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 

مغلوب ساخته است ایمان ما است.«



که والد را محبت  که عیسْی مسیح است از خدا مولود شده است و هر  که ایمان دارد  هر 
محبت  را  خدا  فرزندان  که  می دانیم  این  از  می نماید.  محبت  نیز  را  او  مولوِد  می نماید 
می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جا می آوریم. زیرا همین است 
گران نیست. زیرا آنچه از خدا مولود  که احکام او را نگاه داریم و احکام او  محبت خدا 
که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است.  شده است بر دنیا غلبه می یابد و غلبه ای 

که عیسی پسر خدا است. که ایمان دارد  که بر دنیا غلبه یابد؟ جز آن  کیست آن 

اول یوحنا 5: ۱- 5



که در فصل  کرد، یعنی رسالۀ اول یوحنا 5: ۱- 5،  در این فصل، بر متنی مهم تمرکز خواهیم 
کندوکاو عمیق تری در این متن انجام خواهیم داد، زیرا  کنون،  قبل به بررسی آن پرداختیم. ا
که نشان دهم  گنجینه های نیکوی بسیار در آن نهفته می باشند. یکی از اهداف من این است 
که می دانیم در مسیح  توانایی ما در محبِت نقص دار به دیگران بر اساس این اطمینان است 
کنید  دیگران را بی نقص محبت می کنیم. به بیان دیگر، می خواهم به چشم خود مشاهده 
که از ما انتظار می رود قاصر می مانید، به جای آن قصور،  که حتی وقتی از محبت ورزیدنی 
که ایمان به مسیح  عالی بودن مسیح در پیشگاه خدا استوار و پابرجا است. می خواهم ببینید 

که به وسیلۀ آن از اتحاد با مسیح بهره مند می گردیم. -  نه محبت به مردم - طریقی است 
متفاوت  محبت  با  و  گردد  محبت  ریشۀ  و  باشد  دارا  را  نخست  مقام  باید  ایمان  بنابراین، 

باشد. در غیر این صورت، محبت تباه می گردد.
به احتمال  لغزشها و عدم موفقیتهایتان،  باشید،  به محبت نداشته  گر چنین چشم اندازی  ا
تسلیم  یا  گر چنین شود، شما  ا گرفت.  فرا خواهند  یأس  و  تقصیر  احساس  با  را  بسیار، شما 

شریعت گرایی سخت کوشانه خواهید شد یا تسلیم لغزش اخالقی مرگبار.

۱۱
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تولد تازه، ایمان، محبت - به همین ترتیب

۱40

از  با نگاهی دوباره به حلقۀ زنجیرهای متصل در رسالۀ اول یوحنا 5: ۳- 4  را  مبحث خود 
ببینیم  که  می کنیم  آغاز  مقطع  این  از  دلیل  این  به  می کنیم.  شروع  قبل  فصل  پایانی  بخش 
مهم  خیلی  متصلند.  یکدیگر  به  دیگران  به  محبت  و  مسیح،  به  ایمان  تازه،  تولد  چگونه 
کالم خدا ببینید تا اینکه صرفًا باور من را در این  که این ارتباط را به چشمان خود در  است 

کالم خدا راهنما خواهد بود. کنید.  خصوص مطالعه 

حلقۀ اول: محبت ورزیدن به دیگران

گران  او  احکام  و  داریم  نگاه  را  او  احکام  که  است محبت خدا  »همین  می فرماید:   ۳ آیۀ 
گاه، مردم به جا آوردن احکام را با دوست داشتن خدا یکی می دانند. آنها اغلب از  نیست.« 
گر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید.« ولی  انجیل یوحنا ۱4: ۱5 نقل قول می آورند: »ا
گر مرا  ا از احکام او فرق می گذارد.  آیه به وضوح میان دوست داشتن مسیح و اطاعت  این 
دوست می دارید - این یک مقوله است - آن گاه احکام مرا نگاه خواهید داشت - مقوله ای 
گر یکی را داشته باشید، دیگری را به جا  دیگر است. یک مقوله به مقولۀ دیگر می انجامد. ا

خواهید آورد. محبت و نگاه داشتن احکام یکسان نیستند.
او می باشد. چنین  یا دوست داشتن خدا شامل به جا آوردن احکام  دوست داشتن عیسی 
کل قضیه نمی باشد. به همین سبب، یوحنا در رسالۀ اول  گویای  گفتاری نادرست نیست. اما 
گران نیست.« دوست داشتن خدا اطاعتی ظاهری نیست،  یوحنا 5: ۳ می نویسد: »احکام او 

گران نمی انگارد. که احکام او را بار  بلکه باید برای خدا دلی داشت 
گران نیستند، پس چه هستند؟ آنها اشتیاِق دل هستند. آنچه با تمامی  گر احکام خدا بار  ا
گوش سپارید. مزمور 40: 8:  گران نیست. به مزمورنویس  دل مشتاق به جا آوردن هستید بار 
»در به جا آوردن ارادۀ تو ای خدای من رغبت می دارم و شریعت تو در اندرون دل من است.« 
مزمور  بوده اند«  من  مشورت دهندگان  و  من  ]شادی[  ابتهاج  نیز  تو  »شهادات   :۲4 :۱۱9 مزمور 
که در آن رغبت دارم.« مزمور  گردان، زیرا  ۱۱9: ۳5: »مرا در سبیل ]طریق[ اوامر خود سالک 
ک می شدم.« دوست  ذ من نمی بود، هر آینه در مذّلت خود هال

ّ
گر شریعت تو تلذ ۱۱9: 9۲: »ا
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گنجینۀ  کنیم و ارج نهیم و  داشتن خدا یعنی خدا را با چنان شور و شوق و اصالت تحسین 
گران نباشد. که ارادۀ او شادی ما باشد و بار  خویش سازیم و مشتاق او باشیم 

کدامین احکام؟

بپردازیم، می خواهم مطمئن  آنکه به حلقۀ بعدی زنجیر رسالۀ اول یوحنا 5: 4-۳  از  پیش 
که به جا آوردن  که مد نظر یوحنای رسول می باشند، احکامی  کدامند  شویم آن احکام خدا 
که رشتۀ حقیقت بیان شده پس از آیۀ 4: ۲0 را  آنها نشانۀ محبت ما به خدا است. هنگامی 
گر  که آن احکام چه هستند. یوحنا در آیۀ 4: ۲0 می گوید: »ا پی می گیریم، پر واضح می گردد 
کسی  کند، دروغگو است، زیرا  که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت  گوید  کسی 
که ندیده است  که دیده است محبت ننماید چگونه ممکن است خدایی را  که برادری را 
که یوحنا مد نظر دارد و نشانگر  محبت نماید؟« بنابراین، چنین به نظر می آید آن اطاعتی 
محبت ما به خدا است محبت به دیگران می باشد، به خصوص محبت به سایر ایمانداران.
که عیسْی  که ایمان دارد  یوحنا در رسالۀ اول یوحنا 5: ۱ بر همین نکته اصرار می ورزد: »هر 
که والد را محبت می نماید مولوِد او را نیز محبت  مسیح است از خدا مولود شده است و هر 
که به دیگران محبت  می نماید.« از این رو، نشانۀ اینکه شما خدا را دوست دارید این است 
امر را بیان می کند و  آیۀ ۲ برگرداِن آن  ایمانداران. سپس در  می ورزید، به خصوص به سایر 
که شما فرزندان او را دوست می دارید: »از این  می گوید دوست داشتن خدا نشانۀ آن است 
که فرزندان خدا را محبت می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او  می دانیم 
که ما از تعبیر نمودن محبت به شکلی تازه و احساساتی  را به جا می آوریم.« منظور این است 
که خدا و احکام او را از قضیه حذف می کنند. یوحنا می گوید:  در امان بمانیم، تعبیرهایی 
گمان برید  گر خدا را محبت نمی کنید. شاید  کار را نکنید. هیچ کس را محبت نمی کنید ا این 
که فرزندان خدا را  به دیگران محبت می کنید. اما یوحنا در آیۀ ۲ می گوید: »از این می دانیم 

محبت می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم.«
گر خدا را محبت نمی کنید، نمی توانید به هیچ کس نیکی روا دارید. می توانید شکم آنانی را  ا
ک بر تن آنها نمایید و سقفی برایشان مهیا سازید  کنید و پوشا کت هستند سیر  که رهسپار هال
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و آنها را در رفاه و آسایش نگاه دارید. اما از نظر خدا چنین اعمالی به خودی خود محبت 
ک تهیه می نماید و خانه مهیا می کند و احکامی  ک می رساند و پوشا نیستند. محبت خورا
کمک به دیگران است تا ایشان خدا را در مسیح بشناسند و او را  که شامل  را نگاه می دارد 
گر خدا را محبت نمی کنید، نمی توانید آن اعمال را هم به جا آورید.  دوست بدارند. ولی، ا
که ارزش ابدی داشته باشد  گر خدا را دوست ندارید، نمی توانید انسانها را به شکلی  پس، ا

دوست بدارید.
که  که یوحنا می گوید: »همین است محبت خدا  بنابراین، پاسخمان را دریافتیم: آن هنگام 
که در محبت  گران نیست،« مفهومش احکامی هستند  احکام او را نگاه داریم و احکام او 
باشد  داشته  ابدی  ارزش  که  گونه ای  به  ایمانداران،  به  خصوص  به  دیگران،  به  نمودن 
که دیگران را  کرد: »این است محبت خدا  خالصه می شوند. آیۀ ۳ را می توان چنین بیان 
مسیح گونه  و  کارانه  فدا محبت  با  زیستن  این  و  را،  فرزندانش  خصوص  به  نماییم،  محبت 
که این چنین محبت خدای پدر را  گران نمی باشد، بلکه آرمان و اشتیاق عمیق ما است   بار 

ابراز نماییم.«

حلقۀ دوم: تولد تازه

که همانا بخش اول آیۀ 4 می باشد:  حال، به حلقۀ دوم زنجیر اول یوحنا 5: ۳- 4 می رسیم 
ابتدای جمله  »زیرا« در  واژۀ  به  بر دنیا غلبه می یابد.«  مولود شده است  از خدا  آنچه  »زیرا 
آوردن احکامش،  با به جا  که چرا دوست داشتن خدا  کنید. یوحنا توضیح می دهد  توجه 
گران  بار  که  آیۀ 4 می فرماید  گران نیست. یوحنا در  بار  کردن به دیگران،  با محبت  یعنی 
و  دلیل  چگونه  این  می یابد.«  غلبه  دنیا  بر  است  شده  مولود  خدا  از  آنچه  »زیرا   نیست. 

برهانی است؟
کنیم، چون در تولد تازه بر دنیا چیره  ما قادر هستیم خدا را دوست بداریم و دیگران را محبت 
مفهومی  باید چنین  آیه  این  دنیا غلبه می یابد.«  بر  مولود شده است  از خدا  »آنچه  گشتیم. 
کارند تا نه خدا را دوست بداریم نه دیگران را. به هنگام  داشته باشد: نیروهایی در دنیا در 

تولد تازه، این نیروها مغلوب می گردند.
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۱۷ -۱5 :۲ یوحنا  اول  رسالۀ  به  پاسخ،  واضح ترین  منظور  به  هستند؟  چه  نیروها   این 
کنیم: مراجعه 

کسی دنیا را دوست دارد، محبت  گر  دنیا را و آنچه در دنیا است دوست مدارید. زیرا، ا
که آنچه در دنیا است، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور  پدر در وی نیست. زیرا 
کسی  گذر است، لکن  زندگانی، از پدر نیست، بلکه از جهان است. و دنیا و شهوات آن در 

که به ارادۀ خدا عمل می کند، تا به ابد، باقی می ماند.

که در دنیا هستند و باید مغلوب شوند اینها هستند )آیۀ ۱۶(: »شهوت جسم و  آن نیروهایی 
کرد: خواهش برای آنچه  خواهش چشم و غرور زندگانی.« این آیه را می توان چنین خالصه 
نداریم و غرور برای آنچه داریم. وقتی آنچه می خواهیم نداریم، دنیا ما را با حسرت فاسد 

می کند. وقتی هم آنچه می خواهیم داریم، دنیا ما را با غرور تباه می کند.
که ما را از محبت نمودن به خدا و به دیگران بازمی دارد. ما اسباب و وسایل و  همین امر است 
که آنها را نداریم، دلمان برای داشتن آنها پرپر می زند.  لوازم زندگی را دوست داریم. هنگامی 
کنیم  که آنها را صاحب می شویم، دلمان می خواهد بی وقفه دربارۀ آنها صحبت  هنگامی هم 
کجا است؟ او همچون خدمتگزار آسمانی همین  و وقتمان را هدر دهیم. در میان اینها، خدا 
ثابت  این قدردانی  اما  کنیم.  و وسایلمان قدردانی  اسباب  برای  او  از  اطراف است. شاید 

که آن هدیه ها خدای ما هستند نه هدیه دهنده. می کند 
گران می پنداریم این  که خدا را دوست نداریم و دوست داشتن دیگران را باری  دلیل اصلی 
نیکویی  چیزهای  دارایی ها  آن  شاید  است.  دنیوی  دارایی های  برای  ما  اشتیاق  که  است 
باشند. شاید هم چیزهای بدی باشند. شاید مادیات باشند. شاید روابط ما باشند. هرچه 
مشکل  می شوند.  دیگران  به  محبت  و  خدا  به  محبت  جایگزین  آنها  نیستند.  خدا  باشند 

گیر دنیا همین است. اما راه حل چیست؟ فرا
که محبت به خدا و  پاسخ یوحنا در رسالۀ اول یوحنا 5: ۳- 4 می باشد. یوحنا می گوید دلیلی 
که ما از نو متولد شده ایم و این تولد تازه  گران نیست )آیۀ ۳( این است  محبت به دیگران بار 
بر دنیا فاتح است: »زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می یابد.« مفهومش این 
کشش دلمان برای دنیا را می سوزاند. بر دنیا غالب آمدن  که تولد تازه ریشۀ خواهش و  است 
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که شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی دیگر بر ما حکمرانی  بدین مفهوم است 
نمی کنند. قدرت و نیروی آنها در هم شکسته است.

حلقۀ سوم: ایمان به عیسی

که دنیا را مغلوب ساخته  آخرین بخش آیۀ 4 چنین می فرماید )سومین حلقه(: »و غلبه ای 
غالب  زندگانی  غرور  و  چشم  خواهش  و  جسم  شهوت  بر  تازه  تولد  است.«  ما  ایمان  است 

می آید، زیرا تولد تازه ایمان به بار می آورد.
که خلق می کند. این  قاطع ترین و شاخص ترین عمل خدا در تولد تازه حیات تازه ای است 
گران قدرترین  حیات تازه عیسی را در مقایسه با هر آنچه در این دنیا وجود دارد واالترین و 
می بیند )دوم قرنتیان 4: 4، ۶(. بدون هیچ درنگ یا زمان تلف شده، این نگاه روحانی به 
آغوش  به  خودمان  گنجینۀ  چون  را  عیسی  می شود  سبب  عیسی  عالِی  ارجمندی  و  واالیی 
که چشمانمان باز شدند  کشیدن عیسی، چرا  کشیم. مفهوم ایمان هم همین است: به آغوش 

تا حقیقت و زیبایی و واالیی او را ببینیم.
گیرایی اش در بند نگاه داشته  به همین دلیل، ایمان بر دنیا غالب می آید. دنیا ما را با قدرت 
که  گیرایی عیسی را  کنون چشمانمان به لطف تولد تازه باز شده اند تا جذابیت و  بود. ولی ا
بسی عالی و برتر است ببینیم. عیسی واالتر از شهوت جسم، واالتر از خواهش چشم، و واالتر 

که ما را با طمع و غرور خفه می کند. از ثروت و دارایی است 

آن ترتیب: تولد تازه، ایمان، محبت

پرسش  دهیم،  پاسخ  نمودیم  مطرح  فصل  این  ابتدای  در  که  پرسشی  به  می توانیم  کنون،  ا
دربارۀ رابطه میان تولد تازه، ایمان به مسیح، و محبت به دیگران. اهمیت این پاسخ و نکاتی 

کرد بدین شکل است.  که در آن می توان بیان 
گفت تولد تازه سبب ایمان است. این امر در رسالۀ اول یوحنا 5: ۱ روشن است:  اول، می توان 
که عیسْی مسیح است از خدا مولود شده است.« ثمرۀ از خدا مولود شدن  که ایمان دارد  »هر 

که خدا به بار می آورد. گواه مشهود تولدی است  ایمان ما است. ایمان ما 
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گفت محبت نمودن به دیگران ثمرۀ این ایمان است. در آیۀ 4، یوحنا همین  دوم، می توان 
که بر  که بر دنیا غالب می آید، یعنی بر موانعی غالب می آید  اصل را بیان می کند: آن پیروزی 

سر راه ما هستند تا دیگران را محبت نکنیم، ایمان ما است.
که پیِش رو داریم این است: ۱( تولد تازه، ۲( ایمان به مسیح، ۳(  پس ترتیب علت و معلولی 
گران باشند، یعنی محبت نمودن به دیگران.  که بار  به جای آوردن احکام خدا بدون حسی 
که هست  که مسیح را آن  خدا تولد تازه را موجب می گردد. تولد تازه خلق حیات تازه است 
کشیدن میل شدید ما به دنیا را ریشه کن می کند و  می بیند و به آغوش می کشد. این به آغوش 

به ما آزادی می بخشد تا محبت ورزیم.
چرا این ترتیب مهم است؟ این ترتیب مهم است، چون باعث می شود ایمان نجات بخش 
و محبت نمودن به دیگران را با هم اشتباه نگیریم. امروزه، برخی ایمان به مسیح و محبت 
که ایمان، در واقع، امانت داری و وفاداری  به دیگران را با هم می آمیزند. آنها مدعی هستند 
است و آن امانت داری و وفاداری محبت به دیگران را شامل می شود. بنابراین، راه خاصی 

