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تقدير

!

پشت هر خدمت موفقى گروهی از مردان و زنان وقف شده اند كه حاضر هستند با هر آنچه كه
دارند خدمت كنند.
خداوند بهترين گروه را به ما عطا كرده است ،همكاران من و اعضاى كليساى نجات ،از وفادارى
شما عزيزان سپاسگذار هستم.
تشکر مخصوصی هم از الناتان و نازنني باغستانى براى تر جمه كتاب و " آرام طهماسبى و
امليرا عبادى" که تایپ این کتاب را شکل داده اند و تنظيم كتاب را كرده اند دارم.
من برای همیشه سپاسگذار دکتر"ای دبلیو کنیون" می باشم ،دانش ایشان از عهد جدید چشمان
من را به حقیقت آنچه را که عیسی به ارمغان آورد باز کرد .با اینکه هرگز ایشان را ندیده ام ،من
ایشان را استاد خودم می دانم.
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فصل اول

هدف از آفرینش و شریعت

!
"در عیسی به سبب خون او
باز خرید شده ایم یعنی آمرزش گناهان

!

را به اندازه دولت فیض او یافتهایم " .رسالۀ افسسیان باب  ١آيه ٧
باز خرید ،بهترین هدیه خدا می باشد که به انسان داده است .خدا هرچه که داشت به انسان

داد ،تا اینکه او مقام یک پسر را داشته باشد .این داستان عاشقانه آسمان است.
باز خرید داستان محبت خدا برای بشر است .خدا همه چیز را در عیسی مسیح پسر ابدی خود
فراهم کرد .خدا از طریق باز خرید تمام آسمان را برای بشر باز کرد .هیچ چیز را نگاه نداشت،
همه چیز را داد .باز خرید دربارۀ خداست که خانواده خود را که در باغ عدن از دست داده بود
بازگرداند .انسانی که سقوط کرده بود ,در فدیه تاجگذاری می شود .توسط فدیه ای که در
عیسی مسیح است ،خدا انسان را از لجن بر می دارد و در جایگاه آسمانی كه پسر ابدی خود
را باالتر از هر قدرت قرار داد.
باز خرید انسان را وارث خدا کرد .هم ارث با کسی که وارث همه چیز می باشد .فدیه پر جالل
ترن پرونده قانونی در تاریخ بشریت می باشد .یعنی اینکه خدا دشمن خود را بر می دارد و
قانونا ً او را با تمام امتیازات و حقوقش فرزند خود می سازد .هیچ قانونی در تاریخ بشریت
نتوانسته چنین عملی را انجام بدهد .فراتر از جنبه انسانی و قابلیت او می باشد.
تنها توسط یک نظم و اقتدار روحانی می توانست انجام شود .این تعریف محبت الهی می
باشد.
برای اینکه عمل باز خرید را درک کنیم باید حقیقت محبت خدا و تمام ابعاد آن را بفهمیم .باز
خرید یک موضوع مهمی است که اگر ما آن را درک نکنیم و اگر عظمت کار شگفت انگیز خدا را
توسط عیسی مسیح نفهمیم ،شیطان می تواند از ما پیشی بگیرد.
باز خرید موضوع اصلی ّ
کل کتابمقدس می باشد که از کتاب پیدایش تا کتاب بیان می شود.
بیشتر تعالیمی که امروزه در کلیسای عیسی مسیح مخصوصا ً در واعضني تلويزيوى
می شنویم تأکید بر روی عهد عتیق می باشد .مشکل این نیست که عهدعتیق را بخوانیم ،زیرا
که عهد عتیق ،عهد جدید را توضیح می دهد .بدون درک عهد عتیق ما نخواهیم توانست عهد
جدید را بفهمیم .همانطور که پولس میگوید آنها برای بنای ما نوشته شده اند .ولی نباید
شریعت را با فیض و یا ایمان اشتباه بگیریم .پولس رسول در رسالۀ اول قرنتیان باب  ١٠آيه
 ١١میگوید) :عهد عتیق( برای تنبیه ما مکتو ب شد .بنایراین نباید شریعت را با فیض و یا
ایمان ادغام کنیم و آنچه را که شریعت نمیتوانست انجام دهد خدا توسط پسر خود انجام داد.
رسالۀ رومیان باب  ۸آيه  ۳میفرماید" :آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی
نتوانست انجام دهد خدا انجام داد .او فرزند خود را بصورت انسان جسمانى و گناهکار براى
آمرزش گناهان بشر فرستاد وبه اين وسيله گناه را در ذات انسانى محكوم ساخت".
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خوب ،ما دربارۀ باز خرید چه میدانیم؟
مردان مذهبی و فیلسوفان کلیسا ،ارزش و قوت باز خرید را که خدا توسط پسرش فراهم کرده
است را کم می کنند .بیشتر اوقات کلیسا بزرگی عظمت کار شگفت انگیز خدا را نمی داند.
باز خرید فقط بعنوان یک کفاره گناهان و یا بخشش از گناهان تعلیم داده می شود .در حقیقت
این یک درک اشتباهی دربارۀ این حقیقت می باشد.
ً
اصال کلمۀ کفاره در عهد جدید بکار نبرده شده است .کفاره به
عیسی گناهان ما را کفاره نکرد،
معنای پوشش می باشد .عیسی گناهان ما را پوشش نداد ،او آنها را برداشت .در حقیقت
طبیعت گناه را برداشت .رساله افسسيان باب  ١آيه .٧
و در نتیجه عمل گناه را که نتیجه طبیعت گناه است .وقتی که ذات گناه برداشته شد ،دیگر
جایی برای کفاره و پوشش نمی ماند .متأسفانه کلیسا در چیزهای بزرگ کم اهمیت بوده و در
چیزهای کوچک اهمیت گذاشته است.
کلمه اى )بخشش( كه در ترجمه زبان اصلی یونانی "افسیسک" است.
که به معنای برداشنت یا استخراج کردن می باشد.
"افسسیس" از ریشۀ کلمۀ "افمی" می آید که به رستادن به معنای ُ
شل کردن یا فرستادن به
جایی و یا آن را برداشنت می باشد یعنی در حقیقت باید بدین شکل خوانده شود ،که توسط
مسیح باز خرید داریم ،برداشته شدن گناهانمان در خون او .پس "بخشش" ترجمه مناسبی از
کلمۀ "افسسیک" نیست .بخشش تنها برای آنانی است که تولد تازه دارند .بخشش کار فیض و
رحمت خدا بعد از تولد تازه و برای یک ایمانذار می باشد .یوحنای رسول در رسالۀ اول خود
فصل اول آیۀ  ۹می فرماید" :اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم ،او امین و عادل است که
گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد ".پس بخشش تنها به ایمانداران تعلق
دارد.
بنابرين دنيا قبل از اينكه تولد تازه پیدا كنندنمى توانند بخشيده شوند .اين كه مردم نزد
كشيش رفته به گناهان خود اعتراف مى كنند تا اينكه بخشيده شوند كتاب مقدسى نيست.
انسان طبیعی که تولد تازه ندارد نمی تواند بخشیده شوند چونکه هنوز طبیعت گناه در او
زنده می باشد .مثل این می ماند که یک قاضی دزدی را ببخشد ،که از یک بانک دزدی کرده
است .اگر این قاضی چنین عمل بی عدالتی را انجام دهد و آن دزد را از عمل زشتی که انجام
داده است ببخشد ،اما آن چیزی که در درون آن دزدى كه بخشیده شده است هنوز باقی مانده
است .هنوز او دزد بانک است و دیر یا زود همان طبیعت گناه آلود در او ،او را مى دارد كه
دوباره دزدی کند و یا بصورت دیگری دیده خواهد شد.
پس بخشش به تنهایی آن طبیعت گناه را بر نمی دارد .اما طبیعت گناه چیست؟ برای اینکه
طبیعت گناه و منشأ آن را بفهمیم ،باید با دقت کتاب پیدایش و آفرینش اولیه را خوب مطالعه
کنیم ،پس بیائید با هم به کتاب پیدایش فصل اول نگاه کنیم ،هدف آفرینش و شریعت-

!
!
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خدا چرا جهان و انسان را آفرید؟
خدا محبت است ،اول یوحنا باب  ٤آيه  ۸مى فرمايد :كسى که محبّت نمی نماید
خدا را نمی شناسد زیرا خدا محبّت است .طبیعت و ذات خدا محبت است .هر
آنچه خدا انجام می دهد بر اساس محبت می باشد .اگر خدا "الف" می باشد،
پس "الف" محبت است و اگر خدا "یاه" می باشد ،پس او محبت است .هر آنچه که مابین "الف"
و "یاه" قرار دارد نیز محبت می باشد .خدا جهان فیزیکی را آفریده چون انسانها را دوست دارد
و محبت مى كند.
هر آنچه که ما قادر هستیم تا ببینیم برای انسانها آفریده شد .خدا انسان را آفرید زیرا که می
خواست تا خانوادۀ خود را وسیع سازد .این حقیقت بسیار مهم می باشد و با فهمیدن این
اولین حقیقت ،برای ما کتاب مقدس یک معما خواهد بود .همچون پازلی كه بهم خورده خواهد
بود .من ایمان دارم که دنیا در بی ایمانی بسر می برد ،چرا که این حقیقت را نمی تواند درک
کند و همچنین ایمان دارم دلیل اینکه کلیسا در دانش کامل عمل باز خرید عیسی مسیح ضعیف
میباشد همین موضوع است .خدا وقتی انسان را آفرید در نظر داشت تا خانوادۀ خود را وسیع
بسازد .انسان وقتی آفریده شد قسمتی از خانوادۀ الهی بود .مالحظه کنید که کالم خدا آدم را
چگونه توصیف می کند .انجیل لوقا باب  ۳آيه  :۳۸پسر انوش ،پسر شیث ،پسر آدم که پسر
خدا می باشد.
بنابراین دقت کنید که کالم خدا فرقی بین هابیل که پسر آدم بوده و آدم که پسر خدا مى باشد.
خدا آدم را شریکی در آفرینش خود ساخت .خداوند کار تولید کردن فرزند و مواظبت کردن از
آنها را داشت .به جای اینکه خدا خود هر انسانی را از خاک زمین بیافریند ،او این وظیفه را به
آدم سپرد سؤالی که پرسیده می شود این است که چرا خدا احتیاج داشت تا انسان را بیافریند؟
آیا خدا تنها بود و آیا او احتیاج به رابطه داشت؟
بهترین راهی که وجود دارد تا ما به سؤال پاسخ بدهیم این است که به طبیعت نگاه کنیم .در
مزمور  ١٩آیات  ١الی  :۶آسمان جالل خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر مى
دهد .روز سخن ميراند تا روز و شب معرفت را اعالن مى كند تا شب .و كالمى نى و آواز آنها
شنیده نمی شود .قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای ربع مسکون.
خیمه ای برای آفتاب در آنها قرار دارد ،و او مثل داماد از حجلۀ خود بیرون می آيد و مثل
پهلوان از دویدن در میدان شادی می کند .خروجش از کرانۀ آسمان است و مدارش تا به کرانۀ
دیگر ،و هیچ چیز از حرارتش مستور نیست.
طبیعت جالل خدا را توصیف می کند .برای مثال به دنیای موسیقی نگاه کنید ،در موسیقی
هفت نُت کامل یا اینطور بگوئیم هفت صدای کامل وجود دارند .از اين هفت ممو سيقى ،انسان
انسان توانسته میلیونها ترانه و صدها وسائل موسیقی میلیاردها ملودی بسازد .همین هفت
سل ،ال ،سی .هر کدام از آنها خود کامل هستند.
نُت :دو ،ره ،مى ،فاُ ،
آیا شرم آور نمی بود که اگر همۀ آنها تنها برای خود می بودند و قادر نبودند تا با هم مخلوط
شوند؟ تمام شعرهای دنیا چه چیزی خلق می کرد؟ عشق ،محبت!
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عشق به انسان آفرینش می بخشد
محبتی که آدم را آفرید ،محبت ابدی بود .من فکر نمی کنم که این خارج از بحث باشد که
بگوئیم ،وقتی خدا آدم را خلق كرد خوشحال ترین روز در آسمان بود.
برای همین است که آسمان شادی می کند وقتی که یکی از این فرزندان گمشده به خانۀ پدر
بازمی گردد .روزی که آدم شکل گرفت در قلب محبت شادی بود ،پدر ،پسر و روح القدس .چه
وقت خوبی داشتند زمانی که گفتند :بیائید انسان را به شباهت خود بیافرینیم .پيدايش باب١
آيه  .٢٦من تصور می کنم که جشنی در آسمان بود .آفرینش انسان یک مرحلۀ فوق العاده ای
برای خدا بود .با اینکه انسان کامل آفریده شد ولی می بایست در شخصیت و ذات خدا بالغ
ً
كامال بى نقص بود.
شود و اين مرحلۀ پویا یک عمل محبت الهی بود ،آفرینش انسان و اين
محبت نمى تواند اشتباه كند .محبت ليو توليد نمى كند.
انسان يك موجود زنده اى شد ،براى اينكه انسان با خدا رابطه داشته باشد بايد به شباهت ذات
و طبیعت او آفريده مى شد .شخصیت ،خلقت و ترکیبات او می بایست به شباهت خدا می
بود .انسان یک موجودی شد که می توانست با خدا رابطه و مشارکت داشته باشد و يك
آفرينشى در موجودیت خود بود
آدم پسر خدا بود .انجیل لوقا باب  ٣آيه  ٣٨را خواندیم .بنابراین مشابه ،خودش را بوجود می
آورد .به این معناست که آدم یک خدا-انسان بود .خدا یک خدای دست دوم را نیافرید ،اگر آدم
پسر خدا بود پس او از خدا مولود شد .پس آدم مثل خدا بود .منظور چیست؟ کتابمقدس می
گوید خدا روح است ،انجیل یوحنا باب  ٤آيه  .٢٤خدا روح است و هر که او را پرستش کند
میباید به روح و راستی بپرستد .پس انسان هم موجود روحانى بود چونکه به شباهت خدا
آفريده شده بود .پس روح خدا تمام محتویات خود خدا را داشت تا اینکه بتواند با خدا
مشارکت داشته باشد .پس وقتی که مشابه همان شکل خود را تولید می کند خدا که روح است
یک موجود روحانی را بوجود آورد.
خدا زمین ،جهان ،سیارات ،ستاره گان وکهکشانها را برای انسان آفرید تا مسکن بگزیند .آسمان
مسکن خدا بود و خدا زمین را آفرید تا محدودۀ انسان باشد .و همينطور خدا دنياى حيوانات و
دنياى کُرات و سیارات را برای لذت انسان خلق کرد.
پس انسان یک خدا-انسان بود با قدرت و موقعیت برتر بر همۀ موجودات و آفرینش روی زمین
و اطراف آن بود .برای اینکه انسان اقتدار و اربابی خود را بر همۀ موجوداتی که آفریده شده
بود تمرین کند ،خدا همۀ حیوانات را نزد آدم آورد تا آنها را نام گذاری کند .هیچکدام از
حیوانات از آدم قویتر نبودند .دنیای حیوانات زیردست آدم بودند و آدم بر روی آنها
فرمانروایی و اقتدار داشت .پس به آدم اقتدار داده شد ،که نه فقط کنترل موجودات فیزیکی را
در دست داشته باشد ،بلکه همچنین موجودات روحانی را نیز.

!
!
!
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سقوط شیطان بر زمین
در اشعیا باب  ١٤و حزقیال باب  ،٢٨ما دربارۀ یک فرشته ای از فرشتگان خدا که به نام لوسیفر
) زهره( ذکر می شود ،می خوانیم که سقوط کرده است .من نمی خواهم که وقت خود را صرف
اين موضوع بكنيم و آن را تدريس كنيم ،اما موضوعى كه بايد به آن دقت كنيم اين است كه
رابطۀ بین سقوط شبطان بر روى زمني با آدم در چيست؟
در اشعیا باب  ١٤آیۀ  ١٢می گوید :چگونه به زمین افکنده شدی؟ کلمه ای که در زبان عبری
اینجا زمین بکار گرفته شده است" ،ارِت" می باشد که به معنای کرۀ زمین می باشد .خدا
شیطان را بر روی زمین انداخت .ما نمی دانیم که چه وقت این فرشتۀ خدا که پرستش آسمان در
دست او بود سقوط کرد .ولی آنچه که می دانیم این است که سقوط او قبل از آفرینش انسان
بود .چونکه قبل از اینکه انسان آفریده بشود در باع عدن بود.
من یک تئوری در باره این موضوع دارم و در کتابی که تحت عنوان "درون اسالم" نوشته ام آن
را توضیح داده ام .من معتقدم که زمین مدتها قبل آفریده شده بود ،پيدايش باب  ١آيه .١
چه زمان؟ ما نمی دانیم .و همينطور اعتقاد دارم كه وقتى خدا زمني را آفريد زمني كامل بود.
کتاب اشعیا باب  ٤٥آیۀ ١٨مى فرمايد :زیرا یهوه آفرینندۀ آسمان كه خدا است زمني را سرشت
ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نيافريد بلکه به جهت سکونت مصوّر نمود چنین می
گوید :من یهوه هستم و غیراز من خدایی نیست.
ولى اتفاقى مابني آيات  ١و  ٢در كتاب پیدایش باب ُ ١رخ داد و من اعتقاد دارم که این فاصله در
نتیجۀ سقوط این فرشتۀ تاريكى كه برروی زمین اتفاق افتاد .حال سؤال اینجاست که چرا خدا
این فرشته سقوط کرده را بر روی زمین انداخت؟ همان مکانی که بعدا ً انسان را بر روی آنجا قرار
می دهد.
من فكر مى كنم كه پاسخ در کتاب پیدایش باب  ١آيه  ٢٧الى  ٢٩مى باشد .پس از آن خدا
فرمود» :اینک انسان را بسازیم .ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان
آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی ،بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند «.پس خدا
انسان را شبیه خود آفرید .ایشان را زن و مرد آفرید .آنها را برکت داد و فرمود» :بارور و کثیر
شوید .نسل شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت تس ّلط خود درآورد .من شما را بر
ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات وحشی میگمارم .هر نوع گیاهی که ّ
غالت و دانه بیاورد و
هر نوع گیاهی که میوه بیاورد برای شما آماده کردهام تا بخورید.
خدا به انسان فرمان داد که بر روی همه موجودات سلطه داشته باشد.انسان باید از اقتدار خود
بر موجودات استفاده می کرد .شیطان یکی از این موجودات بود .انسان مباشر و ناظر بر کار
خدا بر روی زمین شد .و می بایست اقتدار و اختیار خدادادی خود را روى زمین فيزيكى و
دنياى روحانى استفاده مى كرد .سلطه بر شيطان اولني مامورييت او بود ،شيطان دشمن خدا
بود ،یک روح سقوط کرده .آدم می بایست به عظمت ،قدرت ،شناخت و اختیار خدادادی خود پی
می برد .به عنوان یک انسان که شبیه خدا آفریده شده بود ،او مطلقا ً کنترل محیط و دنیای
ً
کامال
خود را بر عهده داشت .در آیه های فوق مشاهده کردیم که دستور العمل خداوند به آنها
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مشخص بود .نصایح خداوند به آدم کافی بود و این امتیاز را به او داده بود كه بر تمام
چالشهای شيطان پیروز شود.
آنچه که بین شیطان و انسان اتفاق افتاد در واقع یک وسوسه تلقی نمی شود فقط امتحان و
آزمایشی برای اراده آدم بود .آیا آدم می خواست روی زمین جدا از خدا زندگی کند؟
آیا آدم می خواست که با تکیه بر شایستگی و حکمت خود زندگی کند؟ یا اینکه می خواست
قسمتی از خانواده خدا باشد؟
آیا این همان چالشی نیست که فرزندان ما امروز با آن روبرو هستند؟ به محض اینکه از
توانایی و استقالل خود آگاه می شوند می خواهند خودشان در زندگی تصمیم گیرنده باشند.
چه فرزندانی که با تصمیمات اشتباه ،قلب پدر و مادر خود را شكسته اند .آدم تصمیم گرفت که
قسمتی از خانواده خدا نباشد ،او راه خود را در پیش گرفت .چه بهای هنگفتی بشرییت به
خاطر تصمیم اشتباه یک انسان پرداخته است! ولی خدا را شکر به این دلیل که داستان با
تصمیم احمقانه آدم به پایان نرسیید.
بلکه قبل از اینکه آدم تصمیم اشتباه خود را بگیرد  ,محبت نجات و حیات را نقشه ریزی کرده
بود .باز خرید ،قبل از سقوط انسان آماده شده بود .محبت هرگز بازنده نمی شود .محبت
بهایی را پرداخت می کند .بهایی بسیار سنگین ولی هرگز بازنده نمی شود.

!

روح انسان
یک نکته مهمی وجود دارد که باید آن را مورد توجه قرار داد و آن هم در مورد روح انسان است،
خدا یک قانون روحانی تعیین نمود .هر چیزی باید با گذشت زمان رشد کند حتی روح انسان که
به شکل خود خدا آفریده شده .احتیاج به گذشت زمان می باشد كه روح انسان در شناخت
خداوند به بلوغ دست پیدا کند .دانش و شناخت آدم از خدا از طريق مشاركت با خداوند كسب
شد نه از طریق اطالعات یکباره و دیکته شده.
هنگامی که آدم آفریده شد در شناخت خداوند یک نوزاد بود ،نیکی مطلقی که خدا به آدم داده
بود گنجایشی اسفنج مانند در روح و نفس او تبدیل شده بود .موقعییت و رابطه نیک آدم با
خدا این امکان را فراهم کرده بود که در زمان کوتاهی شناخت زیادی در مورد خدا کسب کند.
هیچ چیز در روح و فکر آدام که مانع از شناخت خدا مى شد مجود نداشت .او خدا را رو در رو
مى ديد .آدم از چه موقعييت فوق العده و عظيمى برخوردار بود.
به آدم همچنین این مسئولییت سپرده شده بود تا دانش و شناختی را که در مورد خداوند کسب
کرده بود به فرزندان خود و نسلهای آینده منتقل کند .بايد متوجه باشيم كه دانشى را كه حوا
در مورد درخت شناخت نیک و بد داشت را مستقیما ً از خدا دریافت نکرده بود بلکه از آدم.
پیدایش باب  ٣آيه  ١الى  :٣مار از همه حیواناتی که خدا به وجود آورد زیرکتر بود .روزی مار
نزد زن آماده  ,به او گفت :آیا حقیقت دارد كه خدا شما را از خوردن ميوه تمام درختان باغ منع
كرده است؟ زن در جواب گفت :ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم ،به جز میوه درختی
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که در وسط باغ است ،خدا امر فرموده است كه از ميوه آن درخت نخوريم و حتی آن را ملس
نکنیم و گرنه میمیریم.
این به این معناست که آدم شناختی را که از خدا داشت به حوا منتقل کرده بود .در هنگام کسب
دانش خدا از طریق آدم و شناخت روز افزون او ،آدم می بایست از یک سری امتحانات عبور
می کرد .اولین امتحان عشق و ارادت آدم نسبت به کالم خدا بود .من اعتقاد دارم که این
بزرگترین امتحان برای همیشه می باشد .ما در دروس بعدى به اين موضوع بسيار مهم و
حیاتی خواهیم پرداخت ،این همان نکته ایست که کلیساها  ۹۹ %اوقات از آن غفلت کرده اند!
چه عظیم است وابستگی ما نسبت به کالم پدر آسمانیمان؟ چه مقدار از زندگی روزانه ما صرف
کالم خدا می شود؟ متأسفانه مسیحییت دوره مدرن اکثرا ٌ بر اساس احساسات ،حس ها ،تجربه
ها و تعالیم بشری استوار شده .ضعف مسیحییت فقط و فقط به خاطر این یک موضوع مى
باشد .ایمانداران امروز بیشتر بر احساسات و تجربه ها تکیه می کنند تا بر کالم ابدی و پایدار
پدر آسمانی خدا .ای کاش می توانستم بر روی بام کلیسا بزرگترین گناه آن را فریاد ميزدم
مى گفتم :کالم را دوست بدار.
كالم را زندگى كن.
كالم را اطاعت كن.
كالم را پخش كن.
كالم را حمايت كن.
براى كالم ايستادگى كن.
از كالم طرفدارى كن.
كالم او روح حيات است .انجيل يوحنا باب  ٦آيه .٦٣
در كالم او قدرت و قوت است .رساله عبرانيان باب  ٤آيه .١٢
ما با كالم متولد مى شويم .اول پطرس باب  ١آيه .٢٣
همه زندگی و وجود ما به کالم خدا وابسته می باشد ،چطور می توانیم بدون آن زندگی کنیم؟
انجيل متى باب  ٤آيه  .٤آدم تصمیم گرفت که از کالم خدا سر پیچی کند.او حق انتخاب
داشت ،این آزادی از مزایای فرزند خواندگی او بود .او تصمیم گرفت که مطابق کالم زندگی
نکند ،او انتخاب کرد که از خدا نا اطاعتی کند ،خیانت کرد ،او به اعتماد خدا به خودش خيانت
كرد .او مرتكب گناه بزرگى شد نه تنها از کالم خدا نا اطاعتی کرد بلكه از دشمن خدا ،يعنى
شیطان اطاعت كرد .گناه آدم برای خودش وخانواده اش و فرزندانش بسيار پر هزینه بود.
مرگی که خدا از آن به آدم هشدار داده بود ،یک مرگ روحانی بود که سرانجام به مرگ جسمانی
می انجامید .در واقع پس از اینکه آدم گناه کرد  ۹۳۰سال زندگی کرد .حیات خدا در آدم به قدری
زیاد بود که برای مرگ  ۹۳٠سال طول کشید تا او را از پای در آورد .به محض اینکه آدم گناه کرد
دیگر قادر نبود در حضور خدا بايستد .آدم كالم خدا را انکار کرد و به این معنا بود که آدم،
شخصیت خدا و ذات او را انکار کرده بود .اگر گناه تعریفی داشته باشد آن این است که،
انسان همان حياتى كه او را آفرید انکار می کند .اشتباه بزرگ و دوم آدم این بود که از دشمن
خدا یعنی شیطان اطاعت کرد .او دیگر قادر نبود که با خدا متحد باشد چون با دشمن خدا یکی
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شده بود .او آفریده شده بود تا بر دنیای روحانی حکومت کند ،نه اینکه از آن اطاعت کند .آدم
شکست بزرگی خورد .او از آن مقامی که خدا او را برای آن آفریده بود بسیار دور افتاد.
خدا دیگر نمی توانست با آدم مشارکت و رابطه داشته باشد چون که در خدا تاریکی وجود
ندارد .اگر خدا با آدم به مشارکت ادامه می داد به این معنا می بود که او با تاریکی تعارف
کرده .این قدوسیت و عدالت خدا را زیر سوال می برد .آن وقت جهان بی نظم و به هم ریخته
می بود .آیا می توانید این را تصور کنید؟ من فکر نمی کنم انسان هنوز به زشتی و کراهت
گناه پی برده.
گناه آنقدر پر از کراهت و زشتیست که تنها راه مقابله با آن جدایی و لعنت بود.
دوباره به یاد داشته باشید که آدم نه تنها از خدا نا اطاعتی کرد بلکه با دشمن خدا یعنی
شیطان یکی شد .انسان از هر کس اطاعت می کند برده آن شخص است .آدم برده شیطانی شد
که روحی سرگردان و یاغی بود .آدم قرار بود بر او حکومت کند و او را تحت سلطه خود در
آورد ،قرار بود شیطان تحت سلطه انسان در آید که به شباهت خدا آفريده شده بود .آنکه قراد
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بود تحت سلطه در آید حاکم شد و آنکه قرار بود حاکم باشد تسلیم شد.

جدایی
روزی که خدا آدم را از باغ بیرون کرد ،یکی از ناراحت کننده ترین روزهای آسمان بود .آدم از
خدا جدا شده بود .چون خدا منبع حیات است به خاطر مشاركت نداشنت با خدا ،روح آدم قادر
به فعالیت نبود .آدم از نظر روحانی مُرد .مرگ روحانی یعنی جدایی از خداآدم از خدای پدر
جدا شده بود و زیر دست شیطان و نیروهای او بود  .انسان از منبع حیات جدا شده ،حال یک
اتحاد جدیدی بر روی زمین شروع شده بود .انسان با شیطان و نیروهای او متحد شده بود
مرگ روحانی یعنی اینکه یک فرد با طبیعت و سرشت شیطان یکی می شود .آدم دیگر نمی
توانست از حضور خدا لذت ببرد طبیعت او دیگر همانند گذشته نبود ،عذاب وجدان ،محکومیت،
ترس که طبیعت شیطان بود بر طبيعت او فرو رفته بود ،حال آدم از خدا و محيط او مى ترسيد
ترس یک اصل همیشگی در زندگی آدم بود .ما در کتاب پیدایش باب  ٣آیات  ۱الى  ١١مى
خوانیم که می گوید :مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ،هُشيارتر بود .و
به زن گفت :آیا خدا حقیقتا ً گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت :از میوۀ
درختان باغ می خوریم ،لکن از میوۀ درختى كه در وسط باغ است ،خدا گفت از آن مخورید و آن
را ملس مکنید ،مبادا بمیرید.
مار به زن گفت :هر آینه نخواهید مرد ،بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخوريد ،چشمان
شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود .و چون زن دید که آن درخت برای
خوراک نیکوست و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا ،پس از ميوه اش گرفته
بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد .آنگاه چشمان هر د ِو ایشان باز شد و فهميدند كه
عریانند .پس برگهای انجیر به هم دوخته ،سترها برای خویشنت ساختند .و آواز خداوند خدا را
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شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید ،و آدم و زنش خویشنت را از حضور
خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.
و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت :کجا هستی؟ گفت :چون آوازت را در باغ شنیدم ،ترسان
گشتم ،زیرا که عریانم .پس خود را پنهان کردم .خداوند گفت :که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا
از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری ،خوردی؟
دقت کنید که وقتی آدم صدای خدا را شنید ،متوجه شد که چیزی را از دست داده است .عریانی
خود را دید .کمبودی را در خود دید ،این وجدان گناه آلود می باشد كه او ترسید و از خدا
مخفی شد .صدای وجدانش او را محکوم کرد که از خدا نا اطاعتى كرده است .گناهش او را از

!

