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انتشارات هاروسترز

کلیة حقوق اعم از هرگونه چاپ ،تکثیر ،عکسبرداری و کپی برداری مطالب
از سال  ۲۰۱۲برای شبان رضا صفا محفوظ می باشد.
چاپ شده در ایاالت متحده آمریکا

چاپ دوبارة این کتاب و یا بخشی از آن ،به هر نحو ممکن ،بدون اجازة کتبی ناشرِ آن امکان پذیر
نمی باشد.
مگر آیاتی که مرجع آنان ذکر شده باشد ،کلیة آیات از نسخة  New King Jamesسالهای ،۱979
 ۱98۲ ،۱98۰توسط  Thomas Nelson Inc: Nashville, TN U.S.Aبا اجازة ایشان اقتباس شده
است.
آیاتی که با حروف اختصاری  NIVعالمت گذاری شده از نسخة  New Internationalسالهای ،۱973
 ۲۰۱۱ ،۱984 ،۱978توسط  International Bible Societyبا اجازة ایشان اقتباس گردیده است.
کلیة حقوق در سراسر دنیا محفوظ می باشد.
آیاتی از کتاب مقدّس که با  KJVنشانه گذاری شده اند از نسخة  King Jamesبرگرفته شده است.
ترجمة آیات به زبان فارسی از ترجمة قدیم و ترجمة هزارة نو می باشد.

حق هرگونه چاپ و تکثیرمحفوظ است.
چاپ اول به زبان فارسی ۲۰۱۶
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کالم مترجم

خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گویم که در طی سالیان ،باز هم مطابق فیض خود ،فرصتی دوباره به
من هدیه نمود تا در کارِ انجیل بواسطة عملِ قدرتِ خویش ،سهمی داشته تا کالم حقیقت را در کمال خوشی به همگان
اعالم نمائیم.

من بر این باورم که ترجمة این کتاب همچون نسخة اصلی آن ،در جهت شناختِ حقیقتِ انجیل ،نه فقط در میان
ایمانداران فارسی زبان ،بلکه برای تمامی رهبران و شبانان و خادمین کلیسای ایشان باعث برکت بوده و قدمی
شگرف بمنظور تعلیم ،تشویق و بنای این عزیزان می باشد.

این ترجمه به پاس گوشه ای از زحمات و خدمات بی وقفة شبانِ عزیز و برادر بزرگتر من در خداوند عیسی مسیح،
شبان رضا صفا انجام گردیده است .بدین طریق از ایشان کمال تشکر را داشته و برای خانوادة وی ،فیض روز افزون و
سالمتی مکرر خواهانم.

" فیض مسیح را باطل نمی شمارم ،زیرا اگر پارسایی (نیکی مطلق) از راه شریعت بدست می آمد ،پس مسیح بیهوده مُرد".
غالطیان ۲۱:۲

در فیض او

یشوآ  .ش

V

پیشگفتار
هیچ موضوعی مهم تر از ده یک؛ دادن هدایا و مسئلة برکات ،متوجة بدن مسیح نمی باشد .کلیساهای زیادی در این
زمینه گمراه شده و سردرگمی عظیمی را در میان قوم خدا سبب گردیده اند .بیشتر تعالیم مربوط به این مبحث بر
اساس تعالیم عهد عتیق میباشند که شریعت موسی را بر بدن مسیح (یعنی قوم خدا) اِعمال می نماید.
تعالیم مداوم و پی در پی در زمینة پول و روشهای مؤکد در جمع آوری کمکهای مالی ،تصویر بدی از مسیحیت در غیر
ایمانداران بجای گذاشته است .در نتیجه ،توافق عموم بر این است که مسیحیان چیزی بجز گروهی از دالالن و ریاکاران
نمی باشند .با شهرت و اعتباری اینچنین ،جای تعجّب ندارد که ما در حال از دست دادنِ نسل کاملی از شهروندان
آمریکایی هستیم .مسیحیت راستین در سرزمینی که بیانگر میراث بزرگ مسیحی است ،به آهستگی اما بطور حتم در
حال حرکت به سمت مرگ و نابودی می باشد.
تصوّر نادرستی از هر دو عهد  -عهد عتیق و عهد جدید  -وجود دارد .در اینجا با توجه به کتاب دوم تیموتائوس  ،۱۵:۲یک

ناتوانی در امر تشخیص و طبقه بندی درستِ کالم حقیقت باقی می ماند" :سخت بکوش که مقبول خدا باشی ،همچون
خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کالم حقیقت را به درستی به کار میبندد".
ما میان آنچه به عهد قدیم و آنچه به عهد جدید تعلق دارد ،تفاوتی قائل نمی شویم .اعمال و آموزه های ما براساس
ترکیبی از هر دو آنهاست .قوم خدا به دلیل عدم آگاهی از حقیقت در حال نابودی می باشند.
دانستن ،توامند بودن است.
هر چه بیشتر بدانیم ،قویتر هستیم.
دانش و آگاهی ،توانایی است.
دانش و آگاهی ،ما را از خطا حفظ میکند.
همچنین دانش و آگاهی ،آزادی است.
هر چه بیشتر بدانیم ،آزادتر هستیم.

VI

هوشع ۶:۴

امروزه ،بخش عمده ای از دانش و آگاهی مسیحیان از طریق گوش دادن به موعظههای متداول و رایج -دانش مشترک-
بدست آمده است  .اکثریتِ مسیحیانی که تولد تازه را یافته اند ،از دانشی ابتدائی و عمومی دربارة کتاب مقدس
برخوردارند.
این روزها بیشتر موعظات رایج ،صرفا الهام بخش هستند .واعظ ،تنها از چند آیه برای تشویق جماعت آسیب دیده در
طول موعظه خود استفاده می کند .با حفظ تمامی احترام ،اکثر خدمات کلیسایی در این ایام ،چیزی بیش از خدمات
بسیار بسیار ناچیز (همچون خرده نان) نمی باشند -به نوعی می توان گفت :اعتیاد احساسی فراوان بدون هیچ جوهر و
محتوا .کلیسای گرسنه در حال سقوط به اعماق ابهام است و خود از این مهم بی خبر می باشد.
ما بیش از آنچه که به اطالعات نیازمندیم ،به الهام بخشی نیاز نداریم .در واقع ،موعظه ( kerussoدر زبان یونانی) به
معنای اعالم و اعالن انجیل است .این نوع وعظ کردن اغلب به غیرایمانداران؛ یعنی افراد خارج از کلیسا تعلق دارد .اما
تعلیم ( didaskoدر زبان یونانی) برای کمک به یادگیری ایمانداران و برای شاگردسازی آنان میباشد .تعلیم برای کلیسا
است.
اینجا همان نقطه ای است که با مشکل مواجه میشویم .واعظین درحالی مردم را به عمل تشویق میکنند که هیچ
بنیان مستحکمی در کالم خدا به ایشان ارائه نمیدهند .این امر مانند دویدن در شن است( ،زیرا) جای پای هیچکس
محکم نیست.
برای مثال ،بیشتر واعظین برای تشویق و ترغیب اعضاء کلیسا به پرداختن وجوه ،از آیه زیر استفاده مینمایند:

بدهید تا به شما داده شود .پیمانهای پُر ،فشرده ،تکانداده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد! زیرا با هر پیمانهای که
بدهید ،با همان پیمانه به شما داده خواهد شد.

(لوقا  ۳۸: ۶ترجمه هزاره نو)

بسیار خوب ،این آیه در ظاهر شبیه به یک وعدهء نیکو برای دادن پول و برداشت محصولی فراوان است .اما انجیل لوقا
 ۳۸: ۶درباره پول صحبت نمیکند .اگر تمام متن را بخوانید ،متوجه میشوید که درباره نحوه برخورد هر شخص با
سایرین صحبت میکند؛ یعنی هر طور با دیگران رفتار نمایید ،همان طور با شما رفتار خواهد شد.
این اصل می تواند در مورد مسأله پول نیز بکار رود ،یا هر مورد دیگری که در رفتار با دیگران انجام میدهید .اما توجه
کنید ،در این وعده انسان به شما بازخواهد داد نه خدا.

VII

این موضوع آن چیزی نیست که در کلیساهای امروزی درباره لوقا  ۳۸: ۶تعلیم داده میشود .به ما گفته میشود در
صورت کاشتن (پرداخت) پول ،خدا به اندازه بیشتر آن را به ما باز خواهد گردانید.
اگر لوقا  ۳۸: ۶درباره بازگرداندن پول از طرف خدا بود ،فیض معنای خود را از دست میداد .به این آیه توجه کنید:

زیرا با هر پیمانهای که بدهید ،با همان پیمانه به شما داده خواهد شد.
اگر قرار بود خدا به همان معیاری که ما به او میدهیم ،به ما بازگرداند ،هیچکس برکت و نجات نمییافت ،چراکه
هیچکس نمی تواند به اندازه کافی به خدا ببخشد /بدهد.

این کتاب برای آشکار سازی و برداشتن پوشش/حجاب از میراث ماست .همچنین این کتاب در ارتباط با این حقیقت
می باشد که ما که هستیم و قادر به انجام چه هستیم .محتوای این کتاب برای بسیاری از شما جدید و چالش برانگیز
خواهد بود .احتماال در اعماق وجود خود با حقیقتِ این مسئله آشنا هستید ،با این وجود به نحوی برای احترام به افرادی
که صاحب نظر هستند ،ممکن است این حقیقت را سرکوب کرده باشید .اما قدرتی مافوق همه نامها وجود دارد و آن
کالم ابدی خداست.
شما را تشویق میکنم تا آنچه به شما می نویسم را بیازمایید و ببینید که آیا با حقیقت کتاب مقدس مطابقت دارد
یا خیر .حقیقت ،تنها رهاننده ما در عصر حاضر است ،و ما باید از آن محافظت نماییم.
ما به شدت نیازمند اصالحات حقیقی در کلیسا هستیم .بسیاری از اعمال و تعالیم امروزی کلیسا باید از میان برداشته
شون د .آنها در تناقض با حقیقت کالم خدا بوده و ذاتاً زیان آور می باشند .اهمیتی ندارد که چه کسی این اعمال و
تعالیم را بنیان نهاده یا آنها چه میزان سودمند بودهاند .اگر با حقیقت انجیل تطبیق ندارند ،باید از آنها دوری جسته و
اجتناب نمود.
دعا میکنم که این کتاب مُحرّک شما برای تفکر ،مطالعه و آزمودن همه چیز بر مبنای کالم خدا باشد .امید به آنکه
از بهم ریختگی و آشفتگی که مذهب بوجود آورده است خالصی خواهیم یافت و تمامی بدگمانی و سوء استفاده را در
این زمینه شفا خواهیم بخشید.

VIII

فصل اول

*--

اصول و مبانی یک عهد

*--

برای درس ت اندیشیدن درباره موضوعاتی همچون پول ،هدیه دادن و برکات ،ابتدا میبایست درک بهتری از عهدهای خداوند داشته
باشیم.
خدا همیشه در چهارچوب آن چه وعده داده است؛ یغنی عهدهایش؛ عمل میکند .کتاب مقدس از چندین عهد مختلف سخن
میگوید ،با اینحال؛ در اینجا دو عهد به موض وع اصلی مرتبط بوده و برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردارند .این دو عهد عبارتند از:
 ) ۱عهد عتیق ()۱OT
 ) ۲عهد جدید ()۲ NT
برای اینکه خدا اراده خویش را برروی زمین به انجام رساند ،به انسانها نیاز دارد .خدا روح است .از آنجاییکه روح فقط میتواند در
قلمرو روح (ر وحانی) عمل نماید ،خدا به گوشت و خون نیاز دارد تا از طریق آن بتواند در قلمرو مادی عمل کند .به همین منظور،
خدا با مردم قرار دادی منعقد می نماید .این قرارداد بعنوان عهد شناخته می شود.
عهد ،توافقنامه ایست که سبب ایجاد رابطهای متعهدانه (از روی تعهد) در میان دو نفر یا دو گروه میشود .به محض اینکه شخص با
مفاد قرارداد موافقت می نماید ،میبایست به آن متعهد باشد .این یک عهدِ تعهد (الزامآور) است.
خداوند هرگز عهد خود را نمیشکند .وقتی که خدا عهد خود را با مردم قطع میکند ،هرگز هیچگاه آن عهد را نقض نخواهد نمود.
بدون توجه به آنچه طرف مقابل انجام میدهد ،خدا به عهد خود وفادار میماند .مردم بی وفا می باشند اما وفاداری ،بخشی ضروری
از ذات الهی است.
خدا نمیتواند نسبت به کالم و وعدههای خود بیوفا باشد.

دوم تیموتائوس ۱3 : ۲

"پس بدانید که یهوه ،خدای شما ،اوست خدا ،خدای امین که عهد و محبت خود را با آنانی که او را دوست میدارند و اوامر او را بجا
میآورند ،تا هزار پشت نگاه میدارد".

تثنیه 9 : 7

خدا همیشه مطابق عهدهای خود عمل می نماید .رفتار و مراودات او تنها در حوزة کالمش می باشند .انسان خارج از آنچه می گوید
و متعهد می شود ،عمل می نماید  -در صورتی که خدا این گونه نیست.
هیچ گونه اصالحات بر قانونِ خدا وارد نمی باشد.
هیچ گونه تغییرات در شریعت خدا وجود ندارد.

1 Old Testament
۲ New Testament

1

خدا مرتکب خطا نمی شود.
خدا نمیتواند خطا کند .او انتها را از ابتدا میداند .خدا خارج از عهدهای خود عمل نمیکند .عالوه بر این ،او یک عهد را با عهد دیگر
ترکیب نمیکند.
خدا هیچ گاه اصول عهد عتیق (یعنی شریعت) را با اصول عهد جدید (یعنی فیض) در هم نمیآمیزد – هرگز .درک این موضوع برای
ما بینهایت حائز اهمیت است .به همین دلیل نیاز است که دانش درستی در مورد عهد عتیق و عهد جدید داشته باشیم.
متاسفانه ،بسیاری از مذاهب ،کلیساها و رهبران مسیحی ،اصول این دو عهد را در هم آمیختهاند .این امر منجر به بروز سردرگمی
فراوان در بدن مسیح گردیده که حاصل آن بسیاری اعمال و تعالیم غیر کتاب مقدسی و رها نمودن تعداد زیادی از مسیحیانِ
دلسرد و ناامید در روال عادیِ زندگیِ کلیسایی است.

چهار چوب دو عهد
چهار چوب هر دو عهد را میتوان بسادگی با استفاده از کلمات یوحنای رسول تعریف نمود" :زیرا شریعت به وسیلۀ موسی عطا شد،
اما فیض و راستی به وسیلۀ عیسی مسیح رسید ".یوحنا ۱7 : ۱

عهد عتیق بر پایۀ شریعت موسی و عهد جدید بر اساس فیض می باشد.
بمنظور تفکیک کالم حقیقت و درکِ اصول و قاعدة خدا درباره عهد عتیق و عهد جدید ،میبایست کتاب مقدّس را به سه بخش اصلی
تقسیم نماییم:


عهد عتیق – از کتاب پیدایش تا کتاب مالکی



چهار انجیل – متی ،مرقس ،لوقا ،یوحنا



رساالت – از کتاب اعمال تا کتاب مکاشفه

عهد عتیق  ۳۹کتاب را شامل می شود که  ۳۸کتاب آن زیر قانون شریعت میباشد .پیدایش تنها کتابی است که شریعت در آن وجود
ندارد .این کتاب حقایق بنیادینِ بسیاری را دربارة مبدأ خلقت ،ایمان ابراهیم ،شکل گرفتن مردم و ملت اسرائیل در خود جای داده
است.
چهار انجیل همچنان تحت قوانین عهد عتیق می باشند .این همان جایی است که بسیاری عهد عتیق و عتیق جدید را با هم اشتباه
می گیرند .بسیاری بر این باورند که چهار انجیل در چهار چوب عهد جدید قرار دارند ،چراکه همگی انان درباره عیسی مسیح صحبت
میکنند .این همان نقطۀ شروع ابهام و سردرگمی است.

چهار انجیل
هر چهار انجیل همچنان قانوناً در عهد عتیق می باشند .در حقیقت ،عهد جدید آغاز نگردید تا آن هنگام که عیسی از مردگان برخاست
و خون خود را در حضور خدای پدر به وی تقدیم نمود.

عبرانیان ۱۲ : 9

۲

عیسی مسیح در طول زندگی خویش روی زمین ،همچنان زیر شریعت موسی عمل میکرد .کتاب مقدس می فرماید " :لیکن چون
زمان به کمال رسید ،خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد ،تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا
آنکه پسرخواندگی را بیابیم ".غالطیان ۵-4 :4

عیسی زیر شریعت متولد شد .او تمام ع مر خویش را زیر شریعت موسی زیست کرد .تغییر شکلِ عهد عتیق به عهد جدید با مرگ
عیسی برروی صلیب آغاز شد .عهد عتیق هنوز کامأل برقرار بود تا زمانی که عیسی برروی صلیب مرد و پرده هیکل از باال به پایین دو
پاره شد.
درک این موضوع برایمان بسیار حائز اهمیت است که اکثر تعالیم عیسی ،در چهار انجیل ،به یهودیانی مرتبط می شود که در عهد
اول (زیر شریعت) قرار داشتند .به آیه زیر از کتاب عبرانیان بدقت توجه کنید:

" و از این جهت او متوسط عهد تازه ایست تا چون موت برای کفاره تقصیرات عهد اول بوقوع آمد ،خوانده شدگان وعدة میراث ابدی
را بیابند".

عبرانیان ۱۵ : 9

این بدین معنی است که عهد جدید تا زمانِ مرگ عیسی مسیح آغاز نگردید.
عهد جدید به مرگ عیسی نیاز داشت.
قبل از آنکه عهد جدید بتواند عملکرد داشته باشد ،خون او میبایست ریخته میشد.
عیسی بایستی برای ما می مُرد تا واسط و بانی عهد جدید گردد .این موضوع را به وضوح در آیات زیر مشاهده می نمائیم:

"زیرا در هر عهدی ،الزم است مرگ عاملی که عهد را رسمیت میبخشد به میان آید ،زیرا هر عهدی تنها بر اساس چنین مرگی ارزش
قانونی مییابد؛ چون تا زمانی که عاملِ رسمیت بخشنده به عهد زنده است ،آن عهد اعتباری ندارد".

عبرانیان ۱7-۱۶: 9

توجه کنید که پولس در اینجا چه میگوید:

هر عهدی  ...تا زمانی که عاملِ رسمیت بخشنده به عهد زنده است ،آن عهد اعتباری ندارد.
به آیۀ  ۱۷در نسخۀ انگلیسی ( )NIVتوجه کنید که در آن اینگونه آمده است:
Because a will is in force only when somebody has died; it never takes effect while the
one who made it is living.
میتوانیم به جرات بگوییم که عیسی تا زمانی که زنده بود ،نمی توانست اصول عهد جدید را تعلیم داده باشد .او نمیتوانست چنین
کند ،چرا که هنوز عهد جدید آغاز نشده بود .او نمیتوانست اصول عهد جدید را تعلیم داده باشد زیرا هنوز هیچکس تولد تازه نداشت.
مردم؛ که شاگردانِ او را نیز شامل می شود؛ توانایی درک و پیروی آن را نداشتند.
روح انسانی ایشان هنوز احیا نشده بود.
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آنها هنوز موجوداتی نفسانی بودند  -نه روحانی.
یک فرد برای آنکه امورِ روحِ خدا را درک کند ،بایستی از نو متولد گردد.

" امّا انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمیپذیرد زیرا در نظرش جهالت است ،و قادر به درکشان نیست ،چرا که قضاوت درست
دربارة آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است".

اول قرنتیان ۱4 : ۲

بنابراین ،تعالیم عهد جدید نمیتوانست در دوران زندگی عیسی عملکرد داشته باشد .این موضوع ،کلیدی بسیار مهم برای درک
کتاب مقدس و تمیز دادنِ کالم حقیقت است.