که ایمان به مسیح و محبت به دیگران را از هم تمیز داد. وجود ندارد 

ایمان و محبت: جداناپذیر اما متمایز

اما درآمیختن ایمان به مسیح و محبت به دیگران اشتباهی مرگبار است. چرا؟ چون ایمان 
داد.  تمیز  یکدیگر  از  را  آنها  می توان  اما  جدانشدنی اند.  دیگران  به  محبت  و  مسیح  به 
که یوحنا مطالبات خدا را در این دو اصل خالصه  جداناپذیری آنها چنان چشمگیر است 
می کند: ایمان و محبت. رسالۀ اول یوحنا ۳: ۲۲ چنین می فرماید: »و این است حکم ]مفرد[ 
که به ما  که به اسم پسر او، عیسی مسیح، ایمان آوریم و یکدیگر را محبت نماییم، چنان  او 
کل آزمونهای یوحنا در این رساله چنین خالصه می شود: به عیسی ایمان داشته  امر فرمود.« 

کن. باش و به دیگران محبت 
این است: چه بسا  بودنش  و دلیل مهم  و معلول بسیار مهم می باشد  ترتیب میان علت  اما 
که می دانید محبت  کنید. از آنجا  که باید محبت  که نتوانید دیگران را آن طور  روزی فرا رسد 
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کرد؟ آن  کند، آن وقت چه خواهید  گر دلتان شما را محکوم  نمودن نشانۀ تولد تازه است، ا
زمان، چگونه برای تضمین ایمانتان خواهید جنگید؟

عیسی، آن عادل

که به تمیز دادن شفاف میان ایمان به  یک راه مهم جنگیدن برای امیدتان در آن لحظه، 
کنید:  مسیح و محبت به دیگران بستگی دارد، این است: به رسالۀ اول یوحنا ۲: ۱ مراجعه 
کند ]یعنی دیگران  گناهی  کسی  گر  گناه نکنید و ا »ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا 
که باید محبت نکند[، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.« یوحنا  را آن طور 
که باید محبت  گناه می کنید و آن طور  که  که وقتی می لغزید، حتی زمانی  این را در نظر دارد 
کامل و بی عیب  نمی کنید، شفیعی نزد خدا دارید و این شفیع »آن عادل« نام دارد، یعنی او 

است )رومیان 8: ۳۳- ۳4(.
کنید  باید محبت  که  آن گونه  نزده است. شما  گناهی سر  او  از  اما هرگز  کرده اید،  گناه  شما 
کوتاهی نکرده است. این یگانۀ بی عیب، در پیشگاه  نکرده اید. اما او هرگز از محبت نمودن 
خدا، حضور دارد و برای شما شفاعت می کند، نه ضد شما بلکه برای شما. دقیقًا، به خاطر 
کند، شفیعی داریم . . . یعنی عیسی مسیح  گناهی  کسی  گر  اینکه شما قاصر مانده اید. »و ا

عادل.«
گناه بودن او. یعنی او آنچه ما از به جای آوردنش  کید بر عدالت او می باشد، یعنی بدون  تأ
کامل به جای آورد. این واقعیت از طریق ایمان میّسر  کمال و  قاصر مانده ایم بی نقص و تمام و 
که مسیح را می پذیرد. وقتی ایماْن مسیح را می پذیرد، او همه چیز ما  است، چون ایمان است 
کمال و محبت عالِی ما  که در حضور خدا به آن نیاز داریم. عیسی مسیح عدالت و  می گردد 

است. در پیشگاه خدای قدوس، یگانه امید ما همین است.
که ببینیم ایمان به عیسی مقوله ای متفاوت  به همین دلیل، این موضوعی بسیار حیاتی است 
کردن به دیگران است. ایمان به عیسی یعنی پذیرفتن او. محبت نمودن به دیگران  با محبت 
را همچون  زیرا عیسی  باشد،  نارس  و  ناقص  می تواند  آنها  نزد  ما  رفتن  رفتن.  آنها  نزد  یعنی 
کشیده ایم. پذیرفتن عیسی یعنی اینکه او شالودۀ نجات  کمال خودمان به آغوش  بی نقصی و 
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ما می باشد. او پایه و اساس امید ما است. در حضور خدای پدر، آنچه در نهایت به حساب 
کمال عیسی و محبت عیسی است. ایمان به عیسی نه  گذاشته می شود عدالت عیسی و  ما 

کمال و محبت می پذیرد. محبت به دیگراْن عیسی را به نیابِت من همچون عدالت و 
که می لغزم امید دارم. ثبات و لغزش قدمهایم موقعیتم را در  به همین دلیل، حتی هنگامی 
کامل من، عیسی مسیح،  پیشگاه خدا باال و پایین نمی برد و یا دور و نزدیک نمی کند. شفیع 
کاملت،  امروز می فرماید: »ای پدر، به خاطر من، بر حسب لطفت به جان پای پر، خادم نا
کن. ای  کامل او نظر  کامل من، بر حسب مهربانی ات، به محبت نا کن. به خاطر محبت  نظر 
که در قلبش یقین و توکل او من هستم.  گاهی )اول یوحنا ۳: ۲0(. می دانی  پدر، تو از همه چیز آ

کامل من به حساب او می باشد.« بنابراین، من به او تعلق دارم و محبت 

شفیع بی عیب ما

خدا مرا در مسیح می بیند و به خاطر لغزشهایم یأس و ناامیدی مرا از پا نمی اندازند. ناامیدی 
کوتاهی ام را در محبت نمودن اعتراف می کنم )اول یوحنا ۱: 9(.  کد نمی کند.  من را فلج و را
که او  کفاره ای است  که مسیح بهایش پرداخت با دل و جان می پذیرم. امیدم بر  آمرزشی را 
حاصل نمود و خشم الهی را فرو نشاند )اول یوحنا ۲: ۲(. تضمین دلم )اول یوحنا ۳: ۱9( این 

که خدا به واسطۀ شفیعم مرا می بیند، شفیع بی عیب من. است 
که متوجه شوید  که آغاز نمودم پایان می دهم. خواست من این بود  مطلب را از همان جایی 
کامل  که در مسیح آنها را با محبتی  توانایی محبِت نارسای ما به دیگران بر این اساس است 
آنها به حساب محبت نمودن  به  کامل مسیح  که محبت  نموده ایم. بدین صورت  محبت 
که فقط به حسب ایمان در مسیح باشد. در حضور خدا،  گذاشته می شود، به شرطی  کامل ما 
کمال  که این  بی عیب و بی نقص بودن ما عیسی است. با محبت نمودن به دیگران نیست 
کلید اصلی محبت ورزیدن  را دارا می باشیم، بلکه با توکل نمودن به او است. این تضمین 
که شامل  کلید را از دست دهیم، همه چیز را از دست می دهیم،  گر این  به دیگران است. ا

توانایی محبت نمودن به دیگران نیز می باشد.



کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین  مالحظه 
االن  حبیبان،  ای  نشناخت.  را  او  که  زیرا  نمی شناسد،  را  ما  دنیا  جهت  این  از  و  هستیم 
که چون او  فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود. لکن می دانیم 
که این امید  کس  که هست خواهیم دید و هر  ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان 
گناه را به عمل می آورد  که  ک است و هر  که او پا ک می سازد، چنان  را بر وی دارد خود را پا
که او ظاهر  گناه مخالف شریعت است و می دانید  بر خالف شریعت عمل می کند، زیرا 
گناه نمی کند و  که در وی ثابت است  گناه نیست. هر  گناهان را بردارد و در وی هیچ  شد تا 
گمراه نکند.  کسی شما را  گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. ای فرزندان،  که  هر 
گناه  که  کسی  که او عادل است و  که عدالت را به جا می آورد عادل است، چنان  کسی 
گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا  که ابلیس از ابتدا  می کند از ابلیس است، زیرا 
گناه نمی کند، زیرا  که از خدا مولود شده است  ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. هر 
که از خدا تولد یافته است.  گناهکار بوده باشد، زیرا  تخم او در وی می ماند و او نمی تواند 
از  که عدالت را به جا نمی آورد  از این ظاهر می گردند. هر  ابلیس  فرزندان خدا و فرزندان 

که برادر خود را محبت نمی نماید. خدا نیست و همچنین هر 

اول یوحنا ۳: ۱- ۱0



معجزۀ  که  کسانی  »چگونه  است:  قرار  بدین  می پردازیم  آن  به  فصل  این  در  که  پرسشی 
گناهان خود دست و پنجه نرم می کنند از  که با  تولد تازه را تجربه نموده اند در همان حال 
کشمکش میان واقعیِت تولد تازه  که با  نجاتشان نیز خاطرجمع می باشند؟« منظور این است 
کردن چه می کنیم؟ چگونه تعادل ایجاد می نماییم میان خطر عدم اطمینان  گناه  و پیوسته 
که شاید از تولد تازه برخوردار  از نجاتمان و خطر جسارت ادعای تولد تازه داشتن، در حالی 
گناهان  ببریم و در عین حال  تازه داشتن لذت  از اطمیناِن تولد  نباشیم؟ چگونه می توانیم 

که نقطۀ مقابِل تولد تازه مان هستند؟ گناهانی  زندگی مان را جدی بگیریم، 

کاماًل خاطرجمع باشیم خدا از ما می خواهد 

این  قصدش  کتاب مقدس  در  دیگری  کتاب  هر  از  بیش  یوحنا  اول  رسالۀ  می رسد  نظر  به 
که در این نبرد روزانه و واقعی ما را یاری رساند. به رسالۀ اول یوحنا 5: ۱۳ توجه نمایید:  است 
که حیات جاودانی دارید  که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید  »این را نوشتم به شما 
ایمانداران  تا  را می نویسد  کتاب  این  بیاورید.« یوحنا می گوید  ایمان  به اسم پسر خدا  تا  و 

۱۲
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حیات  از  که  باشند  خاطرجمع  یعنی  برخوردارند،  دوباره  تولد  از  که  باشند  مطمئن  کاماًل 
که ما  که تا ابد ماندگار است. یوحنا و در اصل خدا می خواهد  روحانی و تازه ای برخوردارند 
که از مرگ به حیات  گردیم  با مطالعۀ نامۀ اول یوحنا از اساس و بنیان مطمئن و خاطرجمع 

راه یافته ایم.
گشته ایم.«  گذشته، داخل حیات  که از موت  رسالۀ اول یوحنا ۳: ۱4 می فرماید: »ما می دانیم 
کالم مرا بشنود  که  در انجیل یوحنا 5: ۲4، عیسی می فرماید: »آمین، آمین، به شما می گویم هر 
تا  موت  از  بلکه  نمی آید،  داوری  در  و  دارد  جاودانی  حیات  آورد  ایمان  من  فرستندۀ  به  و 
ما  که  است  این  یوحنا  دغدغۀ  و  عیسی  دغدغۀ  بنابراین،  است.«  گشته  منتقل  حیات  به 
انجام  به  زمانی  ما  داوری  که  چرا  نیست،  انتظارمان  در  مرگ  و  داوری  بدانیم  ایمانداران 
که عیسی به جای ما  گشت و مرگ ما زمانی اتفاق افتاد  که عیسی به جای ما داوری  رسید 
گرفته  جان داد. از این رو، ما در خود حیات تازه داریم و این حیات از بین نمی رود و از ما 
که یوحنا و عیسی می خواهند  نمی شود. این حیاْت ابدی است. این همان اطمینانی است 
که حیات جاودانی دارید« )اول  از آن برخوردار باشیم. »این را نوشتم به شما . . . تا بدانید 

یوحنا 5: ۱۳(.

کاذب چه می گفتند؟ معلمان 

که یوحنا را به  که یوحنا به آنها نامه می نوشت اتفاقی در حال وقوع بود  کلیساهایی  اما در 
شدت نگران نموده بود. آن اتفاق هرچه بود تهدیدی برای این اطمینان و خاطرجمعی به 
ایمانداران  به  و  می گفتند  سخن  نجات  خوش  خبر  از  کاذب  معلمان  آن  می آمد.  حساب 
با حقیقت در تضاد بود. به  کاماًل  تأثیرات و ثمرات تعالیمشان  اما  اطمینان می بخشیدند، 
که چگونه میان برخورد با  کاذب، یوحنا به ما نشان می دهد  منظور برخورد با این معلمان 
کاذب  کنیم. آن معلمان  کشمکش برای حفظ اطمینان از نجاتمان تعادل برقرار  گناهانمان و 

چه می گفتند؟
کاذب مدعی بودند پسر ازلی خدا، عیسی مسیح، جسم انسانی  نخست اینکه، آن معلمان 
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گرفت. از  به خود نگرفته بود. آنها باور نداشتند پسر ازلی خدا ذات انسانی مانند ما را به خود 
کاذب چنین می گوید: این رو، یوحنا در رسالۀ اول یوحنا 4: ۱- ۳ دربارۀ این معلمان 

نه.  یا  هستند  خدا  از  که  بیازمایید  را  روح   ها  بلکه  مکنید،  قبول  را  روح  هر  حبیبان،  ای 
را می شناسیم: هر  کذبۀ بسیار به جهان بیرون رفته اند. به این، روح خدا  انبیای  که  زیرا 
که عیسی مسیِح  که به عیسی مسیِح مجسم شده اقرار نماید از خدا است و هر روحی  روحی 

کند از خدا نیست. مجسم شده را انکار 

کالبد انسانی اش مجزا می دیدند. در آیۀ ۲ به این موضوع اشاره  کاذب مسیح را از  آن معلمان 
که آنها انکارش می کردند: »هر روحی  کید می نماید  می گردد. یوحنا دقیقًا بر همان مقوله ای تأ
که  کاذب باور نداشتند  که به عیسی مسیِح مجسم شده اقرار نماید از خدا است.« آن معلمان 

گرفته بود. مسیِح ازلی جسم انسانی به خود 

شناخت نادرست از مسیح اصول اخالقی نادرست به بار می آورد

که به پرسشمان در این فصل مربوط است. به یقین، این دیدگاه  کنون، به دلیلی می رسیم  ا
که معتقد است مسیح با جسم انسانی پیوند نگشته است تأثیری عملی و اخالقی به جای 
بود.  تأثیر  همین  از  برگرفته  مسیحی  زندگی  به  کاذب  معلمان  آن  دیدگاه  گذاشت.  خواهد 
انسان جدا  و جسمانی معموِل یک  فیزیکی  زندگی  از  را  آنها شخص مسیح  که  همان گونه 
می دیدند، زندگی یک مسیحی را نیز از زندگی فیزیکی و جسمانی معموِل یک انسان جدا 

می دیدند.
که به این مقوله می پردازد رسالۀ اول یوحنا ۳: ۷ می باشد. یوحنا  یکی از شفاف ترین آیاتی 
کسی  کاذب مد نظر یوحنا بودند[.  گمراه نکند ]معلمان  کسی شما را  می گوید: »ای فرزندان، 
که او عادل است.« منظور یوحنا چیست؟  که عدالت را به جا می آورد عادل است، چنان 
که شما می توانید  کاذب باشید. آنها ادعا می کنند  منظور یوحنا این است: »مراقب معلمان 
را  که عدالت  کسی  گمراه نکند.  را  نیاورید.« »کسی شما  را به جا  اما عدالت  باشید  عادل 

به جا می آورد عادل است.«
که دیدگاه درستی دربارۀ مسیح نداشتند و او را  کسانی مقابله می نمود  به بیان دیگر، یوحنا با 
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از زندگی جسمانی معمولی در قالب یک انسان مجزا می کردند. یوحنا با دیدگاه آن معلمان 
از زندگی  را  آنها شخصیت ما مسیحیان  که  نیز مقابله می نمود، چرا  دربارۀ زندگی مسیحی 
که »جسم واقعًا  کاذب این بود  معمول و جسمانِی یک انسان مجزا می کردند. اعتقاد معلمان 
برای عیسی اهمیت نداشت. مسایل روحانی و معنوی برای عیسی مهم بودند. او مسیح بود 
یگانه  نام عیسی،  به  انسان جسمانی،  این  با  نمی توانست  به هیچ عنوان  ازلی  آن مسیح  و 
باشد. جسم ما واقعًا مهم نیست. البته، به لحاظ روحانی، ما تولد دوباره می یابیم. اما میان 
گناه می شود  مرتکب  که  زندگی جسمانی  آن  و  می آورد  به جا  که عدالت  تازه  این خلقت 
اشاره  اشتباه  این دیدگاه  به  اول یوحنا ۳: ۷، یوحنا دقیقًا  ندارد.« در رسالۀ  پیوندی وجود 
می کند: می توانید شخصی روحانی باشید، اما در زندگی معمولی و جسمانی تان عدالت را 

به جا نیاورید.
کاذب سه پاسخ ارائه می دهد. یوحنا خطاب به این تعلیم 

مسیح برای همیشه در جسم انسانی ماندگار است

خود  به  انسانی  جسم  عیسی  آنکه  از  پس  که  می نماید  کید  تأ یوحنا  پاسخ،  نخستین  در 
که از ازل وجود داشت، جدایی ناپذیر باقی ماندند.  گرفت، جسم عیسی و شخص مسیح، 
که به عیسی  رسالۀ اول یوحنا 4: ۲ می فرماید: »به این، روح خدا را می شناسیم: هر روحی 
که این آیه نمی گوید »مجسم شد«  کنید  مسیِح مجسم شده اقرار نماید از خدا است.« توجه 
گشت و پس از آن از جسم داشتن بازایستاد.  گویی مسیح برای مدتی صاحب جسم و خون 

یوحنا می گوید: »مجسم شده«.
گرفتن برای همیشه به قوت خود باقی است. شخص دوم تثلیث هیچ گاه ذات  این جسم 
انسانی اش را از دست نخواهد داد. ما همیشه او را به نام عیسی خواهیم شناخت – یکی 
مثل ما اما بی نهایت برتر از ما – نخست زاده از میان برادران بسیار )رومیان 8: ۲9(. خدا از 
تا  و  آمده است  نیست. پسر خدا در جسم  رویگردان  و  نبود  رویگردان  آن وجود جسمانی 
ابد در جسم ماندگار خواهد بود. در نخستین پاسخش به این تعلیم اشتباه، یوحنا سعی بر 
این دارد تا دیدگاه افراد به مسیح را اصالح نماید. پیکر جسمانی عیسی یک خیال واهی 
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نیست، پیکر جسمانی عیسی در درجۀ دوِم اهمیت قرار ندارد. او تا ابد با پیکر جسمانی 
شناخته خواهد شد.