ً
کامال از حضور خدا جدا شد.
خدا جدا کرد و از آن روز انسان

دليل تولد
متوجه باشید که آدم به خدا چه واکنشی نشان داد ”.من صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم
چونکه گناه کردم و خود را مخفی کردم”پيدايش باب  ٣آیۀ  ،١٠دو نکته اینجا وجود دارد که ما
باید به آن متوجه باشیمً :
اوال ،حس فیزیکی آدم یک نیروی نافذ در او بوجود آورد .روح آدم
دیگر بر وضعیت او مسلط نبود.
بر آنچه که احساس می کرد عمل می کرد و نه بر آن چیزی که می دانست .حس او راهنمای او
بود ،آنچه که می دید ،احساس می کرد ،مى شنويد ،ملس مى كرد و یا می بوئید .دانش آدم
تنها توسط حس های او می توانست دریافت بشود.
آقای ای دبلیو کنیون این را یک دانش حسی می نامد .من شخص دیگری را بهتر از آقاى
کنیون نمی شناسم که اين حقيقت را توضيح بدهد .من كتابهاى او را به همۀ شما توصيه
توصیه می کنم.
انسان مانند خدا یک وجود سه گانه است .از سه قسمت تشکیل شده ،بدن ،جان و روح .
ِ
خود خدای سالمتی ،شما را م َقدس گرداند و روح و
رسالۀ اول تسالونیکیان باب  ۵آیه  :٢٣امّا
نَفْس و بدن شما تماما ً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسيح.
ً
قبال توضیح دادیم انسان یک موجود روحانی است که به صورت خدا آفریده شده
همانطور که
است .ولی چون انسان در دنیای مادی زندگی می کند یک فُرم فیزیکی از خاک به او داده شده
تا خانۀ فیزیکی او بشود.
تا اینکه قادر باشد تا با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار سازد.
انسان نیاز به جان داشت تا اینکه خانۀ احساس ،اراده و فکر او بشود.
برای اینکه سه قسمت را با هم درک کنیم ،سه دایره را تصور کنید که همدیگر را گرفته اند.
قبل از سقوط ،جان و بدن آدم زیر سلطۀ روح او بود .روح ،قسمت اداره کنندۀ او بود .و جان،
وسیله ای بود که روح و بدن او با هم و با دنیای بیرون و اطراف آدم ارتباط برقرار کند .جان او
تصویری از شخصیتش به دنیاى اطراف او بود.

!
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طبیعت آدم قبل از سقوط به این صورت بود.

بعد از سقوط روح آدم دیگر فعالیت نکرد .دیگر قادر نبود که اطالعات از خدای پدر دريافت كند
چونکه خدا روح است و ارتباط آدم تنها از طریق روح او می توانست با خدا برقرار بشود.
بنابراین بعد از سقوط آدم در عوض اینکه سه گانه باشد یک موجود دو گانه شد ،جان و بدن.
در تصویر زیر طبیعت آدم را بعد از سقوط مشاهده می کنیم:

سقوط آدم این ترتیب و فعالیت قسمت های او را بهم زد .قبل از سقوط روح او بر جان و بدنش
حکومت داشت .بعد از سقوط روح آدم قادر به فعاليت نبود .جان و بدن او یک نیروی مغلوب در
زندگی او شد .علوم انسانی دربارۀ این دو قسمت و رابطه آنها باهمدیگر می تواند توضیح
بدهد .علم روانشناسی همچنین به تحقیق خود در رابطه با جان انسان و بدن او ادامه می
دهد .انسان طبیعی هیچ چیزی دربارۀ روح انسان نمی داند .وقتی که کلمۀ روح انسان در
مطالعات و دروس استفاده می شود در حقیقت آن را به اراده و خواسته های انسان ربط مى
دهند .بدن فیزیکی انسان دارای حس پنجگانه می باشد :ملس کردن ،چشیدن ،بوییدن ،شنیدن و
دیدن .انسان قبل از سقوط ،دانش خود را مستقیما ً از خود خدا دریافت می کرد.
!17
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بعد از سقوط هیچ چیز انتقالی از طرف خدا به روح انسان وجود نداشت .پس حس انسان
طریقی برای دریافت دانش بود ،و نه روح او .دانش انسان فهم فرعى بود و نه اصلى .چونکه
همۀ آن به دنياى فيزيكى و مادى مرتبط بود.
دانش حسی این قابلیت را ندارد که حقایق روحانی را دریافت کند .تمام فهمی که انسان
طبیعی دارد توسط حس پنج گانه خودش دریافت کرده است .با دانش احساسی که تنها منبع
اطالعات برای انسان سقوط کرده است و این یک اصل کنترل کننده ای در زندگی انسان می
باشد .دلیل و برهان آوردن صدای نفس می باشد که دانش را فقط از طریق حس خود دريافت
می کند .وقتی دانش محدود باشد ،دلیل و برهان هم محدود می شود.
افرادی که دانش کافی ندارند این قابلیت را ندارند که در مقامات باال یعنی قضاوت و سیاست و
رؤسای شرکت ها قرار بگیرند چونکه در قضاوت خود نقص خواهند داشت.

!

سلطنت مرگ برگناه
کتاب مقدس در رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  ١٢اعالن می کند :گناه بوسیلۀ یک انسان به جهان
وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد .در نتیجه ،چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر
گرفت .متوجه باشید که نه فقط گناه وارد دنیا شد بلکه همینطور مرگ .چون رسالۀ رومیان باب
 ۳آیه  ٢٣می گوید :همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر هستند .پس مرگ یک عامل مسلط
بر همۀ مردم بود .همینطور در رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  ٢١آمده است كه :پس همانطور که گناه
بوسیلۀ مرگ ،انسان را تحت فرمان خود در آورد فیض خدا نیز بوسیلۀ نیکی مطلق فرمانروائی
می کند و ما را بوسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می کند .وقتی که
ً
ً
کامال سلطنت کرد .رسالۀ رومیان باب  ٣آيه  :٢٣همه
کامال بر روح انسان حاکم شد گناه
مرگ
گناه كردند و از حالل خدا محرومند .پس در نتیجه انسان بردۀ گناه شد ،رسالۀ رومیان باب ۶
آیه  .۶زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته،
دیگر گناه را بندگی نکنیم.نتیجۀ سقوط آدم در زندگی او مشخص شد .اولین فرزند آدم فرزند
دوم را كشت .قائن برادر خود هابيل را كشت و به خدا دروغ گفت .مرگ و دروغگوئی دو طبيعت
مشخصۀ شیطان می باشد .انجیل یوحنا باب  ۸آیه  :٤٤شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید
و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید .او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است ،چون
در او هیچ راستی نیست .وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید زیرا
دروغگو و پدر تمام دروغ ها است .حال مرگ ،طبیعت شیطان شروع به تسلط یافنت در زندگی
انسان کرده بود .پس انسان فانی شد ،چونکه توسط طبیعی خود هدایت می شد ،بنابراین
انسان جسمانی شد .گناه استاد انسان شد و احساسات او را به تسلط خود درآورد .حاال چون
روح انسان به خاطر جدایی از دنیای روحانی نتوانست فعالیت کند ،او بر فهم و هوش خود
متکی شد .او برای اینکه بتواند در یک دنیای سقوط کرده دوام بیاورد دیگر به دنیای فوق
طبیعی دسترسی نداشت ،بلکه بر آن چیزی که برای او مهیا بود .دلیل او ،فهم او و حس پنج
گانه او ،که شنوائی ،دیدن ،ملس کردن و احساس کردن ،بویایی و چشیدن بود متکی شد.
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دانش و هوش او منبع عالی برای جمع آوری دانش بود .هر گونه اطالعات طبیعی که انسان
امروزی دریافت می کند به وسیلۀ پنج حس اوست .در نتیجه انسان طبیعی قادر نیست
چیزهایی را که فراتر از حس اوست بفهمد و درک کند .دانش روحانی برای انسان طبیعی
مفهمومی ندارد و آن را نمی فهمد ،در نتیجه نمی تواند خود را به آن متکی سازد ،رسالۀ
رومیان باب  ۸آیه  :۷زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خدا است .چنین شخصی از
شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید.
کلیسا برای مدت زیادی این اصل را پشت گوش خود انداخته است .مسیحیان برای اینکه
قوانین روحانی را تأسیس کنند بی نتیجه کار می کنند .مانند ده فرمان در مدارس و اماکن
عمومی .این در حقیقت نتیجۀ معکوس دارد .با قرار دادن یک عالمت در یک مطب پزشک که در آن
سقط جنین انجام می گردد ،این عمل را متوقف نکرده است.
تنها آنانی که این جنایت را انجام میدهند را محکوم کرده اند .اگر مردم را محکوم کنید قادر به
کمک آنان نیستید .از شما متنفر میشوند .شخصی که از نظر روحانی مُرده ده فرمان نمی
تواند او را زنده کند .حتی از انجام آن جنایت منحرف نمی شود .این دستورات و فرامین برای
قوم اسرائیل بود تا اطاعت کنند چونکه قوم خدا هستند .غیر یهودیان زیر این قوانین نیستند
و نمی باشد ،روميان باب  ٨آيه .٧
اگر این قوانین را بر آنها بگماریم ،تأثیر معکوس و منفی دارد .بعالوه هدف شریعت این بود که

!

به انسان سقوط کرده نشان دهد که گناهکار است و در برابر دادگاه خدا محکوم است.

شریعت
کالم خدا در انجیل یوحنا باب  ١آیه :١٧اعالم می کند که شریعت توسط موسی داده شد و
راستی و فیض توسط عیسی مسیح ،شریعت یک کار ماهرانه از جانب خدا بود و دو هدف
داشت :الف( تا اینکه طبیعت سقوط کردۀ انسان را به او نشان دهد ،رسالۀ رومیان باب  ۷آیه :۷
پس چه بگوئیم ؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه! اگر شریعت نبود من گناه را
نمیشناختم  .مثال اگر شریعت نگفته بود » :طمع نکن « ،من هرگز نمی دانستم طمع کردن
چیست.
ب( قوم خدا را تا آمدن مسیح تعلیم بدهد .غالطیان باب  ۳آیه  :٢٤به این ترتیب شریعت للۀ ما
بود که ما را به مسیح برساند تا بوسیله ایمان کامال نیک محسوب شویم .مردم قبل از شریعت
هیچ مکاشفه ای از خدا به جز آن مواردی که از مردان خدا آموخته بودند نداشتند .از آدم تا
ابراهیم دانش مردم از خدا براساس تجربیات شخصی آدم با خدا بود .از ابراهیم تا موسی این
دانش براساس هدایت مکاشفه ای خود خدا به ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب و دوازده پسر یعقوب
بود .تا آن وقت هیچ مکاشفه نوشته شده ای وجود نداشت .هیچ کالم نوشته شده ای نبود.
شریعتی که به موسی داده شد یک بیداری در رابطه با خدا ایجاد کرد و اینکه وجدان آنها را
حساس و آگاه به وجود خدا کرد .در رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  :١٤با وجود این باز هم مرگ بر
انسانهائی که از زمان » آدم « تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود ,حتی بر آنانیکه
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مانند » آدم «  ،از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند .آدم نمونۀ آن کسی است که قرار بود
بیاید .از آدم تا موسی مرگ تسلط می داشت .اینجا پولس در رابطه با مرگ روحانی صحبت
می کند .توسط شریعت ،انسان از نیکی و قدوسیت خدا با خبر شد.
شریعت طبیعت خدا را نشان داد .این مکاشفه انسان را متوجه خدا کرد .گرسنگی او را نسبت
به خدا زیاد کرد .دیگر انسان در پی تصورات پوچ خود نبود .بنابراین مرگ یعنی اتحاد
روحانی با تاریکی تسلط خود را بر انسانهایی که زیر عهد بودند از دست داد .سرزمین
اسرائیل ،مخصوصا ً شهر اورشلیم یعنی اجتماع افراد ارتودکس ،همیشه برای من جالب بوده
اند .آنها تنها جامعه ای بر روی زمین هستند که شخص از نظر فیزیکی یک حضور محسوس
خدای راستین در بین مردم احساس می کند .ما این را در بین مسیحیان به دالیل زیادی
احساس نمی کنیم ،ولی در اسرائیل بطور واضح در آنجا دیده می شود.
این حضور خدا را در لباسهای آنها می بینیم ،در روزهای هفته مخصوصا ً در روز سبّت می
بینیم .شریعت سه هزار و پانصد سال پیش داده شد و امروز نیز خیلی مشخص است به همان
شکلی که در همان وقت وجود داشته است باقی مانده است .شريعت یک فرهنگی از سنتها و
مراسم برای خود ساخت ،افرادی افراطی این سنت ها را برداشته به شریعت اضافه کردند و
سپس موضوعات دیگری نیز اضافه کردند و بزودی شریعت یک نیروی بزرگی برای خود شد .در
طی سالها پیچ و خمهای زیادی به شریعت اضافه شد و برای انسان غیرممکن شد تا از آن
پیروی کند .در نتیجه هدف شریعت تغییر داده شد .مردمی که مذهبی بودند سعی کردند تا
شریعت را برای خود انجام بدهند تا اینکه آن خال را که در جانهای آنها وجود داشت بدینوسيله
پر بسازند .شریعت را هدف خود ساختند .دیگر شریعت وسیله ای برای پایان دادن نبود بلکه
خود یک پایان بود.پولس به ما می گوید که شریعت یک آموزش بود ،یک َله له بود ،رسالۀ
غالطیان باب  ۳آیه  :٢٤یهودیان مذهبی از این َله له یک مادر و یک عروس ساختند.
پولس مى گوید که شریعت برای این بود که یهودیان به مسیح برسند .پس چرا وقتی عیسی
آمد یهودیان او را نپذیرفتند؟ انجیل یوحنا باب  ١آیه  ١١چرا آنها متوجه نشدند که این مسیح
یا " ماشیح " که کتابهای زیادی دربارۀ او نوشته شده ،االن در بین آنهاست؟ چرا؟ چونکه آنها
شریعت خدا را آلوده کردند و آن را وسیله ای برای اهداف خود ساختند و این خیلی خطرناک
می باشد .آنها از شریعت برای نفع خود استفاده كردند.
پس چون شریعت هدف آنها شد ترجمۀ عهد عتیق هم روشی از تفکرشان شد .از نبوت مالکی
در رابطه با آمدن مسیح دو هزار سال گذشته است و یهودیان هنوز منتظر هستند که تا این
نبوت به تحقق بپیوندد .کتاب مالکی باب  ٣آیه  ١الى .٧

!

وسوسۀ شریعت
شريعت سنت ها و مراسم های خیلی جالبی را تولید کرد .سنت ها برای مدت زیادی انجام می
شد و در نتیجه جزوی از فرهنگ آنها شد .فرهنگ هویت یک ملت مى باشد ،مخصوصا ً قوم
یهود که از دنیای خارج خود تنها مانده بودند .امروزه یک یهودی بودن در اسرائیل خیلی
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بیشتر از تنها داشنت ژن یهودی می باشد.برای دولت اسرائیل یهودی بیشتر از یک نژاد می
باشد ،آن یک هویت محسوب می شود .وقتی که یک شخص یهودی به مذهبی دیگر همچون
مسیحیت رو می آورد ،آن شخص دیگر یهودی نیست .چنین شخصی تمام افتخارات و مزایای
خود را بعنوان یک شهروند اسرائیلی از دست می دهد .این کاری که مقامات دولت اسرائیل
انجام می دهند دقیقا ً برخالف تعریف یک یهودی بودن می باشد.
می دانید سه هزار و پانصد سال است که شریعت یک فرهنگ و رسم و رسومی بوجود آورده
ً
مثال سبت یک نمونه عالی از آن است.
است که تقریبا ً غیرممکن است که بتوان آن را تغییر داد.
من به تازگی در یک کنفرانسی در شهر اورشلیم صحبت کردم ،در طبقۀ شانزدهم هتل کراون
پالزا اقامت داشتم .شب هنگام دوست داشتم تا در بالکن اتاق خود را باز کنم تا هوای تازه وارد
آن بشود .سر و صدای ترافیک خیابان من را هر روز آزار می داد .من یک روز شنبه صبح بطور
مشخصی متوجه این فرق شدم ،هیچ سر و صدایی از اتومبیل ها به گوش نمی رسید.
رانندگی در روز سبت کامال غیر قانونی می باشد .از بالکن اتاق خودم به خیابانها که نگاه
کردم و از آرامشی که در شهر اورشلیم بود با تعجب ایستاده بودم .یک آرامش شگفت انگیزی در
این شهر پر سر و صدا وجود داشت .سبت یک شریعت شگفت انگیزی می باشد ،مخصوصا ً
زمانیکه اسرائیل بی قرار است .براى يك شخصى كه سبت را تمام عمر خود نگاه داشته ،بسيار
دشوار است كه از آن آزاد شود و همچنین متکی بر آرامشی باشد که توسط ایمان بیاید .به
ً
کامال
همین دلیل شریعت یک رقابتی با فیض دارد .شریعت و فیض هر دو از نظر طبیعی
روحانی می باشند .اما یکی از آنها متوجه فکر ما و دیگری به روح ما می شود.شريعت بيشتر
مورد توجه ما مى باشد چرا كه بيشتر با فكر ما ارتباط دارد .متكى شدن به فيض خيلى سختر
است ،چرا كه شخص بايد با ايمان قدم بگذارد .یک چیز نامرئی به فکر ما می باشد .خیلی برای
ما آسانتر است که دعای توبه را انجام بدهیم و سبت را نگاه بداریم و احساس بکنیم که نجات
یافته ایم تا اینکه توسط ایمان نجات خدا را دریافت کنیم.
انجام دادن شریعت به ما احساسی را می بخشد که ما نجات را دریافت کرده ایم یا بهتر بگویم
فکرمی کنیم قسمتی از آن را داریم ،فکر مى کنیم نجات حق ما می باشد .ایمان به فکر ما
نادیدنی می باشد .برای شخصی که تمام عمر خود شریعت را انجام داده ،خیلی دشوار است
که حاال متکی به ایمان باشد .این یک چالش بزرگی برای پولس رسول بود که در زمان خود با
آن مواجه شده بود ،تمام رسالۀ رومیان و غالطیان نوشته شده بود تا به این یک موضوع

!

بپردازد .از همان روز اول حیات کلیسا ،و شریعت با فیض در رقابت بوده است.

فدیۀ عیسی
آنقدر این موضوع در کلیسای اولیه مشخص بود که حتی رسوالن خداوند همچون پطرس با آن
مشکل داشتند ،رسالۀ غالطیان باب  ٢آیه .١٦ – ١١
تسلیم شده به شریعت از کار فدیه می کاهد ،در حقیقت حفظ کردن شریعت آن فدیۀ خدا را که
توسط عیسی مسیح داده شد را پائین آورده ،بی ارزش می سازد .خیلی برای کلیسا خطرناک
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است که با شریعت بازی کند .پولس رسول می گوید؛ ایمانداران این چنینی که شریعت را نگاه
می دارند ،نسبت به مسیح بیگانه هستند و از فیض افتاده اند ،رسالۀ غالطیان باب  ۵آیه  :٤و
شما که می کوشید بوسیله اجرای شریعت کامال نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با
مسیح قطع کرده و از فیض خدا محروميد .شریعت نمی تواند ما را به استاندارد یا حد عدالت
خدا برساند و کامل کند ،رسالۀ غالطیان باب  ٢آیه  :١٦اما چونکه يافتيم كه هیچکس از اعمال
شریعت عادل شمرده نمى شود ،بلكه به ايمان به عيسى مسيح ،ما هم به مسيح ايمان آورديم تا
از ايمان به مسيح و نه از اعمال شريعت عادل شمرده شویم ،زیرا که از اعمال شریعت هیچ
بشرى عادل شمرده نخواهد شد.
شریعت نمی تواند من را به آن موقعیت فرزند بودن با خدای پدر بیاورد ،غیرممکن است که
نیکی خدا را بوسیلۀ اعمال شریعت به دست بیاوریم ،چونکه کالم خدا اعالن می کند هر کس که
شریعت را کامل انجام بدهد ولی در یک نکته بلغزد ،همۀ آن را شکسته است .رسالۀ یعقوب باب
 ٢آيه  ١٠و کتاب تثنیه باب  ٢٧آیه ٢٦
شریعت دست و پای ما را می بندد ،رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۳آیه  .۷شریعت ما را محکوم می
سازد ،رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۳آیه .٧
شریعت ما را از گرفنت فرزند خواندگی منحرف می سازد و همچنین وقتی شریعت را می شکنیم
در زندگی ما لعنت را وارد می کند .غالطیان باب  ۳آیه  .١٠شريعت مثل معلم سرسختى است
كه با شالقى در دست ،بيست و چهار ساعته ايستاده و مواظب ما مى باشد.
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هدف شريعت
شریعت دو هدف دارد .اول و مهمترین :شریعت برای این بود که درک گناه را با خود به همراه
بیاورد و ذات بد انسان را به او نشان بدهد ،روميان باب  ۳آیه  :٢٠زیرا هیچ انسانی در نظر
خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود .کار شریعت این است که انسان گناه را
بشناسد .و رساله غالطيان باب  ٣آيه  :١٩پس شریعت چیست؟ براى تقصير ها بر آن افزوده
شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و بوسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب
گردید .قبل از شریعت گناه در کار بود ولی کسی درک آن را نداشت ،برای مثال :انسانهایی که
طمع داشتند متوجه طبیعت گناه خود نبودند ،وقتی شریعت آمد مردم متوجه شدند که دارند
گناه می کنند .شریعت گناه را در آنها برمالء کرد و وجدان آنها آگاه شد ،رسالۀ رومیان باب ۷
آیه  ۷و  ۸وجدان گناه آلود آنها آگاهی از قدوسیت خدا و جدایی آنها از او را نشان داد.
ً
كامال از خدا جدا کرد ،به این
در حقیقت شریعت آنها را به خدا نزدیکتر نساخت،بر عكس آنها را
معنی که آنها می دانستند که در برابر خدا محکوم هستند.
پولس رسول در رسالۀ رومیان باب  ۷آیه  ۹الی  ١١این را می گوید :من از قبل بدون شریعت
زنده می بودم ،لکن چون حکم آمد ،گناه زنده گشت و من مُردم .و آن حکمی که برای حیات بود،
همان مرا باعث موت گردید .زیرا گناه از حکم فرصت یافته ،مرا فریب داد وباآن مرا كشت.
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دومین هدف شریعت ،این بود که ما را برای ایمان حمایت کند ،رسالۀ غالطیان باب  ۳آيه  :٢٣اما
قبل از آمدن ايمان ،زير شريعت نگاه داشته بوديم و براى آن ايمانى كه مى بايست مكشوف
شود ،بسته شده بوديم.
شریعت خستگی را برای عدالت به وجود آورد .وقتی شریعت طبیعت گناه آلود انسان را بر مالء
کرد ،جانهای انسان گرسنۀ خدا گشت و به همین شکل برای یک تالش بی انتها برای عدالت و
کامل بودن تالش می کردند تا این گرسنگی خود در عدالت خدا سير گردد .آن تشنگی كه در قلب
آنها بود براى قومى كه با خدا عهد داشت آنقدر این تشنگی زیاد شد که شریعت های بیشتری
به تناخ با عهد عتیق اضافه شد.
در یک مسافرتی که من به اسرائیل داشتم در یک جشن هفته ها "سوکا" شرکت داشتم ،فرصتی
پیش آمد تا با یک مرد یهودی جوان صحبت کنم ،در حینی که ما صحبت می کردیم او مشغول
خوردن آبجو بود ،سپس من او را به چالش کشیدم.
از او پرسیدم چرا شما آبجو می خورید؟ او پاسخ داد :آبجو خوردن به من احساس خوبی می
دهد و حس می کنم که به خدا نزدیکتر می شوم!!!
مى بینید؟ انجام شریعت او را به خدا نزدیک نکرد ولی فکر مى كند الكل اين كار را برای او
انجام می دهد .شریعت به این منظور بود که گرسنگی عدالت را در قلب قوم خدا به وجود
بیاورد که در نتیجه آنها را به مسیح نزدیک بسازد .شریعت یک له له بود.
رسالۀ غالطیان باب  ۳آیه .٢٤
مأموریت شریعت این بود که قوم خدا را به شریعت نزدیک بسازد تا اینکه در مسیح نیکی خدا
در آنها انجام بشود اما بیشتر آنها این را از دست دادند .آنها در شریعت ماندند .شریعت را
مثل یک پایان دیدند تا اینکه شریعت یک وسیلۀ باشد تا به پایان برسند.
پس شریعت رقابتی با عیسی ماشیح شد.
شریعت برای معرفی آنها به ماشيح بود .برعکس آنها کور شدند و ماشیح را رد کردند ،انجیل
یوحنا باب  ١آيه  :١١او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند.
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سوال اینجاست ،چرا شریعت در افراد تولد تازه یافته رسوخ کرده است؟ همانطور که گفتیم،
شریعت معلمی است که می بایست ما را به نزد مسیح بیاورد .وقتی که ما به مسیح رسیدیم
نیازی به شریعت نیست ،رسالۀ غالطیان باب  ۳آيه .٢٥ -٢٤
چرا امروزه کلیساها تعلیم می دهند تا سبت را نگاه داریم؟ چرا همۀ واعظین کاریزماتیک تعلیم
می دهند که اگر به آنها پول ندهید ما از نظر مالی برکت نمی گیریم؟ که اگر روزه نگیریم و یا
دعا نکنیم خدا ما را شفا نمی دهد؟ چرا هنوز در دادن نخست زاده)ثمره اول هر نعمت( و نگاه
داشنت جشنها تعلیم می دهند؟ آیا قربانی عیسی کافی نبود؟ آیا عیسی ما را به هر برکت
آسمانی ،طبق رسالۀ افسسیان باب  ١آيه  ،٣برکت نداد؟ آیا او ما را از قدرت شیطان آزاد نکرد؟
رسالۀ کولسیان باب  ١آيه  .١٣پس چرا به ما تعلیم می دهند که باید جنگ روحانی انجام دهیم
تا شریر را مغلوب كنيم؟ شریعت راه خود را در کلیسا بر دو اساس پیدا کرده است:
الف( عدم دانش و شناخت از بازخرید عیسی و عدم فهم در تفاوت بین عهد عتیق که ما کالم
راستی را به درستی تشخیص دهیم و تقسیم کنیم.
ب( نادانی و بی ایمانی به کالم خدا دالیلی هستند که کلیسا با شریعت خود را مشغول ساخته
است .واعظین دربارۀ گناه خیلی موعظه کرده اند که ایمانداران را بیشتر به فکر گناه و متوجه
آن کرده است .گناه یک بار سنگینی است که مردم باید آن را حمل کنند .به یک طریقی شریعت
این بار را برای آنها آسانتر می سازد ،به این صورت که وقتی پولی را به فقیری می بخشید
احساس بهتری راجب پول خرج کردن برای خود دارید .شریعت یک احساس خود-عادلی به شما
می بخشد .وقتی که به واعظی پول می دهید ،انتظار دارید تا خدا آن را به شما برگرداند.
فشرده شده ،و لبریز شده ،لطفا ً انجیل لوقا باب  ٦آيه  ٣٦الى  ٣٨را بخوانید :پس همانطوریکه
پدر شما رحیم است رحیم باشید .در بارۀ دیگران قضاوت نکنید تا خود مورد قضاوت قرار
نگیرید .محکوم نکنید تامحکوم نشوید .دیگران را ببخشید تا بخشوده شوید .بدهید که بشما
داده خواهد شد ،پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد
شد ،زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه ،عوض خواهيد گرفت.
در این آیات دربارۀ پول صحبت نمی کند .بلکه دربارۀ رفتار با دیگران صحبت می کند ،مردم این
آیات را اشتباه و همچنین براى استفادۀ خودشان تفسير مى كنند .با این کار خود شریعت
هایی را درست می کنند که مردم را با آن می بندد .شریعت برای جسم قابل توجه می باشد،
جسم شریعت را دوست دارد .ما براى شريعت نبايد بالغ بشويم.
اما برخالف آن الزمۀ فیض این است که ما ایمان داشته باشیم که دو اصل مهمی است که در
عهد جدید وجود دارند .ما برای اینکه آیات کتاب مقدس را در نور بازخرید خود به وسیله
عیسی بفهمیم باید کتاب مقدس را در سه اصلى درك كنيم.
 (١معرفى شخص و كار عيسى ) ،عهد عتيق(
 (٢شخصيت عيسى) ،اناجيل(
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 (۳کار تمام شدۀ عیسی) ،رساالت(

!
کالم عیسی

تمام شصت و شش کتب کتاب مقدس دربارۀ عیسی می باشند .من تأکید بر یک قسمت آیات بر
دیگری نمی کنم .شما فقط باید آنها را در جائی که هستند متوجه بشوید و در عین حال باید
مواظب باشید که کلمات عیسی را از بقیۀ کالم جدا نکنید ،یعنی اینکه ما نمی توانیم بر روی
آنچه که عیسی گفت بیشتر تأکید کنیم تا آنچه که پولس و یا پطرس توسط روح القدس در
رساالت خود نوشتند .بعضی ها ایمان دارند که کلمات عیسی کلمات فوق آیات و یا مهمتر می
باشند .این بدین معناست که بعضی از کلمات خدا با ارزش تر از سایر کلمات می باشند ،این
موضوع آیات کالم را ضد و نقیض می سازد و طبیعت خدا را ضد و نقیض می کند .ما به کالم
خدا نمره نمی دهیم .عیسی مسیح فرمود؛ با راستی تو آنها را تقدیس می کنم کالم تو راستی
است ،انجیل یوحنا باب  ١٧آيه  .١٧ببینید پولس چه می گوید :تمامی کتب از الهام خداست و
بجهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است ،رسالۀ دوم تیموتاوس باب  ۳آیه
 .١٦عیسی گفت که کالم او از او نمی باشد ،بلکه از پدر می باشد .متوجه کالم انجیل یوحنا
باب  ١٤آیه  ،٢٤بشوید که می گوید :آنکه مرا محبّت ننماید ،کالم مرا حفظ نمی کند :و کالمی
که می شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد .عیسی در انجیل یوحنا باب ۸
آیه  ٢٨گفت :وقتی که پسر انسان را بلند کردید ،آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود
کاری نمی کنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد ،تک ّلم می کنم.
همینطور انجیل یوحنا باب  ١٢آیه  ٤٩و  :۵۰زانرو که من از خود نگفتم ،لکن پدری که مرا
فرستاد ،به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تک ّلم کنم .و می دانم که فرمان او حیات
جاودانی است .پس آنچه من می گویم چنانکه پدر به من گفته است ،تک ّلم می کنم.
پس می بینید ،فرقی ندارد که پولس گفت یا مسیح ،همۀ آنها کالم پدر می باشد و همۀ آنها

!