خدمت عیسی به یهودیان
به یاد آورید مسیح به زن کنعانی درکتاب متی  ۲۴ : ۱۵چه گفت " :او در جواب گفت « :فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان
گم شده خاندان اسرائیل"» .
توجه کنید که ،خداوند میگوید هدف مأموریت زمینی او یهودیان هستند .اگر به دقت بررسی کنید ،در مییابید که خدمت خداوند
عیسی فقط تعداد بسیار معدودی از غیر یهودیان ،افرادی که خارج از مردم یهودی می زیستند ،را در بر می گیرد .هدف آموزه های
او نیز یهودیانی بوده اند که زیر شریعت قرار داشتند .او میبایست پلی میان عهد قدیم و عهد جدید ایجاد میکرد .او نمیتوانست به
غیر یهودیان آموزش دهد ،چراکه آنها هیچ عهدی با خدا نداشتند .او نمیتوانست به افرادی که تولد تازه دارند تعلیم دهد ،زیرا در
آن زمان وجود نداشتند.
او هنوز نمرده بود.
او هنوز قیام نکرده بود.
گناه هنوز برداشته نشده بود.
خون او برای بخشش گناهان هنوز ریخته نشده بود.
پس بیشتر تعالیم عیسی ،برای افرادی بود که تحت شریعت موسی بودند .بسیاری از معلمان کتاب مقدس این دانش را ندارند.
در نتیجه ،آنها ،آن چیزی را که خداوند عیسی به یهودیان تعلیم داد ،در پوشش عهد جدید تعلیم میدادند .آنها اصول عهد عتیق را
به عنوان اصول عهد جدید تعلیم میدهند.

دچار سوء تفاهم نشوید ،عیسی مسیح موارد بسیاری را تعلیم داد که از قوانین عهد عتیق پیشی می گیرند .تعالیمی مانند ذات پدر،
شخصیت پدر ،شخصیت و کار روحالقدس ،رابطه او با پدر ،قوانین روحانی و  ،...با اصول عهد ارتباطی ندارند.
با توجه به موضوع هایی که با عهد شریعت مرتبط هستند ،ما باید دقت داشته باشیم که آنها را به عنوان اصول عهد جدید تعلیم
ندهیم ،در غیر این صورت کالم خدا را نقض خواهیم کرد .برای مثال ،دعای خداوند (ربانی) :

پس شما به اینطور دعا کنید:
ای پدر ما که در آسمانی ،نام تو مقدس باد.
ملکوت تو بیاید ،اراده تو چنانکه در آسمان است در زمین نیز کرده شود.
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نان کفاف ما را امروز به ما بده.
و قرض های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
و ما را در آزمایش میاور ،بلکه از شریر ما را رهایی ده.
زیرا ملکوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آن تو است ،آمین.

متی ۱3 -9 : ۶

بسیاری کلیساها و فرقه های مسیحی این دعا را (تکرار) میکنند .این دعا برای یهودیان (زیر شریعت) در عهد عتیق بود .توجه
کنید که چگونه بسیاری از موارد دعای ربّانی در کار رهایی بخش ( بازخرید ) مسیح محقق شدهاند .در آیه  ۱۰برای آمدن ملکوت
خدا دعا میکنیم.
اما ملکوت او آمده است.

به یاد آورید زمانی که یحیی تعمید دهنده موعظه کرد ،ملکوت خدا نزدیک است.
زمانی که عیسی مأموریت خود را آغاز کرد ،ملکوت خدا برروی زمین آغاز شد.

مرقس ۱۵ - ۱4 : ۱

لوقا ۲۰ : ۱۱

ملکوت خدا از طریق مرگ عیسی ،تدفین و رفتن به دنیای مردگان ،و قیام وی در ما تحقق یافت .قبل از مرگ مسیح ،خدا برروی
زمین حکومت نمیکرد ،بلکه شیطان سلطنت می کرد.

یوحنا  ، 3۰ : ۱4دوم قرنتیان 4 : 4

زمانی که عیسی مرد ،حکمرانی شیطان بر بشریت پایان یافت.
مسیح گناه را محو کرده است.

عبرانیان ۱4 : ۲

عبرانیان ۲۶ : 9

او کار های شیطان را بکلی نابود کرد.

اول یوحنا 8 : 3

او (مسیح) کلید های موت و عالم اموات را از او (شیطان) گرفت.
عیسی از طریق صلیبش بر همه نیروهای تاریکی غلبه یافت.
او خداوند و نجات دهنده شد.

مکاشفه ۱8 : ۱

کولسیان ۱۵ : ۲

فیلیپیان ۱۱-۱۰ : ۲

به محض اینکه انسانی ،عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذیرد ،عیسی وارد قلب او میشود .این ملکوت خدا برروی

زمین است .ملکوت آمده است .پولس میگوید ... ،زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست ،بلکه عدالت و سالمتی و خوشی در روحالقدس.
رومیان ۱7 : ۱4

مشاهده می کنید ،ملکوت خدا در افرادی است که پادشاه جالل را پذیرفتهاند.
برخی ممکن است در مورد دعای خداوند (ربانی) که میگوید " ملکوت تو بیابد" بر این عقیده باشند که درباره ملکوت ابدی خدا
سخن می گوید .اما نمیتواند اینگونه باشد .ملکوت خدا چه برای آن دعا کنیم و چه برای آن دعا نکنیم خواهد آمد .زمانی که قرارداد
خدا با انسان برروی زمین خاتمه یابد ،ملکوت ابدی او خواهد آمد.

نان کفاف ما را امروز به ما بده
او چنین کرده.
او تدارک دیده است.

چنانکه قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری الزم است ،به ما عنایت فرموده است ،به معرفت او که ما را به جالل
و فضیلت خود دعوت نموده.

دوم پطرس 3 : ۱

او ما را برکت داده است.
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متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح.
افسسیان 3 : ۱

ما را از شریر رهایی ده
او ما را رهایی داد.
او ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است.

کولسیان ۱3 : ۱

شما دیگر تحت قلمرو  /تسلّط شیطان نیستید.
شما دیگر تحت قلمرو  /تسلّط گناه نیستید.

رومیان ۱4 : ۶

او ما را از طریق مرگش ،تدفین و رفتنش به دتیای اموات و قیامش رهایی داده است.

رومیان ۲4 : 4

درخواست مجدد از خداوند برای رهایی ،توهین است و بدین معنی است که او هنوز ما را رهایی نداده است.
اگر دور دستان خود طنابی بسته باشید و از من درخواست کنید که آن را ببرم ،آیا دوباره بعد از آنکه طناب را بریدم ،از من درخواست
میکنید؟
مردم دعای ربّانی را هر یکشنبه در کلیسا تکرار میکنند ،آن هم بدون اینکه بداند چه میگویند .این یک تکرار مذهبی است .آنها این
کار بیهوده را فقط از روی عادت انجام می دهند.
آنها از روی جهالت به مسیح و کار او توهین میکنند.

ایمان به خدا
بگذارید مثال دیگری در زمینه تعالیم خداوند در چهار انجیل بر اساس عهد عتیق ارائه دهم .به کتاب مرقس  ۲۶ -۲۲: ۱۱توجه
کنید:

عیسی در جواب ایشان گفت « :به خدا ایمان آورید ،زیرا که هر آینه به شما میگویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده ،به دریا
افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که آنچه گوید میشود ،هر آینه هر آنچه بگوید بدو عطا شود .بنابراین به
شما میگویم آنچه در عبادت سؤال میکنید ،یقین بدانید که آن را یافتهاید و به شما عطا خواهد شد .و وقتی که به دعا بیاستید،
هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد ،او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است ،خطایای شما را معاف دارد .اما هرگاه
شما نبخشید ،پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید» .
توجه کنید که در آیه  ، ۲۲عیسی به شاگردان می فرماید که به خدا ایمان داشته باشند و یا ایمانی از نوع خدا داشته باشند.
در اینجا ،عیسی به طور خاص با شاگردانش صحبت میکند که یهودی بودند.
باید دریابید که خدمت خداوند عیسی به یهودیان ،عمدتا آماده سازی آنها برای ملکوتی ست که در حال آمدن بود .او باید آنها را از
شریعت آزاد میکرد و آنها را برای فیضی که در حال آمدن بود ،آماده میساخت .عیسی می بایست بر فاصلهً میان دو عهد پلی
ایجاد میکرد.
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فاصله میان این دو عهد آنقدر زیاد است به طوری که انسان عادی ،که زیر شریعت عهد قدیم بود ،باید زمان سخت و طاقت فرسایی
را برای عبور از آن و رسیدن به عهد جدید طی می نمود .عیسی برای عبور آنان از چنین فاصله غول آسایی ،به یهودیان کمک
میکرد .شما را تشویق میکنم تا برای درک بهتر موضوع ،کتاب مرا به نام دو عهد تهیه و مطالعه نمایید.
برای یک یهودی ،ایمان آوردن به خدا ،به نحوی بود که باید آن را با چشمان جسمانی خود مشاهده میکرد .یوحنا  ۴۸ : ۴به همین
دلیل است که خدا باید همه گونه تجلیات و هر رد و سایه ای را آشکار میساخت.
دیدن و حس کردن تنها ابزاری هستند که بوسیله آنها انسان عادی را می توان هدایت کرد .فرزندان اسرائیل برای ایمان آوردن به
خدا و اطاعت کردن از او باید در روز بوسیله ابر و در شب بوسیله ستون آتش ،برای عبور از صحرا و رسیدن به سرزمین موعود
هدایت میشدند .با این حال ،آنها همچنان شورش (می)کردند .انسان عادی نمیتواند به چیزی ایمان داشته باشد که توسط حواس
خود آنرا درک و ثبت نکند.
در کتاب مرقس باب  ، ۱۱عیسی شاگردان را برای آنچه میآید آماده میکند .او قلبهای شاگردان را برای ایمانی آمده می سازد که
میتواند کوهها را جا به جا کند .او؛ یعنی عیسی مسیح؛ شاگردان را برای آنچه از طریق عمل بازخرید وی دریافت خواهند کرد،
آماده (مشتاق) می سازد.
کتاب مرقس باب  ۱۱آیهً  ۲۲برای ایمانداری که تولد تازه را دریافت کرده است ،نمی باشد .بر اساس اصول عهد جدید ،ما " ایمان"
را داریم.
چه نوع ایمانی؟
ما ایمانی خداگونه داریم.

به کتاب دوم پطرس  ۱ : ۱توجه کنید :شمعون پطرس ،غالم و رسول عیسی مسیح ،به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما
یافتهاند ،در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده . . .
در اینجا مشاهده میکنید پطرس آنچه که دریافت کردهایم ،یا کسب کردهایم را به ما گوشزد میکند ،ایمانی از همان نوع ایمان
گرانبها که از طریق عدالت خداوندمان عیسی مسیح دریافت کردهایم.
خدا چه نوع ایمانی را میبخشد؟
فقط ایمانی از نوع خدا  -او ایمانی از جنس انسان را عطا نمیکند.
ایمان انسانی خدا را خشنود نمیکند.

عبرانیان ۶ : ۱۱

در کتاب رومیان ،به ما گفته شده که خدا معیاری از ایمان را به ما بخشیده است.

رومیان 3 : ۱۲

چه نوع معیاری؟
این معیار باید معیار خدا باشد.
این معیار ،معیار پدر است .مردم بر سر نکره یا معرفه بودن کلمه معیار بحث میکنند .برخی میگویند معرفه است .من موافقم ،اما
حقیقتاً اهمیتی ندارد چراکه این معیار پدر است.
آیا تاکنون پخش کردن خوراک میان فرزندان توسط یک پدر عاشق را دیدهاید؟
پدر همه چیز را به آنها میدهد.
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اکثر مردمی که درباره این موضوع اظهار نظر میکنند ،به گونهای صحبت میکنند گویی که خدا حریص ترین پدر است  -او اندکی
ایمان را به شما میبخشد و توقع دارد بوسیله مطالعه کالم آنرا افزایش دهید.
به هیچ وجه چنین نیست!

مردم به اشتباه رومیان  ۱۷ : ۱۰را نقل میکنند :لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا.
تمامی این بخش در کتاب رومیان فصل  ۱۰درباره غیرایماندارانی است که خداوندی عیسی را میپذیرند.
ایمانی از جنس خدا فقط از طریق شنیدن کالم خدا حاصل میشود .و این نکتهای است که رومیان  ۱۷ : ۱۰میگوید.
بر اساس کتاب دوم پطرس  ۱ : ۱زمانی که فردی به مسیح ایمان میآورد ،به او ایمان خدا داده میشود.
بنابراین مرقس  ۲۰ : ۱۱برای یک ایماندار نیست بلکه در آنجا مسیح با یک یهودی صحبت میکرد.
زمانی که خدا به انسان چیزی میبخشد ،ان را به فراوانی و به طرز فزاینده ای میبخشد .در واقع ،او فراتر از آنچه ما فکر میکنیم یا
تصور میکنیم به ما میبخشد.

افسسیان ۲۰ : 3

هللویا ( خدا را شکر )
پس ما ایمان را داریم.
ما معیار اندازه گیری خدا را برای ایمان داریم.
ما به فراوانی از ان بهره مند هستیم.

ایمانِ عهد جدید
در دوم قرنتیان  ۱۳ : ۴پولس میگوید :اما چون همان روح ایمان را داریم ،به حسب آنچه مکتوب است« ایمان آوردم پس سخن
گفتم» ما نیز چون ایمان داریم ،از این رو سخن میگوییم.
همانطور که میبینید ،گفتن جملهً  -به خدا ایمان داشته باش  -به ایمانداری که تولد تازه را یافته است ،عملی غیر کتاب مقدسی
است ،چراکه او ایمان دارد .مانند این است که به یک مکانیک بگویید که مکانیک باش یا به یک دکتر بگویید ،دکتر باش .واضح
است که امر بی معنی است.
هر بار که به یک ایماندار گفته میشود -به خدا ایمان داشته باش -او از ایمان خویش گرفته /دور میشود .حال انکه باید فرد
ایماندار را برای استفاده از آنچه دارد ،تشویق کند ،اما نباید به او گفته شود که او آن را داشته باشد.
در عوض ،باید به او آموخته شود که چگونه از ایمانی که توسط نیکی مطلق عیسی مسیح به او داده شده ،استفاده کند.
زمانی که مسیح در مرقس  ۲۲ : ۱۱به شاگردانش گفت که به خدا ایمان داشته باشند ،او نمیتوانست با ما سخن گفته باشد .ما
ایمان داریم ،شاگردان نداشتند .ایمان آنها یک ایمان طبیعی بود ،ایمانی که باید برای باور کردن؛ احساس کند و بشنود.
آقای کنیون اینگونه از ایمان را ایمانِ مبتنی بر حواس (دانشِ حسی) می نامد.
هنوز هم بسیاری از واعظین به جای اینکه به اعضای کلیسایشان درباره ایمانی که خدا به آنها داده بگویند ،به اعضا میگویند که
آنها نیاز دارند خدا را باور کنند ،نیاز دارند که به خدا ایمان داشته باشند .واعظین ،اعضا را برای داشتن چیزی تشویق میکنند که
آن را دارند  -ایمانی که از طریق نیکی مطلق خداوند و نجاتدهنده ما برایمان فراهم شده است.
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بسیاری از آموزه های مدرن امروزی ،شبیه دستورالعمل هستند تا مکاشفه حقیقت .من آنچه را دکتر تی.ال آزبورن ،دوست و مربی
من ،به من گفت دوست دارم« :آنها اخالقیات و رفتارهای اجتماعی را تعلیم میدهند» .موعظههای آنها یا احساسی است که باعث
می شود درباره خودتان احساس خوبی داشته باشید ،و یا دستورالعملی است درباره رفتار اجتماعی – باید ها و نبایدها .آنها در گفته
های خویش مکاشفهً اینکه عیسی کیست و برای ما در عمل رهایی بخش خود ( بازخرید ) چه کرده است را کم دارند.

آموزه های عیسی در چهار انجیل
تعالیم بسیاری از خداوند عیسی در چهار انجیل وجود دارد که از تعالیم عهد عتیق و قوانین آن پیشی می گیرد .برای مثال در
آیههای  ۲۳و  ۲۴انجیل مرقس فصل  ، ۱۱عیسی درباره اصول ایمان خداگونه ( ایمانی که از خدا می آید ) صحبت میکند .خدا؛
خدای ایمان است و اصول ایمان از قوانین عهد قدیم تفوق می جوید .پس ،ما میتوانیم امروزه ،همان اصول را به صورتی که عیسی
در چهار انجیل تعلیم میداد ،تعلیم دهیم.
اما به کتاب مرقس فصل  ،۱۱آیههای  ۲۵و  ۲۶توجه کنید .در آیة  ۲۶عیسی به شاگردانش میگوید که اگر آنها همدیگر را
نبخشند ،خود نیز بخشیده نمیشوند.

« 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 سازد.

اما هرگاه شما نبخشید ،پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید ».مرقس  ۲۵ : ۱۱و ۲۶

یک لحظه صبر کنید ،اگر بخشیده شدن من به بخشیدن دیگران بستگی دارد ،این دیگر فیض نیست.
این ،همان جایی است که باید درک کنیم عیسی با چه افرادی صحبت میکرد .در این بخش از انجیل مرقس ،عیسی با مردمی در
حال صحبت است که زیر شریعت بودند  -یعنی یهودیان.
پس ممکن است بپرسید" ،تکلیف مسیحیانی که دیگران را نمیبخشند ،چیست؟"
در عهد عتیق ،خدا بخشش را از چنین افرادی دریغ میکند چراکه آنها شریعت را نقض کردهاند .در عهد جدید ،همه چیز بر اساس
کار تمام شدهً مسیح می باشد .این فیض خداست و پاسخ ما به آن فیض ،ایمان است.
فیض پایه و اساس بخشش من را مهیا کرده است.
« که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافتهایم» .

افسسیان 7 : ۱

توجه کنید که این آیه نمیگوید بخشودگی را خواهیم داشت .بلکه میگوید :ما فدیه /بازخریدی را از طریق خون وی داریم،
بخشودگی گناهان را.
ما االن بخشودگی گناهان را داریم .میپرسید چگونه؟

بر اساس غنای فیض او.
به محض اینکه ایماندار شوید ،تمامی ثمرات حاصل از عمل بازخرید مسیح ،شامل بخشودگی ،شفا ،ترمیم ،یا هر پیروزی حاصل از
مرگ ،تدفین و رفتن به دنیای مردگان ،و قیام مسیح به شما تعلق خواهد گرفت.
تمامی آنچه که نیاز به انجام آن دارید ایمان آوردن به اوست.

یوحنا ۲9 : ۶

این امر به آنچه من انجام میدهم بستگی ندارد ،بلکه بر اساس کاری است که او انجام داده است.
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به این آیه توجه کنید :زیرا که محض فیض نجات یافتهاید ،بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.

افسسیان 8 : ۲

از ما نیست.
آیا مشاهده می کنید؟
این بزرگترین حقیقت عهد جدید می باشد که تا کنون بر بشر آشکار گردیده است.
مکاشفه این حقیقت انسان را آزاد میکند .هر انسانی را تغییر میدهد ،مهم نیست آنها که هستند و چه کردهاند .این تمام موضوعی
ست که انجیل در موردش سخن می گوید؛ این قدرت خداست برای نجات تمامی بشر.

رومیان ۱۶ : ۱

امیدوارم کلیسا این حقیقت را دریابد.

اعمالِ ایمان
ممکن است بپرسید" ،اعمال ما چه میشود؟"
اشتباه نکنید ،من به اعمال معتقدم .ولی به اعمال ایمان معتقدم  -اعمالی که پس از تولد تازه ادامه مییابند.
خلقت تازهً درون ما ،ما را به بخشیدن هدایت میکند.
برای یک مسیحی غیرعادی ست که در نابخشودگی قدم بردارد .محبت در اثر نتیجهً ذات خدا در ما از طریق تولد تازه ،به طور
خودکار به طرز رفتار ما بدل میگردد.

کتاب مقدس به ما میگوید ... :محبت خدا توسط روحالقدس که به ما عطا شد ،در دلهای ما ریخته شده است...

رومیان ۵ : ۵

قدم برداشتن در نابخشودگی بر خالف ذات یک مسیحی دارای تولد تازه است.
قلب او ،یا روح وی ،او را محکوم خواهد کرد.

اول یوحنا ۲۰ : 3

اگر یک مسیحی به ندای روح خود توجه نکند و اشتباه خود را ادامه دهد ،مشارکت و اعتماد به پدر را از دست خواهد داد .او برکات
خدا را از دست خواهد داد؛ نه به خاطر اینکه احیاناً خدای پدر جلوی آنها را گرفته ،بلکه به دلیل اینکه مشارکت وی با پدر از میان
رفته است.

توجه کنید پولس به ایمانداران افسس در مورد بخشش چه میگوید :و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید
چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.