کردار مسیحیان ُمهر تأییدی بر مسیحی بودن آنها است

را  نادرست  تعلیم  این  بسیار،  کید  تأ با  اشتباه،  تعلیم  این  به  خود  پاسخ  دومین  در  یوحنا 
که به جا می آوریم مجزا است. در  که وجود روحانی ما از اعمال جسمانی  تکذیب می کند 
گر  ا گردد.  ثابت  ما  رفتار  و  با اعمال  باید  ما  بودِن  که روحانی  کید می ورزد  تأ اصل، یوحنا 
که اصاًل حیات روحانی ما اصیل و واقعی نیست. رسالۀ اول  جز این باشد، ثابت می شود 
که  کسی  گمراه نکند.  کسی شما را  یوحنا ۳: ۷ به همین نکته اشاره می نماید: »ای فرزندان، 
که او عادل است.« آن فریب دهندگان می گفتند:  عدالت را به جا می آورد عادل است، چنان 
که  کسانی  »شما می توانید عادل باشید، ولی عدالت را به جا نیاورید.« یوحنا می گوید: فقط 
عادل هستند عدالت را به جا می آورند. به جا آوردن عدالت ُمهر تأییدی است بر عادل بودن.
که یوحنا بارها و بارها در نامه اش به آن اشاره می نماید. برای نمونه، در  این نکته ای است 
که  که هر  که او عادل است، پس می دانید  گر فهمیده اید  رسالۀ اول یوحنا ۲: ۲9، می گوید: »ا
گواه و تأییِد  عدالت را به جا آورد از وی تولد یافته است.« به بیان دیگر، به جا آوردن عدالت 

تولد تازه داشتن است.
گناه نمی کند، زیرا  که از خدا مولود شده است  به رسالۀ اول یوحنا ۳: 9 توجه نمایید: »هر 
که از خدا تولد یافته است.«  گناهکار بوده باشد، زیرا  تخم او در وی می ماند و او نمی تواند 
کردن ُمهر تأییدی  گناه  کسی از خدا تولد نیافته است.  که  گواه و تأییِد آن است  کردن  گناه 

گواه و تأییِد تولد تازه داشتن است. گناه نکردن  گناهکار بودن.  است بر 
کردن بی چون و چرا تغییر می کند  گناه  گفتۀ یوحنا، دلیل آنکه با تولد تازه یافتن عادت  به 
گناه  کن می گردد و ما نمی توانیم به  که وقتی تولد تازه می یابیم »بذر خدا« در ما سا این است 
کردن ادامه دهیم. رابطۀ تولد تازه و زندگی جسمانی روزمرۀ ما به این شکل است. واژۀ تخم 
کالم خدا یا ذات خدا یا به هر سه مورد اشاره داشته باشد.  یا بذر می تواند به روح خدا یا 
که در رویداد تولد تازه خدا آن چنان قدرتمند در حال  منظور هرچه باشد نکته اینجا است 
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کردن ادامه دهیم. حضور تازۀ خدا نمی تواند با رفتار و  گناه  که ما نمی توانیم به  عمل است 
کند. گناه آلود سازش  کردار 

کنند  گمان می کنند می توانند وجود روحانی را از وجود جسمانی جدا  که  معلمان دروغینی 
یا آموزۀ جسم پوشیدن مسیح را درک نمی کنند یا آموزۀ تولد تازه را. مسیِح ازلی واقعًا جسم 
گرفت. این آموزۀ جسم پوشیدن مسیح است. وقتی تولد تازه می یابیم، مسیح  انسانی به خود 
در جسم انسانی اش بر زندگی جسمانی و مطیعانۀ ما واقعًا تأثیر می گذارد و تأثیرش قطعی و 

بی چون و چرا است.

گناه نکردن نیست تولد تازه یافتن به معنای 

که تولد تازه یافته اند دیگر  که افرادی  یوحنا در سومین پاسخ خود این باور را تکذیب می کند 
گناه نمی کنند. از قرار معلوم، آن معلمان دروغین با بی ربط نشان دادن »عادل بودن« و »به جا 
گر از جسم شما  کنند: »بسیار خوب، حتی، ا آوردن عدالت« )۳: ۷( قصد داشتند چنین ادعا 
که  گناه می شوید. شمای واقعی شمایی است  که مرتکب  خطایی سر زند، این شما نیستید 
که  تولد تازه دارد و آن شمای واقعی آن قدر واالتر و متعال تر از وجود جسمانی روزمره است 

گرداند.« گناه هرگز نمی تواند آن را آلوده 
کردار شما قصدشان  کردن میان ِسرشت شما و  گویا معلمان دروغین با فاصله ایجاد  بنابراین، 
کنیم؟ ما از  گناه  گناه نمی کنند. چگونه می توانیم  که بگویند مسیحیان واقعًا اصاًل  این بود 
کن است. از این رو، یوحنا در  خدا تولد یافته ایم. ما خلقت تازه هستیم. بذر خدا در ما سا
که شما نیز این سه نکته را شخصًا به  سه مورد به این باور اشتباه می پردازد. بسیار مهم است 
که شیطان  خودتان ربط دهید، زیرا این حقایق برای شما بیان شده اند تا بتوانید بر اتهاماتی 
گناهانتان  که  که شما را متهم می کند و به شما می گوید  کنید آن هنگام  بر شما وارد می کند غلبه 

ثابت می کنند تولد تازه ندارید.
گناه نداریم خود  که  گوییم  گر  نخستین حقیقت در رسالۀ اول یوحنا ۱: 8 بیان شده است: »ا
که تولد دوباره یافته ایم.  گوییم! ما مسیحیان  گر ما  گمراه می کنیم و راستی در ما نیست.« ا را 
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را فریب دهید.  به عبارت دیگر، اجازه ندهید فریب معلمان دروغین باعث شود خودتان 
گناه نکند. که  هیچ مسیحی وجود ندارد 

را به شما  دومین حقیقت در رسالۀ اول یوحنا ۲: ۱ بیان شده است: »ای فرزندان من، این 
کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح  گناهی  کسی  گر  گناه نکنید و ا می نویسم تا 
کنید، تولد تازه ندارید. فرض  گناه  گر  که ا عادل.« به بیان دیگر، یوحنا فرضش بر این نیست 
که تولد تازه یافته اند  کسانی  کنید، شفیعی دارید و البته فقط  گناه  گر  که ا یوحنا بر این است 

شفیع دارند.
کسی برادر خود را بیند  گر  سومین حقیقت در رسالۀ اول یوحنا 5: ۱۶- ۱۷ بیان شده است: »ا
که منتهی به موت نباشد می کند، دعا بکند و او را حیات خواهد بخشید به هر  گناهی را  که 
گناهی منتهی به موت هست، به جهت آن نمی گویم  گناهی منتهی به موت نکرده باشد.  که 

که منتهی به موت نیست.« گناهی هست  گناه است، ولی  کرد. هر ناراستی  که دعا باید 
که  که منتهی به موت نیست.« به همین دلیل است  به بند آخر توجه نمایید: »گناهی هست 
گناه می کند.  گناه می کند. او برادر شما است، تولد تازه دارد، اما  می توانید ببینید برادرتان 
نمی کنم  گمان  نیست.  مرگ  به  منتهی  که  دارد  وجود  گناهی  چون  است؟  ممکن  چگونه 
گناه  در  داشتن  ریشه  میزان  یوحنا  منظور  است.  داشته  نظر  در  را  مشخصی  گناهان  یوحنا 
کردن چنان عادت  گناه  گاه،  گناه است.  گناه و عادت به ارتکاب  و اصرار و پافشاری بر 
که با اشک  که دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد و شما مانند عیسو می گردید  می شود 
کند.  و زاری در پی توبه بود اما آن را نیافت )عبرانیان ۱۲: ۱۶- ۱۷(. عیسو نمی توانست توبه 
را سخت  آن چنان دل  گناه  آنکه،  کند، حتمًا بخشیده می شد. حال  توبه  گر می توانست  ا

که حتی اشتیاق به توبه نیز جعلی و ساختگی خواهد بود. می سازد 

گناه مداوم ما رسیدگی به 

که  کسانی  »چگونه  نمودیم:  مطرح  فصل  این  ابتدای  در  که  می رسیم  پرسشی  به  کنون،  ا
نرم  پنجه  و  دست  خود  گناهان  با  که  حال  همان  در  نموده اند  تجربه  را  تازه  تولد  معجزۀ 
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گرفتن از  می کنند از نجاتشان نیز خاطرجمع می باشند؟« پاسخ من این است: شما با تعلیم 
کاری هشدار می دهد )اینکه  یوحنا به این موضوع رسیدگی می نمایید. یوحنا در خصوص ریا
که  کنید تولد دوباره دارید، اما زندگی تان خالف ادعایتان باشد(. یوحنا نوید می دهد  ادعا 
گناهکارانی است  کفاره نموده است و شفیع  که تولد دوباره دارند  گناهکارانی  مسیح برای 

که تولد دوباره دارند.
هشدار  چگونه  می سازید؟  عملی  را  حقیقت  دو  این  چگونه  است:  اینجا  پرسش  حال، 
که  دربارۀ خودفریبی را در زندگی تان عملی می سازید؟ چگونه این وعده را عملی می نمایید 
که چگونه این دو  گواه تولد تازۀ شما به این بستگی دارد  کنیم، شفیعی داریم«؟  گناه  گر  »ا

کنید. حقیقت را در زندگی تان عملی 
گر تولد تازه دارید، این دو حقیقت بدین شکل در زندگی تان عملی می گردند: ا

فرار از بی پروایی، شتافتن سوی شفیع

گناه آلود رانده می شوند.  که به سوی یک بی پروایِی  کلنجارهای ایمانداران این است  یکی از 
از دست  را  گناهانتان بی اعتنا می گردد و حساسیت خود  به  ذهن شما آهسته آهسته نسبت 
می دهد و بی پروا می شود. شما آهسته آهسته در دندۀ خالص می افتید و دیگر برایتان چندان 
ک و مقدس باشید یا دلبستۀ امور دنیوی. شما آهسته آهسته هشیاری تان را  که پا فرق نمی کند 
که رفتار  کردار و ُخلق و خوی نادرست از دست می دهید و دیری نمی پاید  نسبت به رفتار و 

گناه آلود برایتان عادت می گردد. کردار  و 
گرفتار می شود، حقیقت اول یوحنا  تازه دارد در دام چنین لغزشی  تولد  که  وقتی شخصی 
عمل  او  در  روح القدس  قوِت  به  نمی کند«(  گناه  است  شده  مولود  خدا  از  که  )»هر   9 :۳
گاه سازد و سبب شود سوی شفیعش  کش آ کرد تا وی را نسبت به وضعیت خطرنا خواهد 
گناهش اعتراف  به  کند. چنین شخصی  تمنا  او  از  را  آمرزش و عدالت  و  بشتابد و رحمت 
شیریِن  طعم  می گیرد،  جان  دوباره  مسیح  به  محبتش   ،)9 :۱( می گردد  طاهر  و  می نماید 
گناه بیزار می شود و شادی خداوند دوباره   رابطه اش با مسیح را دوباره می چشد، دوباره از 

قوتش می گردد.
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فرار از ناامیدی، شتافتن سوی شفیع

گرفتار می شوند.  که در دام یأس و ناامیدی  کلنجارهای ایمانداران این است  یکی دیگر از 
که عدالت شما و محبت شما  شما چنان در ترس و دلسردی و حتی ناامیدی غرق می گردید 
گناه در نظرتان رنگ می بازند. وجدانتان شما را محکوم می کند  به دیگران و جنگ شما با 
که به سبب آن رفتار و  کردارتان آن قدر در نظرتان پرعیب و پرنقص جلوه می کنند  و رفتار و 

گمان می کنید هرگز تولد دوباره نیافته اید. کردار 
گرفتار می شود، حقیقت اول یوحنا ۲: ۱ به  که تولد تازه دارد در چنین دامی  وقتی شخصی 
کرد تا وی را از یأس و ناامیدی برهاند: »ای فرزندان من،  قوِت روح القدس در او عمل خواهد 
گر  گناه نکنید و ا کند[ این را به شما می نویسم تا  ]یوحنا می خواهد وجدانهای ما را نوازش 

کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.« گناهی  کسی 
کند. وعدۀ یوحنا  کاری می خواهد ما را از پرتگاه بی پروایی دور  یوحنا با هشدار در مورد ریا

دربارۀ شفیعمان نیز ما را از پرتگاه یأس و ناامیدی دور می سازد.

کالم خدا قدرت نجات بخش 

به واسطۀ  بتوانید  و  گوش بسپارید  کالم خدا  به  تا  توانایی می یابید  یافتن  تازه  تولد  با  شما 
نمی کند  استفاده  داریم«  »شفیعی  وعدۀ  از  تازه  تولد  یابید.  نجات  و  شوید  مدد  خدا  کالم 
مولود  خدا  از  که  »هر  هشدار  از  تازه  تولد  کند.  توجیه  را  گناه  به  بی قیدی  و  بی تفاوتی  تا 
تولد  را شعله ور سازد.  ناامیدی  و  یأس  آتش  تا  نمی کند  استفاده  نمی کند«  گناه  است  شده 
بهره  یوحنا  تعالیم  از  چگونه  بداند  تا  می بخشد  روحانی  تشخیص  قدرت  انسان  به  تازه 
که تولد تازه را آراسته و پیراسته می سازند و آن را محتاط و هشیار  ببرد: این هشدارها هستند 
به  و  تقویت می گردد  کفاره می نماید  ما  برای  که  با وعدۀ شفیعی  تازه  تولد   نگاه می دارند. 

شوق می آید.
کالم خدا را تجربه می نمایید خداوند بر تولد تازۀ شما ُمهر  کنش به  که وقتی این هر دو وا باشد 
تأیید زند. باشد به شما عطا نماید تا هم پذیرای هشدارها باشید و هم تسلی پذیرید. باشد 
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گوش سپاریم.  که به ما بخشیده شده تا به آن  کالمی  گوش سپارید، همان  کالم خدا  که به 
کامل شما از نجاتتان باشد. کالِم بسندۀ خدا حافظ اطمیناِن  که  باشد 





محبت  که  هر  و  است  خدا  از  محبت  که  زیرا  بنماییم،  محبت  را  یکدیگر  حبیبان،  ای 
که محبت نمی نماید خدا  کسی  می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد و 
را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا 
پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم و محبت در همین است، 
را فرستاد  او ما را محبت نمود و پسر خود  اینکه  نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه 
می باید  نیز  ما  نمود،  محبت  چنین  ما  با  خدا  گر  ا حبیبان،  ای  شود.  ما  گناهان  کفارۀ  تا 
گر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در  کسی هرگز خدا را ندید. ا یکدیگر را محبت نماییم. 
کنیم و او  که در وی سا کامل شده است. از این می دانیم  کن است و محبت او در ما  ما سا
که پدر پسر را  که از روح خود به ما داده است و ما دیده ایم و شهادت می دهیم  در ما، زیرا 
که عیسی پسر خدا است خدا در  که اقرار می کند  فرستاد تا نجات دهندۀ جهان بشود. هر 
که خدا با ما نموده  کرده ایم آن محبتی را  کن است و او در خدا و ما دانسته و باور  وی سا
کن است و خدا در  کن است در خدا سا که در محبت سا است. خدا محبت است و هر 
کامل شده است تا در روز جزا ما را دالوری باشد، زیرا چنان  وی. محبت در همین با ما 
که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. در محبت خوف نیست، بلکه محبت 
که خوف دارد در محبت  کسی  کامل خوف را بیرون می اندازد، زیرا خوف عذاب دارد و 
کسی  گر  که او اول ما را محبت نمود. ا کامل نشده است. ما او را محبت می نماییم، زیرا 
که  کسی  کند، دروغگو است، زیرا  که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت  گوید 
که ندیده است  که دیده است محبت ننماید چگونه ممکن است خدایی را  برادری را 
که خدا را محبت می نماید برادر خود  که هر  محبت نماید؟ و این حکم را از وی یافته ایم 

را نیز محبت بنماید.

اول یوحنا 4: ۷- ۲۱



که در این فصل به آن می پردازیم این است: تولد تازه میان محبت خدا  آن جنبه از تولد تازه 
که  کسی بپرسد: »چگونه این واقعیت  گر  به ما و محبت ما به یکدیگر پیوند ایجاد می کند. ا
خدا شما را دوست دارد بر محبت شما به دیگران تأثیر می گذارد؟« پاسخ این خواهد بود: 
»تولد تازه عامل این ارتباط است.« در رویداد تولد تازه، روح القدس دل مرده و خودخواه ما 

گردد و محبت او محبت ما. را به دل زنده و پرمهر خدا پیوند می زند تا حیات او حیات ما 
دو  به  را  ارتباط  این  یوحنا  کاماًل مشهود است.  یوحنا 4: ۷- ۱۲  اول  رسالۀ  در  این حقیقت 
که ذات خدا محبت است. از این رو، وقتی  شکل نشان می دهد: نخست، نشان می دهد 
که یوحنا نشان  خدا به ما تولد دوباره می بخشد، ما صاحب ذات او می گردیم. نکتۀ دومی 
که خدا با فرستادن پسرش به جهان این ذات را در تاریخ هویدا نمود تا ما  می دهد این است 
کنون، این موارد را به نوبت بررسی می نماییم  به واسطۀ پسرش حیات جاودان داشته باشیم. ا

تا ارتباط هر یک را با تولد تازه متوجه شویم.