نیکو هستند .ما فقط باید این اطالعات مکاشفۀ خدا را بفهمیم که کالم اوست.

سه قسمت از كالم خدا
این سه قسمت از کالم خدا در دو عهد مشخص شده ،عهد قدیم و عهد جدید .سی و ُنه کتاب در
عهد قدیم بودند و چهار انجیل هم هنوز در عهد قدیم بودند .این موضع مهمی است که شما
باید آن را بدانید .اینجاست که بسیاری از مردم گمراه می شوند که عهد قدیم و عهد جدید را با
هم اشتباه می کنند .طبق رسالۀ غالطیان  ٤باب آيه  ،٤عیسی زیر شریعت متولد شد و وقتی
زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که بوسیلۀ یک زن زیر شریعت متولد شد .پس
عیسی هنوز زیر شریعت بود .عهد قدیم هنوز در عملیات کامل بودند تا اینکه عیسی روی
صلیب مُرد و پردۀ هیکل از باال به پائین دو پاره شد .عهد جدید در حقیقت وقتی شروع شد که
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عیسی وارد آسمان شد ،و با خون و قیام خود از مردگان در حضور خدا ایستاد .رسالۀ عبرانیان
باب  ۹آيه  .١٢در نتیجه بیشترین تعالیم عیسی در چهار انجیل هستند که در رابطه با یهودیان
و در عهد عتیق می باشند .به این آیات در رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه  ١۵الی  ١٧به دقت توجه
کنید که می گوید :از این جهت او واسطه عهد تازه ای است تا چون موت برای کفّاره تقصیرات
عهد اول بوقوع آمد ،خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را بیابند .زیرا در هر جایی که وصیتی
است ،بايد موت وصیت کننده را تصوّر کنند .یعنی اینکه عهد جدید در جریان نبود تا اینکه
عیسی مُرد و زنده شد .ما این نکته را دقیقا ً در اين ايه نمى بينيم .زيرا كه وصيت بعد از موت
ثابت مى شود ،زیرامادامی که وصیت کننده زنده است ،استحکامی ندارد .پس به این آیه
توجه کنید ،رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه  ١٧که می گوید ":این وصیت وقتی به انجام می رسد که
شخص بمیرد .وقتی که شخص زنده است وصیت معنی ندارد .هیچ قدرتی ندارد".
متوجه هستید که پولس اینجا چه می گوید؟ عهد هیچ قدرتی ندارد تا وقتی که آن شاهد زنده
است .بنابراین شریعت عهد جدید نمی توانست در زندگی عیسی مسیح در کار باشد .این کلید
بسیار حساس و مهمی است که کتاب مقدس را در نور بازخریدمان درک کنیم .خیلی از معلمین
کتابمقدس این دانش را ندارند در نتیجه در عهد جدید ،عهد قدیم را تعلیم مى دهند.
اجازه بدهید تا مثالی برای شما بیاورم .در انجیل مرقس باب  ١١آیه  ٢٢الی  :٢٦عیسی در
جواب ایشان گفت :به خدا ایمان آورید ،زیرا که هر آینه به شما می گویم هر که بدین کوه گوید
منتقل شده ،به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که آنچه گوید
می شود ،هر آینه هر آنچه گوید بدو عطا شود .بنابراین به شما می گویم آنچه در عبادت
سوال می کنید ،یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد .و وقتی که به دعا
بایستید ،هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد ،او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان
است ،خطایای شما را معاف دارد .امّا هرگاه شما نبخشید ،پدر شما نیز که در آسمان است
تقصیرهای شما را نخواهد بخشید.
متوجه هستید که در آیۀ  ٢٢عیسی با شاگردانش می فرماید که به خدا ایمان داشته باشید ،این
عهد قدیم است .در وضعیت عهد جدید ما به خدا ایمان داریم .به رسالۀ دوم پطرس باب  ١آيه ١
نگاه کنید ،از طرف شمعون پطرس غالم و رسول عیسی مسیح به آنانی که از راه نیکی مطلق
خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح  ،ایمانی مانند ایمان ما یافته اند .بطور مساوی این
ایمان را یافته اند .بنابراین ما اینجا می بینیم که ما ایمان را در خداوند عیسی مسیح دریافت
کرده ایم .پولس هم در رساله به رومیان باب  ١٢آیه  ۳می گوید :من به عنوان کسیکه فیض خدا
نصيبش شده است ،به همه شما ميگويم دوباره خود افكار اغراق آميز نداشته باشيد ،بلکه به
نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است ،خود را با اعتدال بسنجید.
دوباره در رسالۀ دوم قرنتیان باب  ٤آیه  ،١٣پولس می گوید که :امّا چون همان روح ایمان را
داریم ،بحسب آنچه مکتوب است ایمان آوردم پس سخن گفتم ،ما نیز چون ایمان داریم ،از اینرو
سخن می گوییم ،در نتيجه می گوییم پس مى بينيد كه اين موضوع غير كتابمقدسى است كه
اگر به یک شخصی که تولد تازه دارد بگوئید که به خدا ایمان داشته باش.
ولى خيلى از واعظني به كليسا و اعضاى خود مى گویند كه بايد به خدا ايمان داشته باشند،
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به جای اینکه به آنها ایمان و قدرتی را که دارند را بگویند ،مردم را تشویق به چیزی می کنند که
آن را دارند .باب  ١١در آیۀ  ٢٣و  ٢٤انجیل مرقس عیسی دربارۀ اصول ایمان صحبت می کند که
هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید وجود دارد .پس ما امروز این اصول را درس می دهیم .ولی
آیۀ  ٢٥و  ٢٦را دقت کنید :در آیۀ  ٢٦عیسی به شاگردان خود می گوید اگر شما نبخشید،
بخشیده نمی شوید .اگر بخشش من بستگی به بخشیدن دیگران دارد پس این دیگر فیض
نیست اینجاست که باید بدانیم روی سخن عیسی با چه کسانی است .در این آیه ای که مرقس
به آن اشاره دارد؛ عیسی با کسانی صحبت می کند که زیر شریعت هستند.
شاید شما از آنها بپرسید برای یک مسیحی که دیگران را نمی بخشد چه اتفاقی صورت خواهد
گرفت؟ زیر عهد قدیم خدا بخشش را از این شخص باز می داشت چرا که عهد او مشروط به
اعمال آن فرد بود ،اما همۀ عهد جدید بر اساس فیض خداست و واکنشی که ما نسبت به آن
فیض داریم که همان ایمان می باشد .تولد تازه در من ،من را بسوی بخشیدن می کشاند.
محبت خدا در قلبهای ما به وسیلۀ روح القدس ریخته می شود ،رسالۀ رومیان باب  ۵آیه .۵
برای یک شخص تولد تازه یافته مسیحی که در نبخشیدن زندگی کند یک امر غیرطبیعی می
باشد .قلب و وجدان آن فرد و نه روح القدس او را محکوم می کند :رسالۀ اول یوحنا باب  ۳آیه
 :٢٠یعنی در هر چه ِ
دل ما ،ما را مذمّت می کند ،زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می
داند .ولی اگر یک مسیحی به صدای وجدان خود گوش نکند و در اشتباه خود ادامه بدهد آن
مشارکت و اطمینان را با خدای پدر از دست می دهد .از برکات خدا محروم می شود ،نه اینکه
پدر آنها را از او می گیرد ،بلکه به خاطر اینکه مشارکت آن فرد با خدا شکسته شده است.
ببینید پولس به ایمانداران شهر افسس در رابطه با بخشش چه می گوید :افسسیان باب  ٤آیه
 ،٣٢با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم
آمرزیده است.
هر جائیکه در کالم خدا عبارت "اگر" را قبل از یک دستوری می بینید به این معناست که برای
دریافت این برکت شرطی وجود دارد .اگر ما آن شرط و یا آن وضعیت را انجام بدهیم ،آنوقت
است که خدا ما را با آن برکت مالقات می کند .این اصول عهد قدیمی بود ،در عهد قدیم مردم
تولد تازه نداشتند .روح آنها با روح خدا یکی نبود .روح خدا را در خود نداشتند .روح خدا بر
بعضی از افراد برای زمان کوتاهی قرار می گرفت .جهت کاری که برای یهوه انتخاب و دعوت
ً
معموال ما این عبارات را می بینیم:
شده بودند .روح خدا برای همیشه در آنها زندگی نمی کرد.
"دست خدا بر او آمد "یا "روح خداوند بر او قرار گرفت" .شریعت خدا در دلهای آنان نوشته
نشد .ولی زیر عهد جدید از همان لحظه ای که عیسی از مردگان برخاست و به حضور خدا از
طرف ما ایستاد ما هر برکت روحانی را دریافت کرده ایم ،قبل از اینکه من کاری انجام دهم تا
برکت را از خدا دریافت کنم .او برای من این را توسط فیض خودش به دست آورد.
پس متوجه باشید که در رسالۀ افسسیان باب  ٤آیه " ،٣٢همانطور که خدا شما را در مسیح
بخشید".چه وقت شما را بخشید؟ وقتی که عیسی جریمۀ گناهان شما را پرداخت کرد
فیض او شما را بخشید .محبت او اینکار را انجام داد .فیض یعنی محبت خدا در عمل ،رسالۀ
افسسیان باب  ١آيه  ۳انجام شد ،مهُر شد برای من قبل از اینکه متولد بشوم .تنها کاری که
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شخص باید انجام دهد تا اینکه تمام این برکات به او تعلق گیرد اینست که ایمان بیاورد ،باور
کند ،عمل ،مرگ ،دفن و قیام عیسی را که انجام داد .فقط همین .عیسی این حقیقت عالی را در
انجیل یوحنا باب  ۶آیه  ٢٨و  ٢٩اعالم می کند ":بدو گفتند :چه کنیم تا اعمال خدا را بجا آورده
باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت :عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاده ،ایمان
بیاورید ".در حقیقت تنها چیزی که خدا از شما می خواهد این است که به عیسی ایمان
بیاورید .ایمان بر یک عمل انجام شده می باشد .تمام شد .انجام شد .فقط ایمان بیاورید ،به
عمل انجام شدۀ او ایمان بیاورید .بخشش انجام شد .شفا انجام شد .نجات انجام شد .برکت
انجام شد .ما چگونه بخشش یافته ایم؟ توسط بخشیدن دیگران؟ یا توسط پُری فیض او .بیشتر
تعلیمات ما دربارۀ ایمان ،شفا ،بخشیدن ،هدیه دادن و آزادی می شنویم براساس شریعت و
عهد قدیم است .عمل عیسی به اضافۀ من ،اگر من بدهم عیسی مرا برکت خواهد داد .عیسی من
را شفا می دهد اگر من به شفا ایمان داشته باشم.
عیسی من را می بخشد اگر من دیگران را ببخشم و همینطور ادامه می دهند .در حقیقت این
عمل من است که فدیۀ عیسی را انجام می دهد و نه ایمان من بلکه اعمال من.
من این را فدیه به اضافۀ نقشه می نامم .عمل عیسی به اضافۀ من .عیسی به اضافۀ نقشه.
در نتیجه ما ارث خود را در او نمی دانیم .پس چون تمام برکات بستگی به عملی که من انجام
می دهم دارد و اینکه اعمالی که من انجام می دهم هیچوقت خوب نیست در نتیجه من بی
برکت خواهم ماند .باعث تعجب نیست که اکثر مسیحیان سرخورده و مأیوس و حتی مغروض
هستند .این موضع مرا به یاد داود می آورد که مردان او در غار عدوالم به او ملحق شدند آن سه
د بزرگ ما طبیعت تازه ای در مسیح شده ایم ولی در عهد قدیم زندگی می کنیم .این در تضاد
است .مثل این می ماند که شما می خواهید یک بستنی داغ بخورید .نتیجتا ً امروزه در بدن
مسیح کمبود هویت وجود دارد .ضمینۀ تعلیماتی ما محکم نیست و برای تفرقه ،نفاق ،فرقه
های مختلف ،تعلیمات غلط و بدعتها باز می باشد .وقتی شما تعلیمی را می شنوید باید قادر
باشید که تشخیص دهید که آیا این تعلیم براساس اصول عهد قدیم هست و یا عهد جدید .طبق
دوم تیموتاوس باب  ٢آیه  :١۵شما باید قادر باشید که کالم حقیقت را بشناسيد .برای اینکه
بهتر فرق بین دو عهد را متوجه بشوید لطفا ً به جدول عهد قدیم و عهد جدید صفحۀ ١٣٢
مراجعه کنید.
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عهد قدیم با مرگ عیسی روی صلیب به پایان رسید ،لحظه ای که عیسی روح خود را تسلیم کرد
و آن پرده که قدس القداس را از مکان مقدس جدا می کرد به تکه پاره شد ،انجیل متی باب ٢٧
آیه  ۵۰و  :۵١عیسی باز به آواز بلند صیحه زده ،روح را تسلیم نمود .که ناگاه پردۀ هیکل از سر
تا پا پاره شد و زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید ،این نشان دهندۀ اینست که جالل و شکوه
در هیکل وجود نداشت .به این معناست که خدا قربانی حیوانات را نمی پذیرد .ریخنت خون،
خاکستر و نوبر محصول را نمی پذیرد .به این معناست که ترتیب عهد قدیم به پایان رسیده
است .پایان خدمت کاهنی عهد قدیم بود.
یحیی تعمید دهنده در روح این لحظه را دید به محض اینکه بر عیسی چشم انداخت روز بعد
یحیی عیسی را دید که نزد او می آید و گفت :اینست برۀ خدا که گناه جهان را برمی دارد،
انجیل یوحنا باب  ١آیه  :٢٩از همان لحظه ای که عیسی روی صلیب برای گناهان ما قربانی
شد دیگر نیازی برای هیچ نوع قربانی وجود ندارد ،رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آیه  :٢١زیرا او را
ِ
عدالت خدا شويم.
که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی
اما این انسان بعد از اینکه یکبار برای همیشه برای گناهان قربانی تقدیم کرد سپس در دست
راست خدا نشست و از آن لحظه به بعد دشمنانش پای انداز او خواهند بود ،چونکه با یک
هدیه همه چیز را برای قربانی کامل کرد .این در رساله به عبرانیان باب  ١٠آیه  ١٢الی  ١٨می
خوانیم .تمام جشنها ،هدایا و قربانیهای عهد قدیم به برۀ خدا یعنی عیسی مسیح اشاره می
کردند .وقتی عیسی مسیح مُرد همۀ آنها را انجام داد وکامل کرد .عیسی کامل کنندۀ شریعت و
هر آنچه که مربوط به آن است می باشد هر چه که در عهد قدیم مربوط به قربانیها ،جشنها،
سنت ها و هدایا می شد دیگر باطل هستند یهودیانی که امروزه شریعت را نگاه می دارند در
حقیقت گناه می کنند و این از نظر روحانی زنا محسوب می شود ،طبق رسالۀ رومیان باب ۷
آیه  ١الی  :۶ای برادران آیا نمی دانید )زیرا که با عارفین شریعت سخن می گویم( که مادامی که
انسان زنده است ،شریعت بر وی حکمرانی دارد؟ زیرا زن منکوحه بر حسب شریعت به شوه ِر
زنده بسته است ،امّا هرگاه شوهرش بمیرد ،از شریعت شوهرش آزاد شود.پس مادامی که
شوهرش حیات دارد ،اگر به مرد دیگر بپیوندد ،زانیه خوانده می شود .لکن هرگاه شوهرش
بمیرد ،از آن شریعت آزاد است که به شوهری دیگر داده شود ،زانیه نباشد .بنابراین ،ای برادرا ِ
ن
من ،شما نیز بوساطت جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیگری بپیوندید،
یعنی با او که از مردگان برخاست ،تا بجهت خدا ثمر آوریم .زيرا وقتی که در جسم بودیم،
هوسهای گناهانی که از شریعت بود ،در اعضای ما عمل می کرد تا بجهت موت ثمر آوریم .امّا
الحال چون برای آن چیزی که در آن بسته بودیم مُردیم ،از شریعت آزاد شدیم ،بحدّی که در
تازگی روح بندگی می کنیم نه در کهنگی حرف.
و اگر مسیحیان سعی بر این دارند تا دوباره این سنتها را انجام دهند ،بخاطر عدم فهم خود
قربانی عیسی مسیح را منکر هستند .آنها هم زنای روحانی انجام میدهند .روزی که عیسی
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وارد قدس القداس در برابر تخت خداوند در آسمان شد عهد جدید آغاز می گردد .ما در انجیل
یوحنا باب  ٢٠آیه  ١١الی  ،٢٩می خوانیم که چگونه عیسی مسیح بعد از قیام خود از مردگان
بر شاگردان خود ظاهر می شود .به آیۀ  ١٧دقت کنید :عیسی مسیح به مریم می گوید که مرا
ملس نکن چونکه نزد پدر خود باال نرفته ام ولی نزد برادرانم برو و به آنها بگو که من نزد پدرم
می روم و خدای من وخدای شما .و آیۀ  ٢٦و  ٢٧را دقت کنید :و بعد از هشت روز با شاگردان
و با توما در خانه ای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده،
گفت :سالم بر شما باد! پس به توما گفت :انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و
دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان دار.
بین زمانی که عیسی به مریم گفت مرا ملس نکن تا زمانی که به توما گفت که :انگشت خود را به
اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش
بلکه ایمان دار ،عیسی به آسمان نزد پدر رفت .رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه  ١٢ما می خوانیم که
چه ُرخ داد .می گوید که :و نه به خون بزها و گوساله ها ،بلکه به خون خود ،یک مرتبه فقط به
مکان اقدس داخل شد و فدیۀ ابدی را یافت .پس در حقیقت وقتی که عیسی مسیح روی صلیب
مُرد و روح او به هاویه رفت و از قیام کرد عهد جدید شروع شد ،در رساله به عبرانیان باب  ٩آيه
 ١۵اینطور می خوانیم :و از این جهت او متوسط عهد تازه ای است تا چون موت برای کفّاره
تقصیرات عهد اول بوقوع آمد ،خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را بیابند.
پس عیسی توسط مرگ واسطه عهد تازه ای شد .در آن سه روزی که او در هاویه بود خیلی
چیزها را برای فدیۀ ما دریافت کرد ،دربارۀ این بعدا ً صحبت خواهیم کرد .االن مهم است که
متوجه باشیم که بازخرید مهُر شد برای همیشه زمانی که عیسی خون خود را به درگاه و در
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برابر تخت خدا آورد.

باز خريد
داستان محبت خدا
خدا که از همه چیز آگاه است ،می دانست که آدم تصمیم خواهد گرفت که تا گناه را سرور خود
سازد .پس خدا از همان ابتدا نقشۀ فدیه را طراحی کرد .اول از همه خدا باید با گناه و طبیعت
آن روبرو می شد .چند مسئلۀ قانونی وجود داشت که خدا با آن مواجه بود و می بایست بطور
قانونی و عادالنه با آن رفتار کند .مشكل اول :حق مالیکت بود .وقتی خدا انسان را آفرید ،زمین
را برای او آفرید .انسان باید سلطنت می کرد و بر همۀ مخلوقات که بر روی زمین قرار داشتند
حکومت می کرد .ما این موضوع را در کتاب پیدایش باب  ١آيه  ٢٦الی  ٢٨می خوانیم .انسان
خدای زمین بود ،حاکم ،مالک زمین ،نمایندۀ خدا بر زمین بود ،خدا -انسان .او مسئول بود.
وقتی که آدم گناه کرد و از شیطان اطاعت کرد این اقتدار و حق مالکیت را از دست داد ،بخاطر
اینکه بردۀ شیطان شد .و شیطان قانونا ً مالکیت این زمین را به خود گرفت و مالک زمین شد،
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رسالۀ دوم قرنتیان باب  ٤آيه  .٤به همین دلیل است که ما جنگ ها ،قحطی ها ،مرض ها و هر
نوع مصیبتی که روی زمین می بینید را در اطراف خود می بینیم .آدم سلطنت روی زمین را دو
دستی به شیطان تقدیم کرد .و خدا از نظر قانونی نمی توانست پس بگیرد چون آن را به آدم
بخشیده بود .مثل این می ماند که من خانۀ خودم را به شما اجاره می دهم و شما آن را به فرد
دیگری اجاره می دهید .من بعنوان مالک با آن شخص که شما خانه را به او اجاره داده اید هیچ
گونه رابطه ای ندارم ،شما رابطه دارید .من از نظر قانونی نمی توانم مستأجر شما را بیرون
کنم چون خانه را از شما اجاره کرده است .مادامی که من با شما قرارداد دارم هیچ کاری نسبت
به مستأجر شما نمی توانم داشته باشم مگر اینکه شما بعنوان مستأجر من به من وکالت
بدهید .ولی روزی می رسد که قرارداد ما تمام می شود ولی تا آنوقت من باید امیدوار باشم که
مستأجر شما خانۀ من را خراب نکند .همین موضوع در مورد خدا صدق می کند ،خدا نمی
تواند با شیطان برخورد کند .آدم قراردادی را با شیطان بست و تنها خود آدم و نسل آدم می
توانست کاری انجام بدهند .اینجا بود که فکر فدیه در قلب خدا آمد برای همین است که مهم
بود تا خدا انسان بشود.
برای اینکه خدا انسان را از قدرت تاریکی نجات دهد باید خود انسان می شد ،هیچ انسان
دیگری نمی توانست ما را نجات دهد چون همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر هستند،
رسالۀ رمیان باب  ۳آیه  .٢٣چگونه ممکن است انسانی که خود گناهکار است قادر باشد شخص
دیگری را نجات بدهد .چطور یک انسان کور می تواند یک قوم کور را رهبری کند ،غیر ممکن
ً
کامال اشتباه است .این فکری که یک پیغمبر می تواند ما را به راه
است .این مسئلۀ مذهب
ً
کامال اشتباه است .یک گناهکار چگونه می تواند ما را به راه عدالت ببرد .او
راست هدایت کند
همچنین احتیاج به نجات از گناهان خود دارد .همۀ انبیاء خود احتیاج به نجات داشتند،
هیچ راه دیگری از نظر قانونی برای خدا نبود تا ما را نجات بدهد مگر اینکه خود او نجات
دهنده بشود .و الزمۀ آن این بود که او انسان بشود ،یعنی با انسان یکی شود .او باید قسمتی
از خانوادۀ بشری می شد .ولی چه خانواده ایی؟ همۀ خانواده هایی که روی زمین بودند ،بت
پرست و بی خدا بودند خدا احتیاج به خانوادۀ جدیدی داشت .قوم منتخب که می توانست راه
را برای نجات دهنده باز کند.

!

مهيا كردن عهد
خدا مردی را به نام ابرام از اورکلدانیان که امروزه آن را عراق می نامیم برگزید .خدا ابرام را
صدا کرد و از خانواده اش جدا نمود .پدر ابرام یک بت پرست بود .خدا او را از کشور و قومش
بیرون آورد و به او زمینی جدید بخشید .سپس خدا دو قول به ابرام داد که او باید خدا را باور
می کرد که خدا خدای ایمان است .بدین معنا که آنانی را که او می خواند باید در ایمان راه
بروند .ابرام مرد ایمان شد و وفادارانه با خدا راه رفت ،خدا به ابرام وعدۀ وراثت بخشید.
اين وعدۀ اول بود ،با پذیرفنت این قول خدا آیندۀ ابرام را عوض کرد ،با بخشیدن اسم خود به
ابرام او ابراهيم شد .از پدر"بزرگ" به پدر "امتها" مبدل گردید .یک قومی از او می باید متولد
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می شدند .برای خدا غیرممکن بود که یک قوم بی خدا و بت پرست را انتخاب کند و آنها را
تربیت کند تا در راه او قدم بگذارند ،ولی خدا می توانست توسط یک مرد وفادار قومی را تولید
کند که از این مرد تربیت بینند و خود را تسلیم پدر وعده ها کنند ،این مرد ابراهیم بود .وقتی
خدا ابراهیم را صدا زد هفتاد و پنج ساله بود ،پیدایش باب  ١٢آیه  .٤و سپس خدا وعدۀ فرزند
را بخشید ،پیدایش باب  ١۵آیه  ۵ده سال پس از وعدۀ خدا به ابراهیم ،همسر او سارا فکر
بهترى داشت ،متوجه شده بود که ده سال گذشته و خدا کاری برای وعده ای که به ابراهیم داده
نکرده است .پس تصمیم گرفت که شاید بتواند تا به خدا کمک کند .پس پیشنهاد کرد تا ابراهیم
توسط هاجر صاحب فرزندی بشود و ابراهیم هم سخن همسر خود را گوش کرد و سال بعد
اسماعیل به دنیا آمد ،پیدایش باب .١٦
.ما باید متوجه باشیم که بازخرید یک تالش خدا وانسان نیست .تماما ً کار خداست
در نتیجه ماشیح نمی توانست از اسماعیل باشد چونکه اسماعیل خارج از ارادۀ خدا به دنیا
آمد و از تالش انسانی بود و نه از وعده .وقتی ابراهیم به خدا برای اسماعیل التماس کرد به
ابراهیم یادآوری کرد که تحقق وعده از طریق اسحاق خواهد بود چونکه اسحاق از طریق ایمان
به دنیا می آمد ،پیدایش باب  ١٧آیه  .١٩توسط ابراهیم قوم اسرائیل متولد می شود و توسط
این قوم ماشیح یعنی فدیه دهنده وارد جهان می شود .خدا انسان شد.
معجزۀ خدا وارد جهان شد ،انجیل یوحنا باب  ١آیه  :١٤و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن
شد ،پر از فیض و راستی :و جالل او را دیدیم ،جاللی شایسته پسر یگانه پدر.
این آشکار شدن عشق الهی بود .اگر ما معجزۀ خدا-انسان شد را بفهمیم هیچوقت به محبت
خدا نسبت به خودمان شک نمی کنیم ،انجیل یوحنا باب  ۳آیه  :١٦زیرا خدا جهان را اینقدر
محبّت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی یابد.
این )جهان( من و شما هستیم ،عشقی که باعث شد تا خداوند یگانه پسر خود را بفرستد .برای
چهار هزار سال خدا منتظر شد تا عشق خودش را به بشر نشان دهد .مجسم شدن پسر خدا یک
معجزۀ عظیم است که هرگز روی زمین اتفاق نیفتاده است .کلیسای کاتولیک تأکید خودشان بر
روی شخص اشتباهی می گذارند .روی مریم ،این اشتباه است.
خدا را شکر برای مریم و اطاعت او ،ولی مریم معجزه نبود .عظمت و جالل این معجزه این نبود
که یک باکره حامله می شود .این یک معجزه ای است مانند هر کار خارق العاده و غیرعادی
خدا ،ولی جالل این اصل انسان شدن خداست .خدا پوست و خون شد .با ما یکی شد،
را آفریننده ،آفرینش بشود؟ عشق الهی .تمام اقتدار و افتخارات الهی خود را ترک کرد و مثل
من و شما شد .می بایست اینطور می شد.
در غیر این صورت خدا از نظر قانونی نمی توانست ما را از سلطۀ گناه و شیطان نجات دهد
شیطان هیچ نمی دانست که چه اتفاقی در حال وقوع است .می دانید عیسی آدم دوم با
وضعیت انسانی بود .اگر عیسی می توانست شیطان را در بازی خودش شکست دهد قادر می
بود تا انسان را از زیر سلطۀ او نجات دهد .به یاد دارید که آدم ما را به شیطان فروخت ،و تنها
یک آدم می تواند ما را برگرداند ،عیسی .آدم آخر مانند آدم و حوا وسوسه شد ،انجیل لوقا باب
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 ٤آیه  ١الی  ١٣توجه کنید آیۀ  ١٣می گوید که شیطان تمام وسوسه هایش را انجام داد و او را
ترک کرد تا فرصت دیگر .شیطان تمام تیرهایش را به سوی عیسی شلیک کرد و هیچکدام از آنها
عمل نكرد .عیسی بی گناه ماند ،نه بعنوان خدا بلکه بعنوان یک انسان .چونکه خدا نمی تواند
وسوسه بشود ،رسالۀ یعقوب باب  ١آیه  :١٣کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید
خداوند مرا به وسوسه انداخته است ،چون خداوند از بدی مبرا است و کسی را به وسوسه
نمی اندازد .عیسی بعنوان یک انسان بر شیطان پیروز شد .وقتی عیسی از آن بیابان آمد،
شیطان در هر روز زندگی عیسی مثل یک برگ می لرزید .اینجا یک استادی در برابر همۀ
انسانها بود .اینجا یک انسانی بود که شیطان نمی توانست با هیچ چیزی او را وسوسه کند.
اینجا انسانی راه می رفت که صدای او جهنم را می لرزاند .جای تعجب نیست که شریران به
پای عیسی می افتادند و در عذاب فریاد می زدند .آه عیسی ،این آدم کامل آخر.
بهشت در برابر او شادی می کرد و جهنم ناله و گریه می کرد .شیطان نمی دانست با او چه
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فصل چهارم

مرگ،
رفنت عيسى مسيح به دنياى مردگان )دفن(

!