افسسیان 3۲ : 4

به زمان فعل آمرزید /آمرزیده است ،توجه کنید .زمان این فعل ،ماضی (گذشته) است .این کار انجام شده است.
این آیه نمیگوید که اگر نبخشید ،بخشیده نخواهید شد.
هر زمان که کلمه « اگر» را قبل از یک فرمان در کتاب مقدس مشاهده می کنیم ،بدین معنی است که آن فرمان شرطی است .اگر
شرط را حفظ کنیم ،خدا نیز ما را با برکات آن فرمان پاسخ خواهد داد .این چهارچوب عملکرد عهد عتیق می باشد.
در عهد عتیق ،مردم تولد تازه را در نیافته اند.
روح آنها با روح خدا یکی نبود.
ایشان روح خدا را درون خود نداشتند.
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روح مقدس خدا بر افرادی خاص ،برای مدت زمانی کوتاه قرار میگرفت ،آن هم فقط زمانی که برای انجام کار خاصی فرا خوانده
شده بودند .روح خدا به صورت دائمی در آنها ساکن نگردید .بر همین اساس معموال در حین مطالعه کالم خدا با عباراتی مانند
« دست خدا بر او قرار گرفت » یا « روح خداوند بر وی قرار گرفت» مواجه میشویم.
قانون خدا در قلب آنان نوشته نشده بود .پس برای اینکه خدا آنها را به اطاعت وا دارد ،می بایست شروطی برای دستورات خود مقرر
می کرد ،مانند« :ا گر این عمل را انجام دهید ،من آن عمل را برای شما انجام خواهم داد » یا « اگر به دستورات من توجه کنید و
از آنها اطاعت نمایید ،این برکات را بر شما قرار خواهم داد».

تثنیه ۲ -۱ : ۲8

اگر خواهش داشته ،اطاعت نمایید ،نیکویی زمین را خواهید خورد.

اشعیا ۱9 : ۱

یک « عیسی به اضافة نقشه » ؟
طبق عهد عتیق ،برکتها مشروط بودند .قوم خدا باید مشتاق و مطیع میبودند.
بخشش مشروط بود.
شفا مشروط بود.
آنها باید زمانی که شفا مییافتند ،هدیه میدادند.
آنها باید برای دریافت کردن ،بهای آن را پرداخت میکردند.
آنها باید برای بخشیده شدن ،میبخشیدند.
از لحظه ای که عیسی مسیح از مردگان برخاست و به عوض ما در حضور خدا پدر حاضر گردید ،همه برکات آسمانی تماما به ما

عطا گردید " .متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در
مسیح".

افسسیان 3 : ۱

پیش از اینکه هر اقدامی توسط من برای بدست آوردن برکتی صورت پذیرد  ،او آن برکت را بواسطه فیضش برای من تضمین نمود.
قطعا هیچ عملی وجود ندارد که من با انجام دادن آن قادر به دریافت تمامی برکات خدا باشم.
هیچ چیز.
مهم نیست ما چه مقدار اعمال خوب و مفید انجام دهیم ،بلکه نیکویی و درستکاری ما ،در هیچ زمان و به هیچ روی با نیکی مطلق
خدا برابری نمی کند .به شباهت این می ماند که یک دانش آموز سادهً کالس اولی در زمینهً ریاضیات سعی بر رقابت کردن با آقای
البرت اینشتن را دارد.
غیر ممکن است.
نیکی ما و نیکی مطلق خدا در دو عرصه و قلمرو جدا از هم قرار داشته به نحوی که نمی توان این دو را به هیچ شیوه یا طریفی به
هم مرتبط و یا متصل ساخت.
مهم نیست ما چه عملی انجام میدهیم ،ما نمیتوانیم رضامندی خدا و یا برکت او را بدست آوریم.
تنها از طریق فیض است که ما همه چیز را از جانب وی دریافت می کنیم.
این موضوع هیچ ربطی به اعمال ما ندارد ،بلکه به اعمال خدا بستگی دارد.
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دوباره به افسسیان  ۳۲ : ۴توجه کنید ... :چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.
چه زمانی او ما را آمرزید؟
چه زمانی مسیح جریمهً گناهان ما را پرداخت کرد؟
فیض او ما را آمرزید.
محبت او ما را آمرزید.
فیض در سادهترین تعریف ،محبت خدا در عمل است؛ یعنی :محبت خدا برای ما مهیا میسازد.
آیة افسسیان  ، ۳ : ۱قبل از تولد ما  ،تضمین شد و مهر و موم گردید.
خدا ما را مبارک ساخت قبل از اینکه حتی ذرهای به او پرداخت کنیم.
آنچه همگان برای کسب تمامی برکات خدا نیاز به انجامش دارند ،اینست که به سادگی به عیسی مسیح و آنچه او در مرگ خود،
رفتنش به دنیای مردگان و قیام خویش انجام داده است ،ایمان آورند.
فقط همین.

مسیح این حقیقت شگرف را در کتاب یوحنا  ۲۹ -۲۸ : ۶خالصه کرد :بدو گفتند « :چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده
باشیم؟» عیسی در جواب ایشان گفت« :عمل خدا اینست که به آن کسی که او فرستاد ،ایمان بیاورید».
به عبارت دیگر ،تنها در خواست خدا از شما این است:

به مسیح ایمان بیاورید.
ایمان بر اساس یک کار انجام شده ،بنا شده است.
این کار تمام شده است .این کار انجام شده است.
فقط به یک معامله انجام شده ایمان بیاورید.
فقط به کار تمام شده او ایمان بیاورید.
بخشش گناهان انجام شده است.
شفا انجام شده است.

افسسیان 7 : ۱

اول پطرس ۲4 : ۲

نجات انجام شده است.

عبرانیان ۱۲ : 9

برکتها انجام پذیرفته اند.

دوم پطرس ۱ : ۱

حتی ایمان برای ما مهیا شده است .فقط آن را دریافت کنید.
تمامی نیکویی او را دریافت کنید.

رومیان 3 : ۱۲

یوحنا ۱۶ : ۱

تمامی محبت او را دریافت کنید .کامال رایگان است.

رومیان 3۲ : 8

اکثر آموزههایی که درباره ایمان ،شفا ،بخشش و رهایی میشنویم ،بر اساس شریعت عهد عتیق هستند .آنها در واقع کار مسیح ،به
اضافه کار ما است.
اگر من ببخشم ،او مرا برکت خواهد داد.
اگر به شفا دادن او ایمان آورم ،مرا شفا میدهد.
اگر دیگران را ببخشم ،مرا خواهد بخشید.

1۲

به عبارت دیگر ،این اعمال من است که حقیقت کار بازخرید مسیح را وارد زندگی من میکند .نه ایمان من ،بلکه اعمال من.
من نام آن را «رهایی به اضافه نقشه» می نامم .این کار عیسی به اضافه اعمال من است.
یک « عیسی به اضافه نقشه ».
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فصل دوم

 *-کاشت یک دانه ؟ *--از حدود سی سال پیش ،تصور و اندیشه ای جدید در میان کلیساهای پنطیکاستی و کاریزماتیک در سراسر دنیا پدید آمد  -مفهوم
کاشت و برداشت.
میآموزند که اگر پول پرداخت کنیم ،در ازاء آن پول بیشتری برداشت خواهیم کرد .برای اثبات این موضوع به آیههای بسیاری در
عهد عتیق و عهد جدید استناد شده است.
از مفهوم کاشت و برداشت مالی به عنوان یک روش جمع آوری اعانه برای تشویق مردم به منظور دادن پول جهت مصرف در کار
خدا استفاده میشود .اگرچه بتازگی این موضوع به دلیل گستردگی و اغراق آمیز بودن آن ،به یک اصل اعتقادی تبدیل شده است.
این موضوع یک سنگ لغزش برای میلیونها انسان در سراسر دنیاست ،هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان.
از آنجایی که ضرر این موضوع بیشتر از منفعت آن است ،باید آن را از نقطه نظر کتاب مقدسی بررسی کنیم.
آیا ایدهً کاشت و برداشت ،در مورد مسائل مالی ،یک مفهوم کتاب مقدسی است؟

کاشت و برداشت
خداوند در طبیعت قانونی قرار داد که باعث میشود زمین دانه به بار آورد ،که پس از آن دانهها نیز خود چند برابر تکثیر گردند .در

کتاب پیدایش چنین میخوانیم :و خدا گفت « ،زمین نباتات برویاند ،علفی که تخم بیاورد و درخت میوهای که موافق جنس خود
میوه آورد که تخمش در آن باشد ،بر روی زمین ».و چنین شد .و زمین نباتات را رویانید ،علفی که موافق جنس خود تخم بیاورد و
درخت میوهداری که تخمش در آن ،موافق جنس خود باشد .و خدا دید که نیکوست.
و خدا گفت « ،همانا همه علفهای تخمداری که برروی زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخمدار است ،به شما
دادم تا برای شما خوراک باشد.

پیدایش  ۱۲ – ۱۱ : ۱و ۲9

همچنین در پیدایش فصل  ۸میخوانیم:

« مادامی که جهان باقی است ،زرع و حساد ،و سرما و گرما ،و زمستان و تابستان ،و روز و شب موقوف نخواند شد».

پیدایش ۲۲ : 8

این آیهها و آیههای دیگری از عهد جدید برای اثبات ایده کاشت و برداشت مالی استفاده میشوند:

خود را فریب مدهید ،خدا را استهزاء نمیتوان کرد ،زیرا که آنچه آدمی بکارد ،همان را درو خواهد کرد.

غالطیان 7 : ۶

اگر تمامی آیههایی که برای مرتبط ساختن مسائل مالی به قانون کاشت و برداشت استفاده می شوند را مورد بررسی قرار دهید،
متوجه میشوید که همه مفاهیم خارج از محتوای متن گرفته شده اند.
کاشتن و دادن دو مفهوم متمایز هستند.
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کاشتن دانه و دادن پول (ده-یک ،اعانه ،هدایا) دو اصل کامال متفاوت هستند .هیچ کس نمیتواند پولی را به دلیل نیازمندی خود
پرداخت کند و انتظار داشته باشد که چند برابر آن را دریافت کند.
برخی از تمثیل کتاب مرقس فصل  ۴استفاده میکنند ،که در آن خداوند عیسی شرایط قلبی انسان را تشریح می کند که بر اساس
دادن /کاشت خود ،سی ،شصت و یا صد برابر ثمر می آورد.

پول ،یک دانه؟
دادن و کاشتن دو مفهوم کامال متمایز هستند .کسی نمیتواند این دو مفهوم را با هم ترکیب کند و انتظار نتیجه مشابه داشته باشد.
نمیتوان به کسی یک سیب داد و توقع داشت که در عوض سی ،شصت و یا صد سیب پس بدهد .حال ،اگر یک هسته سیب را در
زمین بکارید ،زمین پس از سالها درخت سیب خواهد رویانید .از این درخت میتوان سی ،شصت و یا صد سیب برداشت کرد.
در شرایط مشابه ،نمیتوان پولی بخشید و انتظار داشت در عوض چند برابر آن حاصل شود .اما اگر قرار است که پول خود را
برداشته و با حکمت آن را سرمایه گذاری کنید ،در آن زمان خواهید توانست سی ،شصت و یا صد برابر آن را برداشت کنید.
اگر آنچه این افراد میگویند ،صحت داشته باشد ،می بایست همه مسیحیانی که پول پرداخته اند به شدت ثروتمند باشند.
ایاالت متحده آمریکا هر ساله میلیاردها دالر به ملتهای جهان سوم کمک مالی بالعوض میکند ،با این وجود این کشور همچنان
تریلیونها دالر مقروض است.
برای توجیه میزان برگشت وعده داده شده ،میگویند که آنکه میدهد باید در زمان هدیه دادن ،ایمان داشته باشد  « -در زمین
نیکو بکارد » .بنابراین آنها مفهوم قانون (اگر بدهی) را با مفهوم فیض (ایمان) ترکیب میکنند .این آموزه به خودی خود دارای
تناقض است.
قانون (شریعت) به ایمان نیاز ندارد.
اما فیض به ایمان نیاز دارد.

غالطیان ۱۲ : 3

رومیان ۲ : ۵

چگونه میتوان شریعت را نگه داشت و هم زمان به ظهور آن ایمان داشت؟ مانند اینست که اعتقاد داشته باشید زمانی که سرعت
مجاز در رانندگی را رعایت میکنید ،پلیس شما را جریمه نکند .چه معنی دارد؟ مسلم است که پلیس در این شرایط شما را
جریمه نخواهد کرد.
کماکان در کلیساها به ما گفته می شود که در ازاء آنچه میدهیم به خدا برای دریافت اعاده بزرگ ایمان داشته باشیم .حتی گفتة

تازه ای نیز در این زمینه وجود دارد :اگر انتظار برگشت از آنچه میدهید را نداشته باشید ،دادن /پرداخت شما درست نبوده است!
و سپس کتاب لوقا باب  ۶آیهً  ۳۸را نقل میکنند.

دادن و کاشتن
بخشیدن /دادن به گرایش و تمایل قلبی مربوط می شود ،در حالیکه کاشتن نشان دهنده کوشا بودن در کار ماست .اگر این دو
مفهوم را با یکدیگر ترکیب کنیم ،گرایش به تنبلی را ترویج میکنیم ،طرز فکری که به بدست آوردن آسان اعتقاد دارد ،مانند لغو
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بدهی ،بخشش قرض ،چند برابر شدن پول در ازاء هدیه دادن آن ،ترفیع بدون سخت کوشی ،لطف و توجه ،راحت طلبی و مانند
اینها.
این نوع تعلیم ،روح ناکارآمد را در ما پرورش میدهد .ما بی ثمر و بی فایده خواهیم شد .من اعتقاد دارم این همان اتفاقی است که
در کلیسای مدرن در حال رخ دادن است .مردم به دنبال یک راه میانبٌر ساده هستند و آن را ایمان مینامند .ما در حال به بارآوردن
نسلی از مردان و زنانی هستیم که انتظار دارند همه چیز را بدون تالش و سخت کوشی بدست آورند.
ایمان به وعدهها و برکت های خدا یک چیز است و تمایل به اینکه همه چیز به دست ما داده شود ،چیز دیگری است .کتاب مقدس

به ما می فرماید :اگر کسی نمی خواهد کار کند ،خوراک هم نخورد.

دوم تسالونیکیان ۱۰ : 3

این ایده ،عقیدهً دادن به امید پس گرفتن ،مطابق با ذاتِ محبتِ خدا نمی باشد ،بلکه ذاتِ حرص و طمع و خود خواهی است.
بدین ترتیب؛ "من" به موضوع اصلی تبدیل میشود.
بخشیدن /دادن همان عشق ورزیدن و محبت است.
اگر انتظار بازگشت آنچه که دادهاید را دارید ،محبت نکرده اید.
سرمایه گذاری در یک شرکت الزاما بدین معنی نیست که آن شرکت را دوست دارید .شما سهام خریدهاید و انتظار درستی ست که
سود سرمایه گذاری خود را دریافت کنید .برخی از مردم در مقابل شرکتی که به وعده (های) خود عمل نکرده ،دست به اقدام
قضایی خواهند زد.
آیا به همین دلیل است که مسیحیان این روزها از خدا دلگیرند؟
یک عملِ بخشیدن /دادنِ حقیقی ،انگیزهای به جز ذات محبت ندارد.
اگر انتظار بازگشت آنچه دادهاید را داشته باشید ،آن را بدرستی نبخشیده اید.
در اصل ،اینکه شما بخشیده اید /داده اید یعنی انتظار بازگشت آن را ندارید .ما آن را اعانه ،هدایا یا قربانی مینامیم.
ممکن است شخصی بپرسد « پس کتاب لوقا باب  ۶آیهً  ۳۸چه میشود؟»

لوقا 38 : ۶
در ارتباط با عملِ دادن و بخشیدن ،لوقا  ۳۸ : ۶بارها و بارها به ما یادآوری شده است :اگر ما بدهیم ،به ما داده خواهد شد زیرا
پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذارد.
بیایید نگاهی دقیقتر به این بخش در انجیل لوقا بیاندازیم:

داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید.
بدهید تا به شما داده شود ،زیرا پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذارد .زیرا به همان
پیمانهای که میپیمایید برای شما پیموده خواهد شد.

لوقا 38 - 37 : ۶

در درجه نخست ،این بخش درباره پول صحبت نمیکند .همه بخش را بخوانید ،متوجه خواهید شد که عیسی به چگونگی رفتار
متقابل اشاره دارد.
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به خاطر موضوع مورد بحث ،فرض میکنیم درباره پول صحبت میکند .حتی با این حال نیز در مییابیم که در لوقا  ۳۸ : ۶درباره
اینکه خدا چگونه آنها را به آغوش شما وارد میکند ( به شما می دهد ) سخنی به میان نمی آید؛ بلکه مردم اینگونه رفتار میکنند.
در ترجمه کینگ جیمز آیة  ۳۸بدین صورت است:
بدهید ،و به شما داده خواهد شد؛ پیمانه نیکو ،فشرده و جنبانیده و لبریز ،که انسان به آغوش /دامن شما می ریزد .چراکه با
همان پیمانهای که پیمودهاید ،برای شما پیموده خواهد شد.
به جملهً « انسان به آغوش/دامن شما می ریزد » توجه کنید.
همچنین توجه کنید به :با همان پیمانهای که پیمودهاید ،برایتان پیموده خواهد شد.
مردم با همان پیمانه ،پس خواهند داد ،نه سی یا شصت یا صدد برابر آنچه که هم اکنون بر آن باور دارند.
اصفات و خصوصیاتی که ما بایستی برای پیمانه خویش استفاده کنیم « پیمانه نیکو » « ،افشرده » « ،جنبانیده شده » و « لبریز »،
میباشند ،نه به هیچ شکل یا طریق دیگری.
اما این آن چیزی نیست که بسیاری از کلیساها امروزه آن را تعلیم میدهند .آنها میگویند اگر ما بدهیم ،خدا با پیمانه نیکوی،
افشرده ،جنبانیده و لبریز به ما بازخواهد گردانید .آنها این آیه را بطور کامل برعکس کردهاند.
این موضوع یک اصل بسیار ساده است  -وقتی شما میدهید و نسبت به دیگران سخاوتمندید ،سخاوت شما بر آنها اثر میگذارد و
آنان نیز متعاقباٌ با شما به سخاوتمندی رفتار خواهند کرد.

برکات خدا
در عهد جدید ،دقیقا هیچ چیز از خدا بدست نخواهیم آورد .تأکید میکنم هیچ چیز.
هر آنچه که داریم به دلیل کاری است که عیسی انجام داده است .هر آنچه ما از خدا دریافت میکنیم بدلیل کار عیسی مسیح است
که آن را در عمل رهایی بخش "بازخرید" تمام کرده است .هیچ برکتی در عهد جدید وجود ندارد که من آن را کسب کرده باشم –
حتی یکی.

توجه کنید که این آیه چه می گوید :متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی
در جایهای آسمانی در مسیح.

افسسیان 3 : ۱

همانطور که میبینید ،خدا مرا با هر برکت روحانی ،مبارک ساخته است .ترجمه کینگ جیمز میگوید ،همه برکات روحانی.
چه زمانی او ما را به همه برکات روحانی مبارک ساخته است؟
آیا آن زمان بود که شما  ۵۰دالر به یک موسسه مذهبی هدیه دادید؟
آیا زمانی بود که ده-یک دادید؟
بله؟ خبر؟
پس ،چه زمانی او شما را برکت داد؟
آیه چهار زمان آن را به ما میگوید:

 ...چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم ...
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افسسیان 4 : ۱

خدا ما را برکت داد زمانی که ما را در مسیح قبل از بنیان عالم انتخاب کرد .معنی آن چیست؟
فیض  -محبت الهی در عمل.

هللویاه! ( خدا را شکر )
من در مسیح قبل از اینکه ریالی به او بپردازم ،برکت یافتم.
به آیة زیر توجه کنید:

زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هر چند دولتمند بود ،برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید.
دوم قرنتیان 9 : 8

او فقیر شده تا شما و من ثروتمند شویم (کامال غنی).

توجه کنید به « :شما از فقر او دولتمند شوید ».
نه به دلیل هر هدیهای که دادهاید ،بلکه از طریق فقر او .کلمه دولتمند در اینجا به معنی کامال غنی است .خدا یک ذخیرهً کامل
و غنی برای ما از طریق آنچه مسیح انجام داد فراهم ساخت ،نه از طریق آنچه من انجام دادم یا میتوانم انجام دهم.
از این حقیقت به سادگی عبور نکنید ،بلکه دوباره و دوباره آن را مرور کنید.
همانطور که مالحظه میکنید ،اگر برکات ما به آنچه ما میدهیم وابسته میبود ،آنگاه عیسی بیهوده مٌرد و فقیر شد .ضمنا ،من نیز
دلیلی برای فخر فروشی بابت سخاوتم در حضور خدا داشتم .اما من نمیتوانم در حضور خدا فخر و مباهات کنم .کتاب مقدس

میفرماید :زیرا که محض فیض نجات یافتهاید ،بوسیله ایمان و این از شما نیست ،بلکه بخشش خداست .و نه از اعمال تا هیچ کس
فخر نکند.