۱۳

بامحبتخدابهدیگرانمحبتنمودن
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ذات خدا محبت است

ابتدا، به آیات ۷- 8 می پردازیم: ذات خدا محبت است. »ای حبیبان، یکدیگر را محبت 
که محبت می نماید از خدا مولود شده است و  که محبت از خدا است و هر  بنماییم، زیرا 
که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است.«  کسی  خدا را می شناسد و 
که این آیات به دو نکته اشاره می کنند. آیۀ ۷ می فرماید: »محبت از خدا  توجه داشته باشید 
است« و انتهای آیۀ 8 می فرماید: »خدا محبت است.« اینها دو جملۀ متضاد نیستند. وقتی 
که محبت از خدا آمده است،  یوحنا می گوید »محبت از خدا است« منظورش این نیست 
از یک دوست رسیده است. منظور یوحنا  نامه  مثاًل  یا  آمده  از پستچی  نامه  انگار بگوییم 
که حرارت از آتش منتشر می شود یا به  که محبت از خدا است، به همان شکلی  این است 
که از خورشید روشنایی می تابد. محبت جزو ذات خدا است. محبت در تار  همان شکلی 
بودِن خدا است. خورشید روشنایی  از خدا  تنیده است. محبت جزیی  و پود وجود خدا 

می بخشد، زیرا خورشیْد روشنایی است. آتش حرارت می بخشد، زیرا آتْش حرارت است.
که وقتی تولد تازه می یابید، این جنبه از ذات الهی جزیی  بنابراین، منظور یوحنا این است 
از وجودتان می گردد. با تولد تازه یافتن، حیات الهی در شما حاصل می گردد و محبت جزیی 
ضروری و حتمِی آن حیات خواهد بود. ذات خدا محبت است. در رویداد تولد تازه، این 

ذات جزیی از وجودتان می گردد.
گر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما  به آیۀ ۱۲ توجه نمایید: »کسی هرگز خدا را ندید. ا
کامل شده است.« وقتی تولد دوباره می یابید، خدا خودش  کن است و محبت او در ما  سا
کن می گردد و محبتش را در دلتان می گسترد )رومیان 5: 5(. هدف خدا این است  در شما سا
که در  کنید. محبتی  گردد. به عبارت »محبت او« در آیۀ ۱۲ توجه  کامل  که محبتش در شما 
گشته است، به اصطالح، بدِل محبت الهی نیست.  کن  که تولد دوباره یافته اید، سا شما، 
که شما تجربه اش می کنید، به واقع، محبت الهی است و امتدادش به محبت به  آن محبتی 

دیگران ختم می گردد.
که محبت است، محبت خدا به ما و محبت ما به دیگران را  پس یوحنا با تمرکز بر ذات خدا، 
که تولد تازه چگونه ما را به آن محبت وصل می گرداند. به هم پیوند می دهد و نشان می دهد 
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گشت محبت خدا در فرستادن پسرش مکشوف 

که یوحنا در رسالۀ اول یوحنا 4: 9- ۱۱ به  حال، به دومین مورد می پردازیم. مالحظه نمایید 
اصلی ترین تجلی آن محبت الهی در تاریخ می پردازد.

و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است 
تا به وی زیست نماییم و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه 
گر  گناهان ما شود. ای حبیبان، ا کفارۀ  اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا 

خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم.

فرستاد.  را  خود  پسر  خدا  که  بود  این  خدا  محبت  تجلی  برجسته ترین  یوحنا،  دیدگاه  از 
از  یوحنا، هدف خدا  گفتۀ  به  اشاره می کند.  این حقیقت  به  بار  دو  آیات 9- ۱0  در  یوحنا 
که فرستادن پسرش  کفاره نماید. به همین دلیل است  گناهان ما را  که  فرستادن پسرش این بود 
که پسر خدا آمد تا مجازات  کفاره به این معنا است  کفاره چیست؟  نشانۀ محبت بود. اما 
)رومیان 8: ۳؛  بردارد  ما  از  را  که غضب خدا  باشد  کسی  یگانه  آن  و  گیرد  بر دوش  را   گناه 

غالطیان ۳: ۱۳(.
که خدا به سبب محبتش پسرش  به این حقیقت بیندیشید! این حقیقت بدین معنا است 
گیرد و غضب عادالنۀ خدا را از ما بردارد. عظیم ترین  کیفر عدِل خدا را بر دوش  را فرستاد تا 
که خدا خودش به انجام رساند تا غضب خویش را  کاری است  تجلی محبت خدا همانا 

فرو نشاند.
و رسالۀ اول یوحنا ۳: ۱۶ به ما می گوید پسر چگونه چنین عمل نمود: »از این امر محبت را 
کفارۀ  که او جان خود را در راه ما نهاد.« بنابراین، پسر با نهادن جانش برای ما  دانسته ایم 
گشت. او به خاطر ما جان سپرد. یوحنا می گوید این است تجلی ذات خدا. خدا چنین  ما 

خدایی است.
که یوحنا در آیۀ ۱0 به آن می پردازد توجه نمایید: »و محبت در همین است،  به نکتۀ دیگری 
نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد.« 
کید  یوحنا می گوید: »و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم . . . « تأ
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که ذات و سرچشمۀ محبت وابسته به پاسخ ما به خدا نیست. محبت از  یوحنا بر این است 
که می توانیم  گر هم  ما آغاز نمی شود. محبت اصاًل این نیست. محبت از خدا آغاز می گردد. ا
که  که در خود مشاهده می کنیم محبت بنامیم، دلیلش این است  هر احساس یا عملکردی را 

گشته ایم. ما به سبب تولد تازه به خدا وصل 
پس دو مورد را دربارۀ محبت خدا بررسی نموده ایم. در نخستین مورد، یوحنا به ما نشان داد 
که خدا به ما تولد دوباره می بخشد، ما در آن  که ذات خدا محبت است. از این رو، زمانی 
که جلوۀ آن محبت در تاریخ  ذات شریک می گردیم. در دومین مورد، یوحنا به ما نشان داد 

که خدا پسرش را فرستاد تا ما بتوانیم به وساطت پسر خدا حیات جاودان یابیم. این بود 

واژۀ »می باید« به چه معنا است؟

تازه  تولد  مهم  جایگاه  از  خدا،  محبت  ماهیت  و  خدا  محبت  تجلی  خصوص  در  اما، 
گر خدا با ما چنین  غافل نمانید. در رسالۀ اول یوحنا 4: ۱۱، یوحنا می گوید: »ای حبیبان، ا
محبت نمود ]پسرش را به این شکل به خاطر ما فرستاد[، ما نیز می باید یکدیگر را محبت 
گر پنج آیه قبل از این آیه را  نماییم.« چگونه باید واژۀ »می باید« را تحلیل و بررسی نماییم؟ ا
کردن و  کالم جسم پوشیدن مسیح تقلید  کنید، شاید بگویید: »بسیار خوب، جاِن  فراموش 
الگوبرداری است. خدا ما را محبت نمود. ما به خدا و طریق محبت نمودنش می نگریم و 

همان را انجام می دهیم. ما موظف به تقلید از او هستیم.«
که محبت می نماید از خدا  ولی یوحنا فراموش نکرده در آیات ۷- 8 چه نوشته است. »هر 
که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا  کسی  مولود شده است و خدا را می شناسد و 
خدا محبت است.« پس وقتی یوحنا می گوید: »می باید یکدیگر را محبت نماییم« منظورش 
کنند و  که ماهیان می باید در آب شنا  که ما »می باید« محبت نماییم، همان گونه  این است 
کند و میوۀ هلو می باید  کنند و هر جانداری می باید تنفس  پرندگان می باید در آسمان پرواز 
می باید  نیز  یافته اند  دوباره  تولد  که  کسانی  پس  باشد.  ترش  می باید  لیمو  و  باشد  شیرین 

محبت نمایند. هویت و شخصیت شما با این محبت نمودن تعریف می شود.
ک است، به  این محبت نمودن تقلید نیست. برای فرزندان خدا، محبت نمودن عامل ادرا
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کسی هستیم و هویت خودمان را  که وقتی محبت می نماییم، متوجه می شویم چه  این معنی 
ابراز می داریم. بذر خدا در ما است. روح خدا در ما است. ذات خدا در ما است. محبت 

کامل می گردد. خدا در ما 
نهاد  ما  برای  را  و جانش  آمد  به جهان  پسر خدا  وقتی می دانیم  که  این درست است  بله، 
که ما را مقید و متعهد می گرداند. اما آنچه  دگرگونی و تغییری بنیادین در ما ایجاد می گردد 
که در نتیجۀ تولد تازه دگرگونی و تغییری درونی  زندگی مسیحی را بی همتا می سازد این است 
که پسر را  گردد و همان محبتی  کن  که باعث می شود حیات خدا در ما سا در ما پدید می آید 
کن شدن  گیرد. تولد تازه ما را قادر می سازد تا به واسطۀ سا به جهان فرستاد روح ما را نیز در بر 

روح خدا در درونمان تجلی محبت خدا در تاریخ را تجربه نماییم.
که قصد دارم به آن  گفته ام در ابتدای این فصل بازمی گردم. آن جنبه از تولد تازه  کنون، به  ا
که تولد تازه میان محبت خدا به ما و محبت ما به یکدیگر پیوند ایجاد  بپردازم این است 
که خدا شما را دوست دارد بر محبت شما  کسی بپرسد: »چگونه این واقعیت  گر  می نماید. ا
ارتباط است.« در  تأثیر می گذارد؟« پاسخ این خواهد بود: »تولد تازه عامل این  به دیگران 
رویداد تولد تازه، روح القدس دل مرده و خودخواه ما را به دل زنده و پرمهر خدا پیوند می زند 

گردد و محبت او محبت ما. تا حیات او حیات ما 
ما این محبت را به هر دو شکل مشاهده نمودیم: یکی اینکه ذات خدا محبت است و دیگر 
اینکه خدا محبت خود را نمایان ساخت در اینکه پسرش را فرستاد تا جانش را برای ما بنهد 
گردد تا ما حیات جاودان یابیم. رویداد تولد تازه ما را به طریقی به  کفاره  گناهانمان  و برای 
گر تولد  این تجلی محبت پیوند می دهد. آن طریق نیز هویت ما فرزندان خدا را معنا می کند. ا

تازه داریم، یکدیگر را محبت می نماییم.

چگونه تولد تازه محبت می نماید

کنون بررسی نموده ایم، می خواهم به شما نشان دهم  در ادامۀ این فصل، با توجه به آنچه تا
محبت  چنین  ما  با  خدا  گر  ا حبیبان،  »ای  نماییم.  محبت  عمل  در  را  یکدیگر  چگونه  که 
گر تولد تازه یافته ایم، انسانهای بامحبتی  نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم.« ا
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موت  از  که  می دانیم  »ما  است.  کن  سا ما  در  خدا  محبت  یافته ایم،  تازه  تولد  گر  ا هستیم. 
گشته ایم، از اینکه برادران را محبت می نماییم« )اول یوحنا ۳: ۱4(. گذشته، داخل حیات 

این محبت به چه شکل است؟
در  تازه،  تولد  واسطۀ  به  مشخص،  طریق  چندین  به  خدا  محبت  که  می کند  اشاره  یوحنا 

زندگی مان رنگ واقعیت به خود می گیرد. در اینجا، دو مورد را بیان می کنم.

با فروتنی، از سعادت دیگران شاد باشیم

که  که یکدیگر را محبت نماییم. نه مثل قائن  که از اول شنیدید  همین است آن پیغامی 
که اعمال  کشت؟ از این سبب  کشت و از چه سبب او را  از آن شریر بود و برادر خود را 
از شما  گر دنیا  ا برادران من، تعجب مکنید  نیکو. ای  برادرش  و اعمال  بود  خودش قبیح 
گشته ایم، از اینکه برادران را  گذشته، داخل حیات  که از موت  گیرد.  ما می دانیم  نفرت 

محبت می نماییم )اول یوحنا ۳: ۱۱- ۱4(.

کاماًل غیر ضروری باشد. »نه  شاید این شکِل مشخص از محبت نمودن در آیۀ ۱۲ به نظرتان 
کشتار  که مبادا سیلی از قتل و  کشت.« آیا باید واقعًا نگران باشم  که برادر خود را  مثل قائن 
گمان هم نمی کنم یوحنا نگران این  در میان مسیحیان جاری باشد؟ خیر، این طور نیست. 
کید  کشتار هرگز اتفاق نیفتد. اما تأ که قتل و  که این گونه نیست  موضوع بوده است، هرچند 
کشت؟« این نگرانی  یوحنا بر قتل نیست. یوحنا در آیۀ ۱۲ سوال می کند: »از چه سبب او را 
که به نظر یوحنا به طریِق محبت نمودن  یوحنا است. در انگیزۀ قائن مشکلی وجود داشت 

ایمانداران به یکدیگر بی ربط نبود.
که اعمال خودش قبیح بود و اعمال  در انتهای آیۀ ۱۲، یوحنا پاسخ می دهد: »از این سبب 
یوحنا  منظور  نمی کشد.  را  برادری  هرگز  محبت  که  نمی گوید  صرفًا  یوحنا  نیکو.«  برادرش 
اخالقی  یا  روحانی  لحاظ  به  برادری  که  هنگامی  نمی شود  دلخور  محبت  که  است  این 
میان  تضاد  این  نکشت.  را  هابیل  خودش  شرارِت  سبب  به  صرفًا  قائن  است.  باالتر  و  برتر 
کمر به قتل هابیل  که او را به خشم آورد و باعث شد  درست کاری هابیل و شرارت قائن بود 
کرد. الزم نبود هابیل چیزی بگوید؛  گناه  ببندد. قائن به سبب درست کاری هابیل احساس 
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که چقدر شریر بود. اما، به جای اینکه  درست کاری هابیل پیوسته به قائن یادآوری می نمود 
کشد، هابیل را از سر راه برداشت. وقتی از  کند و تغییر نماید و از شرارت دست  قائن توبه 

که در آینه می بینید خوشتان نمی آید، آینه را می شکنید. تصویری 
یک  که  هنگامی  می گردیم  قائن  همانند  ما  می گردیم؟  قائن  همانند  ما  از  یک  هر  چگونه 
عادت بد یا یک ضعفمان در نقطۀ مقابِل درست کاری دیگران قرار می گیرد و ما به جای 
رسیدگی به آن ضعف یا عادت بد سعی می کنیم خودمان را از آن افراد دور نگاه داریم تا 
آنها  از  ما  را نمی کشیم،  آنها  ما  آید.  به چشم  و نقصمان  آنها باعث شود عیب  مبادا زندگی 
گذاریم و زبان به انتقاد آنها بگشاییم تا به این  دوری می کنیم و چه بسا پا را از این هم فراتر 
که ما را ملزم می سازد بی اثر و بی ثمر جلوه دهیم. به نظر ما،  وسیله آن بخش از زندگی شان را 
به نکات  را  توجه سایرین  که  این است  نفر  کردن نکات مثبت یک  راه بی ارزش  بهترین 
شخص  آن  برکِت  و  خیر  همۀ  از  را  خودمان  طریق،  این  به  کنیم.  جلب  شخص  آن  منفی 

محفوظ نگاه می داریم.
حال آنکه، منظور یوحنا این است: محبت این گونه رفتار نمی کند. محبت خوشحال می شود 
و پسندیده پیشرفت می نمایند.  کردار نیک  و  رفتار  و  برادران و خواهرانمان در عادات  که 
پیشرفت  و  رشد  این  که  هم  زمانی  است.  شادمان  پیشرفت  و  رشد  این  سبب  به  محبت 
که شاد هستند   سریع تر از رشد و پیشرفت ما صورت می گیرد، محبت فروتن می شود و با آنانی 

شادی می کند.
و  اخالقی  فضیلتی  و  پیشرفت  و  رشد  که  کجا  هر  است:  این  می گیریم  فرا  که  درسی  پس 
به خاطر  را مشاهده می کنید،  نیکویی  کردار  و  رفتار  و  انضباط روحانی و عادت پسندیده 
گویید. زبان به تحسین بگشایید. دلخور  همۀ آنچه می بینید، شادی نمایید و خدا را شکر 
کنید. از رفتار پسندیدۀ دیگران الهام بگیرید. نشوید. مانند قائن نباشید. بر خالف قائن عمل 
و نقص خود  از سعادت دیگران مسرور است. محبت عیب  فروتن است. محبت  محبت 
را پنهان نمی کند. محبت قدم برمی دارد تا آن عیب و نقص را اصالح نماید. چه مشارکت 
نه  شود  شاد  دیگری  یافتن  قوت  مشاهدۀ  از  کسی  هر  که  زمان  آن  می گیرد  صورت  زیبایی 

دلخور! وقتی قوم خدا تولد تازه می یابند، محبت خدا به این شکل عمل می کند.



با محبت خدا به دیگران محبت نمودن
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نیازهای دیگران را برطرف نمایید – حتی به بهایی گران

که با تولد تازه یافتمان  در رسالۀ اول یوحنا ۳: ۱۶- ۱8، یوحنا به دومین طریقی اشاره می کند 
محبت خدا در زندگی ما شکل واقعیت به خود می گیرد:

که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه  از این امر محبت را دانسته ایم 
که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت  کسی  برادران بنهیم. لکن، 
کن است؟ ای فرزندان، محبت را به جا  خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او سا

کالم و زبان بلکه در عمل و راستی. آریم، نه در 

یوحنا در خصوص محبت به سه نکتۀ مشخص اشاره می کند. نخست، او می گوید محبت 
کالم  کاربرد دارد. آیۀ ۱8: »ای فرزندان، محبت را به جا آریم، نه در  در عمل برای انسانها 
از  کمتر  کالم محبت آمیز  که  البته منظور یوحنا این نیست  و زبان بلکه در عمل و راستی.« 
عمِل محبت آمیز اهمیت دارد. زبان عامل مهمی برای ابراز محبت و تنفر است. منظور یوحنا 
کمِک خود را به حرف  کنیم صرفًا  کمک  که وقتی الزم است در عمل به دیگران  این است 

محدود نکنیم. در عمل، دستگیِر یکدیگر باشیم.
باید  »ما  آیۀ ۱۶:  بگیریم.  را جدی  این موضوع  باید  که چگونه  گوشزد می کند  ما  به  سپس 
جان خود را در راه برادران بنهیم.« مسیح با نهادن جانش برای ما به ما محبت نمود. وقتی 
که تولد دوباره یافته است انگیزه ای  تولد دوباره یافتیم، این محبت از آِن ما شد. شخصی 
که تولد تازه  که به خود بمیرد تا دیگران حیات یابند. حضور مسیح در شخصی  قوی دارد 
گشته است. در چنین شخصی روحی  کن  که دل یک خادم در او سا دارد به این معنا است 
کند تا دیگران صعود نمایند. محبت  کن است. چنین شخصی آماده است نزول  ایثارگرانه سا
کامیابِی  کامیابی برسد. خواست محبت  گذاشتن دیگران به  هرگز نمی خواهد به قیمت زیر پا 
گر سعادت دیگران به قیمت جان ما تمام شود. عیسی  دیگران است. پس اشکالی ندارد ا

به فکر ما خواهد بود.
خیریت  به  و  است  کاربردی  اصلی  محبت  که  است  این  یوحنا  نکتۀ  نخستین  بنابراین، 
گر الزم  ا ما محبت می کنیم، حتی  که  این است  یوحنا  نکتۀ  دیگران عمل می کند. دومین 
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گران بپردازیم. »او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را  باشد به خاطرش بهایی 
در راه برادران بنهیم.«

از  عمل،  در  دیگران،  نیازهای  رفع  برای  باید  که  می کند  عنوان  یوحنا  نکته،  سومین  در 
بیند و  را محتاج  برادر خود  و  که معیشت دنیوی دارد  آیۀ ۱۷: »کسی  کنیم.  خودگذشتگی 
از دیدگاه یوحنا،  کن است؟«  او سا باز دارد، چگونه محبت خدا در  او  از  را  رحمت خود 
جان خود را برای یکدیگر نهادن می تواند به معنی تقسیم داشته هایمان با آنها باشد. محبت 
احساس مالکیت ندارد. محبت می داند همه چیز متعلق به خدا است. ما فقط امانت دار 
محبت  خدا  و  است.  ما  داشته های  همۀ  صاحب اختیار  خدا  هستیم.  خدا  دارایی های 
این  و  می گردد  ما  محبت  خدا  محبت  می یابیم،  دوباره  تولد  ما  که  هنگامی  پس،  است. 