و قيام او
اینجا بود که مسیحیت آغاز گردید .مرگ ،دفن و قیام.
اینجا آن هستۀ مرکزی عمل خداست .مرگ ،دفن و قیام آن بُعد مرکزی است .هیچ چیزی در تمام

جهان و کائنات نمی تواند به اهمیت آن عملی را که خدا انجام داد توسط مرگ ،دفن و قیام
سر مسیح است .چیستان مسیحیت،
عیسی مسیح نزدیک بشود .این مرکز مسیحیت می باشدّ .
ً
کامال بشناسیم مگر اینکه مرگ ،دفن و قیام
درک طبیعت خداست .غیرممکن است که خدا را
مسیح را بشناسیم .باور من این است که جامعه مسیحیت آن فهم کاملی را که خدا در این واقعۀ
عظیم انجام داد را هنوز نفهمیده است .به نظر من مسیحیان "کاریزماتیک"" ،کالم ایمان" و
نهضت پنطیکاستی مکاشفۀ بزرگتری از کالم خدا دارند تا مسیحیانی از شاخه های دیگر .ولی
با اینحال مسیحیان کاریزماتیک بطور ٓ
کل پری فهم و درک را دربارۀ مرگ ،دفن و قیام مسیح
ندارند .االن شما متوجه می شوید که چرا من این اعتقاد را دارم در حینی که این کتاب را می
خوانید .من عقیده دارم که تقریبا ً هشتاد درصد تعالیم این واعظین بزرگ امروزی بر اساس عهد
قدیم می باشد .چونکه فهم فدیه را که توسط مرگ ،دفن و قیام مسیح را آنطور که باید درک
ً
احتماال بیشتر از همه در زمان حال درک کرده است .من کتابهای او
نکرده اند .ای دبلیو کنیون،
"را توصیه می کنم ،مخصوصا ً کتاب "از صلیب تا به تخت چه اتفاقی صورت گرفت؟
مرگ عیسی اهمیت بزرگی را در زندگی های ما دارد که خداوند این را یک رسم و یک نشانه قرار
داده است .رسالۀ اول قرنتیان باب  ١١آیه  ٢٤و  :٢٦و شکر نموده ،پاره کرد و گفت :بگیرید
بخورید .این است بدن من که برای شما پاره می شود .این را به یادگاری من بجا آرید .و
همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت :این پیاله عهد جدید است در خون من .هرگاه این را
بنوشید ،به یادگاری من بکنید .در آیۀ  :٢٦متوجه باشید كه اینجا عیسی برای انجام این مراسم
دلیلی می آورد ،می گوید که شما مرگ من را اعالن می کنید تا باز گردم .و کلمۀ دائما ً را به یاد
داشته باشید .پس حتما ً یک حقیقت بزرگی در مرگ او نهفته است .کار فوق العاده ای انجام
شده است .چیزی که من باید بطور مرتب به یاد بیاورم ،برای عیسی چه اتفاقی در قبر و قیام
او ُرخ داد؟ آن چه بود؟ من دعا می کنم تا خداوند روح مکاشفه در درک او و دربارۀ این حقیقت

!

پر جالل و عظیم به من عطا کند.

مرگ عیسی
دیدن خداوند در باغ جتسیمانی به ما اشاره ای می کند که با چه اتفاقی روبرو خواهد شد .در
انجیل متی باب  ٢٦آیه  ۳۶الی  ۳۸ما می خوانیم که :آنگاه عیسی با ایشان به موضعى كه
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مسمّ ی به جتسیمانی بود رسیده ،به شاگردان خود گفت :در اینجا بنشینید تا من رفته ،در آنجا
دعا کنم .و پطرس و دو پسر زبدی را برداشته ،بی نهایت غمگین و دردناک شد .پس بدیشان
گفت :نَفْس من از غایت ا َ َلم مشرف به موت شده است .در اینجا مانده با من بیدار باشید.
چرا خداوند تا به این اندازه در مانده بود؟ برای مردی که همیشه در کنترل وضعیت خود بود
غیرعادی می باشد .هر چهار انجیل بر ما معلوم می سازد که عیسی هرگز در ترس،
ً
کامال در کنترل بود .در طوفان ،در
نااطمینانی ،شک و نگرانی یا فشار رفتار نکرد .او همۀ اوقات
جائی که مردم برای حیات و زندگی او نقشه کشیده بودند ،در مخالفت ها ،در روبرو شدن با
مرگ ،یعنی در برابر قبر ایلعاذر ،در برابر کمبود ،یعنی وقتی هزاران نفر را خوراک داد .حتی در
!محاکمۀ قبل از مرگ خود .ولی در این باغ عیسی خیلی ناراحت بود ،تا به حد مرگ!
دانسنت اینکه خداوند چگونه در وضعیت های مختلف با اقتدار و صلح عکس العمل عمل می
کرد ،ولی حاال خداوند در چنین وضعیتی نشان دهندۀ این می باشد که او در برابر یک موضوع
خیلی خیلی مهم که فراتر از قابلیت او می باشد قرار دارد.
ً
احتماال ما نمی توانیم درک کنیم آن سنگینی چیزی را که او با آن مواجه بود .خیلی از
ً
کامال مخالف
مفسرین این آیات را به انسان بودن عیسی مربوط می دانند .من با این موضوع
هستم .اگر عیسی تا به این حد برای مرگ فیزیکی خود بر زمین ناراحت بود ،این موضوع از او
فقط یک بُزدل می ساخت تا آن دو دزدی که روی صلیب در کنار او قرار داشتند .اين یک مطلبی
فراتر از درد فیزیکی بود .من عقیده دارم جواب این مطلب را می توان در رسالۀ دوم قرنتیان باب
ِ
عدالت
 ۵آیه  ٢١می توان یافت :زیرا او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی
خدا شویم .عيسى برای ما گناه شد این یعنی چه؟ این بدین معناست که او طبیعت من را بر
خود گرفت .من چه بودم؟ رسالۀ افسسیان باب  ۵آیه  ۸می گوید من تاریکی بودم ،یعنی عیسی
تاریک شد .افکار ما نمی تواند این را درک کند.
من با فکر کردن به این موضوع به خود می لرزم .چطور امکان دارد که قدوس خدا تاریکی
بشود؟ وقتی به آن فکر می کنم قلب من گریه می کند .فریاد می زنم خدایا این چطور ممکن
است؟ پس جای تعجب نیست که چگونه عرق عیسی به خون تبدیل شد .او نسبت به این
ً
کامال از پدر
موضع که چه چیزی قرار است که صورت بگیرد بسیار ناراحت بود .قرار بود که
جدا شود .این فشاری که تجربه می کرد آنقدر زیاد بود که سلول ها پوست او را زخم کرد که از
آن خون جاری شد .آیا قلب اینگونه عشق را درک می کند؟
اگر عیسی طبیعت من را به خود نمی گرفت ،نمی توانست قربانی بشود .اگر عیسی با گناه
متحد نمی شد ،نمی توانست از طرف خدا مورد تنبیه قرار بگیرد .قانونا ً درست نبود .اگر ممکن
بود که عیسی جریمۀ گناهان من را بپردازد بدون اینکه گناه بشود ،لزومی نداشت که انسان
بشود .تجسم یافنت هدف خود را از دست می داد .خدا می توانست به شکلی او را در آسمان
تنبیه کند .عیسی روی صلیب گناه شد .در همان لحظه ای که عیسی گناه شد از پدر و روح
القدس جدا شد.
عیلی عیلی ملا سبقتنی ،که ترجمۀ آن بدین معناست که خدای من چرا مرا ترك كردى؟ انجیل
مرقس باب  ١۵آیه  .٣٤پس عذابی که عیسی در باغ جتسیمانی تجربه کرد ،عذاب جدائی از پدر
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و روح القدس بود .تصور کنید عیسی هرگز در ابدیت چیزی را که برای او ُرخ می داد تجربه
ً
کامال از خدا جدا شدن .عیسی نه فقط باید از پدر و روح القدس جدا می شد ،بلکه
نکرده بود.
خشم پدر باید بر او قرار می گرفت .داود این خشم را دید و بدین شکل نبوت کرد :خشم تو بر
من سنگین شده است و به همۀ امواج خود مرا مبتال ساخته ای ،مزمور باب  ٨٨آيه .٧
اشعیا نبی می گوید :اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده ،به دردها مبتال سازد.
چون جان او را قربانی گناه ساخت ،آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و
میسر خواهد بود .در زبان عبری کلمۀ " داکا" برای عبارت مضروب
مسرت خداوند در دست او
ّ
ّ
در این آیۀ مذکور بکار رفته شده است ،و به این معنا می باشد که او قرار است قطعه قطعه و
خرد بشود ،از بین برود ،زده و به قطعات کوچک شکسته شود .این آن عملی است که پدر نسبت
به عیسی کرد .کافی نبود که عیسی گناه بشود ،او برای گناه باید تنبیه می شد .عیسی باید
خشم پدر را تجربه می کرد .پدری که عاشقانه با هم در ابدیت متحد بودند ،ما نمی توانیم این
را درک کنیم .ما انسانها در رابطه با کسی دیگری در چنین وضعیتی قرار نگرفته ایم.
چطور قادر خواهیم بود این را بفهمیم ،مگر اینکه روح القدس این موضوع را برای ما مشکوف
کند .این است محبت خدا که در جسم انسانی تجسم شد .زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود
که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حيات جاودانى يابد.
انجیل یوحنا باب  ۳آیه .١٦
من مى بايست كه روى صليب مى مُردم و خشم خدا را بر خود مى گرفتم .شما و همۀ انسانها
بر روی آن مکان شرم آور باید مصلوب می شدید ،اما عشق باعث شد که او جای ما را بگیرد.
محبت پسر خود را بخاطر ما مضروب کرد .وقتی که ما محبت خدا را زیر سوال می بریم گناه
محسوب می شود .اگر ما عشق خدا را از طریق صلیب نفهمیم ،قادر نخواهیم بود که هرگز
محبت خدا را درک کنیم ،رسالۀ اول یوحنا باب  ۳آیه  ،١٦از این امر محبّت را دانسته ایم که او
جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم.
اگر ما درک نکنیم که خدا بر روی صلیب چه کرد ،هرگز نخواهیم توانست با ایمان راه برویم.
ایمان دانسنت خداست ،نه یک دانش تکنیکی ،بلکه دانشی که با راه رفنت با او یافت می شود.
خدا عشق است .دانسنت خدا دانسنت عشق اوست و آن عشق از طریق مرگ عیسی مجسم شد،
رسالۀ روميان باب  ۵آيه  :٨لكن خدا محبٓت خود را در ما ثابت مى كند ،از اینکه هنگامی که ما
هنوز گناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد.
برای همین است که ما مراسم مقدس عشاء ربانی)شام خداوند( را نگاه می داریم .بدين وسیله
مرگ او را به یاد می آوریم که ما را به یاد عشق او میاندازد .ای کاش این عشق را درک کنیم.
من شخصا ً اعتقاد دارم که اگر مکاشفۀ عشق او را بفهمیم ،در زندگی ما احتیاجات فراموش می
شوند.
آن خواسته ها بخار می شوند این موضوع را داود فهمیده بود ،در مزمور باب  ٢٣آیه  ١می
گوید :خداوند شبان من است ،محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
پولس رسول می گوید :اگر ما عرض و عمق و طول و بلندی عشق او را بفهمیم ،از پری خدا پر
خواهیم شد .آیا می خواهید این عشق را درک کنید؟ رسالۀ افسسيان باب  ٣آيه  ١٨الى .١٩
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پس به صلیب نگاه کنید و نگاه کنید .او روی صلیب جای ما را گرفت .او جایگزین ما شد .بهای
گناهان ما را او پرداخت کرد و گناهان ما را روی او قرار گرفت ،اشعیا باب  ۵۳آیه .٦
او برای ما گناه شد ،رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آیه .٢١
به جای ما مضروب شد ،اشعیا باب  ۵۳آیه .١٠
از خانوادۀ الهی بخاطر ما جدا شد ،انجیل مرقس باب  ١۵آيه .٣٤
او برای ما لعنت شد ،رسالۀ غالطیان باب  ٣آيه  .١٣خدا او را لعنت کرد ،تثنیه باب  ٢١آيه .٢٣

!

خدا دیگر قادر نبود تا با او مشارکت داشته باشد ،عیسی از پدر و روح القدس جدا شد.

عیسی از نظر روحانی مُرد
عیسی از نظر روحانی مُرد ،به این معنی که از پدر جدا شد همانطور که ما جدا شدیم .به یاد
دارید که خدا به آدم چه گفت؟ پيدايش باب  ٢آيه  .١٧در آن روزی که از آن ميوه بخوری
خواهی مُرد .این یک مرگ روحانی بود ،گناه او را از پدر جدا کرد .گناه آدم را از منبع حیات
جدا کرد ،آدم دیگر قادر نبود تا در حضور خدا بماند .این آن چیزی است که برای عیسی اتفاق
افتاد .خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی ،انجیل مرقس باب  ١۵آیه .٣٤
خدا او را ترک کرد .خیلی از مسیحیان هستند که این فکر را رد می کنند که عیسی از نظر
روحانی مُرد .اگر روح عیسی نمیمُ رد ،پس نمی توانست فدیۀ کامل گناهان من را پرداخت کند،
چرا که ما روحا ً مُرده بودیم و از خدا جدا بودیم .اشعیا باب  ۵۹آیه  ٢می گوید :لیکن خطایای
شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده
است تا نشنود .آیا این فریاد پسر خدا از هاویه نبود؟ مزمور باب  ۸۸آیه  :١٤اى خداوند چرا
جان مرا ترک کرده ،و روی خود را از من پنهان نموده ای.
یا این همان نبوتی نیست که داود در مزمور  :٢٢اى خدای من ،ای خدای من ،چرا مرا ترک کرده
ای و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی؟ چرا دور هستی و به کمک من نمى آيى و ناله
هاى من را نمى شنوى؟ خداى من در روز تو را صدا مى زنم ،من را نمی شنوی و در شب ،و من
ً
ً
کامال نبوت می کند .چهار
کامال بخوانید .داود عذاب عیسی را
ساکت نمی مانم .این مزمور را
انجیل این کار را نمی کند چونکه خدا فقط اجازه داد تا نویسندگان اناجیل آنچه را که می
بینند و با گوشهایشان می شنوند بنویسند .داود هزار سال پیش از وقوع واقعه آن را در روح
دید ،آیۀ  ۶را در این مزمور توجه کنید :اما من کرم هستم و انسان نی ،عار آدمیان هستم و
حقیر شمردۀ قوم .این به چه معناست؟ اینجا عیسی خود را همچون یک کرم خطاب می کند .او
گناه شد ،رسالۀ دوم قرنتيان باب  ۵آيه  .٢١او از خدا جدا شد ،او توسط قوم خودش رد شد.
قوم او یعنی ملتی که در عهد بودند او را لعنت کردند ،تیم خودش او را ترک کردند .بهترین
شاگردش انکار کرد که او را نمی شناسد.
او را بيرون شهر اورشليم مصلوب كردند ،او نجس شده بود.
یک فرد یهودی که بر روی درختی آویزان می شود ،لعنت شدۀ خدا محسوب می شد .بدن
مضروب او شهر آنها را نجس می سازد ،یهودیان اجازه نمی داند که این اتفاق ُرخ بدهد .برای
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همین باید روی درخت و بیرون شهر مصلوب می کردند ،او در شرم ،در تنهایی مُرد ،لعنت شدۀ
خدا و طرد شده از طرف همۀ مردم .آیا قلب شما همۀ این عشق را درک می کند؟
بیائید به نزد او برویم و در همۀ آن شرم سهیم بشویم .بیائید به زیر صلیب برویم و در آنجا
بنشینیم و در زیر آن خونی که از بدن او ریخته می شود ،مانده ،خیس بشویم .بیائید نزد همۀ
مردم رفته بگوئیم که توسط این ناصری رد شده یکی هستیم .او برای من مصلوب گردید ،او
روی آن درخت برای من آویزان شد .من با او یکی هستم ،او مرا دوست و شما را نیز دوست
دارد .او به ما تعلق دارد ،خدا او را به ما داد .خدا او را برای ما فدا کرد .بعد از شش ساعت
عذاب ،درد و طرد شدن ،تنهایی و شرم بر روی صلیب بطور فیزیکی مُرد .حاال ما باید این را
بفهمیم که اگر عیسی روحا ً نمی مرد ،جسم او نمی توانست بمیرد.
نسبت به بدن عیسی هر کاری می کردند غیرممکن بود که بمیرد ،مرگ تنها در گناه است كه
عملی می شود ،رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  ،١٢لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان
گردید و به گناه موت :و به اینگونه موت بر همۀ مردم طاری گشت ،از آنچه که همه گناه کردند.
در همان لحظه ای که آن جدائی بین عیسی و پدر انجام شد ،یعنی همان لحظه ای که عیسی از
نظر روحانی مُرد ،او از نظر فیزیکی نیز مُرد ،انجیل متی باب  ٢٧آیه  ٤۵الی  ۵۰را بخوانید.
همان وقتی که عیسی گناه شد ،بدن او نیز فانی شد و قابلیت مُردن را دارا شد .مهم اینست که
اگر عیسی از لحاظ فیزیکی مُرد ،پس این بها برای هر انسانی قابل پرداخت است .اگر وضعیت
این است که بسیاری از مسیحیان آن را باور دارند ،پس نیازی نبود كه عیسی برای ما بمیرد .ما
خود قار بودیم که بها را بپردازیم ،نه فقط عیسی روحا ً مُرد و از پدر جدا شد ،بلکه روح او نیز
باید تنبیه می شد.

!

دفن عيسى
یکی از بزرگترین اشکاالت تعلیمی ما اینست که بر شکنجۀ فیزیکی عیسی بر روی صلیب
خیلی تأکید داریم و نه شکنجۀ روحانی او .در طی سالهای متوالی که من مسیحی بوده ام،
هرگز نشنیده که واعظی بر روی رنج روح عیسی موعظه کند .حتی نه یکبار .این موضوع من
را اذیت می کند .اکثر مسیحیان در بارۀ اتفاقی که بعد از مرگ عیسی برای او ُرخ داد منحرف و
بی اطالع هستند ،ولی رنج عیسی از لحاظ روحانی یک تنبیه عمده ای بود که باید به جای ما
پرداخت می کرد .برای جان عیسی بعد از مرگ چه اتفاقی ُرخ داد؟ و همینطور برای روح عیسی
بعد از این که روی صلیب مُرد چه شد؟ داود و پطرس این را توضیح می دهند :در اعمال رسوالن
باب  ٢آیه  ٢٢الی  ٢٧این موضوع را می خوانیم" :ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید.
عيسى ناصرى مردى كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوٓات و عجايب و آياتى كه خدا
در میان شما از او صادر گردانید ،چنانکه خود می دانید ،این شخص چون برحسب ارادۀ
مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد ،شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده ،کشتید ،که خدا
دردهای موت را گسسته ،او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد ،زیرا که
داود دربارۀ وی می گوید :خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام که به دست راست من است
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تا جنبش نخورم :از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد بلکه جسدم نیز در امید ساکن
خواهد بود ،زیرا که نَفْس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدّوس
تو فساد را ببیند ".دو موضوع در این منت وجود دارد که می خواهم شما متوجه آن بشوید،
اول ،در آیۀ  ٢٤می گوید که :خدا دردهای موت را گسسته ،او را برخیزانید ،سؤال اینجاست که
دردهای موت چیست؟ خیلی ها بحث می کردند که پطرس و داود به دردهای فیزیکی اشاره می
کردند ،این تفسیر معمول خود منت را رد می کند .به این جمله توجه کنید ،ادامه آیه می گوید:
زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد.
این نمی تواند اشاره به درد فیزیکی باشد چرا که آن را پرداخت کرد .عیسی از آن آزاد نشد و از
نظر فیزیکی مُرد .این دردهای موت اتفاقی است که بعد از مرگ فیزیکی او انجام شد ،چیزی که
نمی توانست بر او برای همیشه ادامه داشته باشد .برای درک بهتر دردهای موت ،باید متوجه
نکتۀ دوم باشیم .در آیۀ  ٢٧می خوانیم :زیرا که نَفْس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و
اجازت نخواهی داد که قدّوس تو فساد را ببیند .عیسی اینجا با پدر صحبت می کند .این بدین
معناست که خدا جان عیسی را به هاویه فرستاد ،پس نتیجه می گیریم که دردهای موت اتفاقی
است که در هاویه انجام شد ،حاال سؤال اینجاست ،هاویه کجاست؟
عالم اموات .کلمۀ هاویه ،کلمۀ عبری شئول می باشد که به معنی جهنم بکار برده می شود .در
ترجمۀ قدیمی "کینگ جیمز" جهنم در عبری برای کلمۀ شئول و در یونانی هاویه یا هیدی
استفاده می شود ،که همان گهنه آ و تارتارو می باشد .هیدی یا هاویه در حقیقت جهنم نیست
ولی یک مرحله قبل از آن می باشد .بسیاری از مفسرین کتابمقدس هیدی یا هاویه را به سه
قسمت تشخیص داده اند :فردوس ،هاویه و تارتارس .اجازه بدهید نگاهی به انجیل لوقا باب
 ١٦آیه  ١٩الی  ٣١بیاندازیم .در اینجا ماجرای مرد ثروتمند و فقیر را می خوانیم :مرد
ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان
زندگی می کرد .در جلوی در خانه او گدای زخم آلودی به نام ایلعازر خوابیده بود ،که آرزو می
داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند .حتی سگها می آمدند و زخمهای او را
می لیسیدند یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند .آن ثروتمند هم مرد و
به خاک سپرده شد .او که در دنیای مردگان در عذاب بود ،نگاهی به باال کرد و از دور ،ابراهیم را
با ایلعاذر که در کنار او بود دید .فریاد زد :ای پدر من ابراهیم ،به من رحم کن .ایلعاذر را بفرست
تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند چون من در این آتش عذاب می کشم.
اما ابراهيم گفت :فرزندم ،به خاطر بياور كه وقتى زنده بودى همه چیزهای خوب نصيب تو و
همه بديها نصيب ايلعاذر شد .حاال او در اينجا آسوده است و تو در عذاب هستى
اما کار به اینجا تمام نمی شود شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد هر که از این طرف
بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید.
او جواب داد :پس ای پدر ،التماس می کنم ایلعاذر را به خانه پدر من  ،كه در آن پنج برادر دارم،
بفرست تا آنان را با خبر كند  ،مبادا آنان هم به اين هحل عذاب بيايند.
اما ابراهیم گفت :آنها موسی و انبیا را دارند ،به سخنان ایشان گوش بدهند .آن مرد جواب داد:
نه ،ای پدر ،اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود ،توبه خواهند کرد .ابراهیم در پاسخ فرمود:
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اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند ،حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود ،باز باور
نخواهند کرد.
در این آیات ما دو محوطۀ جدا شده را می بینیم ،یکی از اینها را آغوش ابراهیم و دیگرى
را هاویه و یا عالم اموات می نامد .متوجه باشید که فرشتگان این فقیر را به آغوش ابراهیم و
مرد ثروتمند را به عذاب هاویه و یا عالم اموات می برند .پس عالم اموات مکان شکنجه و عذاب
می باشد ،این مکانی است که عیسی به آنجا یعنی جای شکنجه رفت .عیسی گناه شد ،رسالۀ
دوم قرنتیان باب  ۵آیه  .٢٢او گناه جهان را برداشت ،انجیل یوحنا  ١آيه .١٩
جان او هدیۀ گناه بود ،اشعیا باب  ۵٣آيه  :١٢بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد
و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهد نمود ،به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از
خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را برخود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود.
او جریمۀ تمام گناهان ما را پرداخت کرد ،من باور دارم که ما پری تنبیه شکنجۀ مسیح را هنوز
درک نکرده ایم ،این موضوع خیلی باالتر از فهم ما می باشد .ما تنها اشاراتی را در آیات کالم
خدا می بینیم ولی متأسفانه تا بحال تعالیم و موعظات کمی بر روی این مطلب صورت گرفته
است .مزمور  ۸۸نگاهی کوتاه در بارۀ اینکه بر عیسی در هاویه چه اتفاقی ُرخ صورت گرفت.
ای ی ُهوَه خدای نجات من ،شب و روز نزد تو فریاد کرده ام .دعای من به حضور تو برسد ،به
نالة من گوش خود را فراگیر .زیرا كه جان من از بالیا پر شده است و زندگانیام به قبر نزدیك
.گردیده .از فروروندگان به هاویه شمرده شدهام و مثل مرد بیقوّت گشتهام
در میان مردگان منفرد شده ،مثل ُكشتگان كه در قبر خوابیدهاند ،كه ایشان را دیگر به یاد
نخواهی آورد و از دست تو منقطع شدهاند .مرا در هاویة اسفل گذاشتهای ،در ظلمت در ژرفیها.
خشم تو بر من سنگین شده است و به همة امواج خود مرا مبتال ساختهایِ ،
ساله .آشنایانم را
از من دور كرده ،و مرا مكروه ایشان گردانیدهای .محبوس شده ،بیرون نمیتوانم آمد .چشمانم
از مذلت كاهیده شد .ای خداوند  ،نزد تو فریاد كردهام تمامی روز دستهای خود را به تو
،دراز كردهام .آیا برای مردگان كاری عجیب خواهی كرد؟ مگر مردگان برخاسته تو را حمد خواهند
گفت؟ ساله .آیا رحمت تو در قبر مذكور خواهد شد؟ و امانت تو در هالكت؟
آیا كار عجیب تو در ظلمت اعالم میشود و عدالت تو در زمین فراموشی؟ و اما من نزد تو ای
خداوند فریاد برآوردهام و بامدادان دعای من در پیش تومیآید .ای خداوند چرا جان مرا ترك
كرده ،و روی خود را از من پنهان نمودهای .من مستمند و از طفولیت مشرف بر موت شدهام.
ترسهای تو را متحّ مل شده ،متحیر گردیدهام .ح ّدت خشم تو بر من گذشته است و خوفهای تو
مرا هالك ساخته .مثل آب دور مرا گرفته است تمامی روز و مرا از هر سو احاطه نموده .یاران و
دوستان را از من دور كردهای و آشنایانم را در تاریكی.
در آیۀ  ۵عیسی توضیح می دهد که او در میان مردگان بود .در آیۀ  ۶او در عمق هاویه قرا
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داشت ،جائیکه ظلمت کامل بود ،در آیۀ  ۷دربارۀ خشم خدا بر او مانند امواج سنگینی کرده
بود ،این خشمی است که بخاطر گناهان من و شما در انتظار ما بود .در آیۀ  ۸و آیاتی که در
ادامه نوشته شده ،که پسر خدا برای پدر انتظار می کشد و درد تنهایی او را می بینیم.
ً
کامال جدا بود .در تمام ابدیت با او بود،
ما عذاب او را نمی توانیم درک کنیم که از پدر چگونه
هرگز جدا نشده بود ،عیسی در آن هاویه تنها و در ظلمت کامل و پر از دیوها و انسانهای مرده
بود .بعد از درک این مطلب که عیسی برای ما چه کرد ،آیا می توانیم محبت خدا را زیر سؤال
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ببریم؟