افسسیان 9 - 8 : ۲

به عبارت « نه از اعمال » توجه کنید.
نجات از هدیه دادنهای من نیست.
نجات از سخاوتمندی من نیست.
نجات از قلب خوب من نیست.
نجات کامال از اوست.
این همان چیزی است که فیض او به آن می پردازد  -هر آنچه که ما داریم به دلیل چیزی ست که او (فدیه) داد  ،نه آنچه که ما
دادیم.

به آنچه پولس در رومیان  ۳۲ : ۸میگوید توجه کنید :او که پسر خود را دریغ نداشت ،بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود،
چگونه با وی همه چیز ر ا آزادانه به ما نخواهد بخشید؟ {در ترجمه انگلیسی}

به کلمه «آزادانه» در این آیه توجه کنید :چگونه با وی همه چیز را آزادانه به ما نخواهد بخشید؟
آزادانه بدین معنی است که من هیچ کاری برای آن انجام ندادهام .این مجانی است .این یک هدیه است.
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شما هیچ کاری برای بدست آوردن یک هدیه انجام نمیدهید .آیا شما به مردم پول می دهید قبل از اینکه آنها به شما هدیه تولد
بدهند؟
این فیض اوست که این امر را ممکن میسازد .این محبت اوست.

فیض همه چیز را مهیا کرده است
طبق قوانین عهد جدید ،خدا همه چیز را از طریق عیسی انجام می دهد .این ساختار فیض است.
همه چیز در عهد جدید به آنچه عیسی مسیح از طریق مرگ ،رفتن به دنیای مردگان و قیام خود به اتمام رسانید ،مرتبط می شود.
حتی زمانی که خدا از ما استفاده میکند ،نتیجه کاری است که مسیح انجام داده است .در نتیجه زمانی که من کاری برای خدا
انجام میدهم ،این فیض او در من ست که باعث میشود آن کار را انجام دهم.

توجه کنید پولس درباره این حقیقت شگفت انگیز چه میگوید :لیکن به فیض خدا آنچه هستم ،هستم و فیض او که بر من بود
باطل نگشت ،بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم ،اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود.

اول قرنتیان ۱۰ : ۱۵

در اینجا پولس خود را با سایر رسوالن مقایسه میکند.
او بیان میکند که بیش از سایر رسوالن زحمت کشیده است .پس اگر این امر ،کار خود پولس بود ،او میتوانست در حضور خدا به

پارسایی خود فخر کند .اما توجه کنید :اما نه من ،بلکه فیض خدا که با من بود.
آیا متوجه میشوید؟
بهتر است این مفهوم را در زمینه (هدیه) دادن بررسی کنیم .اگر شما یک دهنده هستید و با سخاوت این کار را انجام میدهید ،این
فقط و فقط به دلیل فیض او در شماست .تفاوت میان شما و سایر مسیحیان حریص اینست که شما به فیض خدا پاسخ دادهاید ولی
آنها پاسخ ندادهاند.

کتاب مقدس میگوید :ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیافزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته ،برای هر
عمل نیکو افزوده شوید.

دوم قرنتیان 8 : 9

این فیض اوست که برای شما تدارک الزم را می بیند تا بر شما بیافزاید و برای هر عمل نیکو به فراوانی غنی باشید.
سنگینی و بار از شما برداشته شده و بر دوش او قرار داده شده است.
بنابراین ،هیچ کس را عذری برای ندادن و یا فخر فروشی برای دادن نیست.
سوالی که اینجا مطرح میشود اینست که « پس چرا من باید هدیه بدهم؟ ».
اگر این سوال ،سوال شماست ،به این دلیل است که به شما اشتباهأ آموزش داده شده است .شما هدیه دادید تا به شما بازگردادنده
شود .شما با خدا معامله کردید .شما هدیه دادید چون واعظ شما را وادار به انجام آن کرد .شما تحت شریعت عمل کردید .شما
برکات خود را از او خریدید .شما فیض او را با پول خود مبادله کردهاید.
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چرا ما باید هدیه بدهیم؟
ما هدیه میدهیم چون او را دوست داریم ،کسی که خود را برای ما داد.
ما هدیه میدهیم چون او گفت بدهید.
ما هدیه میدهیم چون او اول از همه هدیه داد.
ما هدیه میدهیم چون انجیل را دوست داریم.
ما هدیه میدهیم چون دادن بخشی از طبیعت جدید ماست  -ذات محبت.
محبت می بخشد /هدیه میدهد.
محبت قربانی میکند.
ما به سادگی هدیه میدهیم چون ذات او در ماست.
پس ده-یک چه میشود؟ آیا باید ده-یک بدهیم؟
بهتر است این مطلب را در کتاب مقدس بررسی کنیم.

۲0

فصل سوم

 *-ده یک /عُشر یا ده یک دادن *--در میان ایمانداران هیچ موضوعی پیچیدهتر از موضوع ده یک نیست .ابهامات فراوانی درباره ده یک وجود دارد .آیا این سوالها برای
شما آشناست؟
ده یک را قبل از پرداخت مالیات باید بدهم یا بعد از پرداخت مالیات؟
آیا باید ده یک را از درآمد خالص پرداخت کنم یا از درآمد ناخالص؟
آیا میتوانم بخشی از ده یک را به یک نیازمند بدهم؟
آیا میتوانم بخشی از ده یک را به خانوادهام بدهم؟
آیا باید ده یک هدیههایم را بدهم؟
این موضوع را باید به دقت بررسی کنیم و ببینیم امروزه عموما در کلیساها چگونه آموزش داده میشود ،و رابطه آن با عهد جدید
چیست.

ده یک در عهد عتیق
نخست ،عبارت «ده یک» به معنی ده درصد است .ابراهیم اولین کسی است که پرداخت ده یک او در عهد عتیق ثبت شده است .در
پیدایش چنین میخوانیم:

و ملکیصدق ،ملک سالیم ،نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده ،گفت« :مبارک باد ابرام از
جانب خدای تعالی ،مالک آسمان و زمین .و متبارک باد خدای تعالی ،که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد ».و او را از هر چیز ،ده
یک داد.

پیدایش ۲۰ - ۱8 : ۱4

در اینجا ابراهیم پیروزمندانه از جنگ با پادشاهان خاص ،باز میگردد .از غنایم بدست آمده به ملکیصدق ،کاهن خدای تعالی ،ده
یک میدهد.
درباره گذشته ملکیصدق و اینکه چگونه کاهن خدای تعالی شد اطالعاتی در دسترس نیست .در آن زمان ،دستور یا فرمانی از جانب
خدا به صورت مکتوب وجود نداشت .هر مکاشفهای از خدا بر اساس تجارب شخصی هر شخص با خداوند یهوه بود.
سوال اینست که ابراهیم از کجا میدانست که باید ده یک بدهد؟ آیا خدا برای او آشکار کرده بود؟ پاسخ سوال را نمیدانیم .در هیچ
کجای کتاب مقدس درباره مکاشفهً ده یک به ابراهیم چیزی بیان نشده است .این موضوع نمیتواند از او خواسته شده باشد چراکه
شریعت تقریبا چهارصد سال بعد از آن داده شده بود .پس چرا ابراهیم ده یک داد؟

۲1

در کتاب عبرانیان  ۱۰ – ۱ : ۷میخوانیم :زیرا این ملکیصدق ،پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی ،هنگامی که ابراهیم از شکست
دادن ملوک مراجعت میکرد ،او را استقبال کرده ،بدو برکت داد .و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد؛ که او اول ترجمه شده
«پادشاه عدالت» است و بعد ملک سالیم نیز یعنی «پادشاه سالمتی» .بی پدر و بی مادر و بی نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای
حیات بلکه شبیه پسر خدا شده ،کاهن دایمی میماند .پس مالحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارک نیز
از بهترین غنایم ،ده یک بدو داد .و اما از اوالد الوی کسانی که کهانت را مییابند ،حکم دارند که از قوم بحسب شریعت ده یک
بگیرند ،ی عنی از برادران خود ،با آنکه ایشان نیز از صلب ابراهیم پدید آمدند .لکن آن کس که نسبتی بدیشان نداشت ،از ابراهیم ده
یک گرفته و صاحب وعدهها را برکت داده است .و بدون هر شبهه ،کوچک از بزرگ برکت داده میشود .و در اینجا مردمان مردنی
ده یک میگیرند ،اما در آنجا کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده میشود .حتی آنکه گویا میتوان گفت که بوساطت ابراهیم از
همان الوی که ده یک می گیرد ،ده یک گرفته شد ،زیرا که هنوز در صلب پدر خود بود هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد.
به آیه  ۸دقت کنید :و در اینجا مردمان مردن ده یک میگیرند ،اما در آنجا کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده میشود.
ملکیصدق به نوعی مسیح بود .زمانی که ابراهیم به ملکیصدق ده یک داد ،در واقع به مسیح ده یک داد .سوال اینست ،به چه دلیل؟
جالب اینجاست که ابراهیم قبل از مالقات با ملکیصدق ،ده یک نداد .میتوان نتیجه گرفت ده یک برای یک هدف خاص بود.
به طریقی ابراهیم مکاشفه حمایت و پشتیبانی از کاهن خدای تعالی را داشت .ممکن است این موضوع در آن زمان ،رسم بوده است
که مردم کاهنان دین خود را حمایت کنند .بدین گونه ابراهیم چیزی را پیروی کرد که مرسوم بوده است .پس مجددا ،هیچ آیه ای
در حمایت از دلیل پرداخت ده درصد (ده یک) توسط ابراهیم وجود ندارد.
آنچه شگرف است اینست که ایراهیم ده درصد پرداخت .او ایده ده درصد را از کجا آورد؟ چرا به جای ده درصد ،پنج یا پانزده
درصد نپرداخت؟
این بسیار حایز اهمیت است که در نظر داشته باشیم اگرچه ابراهیم تحت قوانین شریعت نبود ،او همچنین یک ایماندار دارای تولد
تازه و یا خلقت تازه نیز نبود.ه است.

ده یک بر اساس قوانین شریعت
زمانی که شریعت موسی برقرار شد ،خدا به افسرها یا کاهنان شریعت نیاز داشت .خدا این وظیفه را به الویان ،فرزندان هارون سپرد.
برای حمایت از آنها ،خدا ده یک را بر قرار کرد – ده درصد از هر چیزی که یک یهودی بدست میآورد ،میساخت ،یا کشت
میکرد.

در کتاب الویان  ۳۴ – ۳۰ : ۲۷میخوانیم « :و تمامی ده یک زمین چه از تخم زمین چه از میوۀ درخت از آن خداوند است ،و
برای خداوند مقدس میباشد .و اگر کسی از ده یک خود چیزی فدیه دهد پنج یک آن را بر آن بیفزاید .و تمامی ده یک گاو و
گوسفند یعنی هر چه زیر عصا بگذرد ،دهم آن برای خداوند مقدس خواهد بود .در خوبی و بدی آن تفحص ننماید و آن را مبادله

۲۲

نکند ،و اگر آن را مبادله کند هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدیه داده نشود ».این است اوامری که خداوند به موسی
برای بنیاسرائیل در کوه سینا امر فرمود» .
ده درصد درآمد اسرائیل می بایست به الویان داده میشد .آنها نیز در عوض به کاهنان که از نسل هارون هستند ،ده یک میدادند.
اعداد ۲8 - ۲۱ : ۱8

پرداخت ده یک در شریعت موسی ،سه هدف داشت:
 )۱برای حمایت از کاهنان و الویان.

اعداد ۲۱ : ۱8

 )۲برای حمایت /فراهم کردن خوراکهای جمعی .پرستندگان ،به همراه خانوادههایشان ،بخشی از ده یک خود را در حضور
خدا در معبد ،صرف میکردند.

تثنیه ۲۶ - ۲3 : ۱4

 )۳برای حمایت از یتیمان ،بیگانگان و بیوه زنان که در سرزمین اسراییل ساکن بودند.
زمانی که فرزندان اسرائیل از ده یک های خود غافل میشدند ،الویان و کاهنان در تنگنا و سختی به سر میبردند.
در نتیجه ،معبد و پرستش خداوند یهوه دچار کم و کاستی میشد .این موضوع به وضوح در زمان نحمیا قابل مشاهده
است.

نحمیا ۱3 - 4 : ۱3

درست بعد از فتح بابل توسط قوم پارس ،خداوند چندین مرد بزرگ را برای هدایت فرزندان اسرائیل برای بازگشت به وطنشان
برخیزاند .این مردان باید شهر اورشلیم ،معبد و فرامین یهوه خدا را به حال اولیه باز میگرداندند .این مردان؛ عزرا ،زروبابل ،نحمیا و
چند نبی (نبی صغیر) دیگر بودند.
نحمیا می بایست دیوارهای ویران شده اورشلیم و معبد خدا را که در میان خرابه بود ،بازسازی میکرد .پس از بازگشت به سرزمین
اسرائیل ،نحمیا متوجه شد که از پرستش یهوه خدا غفلت شده است ،خانه خدا در میان خرده سنگها و خرابهها بود و الویان و
کاهنان به دلیل نداشتن حمایت الزم به مزرعههای خود بازگشته بودند.

« و فهمیدم که حصّههای الویان را به ایشان نمیدادند و از این جهت ،هر کدام از الویان و مغنیانی که مشغول خدمت میبودند ،به
مزرعههای خویش فرار کرده بودند .پس با سروران مشاجره نموده ،گفتم چرا درباره خانه خدا غفلت مینمایند .و ایشان را جمع
کرده ،در جایهای ایشان برقرار نمودم .و جمیع یهودیان ،عُشر گندم و عصیر انگور و روغن را در خزانهها آوردند .و شَلَمْیای کاهن و
صادوق کاتب و فدایا را که از الویان بود ،بر خزانهها گماشتم و به پهلوی ایشان ،حانان بن زکّور بن مَتَّنْیا را ،زیرا که مردم ایشان را
امین میپنداشتند و کار ایشان این بود که حصّههای برادران خود را به ایشان بدهند».

نحمیا ۱3 - ۱۰ : ۱3

در این زمان ،مالکی نبی درباره بیتفاوتی و نادیده گرفتن پرستش یهوه خدا هشدار می دهد .مالکی ،در کتاب خود ،به مجموعهای
از مالمتها و تشویقها به جهت تجدید عهدِ قوم خدا با خدای اسرائیل اشاره می کند.
در فصل سوم از کتاب او ،که امروزه برای واعظین و اعضای کلیسا بسیار معروف است ،مالکی مردم را برای فریب خداوند بخاطر
منع ده یک و هدایا مو رد مالمت قرار می دهد .او درباره پیامدهای اعمالشان ایشان را هشدار می دهد.

زیرا من که یهوه میباشم ،تبدیل نمیپذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هالک نمیشوید .شما از ایام پدران خود از فرایض
من تجاوز نموده ،آنها را نگاه نداشتهاید .امّا یهوه صبایوت میگوید :بسوی من بازگشت نمایید و من بسوی شما بازگشت خواهم کرد،

۲3

امّا شما میگویید به چه چیز بازگشت نماییم .آیا انسان خدا را گول زند؟ امّا شما مرا گول زدهاید /از من می زدید و میگویید در
چه چیز تو را گول زدهایم؟ /از تو دزدیده ایم؟ در عُشرها و هدایا .شما سخت ملعون شدهاید زیرا که شما یعنی تمامی این امّت مرا
گول زدهاید .تمامی عُشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت میگوید مرا به اینطور امتحان
نمایید که آیا روزنههای آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ و
یهوه صبایوت میگوید :خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و مَوِ شما در صحرا بیبار نشود.
و همه امّتها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یهوه صبایوت میگوید که شما زمین مرغوب خواهید بود.

مالکی ۱۲ - ۶ : 3

به آیة  ۹توجه کنید :شما سخت ملعون شدهاید زیرا که شما یعنی تمامی این امّت مرا گول زدهاید /از من می دزدید.
خدا به آنان گفت که او را گول می زدند /از او می دزدیدند! چرا؟ ده یک به خدا تعلق داشت .ده یک به معبد او تعلق داشت .ده
یک برای خدمات او بود .ده یک بخشی از عهدی بود که خدا با اسرائیل بسته بود .طبیعتاً ،شکستن قوانین عهد ،پیامدهایی را به
دنبال داشت.

آیا مسیحیان ملعون هستند؟
هر یکشنبه در سراسر جهان ،بسیاری از واعظین و شبانان از همان آیاتِ کتاب مالکی که به طور خاص به اسرائیل داده شده است،
استفاده کرده و به مردم میگویند که آنها به دلیل پرداخت نکردن ده یک زیر لعنت هستند.
گفته میشود تنها  ۳تا  ۶درصد از کل مسیحیان ده یک میدهند .اگر آنچه این واعظین میگویند حقیقت داشته باشد ،آنگاه  ۹۴تا
 ۹۷درصد مسیحیان بواسطه لعنت شریعت ،نفرین شده هستند.

تثنیه ۲8

این بدین معنی است که بدن مسیح در طی دو هزار سال گذشته زیر لعنت شریعت عمل میکرده است.
آیا حقیقت دارد؟
منظور شما اینست که مسیحیت در دو هزار سال گذشته زیر لعنت بوده و عیسی مسیح هرگز ما را از لعنت شریعت آزاد نکرده
است؟
گمان می کنم در این صورت کتاب غالطیان باب  ۳آیهً  ۱۳حقیقت ندارد چرا که عیسی ما را از لعنت شریعت آزاد نکرده است.

مسیح ما را از لعنت شریعت فدا  /بازخرید کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است « ملعون است هر که بر دار آویخته
شود».

غالطیان ۱3 : 3

برای توجیه آیه فوق ،این بحث /استدالل مطرح شده است :از آنجایی که ده یک قبل از شریعت بوده است ،ده یک بر شریعت مقدم
است .پس مردم زیر لعنت هستند چرا که ده یک نمیدهند.
اکنون از شما میخواهم نتاقص این تئوری را درک کنید .توجه کنید ،آیه فوق اظهار دارد که ما از لعنت شریعت آزاد شدهایم .این
بدین معنی ست که لعنت مربوط به شریعت میشود ،اگر آن لعنتِ شریعت باشد.

۲4

نمی توانست هیچ لعنتی قبل از آمدن شریعت وجود داشته باشد ،چراکه کتاب مقدس چنین میگوید :زیرا قبل از شریعت ،گناه در
جهان میبود ،لکن گناه محسوب نمیشود در جایی که شریعت نیست.

رومیان ۱3 : ۵

آیه را دوباره مطالعه کرده و به عبارت « لکن گناه محسوب نمیشود در جایی که شریعت نیست» توجه کنید.
برای مثال اگر شما در محدودهً سرعت مجاز  ۲۵مایل ،تندتر برانید ،جریمه خواهید شد .اما اگر در جایی که تابلوی سرعت مجاز
وجود ندارد با سرعت  ۳۵مایل در ساعت حرکت کنید ،نمیتوانید جریمه شوید /جریمه نخواهید شد.
پس لعنت شریعت نمیتوانست قبل از شریعت وجود داشته باشد.
بنابر این ،غالطیان  ۱3 : 3به شریعت موسی مربوط می شود.
اگر عیسی ما را از آن لعنت (لعنت شریعت) آزاد کرد ،دیگر ما نمیتوانیم زیر لعنت باشیم .آیا می توانیم؟
شما باید این مطلب را دریابید ،در غیر اینصورت مذهب شما را با فلسفههای گوناگون گیج و مغشوش کرده و در نهایت شما را
محکوم خواهد کرد.
اکنون سوال اینست « ،آیا ده یک برای این دوران معتبر است؟».