که در اختیار ما است نظارت می نماید. محبتش بر دارایی های خدا 
که به  که در عمل محبت می ورزند نه در حرف. ایثارگرانی باشیم  از این رو، مردمانی باشیم 
که مسیح جانش  بنهیم، همان گونه  را  و جان خود  نماییم  انکار  را  خاطر دیگران خودمان 
که همه چیز متعلق به خدا است  و بدانیم  باشیم  گشاده دست  و  نهاد. بسیار سخاوتمند  را 
و خودمان نیز متعلق به خدا هستیم. ما فرزندان خدا هستیم. ذات خدا در ما است و خدا 

محبت است.
که در فرستادن پسرش تجلی  که خداوند به ما عطا فرماید تا با حسی تازه بر محبت خدا  باشد 
که جان خود را نهاد تا به ما نشان دهد  یافت تمرکز نماییم. باشد تمرکزمان بر پسرش باشد 
که بر جالل محبت خدا در مسیح تمرکز می نماییم،  محبت پدر به چه می ماند. در حالی 
که این تولد تازه  که بر تولد تازه مان ُمهر تأیید زده شود، چرا  کنیم  کوشایی و جدیت، دعا  با 

که میان محبت خدا به ما و محبت ما به یکدیگر پیوند ایجاد می کند. است 

محبت  که  هر  و  است  خدا  از  محبت  که  زیرا  بنماییم،  محبت  را  یکدیگر  حبیبان،  ای 
می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد.

اول یوحنا 4: ۷





 بخش پنج

کنیم تا تولد دوباره یابند؟ چگونه می توانیم دیگران را یاری 



برادرانۀ بی ریا داشته  تا محبت  به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید  را  َنْفسهای خود  چون 
که تولد تازه یافتید نه از  باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. از آن رو 
که  که زنده و تا ابداالباد باقی است. زیرا  کالم خدا  تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به 
لش ریخت. 

ُ
گ گیاه پژمرده شد و  گیاه.  ِل 

ُ
گ گیاه است و تمام جالل او چون  »هر بشری مانند 

که به شما بشارت داده شده  کالمی  کلمۀ خدا تا ابداالباد باقی است.« و این است آن  لکن 
کرده، چون اطفاِل  کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر ِقسم بدگویی را ترک  است. لهذا هر نوع 
گر فی الواقع  کنید، ا نوزاده مشتاق شیر روحانی و بی غش باشید تا از آن برای نجات نمّو 

که خداوند مهربان است. چشیده اید 

اول پطرس ۱: ۲۲- ۲: ۳



که به ما می گوید فقط خدا عامل و بانی تولد تازۀ غیر ایمانداران  کتاب مقدس،  این حقیقِت 
است و برخوردار شدن از ایمان نجات بخش فقط به دست خدا ممکن است )اول یوحنا 
ما شهامت  به  و  را دلگرم می کند  ما  و  ما قوت می دهد  به  انسانها  به  بشارت  برای  یا   ،)۱ :5
گردیم  کد  می بخشد و امیدوارمان می سازد یا باعث می شود برای بشارت دادن بی انگیزه و را
گر برای شهادت به غیر  ا کنیم بشارتهای شخصی مان بیهوده و بی معنی است.  و احساس 
کد شویم و احساس بیهودگی به ما دست دهد، باید بدانیم  ایمانداران بی انگیزه و فلج و را
که  بخواهیم  خداوند  از  است  الزم  پس  ندارد.  همخوانی  حقیقت  با  احساسی  چنین  که 

احساسات ما را در این زمینه تغییر دهد.
که احساسات سرگردانم را با این مهم ترین  که هر روز در پی این هستم  به همین دلیل است 
احساسات  است.  خدا  خدا  نیستند.  خدا  من  احساسات  گردانم.  هم راستا  واقعیت 
است.  حقیقت  معیار  و  تعیین کننده  خدا  کالم  نیستند.  حقیقت  معیار  و  تعیین کننده  من 
– چه بسا بسیاری  گاه  احساسات من بازتاب ذهن من هستند و افکار مرا بروز می دهند و 
اوقات – احساساتم با حقیقت سازگار نیستند. وقتی این ناسازگاری پیش می آید – که به 

۱۴
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گوش مردم برسانید مژدۀ عیسی مسیح را به 
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کنم تا احساسات نارس خود  نوعی هر روز پیش می آید – سعی نمی کنم حقیقت را تحریف 
را توجیه نمایم، بلکه دست تمنا به سوی خدا بلند می کنم: برداشت مرا از حقیقتت تطهیر 

گردان و احساساتم را تغییر ده تا با حقیقت همنوا باشند.
این زندگی روزانۀ من است. امیدوارم شما هم در این مبارزه با من همراه باشید.

که ابتدا خدا  کتاب مقدس – مانند این حقیقت  گر به خاطر شماری از حقایق  بنابراین، ا
وارد عمل می شود و تولد تازه می بخشد و آن گاه ما را قادر می سازد تا ایمان آوریم - احساس 
که در شهادتم به بی ایمانان دلسرد و بی انگیزه و فلج هستم یا بشارتم به نظرم بیهوده  کنم 
کالمت  در  حقیقت  این  »خدایا،  می گویم:  و  می برم  خداوند  حضور  به  را  دلم  می آید، 
که  گونه ای بنگرم  مکشوف است. به قوت روح خودت، مرا عطا فرما تا این حقیقت را به 
مرا آزاد سازد، مرا قوت بخشد، مرا دلگرمی بخشد تا بتوانم با شهامت و شادی شهادت دهم 

و به هنگام بشارت دادن امیدوار باشم.«
کنم، دعا می کنم شما هم صاحب حکمت  که خودم می کوشم در این مسیر رشد  همان طور 
که با حقیقت  گیرید تا آن احساساتی را  شوید تا بدانید چگونه از قدرت روح القدس بهره 
که چگونه برای تغییر احساساتتان به خدا توکل  هم راستا نیستند در خود بکشید و بیاموزید 

گردند. کالم خدا سازگار  نمایید تا آن احساسات با حقیقت 

خبر خوش، دل پرمحبت، زندگی خادمانه

که به مقولۀ بشارت اختصاص  گفته شد مقدمه ای بودند برای این دو فصل آخر  همۀ آنچه 
که نقش ما در تولد  گرفتم تا این پرسش را پاسخ دهم  دارند. من این باِر سنگین را بر دوش 
که نقش خدا در تولد  کتاب، بررسی نموده ایم  تازه یافتن انسانها چیست. تا به اینجا، در این 
گر چنین است، باید  تازه مسلم و بی چون و چرا است و نقش ما نیز مهم و اساسی است. ا

که تولد تازه یابند؟ کنیم تا بی ایمانان را یاری رسانیم  چکار 
کتاب مقدس به این پرسش نه مبهم است نه پیچیده. پاسخ این است: با دلی سرشار  پاسخ 
گوش مردم برسانید. در رسالۀ  از محبت و با زندگی خادمانۀ خود، مژدۀ عیسی مسیح را به 
موعظه  »به خویشتن  می کنید:  مشاهده  را  ترکیب  این  از  کوچکی  تصویر  قرنتیان 4: 5،  دوم 
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خاطر  به  هستیم،  شما  غالم  که  خویشتن  به  اما  خداوند،  عیسی  مسیح  به  بلکه  نمی کنیم، 
که مسیْح خداوند است و خود را خادم مردم نماییم. کنیم  عیسی.« اعالم 

از  ذره ای  که  خودپسندی  و  غرور  از  حالتی  با  و  دیگران  به  برتری  حس  با  مسیح  بشارت 
که  هم  خادمی  است.  تضاد  در  انجیل  با  نباشد  مشهود  آن  در  خدمتگزاری  یا  افتاده دلی 
کند و از انجیل سخن نگوید محبت را نقض می کند. »به خویشتن موعظه نمی کنیم،  سکوت 
که غالم شما هستیم.« ما به این شکل به مردم  بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خویشتن 
کمک می کنیم تا تولد دوباره یابند. با دلی سرشار از محبت و با زندگی خادمانۀ خود، مژدۀ 

گوش مردم می رسانیم. عیسی مسیح را به 

مهم ترین آیه

دوباره، به سراغ رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۲- ۲5 می رویم تا ارتباط میان تولد تازه و نقش ما در 
ما  نماییم.  مشاهده  را  خادمانه  زندگی  با  و  محبت  از  سرشار  دلی  با  مسیح  انجیل  بشارت 
چندین مرتبه این آیات را بررسی نموده ایم. اما، این بار، سوالمان فرق می کند: واقعیت تولد 
این  دربارۀ  به حال  تا  آنچه  کنون،  ا دارد؟  نقشی  ایمانداران چه  غیر  به  ما  تازه در شهادت 
و  استدالل  گونه  هر  بدون  بار،  )این  می کنیم  مرور  مفید،  و  مختصر  نموده ایم،  بررسی   آیات 

دلیل و برهان(.
َنْفسهای خود را به اطاعِت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانۀ بی ریا  آیۀ ۲۲: »چون 
داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید.« طهارت روحتان در آیۀ ۲۲ 
که در تولد تازه روی می دهد. اطاعِت راستی اشاره ای است به ایمان به انجیل.  اتفاقی است 

حقیقْت انجیل مسیح است و اطاعت از انجیْل ایمان به مسیح است.
کنون  که محبِت بی ریا به برادران نتیجه و ثمرۀ تولد تازه است، پطرس می گوید: ا از آنجایی 
محبت  شدت  به  دل  از  را  یکدیگر  »پس  است  داده  روی  شما  زندگی  در  اتفاق  این  که 
زندگی تان  و  یافته اید  دوباره  تولد  انجیل  به  ایمان  محض  چون  دیگر،  بیان  به  بنمایید.« 
دگرگون شده است تا محبت ورزید، پس آن محبت را در زندگی تان عملی سازید. به یکدیگر 

محبت ورزید.
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که تولد تازه یافتید نه از تخم  سپس در آیۀ ۲۳، باز هم، از تولد تازه سخن می گوید: »از آن رو 
که زنده و تا ابداالباد باقی است.« چه بسا این آیه  کالم خدا  فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به 
که در خصوص رابطه میان تولد تازه و نقش ما در تولد  کتاب مقدس باشد  مهم ترین آیه در 
کالم خدا  کلیدی این است: »تولد تازه یافتید . . . به  تازۀ دیگران صحبت می کند. جملۀ 

که زنده و تا ابداالباد باقی است.«
که به لحاظ روحانی  که خدا استفاده می کند تا در دلهای بی ایمانی  به بیان دیگر، بذری 
کالم خدا است. »تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از  مرده اند حیات تازه بیافریند بذر 
کتاب مقدس  کمتر آیه ای در  که زنده و تا ابداالباد باقی است.«  کالم خدا  غیر فانی، یعنی به 
گر مفهوم این آیه را درک نمایید، زندگی تان از اساس و بنیان تغییر  به مهمِی این آیه است. ا

کرد. خواهد 

کالم خدا چیست؟

روشهای  به  چیست.  خدا  کالم  شویم  متوجه  باید  آیه،  این  مفهوم  به  بردن  پی  برای  اما، 
شد  آفریده  خدا  کلمۀ  وسیلۀ  به  جهان  این  نمود.  درک  را  خدا  کالم  می توان  مختلفی 
نامیده  کالم خدا  فرمان  ۱: ۱، ۱4(. ده  نام دارد )یوحنا  کلمۀ خدا  ۱۱: ۳(. عیسی  )عبرانیان 
کالم خدا نامیده می شوند )رومیان 9: ۶(. می شود )مرقس ۷: ۱۳(. وعده ها به قوم اسراییل نیز 
که به وسیله اش تولد تازه می یابیم بسیار خاص معرفی  کالم خدا را  اما اینجا در آیۀ ۲۳ پطرس 
کالم  کالم خدا زنده و تا ابداالباد باقی است. »تولد تازه یافتید . . . به  می کند. او می گوید 
کالْم زنده است، چون صاحب قدرت الهی  که زنده و تا ابداالباد باقی است.« این  خدا 
که حیات می آفریند، آن  کالم خدا باقی است، چون زمانی  که حیات تازه می بخشد.  است 

حیات را تا ابد حفظ می کند.
کتاب اشعیا 40: ۶- 8 نقل قول می آورد تا این ادعا دربارۀ  سپس پطرس در آیات ۲4- ۲5 از 
تمام  و  گیاه است  مانند  که هر بشری  »زیرا  نماید:  اثبات  را  آن  و  را توضیح دهد  کالم خدا 
کلمۀ خدا تا ابداالباد باقی  لش ریخت. لکن 

ُ
گ گیاه پژمرده شد و  گیاه.  ِل 

ُ
گ جالل او چون 

گیاه یک لحظه شکوفا می شوند و موجب  گل و  گیاه نیست.  گل و  کالم خدا مثل  است.« 
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که بیش از یک لحظه دوام ندارد. آن گاه، از بین می روند و دیگر  شادی و نشاطی می گردند 
کالم خدا به وجود  که  گیاه نیست. حیاتی  گل و  کالم خدا مانند  حیاتی در آنها نمی ماند. اما 
کالمی  که حیات را حفظ می کند  کالِم حیات بخش  می آورد تا ابد ماندگار است، زیرا آن 

است تا ابد باقی.
کار بردن عبارت »کالم خدا« دقیقًا چیست  که منظورش از به  سپس پطرس به ما می گوید 
که به شما بشارت  کالمی  و به چه اشاره دارد. در انتهای آیۀ ۲5، می گوید: »این است آن 
که به شما بشارت داده شد همان تخم غیر فانی است،  داده شده است.« آن خبر خوشی 
که تا ابداالباد باقی است و شما به وسیله اش تولد تازه یافتید.  کالم زندۀ خدا است  همان 
تولد را  بی ایمان  و  مرده  دلهای  خوش،  خبر  آن  وسیلۀ  به  انجیل،  وسیلۀ  به  خدا   بنابراین، 

 تازه می بخشد.

عالی ترین خبر عالم

کل  گشت تا بهای  و آن خبر این است: مسیح، پسر خدا، به جای ما جان داد و جانشین ما 
کل غضب خدا را متحمل  کمال به جا آورد و  گناهان ما را پرداخت نماید و عدالت را تمام و 
تا ما در حضورش حیات  گردد  بر مرگ پیروز  و  کند  از مرگ قیام  و  را فرو نشاند  شود و آن 
جاودان و شادی ابدی داشته باشیم. همۀ اینها فقط محض ایمان و ایمان فقط به عیسی 
مسیح، به رایگان، از آِن ما خواهند بود. این است خبر خوش. تا به امروز، دو هزار سال است 
آنکه،  و نخواهد داشت. حال  این خبر در جهان خبری وجود نداشته است  از  که عالی تر 

میلیونها نفر )دور و نزدیک( هنوز از این خبر بی خبرند.
که دوستشان  که دوستش دارید )یا هزاران نفر هستند  کسی هست  گر  پس نکته اینجا است و ا
اهمیت خواهد  بسیار  این نکته  یابند،  تولد دوباره  زنده  امیِد  به  و دلتان می خواهد  دارید( 
کالم خدا،  گر قرار باشد انسانها تولد دوباره یابند، این تولد دوباره فقط با شنیدن  داشت: ا
کالم  که انجیل عیسی مسیح هستۀ آن است، روی می دهد. انسانها تولد تازه می یابند »به 
که زنده و تا ابداالباد باقی است . . . به انجیل.« عملکرد خدا و نقش شما به این شکل  خدا 

دوشادوش پیش می روند:.
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کالم، انجیل، تولد تازه به بار می آورد.	   خدا به واسطۀ بذر 
خدا، به واسطۀ بشارت انجیل از زبان شما، انسانها را تولد تازه می بخشد.	 
کیست و بر روی صلیب چه انجام داده 	  که مسیح  خدا، به واسطۀ این مژده 

است و در رستاخیزش چه روی داده است، انسانها را تولد دوباره می بخشد.
را 	  مرده  دلهای  می دهید،  بشارت  را  انجیل  که  شما  کالم  واسطۀ  به  خدا، 

حیات تازه می بخشد.