قيام عيسى
کلمات قادر نیستند که آن جالل و شادی را که در آن صبح قیام بود .آیات کالم خدا در رسالۀ
رومیان باب  ٤آیه  ٢۵به ما می گویند :به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما
برخیزانیده شد .قیام عیسی طلوعی تازه را در تاریخ بشریت را آغاز کرد ،شروع سلطنت خلقت
جدید انسان بود .قیام عیسی خیلی از نکته ها را ثابت کرد ،که این صفحات برای نوشنت آن
کافی نیستند .ولی چیزی که ما باید بر آن تمرکز کنیم اینست که قیام عیسی عالمتی برای
واقعی بودن فدیۀ انسان بود .عادل شمرده شدن یک واقعیت است .دیگر هیچ فشاری ،هیچ
اقتداری و یا هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند انسانی را محکوم کند که فدیۀ عیسی را
پذیرفته است .قیامت شکست شیطان را مهر زد .شیطان اقتدار خود را بر مرگ از دست داد ،مرگ
اسلحۀ بزرگ او به ضد انسان بود او دیگر کلیدهای موت را در دست ندارد ،عیسی این کلیدها را
از او گرفت .مکاشفه باب  ١آیه  :١٨مرده شدم و اینک تا ابداآلباد زنده هستم و کلیدهای موت و
عالم اموات نزد من است .قیام عیسی خانوادۀ الهی را با خود متحد کرد .یک رؤیای چهار هزار
ساله در آسمان حال به واقعیتی تبدیل شده بود .آه ،من می توانم آن شادی که در آسمان در آن
روز وجود داشت را تصور کنم .حال خداوند می توانست فرزندان داشته باشد.
آیا مى توانید تصور کنید که آسمان برای چهار هزار سال نازا و منتظر فدیۀ عیسی باشد؟ من
تقریبا ً آن احساس شادی که در قلب پدر بود را احساس کنم .من این احساس را وقتی که
فرزندانم به دنیا آمدند داشتم .امکان ندارد که بتوانم این احساسات را توصیف کنم ،این
موضوع یک شادی خالص و غیرقابل توصیفی است .به نوعی که احساس می کنید قلبتان به
شما لبخند می زند .آه ،شادی که در آن روز در آسمان بود ،در مزمور  ٢٤باب  ٧الى  ١٠داود
اینطور توصیف می کند :ای دروازه ها باز شوید ،دروازه های ابدی باز شوید .من می توانم
تصور که در آن روز قیام ،تمام موجودات آسمان بر روی انگشت های خود در انتظار بودند تا
اینکه عیسی مسیح از قبر قیام کند .مرگ دیگر قادر نیست او را در خود نگاه دارد ،بخاطر من
قیام کرد .بخاطر عادل شمردگی من قیام کرد ،بخاطر گناهان من مُرد و برای عدالت من قیام کرد.
رسالۀ روميان باب  ٤آيه  .٢۵وقتی او قیام کرد من و شما نیز قیام کردیم .او برای من و شما بر
مرگ پیروز شد ،هیچ احتیاجی نبود که او برای خود پیروز شود .او ابدی است ،او برای من و
شما غالب آمد .پیروزی او بر مرگ ،پیروزی ما نیز بر مرگ می باشد .چون ما با مرگ مسیح
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شریک شدیم ،با قیام او نیز شریک هستیم ،رسالۀ رومیان باب  ٦آيه  .۵مرگ نیش تو کجاست؟
رساله اول قرنتيان باب  ١۵آيه  .۵۵پولس به ما می گوید که بر سر مرگ چه آمد ،رساله
عبرانيان باب  ٢آيه  ١٤الى  :١۵پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند ،او نیز همچنان
در این دو شریک شد تا بوساطت موت ،صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد ،و آنانی
را که از ترس موت ،تمام عمر خود را گرفتار بندگی می بودند ،آزاد گرداند.
چه پیروزی پر جاللی برای بشریت! مدعی عدالت انجام گردید .خشم خدا بر گناه روی مسیح
پرداخت شد و محکومیت وضعیت خود را از دست داد .دیگر گناه احساس قدرت نداشت ،مرگ
حکومت خود را از دست داد .خدا با قربانی پسر خود خشنود بود ،فضای جهنم با قدرت قیامت
پر شده بود .ساعتهای تنهایی عیسی تمام شد و شاهزادۀ خدا از این به بعد طرد شده نبود.
نوايى بود که در عالم اموات شنیده می شد :ای دروازه ها باز شوید .آه ،چه ترسی در جهنم
بود! تمام موجودات جهنمی تالش کردند تا این مرد یعنی عیسی را به پائین بیاورند ،چگونه
می توانستند روح قدوس خدا را مغلوب کنند :رسالۀ اول یوحنا باب  ٤آیه  ،٤ای فرزندان شما
از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید زیرا که او در شما است ،بزرگتر است از آنکه در جهان
است .او عظیم است.
خیلی مهم است تا این را بدانیم که پیش از قیام عیسی او باید دوباره عادل می شد ،یعنی
اینکه رابطۀ او با پدر باید به وضعیت اولیه بر می گشت .روح او دوباره بر خدا زنده شد.
رسالۀ اول پطرس باب  ۳آیه  ١٨به ما اینطور می گوید :زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار
زحمت کشید ،یعنی عادلی برای ظاملان ،تا ما را نزد خدا بیاورد ،در حالیکه بحسب جسم مُرد،
لکن بحسب روح زنده گشت ،زمانی که خواستۀ عدالت پرداخته و گناه برداشته و جریمۀ آن
پرداخته شد ،عیسی دوباره عادل شد و در خدا زنده گشت در حقیقت او تولدی دوباره پیدا کرد،
او نخست زاده از مردگان گشت .خدا این را برای ما بعنوان فرزندان خود انجام داد که عیسی را
برخیزانید ،در مزمور  ٢آيه  ٧می گوید که تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم .اعمال باب
 ١٣آيه  :٣٣این امروز تو را تولید کردم به چه به معناست؟ رابطۀ او با پدر برگشت ،او دوباره
عادل شد .به یاد دارید که مطابق رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آیه  ٢١او گناه شد؟ براى اينكه روح
او از عالم اموات و از عمق جهنم برخیزد او می بایست دوباره عادل می شد.
روح او باید عادل می شد در اول تیموتاوس باب  ۳آیه  ١۶می خوانیم که :و باالجماع س ّر
دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح ،تصدیق کرده شد و به فرشتگان
مشهود گردید و به امّتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جالل باال برده شد .خدا در
جسم تجلی یافت ،در روح عادل شد ،توسط فرشتگان دیده شد ،به امتها موعظه شد ،در جهان
به او ایمان آوردند و در جالل دریافت شد .توجه کنید در روح عادل شد ،اشاره به روح انسانی
عیسی است و نه روح القدس .بسیاری از افراد متوجه نیستند که عیسی همانند من و شما
دارای روح انسانی بود و باور من اینست که هرگز روح عیسی گناه نکرد ،روح او هرگز به ضد
خدا برنخاست .همیشه مردم گناه را یک عمل جسمانی می دانند ولی گناه ابتدا در روح ما
ریشه می دواند و در اعماق و قلب ما.
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این تصمیم در روح خود را در جسم و در بدنهای ما مجسم می کند .مردم صبح بطور ناگهانی
چشم خود را از خواب باز و در تختخواب و با فردی اشتباه نمی کنند ،بلکه روی آن فکر می
کنند و نقشه می کشند .حتما ً باید وسوسه شده و وارد آن بشوند .پس ابتدا گناه در انسانیت
اولیۀ ما یعنی روح ما انجام می شود .وقتی ما عادل شمرده می شویم و یا پاک می شویم،
ابتدا ما در روح عادل می شویم.
این روح ما می باشد که عدالت خدا می شود ،نه جسم و جان ما ،رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آیه
 :٢١زيرا او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.
ً
معموال این مرحله با نجات اشتباه
بدن فیزیکی و جان ما باید توسط کالم خدا تقدیش بشود،
شناخته شده است .آن انسانیت واقعی ما روح ما است ،جان و بدن ما تحت تأثیر روح ما قرار
ً
کامال شکسته شد .او توسط پدر بخاطر
دارد و نه برعکس .عیسی گناه گشت و رابطۀ او با پدر
ما طرد شد ،او توسط خدا بخاطر ما لعنت شد ،رسالۀ غالطیان باب  ۳آیه  .١٣اما او در آن صبح
قیام ،به رابطۀ اولیۀ خود با پدر برگشت .در حقیقت عیسی تولدی دوباره گرفت ،روح انسانی او
عادل شد ،به این معنی که رابطۀ او به حالت اول برگشت .در حقیقت عیسی اولین انسان تولد
تازه یافته است .براى همین است که آیات اعالن می کنند :او نخست زاده از مردگان است و او
سر بدن کلیساست و آغاز که در همه چیز او مقدم است .عیسی اولین انسان تولد تازه یافته
است ،در نتیجه هیچ انسانی نمی توانست به حضور خدا برود .رسالۀ كلوسيان باب  ١آيه .١٨
هیچ انسانی قبل از عیسی مسیح تولد تازه نداشت.
برای همین است که در عهد عتیق ،عدالت بر مقدسین قدیمی داده می شد .عدالت به حساب آنها
گذاشته می شد ،همۀ آنها در فردوس نگاه داشته شده بودند و نمی توانستند وارد بهشت شده
و در حضور خدا بایستند .هیچ دسترسی به خدا نبود .کتابمقدس در رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه
 ۸می فرماید :که به این همه روح القدس اشاره می نماید بر اینکه مادامی که خیمۀ ا ّول
برپاست ،راه مکان اقدس ظاهر نمى شود .مقدسني عهد عتيق در يك مكان موقتى گذاشته شده
بودند تا اينكه عيسى قربانى کناهان آنها را بگذراند ،اینجاست که ما رسالۀ عبرانیان باب ۹
آیه  ١۵را می فهمیم که می گوید :و از این جهت او متوسط عهد تازه ای است تا چون موت
برای کفّاره تقصیرات عهد اول بوقوع آمد ،خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را بیابند وقتی
عیسی به آسمان صعود کرد ،مقدسین عهد عتیق را با خود به آنجا برد ،رسالۀ افسسیان باب
 ٤آیه  ۸بنابراین می گوید :چون او به اعلی علیین صعود نمود ،اسیری را به اسیری برد و
بخششها به مردم داد .آنها را به حضور خدا برد ،در اعمال رسوالن باب  ١آیه  ،۹ما دربارۀ ابری
می خوانیم که او را قبل از صعودش برگرفت .بسیاری از مفسیرین بر این عقیده هستند که این
همان ابر مقدسین در عهد عتیق است که در رسالۀ عبرانیان باب  ١٢آیه  ١به آن اشاره شده
است :بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم ،هر بار گران و گناهی را
که ما را سخت میپیچد ،دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است

!
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بدويم.
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شكست شيطان
عیسی نه فقط بر مرگ غالب آمد بلکه او قدرت شیطان بر انسان را شکست داد، ،انجيل لوقا باب
 ١١آيه  ٢١الى  :٢٢وقتی که مرد زورآور سالح پوشیده ،خانۀ خود را نگاه دارد ،اموال او
محفوظ باشد .امّا چون شخصی زورآورتر از او آید ،بر او غلبه یافته ،همه اسلحۀ او را كه بدن
اعتماد مى داشت ،از مى گیرد و اموال او را تقسیم می کند .ما نمی دانیم در آن سه روز بر
عیسی چه اتفاقاتی ُرخ داد ولی می دانیم که اطراف او را گرفته بودند ،در رسالۀ کولسیان باب
 ٢آیه  ١۵می خوانیم که عیسی صبح روز قیام چه کرد :و از خویشنت ریاسات و قوّات را بیرون
کرده ،آنها را عالنیۀ آشکار نمود ،چون در آن بر آنها ظفر یافت .ترجمۀ ویمونت می گوید که
تمام رؤسا و رهبران خود را از عیسی تکاند و وقتی او با جرأت روی صلیب بر آنها پیروز شد،
آنها را شکست یافته اعالن کرد .حتما ً ایل و تبار جهنم اطراف عیسی را گرفته بودند ولی او در
آن صبح قیام همۀ آنها را از خود دور کرد .آنها را در سرزمین خودشان شکست داد.
تمام اسلحۀ آنها را گرفت و شیطان را تارج کرد و برای همین است که من و شما می توانیم به
شیطان دستور بدهیم و او از ما اطاعت می کند .پیروزی عیسی بر شیطان پیروزی ما محسوب
می شود .عیسی نمی بایست بر شیطان غالب بشود ،اینکار را برای من و شما انجام داد .ما در
قدرت قیام عیسی شریک هستیم ،ما در قیامت وی رسالۀ رومیان باب  ۶آیه  :۵زیرا اگر بر مثال
موت او متّحد گشتیم ،هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد .در قیامت وی شریک
هستیم و در آن مشابه گردیم یعنی چه؟ یعنی اینکه در آنجا من با عیسی بودم .به یاد که
پولس در رسالۀ غالطیان باب  ٢آیه  ٢٠چه گفت :با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم
لیکن نه من بعد از این ،بلکه مسیح در من زندگى مى كند .و زندگانى كه الحال در جسم مى كنم
كه مرا محبٓت نمود و خود را براى من داد .چه وقت پولس روی صلیب بود؟ با عیسی .از نگاه
عدالت ،در آنجا پولس با عیسی بود .من و شما با او مصلوب شدیم و قیام یافتیم .عیسی
وقتی شیطان را در تاریکی مطلق زد ،ما نیز با او بودیم و او را نیز زدیم .پیروزی عیسی
پیروزی ما می باشد .ما در قیامت او شریک شدیم .آه که چقدر کلیسا این حقیقت عظیم را به
کُندی درک می کند ،قلب ما به درد می آید .ما تمام قدرت را بر شیطان و بر نیروهای او داریم و
چقدر ناراحت کننده است که این روزها واعظین در مورد شیطان صحبت می کنند .چقدر
ناراحت کننده است که مسیحیان از کاری صحبت می کنند که شیطان با آنها کرده است.
پیروزی عیسی را درک نکرده اند و از افتخارات پسر بودن خدا استفاده نمی کنند .ببینید که
کالم خدا دربارۀ ما چه می گوید ،رسالۀ اول یوحنا باب  ۵آیه  :١٨و می دانیم که هر که از خدا
مولود شده است ،گناه نمی کند بلکه کسی که از خدا تو ّلد یافت ،خود را نگاه مى دارد و آن
ً
کامال هیچ تماسی با
شرير آن را ملس نمى كند .دقت كنيد كه شرير او را ملس نمى كند .شیطان
ایمانداری که در مسیح است ندارد ،ما به ملکوت پسر خدا منتقل شده ایم .رسالۀ کولسیان باب
 ١آیه  :١٣و ما را از قدرت ظلمت رهانیده ،به ملکوت پسر محبّت خود منتقل ساخت .آیا می
دانید که کجاست؟ جايى که شیطان دسترسی ندارد و بیرون محدودۀ او می باشد ،هللویاه .بله
فریاد بزنید .با صدای بلند .قیام عیسی ثابت می کند که هر آنچه گفته است حقیقت دارد.
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هیچکس ،یعنی هیچکس تا به حال قادر نبوده است تا مرگ را شکست دهد ،هیچ فلسفه و هیچ
مکتبی روی زمین نیست که اعالن کند مرگ را شکست داده است چه برسد به اینکه اعالن
پیروزی بکند ،نه حتی یک نفر .اگر قیام عیسی را رد کنید بشر هیچ چیزی حتی تا ابدیت ندارد
که به آن وصل بشود .اگر قیام عیسی صحت نداشته باشد که مذاهب و فالسفه می گویند ،پس
چگونه رهبران آنها چنین ادعایی را نکردند .این اصلی که مسیحیت تنها سیستم ایمانی است
که در طول تاریخ بشر ادعا می کند که بر مرگ پیروز است ،حداقل اینست که مردم باید آن را
امتحان کنند .قیامت از مردگان یک ادعای عظیم و بزرگی است .مسیحیت چگونه جرأت دارد که
چنین ادعایی می کند ،آیا اسالم جرأت دارد چنین ادعائی کند؟ آیا شاهدان یهوه ،تمام فالسفۀ
نیو ایج و سیستمهای غربی جرأت چنین ادعای را دارند؟ اگر چنین ادعائی کنند احمق هستند،
چرا؟ چونکه رهبران آنها در قبر هستند .قبرهایی که با سنگ زینت شده ،قبرهایی که تبدیل به
معابدی شده برای میلیونها نفر که پیروان آنها هستند .به اسالم نگاه کنید ،بزرگترین
قبرستانها را دارند ،مسلمانان میلیونها دالر در تمام اطراف دنیا خرج می کنند تا قبور پیامبر و
امامان خود را نگاه داری و تزئین کنند .هرگز نمی توانند به قیامت از مردگان نزدیک بشوند چه
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برسد به اینکه وعدۀ آن را به پیروان خود بدهند .جالل بر خداوند.

طلوع عهد جديد
چند اصل در رابطه با اتفاقات بعد از قیام خداوندمان عیسی مسیح وجود دارند که باید در نظر
داشته باشیم ،در انجیل یوحنا باب  ٢٠آیه  :١٧عیسی بدو گفت :مرا ملس مکن زیرا که هنوز نزد
پدر خود باال نرفته ام .ولیکن نزد برادران من رفته ،به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و
خدای خود و خدای شما می روم .توجه دارید که عیسی به مریم گفت که مرا ملس نکن چون که
نزد پدر نرفته ام ،این سخن بدین معناست که قدم اول عیسی بعد از قیام زمین بود .او شاگردان
خود را مالقات کرد و تسلی داد .برای مدت چهل روز او شاگردان خود را در وضعیت های
مختلف و زمانهای مختلف مالقات می کند .در انجیل یوحنا باب  ٢٠آیه  ٢٧می خوانیم :و بعد
از هشت روز با شاگردان و با توما در خانه ای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی
آمد و در میان ایستاده ،گفت :سالم بر شما باد .
پس از این آیه متوجه می شویم که عیسی بین مالقات مریم و توما به آسمان رفت ،سؤال
اینجاست که بین مالقات خود از آسمان و شاگردان چه کرد؟ پاسخ این سؤال را در رسالۀ
عبرانیان باب  ۹آیه  ١٢پیدا می کنیم :و نه به خون بزها و گوساله ها ،بلکه به خون خود ،یک
مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیۀ ابدی را یافت .عیسی خون خود را در برابر تخت خدا
تقدیم کرد و قانونا ً فدیۀ ابدی ما را دریافت کرد .تقدیم خون خود در برابر پدر فدیۀ ما را مُهر
کرد ،عهد جدید زمانی شروع شد که عیسی روی صلیب مُرد ،در آیۀ  ١۵اینطور می خوانیم :و از
این جهت او متوسط عهد تازه ای است تا چون موت برای کفّاره تقصیرات عهد اول بوقوع آمد،
خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را بیابند توسط مرگ خود برای فدیۀ گناهان ما که در عهد اول
آنهایی را که خوانده شدند ،وعدۀ میراث ابدی را دریافت کنند.
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با ورود عیسی به حضور پدر و تقدیم خون خود بعنوان قربانی ابدی فدیۀ ما در دادگاه عالی
جهان مُهر شد .خدا قربانی پسر خود را پذیرفت به این معنی که ما فدیه و آزاد شدیم .ما
بازخرید شدیم .بدین معنی است که هر چیزی که توسط مرگ ،دفن و قیام او مهیا به من تعلق
دارد ،مُهر شده است و تمام وعده ها و منقعت ها بلی و در او آمین هستند .یک نجات کامل با
تمام منفعت آن .با ورود عیسی به قدس القداس در آسمان یک عصر جدید از تاریخ بشریت
شروع شد ،طلوعی از عهد جدید .حاال تولد تازه تبدیل به یک واقعیت می گردد .انسان می
تواند دوباره متولد بشود ،از خدا متولد بشود.
طبیعت خدا می تواند به انسان عطا بشود ،انسان می تواند حامل حیات ابدی خدا بشود.
انسان قادر خواهد بود تا شریک طبیعت الهی بشود ،االن خانوادۀ خدا دارای یک واقعیتی
است .رؤیای آسمان انجام شد ،عیسی سرکلیسا یعنی بدن او و هر ایماندار عضوی از بدن او
شد ،شروع روزی جدید .وقتی که انسان دوباره قادر بود تا بر نیروهای شریر بر روی زمین
حکومت کند .یک عصر جدیدی با خلقت جدید سلطنت کرد .روز پنطیکاست زمانی بود که کلیسا
با فدیۀ عیسی شروع به فعالیت کرد ،روز پنطیکاست شاگردان عیسی و گروهی از صد و بیست
نفر از زنان و مردان تولد تازه یافتند .ایمان آنها دیگر براساس پنج حس طبیعی آنها نبود بلکه
براساس کالم خدا .آنها توسط قدرت روح القدس ،همچون استاد و خداوند خود شروع به عمل
کردند .به دقت زندگی شاگردان عیسی قبل از روز پنطیکاست را به دقت مطالعه کنید ،سپس
متوجه یک فرق بزرگی خواهید شد .موضوع این نبود که آنها فقط از روح القدس پر شدند بلکه
آنها از خدا تولد تازه یافتند ،آنها طبیعت خدا را دریافت کردند .حاال آنها فکر مسیح را دارند،
همان روح قدوس خدا که در عیسی ساکن بود ،االن بر آنها با همان قابلیت و مسیح و حیات
ساکن است.
شروع به لرزه انداخنت نیروهای تاریکی کردند .اینها همان مردانی هستند که از یهودیان
متعصب ترس داشتند ،متوجه جرأت پطرس در برابر رهبران مذهبی در اعمال رسوالن باب  ۳و
 ٤باشید .آیا این همان مردی است که به دلیل ترس از یهودیان سه بار عیسی را انکار کرد؟ چه
اتفاقی ُرخ داد؟ حیات خدا بر او قرار گرفت ،روح خدا بر او ساکن شد .طلوع روز جدید ،روزی که
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عدالت خدا بر روی زمین توسط مردان و زنانی که از او تولد یافتند سلطنت می کند.
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عیسی پری خدا بود که در جسم مجسم شد ،کلمۀ خدا در خون و جسم مجسم شد.