آیا ده یک حکمی جاودانی است؟
اگر ده یک حکمی جاودانه بود که بر شریعت موسی پیشی می گرفت ،آنگاه به یقین پولس در رساالت خود آن را آموزش میداد.
پولس ،در ارتباط با پرداخت وجه نقد به کلیسا و احتیاجات خانهً خدا ،دو فصل کامل یعنی دوم قرنتیان فصل  ۸و فصل  ۹را به آن
اختصاص داده است.
پولس در این دو فصل و یا سایر رساالت خود حتی برای یک بار نیز به موضوع ده یک اشاره نکرده است .تنها جایی که در رساالت
کلمه ده یک را میبینیم ،کتاب عبرانیان فصل  ۷است که پیشتر به آن اشاره کردیم .مجددا یادآور می شویم که آن آیات به
ملکیصدق و ابراهیم مربوط میشود.
ده یک اصول فرزند خواندگی را نقض میکند.
ده یک دادن به نوکران /خدمتکاران و افرادی که عضو خانواده خدا نیستند تعلّق دارد.
ده یک دادن حکمی است برای یک بنده /خدمتکار.
پرداخت ده یک تماما به این خاطر بود که خدا بتواند در انسانیکه تولد تازه ندارد ،متجلی /نمایان گردد.
در رابطه با مساله پرداخت کردن /دادن ،داوود تنها فردی بود که در عهد عتیق بسی فراتر از محدودههای عهد عمل کرد.
عملکرد داوود نسب به سایر شخصیتهای کتاب مقدس در عهد عتیق ،بیشتر به عملکرد یک پسر می مانست  .فصل های  ۲۸و
 ۲۹از کتاب اول تواریخ را مطالعه کنید؛ منظور من را درک خواهید کرد.
به آیههای  ۱۴و  ۱۶در فصل  ۲۹همین کتاب توجه کنید:

۲5

لیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشی دل اینطور هدایا بیاوریم؟ زیرا که همة این چیزها از آن
تو است و از دست تو به تو دادهایم.

" ای یهُوَه خدای ما تمامی این اموال که به جهت ساختن خانه برای اسم قدوس تو مهیا ساختهایم ،از دست تو و تمامی آن از
آن تو میباشد".
رابطه داوود با خدا به نوعی از شریعت فراتر رفت .عملکرد او چندان متناسب شریعت نبود .اگرچه داوود هیچگاه تولد تازه (تولد
روحانی) را تجربه نکرد ،لیکن همانند یک فرزند عمل نمود .به گمانم این به خاطر قلب داود بود که برای خدا میتپید و باعث شد

که بدینگونه عمل کند .بر طبق شریعت ،او مجبور نبود که به این شکل پرداخت نماید .او بیشتر از یک تریلیون دالر برای ساخت
معبد در اورشلیم هدیه داد .دلیلش چیست؟ داوود عاشق خدا بود .او مانند یک فرزند عمل کرد.

شریعت فرزندان را محدود میکند
فرزندان در تناسب با شریعت موسی قرار نمیگیرند.
قانون شریعت فرزندان را محکوم میکند.
شریعت فرزند را محدود میکند و اجازه نمیدهد که او در کاملیت رابطه با پدر عمل نماید .این مسأله در بسیاری از مواقع ،بشکلی
که (ظاهراٌ) عیسی مسیح قوانین سبّت را نقض کرد ،کامال مشهود است .بعنوان یک نمونه ،او مردی را که دستش خشک شده بود،
در روز سبت شفا بخشید.

لوقا ۱۱ - ۶ : ۶

حافظان شریعت برای گرفتن جان او نقشه کشیدند چرا که در روز سبت شخصی را شفا داده بود.
عیسی سبت را نقض کرد /نادیده گرفت .چرا؟
برای شفا دادن یک فرد .
البته آن افراد مذهبی درک نکردند که سبّت برای خاطر ما داده شده بود  -برای آسایش ما نه بالعکس .عالوه بر این ،عیسی مسیح،
خداوندِ سبّت بود .او ،سبّت را بنیان نهاد .او خود ،سبّت بود .او آسایش و آرامی ماست.
شریعت ،محکومیت را موجب می شود.
شریعت ،وزارتخانه ایست برای محکوم کردن مردم ،که به عنوان وزارت محکومیت شناخته شده است.
شریعت ،وزارتخانهء مرگ نامیده می شود.

دوم قرنتیان 7: 3

نوشته ( منظور شریعت است ) می کٌشد.

دوم قرنتیان ۶ : 3

هر زمان که موعظه گری در مورد ده یک سخن می گوید ،قوم خود را محکوم می سازد.

۲6

دوم قرنتیان ۶ : 3

هر وقت که شبانی کتاب مالکی  ۱۰: ۳را تعلیم می دهد ،به روح سخاوتمند قوم خویش دستبرد می زند .او در حقیقت به مردم
خود این را می گوید که آنان بخشندگان /دهندگانِ بدی هستند .این همان چیزی ست که شریعت بخاطرش آمد.
قانون شریعت به این منظور داده نشد که مردم را سخاوتمند سازد ،بلکه به این منظور به ایشان داده شد تا آنان پی ببرند که به
اندازه ای که باید نمی بخشند /نمی دهند.

" زیرا هیچ بشری با بجاآوردن اعمال شریعت ،در نظر خدا پارسا شمرده نمی شود،
بلکه شریعت ،گناه را به ما می شناساند".

رومیان ۲۰ : 3

هنوز هم بسیاری از افراد از قانون شریعت استفاده کرده تا مردم را مجبور به پرداخت مبالغ بیشتر کنند.
این احمقانه است!
شریعت چنین قابلیتی را ندارد .اگر داشت ،ما هیچ نیازی به عیسی مسیح نداشتیم.
شما بایستی این مسئله را درک کنید .این موضوع حقیقتی واالست که مسیحیت را آزاد ساخته و آن را در حضور خدا
شعله ور خواهد گردانید.
هر واعظی که ده یک را موعظه می کند ،مردم خود را محکوم می سازد و مانع از پرداخت آنان می گردد .او در حقیقت *روح
پسرخواندگی را در آنان محدود و محصور می نماید *یعنی روحی سخاوتمند در فرزندان خدا.
یهودیان زیر لعنت بودند به این دلیل که قانون شریعت را حفظ نکردند .به آیة ذیل توجه کنید:

زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند ،زیر لعنت می باشند زیرا مکتوب است" :ملعون است هر که در بجا آوردن تمام آنچه
در کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند".

غالطیان ۱۰ : 3

پولس درباره یهودیانی صحبت میکند که در برابر انجام قوانین شریعت مقاومت میکردند.
اسرائیل تقریبا توسط هر نیرویی که انسان میشناسد مورد هدف و سلطه قرار گرفته است .تنها زمانی که اسرائیل دوران برکت و
پیروزی را گذراند ،دوران سلطنت داوود بود .حتی در آن زمان نیز داوود باعث شد لعنت های بزرگ بسیار بر مردمِ در عهدِ با خدا
قرار بگیرد .شما باید دوران داوود را در عهد عتیق مطالعه نمائید.
حتی امروز نیز ،اسرائیل ،با تمامی قدرت نظامی و تسحیالتی خود ،از زمان استقالل خویش دوران صلح و آرامش را تجربه نکرده
است .این شگفت انگیز نیست؟
آیا شما قومی را می شناسید که بیشتر از یهودیان سختی کشیده باشند؟ اگر به خاطر عهد غیر مشروط (عهد یک طرفه) خدا با
ابراهیم نبود ،امروز تعداد خیلی کمی از یهودیان زنده بودند.
من اسرائیل را دوست دارم ،هم کشور و هم ملت /مردم آن را .من نسبت به درک حقیقت توسط یهودیان ،احساس مسئولیت
زیادی دارم .لطفاً کتاب من را به نام « دو عهد  ،سه نفر » مطالعه نموده تا این آموزه بسیار مهم را درک نمایید.
ما نیاز داریم ب رای اسرائیل و صلح در اورشلیم دعا کنیم ،که تا چشمان دل آنها بینا شود ،و به این طریق از اسارت شریعت
آزاد گردند.

۲7

زمانیکه واعظین ،قانونی از شریعت موسی را اجبار میکنند؛ که ده یک را نیز شامل می شود؛ آنها قوم خدا را به بردگی و اسارت
شریعت باز میگردانند .آنها عینآٌ لعنت را بر زندگی مردمِ خود قرار می دهند .آنها قوم خدا را محدود و محکوم میکنند ،قومی که
مجاناَ بوسیله خون بره خدا خریداری شدهاند.
توجه کنید پولس به کلیساهای غالطیه چه میگوید:

زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند ،زیر لعنت میباشند زیرا مکتوب است" ،ملعون است هر که در بجاآوردن تمام آنچه در
کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند".

غالطیان ۱۰ : 3

آنها نه تنها زیر لعنت هستند ،بلکه از فیض نیز ساقط گشتهاند.

همه شما که از شریعت عادل میشوید ،از مسیح باطل و از فیض ساقط گشتهاید.

غالطیان ۵ : 4

این امر بدین معنی ست که اگر شما اطمینان دارید که از طریق آنچه می پردازید ،برکت خواهید یافت ،کار مسیح هیچ ثمری در
زندگی شما نخواهد داشت .مفهوم آن اینست در جایی که شما به اعمال خود توکل می کنید ،فیض او در زندگیتان بی اثر است.
این امر یک موضوع بسیار جدی ست.
من اعتقاد دار م همین مسئله دلیل مشکالت مالی بسیاری از کلیساهایی است که پرداخت ده یک را تعلیم میدهند.

روحِ یک فرزند
روحی که خدا در یک فرزند قرار داده است از شریعت داده شده بزرگتر است.
قانون خدا در آن روح حک شده است.

ارمیا 33 : 3۱

روح یک فرزند ،روحی سخاوتمند است چراکه با روح عیسی مسیح یکی ست.

اول قرنتیان ۱7 : ۶

زمانی که یک فرزند به زیر سلطة شریعت آورده شده ،روحی که در اوست تحلیل رفته و ضعیف شده است  .تحمیل قوانین عهد
عتیق به یک مسیحیِ دارای تولد تازه ،به معنای این ادّعاست که روح یک فرزند ،روحی سرکش است و (برای کنترل ) نیاز دارد که
تحت لوای شریعت قرار بگیرد .این همان دلیلی ست که از شریعت بمنظور اجبار مردم به دادن هدیه ،مورد استفاده قرار گرفته
است.
اگر کتاب مالکی فصل  ۳آیة  ۱۰به این منظور است که خدا از طریق آن از فرزندانش پول بگیرد ،پس:
 )۱او در خلق روح تازه در آنها شکست خورده است.
 )۲او قانون خود را در قلبهای ایشان ننوشت.

حزقیال ۱9 : ۱۱

ارمیا 33 : 3۱

 )۳تنها راه ما برای اطاعت از پدر بطریق ترس ،شکنجه مکرر ،مجازات و لعنتها خواهد بود.
آیا این مساله را باور میکنید؟
۲8

در حقیقت ،اگر ما هنوز زی ر قانون پرداخت ده یک هستیم ،چرا کلیساها از الگوهای کتاب مقدسی پرداخت ده یک پیروی
نمیکنند؟ این الگوها موارد زیر هستند:
 )۱حمایت از شبانان و الویان – خادمین و رهبران کلیسا.

اعداد ۲۱ : ۱8

 )۲آوردن بخشی از آن به کلیسا برای خوردن خوراک دسته جمعی با خداوند.

تثنیه ۲۶ - ۲3 : ۱4

 )۳حمایت از بیگانگان ،یتیمان و بیوهگانی که در سرزمین اسرائیل ساکن هستند.
 )۴یک دهم از ده یک مردم را به کار خدا اختصاص دادن.

تثنیه ۲9 - ۲8 : ۱4

اعداد ۲۶ : ۱8

از موارد فوق که درباره موضوع ده یک ،فقط مورد اول را کلیساها رعایت میکنند.
آیا آنها خود نیز به سبب آنکه همه قوانین ده یک پیروی نمیکنند ،زیر لعنت نخواهند بود؟

۲9

فصل چهارم

 *-بخشیدن /دادن در عهد جدید *--بیایید نگاهی بیاندازیم به آنچه خدا در خلقت این انسان جدید پدید آورده است و تا چه اندازه این انسان حقیقتاً سخاوتمند است.
بگذار ید ببینیم که آیا این انسانِ عهد جدید در قیاس با انسانِ عهد عتیق از روح واالتری در امر بخشیدن /دادن برخوردار است یا
خیر.
ابتدا ،به یاد آورید که عهد جدید بر اساس عهد و وعدههای بهتری بنا شده است .کتاب مقدس می فرماید:

لکن اآلن او خدمت نیکوتر یافته است ،به مقداری که مُتَوَسِطِ (واسطة) عهد نیکوتر نیز هست که بر وعدههای نیکوتر
مرتّب ( بنا شده ) است.

عبرانیان ۶ : 8

بنابراین ،ما عهدی نیکوتر با وعدههایی بهتر داریم .اکثر مردمی که به کلیسا میروند ،نمیدانند که شکاف بزرگی میان عهد عتیق و
عهد جدید وجود دارد .با تمام احترامی که برای رهبران و معلّمین کتاب مقدس قائل هستم ،شک دارم که اکثر آنها تفاوت میان
این دو عهد را بدانند.
آموزههایی که امروزه در کلیساهایمان تعلیم داده میشود ،ترکیبی از عهد عتیق و عهد جدید است .در حقیقت اکثر تعالیم
کلیساهای امروزی بر اساس عهد عتیق میباشند .دلیلش این موضوع میتواند باشد که جنبشهای پروتستان فقط نسخة پیشرفته
کلیسای کاتولیک است و تعالیم کلیسای کاتولیک نیز بیشتر بر اعمال (شریعت) تأکید دارد.
بنابراین ،تا آنجایی که من می دانم ،کلیسا هرگز پایه محکمی در تعالیم عهد جدید نداشته است.

عهدِ فیض
برای درک عهد جدید ،ابتدا باید از مطالعة کتاب رومیان شروع کنیم که اولین کتاب تعلیمی عهد جدید است.
در ارتباط با عهد جدید ،هیچ یک از رسوالن مکاشفهای عظیمتر از پولس رسول نداشتهاند ،شخصی که دو سوّم عهد جدید را نوشته
است .بنابراین ،رساالت پولس برای ما از اهمیت زیادی برای درک عهد جدید برخوردارند.
اگرچه پطرس بمدت سه سال و نیم با خداوند عیسی راه رفت (زندگی کرد) و بعنوان ستون کلیسا در اورشلیم بحساب می آمد ،اما
پولس به نوعی این عهد را واضحتر از او مشاهده نمود.
من اعتقاد راسخ دارم که خدا مکاشفهاش را مافوق سطح درک و فهم ما به ما نمیدهد .اگر خالف این را انجام دهد ،آنگاه ما
تفکرات شخصی خود را به کالم وی خواهیم افزود .ما آن را با فرهنگ ،ذهنیت و فلسفههایمان ترکیب خواهیم کرد  -در نتیجه
نیمی از آن حقیقت و نیم دیگر دانش حسی ما خواهد بود.
به همین دلیل است که مردم ،اساسأ واعظین ،به پیامِ رهایی بخشِ بازخرید گوش داده اما هیچگاه به آن پاسخ نمیدهند .آنها به
تعلیم سفسطههایی ادامه میدهند که سالها آنها را تعلیم می دادهاند .غرور ،ایشان را از دیدن و درک حقیقت باز خواهد داشت.
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این اتفاق در دوران مسیح برای رهبران یهود رخ داد .آنها نمیتوانستند عیسی را به عنوان مسیح بپذیرند .عیسی در نظرشان ،بر
طبق حواس خود ،مسیح بنظر نرسید .او در چشمِ یهودیان بسیار ساده و ضعیف بود  -خیلی معمولی؛ یک دوست برای گنهکاران.
هیچ زرق و برق و آتش بازی در کار او نبود .او همانند اکثر واعظینِ زمانِ خود بنظر نرسید و یا عمل نکرد.
میبینید که شریعت به شما قدرت کنترل مردم را میدهد .اگر شما معلم شریعت هستید ،شما بر مردم نفوذ دارید .کنترل انسانها
توسط مذهب در طول تاریخ بسیار شناخته شده است .عیسی اقتدار را بدون ترساندن مردم بوسیلة شریعت ،نمایان ساخت و همین
موضوع رهبران مذهبی آن زمان را دچار گیجی و سردرگمی کرد .او فقط با یک شریعت (قانون) راه رفت  -قانونِ محبت.
یک رهبر مسیحی که برای کنترل قوم خود از شریعت استفاده می کند ،کارِ فیضِ خدا را درک نکرده است .توجه کنید پولس به
ایمانداران افسس قبل از عزیمتش چه میگوید:

و الحال ای برادران شما را به خدا و به کالم فیض او میسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدّسین شما را
میراث بخشد.

اعمال 3۲ : ۲۰

پولس آنها را با مجموعهای از فرامین – بایدها و نبایدها  -رها نمیکند ،بلکه با کالمِ فیضِ خدا آنان را ترک می نماید.
میبینید که این کالم خداست که به ما فیض میبخشد ،ما را بنا کرده و به شباهت خویش رهنمون میسازد.
این چیزی است که کلیساها امروزه به آن احتیاج دارند  -حقیقتِ کالمِ خدا ،کالم فیض او.
آیا میدانستید که پولس به انجیل فیض متعهد بود؟

"و اینک ،اآلن در روح بسته شده ،به اورشلیم میروم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد ،اطّالعی ندارم .جز اینکه روحالقدس
در هر شهر شهادت داده ،میگوید که بندها و زحمات برایم مهیّا است .لیکن این چیزها را به هیچ میشمارم ،بلکه جان خود
را عزیز نمیدارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتهام که به بشارت فیض خدا
شهادت دهم".

اعمال ۲4 - ۲۲ : ۲۰

توجه کنید که این ،انجیلِ اعمال نیست ،بلکه انجیلِ فیض است .اگر ما این موضوع را دریابیم ،قادریم که عهد جدید را
( نیز بدرستی ) درک کنیم.
ببینید پولس چگونه کلیسای قرنتس را برای هدیه دادن تشویق میکند:

لیکن ای برادران ،شما را مطّلع میسازیم از فیض خدا که به کلیساهای مکادونیه عطا شده است.
زیرا در امتحانِ شدیدِ زحمت ،فراوانیِ خوشیِ ایشان ظاهر گردید و از زیادتیِ فقر ایشان ،دولتِ سخاوتِ ایشان افزوده شد.
زیرا که شاهد هستم که بحسب طاقت بلکه فوق از طاقت خویش به رضامندی تمام،
التماس بسیار نموده ،این نعمت و شراکت در خدمت مقدّسین را از ما طلبیدند.
و نه چنانکه امید داشتیم ،بلکه اوّل خویشتن را به خداوند و سپس به ما برحسب ارادۀ خدا دادند.
و از این سبب از تیطُس استدعا نمودیم که همچنانکه شروع این نعمت را در میان شما کرد ،آن را به انجام هم برساند.
بلکه چنانکه در هرچیز افزونی دارید ،در ایمان و کالم و معرفت و کمال اجتهاد و محبّتی که با ما میدارید ،در این نعمت یعنی
فیضِ بخشندگی نیز بیفزایید.

دوم قرنتیان 7 - ۱ : 8
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پولس درباره چگونگی هدیه دادن کلیساها در مکادونیه صحبت میکند که بر اساس فیض خدا بوده است .او کلیسای قرنتیان را در

امر دادن هدایا تشویق میکند .چگونه؟ او به آنها میگوید که در این فیض فزونی یابند :در این نعمت یعنی فیضِ بخشندگی نیز
بیفزایید.
درباره چه فیضی صحبت میکند؟ هدیه دادن .بنابراین ،بخشیدن /دادن یکی از ثمراتِ عملِ فیضِ خدا در ماست  -اوّل خویشتن را
به خداوند و سپس به ما برحسب ارادۀ خدا دادند.
او نمی گوید " ،خدا آنها را برکت خواهد داد ،اگر آنها هدیه بدهند".
او نمی گوید " ،آنها لعنت خواهند شد ،اگر هدیه ندهند".
او هیچ اشارهای به موضوع ده یک ،اولین میوه (ثمره) ؛ پیشکش /هدایای اختیاری ،یا هر چیز مرتبط با عهد عتیق نمی کند.
او درباره فیض خدا صحبت میکند.
به آیه زیر توجه کنید:

"ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته ،برای هر عمل نیکو افزوده
شوید".

دوم قرنتیان 8 : 9

آیا میبینید؟ همه و همه فیض است.
این همان دلیلی ست که پولس بخاطرش در زمان خود غیر محبوب /منفور بود .او وقفِ خداوندیِ عیسی و انجیلِ فیضِ او بود.
اغلب این وضعیت برای آن دسته از افرادی که حقیقت را دوست دارند ،وجود دارد .ایشان محبوب نبوده و در میان همتایان خود
جایی ندارند .این اشخاص وصلة ناجوری هستند که در اندیشهء بسته و محدود مذهبی جای نمیگیرند (نمی گنجند).
اما خدا را شکر برای وجود آنان؛ اگرچه تعدادشان اندک است ،آنها مسئولیتِ بسیار سنگینِ غیر قابل باوری را حمل میکنند که
جان میلیونها انسانِ دوستدار خدا و حقیقت را تغذیه میکند .آنها حامالن حقیقت و رازهای انجیل هستند.
ظرفیت ایشان برای حقیقت نامحدود است .ایشان در یک دقیقه حقایقِ روحانیِ بیشتری را درک میکنند که اکثریت مردم مذهبی
ممکن است آن را در تمامی طول زندگی خویش درک نمایند.