حیات بخشیدن به واسطۀ انجیل

که تولد  کنیم تا بی ایمانان را یاری رسانیم  کنون، به پرسش اصلی مان بازگردیم: باید چکار  ا
تازه یابند؟ پاسخ: با دلی سرشار از محبت و با زندگی خادمانۀ خود، مژدۀ عیسی مسیح را به 
گوش مردم برسانیم. در ادامه، در خصوص دلی سرشار از محبت و زندگی خادمانه صحبت 
که نجات می بخشد  کنون به این واقعیت شگفت انگیز می پردازیم: بذری  کرد. اما ا خواهیم 
که حیات  که نجات می بخشد بشارت و موعظۀ انجیل است. بذری  کالم خدا است، بذری 
که از زبان ایمانداران به بی ایمانان بشارت داده می شود. آن ابزار  تازه می آفریند انجیل است 
که انجیل را بشارت و توضیح می دهید. کالم شما است  کوران را می گشاید  که چشم  جراحی 
به چه طریقی بشارت انجیل برای ما از یک الزام و تعهد به شور و اشتیاق تبدیل می گردد؟ 
کند تا این شور و اشتیاق را در ما  کالمش در این فصل استفاده  که خدا از  دعایم این است 
کالم خدا مراجعه می کنیم. رسالۀ یعقوب ۱: ۱8 می فرماید:  به وجود آورد. از این رو، باز هم به 
کالم یعقوب، برادر خداوند،  کلمۀ حق تولید نمود.« در  »او محض ارادۀ خود ما را به وسیلۀ 
کلمۀ حق.« خدا به این وسیله ما را تولد بخشید.  با این عبارت رو به رو می شویم: »به وسیلۀ 

این تولد به تولد تازه اشاره دارد.
که بررسی شان نمودیم )»تولد تازه  در رسالۀ اول پطرس ۲: 9، ُنه آیه پس از آیات ۱: ۲۳- ۲5 
که زنده و تا ابداالباد باقی است«(، پطرس می گوید: »شما قبیلۀ  کالم خدا  یافتید . . . به 
که ِملک خاص خدا باشد هستید تا فضایل  کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی  برگزیده و 

که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعالم نمایید.« او را 
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کالم خدا، انجیل، شما را از ظلمت به نور عجیب خود خواند )۱: ۲۳، ۲5(.  خدا به وسیلۀ 
کاماًل مهم و  کنیم؟ چرا اینجا هستیم؟ یک دلیل  حال، در این نور حیرت انگیز، ما باید چه 
که شما را از ظلمت به نور عجیب  که »فضایل او را  اصلِی حضور ما در این عصر این است 
خود خوانده است اعالم نمایید.« ما در نور حیرت انگیز محبت و قدرت و حکمت مسیح 

گردد. کماالت مسیح شادی ما در این نور حیرت انگیز لبریز  قرار داریم تا با اعالم 
چرا؟ چون انسانها به این وسیله تولد تازه می یابند – به وسیلۀ شنیدن خبر خوش. هنگامی 
که انسانها تولد تازه می یابند، از ظلمت به نور حیرت انگیز می آیند و به هویت واقعی مسیح 
ارج  را  او  شخصیت  و  هویت  و  می دارند  عزیز  خودش  وجود  خاطر  به  را  او  و  می برند  پی 

کامل می گردد. می نهند. بدین سان، شادی ما در شادی آنها در مسیح 

امروز، چه اتفاقی باید روی دهد؟

را به  تا انجیل  یابند  کلیساهای ما اشتیاق  تا هزاران مسیحی در  اتفاقی باید روی دهد  چه 
این است  نمی دهیم  بشارت  باید  که  آن طور  که  از دالیلی  بشارت دهند؟ یکی  بی ایمانان 
که اصاًل احساس  کرده ایم  کشور آمریکا، آن قدر خود را سرگرِم زندگی  که ما، به خصوص در 
است،  دشوار  برایمان  هم  تصورش  بسا  چه  و  دارند  ابدی  و  روحانی  نیاز  انسانها  نمی کنیم 
کنیم. این دنیا بسیار دلربا و سرگرم کننده است.  چه رسد به اینکه دربارۀ این نیاز صحبت 
کت  که راهی هال که با اندیشیدن دربارۀ مردمی  از این رو، بسیار ناجور و ناخوشایند است 
در  است.  سنگین  و  سخت  حقیقتی  موضوع  این  دهیم.  آزار  را  دیگران  و  خودمان  هستند 

کشور آمریکا، آسان است و آسوده. که زندگی در جهان امروز، به ویژه در  حالی 
کلیسای اورشلیم انجام داد.  که برای  کاری را انجام دهد  کند همان  پس چه بسا خدا اراده 
تا  بروند  نقاط جهان  و دورترین  و سامره  یهودیه  به  اورشلیم  از  نبودند  ایمانداران حاضر  آن 
که عیسی در اعمال رسوالن ۱: 8 به آنها فرمود بشارت دهند. پس  انجیل را به همان شکلی 
که  که تنها راهی  استیفان به پا خاست و چنان محکم شهادت داد )اعمال رسوالن ۶: ۱0( 
که استیفان را به قتل برسانند )اعمال رسوالن  کنار بیایند این بود  دشمنانش می توانستند با او 

.)۶0 :۷
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وقت،  آن  »در  گشت.  اورشلیم  در  مسیحیان  کل  گریبانگیر  جفا  کشتند،  را  او  که  زمانی  و 
نواحی  به  رسوالن  که همه جز  به حدی  گردید،  اورشلیم عارض  کلیسای  بر  جفای شدید 
کنده شدند« )اعمال رسوالن 8: ۱(. و نتیجه چه شد؟ اعمال رسوالن 8: 4:  یهودیه و سامره پرا
کالم بشارت می دادند.« آنها  که می رسیدند، به  که متفرق شدند، به هر جایی  »پس آنانی 
واعظ نبودند، بلکه مردم معمولی بودند، هزاران آدم معمولی )اعمال رسوالن ۲: 4۱(. زمانی 

که از زادگاهشان رانده شدند، همه جا رفتند و خبر خوش را بشارت دادند.
آنها  نیست؟  آوارگی حیرت انگیز  و  تبعید  و  زیان  و  و ضرر  رنج  و  به جفا  کنشی  وا آیا چنین 
غرولندکنان به همه جا نرفتند. آنها با زیر سوال بردن خدا به همه جا نرفتند. آنها به همه جا 
انسانهای  دلسوز  و  بورزیم  عشق  انجیل  به  آن قدر  نیز  ما  که  باشد  دادند.  بشارت  و  رفتند 
اسلحه  و  و شمشیر  و خطر  عریانی  و  و قحطی  و جفا  و زحمت  که مصیبت  باشیم  گمشده 
که خبر  کنند، بلکه مردمانی باشیم  و تروریست نتوانند ما را به ِشکوه کنندگانی ترسو تبدیل 

خوش را با دلیری جار زنیم.
کلیسای اولیه، دقیقًا، پس از آنکه جفا دیدند به همه جا رفتند و عیسی مسیح  آن مسیحیان 
کنون در برخی  ا یقین،  به  کند.  این گونه عمل  ما هم  را مژده دادند. شاید خداوند در مورد 
– به واسطۀ  از نقاط جهان وضعیت به همین شکل است و میلیونها نفر تولد تازه می یابند 

که در جفا هستند. بشارت دلیرانه و شفاف و سرشار از محبِت مسیحیانی 

کالم خدا باشیم مشتاق 

چگونه می توانیم با شادمانی به آن شهامت دست یابیم؟ در فصل آخر، به چند شیوه و نمونۀ 
ملموس می پردازم. ولی در اینجا این سوال را این گونه پاسخ می دهم و فصل را تمام می کنم: ما 
که از رسالۀ اول پطرس فصل ۱: ۲۳- ۲5  زمانی با شادمانی و دلیری انجیل را بشارت می دهیم 

به آیات بعدی و این مشاورۀ پطرس می رسیم:

اطفاِل  چون  کرده،  ترک  را  بدگویی  ِقسم  هر  و  حسد  و  ریا  و  مکر  هر  و  کینه  نوع  هر  لهذا 
گر فی الواقع  کنید، ا نوزاده مشتاق شیر روحانی و بی غش باشید تا از آن برای نجات نمّو 

که خداوند مهربان است )اول پطرس ۲: ۱- ۳(. چشیده اید 
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که همۀ مقدسان در آن منطقه به لحاظ روحانی  عبارت »اطفاِل نوزاده« به این معنا نیست 
نمی نویسد.  مطلب  روحانی  نابالغاِن  توصیف  در  پطرس  نبودند.  نابالغ  آنها  بودند.  نابالغ 
تا  می نماید  تشویق  را  ما  او  می کند.  توصیف  دارد  تازه  تولد  که  را  کسی  هر  اشتیاق  پطرس 
پولس  دارند.  اشتیاق  و  ولع  شیر  خوردن  برای  نوزادان  که  شکلی  همان  به  باشیم،  مشتاق 
که »روحانی«  که ما باید مشتاقش باشیم روحانی و بی غش است. واژه ای  می گوید چیزی 
که در نقطۀ مقابِل  ترجمه شده است )به زبان یونانی logikon( به آن معنا روحانی نیست 
جسمانی یا نفسانی یا دنیوی قرار داشته باشد. واژۀ »روحانی« در این آیه یک نماد است، 
باشید«  کالم  و بی غِش  روحانی  به عبارتی، »مشتاق شیر  کالم خدا.  نماد   به طور خاص، 

)اول پطرس ۲: ۲(.
که زنده و تا ابداالباد  کالم خدا  که ما به  نکته اینجا است: پطرس به ما خاطرنشان ساخت 
شیر  مشتاق  که  نوزادان  همانند  می گوید:  حال،  یافتیم.  تازه  تولد  انجیل،  به  است،  باقی 
که هر روز باید شیر بخورند تا  کالم خدا باشید. همانند نوزادان  هستند، شما نیز هر روز مشتاق 
کنید. »انسان نه محض  کنند، وگرنه زنده نمی مانند، شما نیز هر روز این نیاز را احساس  رشد 

گردد« )متی 4: 4(. که از دهان خدا صادر  کلمه ای  نان زیست می کند، بلکه به هر 
گر  کینه و مکر و ریا و حسد و بدگویی آزاد شوید، ا گر می خواهید از  منظور پطرس این است: ا
گرسنه و  قرار است با دلی سرشار از محبت و زندگی خادمانه انجیل را بشارت دهید، باید 

گرسنه و تشنۀ شیر هستند. که نوزادان  کالم خدا باشید، همان گونه  تشنۀ 

کالم خدا مست شدن با 

اشتیاقی  چنین  شما  می فرماید   ۳ :۲ پطرس  اول  رسالۀ  کنید؟  کاری  چنین  می خواهید  چرا 
بشارت  کلید  این  است.«  مهربان  خداوند  که  چشیده اید  فی الواقع  گر  »ا داشت  خواهید 
آیا  چشیده اید؟  را  انجیل  خاص  طور  به  آیا  چشیده اید؟  را  خدا  کالم  آیا  است:  شخصی 
که خداوند نیکو و مهربان است؟ آیا نیکویی و مهربانی اش را چشیده اید؟ سوالم  چشیده اید 
این  گرفته اید  تصمیم  آیا  که  نیست  این  سوالم  اندیشیده اید؟  آن  دربارۀ  آیا  که  نیست  این 



گوش مردم برسانید مژدۀ عیسی مسیح را به 
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کنید؟ سوالم این است: آیا چشیده اید؟ آیا آن طعم زنده و روحانی در  حقیقت را تصدیق 
کرده تا بتوانید مسیح را خواستنی تر از هر چیز دیگر بدانید و بچشید؟ دلتان شکوفه 

به  بخشیدن  تازه  تولد  در  را  خدا  عظیم  قدرت  بذر  ما  بگیریم.  جدی  باید  را  موضوع  این 
که خداوند نیکو و مهربان است. خداوند شادِی دل  گر چشیده باشیم  همه جا می گسترانیم ا
گوشت و شیر و آب و شراب ما است. این چشیدن  گنج ما است. خداوند  ما است. خداوند 
که خداوند زبانمان را بگشاید و ما را به مبشرانی  کالم خدا اتفاق می افتد. باشد  به واسطۀ 

گشته ایم. کالم خدا و نیکویی خداوند مست  که با شراِب  باشهامت تبدیل نماید، چرا 





که رحمت یافته ایم، خسته خاطر نمی شویم،  بنابراین، چون این خدمت را داریم، چنان 
مغشوش  را  خدا  کالم  و  نمی کنیم  رفتار  مکر  به  کرده،  ترک  را  رسوایی  خفایای  بلکه 
مقبول  خدا  حضور  در  کس  هر  ضمیر  به  را  خود  راستی،  اظهار  به  بلکه،  نمی سازیم، 
ایشان  در  که  است،  مخفی  هالکان  بر  است،  مخفی  ما  بشارت  گر  ا لیکن،  می سازیم. 
بشارت  تجلی  مبادا  که  است  گردانیده  کور  را  بی ایمانشان  فهم   های  جهان  این  خدای 
که صورت خدا است ایشان را روشن سازد. زیرا به خویشتن موعظه نمی کنیم،  جالل مسیح 
که غالم شما هستیم، به خاطر عیسی. زیرا  بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خویشتن 
تا نور  که در دلهای ما درخشید  تا نور از ظلمت درخشید همان است  گفت  که  خدایی 
معرفت جالل خدا در چهرۀ عیسی مسیح از ما بدرخشد. لیکن این خزینه را در ظروف 

کی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما. خا

دوم قرنتیان 4: ۱- ۷



کافه،  کنار پایان می دهیم: در خیابان، در ماشین، در  گوشه و  کتاب را با بشارت در هر  این 
و  فیسبوک  در  تلفن،  خط  پشت  ناهار،  میز  سر  بر  اداره،  در  مدرسه،  در  خانه،  حیاط  در 
گفتگوی  گپ و  گ، در هواپیما، و در صدها  گرام، در پیامک، در اسکایپ، در وبال اینستا
که خود را  کتاب را با بشارتهای شخصی مان پایان می دهیم – تعهدی دیرینه  معمولی. این 
که به  در شکلها و شیوه های جدید نمایان می سازد - به خاطر تولد تازه یافتِن هزاران انسانی 

لحاظ روحانی مرده اند، برای جالل عیسی مسیح.
را در رسالۀ اول پطرس ۱: ۲۳ تصدیق نموده ایم:  کتاب مقدسی  بارها، این حقیقِت  و  بارها 
که زنده و تا ابداالباد باقی است.« و در ادامه اش توضیح  کالم خدا  »تولد تازه یافتید . . . به 
به  است.«  شده  داده  بشارت  شما  به  که  کالمی  آن  است  »این  نمودیم:  بررسی  را   ۲5 آیۀ 
که خدا پسرش  عبارتی، خدا به وسیلۀ انجیل تولد تازه می بخشد – به وسیلۀ این خبر خوش 
گناهکاران جان دهد، غضب  کند، برای  را به جهان فرستاد تا بی عیب و بی نقص زندگی 
گناه ما را از ما بردارد، هدیۀ نجات را فراهم نماید و فقط محض ایمان  گیرد،  خدا را بر خود 

و بدون توجه به اعمال شریعت، در مسیح، ما را شادی جاودانه بخشد.

۱۵

شمارامیفرستمتاچشمهایشانرابگشایید



شما را می فرستم تا چشمهایشان را بگشایید
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گر این خبر را نشنوند، از تولد تازه خبری  انسانها با شنیدن این خبر تولد تازه می یابند. ولی، ا
کالم خدا« )رومیان ۱0: ۱۷(. از این رو، وقتی  نخواهد بود. »ایمان از شنیدن است و شنیدن از 
که تولد تازه یابند؟« پاسخش بر  کنیم تا بی ایمانان را یاری رسانیم  پرسیدیم: »باید چکار 
کتاب مقدس ساده بود: با دلی سرشار از محبت و با زندگی خادمانۀ خود، مژدۀ عیسی  مبنای 

گوش مردم برسانیم. مسیح را به 
کید  تأ اصلی  نکتۀ  آن  بر  دیگر  آیۀ  دو  به  اشاره  با  که  است  این  هدف  آخر،  فصل  این  در 
را  خود  مطالب  کاربردی،  راهنمایی  اندکی  و  تشویق آمیز  کالمی  با  سپس،   نماییم. 

خاتمه دهیم.

خدا در دلهای ما نور می تاباند

رسالۀ دوم قرنتیان 4: 4 وضعیت انسانهای بدون مسیح را دقیق و مشخص توضیح می دهد. 
که مبادا  گردانیده است  کور  آیۀ 4: »که در ایشان خدای این جهان فهم   های بی ایمانشان را 
که به مسیح  کسانی  که صورت خدا است ایشان را روشن سازد.«  تجلی بشارت جالل مسیح 
کور هستند. آنها نمی توانند مسیح را ارزشمندترین واالیی ببینند. بنابراین، او  ایمان ندارند 
کند  گنجینۀ خود نمی دانند و نجات نمی یابند. خدا باید در زندگی چنین افرادی عمل  را 
که  تا چشمانشان را بگشاید و آنها را حیات بخشد تا بتوانند مسیح را ببینند و ایمان بیاورند 
کاِر خدا تولد تازه  گنجینۀ زندگی شان بدارند. این  مسیح منجی و خداوندشان است و او را 

نام دارد.
گفت تا نور از ظلمت  که  کت بپردازیم. آیۀ ۶: »زیرا خدایی  کوری و هال حال، به راه حل این 
نور معرفت جالل خدا در چهرۀ عیسی  تا  که در دلهای ما درخشید  درخشید همان است 
کار  مسیح از ما بدرخشد.« این شرح تولد تازه است، هرچند عبارت تولد تازه در این آیه به 
که در ابتدای آفرینش نور را آفرید، همان نور را در دل انسان می تاباند.  نرفته است. خدا، 
اما، این بار، نور نامبرده نور فیزیکی نیست، بلکه »نور معرفت جالل خدا در چهرۀ عیسی 
که صورت خدا است« می نامد. مسیح« است. آیۀ 4 این نور را »تجلی بشارت جالل مسیح 

خدا سبب می شود تا دل انسان حقیقت و زیبایی و ارزش مسیح – جالل مسیح – را ببیند. 