دیدن عیسی یعنی خدای پدر در عمل .شنیدن عیسی یعنی شنیدن اینکه پدر چگونه فکر و عمل
می کند ،او که مرا دیده ،پدر را دیده است .عیسی گفت من پدر یک هستیم  ،انجیل یوحنا باب
 ١٠آیه  .۳۰یک در فکر.
یک در کالم.
یک در هدف.
یک در طبیعت.
یک در حیات.
یک از همان ابتدا.
گرایشی وجود دارد که ما پدر را از عیسی جدا کنیم ،چونکه او را در جسم می بینیم.
این مشکلی افرادی بود که در اطراف بودند ،در رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آیه  ١٦پولس می
گوید :بنابراین ،ما بعد از این هیچ کس را بحسب جسم نمی شناسیم ،بلکه هرگاه مسیح را هم
بحسب جسم شناخته بودیم ،اآلن دیگر او را نمی شناسیم.
مسیحیان عیسی را در نور دیگر و پدر را در نور دیگری نگاه می کنند ،این موضوع را در
دعای آنها می شنویم ،در تون صدای آنها می شنویم که به عیسی چگونه دعا می کنند تا به
نزد پدر .بیشترین دعای مسیحیان خطاب به عیسی ،خدا و یا خداوند میباشد ولی کمتر می
شنویم که مردم خطاب به پدر دعا کنند .می دانید او برای دنیا خدا محسوب می شود اما برای
من پدر است .وقتی می گوئید خدایا من را کمک کن به این معناست که با رابطۀ چندانی ندارید.
به دعاهای عیسی در کتابمقدس نگاه کند انجيل يوحنا باب  ١١آيه  :٤١پدر از تو متشکرم،
ً
کامال در اتحاد با پدر بودعیسی برای ما نمونه ای
فرياد پسر بود .عیسی انسان کامل و
گذاشت از اینکه رابطۀ ما با پدر چگونه باید باشد .من ایمان دارم که چهار انجیل بخاطر این
مطلب نوشته شد تا ما بدانیم که با پدر آسمان چگونه رفتار کنیم .مخصوصا ً انجیل یوحنا این
اهمیت را داراست چون یوحنا رابطۀ مخصوص عیسی با پدر را بیان می کند .عیسی درست
قبل از صعود خود در انجیل یوحنا باب  ٢٠آیه  ١٧گفت :من نزد پدرم می روم ،پدر من و خدای
شما متوجه باشید که او هیچ تفاوتی بین رابطۀ خود با پدر و رابطۀ ما با پدر قائل نمی شود،
پدر من و پدر شما ،یوحنا نمی توانست بیشتر از این توضیحی دربارۀ موقعیت ما با پدر
توضیح بدهد چرا که انجیل او برای این هدف نوشته نشد .انجیل یوحنا برای این نوشته شد
تا من بدانم که عیسی چطور عمل می کرد ،چطور با پدر رفتار می کرد و چطور با خدای پدر راه
می رفت ،خداوند عیسی این طریق را به ما نشان داد.
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عیسی نمونۀ من
من با عیسی در همان خانواده هستم ،رسالۀ عبرانيان باب  ٢آیه ،١١
او مرا برادر خود می خواند ،رسالۀ عبرانیان باب  ٢آیه  :١٤زانرو که چون مقدٓس کننده و
مقدّسان همه از یک می باشند ،از این جهت عار ندارد که ایشان را برادر بخواند .انجيل يوحنا
باب  ١۵آيه .١۵
من از پدر هستم چنانكه عيسى از پدر بود ،رسالۀ اول يوحنا باب  ٤آيه .٤
چگونه عيسىى با پدر راه مى رفت؟ چه نوع افتخارى داشت؟ من هم چون هم ارث با او هستم.
ادارای همان افتخارات و منافع هستم ،رسالۀ رومیان باب  ۸آیه .١٧
عیسی فرمود هرآنچه پدر دارد به من تعلق دارید ،انجیل یوحنا باب  ١٦آيه .١۵
آیا شما می توانید این را بگوئید؟ پولس این را اعالن می کرد ،رسالۀ اول قرنتیان باب  ۳آیه .٢١
آنقدر کلیسا بی ایمانی و انسانیت را موعظه کرده ،که ما خود را بیش از یک گناهکار که به
وسیلۀ فیض نجات یافته نمی بینیم .این آن تصویری است که دنیا دارد .برای همین است که ما
را گروهی انسانهای بدبخت و بیچاره می بیند .ما برای مدتهای زیاد است که سرود "فیض
عجیب" را می سرائیم اما این سرود برای ایمانداران نیست.
چرا که من دیگر گناهکار نیستم بلکه عدالت خود خدا ،بارها شنیده ام که مردم می گویند من
گناهکاری هستم که توسط فیض نجات یافته ام .آيا شما گناهکار هستید یا یک نجات یافته؟
شما نمی توانید هر دوی آنها باشید ،این دیوانگی است.
چه وقت کلیسا باور می کند که عیسی چه کرده است؟ چه وقت ما اعتراف می کنیم در او که
هستیم؟ چه وقت ما تغییر می کنیم و تبدیل به تصویری می شویم که پدر ما را برای آن آفریده
است؟ من فکر کنم االن وقت آن رسیده است.
آیا به این آیه دقت کرده اید؟ رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه  :٢٦زیرا در این صورت می بایست که او
از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد .لکن اآلن یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی
خود ،گناه را محو سازد.
اینجا تأکید بر من است .اگر عیسی گناه را محو ساخت پس چرا  % ۸۰درصد از موعظاتی که
کلیساها کرده می شود دربارۀ گناه است؟ چرا ما بیشتر دربارۀ ترسها ،مرضها ،مشکالت خود
سرود می خوانیم تا آنچه که توسط مرگ ،دفن و قیام بدست آورده ایم؟
امروزه بدن مسیح در آمریکا یک سیستم سستی دارد .ما درصد کوچکی از فدیه را گرفته ایم و
بیشتر از آن را موعظه می کنیم؟ ما در سیستم ایمانی خود جوهر و استحکام نداریم ،ما آن
دانش مکاشفه ای را نداریم .درکلیساهای ما براساس مذهب ،سنت و اعمالی که نوری از جالل
خبر خوش باقی نمانده است .قلب من برای بدن مسیح به درد می آید ،بدن مسیح شکستنی
است و ما نجات خود را توسط اعمال خود نشان می دهیم.
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با کارهای خود نجات را به دست می آوریم و این بسیار موضوع دشواری است.
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او گناه را محو ساخت
آه خدا را شکر که عيسى گناه را محو ساخت و مرگ را از بین برد .رسالۀ عبرانيان باب  ٩آيه ٢٦
مرگ را از بین برد .يوحنا باب  ١١آيه .٢٦
مرض و درد را از بین برد .اول پطرس باب  ٢آيه .٢٤
کمبود و فقر را از بین برد .دوم پطرس باب  ١آيه .٤
شکست را از بین برد .دوم قرنتيان باب  ٨آيه .٩
ترس را از بین برد .رسالۀ عبرانيان باب  ٢آيه .١۵
خدا را شکر شیطان و تمام دار و دستۀ او را از شکست داد ،رسالۀ کولسیان باب  ٢آیه  ١٣الی
 :١۵و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید ،با او زنده گردانید چونکه همۀ
خطایای شما را آمرزید ،و آن دستخطّی را که ض ّد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود،
محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده ،از میان برداشت.
و از خویشنت ریاسات و قوّات را بیرون کرده ،آنها را عالنیۀ آشکار نمود ،چون در آن بر آنها
ظفر یافت .نیازی نبود که عیسی شیطان را بزند .متوجه شده اید که شریر به پای عیسی می
افتاد ،حتی قبل از اینکه به روی صلیب برود؟ این قبل از رسالۀ کولسیان باب  ٢آیه  ١٣الی ،١۵
انجام شد ،این بدین معناست که او استاد آنها بود .پس چرا باید با مرگ خود آنها را خلع
صالح می کرد؟ برای من و شما بود .برای فرزندان آدم که به شیطان و روحهای شریر او
فروخته شدند .من االن در کنار مسیح نشسته ام ،رسالۀ افسسیان باب  ٢آیه  :٦با او برخیزانید
و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید .این کجاست؟ در جایهای آسمانی؟ یعنی کجا؟
در دست راست خدای پدر ،رسالۀ عبرانیان باب  ١٠آيه .١٢
دقیقا ً کجاست؟ باالتر از هر ریاست و قدرت و نامی ،نه فقط در عصر بلکه در زمان آینده ،رسالۀ
افسسیان باب  ١آیه  .٢١که در وی تمامی عمارت با هم مرتّب شده ،به هیکل مقدّس در خداوند
نمّ و می کند .بلی ،فریاد برآورید .این من و شما را به انسانهای فوق العاده ای تبدیل می
سازد ،این ما را بر شیطان سرور و باالتر می سازد ،من دیگر انسان بدبخت نیستم .خیر،
میلیونها بار نه .بسيارى از معلمین کتابمقدس امروزی بر این ایمان دارند که ما دو طبیعت
داریم ،آنها می گویند که این دو هنوز در ما وجود دارند یعنی ما اینکه هنوز بخاطر گناه که از
شیطان می باشد زیر سلطۀ او هستیم ،انجیل یوحنا باب  ۸آیه  ٤٤و رسالۀ اول یوحنا باب ۳
آیه  .۸بدین معنا که عیسی به اندازۀ کافی قوی نبود تا ما را از قدرت گناه آزاد کند یعنی اینکه
فدیۀ عیسی ناقص بود و وقتی که ما بمیریم نصف طبیعت ما به جهنم می رود و نصف دیگر
آن نزد خدا .اين نوع تعلیم در فهم حس ما می باشد .فهم حس ما نتیجۀ ندانسنت دانش حقیقی
از کالم خداست .مردم تجربیات خود را تعلیم می دهند و آیاتی را پیدا می کنند که تعالیم خود
را تائید کند .با گناهان خود در زندگی می جنگند چونکه فکر خودشان را بر اساس حقیقت کالم
خدا تازه نکرده اند .چونکه آنها صادق هستند آیات کالم خدا را با زندگی خود مطابقت می
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دهند و نتیجتا ً کالم خدا هیچ تأثیری در زندگی آنها ندارد و سایرینی را که می خواهند تا از
کالم خدا برکت بگیرند را منحرف می کنند .آیات در مورد این مسئله بسیار واضح می باشند
اینکه عیسی گناه و طبیعت آن را شکست داد .دیگر گناه بر فرزند خدا حکومتی ندارد ،رسالۀ
رومیان باب  ۶آیه  ،١٤عیسی با گناه و موتور آن برخورد کرد .در رسالۀ رومیان  ٦:٦می خوانیم
که انسانیت کهنه با او مصلوب شد تا اینکه گناه در بدنهای ما از بین برود و دیگر بردۀ آن
نباشیم ،دیگر گناه قدرتی ندارد عیسی روی صلیب مصلوب شد ،رسالۀ رومیان  .٦ :٦جسد گناه
چیست؟ جسد گناه موتور آن و طبیعت کهنۀ ما می باشد ،طبیعت کهنۀ ما با مسیح بر صلیب
مصلوب شد و مُرد.
وقتی که این عمل انجام شد ما از گناه مُبرا شدیم ،رسالۀ رومیان باب  ۶آیه  .۷متوجه باشید که
کالم دربارۀ گناه در رسالۀ روميان باب  ٦آیۀ  ١٢چه می گوید :پس گناه در جسم فانی شما
حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید ،وقتی که می گوید اجازه ندهید بدین معناست
که اجازه ندهید و این شما هستید که نباید اجازه بدهید ،یعنی اینکه شما کنترل گناه را در
دست دارید ،شما ارباب آن هستید .اگر اجازه بدهید اطاعت خواهید کرد ولی به آن اجازه
ندهید .مردم رسالۀ رومیان باب  ۷آیه  ١۵الی  ٢۵را بطور اشتباه تعبیر می کنند و یک یا دو آیۀ
آن را برای خود بر می دارند ،شما نمی توانید آیات را از محتوای آن منت بردارید و یک تئوری و
اصولی از آن بسازید و آن را بطوری که می خواهید تعلیم بدهید .تمام فصل  ٧روميان را
بخوانيد.
پولس رسول دربارۀ انسان زیر شریعت صحبت می کند ،آیۀ یک را نگاه کنید :پس چه گوییم؟
آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم .زیرا که شهوت را نمی
دانستم ،اگر شریعت نمی گفت که طمع مورز .پولس دربارۀ شخصی صحبت می کند که زیر
شریعت می باشد ،آیات  ١۵الی  ،٢۵به افرادی که زیر شریعت هستند مربوط می شود ،با فکر
خود خدا را خدمت می کنند ،در صورتی که شریعت گناه در اعضای آنها عمل می کند .آیۀ :٢٣
لکن شریعتی دیگر در اعضای خود می بینم که با شریعت ذهن من منازعه و مرا اسیر می سازد
به آن شریعت گناه که در اعضای من است.
چنین انسانی بیچاره است و این آن چیزی است که پولس سعی بر توصیف آن دارد ،این
موضوع غم انگیز است که یک ایماندار تولد تازه یافته هنوز بر این باور است که گناهکار است
در حالی که توسط فیض نجات یافته است ،رومیان باب  ۷آیه  ١۵الی .٢۵
خلقت تازه ای را توصیف نمی کند که عدالت خدا شده است .اگر هنوز گناه در شما عمل می
کند بدین معناست که عیسی در فدیۀ خود شکست خورده است یعنی اینکه قادر نبود تا از
قدرت و حکومت گناه توسط مرگ خود رها سازد ،نمی تواست توسط مرگ ،دفن و قیام خود آزاد
سازد ،یعنی شیطان قویتر از عیسی است .چه دروغ بزرگی! در رساله رومیان به این آیات دقت
کنید ،باب  ٦آیه  :٢حاشا! مایانی که از گناه مردیم ،چگونه در آن زیست کنیم؟ و آیۀ  :٦زیرا این
را می دانیم که انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ديگر گناه را
بندگى نكنيم ،و آيه  ،١١همني طور شما نيز خود را نسبت به گناه مرده اما نسبت به خدا در
اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید .و آیۀ  :١٤زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد ،چونکه
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زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض .آیۀ  :١٧امّا شکر خدا را که هر چند غالمان گناه می بودید،
لیکن اآلن از دل ،مطیع آن صورت تعلیم گردیده اید که به آن سپرده شده اید.
و آیۀ  :١٨و از گناه آزاد شده ،غالمان عدالت گشته اید .و آيه  :٢٢اما الحال چونکه از گناه
آزاد شده و غالمان خدا گشتهاید ،ثمر خود را برای قدوسیت میآورید که عاقبت آن ،حیات
جاودانی است .رسالۀ رومیان باب  ۸آیه ٢مى گويد :زیرا که شریعت روح حیات در مسیح
عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید.
من فکر کنم این آیات کافی باشند برای اینکه اصلی را که عیسی ما را از اسارات شریعت آزاد
می سازد را درک کنیم .پس اگر مسیحیان آزاد هستند چرا گناه می کنند؟ این بسیار سؤال
مهمی است که ما باید آن را به دقت مطالعه کنیم.

گناه چیست؟
ابتدا اجازه بدهید با هم ببینیم که گناه چیست؟ گناه یک نیروی روحانی است که با شیطان
شروع شد ،یک موجود روحانی ،انجیل یوحنا باب  ۸آیه  ٤٤و رسالۀ اول یوحنا باب  ۳آیه .۸
گناه یک عمل روحانی به ضد کالم خدا محسوب می شود .گناه انکار خداست .رقابت با حقیقت
است ،گناه در حقیقت اینست که راستی را با یک حقیقت جایگزین کنیم.
وقتی که آدم و حوا گناه کردند در حقیقت آنها به دروغ شیطان اعتماد کردند تا به راستی خدا.
شیطان از طبیعت خود سخن گفت وقتی که به حوا گفت آنها نخواهند مُرد .این کلمات به ضد
آنچه بود که خدا فرمود .به ضد طبیعت و حقیقت و حیات خداست ،خدا را دروغگو خطاب کرد.
این وضعیت روحانی است .پیشنهاد شیطان به حوا کالم خدا را رد کرد ،پیدایش باب  ۳آیه :٤
مار به زن گفت :هر آینه نخواهید مُرد.
کالم خدا حیات اوست ،یوحنا باب  ٦آیه  ۳۵گناه منکر شدن حیات خداست .گناه انسان را از
حیات خدا جدا می کند .این تاریکی است .تاریکی یک وضعیت روحانی است .جدایی کامل از
منبع نور و حیات .جایی که تاریکی مطلق هست نور نمی تواند وجود داشته باشد .پس
تاریکی و مرگ یکی هستند .آنها بطور طبیعی یکی هستند .پس گناه با تاریکی متحد است،
طبیعت واقعی شیطان است .در نتیجه گناه طبیعت شیطان است .یک وضعیت روحانی است.
کتاب مقدس می گوید که گناه توسط یک انسان وارد دنیا شد .کتابمقدس در رسالۀ رومیان باب
 ۵آیه  ١٢می گوید :پس ،همانگونه که گناه بهواسطۀ یک انسان وارد جهان شد ،و بهواسطۀ
گناه ،مرگ آمد ،و بدینسان مرگ دامنگیر همۀ انسانها گردید ،از آنجا که همه گناه کردند.
کتابمقدس همینطور در رسالۀ رومیان باب  ۷آیه  ۸می فرماید :امّا گناه با سوء استغاده از این
حکم ِ شریعت ،فرصت یافت تا هر نوع طمع را در من پدید آورد .زیرا جدا از شریعت ،گناه مرده
است .اگر گناه چیزی را در من می تواند بوجود بیاورد به این معنی است که گناه یک سیستم
اجرایی است .حیات خود را دارد.
گناه در طبیعت انسان ریشه گرفت و شروع به تولید کرد .انسان یک موجود سقوط کرده ای شد.
مساوی با طبیعت شیطان و با تمام امیال شریرانه او گناه )طبیعت شیطان( در وجود انسان،
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تمام وجود او را تحت تأثیر قرار داد ،روح ،جان و جسم .طبیعت انسان گناه آلود شد .روح
انسان از روح خدا )مرگ روحانی( جدا شده ،زمینه ای برای گناه شد .زمین بازی شیطان ،بدن
انسان معبد انواع شریر و روح های ناپاک شد .و جان انسان برده هر چیز دیدنی شد .در
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حقیقت جان و بدن انسان برده روح او شدند.

گناه در روح انسان
گناه در روح انسان حاکم تمام وجود او شد .وضعیت انسان نوعی زندگی را تولید کرد که ضد
نقشه خدا برای او بود .شیوۀ زندگی انسان او را دشمن خدا ساخت ،رد کردن هر آنچه قابل
احترام ،عادل و راست در دید خدا است .اشعيا باب  ٤٦آيه  .١٢عيسى آن طبیعت گناه را
مصلوب کرد .عیسی ،توسط مرگ خود ،گناه را برداشت.
دوباره به ياد داشته باشید که گناه یک سیستم روحانی است که در من هر امیال شریرانه را
تولید می کند .رسالۀ رومیان باب  ۷آیه  :۸لکن گناه از حکم فرصت جسته ،هر قسم طمع را در
من پدید آورد ،زیرا بدون شریعت گناه مرده است.
در رسالۀ افسسیان باب  ٢آیه  ١می خوانیم :و زنده شدید که در گناهان خود مرده بودید.
من زنده شدم.
گناه برداشته شد.
روح من تولد دوباره گرفت.
این به چه معنی است؟ یعنی روح من که بخاطر جدایی از خدا جایگاه گناه بود ،وارد یک رابطه
زنده با خدا شد .روح من زنده شد )به حیات خدا وصل شد( گناه برداشته شد .رسالۀ عبرانیان
باب  ۹آیه ٢٦
قدرت گناه شکسته شد.
طبیعت گناه سلطه خود را در روح فرزند خدا از دست داد .رسالۀ رومیان گناه دیگر نمی تواند
در روح تولد تازه شده زندگی کند .رسالۀ رومیان باب  ۵آيه  ،٢١تا همانگونه که گناه در مرگ
حکمرانی کرد ،فیض نیز در پارسایی حکم براند و به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح ،به حیات
جاویدان رهنمون شود.
.گناه فقط در مرگ می تواند سلطنت کند
گناه نمی تواند در جایی سلطنت کند که مرگ )طبیعت شیطان( وجود ندارد .یک ایماندار از
مرگ گذشته )طبیعت شیطان( وارد حیات )طبیعت خدا( شده است .انجیل یوحنا باب  ۵آیه ٢٤
و رسالۀ اول یوحنا باب  ٣آيه  ١٤الى  .١۵طبیعت کهنۀ طبیعت گناه آلود با عیسی مصلوب
شد .رسالۀ رومیان باب  ٦آيه  :٦من با مسیح مطلوب شدم .رسالۀ غالطیان باب  ٢آيه ،٢٠
پولس دربارۀ چه کسی صحبت می کند؟ این"من" کیست؟ باید انسان کهنه باشد .انسان
گناهكار ،انسانی که از آدم بدنیا آمد .توجه کنید ،پولس نگفت من مطلوب می شوم یا مصلوب
خواهم شد .او گفت "مصلوب شده ام ".فعل گذشته است .انجام شده .تمام شد .انسان کهنه
دیگر زیست نمی کند.
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برای همیشه رفته است .ایماندار در مسیح ،اآلن در او متحد است .کسی که با خداوند متحد
است با او در یک روح است .رسالۀ اول قرنتیان باب  ۶آیه  :١٧گناه دیگر در روح او نیست .غیر
از این روح من مسکن هم شیطان و هم خدا می شود! من مابین عیسی و شیطان تقسیم می
شوم! آن یک آفرینش خنده داری می شود ،نه یک خلقت تازه.
خیر ،حال روح من با خدا یکی می شود .شیطان دیگر بر من حکومت نمی کند .عیسی من را از
حکومت شیطان آزاد کرد .رسالۀ كلوسيان باب  ١آیه  ١٣الی  .١۵من زیر حکومت عیسی هستم.
من االن در پادشاهی او هستم .پس چرا ،مسیحیان گناه می کنند؟
اگر مسیحیان تولد تازه دارند و از گناه و طبیعت گناه آزادند ،پس چرا گناه می کنند؟ در تجربۀ
تولد تازه ،روح شخص از نوع متولد می شود ،یا بهتر بگویم ،روح او وارد رابطۀ زنده ای با
خدا می شود .اما جسم و جان او هنوز تغییر نیافته است.
اگر قبل از پذیرفنت مسیح بی مو بودید ،بعد از تولد تازه نیز بی مو خواهی بود .اگر کوتاه قد
بودید ،بعد از نجات نیز كوتاه خواهید بود .البته به این معنی نیست که جسم تان تحت تأثیر
نخواهد گرفت .در واقع جسم شما بخاطر زندگی جدید با خدا تحت تأثیر زيادى قرار خواهد
گرفت" .اما روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید به بدنهای مرده شما حیات خواهد
بخشید ".رسالۀ روميان باب  ۸آیه  .١١همین اصل برای جان ما نیز صدق می کند )فکر ،اراده،
احساس( .نحوۀ تفکر ما فورا ً عوض نمی شود .طرز تفکر ما همان موقع عوض نمی شود .برای
بسیاری از مردم عادات و طرز زندگی تغییر قابل توجهی نخواهد یافت .فکر آنها هنوز فکر
گذشته است .طرز فکرآنها هنوز از یک انسان کهنه است به همین دلیل است که کتاب مقدس به
ما دستور می دهد که ذهن خود را تازه کنیم .رسالۀ روميان باب  ١٢آیه  :٢دیگر همشکل این
عصر مشوید ،بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید .آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا
خواهید بود ،خواست نیکو ،پسندیده و کامل او.
خدا فکر ما را تازه نمی کند .اگر این کار را می کرد روح کنترل داشت .محبت هرگز کنترل نمی
کند .محبت تأثیر می گذارد ولی کنترل نمی کند .تازگی ذهن خود ،توسط حقیقت کالم ،وظیفۀ
ماست .خدا برای فکر ما مهیا کرده است .ما باید فکر مسیح را دریافت کنیم .رسالۀ اول قرنتیان
باب  ٢آیه  .١٦اما به ما بستگی دارد که مانند او فکر کنیم .ما می توانیم مانند او فکر کنیم یا
اینکه همانند انسانیت کهنه فکر کنیم .انتخاب با ماست .اینجاست که بیشتر مسیحیان اشتباه
می کنند .فکر خود را تازه نکرده اند .آنها مانند انسان کهنه عمل می کنند.
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یکی بودن با کالم خدا
وقتی که کالم در ما ریشه می دواند ،فکر ما مطابق با کالم خدا فکر می كند .با کالم یکی می
شويم .دیگر از بیرون داخل نگاه نمی کنیم ،بلکه با کالم یکی خواهیم بود .کالم خدا طریقۀ فکر
کردن ما خواهد بود .برای مثال در این آیات رسالۀ رومیان توجه کنید.
) باب  ٦آيه  ،٢٢ ،١٨ ،١٤ ،١٢و باب  ٨آيه  .(٢وقتی این حقایق در شما مانند اسم تان ریشه می
گیرد ،در آن وقت دیگر هرگز با گناه کلنجار نخواهید رفت .کالم خدا حقیقت است .واقعیت است.
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با کالم خدا یکی می شوید .دیگر یک اصول یا عقیده نیست .قسمتی از تفکرت و وجود شما
است .حیات کالم خدا زندگی شما می شود .کالم خدا در شما جسم می پوشد .آیا این سخن را
عیسی مسیح نفرمود؟ "در من بمانید ،و بگذارید کالم من در شما بماند" انجیل یوحنا باب ١۵
آیه  .۷گناه نمی توانست به عیسی مسیح هجوم بیاورد .چون او کلمۀ خداست .انجیل یوحنا
باب ١آيه  .١مذهب و افراد مذهبی کالم خدا را بعنوان یک شربت جادو می انگارند .برای آنها
کالم خدا یک داروی بیرونی است ،یک راه حل بیرونی است .هیچوقت قسمتی از آنها نیست.
بخشی که به نفع آنهاست را بر می دارند و مابغی را که به ضد زندگی و تفکرشان هست را دور
می اندازند .خدا در عهد جدید ،هرگز بر این منظور نبود که کالم او راهنمای بیرونی باشد .در
عهد عتیق کالم خدا یک نیروی بیرونی بود ،راهنمایی برای قوم خدا .روح آنها تولد تازه
نداشت تا کالم خدا را دریافت کنند .تفکر نفسانی داشتند .کالم خدا نیروی بیرونی
بود .یک میله ،وسیلۀ اندازه گیری برای زندگیشان .بخاطر خلقت تازه ،در عهد جدید کالم خدا در
قلبهای ما توسط روح القدس حک شده است .ارمیا باب  ٣١آيه .۳۳
کالم خدا به شما نزدیک است ،در قلب شما قرار دارد .رسالۀ رومیان باب  ١٠آیه  ،۹وقتی خود را
به کالم خدا سپرده و طبق آن زندگی می کنیم ،سپس با آن یکی خواهیم شد .کالم خدا در ما
خواهد بود .این جالل خلقت تازه است .دعای عیسی برای ما این بود که این حقیقت عالی را
بفهمیم و با آن زندگی کنیم .او دعا می کند که با او و پدر یکی بشویم چنانکه او با پدر یکی
است .انجیل یوحنا باب  ١٧آیه  ٢٠الی  ٢٢این نقشۀ خدا برای خلقت خدا در مسیح است.
عیسی فرمود" :پدر و من یکی هستیم ".انجیل یوحنا باب  ١٠آیه  .۳۰آیا ما جرأت داریم تا این
را بگوییم؟ بخاطر تعلیمات اشتباهی که در کلیسا فرا گرفته ایم این حقیقت را نمی گوئیم.
چگونه می توانیم بگوئیم با پدر یکی هستیم وقتی که دائما ً این قبیل سرودها را می خوانیم؟
"ما گناهکاری هستیم که با فیض نجات یافتیم .اگر جرأت داریم که ادعای انجیل یوحنا باب ١٠
آیه  ۳۰را بگوییم .ما را به تعلیم دروغ دادن محکوم می کنند .می فهمم چرا! آنقدر واعظین از
گناهان مان با ما صحبت می کنند که فقط متوجه گناه مان هستیم .آنقدر سرودها در کلیسا
دربارۀ ترسها ،و شکست هایمان خوانده ایم که فکر ما از بی ایمانی پر شده است .کلمات
سرودهای ما این چنین است " من این نور کم را نور افشان می کنم "...این سرود ملی ما
مسیحیان شده است! سرود بی ایمانی! سرود شکست! سرود یک شکست خورده و نه یک
شخص پیروزمند!
هنگامی که پسر شانزده سالۀ من این کالم را در دبیرستان مسیحی تدریس داد با مخالفت
مواجه شد .بچه های مسیحی او را مسخره می کردند چون او ایمان داشت که گناه توسط
قربانی مسیح برداشته شده است .رسالۀ عبرانیان باب  ١٠آیه  ،٢٦پسرم یک بیداری را ایجاد
کرد و همکالسیهای او شروع به مطالعۀ کالم خدا کردند تا حقیقت را در این بارۀ پیدا کنند.
حتی معلم ها نیز در این بحث شرکت کردند .آنقدر این بحث متداول شد که یکی از معلمین
دستور داد تا دیگر هیچ دانش آموزی دربارۀ این موضوع نباید صحبت کند .عجیب نیست؟
بچه ها دربارۀ مسائل جنسی ،مواد مخدر و مسائل دنیوی می توانند صحبت کنند و هیچکس
دخالت نمی کند .اما وقتی کاری که عیسی روی صلیب انجام داد یعنی مرگ ،دفن و قیام او را
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به سوی نور می آورید افکار مذهبی گونه صبر خود را از دست می دهند! مادر همۀ ضعفها
جهالت است .دانش یعنی قوت .تاریکی و نادانی همکار هستند .امروز بدن مسیح در رنج
عظیمی است ،چونکه ما دربارۀ آگاهی از ارث خود در تاریکی هستیم .روح های مذهبی از
جهالت کلیسا تغذیه می کنند" .قوم من از عدم معرفت هالک شده اند ".هوشع باب  ٤آیه  ٦در
تمام جهان فریادی است ،اشتیاق و گرسنگی است برای ظهور پسران خدا که از ارث عظیم خود
با خبر هستند .رسالۀ رومیان باب  ۸آیه  .١٩عالج این دنیا بدن مسیح است .برای دنیا ،کلیسا
همچون عیسی است.
اما کلیسا چگونه می تواند دنیایی که اسیر است را کمک کند وقتی که هنوز خود در اسارت
گناه است؟ وقتی که شما بیمار هستید از یک مریض دیگری درمان نمی خواهید .در کسی را
می زنید که می دانید مرهم را دارد و می داند که چگونه بیماری شما را درمان کند.
امروزه کلیسا هیچ جذابیتی برای دنیا ندارد .به همین دلیل است که کلیسا دست به روش های
مختلف ،حیله و تقلب ،و هوس های دنیوی می زند تا مردم را به کلیسا جذب کند .ولی خدا را
شکر که او همیشه ما را به پیروزی در مسیح عیسی رهبری می کند ،خدا را شکر که ما پاسخ را
داریم .پاسخ چیست؟
قدرت گناه توسط قربانی عیسی شکسته شده است .این یک واقعیت است.
قدرت شیطان شکسته شده است .فرشتۀ تاریکی دیگر قدرتی ندارد.
رسالۀ کولسیان باب  ٢آیه  ١٣الی ۵.١
هر فرزند خدا از شریعت گناه و مرگ آزاد است .رسالۀ رومیان باب  ۸آیه .٢
احتیاجی نیست که کسی بر آنها دست بگذارد و برای آزادیشان دعا کند .احتیاجی نیست که به
جلسۀ شفا و آزادی بروند و آزاد بشوند .برای آزادی آنها نیازی به دعا و روزه نیست" .اگر پسر
شما را آزاد کند ،حقیقتا ً آزاد هستید ".انجیل یوحنا باب  ۸آیه .۳۶
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فیلسوفان کتاب مقدسی ،معلمین و شبانان امروزی ،کلیسا را نوزاد نگاه داشته اند .در آمریکا
کلیسا یک نوزاد است .نابالغ است .ما طوری رفتار میکنیم که به نظر فریبنده میآئیم.
با وسائل تجملی کلیسایی ،دنیا را مجذوب میسازیم .با موسیقی و جماعت بزرگ استادیومی

دنیا را به خود خیره کرده ایم .به نظر میآید که همه چیز را در کنترل داریم .اما ،فاقد معرفت
هستیم! بسیاری از این جماعت مسیحی اسیر مسائل گوناگون هستند .آیا به این دلیل است که
عیسی آنها را آزاد نکرده است؟ میلیونها بار خیر رستگاری عیسی بدون هیچ نقصی کامل
است! رسالۀ عبرانیان باب  ١٠آیه  ،١تا فدیۀ عیسی ابدی است .رسالۀ عبرانیان باب  ٩آيه ،٢٦
او ما را برای همیشه کامل کرد .رسالۀ عبرانیان باب  ١٠آيه  ،١٤مشکل اینجاست که کسی این را
تعلیم نداده است .تعالیمی که من از واعظین معروف امروزه میشنوم ،مرا از این متعجب
میسازد که چقدر آنها کم انجیل را موعظه میکنند .نود درصد از تعالیم آنها براساس تجربۀ
خود و یا دیگران است .بعنوان مثال خدمات شفا و آزادی را در نظر بگیرید :این خدمات جهت
مسیحیانی که در اسارت مشروبات الکلی ،مواد مخدر ،مسائل جنسی ،بیماری اعتیاد و غیره...
بنا شده است .اینها اعمال تاریکی هستند.
این خدمت شفا و آزادی از طرف مسیحیانی نشأت گرفت که با این اعمال تاریکی کشمکش
داشتند .عیسی ما را از تاریکی و همۀ چیزهایی که با آن مربوط است رهانید .همان لحظهای
که شخص ،عیسی مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خود می پذیرد ،از هر تاریکی و قید
و بند آن شکسته میشود .او آنا ً به نور عیسی منتقل میشود .رسالۀ کولسیان باب  ١آيه .١٣
او آزاد است .گناه دیگر بر آن فرد قدرت ندارد .رسالۀ رومیان باب  ۶آیه .١٤
الکل کنترل خود را از دست داد .شهوت در او جایی ندارد .خود ارضایی او را در اسارت خود
ندارد .پس چرا او در این اعمال تاریکی ادامه میدهد؟
پاسخ این سؤال ساده است ،چون فکر خود را بر طبق خلقت تازه در مسیح تازه نکرده است.
رسالۀ رومیان باب  ١٢آیه  ١و .٢
قانون روح حیات در مسیح عیسی او را از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است .رسالۀ رومیان
باب  ۸آیه  .٢این قانون موعظه یا تعلیم داده نشده که مردم بدانند و بر اساس آن عمل کنند .در
نتیجه به عوض آن ،واعظین خدمتی بعنوان شفا و آزادی ایجاد کردند.
ً
کامال از کنار عبور نمیکنم .جاهایی برای این نوع خدمات وجود دارند ،به مسیحیان
البته ،من
جدیدی که نمیدانند چگونه خود را آزاد کنند .با این وجود ،این نباید مدام ادامه یابد.

!