اول قرنتیان ۱۵ : ۲

دقت کنید که کالم خدا در کتاب افسسیان  ۵ - ۴ : ۳درباره مکاشفة حقیقتِ خدا چه میگوید:

"و از مطالعة آن میتوانید ادراک مرا در سرّ مسیح بفهمید.
که آن در قرنهای گذشته به بنیآدم آشکار نشده بود ،بطوری که الحال بر رسوالن مقدّس و انبیای او به روح مکشوف گشته است".
همانطور که مشاهده میکنید ،خدا رازهای خود را به رسوالن و انبیای مقدّسش آشکار میکند .کلمه « مقدّس» به معنی وقف شده
یا جدا شده است .اینها مردان و زنانِ وقف شدۀ حقیقتِ کالمِ خدا هستند – وقف شده برای انجیل خدا و نجات دهنده ما.
آنها ،حقیقت را میگیرند.
آنها حقیقت را میبینند.
آنها با تمامی قلبشان عاشق خدا هستند.
آنها رسوالن خدا هستند.
آنها ناظران حقیقت هستند .آنها نگهبانان حقیقت هستند.
آنها حامالن بار و مسئولیت خدا هستند.
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آنها انبیای خدا هستند .آنها حقیقت را میبینند و آن را اعالن میکنند بدون اینکه عواقب و پیامدهای آن را در نظر بگیرند.

راز مسیح
در کتاب افسسیان پولس درباره راز مسیح صحبت میکند.
بازخرید (یعنی مرگ مسیح ،تدفین و رفتن او به دنیای مردگان ،برخاستن و قیام او) یک راز است.
انجیل یک راز است  -راز اینکه چگونه خدا از طریق مسیح مجانأ همه چیز را برای ما به کمال رساند.
این یک راز است.
ما جزئیات و بخشهایی از آن را میدانیم ،اما تمامیت و پری آن از چشمان ما پنهان است.
راز ،یک حقیقت پنهان است .آن را نمی توان بوسیلة دانش حسی* بدست آورد*( .منظور حواس پنجگانه است)
راز تنها از طریق مکاشفه به افرادی آشکار میگردد که روحی پذیرا و فروتن دارند .من مردمانی را میشناسم که سالها تحت تعالیم
ما بودهاند اما هنوز عهد جدید را نمیشناسند .آنها هنوز اصول عهد عتیق را تعلیم میدهند .همیشه برایم جای تعجب داشته که
چرا اینگونه است  .آنها همان تعالیمی را شنیدند که دیگران شنیدند ،با اینحال آن را در نیافتند.
این راز از چشم ایشان پنهان شده بود.
آیا مایلید دلیلش را بدانید؟
دلیلش سنتها ،فرقه ها ،تعالیم ،غرور و تجارب غیر کتاب مقدسی است.
یک فرد پیرو کلیسای تعمید دهنده ( )Baptistچنان تحت تأثیر مطالعة کتابم با نام « بازخرید ،میراثی ناشناخته» قرار گرفته بود
که تا حد امکان یک نسخه از این کتاب را به بسیاری از مردم بخشیده است .او صدها نسخه از این کتاب را خریداری کرده و آن را
در همه جا توزیع کرده است .او یک نسخه را به دوست واعظ خود داد و نظر او را جویا شد .دوست واعظش بعد از مطالعه کتاب به
او گفت « :این کتاب بر اساس کتاب مقدس است اما کاربردی /عملی نیست! » این قضیه به دوست من شوک یکباره ای وارد کرد.
او از من پرسید « :اگر بر اساس کتاب مقدس است ،آیا نباید عملی نیز باشد؟»
پاسخِ واعظ توصیفِ دقیق کلیسای امروزی است .اعمال و تعالیم بسیار زیادی این روزها در کلیساها وجود دارند که بر اساس عهد
جدید نیستند .این موارد بجاآورده و تعلیم داده می شوند چراکه عموم مردم انها را پذیرفته اند  -همه آنها را میگویند و انجام
میدهند .اما آیا این عمل نادرست را درست می سازد؟ یک و نیم میلیارد مسلمان روزی پنج بار به ضدّ کالم خدا دعا میکنند.
چون تعداد زیادی این عمل را انجام میدهند آیا باید عبادت آنان به عنوان حقیقت پذیرفته شود ؟
ما حقیقت را چگونه اندازه گیری می کنیم و معیار اندازه گیری مان چیست؟
تعالیم واعظین؟
تعالیم گروهها و فرقه های مختلف؟
مٌدِ امروز؟
یا معیار ما کالم ابدی خداست؟
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اگر ما حقیقت را دوست نداریم ،و اگر برای آن نمی ایستیم ،ظرفیت ما برای آن کاسته خواهد شد  -این نه بوسیله خدا ،بلکه
بواسطة طرز فکر مذهبی مان روی خواهد داد .حال ،اگر ما حقیقت را؛ مادامی که بر ما آشکار شده است؛ رد کنیم ،در معرض خطر
فریب خوردن قرارداشته و به سوی باورهای کذب و دروغ سوق داده می شویم.

عهد جدید
عهد جدید چیست؟
فکر میکنم یکی از کلیدهای عهد جدید در انجیل یوحنا است.
"زیرا شریعت به وسیلة موسی عطا شد ،امّا فیض و راستی به وسیلة عیسی مسیح رسید".

یوحنا ۱7 : ۱

همانطور که قبال نیز بررسی کردیم ،شالودۀ عهد جدید بر اساس فیض بنا نهاده شده است  -که هدیه رایگان خداست.
فیض ،تهیه و تدارک خداست بدون توجه به اعمال ،رفتار ،و یا عمل کرد ما .فیض ،محبت خدا در عمل است.
قبل از اینکه ما کاری انجام دهیم ،خدا آن را فراهم کرده است.
خدا همه آن را به تنهایی انجام داد.
این تهیه و تدارک برای تمامی بشریت می باشد یعنی تک به تک جانها .و تنها راه برای بهرهمندی از آن ،داشتن ایمان به کارهای
مسیح ،یعنی مرگ او ،دفن و رفتنش به دنیای مردگان و برخاستن وی از مرگ می باشد.
اگر کسی در قلب خود به آنچه که عیسی از طریق عمل بازخریدش انجام داده است ( یعنی مرگ او ،رفتنش به دنیای مردگان و
قیامش از مردگان ) ایمان آورد و با دهان خود اعتراف کند که عیسی خداوند زندگی اوست ،آن شخص هدیه رایگان خدا را دریافت
خواهد کرد.

رومیان ۱۰ - 9 : ۱۰

فیض
ببینم کتاب مقدس درباره فیض چه میگوید:

لکن برای کسی که عمل میکند ،مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود .و امّا کسی که عمل نکند ،بلکه ایمان
آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد ،ایمان او نیکی مطلق محسوب میشود.

رومیان ۵ - 4: 4

و همچنین به کتاب رومیان فصل  ۱۱آیة  ۶توجه کنید:

و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست وگرنه فیض دیگر فیض نیست .امّا اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست واالّ عمل
دیگر عمل نیست.
در اینجا به وضوح تفاوت میان فیض و اعمال را میبینیم.
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اگر شما آمده تا برای من کار کنید ،در پایان روز بخاطر خدماتی که انجام دادهاید ،به شما یک فقره چک بانکی میدهم .وقتیکه
چک را به شما میدهم ،نمیتوانم بگویم که در حال برکت دادنِ شما هستم .آنچه به شما دادهام ،هدیه نیست؛ بلکه دستمزد کار
شماست .اگر شما کار نکرده بودید و هنوز هم چک دریافت می کردید ،آنگاه میتوان آن را یک هدیه؛ یک برکت در نظر گرفت.
نکته بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد :زمانی که شما کار میکنید ،نیاز ندارید برای دریافت چک دستمزد ،ایمان داشته باشید.
ایمان زمانی کاربرد دارد که شما کار نمی کنید ولی همچنان چک دستمزد دریافت می کنید .بنابراین ،زمانیکه پای کار در میان
است ،ایمان جایی ندارد.
ایمان ،تنها جایی الزم است که فیض اِعمال شده باشد.
پس بنابراین،
فیض به ایمان احتیاج دارد،
شریعت به عمل نیاز دارد.
این اصل ،شاه کلید درک عهد جدید است.
بسیاری از مردم اعمال شریعت را با اعمالی که بعد ایمان انجام میشوند ،اشتباه میگیرند.
اعمالی که یعقوب در کتاب یعقوب  ۲۶ -۱۴ : ۲درباره آنها صحبت میکند ،اعمال شریعت نیستند .آنها اعمال ایمان هستند -
اعمالی که حاصلِ ایمانی ست که خدا به ما داده است.
محبت ،صبر ،صلح ،شادی ،بخشش ،هدیه دادن و غیره  ، ...اینها همگی نتایج ایمان هستند.
اعمالِ قبل از عیسی ،اعمال شریعت بودند .این اعمال در ما بوسیلة ایمانِ خدا حاصل نگردیدند ،بلکه از طریق یک نیروی خارجی
(یعنی شریعت) وادار به انجامشان شدیم.
اعمال شریعت به اطاعت نیاز داشتند ،نه ایمان .در هیچ کجای عهد عتیق هرگز نمیبینیم که از یک یهودی خواسته شده باشد که
برای اطاعت از شریعت ،ایمان داشته باشد .آنها می بایست تمایل /رغبت داشته و مطیع می بودند.

اگر خواهش داشته ،اطاعت نمایید ،نیکویی زمین را خواهید خورد.

اشعیا ۱9 : ۱

ارتباط میان فیض و ایمان برای ما در آیه زیر روشن شده است:

زیرا که محض فیض نجات یافتهاید ،به وسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.

افسسیان 8 : ۲

در اینجا به وضوح درمیابیم کاری که خدا برای ما انجام داده است تمامأ بواسطة فیض اوست ،نه اعمال ما.
در حقیقت ،تمامی برکاتی که ما در عهد جدید دریافت میکنیم محضِ فیضِ اوست .آنها تمامأ هدایای رایگان خدا میباشند.
این پایه عهد جدید است.

" متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در
جایهای آسمانی در مسیح ".افسسیان 3 : ۱
چه زمانی او ما را برکت داد؟ آیا زمانی که ده یک دادیم؟ آیا زمانی که هدایا بخشیدیم؟
نه ،به هیچ وجه.
پس کِی و چه زمانی؟
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زمانی که او ما را محبت کرد و از طریق مرگش ،مدفون شدنش و رفتنش به دنیای مردگان و برخاستنش از مرگ برای ما فدیه داد.
شما با هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک شدهاید.
با تک تک آن برکات.
همه و همه به خاطر مسیح است.
او شما را با تمامی برکات مبارک ساخت حتی پیش از آنکه تولّد یافته باشید .ایمانِ سادۀ شما به خداوندی عیسی ،همه برکات را
برای شما فراهم کرده است.
اوه !! بروید و فریاد (شادمانی) سر دهید.
برخیزید و خود را از همه اعمال مذهبی بتکانید /رها سازید.
این جمله را با صدای بلند اعالن نمایید « :من به خاطر مسیح برکت یافتهام» .
و آنقدر اعالم کنید تا در همه تار و پود شما ثبت گردد.
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فصل پنجم

 *-مالکی و تولد تازه *--میخواهم چند دلیل به شما ارائه دهم که چرا کتاب مالکی فصل  ۳یک ایماندار در عهد جدید را شامل نمی شود.
 )۱دلیل اول :تولد تازه
یکی از دالیلی که ما دیگر زیر شریعت نیستیم ،روحِ دوباره متولد شدۀ ماست.
خلقت تازه در مسیح ،بزرگترین خلقت از تمامیِ آفرینشِ خداست .در حقیقت ،این خلقت چنان عالی ست که خدا
نمیتوانست عظیمتر و با شکوه تر از آن را پدید آورد .خلقت تازه (همچون تاجی) حدّ کمالِ تمامی خلقتهای خداست؛
خدا ،خود را از طریق عیسی مسیح در انسان تکثیر نمود.

" پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقت تازهای است؛ چیزهای کُهنه درگذشت،
اینک ،همه چیز تازه شده است".

دوم قرنتیان ۱7 : ۵

این خلقت تازه ،تولّد خودِ خدا در ماست .یوحنا به ما میگوید " :به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذیرفتند؛ و امّا
به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند ،یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد ،که نه از خون و
نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم ،بلکه از خدا تولّد یافتند".

یوحنا ۱3 - ۱۱ : ۱

خلقت تازه ،از خدا متولد شده است.
که شما و من هستیم.
ما از خدا متولد شدهایم – تولّد یافته از آنچه در باالست.

یوحنا مجددأ به این حقیقت در رساله خود شهادت میدهد " :ای فرزندان ،شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافتهاید
زیرا او که در شماست ،بزرگتر است از آنکه در جهان است".

اول یوحنا 4: 4

به دقت توجه کنید به نوع بیان فرزند خدا زمانی که او از خلقت جدید صحبت میکند؛

زیرا او را که بخاطر وی همه و از وی همه چیز میباشد ،چون فرزندان بسیار را وارد جالل میگرداند ،شایسته بود که
رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند .زانرو که چون مقدّس کننده و مقدّسان همه از یک میباشند ،از این جهت
عار ندارد که ایشان را برادر بخواند.

عبرانیان ۱۱ - ۱۰ : ۲

به این حقیقت توجه کنید :همه از یک.
ترکیب و ساختار ما یکسان است؛ یک ذات ،یک فکر ،یک هدف ،یک ارثیه و یک پدر.
چقدر شگفت انگیز! آیا میبینید؟
بنگرید که خدای پدر چگونه در مورد ما صحبت می کند:
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" و میدانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست میدارند و بحسب ارادۀ او خوانده شدهاند ،همه چیزها برای خیریّت
[ایشان] با هم در کار میباشند .زیرا آنانی را که از قبل شناخت ،ایشان را نیز از پیش معیّن فرمود تا به صورت پسرش
متشکّل شوند تا او نخستزاده از برادران بسیار باشد".

رومیان ۲9 - ۲8 : 8

لحظه ای که شما یک ایماندارِ تولّد یافته (تولّد تازه) می گردید ،با عیسی مسیح ،یک روح می شوید.

اول قرنتیان ۱7 : ۶

اگر شما از روح و ذاتی یکسان با خدای پدر برخوردار نبودید ،وی اجازه نمیداد که با پسر مقدّسِ خویش یکی شوید.
او شما را با عیسی یک ساخت.

شما میتوانید درست همانند خداوند عیسی اعالم کنید؛ من و پدر من یک هستیم.

یوحنا 3۰ : ۱۰

آیا قلبهای ما میتواند این همه نیکویی را تاب آورد؟
مذهب  ،لباس بندگی را به ما پوشانده است.
واعظین امروزی آنچه را بر نن ما کرده اند که یهودیانِ زیر شریعت آنرا پوشیدند  -رخت بندگی .در حقیقت تعالیم آنان
حاکی از آن است که مردمِ عهد عتیق بیشتر از مردم در عهد جدید برکت یافته بودند.
به سادگی میتوان گفت که این جهالت محض است.
این واعظین مجذوب مقدّسین و داستانهای عهد عتیق شدهاند .بیشتر موعظههای آنها بر اساس عهد عتیق است چراکه
اطالعات بسیار اندکی از عهد جدید دارند.
آنها هنوز داستان جلیات و چگونگی مرگش بدست داوود را موعظه میکنند .آنها کماکان دربارۀ مَسحِ یوشع ،الیاس و
الیشع صحبت میکنند.
تعالیم جدید درباره تدهینِ با روغن (مسح کردن) ،بدن مسیح (یعنی ایمانداران) را از مقام فرزندخواندگی ساقط و عاجز
کرده است .شما را تشویق میکنم کتاب مرا با نام « شکوهِ فرزندخواندگی» مطالعه نموده تا دریابید که تا چه حد فالسفة
کلیسا ما را از خدای پدر دور ساخته اند.
در کلیساهای مدرن ما ،مسیحیان برای احساس کردنِ لمسی از جانب خدا ،محل محراب را پر میکنند .این نوع احساس
اطمینان از نجات را به آنها می بخشد.
ایشان در مسیح همچون طفل شیرخواره هستند .آنها برای آنکه احساس کنند که دوست داشته شده اند ،به یک لمس –
مسح  -احتیاج دارند .این افراد به مسح از جانب انسان تمایل دارند ،نمیدانند که هم اینک از جانب باال (خدا) این مسح
را دارا می باشند .

اول یوحنا ۲۰ : ۲

آنها محراب کلیساها؛ جائیکه به اصطالح محل احیا خوانده می شود؛ را با اعترافِ به گناهانی پر می سازند که در آخرین
جلسة احیا به آن معترف بودند .ایشان از این موضوع که چه کسانی هستند و آنچه عیسی آنها را برای آن ساخته است،
هیچ اطالعی ندارند .این اشخاص با احساسات و شهوات خود محصور شدهاند .آنها به شباهت کودکان نوپایی هستند که
در جستجوی محبّت به این سو و آن سو می دوند .آنان به عملکرد و کنشهایی در زندگیشان نیاز دارند – چیزی که
احساساتشان را ارضاء کند.
این افراد *بار و مسئولیت برای بدن مسیح هستند*( .اصطالحأ :وبالِ گردن)
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من نمیتوانم آنان را سرزنش کنم؛ زیرا حقیقت به آنها آموخته نشده است.
ایشان دانشِ قدرتِ خدا را در زندگیشان کم دارند .آنها در حقیقت به دنبال چیزی هستند که هم اکنون مالک آنند.

" و چه مقدار است عظمت بینهایت قوّت او نسبت به ما مومنین ،برحسب عمل توانایی قوّت او ،که در مسیح عمل کرد
چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید".

افسسیان ۲۰ - ۱9 : ۱

کجاست قدرتی که مسیحی را از مردگان برخیزاند؟
در دستِ مسحِ بعضی از واعظین نیست.
در برخی از جلساتِ تقویت و احیا نیست.
در شماست.
تک تک ایمانداران مالک همان مسحی هستند که عیسی داشت ،در غیر این صورت یوحنا  ۱۲ : ۱۴یک دروغ خواهد بود:

آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آرد ،کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز
خواهد کرد ،زیرا که من نزد پدر میروم.
فقط به این دلیل که شما از آن مسح استفاده نمیکنید ،فقط بخاطر اینکه آن را احساس نمیکنید ،به این معنی نیست
که مالک آن نیستید.
تدهین و مسح الیشع؟ نه.
خدا بواسطة فیضش ،در یک ساعت از پخش تلویزیونی برنامة ما در خاورمیانه ،بیشتر از تمامی معجزات الیشع در طول
زندگیش معجزه میکند .آیا میدانید که چه تعداد نابینا ،ناشنوا ،فلج ،سرطانی و مردم مریض از طریق پخش برنامه های
ما در طی چند سال اخیر شفا یافتنه اند؟
تعداد آن حیرت آور است .الیشع می توانست فقط رویای آن را دیده باشد .فکر میکنم حتی فراتر از آن ست که او
می توانست تصور کرده باشد.
چرا من بخواهم چنین مسحی را داشته باشم؟ او تنها دوازده معجزه در طول زندگیاش انجام داد.
چرا مسح واعظین را میخواهید در حالیکه میتوانید مجانأ مسحِ کاملِ پسر خدا را داشته باشید؟
 )۲دلیل دوم :اتحاد با مسیح
دلیل دوّمی که ثابت می کند ما زیر شریعت نیستیم ،اینست که خدا از طریق تولد تازه ،ما را در همان طبقه ای از وجود
روحانی قرار می دهد که خودش قرار دارد.
ما از خدا متولد شدهایم.

یوحنا ۱3 : ۱

ما با او یک روح هستیم.

اول قرنتیان ۱7 : ۶

اول یوحنا 4 : 4
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همان روحالقدس که در عیسی بود ،به همان میزان در شما نیز هست.
خداوند هنگامی که آمد تا در شما زیست کند ،چیزی از روحالقدس کم نکرد /نکاست.
این همان روح با همان ظرفیت و همان ماموریت است.

" و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزاند در شما ساکن باشد ،او که مسیح را از مردگان برخیزانید ،بدنهای فانی شما
را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است".

رومیان ۱۱ : 8

این به چه معنی ست که من با او یک روح هستم؟
بدین معنی است که من با او در ذات وی یکی هستم.
ذات خدا چیست؟
محبت.
یوحنا به ما میگوید که خدا محبت است.