۱8۷

سرانجام زنده ام

که واقعًا هست می پذیریم و مسیح  کسی  وقتی هویت واقعی مسیح را می بینیم، او را همان 
گردند )یوحنا ۱: ۱۲(.  که او را می پذیرند قدرت می دهد تا فرزندان خدا  کسانی  به هر تعداد 
و  بیست  چه  شانزده ساله  چه  شش ساله  چه  است،  فرزندانمان  برای  ما  دل  خواستۀ  این 
شش ساله. این خواستۀ دل ما برای والدینمان و همسرمان و همسایگانمان و همکارانمان و 
دوستانمان است. دلمان می خواهد در دلهای آنها نور بتابد تا مسیح را ببینند و به او ایمان 

که آنها تولد دوباره یابند. آورند. خواست دلمان این است 

خدا شما را می فرستد تا چشمانشان را بگشایید

می کند  استفاده  آنها  از  انسانها  به  بخشیدن  تازه  تولد  برای  خدا  که  را  عامالنی  آن  کنون،  ا
بررسی می نماییم. رسالۀ دوم قرنتیان 4: 5 می فرماید: »به خویشتن موعظه نمی کنیم، بلکه به 
که غالم شما هستیم، به خاطر عیسی.« نقش پولس  مسیح عیسی خداوند، اما به خویشتن 
که مسیح را با دلی سرشار از محبت و زندگی خادمانه بشارت دهد. در آیۀ ۳، این  این بود 
گر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی  اعالم نمودْن انجیل نامیده می شود: »لیکن، ا
و  ببینند  را  انجیل  این  نمی توانند  هستند  کر  و  کور  روحانی  لحاظ  به  که  کسانی  است.« 
کنیم تا بی ایمانان را یاری رسانیم  که »باید چکار  بشنوند. بنابراین، پاسخ ما به این پرسش 
که تولد تازه یابند« این است: با دلی سرشار از محبت و با زندگی خادمانۀ خود، مژدۀ عیسی 

گوش مردم برسانیم. مسیح را به 
حال، به تصویری حیرت آور از نقش انسان در تولد تازه می رسیم. در رسالۀ اعمال رسوالن 
فصل ۲۶، پولس دربارۀ ایمان آوردن و خوانده شدنش به خدمت به َاغریپاِس پادشاه توضیح 
می دهد و به مالقات خارق العاده اش با مسیح در راه دمشق اشاره می کند. سپس از رسالتی 
کالم حیرت آور است. پولس می گوید  گذاشته بود سخن می گوید. آن  که مسیح بر دوش او 

عیسی به او چنین فرمود:

که بر تو ظاهر  که تو بر من جفا می کنی. ولیکن برخاسته، بر پا بایست، زیرا  من عیسی هستم 
که مرا در آنها دیده ای و بر آنچه به  گردانم بر آن چیزهایی  شدم تا تو را خادم و شاهد مقرر 
که تو را به نزد آنها  تو در آن ظاهر خواهم شد و تو را رهایی خواهم داد از قوم و از امتهایی 



شما را می فرستم تا چشمهایشان را بگشایید
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کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به  خواهم فرستاد تا چشمان ایشان را باز 
که بر من  گناهان و میراثی در میان مقدسان به وسیلۀ ایمانی  جانب خدا برگردند تا آمرزش 

است بیابند )اعمال رسوالن ۲۶: ۱5- ۱8(.

این مأموریت به خاطر نقش انسان در معجزۀ تولد تازه بسیار حیرت انگیز است. عیسی به 
کنید  کنی.« مالحظه  پولس می فرماید: »تو را به نزد آنها خواهم فرستاد تا چشمان ایشان را باز 
که این چه رسالتی است: » . . . تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا 
که بر من است بیابند.« گناهان و میراثی در میان مقدسان به وسیلۀ ایمانی  برگردند تا آمرزش 
که خدا به انسانها چشم عطا نکند، یعنی تا زمانی  بنا بر رسالۀ دوم قرنتیان فصل 4، تا زمانی 
کتاب اعمال رسوالن  کور هستند. در  که به آنها تولد تازه نبخشد، انسانها به لحاظ روحانی 
فصل ۲۶، عیسی در آیۀ ۱8 می فرماید: »تو را به نزد آنها خواهم فرستاد تا چشمان ایشان را باز 
کوران را می گشاید تا حقیقت و زیبایی و ارزش  کنی.« درک این امر دشوار نیست. خدا چشم 
کار را با فرستادن انسانها انجام می دهد: خدا انسانها را می فرستد  مسیح را ببینند و خدا این 

تا با دلی سرشار از محبت و زندگی خادمانه خبر خوش را به دیگران بشارت دهند.
کسانی  کنده از  کلیسایت را آ من بارها و بارها برای همین مقصود دعا می کنم. »خداوندا، 
کن تا وسیله ای برای تولد  کوران را بگشایند. به ما شور و اشتیاقی عطا  که مشتاقند چشم  نما 
کنون، به شما نیز همان چیزی را  تازه باشیم و به این طریق وعده های خدا را به جا آوریم.« ا

کنید. که عیسی به پولس فرمود: بروید و چشمانشان را باز  می گویم 
شما  که  البته  بازنایستید.  رفتن  از  بگشایید،  را  چشمی  نیستید  قادر  تنهایی  به  چون  اما، 
قرنتیان  )دوم  بگشاید  را  کوران  چشم  می تواند  خدا  فقط  بگشایید.  را  چشمی  نمی توانید 
کلید برق  کنید باعث نمی شود  یا نور تولید  که شما نمی توانید برق  4: ۶(. اما این واقعیت 
کلید را در  که شما نمی توانید سیَلندر بسازید باعث نمی شود  را روشن نکنید. این واقعیت 
سلولی  بافت  نمی توانید  شما  که  واقعیت  این  نکنید.  روشن  را  ماشین  و  نچرخانید  ماشین 
که نمی توانید  کنید باعث نمی شود لب به غذا نزنید. پس اجازه ندهید این واقعیت  خلق 
عامل و بانی تولد تازه باشید شما را از بشارت انجیل بازدارد. انسانها به همین وسیله تولد 
مژدۀ  وسیلۀ  به  است،  باقی  ابداالباد  تا  و  زنده  که  خدا  کالم  وسیلۀ  به   – می یابند   تازه 

عیسی مسیح.
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کالم تشویق آمیز جهت بشارت انجیل ده 

کالم تشویق آمیز شما را در بشارت انجیل یاری رسانند. امیدوارم این چند 

کار می گیرد کی را به  که خدا ظروف خا ۱. این را بدانید 

به مضمون رسالۀ دوم قرنتیان 4: 4- ۶ بازگردیم. آیۀ ۷ آیه ای بسیار مهم است. ما معمواًل این 
که نور را در جهان  کل متن نمی خوانیم. آیۀ ۶ به ما می گوید خدایی  آیه را با توجه به بافت 
معرفت  »نور  خدا  می نماید.  خلق  ما  همچون  کوری  گناهکاراِن  دل  در  را  نور  همان  آفرید 
جالل خدا در چهرۀ عیسی مسیح« را به ما عطا می کند. در آیۀ 4، این نور »تجلی بشارت 

جالل مسیح« نامیده می شود.
کی  را در ظروف خا این خزینه  آیۀ ۷ می رسیم: »لیکن  به  این است. حال،  آیات  مضمون 
کدام خزینه؟  داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما.« ما »این خزینه« را داریم. 
مسیح.«  جالل  بشارت  »تجلی  عبارتی  به  یا  مسیح«  عیسی  چهرۀ  در  خدا  جالل  »معرفت 

کالم این است: انجیل با قدرت نوربخش خود در دسترس ما است. جاِن 
کی به  کی داریم.« ظروف خا کالم تشویق آمیز اینجا است: »این خزینه را در ظروف خا اما 
که در ما است، ما ظروف  گنجینه ای  کی هستیم. در مقایسه با  ما اشاره دارند. ما ظروف خا
کی هستیم. ما طال نیستیم؛ انجیل طال است. ما نقره نیستیم؛ مژده دربارۀ عیسی مسیح  خا

نقره است. ما برنز نیستیم؛ قدرت مسیح برنز است.
گنجینۀ انجیل در حد متوسط  گر شایستگِی خودتان را در بشارت  که ا این بدان معنا است 
که  است  کسی  حس  از  حقیقی تر  شما  حس  این  آورید،  حساب  به  متوسط  از  پایین تر  یا 
که ما متوجه شویم  خود را قدرتمند و حکیم و خودکفا می پندارد. مقصود پولس این است 
تا  فرهیخته ترینمان  از  ما،  او می خواهد  نیستیم.  برنز  و  نقره  و  ما طال  کی هستیم.  ظروف خا
همه،  انجیل،  بشارت  و  انجیل  از  بودن  بهره مند  خصوص  در  که  بدانیم  معمولی ترینمان، 
کی  که مقایسۀ آن با ظروف خا گرانبها و پرقدرت است  کی هستیم. انجیل آن قدر  ظروف خا

که حاوی انجیل هستند بسیار ناِبخردانه می باشد.
از پرثمرترین مسیحیان قرن اول میالدی بودند،  که دو تن  َاُپُلس،  پولس در مورد خودش و 
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به واسطۀ  که  َاُپُلس؟ جز خادمانی  کیست  و  کیست پولس  چگونه سخن می گوید؟ »پس 
کرد،  کاشتم و َاُپُلس آبیاری  کس داد. من  که خداوند به هر  ایشان ایمان آوردید و به اندازه ای 
کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده«  لکن خدا نمّو می بخشید. لهذا نه 

)اول قرنتیان ۳: 5- ۷(.
کی بودن چیست؟ به رسالۀ دوم قرنتیان 4: ۷ بازگردیم: »این خزینه را در  منظور از ظروف خا
که  کی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما.« هدف خدا این است  ظروف خا
کنید  گر احساس  که ا قدرتش از طریق انجیل ستوده شود نه از طریق ما. این بدان معنا است 
به لحاظ شایستگی تان در بشارت انجیل در حد متوسط یا پایین تر از متوسط قرار دارید، 
که  کی هستید  کی. شما ظرف خا که خدا می خواهد - یک ظرف خا کسی هستید  همان 
گنجینۀ انجیل را بشارت می دهید نه یک شخص ِخَردمند پر زرق و برق و نه یک فرد  فقط 
کسی  که زیبایی خیره کننده اش را به رخ می کشد و نه  کسی  خوش بیاِن پر زرق و برق و نه 
فرهنگ  در  که  کسی  نه  و  می گذارد  نمایش  معرض  به  را  توانایی چشمگیرش  و  قدرت  که 
کار خود را از طریق انجیل پیش می برد  کاردان و ماهر شناخته می شود. پس خدا  جامعه اش 

و آن قدرت برتر متعلق به خودش است نه متعلق به ما.
که قرار  ای مسیحیان معمولی، دلگرم شوید! شما دقیقًا در همین حالت و موقعیت معمولی 
کوران را بگشایید و  کار جهان را انجام دهید: چشمان  دارید تعیین شده اید تا عظیم ترین 

گنجینۀ مسیح را به آنها نشان دهید.

۲. از منابع مسیحی بهره بگیرید

که به شهادت شما دربارۀ انجیل  استفاده از منابع و ادبیات مسیحی یکی از راه هایی است 
در  فراوانی  بشارتی  کتابچه های   www.desiringGod.org تارنمای  در  می کنند.  کمک 
که در توان  کتابچه ها را به قیمت بسیار ارزان یا به هر قیمتی  دسترس هستند. می توانید این 
شما است خریداری نمایید.۲۳ منابع بسیار مفید فراوان دیگری را نیز می توانید از این تارنما 

تهیه نمایید.

http://www.desiringGod.org
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بتوانم،  که  کجا  هر  باشید:  داشته  را  فکر  طرز  این  بیندیشید،  این گونه  است:  این  نکته 
که خدا به واسطۀ آن به انسانها  می خواهم مسیح را بستایم. می خواهم ماجرایی را شرح دهم 
در  دستی تان،  کیف  در  پولتان،  کیف  در  لباستان،  جیب  در  همواره،  می بخشد.  حیات 
کنید: خداوندا، امروز،  کتابچه یا جزوه ای بشارتی همراه داشته باشید و هر روز دعا  ماشینتان 

کوران را بگشایم. کن تا چشمان  کن تا انجیل را بشارت دهم. از من استفاده  کمکم 

گونی استفاده می کند گونا که خدا از طریقهای  ۳. بدانید 

گفته های  کسی می گویید می تواند ادامه و تکمیل کنندۀ  یادتان باشد آنچه دربارۀ عیسی به 
که خدا در مشّیت خود بر سر راه آن فرد قرار داده است تا انجیل را به او،  افراد دیگری باشد 
کالم شما بی فایده بوده  کنید  که خدا در پی نجاتش است، بشارت دهند. شاید احساس 
که بشارت شما هرگز به هدر نمی رود )اول قرنتیان ۱5: 58(. چه بسا بشارت  است. اما بدانید 
کالم آخر و سرنوشت سازی  گذاشتن در آن شخص باشد و شاید هم  شما نقطۀ شروع تأثیر 
کنید.  کند. لب بگشایید و صحبت  که خدا استفاده می کند تا آن شخص را ایمان عطا  باشد 

کلمه دربارۀ مسیح به هدر نمی رود. حتی یک 
را نجات  او  که مسیح چگونه  گشته بود تعریف می کرد  کلیسای ما  که عضو  خانم جوانی 
کمی دربارۀ مسیحیت اطالعات داشت، اما  داده بود. او می گفت به خاطر ایمان والدینش 
کاماًل آن دانسته ها را به فراموشی سپرده و به راه خودش رفته بود. روزی،  در دوران نوجوانی 
که با چند جوان خوش چهره رو به رو شدند. این  به همراه دوستانش در ساحل قدم می زدند 
که در نظر آن جوانان جذاب و دلربا و باحال به نظر آید. در  خانم جوان فکر و ذکرش این بود 

گفت: »شکر بر عیسی!« کنار آنها می گذشتند، یکی از آنها  که آن جوانان از  حالی 
گفته بودند: »چقدر بی حس و بی حال شهادت دادیم.  شاید، آن شب، آن جوانان با خود 
یک  همان  نمی دانستند  جوانان  آن  آنکه،  حال  کنیم؟«  صحبت  آنها  با  تا  نایستادیم  چرا 
پیشگاه  در  شد  باعث  و  کرد  نفوذ  جوان  زن  آن  قلب  در  عیسی«  بر  »شکر  ساده:  عبارت 

منجی اش سر تعظیم فرود آورد. هیچ شهادتی به هدر نمی رود.
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4. سخاوتمند باشید

عیسی  بودن.  تنگ نظر  و  خسیس  به  نه  باشید  معروف  سخاوتمندی  و  گشاده دستی  به 
کلی  که به طور  می فرماید: »بدون امید عوض، قرض دهید« )لوقا ۶: ۳5(. منظورم این است 
گمان  در مورد همۀ داشته هایتان سخاوتمند باشید. آدمهای خسیس باعث می شوند دیگران 
خاص،  طور  به  اما،  نیست.  آنها  قناعِت  عیسی  که  نیست،  مهم  آنها  برای  عیسی  که  برند 
که اهل مطالعه هستند، در هدیه دادن  گر غیر ایماندارانی را می شناسید  منظورم این است: ا
هدیه  آنها  به  را  مسیحی  خوب  کتابهای  دهید.  خرج  به  سخاوت  مسیحی  مفید  کتابهای 
که مایلید  کار برایتان چه معنایی دارد و خاطرنشان سازید  که این  دهید و به ایشان بگویید 
گر آن شخص را نمی شناسید، از او  گپ بزنید. ا کتاب با هم  در فرصتی مناسب دربارۀ آن 

که برایتان بسیار باارزش است از شما بپذیرد. کتاب را  کنید آن  خواهش 
گاه، موضوع  کار را انجام می دهم. به خاطر اینکه شبان هستم،  من معمواًل در هواپیما همین 
گفتگوها به آسانی دربارۀ مسیح تغییر جهت می یابند. اما خیلی اوقات هم این طور نیست. 
که دوست دارم به شما هدیه دهم. آیا ممکن  در هر صورت، معمواًل می گویم: »کتابی نوشته ام 
است این هدیه را از من بپذیرید؟« مردم معمواًل به درخواستم جواب رد نمی دهند. همیشه 
که همراه دارم اینها هستند: »دیدن و  کتابهایی  کتاب مختلف همراه دارم. بیشترین  چندین 
چشیدن عیسی مسیح« »پنجاه دلیل چرا عیسی به دنیا آمد تا مصلوب شود« »مشتاق خدا« 
کنار در ورودی منزلمان قرار دارد نیز چند  که  کشوی میزی  »وقتی تاریکی از بین نمی رود«. در 
کتابها را به او بدهم. تعدادی  کسی به خانه آمد  گر فرصتی پیش آمد و  که ا گذاشته ام  کتاب 
کرده اند  کمک  ایمانتان  به رشد  و  کرده اید  که خودتان مطالعه  را  کم حجمی  کتابهای  از 
که این طرز فکر را ملکۀ  کنید  کنید و آنها را در مکانهای مختلف قرار دهید. عادت  انتخاب 

گردانید: چگونه می توانم امروز مسیح را بستایم؟ سخاوتمند باشید. ذهنتان 
نام هنری  به  مبشران  از  زندگی نامۀ یکی  تازگی،  به  نیز هدیه دهید.  را  کتاب مقدس  البته  و 
کتاب، بی. وی. هنری، رو به رو  که با شهادِت ایمان نویسندۀ این  مارتین را مطالعه می کردم 
که خانمی سالمند به او هدیه  شدم: »هنری، در سن هفده سالگی، با خواندن عهدجدید، 
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کتاب مقدس  کتاب مقدس و منابع دربارۀ  داده بود، به مسیح ایمان آورد.«۲4 در هدیه دادِن 
گشاده دست باشید.۲5 سخاوتمند و 

5. دیگران را به چشم محبت بنگرید

که وقتی به دیگران به چشم محبت می نگرید و به آنها نشان می دهید  از این دلگرم شوید 
که به فکرشان هستید، این مهر و محبت به دل آنها می نشیند و در قلبشان جا باز می کنید. 
وقتی به مردم عالقه نداریم و به فکرشان نیستیم، بشارت دادنمان هم جلوۀ زیبایی نخواهد 
که با او صحبت می کنید مخلوق شگفت انگیز  کسی  داشت. انسانها واقعًا دلنشین هستند. هر 
کالم سی. ِاس. لوییس را به خاطر  که هزاران تجربۀ جالب در خود نهان دارد.  خدا است 

داشته باشید:

که در  که به یاد داشته باشیم در جامعه ای زندگی می کنیم  این موضوع بسیار جدی است 
که قابلیت دارند به خدایان و الهه ها تبدیل شوند. پس  کسانی است  کنارش مملو از  گوشه و 
که با او همکالم می شوید ممکن  کسی  کسل کننده ترین و بی مزه ترین  یادتان باشد چه بسا 
به شدت، وسوسه  را می دیدید،  او  کنون  ا گر  ا که  تبدیل شود  به مخلوقی  روز  است یک 
می شدید در مقابلش سر تعظیم فرود آورید و او را بپرستید. اما، در حالت دیگر، این افراد 
کابوستان  کنون برایتان غیر قابل تصور است و فقط در  که ا چنان مخوف و فاسد می گردند 
کنید. همۀ ما تقریبًا انسانها را یاری می رسانیم تا  می توانید چنین خوف و فسادی را تصور 
گردند. روابط ما با انسانها، با ترکیبی از حیرت و احتیاط،  رهسپار یکی از این دو سرنوشت 
باید در پرتِو این دو احتماِل جدی شکل بگیرد، چه روابط دوستانه چه روابط عاطفی چه 
که صرفًا معمولی  روابط سیاسی و چه تفریحات و سرگرمی های ما. هیچ انسانی وجود ندارد 