از امتیازات خود استفاده کنیم
تعالیم امروزه بدن مسیح را متکی به استعداد و عطایای واعظین می کند .طبق رسالۀ افسسيان
باب  ٤آیه  ١١الی  .١٦آنها برای تجهیز بدن مسیح هستند .برای بنای قامت پری مسیح است.
امروز بیشتر از  %٩٠مردمی که به جلسات شفا میروند ایماندار هستند .تولد تازه دارند ،پر از
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روح ،ایمانداران پنطیکاستی هستند .این درست نیست! این بدین معناست که در مسیح نوزاد
هستند .این بدین معناست که نمیدانند که چطور از امتیازات خود استفاده کنند .کسی به آنها
نیاموخته که چگونه از ایمان در مسیح استفاده کرده و مالک ارث خود شوند .شفا نان فرزندان
است .انجیل متی باب  ١۵آیه  .٢٦من نباید برای آن گدایی کنم .و نباید از همسایه خود
بخواهم تا نزد پدرم برای من دعا کند و آن را برای من دریافت کند.
گفتۀ کنیون را در این رابطه دوست دارم :هر بار که از شخص دیگری میخواهیم که آنچه را که
ما تعلق دارد را برایمان بگیرد ،عادل شمردگی خود را انکار میکنیم .متحیر مى شدم اگر هر بار
فرزندانم از من درخواستی داشتند از طریق همسرم و یا همسایه هايم آن را از من طلب
میکردند .یک یا دو بار اشکالی نداشت .ولی اگر این ادامه پیدا کند ،تصور می كنم مرا نمى
شناسند و به من اعتماد ندارند .متوجه محبت من نیستند! من ناراحت هم خواهم شد! حال اگر
آنها در مسیح نوزاد هستند ،اشکالی ندارد .رسالۀ یعقوب باب  ۵آیه .١٤
برای نوزادان در مسیح نوشته شد ،افرادی که هنوز یاد نگرفته اند تا از عدالتی که در مسیح
دارند استفاده کنند .به طور طبیعی ،ما غذا را دهان نوزادان میکنیم .قادر به تغذیه خود
نیستند .دستهای آنها هنوز هماهنگی الزم را ندارند .اگر اجازه بدهید که خود غذا بخورند ،غذا
را به همه جای بدنشان میمالند .از نظر روحانی نیز همین امر صادق است.
اگر به ایمانداران جوان ،مخصوصا ً در کلیسای کاریزماتیک نیز اجازه بدهیم تا آیات را خود
تفسیر کنند میتوانند وارد آشفتگی بشوند .برای همین است که خداوند خدمت پنج گانه را به
کلیسا داده است )رسوالن ،انبیا ،شبانان ،مبشرین ،و معلمین( .آنان بدن مسیح تجهیز و بنا
میکنند .رسالۀ افسسیان باب  ٤آیه  ١١الی  ،١٦متأسفانه بسیاری در بدن مسیح از نوزاد بودن
رشد نکرده اند ،هنوز باید از آنها مواظبت بشود .هنوز باید به آنها غذا خوراند .به راحتی
ناراحت میشوند ،دلخور شده و مشارکت را بهم می زنند .مرکز توجه هستند .همه باید مواظب
باشند که آنها را ناراحت نسازند.
پولس در رسالۀ عبرانیان باب  ۵دربارۀ این نوع ایمانداران صحبت میکند .آنها ِدینی به کلیسا
هستند و نه دارایی آن .در کالم عدالت بی تجربه هستند .بعد از سالها زندگی در خداوند مانند
کلیسای شهر قرنتس ،هنوز نوزاد هستند) .رسالۀ اول قرنتیان باب  ٢و  ٣را مطالعه کنید(
توجه کنید یعقوب چه میگوید :آیا کسی در بین شما مریض می باشد؟ رسالۀ یعقوب باب  ۵آيه
 .١٤نمی گوید :بگذارید همۀ بیماران در کلیسا خادمین را بخوانند! آیا کسی در بین شما
مریض است؟ بیشتر از نود درصد اعضای کلیساهای ما بیمار می باشند ،تنها بخاطر اینکه یاد
نگرفته ايم ارثیه خود را دریافت کنیم .معلمین کتابمقدس و شبانان ،ما را در نوزاد بودن نگاه
داشتند .تعالیم غیر متعال در بارۀ مسح و عطایا بدن مسیح را فلج کرده است .مخصوصا ً در
کلیساهای کاریزماتیک ،سیستمی مانند کلیسای کاتولیک ایجاد کرده ايم .به یک قدیس احتیاج
داریم که به نیابت از ما نزد خدا برود! تعالیم اشتباه ما دربارۀ مسح خدا ایمانداران را متکی به
شخص سوٓم کرده ،که خدا را بخواند .ما همیشه احتیاج به شخصی داریم که عطای شفا داشته
باشد تا ما را شفا دهد! ما به مشاورین حرفهای احتیاج داریم تا ازدواجهایمان را پا برجا کند.
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به سخنگوهای تحریک کننده احتیاج داریم تا اعتماد به نفس ما را باال ببرد .و بدین شکل ادامه
دارد .همیشه یک شخص ماهر پیدا میشود که آنچه احتیاج داریم را از خدا بگیرد .جای تعجب
ندارد که کلیسا پیغام عادل شمردگی را بسیار کم میداند .هر بار از شخص دیگری میخواهید که
برای شما دعا کند ،اعالن مى كنيد که خدا دعای شما را نمی شنود.
هر بار که من نزد خدا با ایمان شخص دیگری می روم ،عدالت خود را در مسیح انکار میکنم.
هر بار که من بعنوان یک ایماندار ،جواب دعای خود را از طریق دست گذاردن ایماندار دیگری
دریافت میکنم ،حق فرزند خواندگی خود را انکار میکنم .گفته نشده که نباید برای یکدیگر دعا
کنیم ،چرا که کتابمقدس به ما این را دستور می دهد .رسالۀ یعقوب باب  ۵آیه  .١٦دعاهای یکدل
است که ایمان خود را با دیگری متحد میسازیم .انجیل متی باب  ١٨آیه .١٩
دعاهای جمعی هستند .و دعاهایی هستند که مربوط به ارادۀ خدا میشوند که همۀ ما در آن
سهمی داریم .پولس به کلیسای شهر کولسيان فصل  ٤آیات  ٢الی  ٤میگوید" :در دعا مواظب
باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید .و دربارۀ ما نیز دعا کنید که خدا د ِر کالم را به روی ما
بگشاید تا س ّر مسیح را که بجهت آن در قید هم افتاده ايم بگویم ،و آن را بطوری که می يابد
تک ّلم کنم و مبیّن سازم" .یک در برای کالم خدا اهمیت دارد و برای ما و برای بدن مسیح نیز باید
اهمیت داشته باشد ،تا دیگران نیز به آن دعوت شوند .ولی وقتی به موضوعات شخصی ما
مربوط می شود ،من باید یاد بگیرم که خودم مستقیم از پدرم دریافت کنم .من نمی توانم فقط
متکی به ایمان دیگران باشم" .عیسی گفت :و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد .آمین
آمین به شما میگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید ،به شما عطا خواهد کرد .تا کنون
به اسم من چیزی طلب نکردید ،بطلبید تا بیابید و خوشیِ شما کامل گردد ".انجیل یوحنا باب
 ١٦آیه  ٢٣الى  .٢٤آیا این که خداوند عیسی اعالم کرد جالب نیست که ما دیگر از او نخواهیم
خواست .چرا؟ زیرا به سادگی مى توانيم نزد پدر بوسیلۀ او برویم.
تضمین شده است.
نام او جواب دعاهایمان را تضمین کرده است.
یعنی هر آنچه سئوال کنیم .دعاهای پولس را در عهد جدید بخوانید ،همیشه پدر را در نام
خداوند عیسی خطاب می كند.
در کل بدن مسیح را از عدالت بسیار کم می دانند .برای همین است که کلیسا دعای بی اثر
دارد .چرا دعا کنیم اگر مطمئن نیستیم که دعاهای ما جواب داده میشود یا نه؟ چرا دعا کنیم
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وقتی که می توانيم از یک مبشر ،نبی ،یا رسول مسح شده دریافت کنیم؟
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ً
احتماال بزرگترین کار بازخرید است .بدون عادل شمردگی بازخرید معنای دیگری
عادل شمردگی
می داد .خدا مشتاق یک خانواده بود .انسانها برای همین هدف آفریده شدند .گناه ما را از خدا
جدا کرد و با دشمن او شیطان ،دارای یک طبیعت شدیم .برای اینکه انسان بتواند قسمتی از
خانوادۀ خدا شود ،احتیاج به یک بازخرید بود .در این بازخرید ،خدا آنچه که انسان را از او
جدا ساخته را می بایست از میان بردارد .گناه یا طبیعت گناه .عیسی توسط مرگ خود اینکار
را کرد .رسالۀ عبرانیان باب  ۹آیه  ،٢٦برداشته شدن گناه کافی نبود تا ما را به نزد پدر بیاورد.
ما می بایست با طبیعت او یک بشویم ،تا اینکه مشارکت صحیح با او داشته باشیم .احتیاج
به عادل شمردگی بود .کالم خدا اعالم می کند) :عیسی( "به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به
سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد ".رسالۀ رومیان باب  ٤آيه ٢۵
کلمۀ "عادل شمردن" یعنی عدالت اعالم شود .قیام عیسی عدالت مرا ثابت می کند.
عادل شمردگی شخصیت یا طبیعت خداست .راست بودن خداست ،آنچه که از نظر او راست و
صحیح است .در برگشت به خدا هیچ سایه ای نیست .او لغزش نمی خورد و عوض نمی شود.

مصالحه نمی کند .آنچه که در نظر او ده میلیون سال گذشته راست بود هنوز نیز راست است.
ً
کامال قدوس است .هیچ ناخالصی در او نیست .هیچ چیز که مخالف طبیعت اوست نمی
خدا
تواند در حضور او بایستد .می بایست با طبیعت او یکی باشد تا بتواند با او مشارکت داشته
باشد .مانند خود خدا باید عادل باشیم .کسی نمی تواند با امتیازات خود به خدا نزدیک شود.
انسان بدون امید ،بدون خدا و گم شده است .رسالۀ افسسیان باب  ٢آیه .١٢
انسان قابلیت رسیدن به تقاضای عدالت را ندارد .انسان در بهترین وضعیت مذهبی خود ،بهتر
از شیطان نیست" .زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ايم و همه اعمال عادله ما مانند ّته
ملوّث می باشد ".اشعیا باب  ٦٤آیه " .٦کسی عادل نیست ،یکی هم نی ".رسالۀ رومیان باب ٣
آيه " ،١٠زیرا که پیشتر ظلمت بودید ".رسالۀ افسسیان باب  ۵آيه  .٨چطور ما جرأت می کنیم به
خدا نزدیک شویم؟ اما خدا نقشه ای داشت ،نقشۀ تعویض کفالت .کتابمقدس می گوید" :زیرا او
ِ
عدالت خدا شویم ".رسالۀ دوم قرنتیان
را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی
باب  ۵آیه  .٢١در عهد عتیق عدالت فقط به مردان ایمان نسبت داده می شد .یعنی عدالت به
حساب آنها می آمد ،وعده ای که شاید در آینده دریافت کنند .عیسی آن را برای ما و تمام
مقدسین عهد عتیق وقتی از مردگان برخاست دریافت کرد .رسالۀ افسسیان باب  ٤آیه  ۸و رسالۀ
عبرانیان باب  ۹آیه  ،١۵در عهد جدید یک ایماندار عادل شمرده می شود .توسط فدیۀ عیسی،
یک جایگزین انجام شد .عیسی با من متحد شد و من با او متحد شدم .کتابمقدس می گوید:
"زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم ،در زمان معیّن ،مسیح برای بى دينان وفات یافت".
رسالۀ رومیان باب  ۶آیه  ،۵یک اتحادی بر روی صلیب انجام شد .عیسی و من یک طبیعت شدیم
.در دو طریق مختلف .او طبیعت مرا گرفت و من طبیعت او را .او گناه شد و من عدالت او
رسالۀ دوم قرنتيان باب  ۵آيه .٢١
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یک تعویض صورت گرفت .به رسالۀ رومیان دقت کنید .زیرا این را میدانیم که انسانیّت کهنه ما
با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ،دیگر گناه را بندگی نکنیم .او وقتی روی صلیب
مصلوب شد گناه من شد و وقتی از مردگان برخاست عدالت من شد " .لکن از او شما هستید در
عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدّوسیّت و فدا ".رسالۀ اول
قرنتیان باب  ١آیه  ،۳۰نه فقط ما عدالت خدا در مسیح عیسی هستیم بلکه عیسی نیز عدالت
ماست .آیا می دانید این به چه معناست؟ یعنی من در برابر خدا مانند یک فرزند می توانم
بایستم .یعنی می توانم بدون احساس گناه یا محکومیت به حضور خدا بروم .چرا؟ چونکه ما

!

عدالت او هستیم.

ما پسران خدا هستیم
فرزند خدا بودن به چه معناست؟ یعنی خدا ،توسط فیضش ما را عضوی از خانواده خود
ساخته است .من در خانواده هستم .رسالۀ افسسيان باب  ٢آيه .١١
او پدر آسمانی من است .انجيل يوحنا باب  ٢٠آيه .١٧
عیسی برادر بزرگتر من است .رسالۀ عبرانيان باب  ٢آيه .١١
شما پسران و دختران خدا هستید .رسالۀ غالطيان باب  ٣آيه .٢٦
ما عدالت خدا در مسیح هستیم .رسالۀ دوم قرنتیان باب  ١آيه .٣٠
عیسی عدالت ماست .رسالۀ اول قرنتیان باب  ١آيه .٣٠
آیا قلب شما این همه نیکوئی ها را می تواند دریافت کند؟ ای کاش که ما این حقیقت عالی را
ببینیم و در آن زندگی کنیم .بگذارید به شما بگویم که این کار خدا چقدر پر جالل است.
عادل شمردگی ما را در همان سطح خود خدا قرار می دهد .مذهب و احساس گناه این اصل را
غیر ممکن ساخته تا ما آن را باور کنیم .به گوشهای آنها این گفته کفر است.
ما ،هم سطح با خدا!!!" چطور میتوانید این را بگوئید؟"
من نگفتم .کتابمقدس گفت .به دقت گوش کنید" :زانرو که چون مقدّس كننده و مقدّسان همه از
یک می باشند ،از این جهت عار ندارد که ایشان را برادر بخواند ،چنانکه مى گوید ،اسم تو را به
برادران خود اعالم میکنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خواند و ایضاً ،من بر وی توکّل
خواهم نمود .و نیز ،اینک ،من و فرزندانی که خدا به من عطا فرمود ".رسالۀ عبرانیان باب  ٢آیه
 ١١الی  ،١٣آیا می توانید بینید؟ اگر از همان نوع نبودید شما را برادران نمی خواند! من یک
سگ را برادر نمی خوانم ،شما چطور؟
پطرس به ما می گوید که ما شریک طبیعت الهی هستیم .رسالۀ دوم پطرس باب  ١آیه  ،١٤کالم
خدا اعالم می کند که ما هم ارث با عیسی هستیم .رسالۀ رومیان باب  ۸آیه  ،١٧چطور من می
توانم هم ارث با پسر مقدس خدا باشم اگر از همان خانواده و از همان طبیعت و همان طبقه که
خود او هست نباشم؟ شما ارث فرزنداتان را با یک االغ ،یا یک جنایتکار شریک نمی کنید؟ خیر،
ما عدالت خدا هستیم .رسالۀ دوم قرنتیان باب  ۵آيه  .٢١ما شریک طبیعت او هستیم .رسالۀ
دوم پطرس ما پسران و دختران خدا هستیم ،در همان سطحی که عیسی هست.
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این چگونه اتفاق افتاد؟ توسط فدیه ای که در پسر خدا عیسی مسیح ،خدا و نجات دهنده ما
یافت می شود .نام او متبارک باد .حاال اگر من فرزند خدا هستم ،هم ارث با پسر خدا ،و اگر در
خانواده خدا هستم ،امتیازات من چیست؟ چه حق و حقوقی بعنوان پسر خدا دارم؟ چه می
توانم بکنم؟ چه اقتداری به من داده شده است؟ آیا اگر شما متوجه می شدید که فرزند گم شدۀ
پادشاه انگلیس یا فرانسه هستید ،نمی خواستید حقوق خود را بدانید؟ من می خواستم!

!

عنوانم چه اقتداری به من می داد؟ بگذارید به آن نگاه کنیم.

يك وارث
حاال که من هم ارث با عیسی هستم ،به حق و حقوق و امتیازات او نگاه کنیم .آنچه او میتواند
انجام دهد ،من هم باید بتوانم انجام دهم .آنچه که او دارد من هم در آن سهم دارم .او برادر
بزرگ من است .آنچه پدر به او داد ،برای من هم مهیا است .من هم ارث با او هستم .بعضی از
مردم هستند که همیشه برکت خدا را به دلیل فکر نفسانی بودن و بی ایمانیشان برای آینده
ترجمه میکنند .ایمان دارند که این برکات وقتی به آسمان می رويم شامل حال ما ميشود .وقتی
به آسمان میرویم ما شریک جالل او میشویم! وقتی به جالل برسیم همۀ احتیاجاتمان رفع
خواهد شد ،وو!...
فلسفه هاى مذهبی برای نیکویی خدا زمان مى گذارند .در حقیقت آنچه که مى گویند این است
که ما فرزندان خدا هستیم اما نه االن! در حال حاضر ،ما گناهکاران هستیم! شاید بگویند که ما
هم ارث با عیسی هستیم ،اما نه روی این زمین! ما با عیسی وقتی که بازگردد سلطنت خواهیم
کرد! تعالیم آنها ما را یک پشهای بیش در ملکوت خدا نمی سازد .تنها اتفاقی که در فدیه
عیسی می دانند این است که ما بخشیده شده ايم! برای مابعقى نجاتمان باید كار کنیم! خدا
نیمی از کار را انجام داد و ما بقیۀ را باید انجام دهیم .ایمان دارند که روی این زمین ما باید
عذاب بکشیم و برای رسیدن به جالل گدایی کنیم! ما گناهکارانی هستیم که توسط فیض نجات
یافتیم! هیچ حقی نداریم! باید فروتنانه در برابر خدا راه برویم ،به این صورت آیات را تفسیر
می کنند.
چگونه میتوانید مغرور باشید وقتی که هیچ چیز ندارید ،و هیچکاری نمی توانيد بکنید؟
فیلسوفان کتابمقدس قدرت و جالل خدا را کمرنگ کرده اند .خدا بهتر از دایی بزرگ آنها نیست!
ایمان دارند که خدا اجازه می دهد که روی زمین زجر بکشند تا اینکه یک ارزش روحانی را
بیاموزند! خدا اجازه ميدهد تا بیمار بشوند تا اینکه به خدا نزدیک شوند! کتابمقدس را طبق
کتاب ایوب تفسیر میکنند! اگر بخاطر دلیل نامعلومی برکت بگیرند ،میگویند اتفاقی بوده
است! خوش شانس هستند! در زندگی سعی می کنند وجدان گناه آلود خود را پوشش بدهند
همیشه سعی میکنند که نیکوکاری کنند! اگر تمام تفاسیر آنها را از کتابمقدس را کنار هم قرار
دهید ،تصویری از خدا میگیرید که با خدای اسالم ،هندوها ،مورمون ها و بقیۀ مذاهب دروغین
فرقی نمی كند .خدایی که آنها موعظه مى كنند خدایی ترسناک است ،نه پدر مهربان
خداوندمان عیسی مسیح.
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دقت کنید که کتابمقدس دربارۀ ما چه میگوید" :ما همه فرزندان خدا هستیم "...رسالۀ غالطیان
باب  ۳آیه  ،٢٦ما اکنون فرزندان خدا هستیم .ما امتیازات فرزند خواندگی را اکنون داریم .ما
االن با عیسی سلطنت میکنیم .نه فردا .هم اکنون .رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  ۰۷می گوید" :زیرا
اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطۀ آن یک موت سلطنت کرد ،چقدر بیشتر آنانی که افزونی
فیض و بخشش عدالت را مى پذیرند ،در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیلۀ یک ،یعنی عیسی
مسیح  ".من در این زندگی اکنون باید سلطنت کنم .من بر گناه و شیطان اکنون اقتدار دارم.
رسالۀ رومیان باب  ۵آیه  ،١٧آیات اعالم می كنند که خدا مرا در پیروزی مسیح همیشه رهبری
می كند .رسالۀ دوم قرنتیان باب  ٢آیه  .١٤همیشه فقط فردا نیست ،شامل  %١٠٠االن ،امروز ،در
حال حاضر ،همه چیز از آن من است .رسالۀ اول قرنتیان باب  ٣آیه  ،٢١در نظر داشته باشید که
پولس نميگوید ،همه چیز یک روز به من تعلق خواهد گرفت! االن به من تعلق دارد .خدا ،خدای
زمان حال است .او خدای آینده نیست .نه خدای گذشته .او "من هستم" یعنی زمان حال.
این مکاشفۀ خدا به موسی بود .از دعوت خود شک داشت و میترسید تا در برابر فرعون
بایستد .پس از خدا سئوال کرد" :بگویم که چه کسی مرا فرستاد؟" می بينيد ،مصریان خدایان
بسیاری داشتند .با خدای حقیقی ،یهوه ،آشنایی نداشتند .مصریان خدایان فصلی داشتند،
خدای رعد ،خدای باران ،خدای درو محصول...
خدا به موسی گفت " بگو "من هستم" مرا فرستاده است!" خدایان مذهب خدایان فصلی است.
طبق زمان عوض میشوند .برای مثال خدای اسالم .در مکٓه خدای آرامی است ،ولی در مدینه
جهاد خشمگینی است! با محمد به یک شکل و با دیگر مسلمانان رفتار دیگری دارد .ولی خدا را
شکر که خدای ما عظیم است .خدای نیکو ،پر از رحمت ،محبت و شفقت است .دیروز امروز و تا
ابد همان است .و خدا را شکر که فدیۀ عیسی زمان حال است و در جالل کامل شده است.
بیایید به امتیازات خود بعنوان پسران و دختران خدا که در حال حاضر مالک آن هستیم ،نگاه
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مزاياى فديه
هر آنچه خدا برای انسان تولدتازه کرده ،توسط و در عیسی مسیح انجام داده است .همه چیز

در اوست .رسالۀ کولسیان باب  ١آیه  ،١٧عظیمت امتیاز فرزند خدا بودن نام عیسی است.
رسالۀ فیلیپیان باب  ٢آیه  ۵الی  ،١١موقعیت این نام را به ما میگوید :و هر زبانی اقرار کند که
عیسی مسیح ،خداوند است برای تمجید خدای پدر .پس ای عزیزان من چنانکه همیشه مطیع
می بودید ،نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر االن وقتی که غایبم ،نجات خود را به ترس
و لرز به عمل آورید .زیرا خداست که در شما برحسب رضامندی خود ،هم اراده و هم فعل را به
عمل ایجاد می کند .و هرکاری را بدون همهمه و مجادله بکنید ،تا بیعیب و ساده دل و فرزندان
خدا بی مالمت باشید ،در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می
درخشید ،و کالم حیات را برمی افرازيد ،به جهت فخر من در روز مسیح تا آنکه عبث ندویده و
عبث زحمت نکشیده باشم .بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم ،شادمان
هستم و با همه شما شادی می کنم.
در این آیات چند نکته را باید در نظر بگیریم .اول از همه ،به آیه  ۹توجه کنید :خدا نامی را به
او داد ...در رسالۀ عبرانیان باب  ١آیه  ۳و  ،٤اینطور می خوانيم" :كه فروغ جاللش و خاتم
جوهرش بوده و به کلمۀ قوّت خود حامل همۀ موجودات بوده ،چون طهارت گناهان را به اتمام
رسانید ،به دست راست کبریا در اعال عليني بنشست ،و از فرشتگان افضال گردید ،به مقدار آنکه
اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود".
اینجا می بينيم که عیسی این نام را به ارث برد.
از این آیات می توانيم بفهميم که نام عیسی به او داده شد ،و او نیز این نام مقدس را به ارث
برد .سئوال اینجاست ،به چه دلیل خدا این اسم را به او داد؟ خدا نام عیسی را به چند دلیل به
او دادً :
اوال ،نام عیسی نشان دهنده کار عیسی است .فرشته به مریم گفت ":او پسری خواهد
زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد ،زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید".
انجیل متی باب  ١آیه  ،٢١عیسی ،به زبان عبری )یشوع( به معنی کسی که نجات میدهد .نام
عیسی نشانهای فعال است .در همان لحضه هايى که آن نام مقدس را میخوانید ،تعریف آن
اسم فورا ًَ به فعالیت در میآید".هرکس نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت ".رسالۀ
رومیان باب  ١٠آیه  .١٣به محض اینکه آن نام را با ایمان میخوانید ،کار انجام شدۀ نجات
.توسط عیسی در زندگیهای شما عمل خواهد کرد
.نام فعالی است
دستور فعالی است.
به محض اینکه نام قدوس او را بطلبید نجات خدا شروع مى شود.
نام زنده است.
نام نجات است.
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یک سرباز مسلمان ایرانی بود که در جنگ ایران و عراق توسط مقامات عراقی دستگیر و
زندانی شده بود ، (١٩٨٠ - ١٩٨٨) .این مرد جوان مسلمان از سختیهایی که بدست زندانبانهای
عراقی کشیده بود خسته شده بود جانش به لبش رسیده بود .پس یك روز تصمیم گرفت که در
همان زندان در عراق زندگی خود را به پایان برساند .یک مقدار قرص بدست او رسید و در حینی
که میخواست که آنها را قورت بدهد ناگهان صدایی شنید .صدا گفت" :نام عیسی را بخوان!"
این فرمان سه بار تکرار شد .کاری که صدا به او گفت را انجام داد .فورا ً احساس کرد که بار
فشار و ناامیدی او را ترک کرده و سرشار از شادی شده است .کمی نگذشت که از زندان آزاد شد
و به سوئد فرار کرد .من او را در کمپ پناهندگان مالقات کردم و بعد از اینکه مژدۀ نجات را از
من شنید ،عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفت .البته همان روز در
زندان عراق نجات یافته بود ،فقط با خواندن نام عیسی.
ولی نمی دانست  ،عیسی! عیسی! عیسی! فقط همین را باید بگوئید تا اینکه وارد نجات او
شوید .آه ،آرزو داشتم که تمام دنیا آن نام مقدس را با ایمان می خواندند.

!

ميراث عيسى
توجه کرده ايد که عیسی هرگز از اسم خود استفاده نکرد تا کاری را انجام دهد؟ هرگز نگفت" به
نام من بیرون بیا! پس به چه دلیل خدا این نام قدرتمند را اگر الزم نبود که از آن استفاده نکند
به او بخشید؟ پاسخ در رسالۀ افسسیان باب  ١آيه  ٢٢و  ،٢٣یافت مى شود" :همه چیز را زیر
پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد ،که بدن اوست ،یعنی پُریِ او که همه را در
همه پر میسازد ".ترجمه تفسیری :خدا همه چیز را زیر پایهای مسیح قرار داد ،و او را مقرر کرد
تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد ،کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات و وجود
خود لبریز می سازد .او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست.
منطقی به نظر میرسد .احتیاج نبود که عیسی برافراشته شود .او قبل از اینکه جسم بپوشد
باالتر از همه بود .رسالۀ عبرانیان باب  ١آیه  ٢او الزم نبود بر شیطان پیروز شود ،بدون اینکه
او سخنی بگوید ارواح پلید نزد او به زانو در میآمدند .برای من و تو اینکار را انجام داد .خدا
نام را به او داد "برای منفعت کلیسا" .یعنی من و شما .ما به این اسم احتیاج داشتیم.
پدر ما را هم ارث با یگانه پسر خود کرد .آنچه که از ابتدا داشت ما را سهیم کرد ،تا اینکه ما
شریک طبیعت الهی گردیم .وقتی که شما مى گویید"در نام عیسی" انگار که خود عیسی دارد
سخن میگوید .همان اقتدار که توسط فراخواندن نام او صادر میشود را به اجرا مى گذارید.
عیسی گفت":و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد .آمین آمین به شما مى گویم كه
هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید ،به شما عطا خواهد کرد ،تا کنون به اسم من چیزی طلب
نکردید ،بطلبید تا بیابید و خوشیِ شما کامل گردد ".انجیل یوحنا باب  ١٦آیه  ٢٣و.٢٤
این پر جالل است! اینجا یک تعهد است برای جواب دعاهای ما .در اینجا عیسی به ما میگوید
که هر چه از پدر به نام عیسی بخواهیم ،پدر به ما مى دهد .او به ما مى گوید که ،در نام او،
دعاهای ما همانقدر مطمئن است که دعاهای او به پدر است .جواب دعا تضمین شده است.
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چون آنچه احتیاج داریم را دریافت می كنيم شادی ما کامل میگردد .در نتیجه نام او تضمین من
در برابر پدر می باشد .این به من در برابر پدر جرأت مى بخشد .این دل گرمی من است .دیگر
آیا ،و ،اگر ،حتی شاید وجود ندارد! نه تنها این اسم تضمینی در برابر پدر است ،تضمینی در
برابر فوج های تاریکی نیز هست.
این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه"
حرف زنند ".انجیل مرقس باب  ١٦آیه  ،١٧آیا تا به حال سعی کرده ايد که شخصی بزرگتر از
خودتان را بیرون کنید؟ اگر من در نام عیسی شیطان را بیرون کنم ،یعنی من بزرگتر هستم.
به این معناست که نام عیسی مرا ارباب شیطان می سازد .وقتی مى گویم"در نام عیسی" با
آن اسم متعهد می شويم .در غیر اینصورت از این اسم نمى توانيم استفاده کنم .شیاطین
تشخیص میدهند که آیا من با اسم عیسی یکی هستم.
آیا به یاد دارید که ارواح شریر به پسران اسکیوا چه گفتند؟ " اما در این زمان عده ای از جن
گیران دوره گرد یهودی در صدد بر آمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج
نمایند .آنان چنین می گفتند » :تو را به عيسىايى كه پولس بشارت مى دهد قسم مى دهيم«.
و هفت نفر از پسران شخصى به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود این روش را به کار
می بردند .اما روح پلید پاسخ داد »:من عیسی را می شناسم و در باره پولس اطالع دارم اما
شما چه کاره اید؟« مردمى که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب
شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند .اعمال رسوالن باب  ١٩آیه  ١٣الی  .١٦نام عیسی

!

از آن ماست .توسط نامش او را جالل دهیم.