اول یوحنا 8 : 4

محبت ذات خداست.
همان ذات محبت در من و شما است .

رومیان ۵ : ۵

محبت چه میکند؟
محبت از خود می بخشد  /میدهد.
" خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانة خویش را داد " ... ،یوحنا ۱۶ : 3

محبت بهترینها را میدهد.
" ...که پسر یگانه خود را داد"... ،

یوحنا ۱۶ : 3

ذاتِ محبت خدا ،یک ذاتِ بخشنده /دهنده است.
او بهترین خود را می دهد چراکه محبت دارد.
محبت فقط قسمتی را نبخشید ،بلکه تمامی آن را بخشید /داد.
محبت فقط ده درصد نمیدهد ،بلکه همه را میدهد.
به کلیسای اولیه نگاه کنید و ببینید که آنها چگونه هدیه دادند .اینها یهودیان هستند ،که به دادنِ ده یک در عهد عتیق عادت
داشتند.

" زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود زیرا هر که صاحب زمین یا خانه بود ،آنها را فروختند و قیمت مَبیعات را آورده،
به قدمهای رسوالن مینهادند و به هر یک بقدر احتیاجش تقسیم مینمودند".
آنان بعد از اینکه دارایی هایشان را فروختند ،چقدر هدیه دادند؟
ده یک؟
اولین میوه (ثمره)؟
هدیه ای کوچک؟
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اعمال 3۵ - 34 : 4

چه قدر؟
آنها همه آن را بخشیدند /دادند.
آیا به یاد می آورید که چگونه از شعف و شادی بسیار پر شدید آن زمان که بعنوان یک مسیحی ،تولدی نو یافتید؟

شما از شادی و صلحی پر شدید که باعث شد ببخشید /بدهید .شما هر چیزی را که مردم از شما طلب کردند به آنان بخشیدید.
بسیار با محبت ،دهنده و باگذشت شدید.
چه اتفاقی برای شما رخ داده بود؟
ذات خدا در شما آمد و شما به صورت خودکار مطابق آن ذات عمل کردید.
هیچ کس شما را مجبور نکرد که ببخشید /بدهید یا گذشت نمایید.

این ذات همانجا بود .این در شما بود .شما میخواستید تمام دنیا را ببخشید .نمیتوانستید منتظر بمانید تا موقعی که درهای
کلیسا را برای ورود شما باز کنند .دائمأ درباره عیسی شهادت دادید .خواستید تمامی جانها را صید کنید .شما همه را دوست
داشتید.
آیا به یاد میآورید؟
سپس به کلیسا رفتید و شروع به شنیدنِ تعالیمی درباره دادن و به این و آن عمل کردن ،نمودید .آنها همه نوع محکومیت را بر
شما قرار دادند و آن بذر شادی و بخشیدن /دادنِ درونتان را از بین بردند .آنان شما را به بیرون زیر شریعت کشیده و آویزان کردند
تا خشک شوید.
با زنی درباره تجربهاش به عنوان یک مسیحیِ دوباره تولد یافته صحبت کردم .او به من گفت که از زمان نجات خویش بمدت هشت
سال درمانده و بد بخت بود.
از او پرسیدم چرا؟
او اینگونه پاسخ داد « ،به مدت هشت سال فکر می کردم که باید برای خدا کاری انجام دهم تا مرا دوست داشته باشد».
آیا آنچه فلسفه کلیسا با مردم کرده است حیرت انگیز نیست؟
اغلب مسیحیان امروزه (هدایا) میدهند چراکه محکوم شده اند .آنها از روی الزام و وظیفه میدهند ،نه از روی شادی و محبت.
ما محبت را به آنها تعلیم ندادهایم.

ما به آنها تجارت را تعلیم دادهایم :بدهید چرا که به شما باز گردانده خواهد شد.
اگر بدهید و منتظر باشید که به شما بازگردانده شود ،شما نبخشیده اید /ندادهاید .شما تجارت و داد و ستد کردهاید.
محبت میدهد.
ما به آنها تولد تازه را تعلیم ندادهایم.
آنها نمیدانند که بواسطة ایمان فرزندان خدا هستند.

غالطیان ۲۶ : 3
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ما شریعت را به آنها تعلیم دادهایم :اگر بدهید ،خدا شما را برکت میدهد.
ما خدای محبت را به یک تاجر  -یک کارفرما  -تبدیل کردهایم.
ما محکومیت را به آنها تعلیم دادهایم.
آیا تا به حال برکاتی را که واعظین به شما وعده دادهاند ،دریافت کردهاید؟
شما نمیتوانستید آنها را دریافت کنید.

اگر خدا بدلیل هدیه دادنِ شما ،شما را برکت داده ،آنگاه در هر کلیسایی که موضوع کاشت و برداشت را موعظه می کند ،نباید هیچ
کمبودی وجود داشته باشد  -همه بایستی به اندازۀ سی برابر ،شصت برابر و صد برابر برکت یافته باشند .
اگر خدا بدلیل هدیه دادنِ شما ،شما را برکت داده ،در این صورت آیة زیر را چگونه توجیه میکند؟

" زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود ،برای شما فقیر شد تا شما از فقر او
دولتمند شوید".

دوم قرنتیان 9 : 8

اگر خدا بخاطر آنچه که می دهیم ما را برکت میدهد ،پس برای عیسی ای که بخاطر ما فقیر می شود چه اتفاقی افتاد؟
مبادرت نکنید که بگویید این آیه درباره فقر روحانی صحبت میکند .تمام فصل را مطالعه کنید؛ پولس درباره حمایت مالی از
مقدسین در مکادونیه صحبت میکند.
خدا بایستی اعمال مسیح را نادیده بگیرد تا بتواند به دلیل اعمالتان شما را عوض /پاداش دهد .این تقریبا سرحدّ کفر و توهین به
مقدسات است.
هر بار که شما هدیه دادید و برای آن اشتیاق داشتید ،دلیلش این بوده است که توسط محبّت و شفقّت حرکت /عمل کرده اید.
محبت ،مُحرک و انگیزه اصلی برای بخشیدن /دادن ماست .بهمین دلیل است که خدا بخشنده خوش را دوست دارد.
ده یک در عهد عتیق یک وظیفه بود .اگر مردم نافرمانی میکردند ،آنها لعنت میشدند.

مالکی ۱۰ - 8: 3

دلیل اساسی که پولس قرنتیان را بخاطر آن تشویق می کند تا با خوشی دل و نه از روی اجبار ببخشند /بدهند باید برایمان حاکی
از این باشد که موضوع ده یک دادن به عهد جدید تعلق ندارد.
به دقت آنچه که پولس در کتاب دوم قرنتیان باب  ۹آیة  ۷میگوید را مطالعه کنید:
" امّا هر کس بطوری که در دل خود اراده نموده است بکند ،نه به اکراه و اضطرار ،زیرا خدا بخشنده خوش را دوست میدارد".

توجه کنید :بطوری که در دل خود اراده نموده است ...
این نمیتواند ده یک باشد ،چراکه ده یک ،مقداری ثابت است.

عبارت « اراده نموده است » در آیه باال به معنی تصمیم است .در ترجمة «  » NIVچنین میخوانیم :هر کس باید همان قدر بدهد
که در دل خود قصد کرده است.
ده یک برای هر فرد مقدار معیّنی است .ده یک دادن ،تصمیم گرفته نشده است ،بلکه محاسبه شده است.
اگر به شما گفته می شود که مقدار و اندازه را مشخص کنید ،دیگر این نمی تواند ده یک باشد.

4۲

اگر ده یک دادن در عهد جدید برقرار بود ،آنگاه پولس در این آیه بر خالف آن تعلیم میدهد ،زیرا آنچه من در دل خود قصد دارم
از آنچه شما در دل خود قصد کرده اید متفاوت است.
برای من در پرداخت ده یک ،انتخابی وجود ندارد .میزان آن ثابت است  -ده درصد از هر چیزی که بدست آورده ،ساخته و یا
پرورش می دهم.
همچنین توجه کنید ... :نه به اکراه و اضطرار  . ...کلمه نه به اضطرار به معنی خارج از وظیفه و تکلیف است.
دادن ده یک ،وظیفه بود.
در این دو فصل بسیار مهم درباره هدیه دادن؛ یعنی بابهای  ۸و  ۹کتاب دوم قرنتیان؛ پولس حتی یکبار هم به ده یک یا ده یک
دادن اشاره نمیکند.
 )3دلیل سوم :محبت نیروی برتر است
دلیل سومی که چرا ما نباید و یا نمیتوانیم زیر شریعت عمل کنیم ،اینست که محبت ثمره و نتیجة برتری نسبت به شریعت دارد.
نتیجة محبت بزرگتر است.
در کتاب اعمال رسوالن ،ما درباره انواع هدیه دادن در عهد جدید می خوانیم:

" پس ایشان کالم او را پذیرفته ،تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً سه هزار نفر بدیشان پیوستند
و در تعلیم رسوالن و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت مینمودند.
و همة خلق ترسیدند و معجزات و عالمات بسیار از دست رسوالن صادر میگشت.
و همة ایمانداران با هم میزیستند و در همه چیز شریک میبودند
و امالک و اموال خود را فروخته ،آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم میکردند.
و هر روزه در هیکل به یکدل پیوسته میبودند و در خانهها نان را پاره میکردند و خوراک را به خوشی و
سادهدلی میخوردند .و خدا را حمد میگفتند و نزد تمامی خلق عزیز میگردیدند و خداوند هر روزه ناجیان
را بر کلیسا میافزود".

اعمال رسوالن 47 - 4۱ : ۲

به این قسمت توجه کنید ... :و امالک و اموال خود را فروخته ،آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم میکردند.
آنها فقط ده درصد نمیدادند .آنها همه را میدادند.
این از ثمرۀ ده یک برتر و بزرگتر است.
این بخشیدنِ /دادنِ از روی محبت است  /محبت بدین گونه می بخشد /میدهد.
این هدیه دادنِ عهد جدید است.
این روحِ بخشیدن و دادنِ عاری از خود ستایی ست .این همان روشی است که خدا هدیه داد؛ او بهترین خود را داد ،و آن را مجانأ
بخشید.

رومیان 3۲ : 8

این همان نوع هدیه دادنی است که قلب پدر ما را خشنود می سازد.
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هیچ نیاز و نیازمندی در میان کلیسای اورشلیم نبود.
این نقشه خدا برای کلیسا است .خدا از ما میخواهد از کلیسای او ،بدن او و انجیل او مراقبت کنیم.
ممکن است کسی بپرسد « ،آیا باید از مردم بخواهیم که داراییهایشان را بفروشند و به کلیسا بدهند؟ »
نه ،هرگز.
ما نمیتوانیم؛ چون در این صورت همان قانون شریعت می شود .
به یاد آورید ،شریعت؛ اعمال را می طلبد و فیض؛ ایمان را طلب می کند.
روحِ خلقت تازه در ایمانداران آنها را به سوی (هدیه) دادنِ آنچه بهترینِ آنهاست ،رهنمون می سازد .محبت؛ نیروی بزرگتر و قوی
تری است .مردمانی هستند که بیشتر درآمد خود را به کار خداوند اختصاص میدهند .فردی را میشناسم که  ۹۰درصد از درآمد
خود را به کار خدا اختصاص داد .یک سال پسرم؛ جاناتان؛  ۷۰درصد از درآمد سالیانه اش را به همین منظور بخشید .من گاهی
اوقات ،بیش از  ۵۰درصد از درآمد شخصیام و  ۲۰درصد درآمد خانواده را هدیه میدهم .من به هیچ وجه درباره هدیه دادن
خودمان صحبت نمیکنم .این تمامأ فیض خداست .من فقط سعی بر این دارم تا به شما نشان دهم که چه انفاقی رخ میدهد
وقتیکه ما در محبت عمل می نمائیم.
سال گذشته پسرم جاناتان که یک دانشآموز دبیرستانی است ،در طی برپایی غرفة جمع آوری کمکهای مالی ،متعهد شد که مبلغ
هزار دالر به شبکة ما ،تلویزیون نجات ،کمک کند .او در آن زمان به عنوان یک تدوینگر پاره وقت در تلویزیون نجات ،ساعتی  ۹دالر
درآمد داشت .او می بایست برای بدست آوردن هزار دالر سخت کار میکرد .یک روز او نیمی از تعهد خود را پرداخت کرد .و بعد به
من گفت « :پدر ،من میخواهم هر سال تعهدم را دو برابر کنم. ».
چه کسی به او گفت که اینگونه هدیه بدهد؟ من هرگز در ازای کارش ،به او قولِ پاداش و برکات ندادم .دخترم  ۲۰درصد از
درآمدش در سال را به شبکه نجات هدیه می دهد .من تا چند هفته پیش از این موضوع اطالع نداشتم.
چه عاملی باعث شد که این فرزندان چنین هدیه بدهند؟
ذات خدا در آنها.
محبت خدا در آنها.
محبت می بخشد /میدهد.
شما به مردم تعلیم دهید که در مسیح چه کسانی هستند و خدا برای آنها چه کاری انجام داده است ،و آنان همة دارایی خود را
برای او خواهند داد.
از طرف دیگر ،مردم را زیر شریعت قرار دهید ،آنها حریص خواهند شد .شما باید حٌقّههای زیادی سر هم کنید تا اینکه آنها هدایا
بپردازند .و این همان اتفاقی است که امروزه در کلیساها و سازمانهای مسیحی در حال رخ دادن است.
من هنوز مشتاقم فردی متوّسل به شریعت را ببینم که سخاوتمند باشد.
این مکاشفة محبت الهی در شما است که باعث می شود شما هر آنچه دارید را بدهید.
من شخصا بسیاری از ایمانداران در ایران را میشناسم که همه چیز خود را برای ایمانشان به عیسی مسیح قربانی /فدیه کردهاند.
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این افراد در رژیم اسالمی آیتاهللها ،اعضای خانواده ،خانهها ،دارایی ها ،مقام و مشاغل خود را از دست دادهاند .حتّی برخی مورد
شکنجه قرار گرفته شده اند و عزیزان خود را در زندانهای اسالمی از دست دادهاند .آنها چه میشوند؟ ایشان چه برکاتی دریافت من
کنند؟
هر بار که واعظی مردم را مجبور به دادن ده یک میکند ،بخش بزرگی از روح یک ایمانداران را نسبت به خدا در هم می شکند.
مث ل این میماند که به فرزندانم بگویم برای اینکه بتوانند خوراک بخورند ،باید هر روز ظرفها را بشویند و اگر چنین نکنند ،به آنان
خوراک نخواهم داد!
این مرا چگونه پدری می سازد؟ چه بالیی بر سر رابطة من با فرزندانم میآید اگر بنا بود با آنها چنین کنم؟
حال ،میتوانست م این انتظار را از خدمتکارم داشته باشم .روزی یک ظرف بشور و در عوض روی یک وعده به تو غذا میدهم .درخور
است که او برای دستمزد خود کار کند .این امر منصفانه است .ما یک توافقنامه (قرارداد) داریم – یک عهد .اگر او سهم خود را ادا
کند ،من هم سهم خود را بجا خواهم آورد.
ولی این نوع توافقنامه در رابطة من با پسرم صدق نمیکند .هر آنچه دارم خود بخود به او تعلق دارد .حتی اگر او عمل مبارکی برای

من انجام ندهد ،هنوز هم همة دارایی ام متعلق به اوست .آیا تاکنون به ندایی که از آسمان سررسید توجه کردهاید ..." :اینست پسر
حبیب من که از او خشنودم".
این ندا آیا قبل از زمانی سر نرسید که عیسی (حتی) یک معجزه و یا عملی قابل توجه انجام دهد؟
دلیل خشنودی خدای پدر از عیسی این نبود که او کارهای عظیمی انجام داد ،بلکه به این دلیل بود که او عیسی ،پسر محبوب خدا
است.
من فرزندانم را از روزی که متولد شدند دوست دارم.
من برای آنها هر کاری انجام میدهم ،فقط به دلیل اینکه فرزندان من هستند.
زمانی که آنها کوچک بودند ،باید بخاطر آنها تمام خانه را با پوششی نرم میپوشاندم .مبلمانِ منزلم را عوض کردم و تمام گوشههای
نوک تیز دیوار را پوشاندم .خانه ام من بسیار زشت شد .خانه من مال آنها و به میل آنها شد .چرا؟ ساده است ،چراکه آنها فرزندان
من بودند و من آنها را دوست داشتم ،نه بخاطر اینکه کاری انجام داده باشند .بر عکس ،آنها هیچ کاری به نفع من انجام نداده بودند.
من فرزندانم را از زندگیِ خودم بیشتر دوست دارم چونکه فرزندان من هستند .آنها گوشت و خون من هستند .آیا تصور میکنید که
محبت من به فرزندانم بیشتر از محبت خدا به فرزندانش است؟
آیا این همان چیزی نیست که عیسی گفت؟
" هر چه از آنِ پدر است ،از آنِ من است".

یوحنا ۱۵ : ۱۶

آیا به این دلیل بود که او (عیسی) برای خدا کاری انجام داده و خدا هم در عوض او را با همه چیز برکت داد؟
میلیون ها بار ،خیر.
آیا می دانستید که ما هم همان پدری را داریم که خداوند عیسی دارد و در همان رابطه با وی هستیم که عیسی هست؟
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ما همان امتیازها و همان محبت را داریم.

" من در ایشان و تو در من ،تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبّت نمودی چنانکه مرا
محبّت نمودی".

یوحنا ۲3 : ۱7

ما همان مشارکت را داریم:
" باز عیسی به ایشان گفت « :سالم بر شما باد ،چنانکه پدر مرا فرستاد ،من نیز شما را میفرستم"».

یوحنا ۲۱ : ۲۰

ما همان ارثیه را داریم ..." ،و هرگاه فرزندانیم ،وارثان هم هستیم ،یعنی وَرَثة خدا و هم ارث با مسیح ،اگر شریک مصیبتهای او
هستیم تا در جالل وی نیز شریک باشیم ".رومیان ۱7 : 8

ما همان خانواده و همان پدر را داریم:
" ...نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میروم".

یوحنا ۱7 : ۲۰

خداوند ما را برای آنچه به اعضای خانواده پدر کردهایم ببخشد.
من با آنها مثل غالمان رفتار کرده ایم.
من آنها را به سوی بردگیِ شریعت سوق داده ایم.
من کاری کرده ایم که آنها به محبت خدا شک کنند.
جای هیچ تعجبی نیست که واعظین دائمأ در حال خواهش کردن و ترساندن قوم خدا هستند .آنها به دختران و پسران خدا تعلیم
داده اند که آنان غالم و بنده هستند ،اما هنوز ازا ایشان توقع دارند که مانند پسران و دختران عمل کنند.
چگونه چنین امری ممکن است؟

بخشیدن /هدیه دادن محبت به انجیل است
بخشیدن /دادن ،محبت کردن است " .خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد". ...

یوحنا ۱۶ : 3

محبت میدهد.
محبت قربانی می دهد /فداکاری می کند.
دادن یک گرایش و رفتار قلبی است.
دادن بیانگر این است که من خود خواه نیستم.
دادن نشان میدهد که من در محبت راه میروم.
زمانی که من در محبت قدم بر می دارم ،من در خدا قدم بر میدارم  -چون خدا محبت است.

اول یوحنا 8 : 4

انسانی که می بخشد /می دهد در حال محافطت و حمایت از چیزی ست که دوستش دارد ،چیزی که برای او عزیز است.
ما هدیه میدهیم چون انجیل را دوست داریم .میخواهیم از انجیل خداوندمان محافظت کرده و آن را پخش نمائیم .ما نتیجة
موعظة انجیل را میدانیم .میدانیم زمانی که مردم کالم خدا را میشنوند ،چه اتفاقی رخ می دهد  -ایمانِ خدا در قلبهایشان بوجود
آمده و برای همیشه آنان را تبدیل میکند .این برای ما بسیار ارزشمند است .ما میخواهیم زندگیهای تبدیل شده را ببینیم.
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می خواهیم مردمی که گرفتار الکل ،مواد مخدر ،گناهان جنسی و هر نوع آشفتگی دیگر اند را آزاد ببینیم .این برای ما گرانبها و پر
ارزش است .ما میخواهیم ایشان را نجات یافته و آزاد شده ببینیم.
دادن و بخشیدن ِما ،راه را برای انجیل مهیا می سازد .هیچ کمبود و مانعی برای واعظین انجیل وجود نخواهد داشت.
موعظه کردن انجیل هزینه دارد ،ما آن را میدانیم .انجیل برای شنوندگان رایگان است ،اما برای آنانی که انجیل را دوست دارند،
هزینه دارد.
انجیل برای ماست .پولس میگوید ... ،بر حسب انجیل من.