که میرا و فناپذیر است همکالم نشده اید.۲۶ باشد. شما هرگز با انسانی 

و  کسل  الهه ها  و  این خدایان  از  ما  نمی کنیم.  فکر  این گونه  ما  از  زیادی  این حال، شمار  با 
کمی وجود دارند  کامپیوتری مان می رویم. افراد  دل زده می شویم و دوباره به سراغ بازیهای 
گر واقعًا به داستان زندگی مردم عالقه مند باشید و به آن  که به سایر مردم عالقه مند باشند. ا
که به شما روی خوش نشان می دهند و دلشان می خواهد  کنید، شک نداشته باشید  توجه 

به ماجرای زندگی شما – ماجرای مسیح – گوش بسپارند.
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کنید کلیسا دعوت  ۶. مردم را به 

با  مردم  وقتی  نیستند.  مسیحی  گر  ا حتی  کنید،  دعوت  کلیسا  به  را  آشنایانتان  و  دوستان 
چگونه  ما  که  می کنند  مشاهده  و  هستند  ما  روابط  شاهد  نزدیک  از  و  می شوند  آشنا  کلیسا 
کلیسا سرود می خوانیم و با هم صحبت می کنیم، بسیاری از ابهامات و سواالتشان دربارۀ  در 
فرد دارد. هر  به  کالم خدا قدرتی منحصر  که موعظۀ  البته  برطرف می شود.  بودن  مسیحی 
کردن تنها راه یا راه اصلِی  گفت و شنود در نوِع خودش بی نظیر است. موعظه  گونه صحبت و 
کردن نیست. اما خدا موعظه نمودن را به منظور تأثیرگذارِی خاصی مقرر نموده  ارتباط برقرار 
که چون بر حسب حکمِت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید،  است: »زیرا 
که به وسیلۀ جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد« )اول قرنتیان  خدا بدین رضا داد 
رغبتی  رفتن  کلیسا  به  مردم  می بینید  وقتی  اینترنت،  وجود  برکت  به  نیز،  روزها  این   .)۲۱ :۱
کالم  که بتوانند به موعظۀ شبان شما یا سایر معلمان  کنید  ندارند، تارنمایی را به آنها معرفی 

گوش دهند. خدا 

۷. شهر را از تعلیم انجیل پر سازید

گفت: »اورشلیم  کاهن اعظم به آنها  کمه می شدند،  که رسوالن مسیح در اورشلیم محا زمانی 
کلیساهای شهرم  را به تعلیم خود پر ساخته اید« )اعمال رسوالن 5: ۲8(. این رویای من برای 
کتابها و منابع دربارۀ مسیح را همه جا  گر همۀ مسیحیان از مسیح سخن می گفتند و  است. ا
کلیسا  پخش می کردند و دربارۀ مسیح به همه ایمیل می فرستادند و مردم را به خاطر مسیح به 
کسی  آن گاه،  بودند،  گشاده دست  دیگران  به  نسبت  مسیح  خاطر  به  و  می کردند  دعوت 

که چنین باد. کرده اند.« باشد  می توانست بگوید: »این مسیحیان شهر را با تعلیم خود پر 

کار برید 8. عطایای خود را به 

کنیم از یکدیگر تقلید  گونی داریم و نباید سعی  گونا که همۀ ما عطایای  از این دلگرم باشید 
کنیم. همۀ مسیحیان باید خادم باشند )غالطیان 5: ۱۳(، ولی عده ای به طور خاص عطیۀ 
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خدمت دارند )رومیان ۱۲: ۷(. همۀ مسیحیان باید دل دلسوز داشته باشند )لوقا ۶: ۳۶(، ولی 
با دیگران  باید  عده ای به طور خاص عطیۀ رحمت دارند )رومیان ۱۲: 8(. همۀ مسیحیان 
و  نبوت  به طور خاص عطیۀ  ولی عده ای   ،)9 :۲ پطرس  )اول  کنند  مسیح صحبت  دربارۀ 

نصیحت و تعلیم دارند )رومیان ۱۲: ۷(.
نکته اینجا است: همۀ ما باید این خدمتها را انجام دهیم، اما هر یک به شکلی عطیه ای 
را  بودنتان  مفید  و  موثر  شعله های  و  کنید  پیدا  را  خودتان  مناسب  جایگاه  داریم.  خاص 
گردانید. در همه جا فعال و پویا باشید. اما، چون شبیه نفِر دیگر نیستید،  در آنجا افروخته 
کد نمانید. خدا شما را آفریده و عواملی را تدارک دیده  خودتان را فلج نکنید و همان جا را

گیرد. کار  است تا شما – شمای بی همتا – را در خدمت بشارت به 

کتاب بخوانید 9. دربارۀ خدمت بشارت 

کتاب تازه تر را معرفی می کنم: »حقیقت را بگویید« به  کتاب قدیمی تر و یک  در اینجا، دو 
کمیت خدا« به قلم جی. آی. َپکر. »انجیل و بشارت شخصی«  قلم ویل ِمتزِگر. »بشارت و حا
که ارزِش مطالعه دارند. مقصودم این  کتابهای فراوانی وجود دارند  به قلم مارک ِدِور.۲۷ البته 
کتابهای بشارتی را در ذهن داشته باشید و این میل و  کنم مطالعۀ  که شما را تشویق  است 
کنید و در خصوص  از نوشته های دیگران استفاده  که  اشتیاق را در خودتان پرورش دهید 

بشارت شخصی از آنها راهنمایی و الهام بگیرید.

کنید ۱0. برای جرأت و شهامت داشتن دعا 

برای  که بیشتر دعاهای بشارتی در عهدجدید مربوط به دعا  این نکته شایان توجه است 
بشارت دهندگان است نه بشارت شنوندگان. البته رسالۀ رومیان ۱0: ۱ یک استثنا است: »ای 
برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا برای نجات ایشان است.« اما، در بیشتر موارد، 
کالم خداوند جاری شود و جالل یابد« )دوم  کنید تا  دعاها این گونه هستند: »برای ما دعا 
کالم را به روی ما بگشاید تا سّر مسیح  که خدا در  کنید  تسالونیکیان ۳: ۱(. »دربارۀ ما نیز دعا 
را بگویم« )کولسیان 4: ۳(. »به اصرار و التماِس تمام، به جهت همۀ مقدسان بیدار باشید و 
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گشادگی زبان سّر انجیل را به دلیری اعالم نمایم«  کالم به من عطا شود تا با  برای من نیز تا 
)افسسیان ۶: ۱8- ۱9(.

کنید. نکتۀ قابل  کلیسایتان و شبانانتان به همین شکل دعا  برای خودتان و خانواده تان و 
کلیساها  از  که  را احساس می کرد  نیاز  این  رسول  پولس  که  این است  و دلگرم کننده  توجه 
گر پولس به این دعاها نیاز داشت، چقدر بیشتر، من و  کنند. ا بخواهد برای دلیر بودنش دعا 

شما محتاج این دعاها هستیم.

کنید کالم خدا را بیان  با دلیری، 

کنید: »و چون ایشان  کلیسای مسیح دعا  گردانید و برای  اعمال رسوالن 4: ۳۱ را رویای خود 
که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح القدس پر شده،  کرده بودند، مکانی  دعا 
گر خدا به ما رحم نماید و روح القدس را به این شکل بر  کالم خدا را به دلیری می گفتند.« ا
گرداند، چشمان ما از شادِی دلیرانه برق خواهد زد و دهانمان به شرح انجیل  کلیسایش نازل 
گویی عالی ترین خبر جهان را  که  گشت. ما به مردمانی تبدیل خواهیم شد  گشوده خواهد 
کنون در دسترس ما است. ما این گونه تولد تازه یافتیم. دیگران نیز به  که ا شنیده اند، خبری 

همین شکل تولد تازه خواهند یافت.

 تولد تازه یافتید . . . 
که زنده و تا ابداالباد باقی است . . .  کالم خدا   به 

کالْم خبر خوش است. و این 

اول پطرس ۱: ۲۳- ۲5



کالمی است خطاب به  گردید« )یوحنا ۳: ۷(  که فرمود: »باید شما از سِر نو مولود  کالم عیسی 
گر این تغییر بنیادین در ذات انسان رخ ندهد، نه از صلح جهانِی  قلِب مشکالت جهان. ا

خبری خواهد بود نه از عدالت اجتماعی و نه پایانی برای تنفر و خودخواهی و نژادپرستی.
همۀ چاره ها برای حل مشکالت جهان سطحی و موقت هستند. البته شاید در نوِع خود قابل 
که وضع می شوند تا انسانها را از شرارت محض بازدارند. ولی،  توجه باشند، مانند قوانینی 
گر تولد تازه روی ندهد، انسانها از اساس و بنیان تغییر نمی کنند و این تغییر نکردن ریشۀ  ا
گر انسانها از اساس و بنیان تغییر نکنند، آن گاه، غرور و خودخواهِی فطری  مشکالت است. ا

ما هر رویایی را تباه می کند.
گر  ا می گیرد.  هدف  را  ما  نابسامانِی  و  اختالل  عمق  است  نموده  مهیا  عیسی  که  چاره ای 
امید  کارهای ناشایست و نادرست شویم، آن وقت،  فقط شرایط بد باعث می شد مرتکب 
کند. ولی مشکل ما فقط تن دادن به ناراستی  که با تغییر شرایط رفتارمان هم تغییر  می داشتیم 
و ارتکاب اعمال نادرست نیست، اعمالی از قبیل: اهانت به دیگران، تقلب و فریب دادن 
که با ما تفاوت دارند، انجام  کسانی  کردن از  دیگران، بی توجهی به مسوولیتهایمان، دوری 

جمعبندی

تولدتازهوجهاننوین
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آسیب  قیمت  به  خواسته هایمان  به  رسیدن  حقیقت،  کردن  تحریف  متظاهرانه،  کارهای 
گرفتن تهیدستان، بی اعتنایی به خالقمان. رساندن به دیگران، نادیده 

کردار ما ریشه در ذات و ِسرشت ما دارند. »آیا انگور  که اعمال و رفتار و  مشکل ما این است 
را از خار و انجیر را از خس می چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوۀ نیکو می آورد و درخت 
بد میوۀ بد می آورد« )متی ۷: ۱۶- ۱۷(. »زبان از زیادتی دل سخن می گوید« )متی ۱۲: ۳4(. بنا 
که عیسی می گوید انسان میوۀ بد می آورد. خشکسالی دلیل میوۀ بد دادن  بر این دالیل است 

نیست، بلکه درخْت آَفت زده است.
که قبول نکنیم تشخیص عیسی از وضعیت ما تشخیصی صحیح است، آن چاره  تا زمانی 
است.  خودخواه  ذاتًا  انسان  دل  داشت.  نخواهد  نتیجه  برایمان  عیسی  اساسی  راه حِل  و 
گردانش را دوست داشت. او  عیسی در مورد ذات انسانها احساساتی برخورد نمی کرد. او شا
گونه احساسات،  گردانش پدرانی مهربان و دلسوز بودند. اما، فارغ از هر  که شا می دانست 
که شریر هستید دادن بخششهای نیکو را به اوالد خود  آنها را شریر نامید. »پس هرگاه شما 
می دانید . . . « )متی ۷: ۱۱(. عیسی با ارمیای نبی هم عقیده بود: »دل از همه چیز فریبنده تر 

که آن را بداند؟« )ارمیا ۱۷: 9(. کیست  است و بسیار مریض است. 
که الیه های فساد و تباهِی ما را توصیف نمود، ُمهر  کالم نافذ پولس رسول،  قطعًا، عیسی بر 
که در عقل  تأیید می زد. این وضعیت انسان است: »در بطالِت ذهن خود رفتار می نمایند. 
که به جهت سخت دلی ایشان  خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به سبب جهالتی 
وجودمان،  منشأ  و  ریشه  در  اراده مان،  عمق  در  ما   .)۱8 -۱۷ :4 )افسسیان  است«  ایشان  در 
به  که  استثنا نیست. »زیرا زنده ای نیست  این توصیف  از  انسانی  سخت دل هستیم. هیچ 

حضور تو عادل شمرده شود« )مزمور ۱4۳: ۲(.
گردید.«  چارۀ عیسی برای این وضعیت، همواره، این بوده است: »باید شما از سِر نو مولود 
گناه زندگی  گشتن ممکن شود. عیسی بدون  عیسی همۀ شرایط را مهیا نمود تا این از نو مولود 
گشت.  متحمل  را  خدا  غضب  ما  جای  به  عیسی  داد.  جان  ما  گناهان  برای  عیسی  کرد. 
گناهان و خطایای ما را پرداخت نمود. عیسی بهای حیات ابدی را پرداخت.  عیسی جریمۀ 
کرد. عیسی بر مرگ و  عیسی جمیع وعده های خدا را تضمین نمود. عیسی از مردگان قیام 
گشت. عیسی در دست راست خدا سلطنت می کند و برای ما شفاعت  جهنم و شیطان پیروز 
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که لعنت بر آن سایه  کجا  می نماید. عیسی بازمی گردد تا »جاری سازد برکاتش را تا امتداِد هر 
که  کسانی  کارها را انجام داد تا تولد تازه را هدیه دهد. برای  افکنده است.« عیسی همۀ این 

گشته است. تولد دوباره یافته اند، جمیع این برکات تضمین 
تولد تازه رابِط میان ما و آن برکات است. این چارۀ اساسی عیسی برای تباهِی ما است. بدون 
این بنیادین ترین تغییر و تحول، محال است تغییر و تحول شخصی و اجتماعی و جهانی به 

وقوع پیوندد. تولد تازه ریشۀ همۀ تغییرات صحیح و ماندگار است.
کسی بگوید: »من آدمهای مذهبیی را می شناسم – مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو،  شاید 
بودایی، فرقه گرا – که مثل افعی هستند و از این تغییر و تحول خبری در آنها نیست.« عیسی 
کارساز  تازه  تولد  که  نکرد  نتیجه گیری  آنها  دیدن  با  اما  می شناخت.  را  مذهبیان  این  هم 
کارانی بیش نبودند. »بیرون پیاله و  که این دسته افراد ریا نیست. نتیجه گیری عیسی این بود 
ک می نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است« )متی ۲۳: ۲5(. »چون قبور  بشقاب را پا
که از بیرون نیکو می نماید، لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و  سفیدشده می باشید 

سایر نجاسات پر است« )متی ۲۳: ۲۷(.
کالمش خطاب به این افراد  متقلبان مذهبی عیسی را غافلگیر نمی کردند. او نیش دارترین 
آن هستند. چه چیزی می تواند  بر  تأییدی  ُمهر  بلکه  نمی کنند،  را نقض  تازه  تولد  آنها  بود. 
یک »افعی زاده« را تغییر دهد )متی ۱۲: ۳4(؟ اصالح شدن چارۀ افعی زادگان نیست؛ تولد 
تازه یافتن چارۀ آنها است. دغل کاران مذهبی باعث نمی شوند تولد تازه امری پوچ و بی معنی 

کند. دغل کاران مذهبی وجود تولد تازه را ضروری می سازند. جلوه 
زناشویی تان  زندگی  در  می خواهید  گر  ا هستید،  بی تاب  خودتان  تغییر  برای  گر  ا بنابراین، 
گر دلتان می خواهد  گر برای تغییر فرزند بیراهه رفته تان بار در دل دارید، ا تحول ایجاد شود، ا
گر می خواهید  گر می خواهید ناعدالتی ها رخت بندند، ا کلیسایتان به وجود آید، ا تغییری در 
خصومت  و  دشمنی  رفتن  بین  از  خواهان  گر  ا کنید،  مشاهده  تغییری  سیاسی  نظام  در 
گر می خواهید  ا با محیط زیست هستید،  انسان  رفتار  تغییر  گر خواهان  ا میان ملتها هستید، 
تغییر وضعیت  برای  گر  ا کنند،  تغییر  و جامعه  فرهنگ  مبتذل در  و سرگرمی های  تفریحات 
از احساس  و عاری  رفتار فخرفروشانه  گر می خواهید  ا فقیران غصه می خورید،  مصیبت بار 
تغییر  تحصیلی  فرصتهای  ایجاد  در  ناعدالتی  و  نابرابری  مایلید  گر  ا کند،  تغییر  ثروتمندان 
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گر می بینید طمع و  کند، ا گر می خواهید نگرشهای جاهالنه در مورد نژادپرستی تغییر  کند، ا
زیاده خواهی انسان صدها معضل برای انسانهای دیگر به وجود آورده است و خواهان تغییر 
گر برای هر یک از این مسایل و مشکالت بار در دل دارید، پس باید  این شرایط هستید، ا

بیش از هر چیز دیگر دغدغۀ تولد تازه را در دل داشته باشید.
برای فرهنگ سازی و اصالح جامعه راه های دیگری نیز وجود دارند. اما هیچ یک از راه ها 
در  که  نیستند  این گونه  راه ها  از  هیچ یک  نیستند.  گیر  فرا راه ها  از  هیچ یک  ندارند.  عمق 
کارآمد باشند. هیچ یک از راه ها به لحاظ ابدی اهمیت ندارند و برای ابدیت  سراسر جهان 

چاره ساز نیستند.
تمام  و ملکوت خدا  بنا می شود  نو  از  بازگشت خداوند عیسی، جهان  به هنگام  روز،  یک 
گنجینۀ عالی و  کمال برقرار می گردد. در آن جهان زیبا و نوین، عیسی خودش آن یگانه  و 
گفت:  سیراب کننده است. اما همه از این برکات بهره مند نخواهند بود. »عیسی در جواب او 
را نمی تواند دید«  نو مولود نشود، ملکوت خدا  از سِر  کسی  گر  ا تو می گویم،  آمین، آمین، به 
عیسی  نزد  که  زمانی  تا   .)۶ :۱4 )یوحنا  است  حیات  و  راستی  و  راه  عیسی   .)۳ :۳ )یوحنا 
خدا  دیگر.  هیچ گاه  نه  داشت  خواهیم  حیات  کنون  ا نه  داشت،  نخواهیم  حیات  نیاییم، 
که پسر را دارد حیات  حیات می بخشد و این حیات در پسرش است )اول یوحنا 5: ۱۱(. هر 
)یوحنا  یابید«  حیات  تا  آیید  من  »نزد  است:  معتبر  مسیح  کالم   .)۱۲ :5 یوحنا  )اول  دارد 

گر بیایید، به واقع، راسخ و پایدار، سرانجام زنده خواهید شد. 5: 40(. ا
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