تصرف کردن میراثمان
پسر خواندگی چه فایده ای دارد اگر نتوانم ارث را تصرف کنم؟ کدام پدر مهربانی را مى
شناسيد که از فقر بچه های خود لذت ببرد ،در صورتی که می داند که هر آنچه دارد متعلق به
فرزندانش می باشد؟ تصرف کردن ارثیه مان قسمتی از دعوت ماست .پولس این اصل را وقتی
که به کلیسای غالطیه رساله اش را می نوشت درک کرده بود :ای فرزندان من  ،بار دیگر درست
مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود
بگیرید .رسالۀ غالطيان باب  ٤آيه .١٩
صورت مسیح در شما" به چه معناست؟"
اینجا پولس دربارۀ پری مسیح– کل او صحبت می كند :طبیعت او ،شخصیت او ،فکر او ،تفکر
او ،قدرت او ،اقتدار او ،کالم او ،غیره .کتاب مقدس می گوید ":همه چیز به ما تعلق دارد ".رسالۀ
اول قرنتیان باب  ۳آیه  ،٢١سئوال این است ،چه زمانی ما "همه چیز" را مالک می شویم؟ "او که
پسر خود را دریغ نداشت ،بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود ،چگونه با وی همه چیز را به
ما نخواهد بخشيد؟" رساله روميان باب  ٨آيه  ٣٢بياييد مالك فكر مسيح شويم.
از آن ماست .ما داریم .رسالۀ اول قرنتیان باب  ٢آیه  ،١٦به ما داده شده است .فکر مسیح
چیست؟ فکر خداست .فکر کالم اوست .ما می توانيم مانند کالم فکر کنیم .عیسی بر روی زمین،
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یک فکر "اربابی" را داشت .فکر او فکر جالل و پیروزی بود .هرگز فکر شکست را نداشت .هرگز
بیرون از کالم خدا فکر نمى كرد .او گفت"،من و پدر یکی هستیم ".انجيل یوحنا باب  ١٠آیه ،٣٠
فکر او فکر محبت بود ،چون خدا محبت است .محبت هرگز شکست نمی خورد .فکر محبت
همیشه پیروز است .محبت هرگز نمی ترسد .رسالۀ اول يوحنا باب  ٤آيه  ،١٨محبت کامل ،هر
ترسی را بیرون می كند .ترس نشاندهندۀ آن است که ما مالک ارث خود نیستیم .ترس عالمتی
است که نشان میدهد ما در محبت او که کامل است راه نمی رويم .مالک هستیم یعنی به ما
تعلق دارد .وقتی با آن یکی میشویم ،می توانيم از آن خود کنیم .از آن خود کنید .یک چیز
بیرونی نیست ،بلکه درونی ،قسمتی از شما میباشد .با مالک خود آمیخته شوید تا اینکه
قسمتی از شما شود .آنقدر به آن فکر کنید تا در خواب دربارۀ آن صحبت کنید .یک مالکیت
ناخودآگاه باشد .هیچکس نمی تواند آن را از شما بگیرد.
هیچ دو دلی در آن نیست .تاب خوردن به راست یا چپ ندارد .آنچه خدا توسط فدیه پسر خود
به ما داده ،از آن ماست .هیچکس نمی تواند از ما بگیرد .هیچکس.
شفا از آن شما می باشد .مالک آن شوید .قدرت از آن شما می باشد .مالک آن شوید.
محبت از آن شما می باشد" .محبت خدا در دلهای ما توسط روح القدس ریخته شده است".
رسالۀ رومیان باب  ۵آيه  ،۵مالک این محبت شوید .یک تالش ناخودآ گاهانه باشد که در آن راه
می رويد .احساسات خود را تطبیق دهید!
هیچ فرصتی برای دلیل آوردن! هیچ فرصتی برای عصبانیت!
هیچ ناراحتی! هیچ احساس طرد شدگی یا تنهایی! عیسی اینگونه زندگی میکرد.
هیچکس نمی توانست او را ناراحت کند .محبت ناراحت نمى شود ،چرا؟ چونکه محبت دائما ً
می بخشد .محبت همیشه تحمل میکند .محبت همیشه بردبار است.

!

محبت خدا
مسیحیان سعی میکنند در محبت زندگی کنند .نه ،خیر .تالش نکنید .مالک آن شوید .من برای
سالها سعی کردم و افتادم و شکست خوردم .کار نمی كند .یک نیروی بیرونی نیست .یک
طبیعت است .انسان تولد تازه نیافته نمی تواند مالک آن باشد .تنها به آنانی که در خانواده
هستند تعلق دارد .یک ویژگی خانوادگی است ،خانوادۀ خدا .اگر در این خانواده هستید ،در
شما وجود دارد .در قلب شما ساکن است )روح انسان( .از آن شماست.
برای دریافت آن دعا نکنید ،در آن زندگی کنید .نگویید":خداوندا ،کمک کن در محبت زندگی کنم!"
این یک نوع دعای بی ایمانی است .او محبت خود را در قلبتان ریخته است .رسالۀ روميان باب
 ۵آيه  ،۵به شما تعلق دارد ،در شما مى باشد.
در محبت متولد شدید .انجیل یوحنا باب  ١آیه  ،١٣طبیعت شما محبت است .همان محبتی که
در پدر است در شما وجود دارد .ژنتیکی است .وقتی مسیحیان تولد تازه یافته در تقال هستند،
احساس بدی دارند .برای اینکه بر خالف حالت خود قدم مى زنند .به ضد رودخانه شنا میکنند.
من شریک طبیعت الهی هستم  .رسالۀ دوم پطرس باب  ١آیه  ،١٤همان طبیعتی که در پدر
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خداوندمان عیسی مسیح هست ،در من و تو نیز وجود دارد .وقتی من بیرون از این طبیعت گام
برمیدارم ،در شکست هستم زیرا بیرون از آنچه که واقعا ً هستم زندگی میکنم .به این دلیل است
که این روزها ازدواجهای مسیحی شکست میخورند.
برای همین است که سازمانها و خدمات مسیحی شکست میخورند .به همین دلیل است که
کلیساها از هم جدا می شوند .به این دلیل است که خادمین در گناه میافتند و افراد زیادی را
ناراحت میکنند .در خودخواهی زندگی می كنند.
محبت نفع خود را طالب نمى شود .رسالۀ اول قرنتیان باب  ١٣آیه  ۵محبت ابتدا دیگری را می
بيند ،قبل از اینکه خود را ببیند .محبت نفع دیگران را طالب است ،قبل از اینکه به فکر خود
باشد .اگر تنها ما این ویژگی محبت را انجام دهیم ،می توانيد تصور بکنید که خانۀ ما چه
شکلی خواهد بود؟ رسالۀ اول قرنتیان باب  ١٣آیه  ١الی  ۷توصیف ماهیت ما می باشد .اگر به
زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک طبل میان تهی و سنج
پر سرو صدا هستم .اگر قادر به نبوت و درک کلیۀ اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای
ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم
هیچ هستم! اگر تمام دارائی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوخنت دهم
اما محبت نداشته باشم هیچ سودی عاید من نخواهد شد،
محبت بردبار و مهربان است  .در محبت حسادت و خود بینی و تکبر نیست  .محبت رفتار
ناشایسته ندارد .خود خواه نیست  .خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد .محبت از
ناراستی خوشحال نمى شود ولی از راستی شادمان می گردد ،محبت در همه حال صبر می
کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند.
خود را با آن آشنا کنید تا بدانید که چه کسی هستید و چطور مى بايست در آن راه روید .این
شما هستید
شما در مسیح هستید.
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مردی بود به نام جوئی ،که همه چیز خود را از دست داد .شغل خود را از دست داد .همسرش
او را ترک کرد ،طلبکاران هر آنچه داشت را از او گرفتند .و جوئی بی خانمان شد ،در خیابان ها

زندگی می کرد .هرروز گدایی می کرد و در آشغال ها بدنبال غذا بود .یک روز صبح جوئی در
آشغال بیرون رستوران مکدونال بدنبال غذا بود که ،یک مرد جوان خوش پوشی نزد او آمد و یک
پاکت پُر غذا و نان تازه به او داد .جوئی آن پاکت را باز کرد و بوی نان تازه اشک به چشمانش
آورد .مدتی زیادی بود که نان تازه ای را مزه نکرده بود.
جوئی به مردی که پاکت را به او داده بود نگاه کرد و از او تشکر کرد .او گفت" :این خیلی عالی
است ".برای مدت زمان زیادی بود که من نان تازه می خواستم ،مرد لبخندی زد و دست خود را
به آرامی بر شانۀ جوئی گذاشت .او گفت"،دوستم "،من این پاکت را از جایی خوب برای تو می
آورم ،و در آنجا بیشتر از این هست! جوئی جواب داد" :آقا ،من پولی ندارم و شغلی هم ندارم".
مرد لبخند بزرگی زد" .احتیاج به پول نداری ،و الزم نیست که شغل داشته باشی که از آن مکان
نان تازه بگیری ".جوئی با تعجب به او نگاه کرد و با فروتنی از او پرسید" ،آقا ،یعنی همه آن
مجانی است؟" "تمام آنها مجانی است .هر چه که آنجاست مجانی است ".آن مرد غریبه او را
مطمئن ساخت .جوئی پرسید"خواهش می کنم آقا به من بگویید که این مکان را چطور می
توانم پیدا کنم؟"خیلی آسان است ،چند خیابان پائین تر از اینجا .غریبه به خیابان پائین اشاره
کرد" .از این راه برو پائین به خیابان سوم ،که به نام خیابان یوحنا است ،خانۀ شمارۀ
شانزدهم! نمی تونی گم کنی .بسیاری آنجا ایستاده اند ".غریبه خواست که او را برساند ولی
جوئی گفت که می خواهد پیاده برود و خود آن مکان را پیدا کند .از غریبه برای محبتش تشکر
و خداحافظی کرد ،کنار خیابان نشست و نان تازه را خورد .خیلی خوشمزه بود .همه را و تمام
خرده نان ها را خورد .مدتها بود که اینگونه سیر نشده بود و غذاهایی به جز غذای بد بو
نخورده بود .جوئی در حینی که در حال خوردن بود ،آدرسی را که غریبه داده بود مرتب تکرار
می کرد ،خیابان سوم – خیابان یوحنا – خانۀ شانزدهم .با هر گازی به نان آدرس را تکرار می
کرد .نمی خواست فراموش کند.
"این می تواند واقعی باشد؟" جوئی به خود فکر کرد" .آیا واقعا ً مکانی هست که غذای تازه به"
همه می دهند؟ مجانی؟ چطور ممکن است؟" در خود فکرهای بسیاری کرد" .اگر این واقعیت
دارد ،پس چرا هر روز در اطرافم این همه گرسنه و بی خانمان وجود دارد که می بینم؟" افکار او
به همه طرف می رفت ،حتی گاهی به داستان غریبه شک کرد .ولی از مزۀ نان تازه نمی
توانست بگذرد .پس تصمیم گرفت که به دنبال آدرسی که غریبه به او داده بود برود.
جوئی پاکت خالی را برداشت و در جیب خود گذاشت .اگر غریبه او را گمراه کرده بودً ،
اقال می
توانست بوی نان تازه را به همراه خود داشته باشد" .خیابان سوم– خیابان سوم– خیابان
سوم" مرتب زیر زبان تکرار می کرد .سختی از دست دادن همه چیز در خاطر او مانده بود .با
،هر قدمی که او برمی داشت انتظار در قلبش می جوشید و احساس خوبی داشت .و آنجا بود
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خیابان سوم به نام یوحنا" .باالخره این حقیقت دارد" فکر کرد .سرعت خود را زیاد کرد تا به
خانه شانزده .۳۰، ۳۳ ،٣٦ -چشمان او به شمارۀ خانه ها دوخته شده بود .ناگهان ،آنجا بود،
خیابان یوحنا ،خانۀ شماره  .١٦افراد زیادی هجوم کرده بودند تا وارد خانه شوند .صفی
طوالنی بود .با سرعت وارد صف شد.
همه نوع آدم آنجا منتظر بودند ،کوچک بزرگ و جوان و پیر.
بعضی ها خیلی مرتب پوشیده بودند ،به نظر می رسید که نیازی به غذا ندارند! "چرا آنها در
صف هستند؟" جوئی فکر کرد ،ولی واقعا ً برایش مهم نبود .آنچه که برای او مهم بود که وارد
آنجا شود و نان تازه ای بگیرید که بسیار خوشمزه بود .وقتی که به در نزدیک می شد متوجه
شد که بعضی ها که مدت زیادی در صف منتظر بودند بعد از صحبت با انتظامات تصمیم
گرفتند که وارد نشوند و آنجا را ترک کردند" .چه خبر است؟" جوئی فکر کرد.
باالخره نوبت جوئی شد .مرد کوتاه قد کنار در پرسید "به چه چیز احتیاج دارید؟" با هیجان
جواب داد" :آقا من کمی نان تازه و غذا می خواهم!" مرد جواب داد" :غذای بسیاری داخل خانه
است" "ولی باید اول تمیز شوی قبل از اینکه در خوردن غذا شرکت کنی! لباسهایی که پوشیده
ای را باید دور بیاندازی و لباس های جدیدی به شما می دهیم! آیا حاضر هستی این کار را
انجام دهی؟" سئوال سختی بود .جوئی لباس هایی را که به تن داشت دوست داشت .برای
مدت طوالنی آنها را پوشیده بود .بوی بد می داد ،ولی مهم نبود ،او را گرم نگاه می داشت.
لباس کهنۀ من یا نان تازه که بسیار لذیذ است؟" جوئی سبک و سنگین کرد .باالخره تصمیم"
گرفت .به نگهبان گفت" :بله ،حاضرم!" و پیش خود فکر كرد" چه چیزی را از دست می دهم؟
نهایتا ً این لباس های کهنه را پس می گیرم!" نگهبان لبخند بزرگی زد و یک کلید و کتابی به
جوئی داد " .به اینها احتیاج داری که وارد شوی ".آن دو چیز را به جوئی داد".
با این کلید در را باز میکنی ،و در این کتاب نقشه هایی است که هرآنچه الزم داری را هدایت
می کند .جوئی فکر کرد ،این چه نوع خانه ای است ،که احتیاج به نقشه دارد؟
روز پر ماجرایی برای جوئی بود .اول آن غریبه غذای تازه به او داد و االن دو هدیه گرفت که
الزم به گدایی برای آن نبود! جوئی فکر کرد" :چرا این اتفاق برای من زودتر نیفتاده بود؟"
جوئی میلیون ها سئوال از خود می پرسید تا به یک جواب منطقی برسد" .آیا این واقعی
است؟ می توانم از نو شروع کنم؟ می توانم یک انسان نرمالی باشم؟
"آیا کسی اهمیت می دهد؟"
این سئوال ها در ذهن جوئی می گذشت که ناگهان احساس کرد کسی او را هول می دهد.
همه چیز خوبه آقا؟" نگهبان دست خود را روی شانه جوئی گذاشت و او را به آرامی به داخل"
هدایت کرد" .می توانید به داخل بروید .بروید!" با اضطراب و ترس ندانسنت آینده ،جوئی کلید
را به داخل قفل در ورودی بزرگ انداخت" .من چطور می تونم این در هزار سالۀ قدیمی را با این
کلید کوچک باز کنم؟" او نگران بود .ولی به محض اینکه کلید داخل قفل وارد شد ،در خودش باز
شد .جوئی خیلی هیجان زده بود .اینجا لحظۀ حقیقی بود .آیا این واقعی است؟ لحظه ای که
جوئی داخل قدم گذاشت ،شادی غیر قابل توصیفی ،مانند باد خنک در روز تابستانی ،بر او
آمد .شگفت انگیز بود .او فکر کرد" :این چه مکانی است؟" بالفاصله داخل اتاق ،دری بود که
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باید از آن رد می شد تا به راه رو برسد .شبیه اتاق آبپاش ماشین شوئی بود! حتما ً این اتاق
تمیز کنی است که نگهبان گفت!" جوئی فکر کرد .قدم ایمان برداشت و داخل اتاق رفت.
به محض اینکه وارد شد ،در بزرگ از پشت سر بسته شد .نمی توانست برگردد .ناگهان چیزی
مانند گردبادی قوی وارد اتاق شد.
فشار باد لباس جوئی را کند و او خود را برهنه دید و سعی کرد خود را بپوشاند ولی کسی
آنجا نبود .احساس عالی بود .جوئی احساس می کرد که باد او را از زمین بلند می کند.
احساس می کرد که روی ابرها راه می رود.
حس خوبی داشت .این احساس او را به یاد بچگی اش انداخت که پدرش او را در دایره ای می
چرخاند و بازوهای او را گرفته و در آسمان او را بلند می کرد .احساس آنقدر خوب بود که
جوئی همۀ سختی و بدبختی خود را فراموش کرد .می خواست که همیشه در اتاق باد بماند.
بعد از لحظه ای که به نظر ابدی می آمد ،باد ایستاد و ماشین آب پاش ظاهر شد .ماشین یک
مایع قرمز رنگی بر او پاشید .جوئی نمی دانست چیست.
او فکر کرد":من هرگز صابون قرمز ندیده بودم!" او مایع قرمز رنگی را می دید که که بر او
ریخته می شود ،اما او را خیس نمی کند .بسیار عجیب بود! در حالی که این مایع قرمز رنگ بر
او ریخته می شد ،اتفاق عجیبی افتاد .جوئی احساس می کرد که این مایع از درون او را تا
بیرون او را تمیز می کند .احساس گناه شکست ،بار تنهایی و شکست ازدواج اش ،تمام
احساس بی ارزش بودن ،تمام احساس گناه و محکومیت از او برداشته می شد .ناگهان ،همه
چیز ساکت شد .آرامش و سکوتی آمد و باد و ماشین آبپاش ایستاد .سپس در برابر او یک دری
باز شد .همانطور که جوئی از در و آن اتاق تمیز کننده بیرون رفت ،دید که ردائی سفیدی به تن
دارد .در حالی که هنوز در حیرت آن تجربه تمیز کننده بود" .چه وقت این ردا تن من شد؟" در
حالی که جوئی به ردای سفید نو نگاه می کرد ،احساس کرد مردی بزرگ او را بقل می کند .مرد
بزرگ گفت" :خوش آمدی پسرم!"
جوئی پرسید":شما کی هستید ،آقا؟" "من صاحب این خانه هستم ،جوئی!" مرد با لبخند
مالیمی جواب داد .برای جوئی که هنوز در شک تجربۀ تمیز کردن بود ،صورت مرد تار بود .او
فکر کرد که این همه یک خواب است .این مرد از کجا اسم جوئی را می دانست؟ یک معما بود ،و
بسیار ترس داشت که از آن مرد چیزی بپرسد .صاحب خانه دست خود را بر شانۀ جوئی
گذاشت و آرام او را به داخل هدایت کرد .مرد به جوئی گفت":می کاسا ،اس سو کاسا"" .هرآنچه
در این خانه وجود دارد از آن تو و همۀ این مردم است" او گفت و به جمعیت بزرگی از مردم
اشاره کرد" .فقط الزم است که این کتاب راهنما که در دست داری را بخوانی ".جوئی گفت":وا".
همه جا به مردم زياد نگاه مى كرد .ناگهان جوئی صداى هزاران نفر را شنيد " .اين چه نوع
خانه اى است كه اين همه مردم را جا مى دهد؟" او از شلوغى مردم بسيار تعجب بود .مردم از
همه جا می آمدند و می رفتند .و همه همان ردای سفید جوئی را پوشیده بودند .میلیون ها
سئوال از صاحب خانه داشت تا بپرسد .وقتی به خود آمد و فکرهایش را جمع کرد ،برگشت و
متوجه شد که صاحب خانه در جمعیت گُم شد .او تالش می کرد که تصمیم بگیرد تا در این
شلوغی و جمیعت چه کند که مردی او را به غرفۀ خود دعوت کرد .صدها غرفه آنجا بود که
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نماینده هایشان در صف بودند تا افراد جدید را دعوت کنند .جوئی از مرد پرسید کجا نان تازه
می دهند؟ مرد گفت که نگران نان و غذا نباش! او می خواست که جوئی عضو گروه او بشود
ودر کالس های او درس بخواند .جوئی قبول کرد ،بهر حال تازه غذا خورده بود .جوئی با خود
گفت" :من بعدا ً دنبال نان تازه می گردم!"
برای مدتی ،جوئی در کالس های مختلفی حضور یافت ،ولی هیچکس او را راهنمایی نکرد که
کجا نان تازه بگیرد .پس تصمیم گرفت غرفه های دیگر را امتحان کند .غرفه ها با نظریه های
مختلف زیادی بودند .افرادی بودند که باور داشتند که مردی شریری در خانه هست که باید او
را شکست بدهید تا نان تازه را بدست بیاورید .هر روز با صدای بلند فریاد می زدند تا مرد
شریر را بترسانند ،ولی نان تازه را نگرفته بودند .گروه دیگری بودند که باور داشتند جوئی می
بایست سرودهای زیبایی برای صاحب خانه بخواند تا نان تازه بگیرد .دیگری باور داشت که
جوئی باید نان تازه را با ایمان با چشمان بسته ببیند تا در واقعیت دریافت کند .و گروه دیگری
باور داشتند که جوئی باید از سختی بسیار عبور کند تا شایستۀ نان تازه شود .خیلی گیج
کننده بود! جوئی از تمام اصول و راهنمایی ها خسته شده بود .از زمان ورود به خانه هیچ
نان تازه ای مزه نکرده بود .غریبه در خیابان به راحتی نان تازه را به او داده بود ،بدون اینکه
جوئی کاری انجام دهد .ولی اینجا در خانه ،هرکس به او می گفت که باید کاری انجام دهد تا
نان را دریافت کند.
یک روز جوئی در حال استراحت بود که متوجه شد غرفه ای هست که جعبه های براقی بر روی
هر میزی گذاشته شده است .از هر جعبه ای سرو صدا شنیده می شد عکس شخصی بود که از
جعبه صدا می زد .سخنگو که بسیار خوش لباس نیز بود ،از مردم دعوت می کرد که آمده نان
تازه بگیرند .جوئی با خود فکر کرد":همین است" "،نان می خواهی؟" سخنگو روی جعبه
سئوال کرد" .پس دانه ای بکار! بدهید تا به شما داده شود "...سخنگو از راهنمایی که جوئی
در دست داشت نقل قول می کرد .جوئی آنقدر هیجان زده شده بود که به غرفه آمد .از افراد
آنجا پرسید":دانه کاشنت یعنی چه؟" صاحب غرفه جواب داد "دانه یعنی پول ".صاحب غرفه
توضیح داد":سخنگوی روی این جعبه که تلویزیون نام دارد به پول بسیار احتیاج دارد تا از
این جعبه با ما صحبت کند.
اگر به برنامه جعبه ای او کمک کنید ،آنوقت برای شما دعا می کند و نان تازه برای شما آورده
خواهد شد ".جوئی پرسید":ولی من پولی ندارم ،چکار کنم؟" توضیحات به جوئی کمک نکرد.
متوجه شد که این غرفه با غرفه های دیگر فرقی ندارد .بهر حال برای نان بایست کار می کرد.
جوئی هنوز غريبه اى را كه نان تازه به او داده بود به ياد داشت .آرزو داشت كه مرد را دوباره
در خانه ببیند .همه جا دنبال او گشت .ولی موفق نشد .یک روز جوئی بخاطر آورد که صاحب
خانه گفته بود" :تنها کاری که باید بکنی این است که راهنمایی که در دست داری را بخوانی".
جوئی از این کشف هیجان زده شده بود ،کتاب را باز کرد و شروع به خواندن کرد .همه نوع
نقشه ،جدول در این راهنما بود .بعضی ها را می فهمید و بعضی ها را درک نمی کرد .یک روز
هنگامیکه راهنما را می خواند به یکسری جدول رسید که پطرس نام داشت .در یکی از این
جدول ها نقشه ای بود که به آشپزخانه آن خانه منتهی می شد .در راهرو دومی و اتاق اول
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بود .انتظار در قلب جوئی به هیجان آمد .همان حسی را کرد که در موقع ورود به خانه و در
اتاق تمیز احساس کرده بود .او از همۀ غرفه ها عبور کرد و همۀ مردم و راهرو پطرس را پیدا
کرد .افراد زیادی آنجا نبودند .او فکر کرد" :آیا این راه درست است؟" "اگر این است ،پس چرا
اینجا ساکت است؟" او مرتب به نقشه مراجعه می کرد و راه را با خود تکرار می کرد ،راهرو دوم
اتاق اول.
وقتی به اتاق نزدیک می شد بوی نان تازه تنوری مشام او را زنده ساخت .هیجانی بود.
همانطور که نزدیک می شد ،غریبه ای که در خیابان دیده بود که به او نان داده بود را دید که با
پاکت های نان تازه به دست از اتاق بیرون می آید .باور نمی کرد .همان آقا بود که دربارۀ این
خانه به او گفته بود .جوئی فریاد زد با هیجان" :آهای مرد" "مرا به یاد داری؟" نه ببخشید .من
افراد بسیاری را مالقات می کنم .آسان نیست که همه را به یاد داشته باشم" ".من همان مری
هستم که به دنبال غذا در آشغالی پشت رستوران مکدونالد بودم .شما به من نان دادید و آدرس
این خانه را ،یادتان است؟"
مرد به جوئی گفت":آه بله! چقدر قیافه شما تغییر کرده و بسیار تمیز شدید ".جوئی گفت":من
همه جا بدنبال شما گشتم " "،از وقتی که وارد این خانه شدم ،به دنبال نان تازه ای که آن روز
صبح به من دادید هستم ،و قادر نبودم آن را پیدا کنم!"
مرد گفت":همین جاست در این آشپزخانه ،تازه از تنور در آمده ".جوئی پرسید":جدی می
گویی؟" "چطور هیچکس از این آشپزخانه خبر ندارد؟" مرد توضیح داد":مشکل اینجاست،
بیشتر افرادی که آن غرفه ها دارند از خانۀ قدیمی می آیند" "،در خانۀ قدیمی ،قانون بود ،باید
کار می کردی تا نان می گرفتی ".ادامه داد" .نان مجانی نبود .می دانی در خانۀ قدیمی ما
اتاق تمیز کن را نداشتیم .برای همین مردم می بایست قوانین را انجام می دادند تا تمیز
بمانند .پسر صاحب خانه اتاق تمیز کن را اختراع کرد تا کسی مجبور نباشد کار کند تا نان
بگیرد .خود را هم به این خانه نقل مکان کرد تا با مردم زندگی کند ".جوئی پرسید" :او اآلن
کجاست؟" غریبه جوئی را به آشپزخانه برد" :بیا تا او را به تو معرفی کنم".
" جوئی این سرآشپز است .پسر صاحب خانه".
او به جوئی برای ورودش به خانه خوش آمد گفت .همانطور جوئی را مطمئن ساخت که همه
نوع نان تازه ،و رایگان موجود است" .من همه نوع نان تازه برای همه پخته ام .همه مجانی
است .فقط بردارید و لذت ببرید.
و هر وقت مشکلی دارید بیایید نزد من و با هم درباره آن صحبت می کنیم ".غریبه که متوجه
شد جوئی و آن مرد با هم صحبت خوبی می کنند ،غذرخواهی کرد .او می بایست به خیابان
ها برگردد و نان تازه به افراد جدید بدهد و آنها را به خانه دعوت کند.
باالخره جوئی نیز با غریبه به خیابان ها رفت به مردم نان تازه می داد و آنها را به خانه دعوت
کرد .ولی هر صبح دوست داشت به آشپزخانه برود و برای مدتی با او صحبت کند و نان تازه
بگیرد .و هر روز از او و صاحب خانه برای مشارکتی که دارند و برای تمام نان تازه تشکر می
کرد.
پایان
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رضا صفا در ایران در یک خانواده مسلمان شیعه متولد شد.
او یک شیعه مؤمن بود و تمرین میکرد تا به خوبی بتواند از مقررات اسالم رعایت کند.
او هر روز پنج بار نماز می خواند و در طول ماه رمضان پنج بار در روز ،دعا و روزه می گرفت.
پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در خود احساس پوچی می کرد ،این احساس باعث
آزار و اذیت او شد.
و به همین دلیل باعث شد برای جستجوی حقیقت ،میهن خود را ترک کند و به یک کشور غربی
سفر کند.
رضا در نهایت به عنوان یک دانش آموز در سوئد ماند ،جایی که او این پیام انجیل را برای
اولین بار در زندگی خود شنید.

خواندن کتاب مقدس در زبان مادری خود و تجربه عشق به خدا از طریق دوستان مسیحی،
رضا تصمیم گرفت تا با عیسی بیشتر اشنا شود.
پس از ماهها مبارزه و شک ،او در نهایت زندگی و قلب خود را به عیسی مسیح سپرد.
در ماه مارس  ،۲۰۰۳پس از چندسال دعا و خدمت ،خداوند به او رویایی نشان برای خدمت به
فارسی زبانان .بعد از چند مدت زمانی تلویزیون نجات شروع به پخش برنامهای مسیحی شد
در شرق میانه.
همکاری با ترینیتی شبکه رادیو و تلویزیون ) (TBNدر سال  ۲۰۰۶تشکیل شد و تلویزیون TBN
نجات ،در زمان کامل شبکه های ماهواره ای در زبان فارسی ،راه اندازی شد.
رضا صفا در حال حاضر در کالیفرنیا ساکن است ،و همچنان مشغول به کار خدمت تمام وقت به
ایرانیان و مسلمانان است.
اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر از تلویزیون نجات هستید لطفا به وبسایت
 www.Nejattv.orgمراجۀ كنيد .و يا با شماره تلفن دفتر تلويزيون ٠٠١ -۸۰۵-۴۴۵-۷۷۴۴
تماس حاصل فرمايد.
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