رومیان ۱۶ : ۲

خدا انجیل را به ما بخشید.
خدا آن را به ما سپرد تا از آن مراقبت کنیم.
به کتاب دوم قرنتیان توجه کنید:

" و اینها همه از خداست که ما را به واسطة عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.
یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کالم مصالحه را به
ما سپرد".

دوم قرنتیان ۱9 - ۱8 : ۵

به آیة  ۱۸توجه کنید ... :و خدمت مصالحه را به ما سپرده است .و در آیة بعد به ما میگوید که خدا کالم مصالحه را به ما سپرد.
ما ،هم کالم و هم خدمت مصالحه را داریم.
در خدمت م ا ،شهادتهای بسیاری داریم که خودِ خداوند و یا یکی از فرشتگانش ،از طریق رویا بر مردم ظاهر شده است .در هر دو
حالت ،به مردم گفته شده بود که شبکه تلویزیونی ما را ببینند یا برای شنیدن کالم خدا از ما به گروه مان بپیوندند.
روزی بمنظور برگزاری جلسه ای در فضای باز ( غیر مسقّف ) در استان بیهار در کشور هندوستان بودم .خداوند عیسی به زنی هندو
در خانه اش ظاهر شد .در حقیقت ،او خداوند را دید که از میان دیوار داخل (می) شد .وی به آن زن خود را معرفی نمود و سپس
به او گفت که برای شنیدن کالم خدا به جلسة ما بپیوندد .آن زن تمام شهر را برای یافتن محل برنامه ،جستجو کرده بود .در نهایت
آن را یافته ،آمد و مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفت.
در هیچ یک از این موارد ،انجیل بتوسط فرشته یا خودِ خداوند موعظه نشد .ایشان همگی به مردم گفتند که آن را از ما بشنوند.
دلیلش اینست که خدا خدمت و کالم مصالحه را به ما بخشیده است.
این وظیفه ماست که مردم را به سوی خداوند بیاوریم.
ما نظارت /مباشرت انجیل را برعهده داریم.
ما بار آن را بر دوش خود حمل می کنیم.
ما باید آن را برای مردم موعظه کرده و اعالن نماییم.
اگر ما از موعظه انجیل امتناع بورزیم ،جهان در تاریکی مطلق به سر خواهد برد.
بنابراین ،ما باید از انجیل حمایت کنیم .ما می بخشیم /میدهیم چون جان انسانها را دوست داریم .ما به خاطر انجیل فداکاری
میکنیم.
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فصل ششم

 *-تفسیر کتاب مقدس در پرتو عملِ بازخرید *--تفسیر امروزۀ  ...بدهید و تا به شما داده شود  ،...خودخواهانه است.
این تفسیر بر اساس ذاتِ سقوط کردۀ خودخواه انسان است و نه بر اساس ذاتِ محبت خدا .واعظین ذات سقوط کرده را با وعدۀ
بازگشت چند برابری به مردم پرورش میدهند.
همانطور که قبال بررسی کردیم ،کتاب لوقا فصل  ۶آیة  ،۳۸نه درباره موضوع پول صحبت میکند و نه اینکه خدا آنچه کاشتهایم را
به ما بر خواهد گردانید .بلکه به سادگی به ما می گوید که باید با دیگران چگونه رفتار کنیم .زیرا بطریقی که ما با دیگران رفتار می-
کنیم ،به همان طریق با ما رفتار خواهد شد.
لوقا  ۳۸ : ۶قانونی طبیعی است که در قلمرو حواس (حواس پنجگانه) عمل میکند .اگر با مهربانی با مردم رفتار کنیم ،آنها هم
متقابالً با ما به مهربانی رفتار خواهند کرد  -این موضوع به اینکه آنان به مسیح ایماندارند یا خیر ،ارتباطی ندارد.
اگر برای یک نفر خوراکی جهت صرف شام بخرید ،او نیز برای شامِ شما خوراک تهیه خواهد کرد.
حال ،زمانی که کتاب مقدس را تفسیر میکنیم ،باید آیات آن را براساس زمانِ عهدی که در آن داده شد ،تفسیر و معنی کنیم.
کتاب مقدس مطابق نقشه و اهداف خدا داده شده است.
ما نمیتوانیم و نباید مفاهیم عهد عتیق را با عهد جدید ترکیب کنیم .برای مثال پولس به ما میگوید که باید با یکدیگر با مزامیر

صحبت کنیم ..." ،و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم
نمایید".

افسسیان ۱9 : ۵

حال ،آیات زیادی در مزامیر وجود دارد که داود برای دشمنانش مرگ و نابودی را طلب میکند .در ادامه چند نمونه را مشاهده
می کنید:

ای خداوند ،برخیز! ای خدای من ،مرا برهان! زیرا بر رخسار همة دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی.
همة دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد .روبرگردانیده ،ناگهان خجل خواهند گردید.
چون دشمنانم به عقب بازگردند ،آنگاه لغزیده ،از حضور تو هالک خواهند شد.

مزامیر 7 : 3

مزامیر ۱۰ : ۶

مزامیر 3 : 9

دشمنان خود را تعاقب نموده ،بدیشان خواهم رسید و تا تلف نشوند بر نخواهم گشت.

مزامیر 37 : ۱8

سوال اینست که ،آیا میتوانید برروی این آیهها تفکر کرده و آنها را مطالبه کنید؟
پولس قطعا منظورش این نیست که ما از مزامیری که در باال نقل شد ،سرود بسازیم .آیا اینطور است؟
چرا نیست؟
ساده است ،چون آنچه داود در این آیهها مطالبه می کند در تناقض با عهد جدید است ،عهدی که بر اساس فیض و محبت خداوند
ما عیسی است .در عهد جدید ما برای جفاکنندگان خویش دعا می کنیم .آیا اینگونه نیستیم؟
به طریق مشابه ،ما نمی توانیم مفاهیم عهد عتیق و عهد جدید را درباره دادن هدایا ترکیب کنیم.
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حال ،بیائید به آیه زیر نگاهی انداخته و سعی کنیم آن را بر اساس عهد جدید تفسیر کنیم:
" امّا خالصه این است ،هرکه با بخیلی کارد ،با بخیلی هم درو کند و هرکه با برکت کارد ،با برکت نیز درو کند".

دوم قرنتیان ۶: 9

تقریبا همه واعظین ،معلمان و شبانانی که من تاکنون شنیدهام ،این آیه را بدین صورت تفسیر می کنند:
« اگر ما پولِ کمی بکاریم ،پولِ کمی برداشت میکنیم .اگر پولِ زیادی بکاریم ،پولِ بیشتری برداشت خواهیم کرد».
ما باید اصول تفسیر کتاب مقدسی را بدانیم .کتاب مقدس (آیات) در چهارچوب عهد داده شده است .همانطور که عیسی مسیح

فرمود ... ،و هیچ کس شراب نو را در مشکهای کهنه نمیریزد؛ واالّ شرابِ نو ،مشکها را پاره میکند و خودش ریخته و مشکها تباه
میگردد.

لوقا 37 : ۵

با استفاده از اصل فوق ،نظر به اینکه از آن باخبرم ،میتوانم فورأ تفسیرِ اشتباه از کتاب دوم قرنتیان فصل  ۹آیة  ۶را تشخیص دهم.
بگذارید توضیح دهم.
قبل از اینکه این آیه را تفسیر کنیم ،باید محتوای آن را بدانیم.
تمامی دو فصل  ۸و  ۹از کتاب دوم قرنتیان دربارۀ جمع آوری کمک های مالی توسط قرنتیان برای رفع احتیاجات کلیساهای
مکادونیه است .پس زمانی که ما دوم قرنتیان  ۶ : ۹را تفسیر میکنیم ،باید محتوای دو فصل  ۸و  ۹را در نظر بگیریم چرا که پولس
در این دو فصل درباره موضوع مشترکی سخن می گوید.
زمانی که پولس این رساالت را نوشت ،آنها به صورت فصل و آیه نوشته نشد .درست همانند زمانیکه برای یک دوست نامهای
مینویسید ،شما آنرا به بخشها و جمالت کوتاه تقسیم نمیکنید .این فصلها و آیهها بعدأ در طول تشریع کتاب مقدس
[ ]Canonizationبمنظور ارجاع و درک بهتر اضافه شدند.
همچنین ،مفاهیمِ داخلِ یک متن ،نمیتوانند با یکدیگر تناقض داشته باشند .در آیة  ۶پولس به قرنتیان میگوید که اگر آنها به
فراوانی بکارند ،به فراوانی نیز برداشت خواهند کرد .حال میدانیم در اینجا عبارت کاشتن به قرنتیان ارجاع داده میشود که نیازهای
ایمانداران در مکادونیه را رفع میکنند .اما کلمه برداشت به چه معنی است؟ واعظین به ما میگویند که اگر پولِ کمی بکاریم ،پولِ
کمی برداشت خواهیم کرد ،و اگر پولِ زیادی بکاریم ،پولِ فراوانی برداشت خواهیم کرد.
اگر برداشت در آیه فوق به معنی پول است ،آنگاه چندین تناقض بزرگ در فصلهای  ۸و  ۹کتاب دوم قرنتیان خواهیم داشت.
اگر انگیزۀ دادنِ هدایای مالی توسط قرنتیان ،دریافت پول بیشتر در عوض آن باشد ،پس آیات زیر به چه معنی است؟

در آیة  ۱پولس میگوید ... ،زیرا که در خصوص این خدمت مقدّسین ،زیادتی میباشد که به شما بنویسم.

دوم قرنتیان ۱ : 9

در اینجا در مییابیم که پولس مشغول جمعآوری کمکهای مالی برای رفع نیازهای مقدسین در مکادونیه است .در نتیجه پولس
درباره خدمت در جهت رفع نیازهای مقدسینِ مکادونیه صحبت میکند  -نه درباره رشد و پیشرفتِ مالیِ قرنتیان.
در آیة  ۵پولس دربارۀ طمع صحبت میکند.

" پس الزم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیّا سازند تا حاضر باشد ،از راه
برکت نه از راه طمع".

دوم قرنتیان ۵ : 9

اگر برای باز پس گرفتن ،و افزایش دارایی هدیه می دهم ،این کار طمع نامیده میشود .اینطور نیست؟
پس اگر آنچه قرنتیان از آن به فراوانی برداشت می کنند ،پول نمی باشد ،چه چیزی است؟
به آیههای زیر دقت نمائید:
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" زیرا که بجا آوردن این خدمت ،نه فقط حاجات مقدّسین را رفع میکند ،بلکه سپاس خدا را نیز بسیار میافزاید .و از دلیل این
خدمت ،خدا را تمجید میکنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای ایشان و همگان .و ایشان
به سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست ،در دعای خود مشتاق شما میباشند".

دوم قرنتیان ۱4 - ۱۲ : 9

آیة  ۱۲را بخوانید ... :نه فقط حاجات مقدّسین را رفع میکند ،بلکه سپاس خدا را نیز بسیار میافزاید.
و همچنین به آیة  ۸توجه کنید:

ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته ،برای هر عمل نیکو افزوده
شوید.

دوم قرنتیان 8 : 9

برداشت فراوانی که پولس درباره آن صحبت میکند عمل نیکوست ،که احتیاجات قوم خدا را رفع میکند .آن ،عملی نیکوست.
برای مثال ،فرض کنیم نجات هر جانی  ۱دالر هزینه می برد .اگر من  ۱۰دالر بدهم ،جانِ  ۱۰نفر نجات خواهد یافت .حال ،اگر قرار
بود  ۱۰۰دالر پرداخت کنم ،جانِ چند نفر نجات می یافت؟ جانِ  ۱۰۰نفر.
مالحظه میکنید ،هرچه من بیشتر پرداخت کنم ،جانهای بیشتری نجات می یابند.
آنانیکه ناچیز و با مضایغه میکارند ،بطور ناچیز هم برداشت خواهند کرد ( نتیجة آن چه کاشتهاند ).

آیا به آیة  ۸توجه کردید؟  ...ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا ...
این فیض خداست که برای شما فراوانی به همراه دارد ،نه بخشیدن /دادنِ شما .پولس نمیگوید « ،اگر بیشتر بدهید ،خدا به شما
پول بیشتری میدهد تا برکت یابید».
این حماقت و حرص و طمع است
بخشیدن /دادن ،نوعی مشارکت است.

این امر بخشیدن /دادن نامیده می شود و نه پس نگرفتن /برگرداندن.

مباشرت
خدا خالق و تنها مالکِ تمامی آنچه می باشد که بر زمین ،و در آسمان و در دریا است.
" زمین و پُری آن از آن خداوند است ،ربع مسکون و ساکنان آن".

مزمور ۱ : ۲4

" زیرا که جمیع حیوانات جنگل از آن منند و بهایمی که بر هزاران کوه میباشند".
" یهوه صبایوت میگوید :نقره از آن من و طال از آن من است".

مزمور ۱۰ : ۵۰

حجی 8 : ۲

اکثر مردم ،که مسیحیان را نیز شامل میگردد ،این آیات را باور ندارند .مسیحیان ممکن است این آیه ها را مطالعه کرده و تصدیق
نمایند که خدا تنها مالک همه چیز است ،اما در واقعیت آن را عمل نمیکنند .آنان با این آیات موافقت می کنند ،اما در قلبهایشان
متقاعد نمی شوند .داوود درکِ این موضوع را داشت آن هنگام که برای ساخت معبد خدا (معادل) تریلیونها دالر به صورت طال و
نقره هدیه داد.

اول تواریخ  ۲8و ۲9

به اظهارات او بعد از تقدیم نمودنِ هدیه اش؛ بعنوان بزرگترین هدیة تاریخ بدست انسانی خاکی؛ توجه کنید:
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" لیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشی دل اینطور هدایا بیاوریم؟ زیرا که همة این چیزها از
آنِ تو است و از دست تو به تو دادهایم".

اول تواریخ ۱4 : ۲9

داوود دریافت ک ه آنچه هدیه داده بود از آنِ خدا بوده است .و از آنجایی که تمامی آن به خدا تعلق داشت ،داوود آن را هدیه نمی
داد؛ بلکه حقیقتا آن را به خدا باز می گرداند.
این طرز فکر یک مباشر وفادار می باشد.
بگذارید توضیح دهم مباشر چیست.
فرض کنیم که من صاحب یک باغ انار بودم و آن را برای رفع احتیاجات خانوادۀ شما و دوستانتان به رایگان به شما قرض داده
بودم .پس روزی از شما درخواست کرده که مقدای از میوه ها را بجهت رفع احتیاجات به خادمینم برسانید .چه مقدار از میوههای
آن باغ به من تعلق دارد ،نیمی از آن ،یک سوم و یا همة آن؟
من میگویم همة آن.
من به شما نگفتم چقدر بدهید؛ من آن را بر عهدۀ سخاوت شما گذاشتم .از آنجایی که من نسبت به شما بسیار بخشنده بودم،
امیدوار بودم شما هم از من بیاموزید و همانطور نیز برای خادمین من سخاوتمند باشید.
من چه باید بکنم اگر شما تنها یک کیلو از آن میوهها را به خادمین من میدادید؟ شما  ۱۰۰۰کیلو برداشت کردید اما فقط یک
کیلو از آن را بخشیدید.
اگر من با شما قراردادی امضا کرده بودم و از شما خواسته بودم که مقدار معینی را بفرستید و شما این کار را انجام نمیدادید ،من
میتوانستم آن باغ را از شما پس بگیرم .اما از آنجائیکه من با شما قراردادی ندارم و همه را به عهده سخاوتمندی شما گذاشتهام،
نمیتوانم از شما بخواهم که سخاوتمند باشید.
نتیجه گیری من اینست :اگر مقدار زیادی از میوهها را هدیه داده بودید ،آنگاه می گفتم که شما فهمُ و درکِ آنچه من برای شما
انجام دادهام را دارید .اگ ر خالف آن را انجام داده و فقط اندکی از آن را به خادمینم داده باشید ،نتیجه میگیرم که شما انسانی
مغرور هستید و آنچه به شما تعلق ندارد را تصاحب کردهاید .شما فردی بیوفا ،مغرور و مباشری نادان هستید.
متوجه شده ام افرادیکه بسیار سخاوتمندند ،معموال همگی این ویژگی ها را دارا هستند:


فکر نمیکنند که شایستة ثروتی هستند که به آنها داده شده است.



آنها فروتن هستند.



آنها عاشق خدا هستند.



آنها عاشق آنچه هستند که هدایایشان برای مردم انجام میدهد.



آنها عاری از خودپرستی اند /از خود گذشته هستند.



آنها سادهاند.



آنها بر این گمان نیستند که خود آن را بدست آوردهاند ،بلکه آنها خوشبخت هستند.
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فصل هفتم

 *-ذاتِ یک فرزند *--یک مسیحی ،یک وجود شبه مسیح است .کتاب مقدس می فرماید؛  ...پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقت تازهای است؛ چیزهای
کُهنه درگذشت ،اینک ،همه چیز تازه شده است.

دوم قرنتیان ۱7 : ۵

در ترجمه دیگری میگوید :او گونه جدیدی از وجود /هستی است.
این خلقت تازه ،از خدا متولد شده است.
او شریک ذات الهی است.

یوحنا ۱3 : ۱

دوم پطرس 3 : ۱

حیات خدا در این خلقت تازه وجود دارد.

یوحنا ۲4 : ۵

یوحنا به ما میگوید ... :آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد ،حیات را نیافته است.

اول یوحنا ۱۲ : ۵

عیسی مسیح فرمود " :آمین آمین به شما میگویم هر که کالم مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد ،حیات جاودانی دارد و در
داوری نمیآید ،بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است".

یوحنا ۲4 : ۵

عبارت حیات جاودان از کلمه یونانی زوئه ( )Zoeترجمه شده است ،که به معنی حیات خداست ،حیاتی که در خدای پدر است.
یک ایماندار حیات خدا را داراست.
ما از مرگ؛ یعنی قلمرو شیطان؛ به حیات؛ یعنی قلمرو خدا؛ منتقل شدهایم.
ما دیگر تحت سلطة شیطان و مرگ نیستیم.

کولسیان ۱3 : ۱

گناه و مرگ دیگر به هیچ وجه بر ما تسلّط ندارند.

رومیان ۱4 : ۶

آن طبیعت کهنه که بواسطه شیطان اداره میشد ،با مسیح مصلوب شده است.

رومیان 3 : 8

انسان تا قبل از مصلوب شدن مسیح ،در سلطه و قلمرو مرگ روحانی میزیست.
" زیرا او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی نیکی مطلق خدا شویم".
عیسی به آنچه من و شما بودیم؛ یعنی تاریکی؛ تبدیل شد.
ما با او مصلوب شدیم.

افسسیان 8 : ۵

غالطیان ۲۰ : ۲

ما دیگر زندگی نمیکنیم .او در ما زندگی میکند.
محبت او در ما است.

دوم قرنتیان ۲۱ : ۵

غالطیان ۲۰ : ۲

رومیان ۵ : ۵

حیات خدا که در او بود ،اکنون در ماست.

یوحنا ۲4 : ۵

بخشیدن /دادنِ او در ما است.
شفقت و دلسوزی او برای تمامی جانها در ماست.
مسیح با تمامی پری خود در ما زندگی میکند.

" با مسیح مصلوب شدهام ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این ،بلکه مسیح در من زندگی میکند .و زندگانی که الحال در
جسم میکنم ،به ایمانِ بر پسر خدا میکنم که مرا محبّت نمود و خود را برای من داد".
ما دیگر در استیال و پیروی از خودخواهی و حرص و طمع نیستیم.
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غالطیان ۲۰ : ۲

آن ذاتِ خسیسِ کهنه ،که به دنبال نفع خود و خودخواهی بود ،برروی صلیب مصلوب شد.
انسان تازه ای برخاسته که به شباهت پسر خدا ساخته شده است /می ماند.
" زیرا که محبّت خدا در دلهای ما به روحالقدس که به ما عطا شد ریخته شده است".

رومیان ۵ : ۵

(این) ذات محبت ،از خود میدهد.
ذات محبت ،عفو می نماید.
این خودِ خداست که در ما عمل میکند.
این توهین به عظمت و بزرگی خداست که این انسان جدید را به شریعت محصور (ملزم) سازیم.
توجه کنید پولس در غالطیان  ۲۱ : ۲چه میگوید:
" فیض خدا را باطل نمیسازم ،زیرا اگر نیکی مطلق (پارسایی) به شریعت میبود ،هرآینه مسیح عبث مرد".
اگر من برکات را از طریق دادنِ ده یک دریافت می کنم ،آنگاه مسیح عبث و بیهوده فقیر شد.

" زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود ،برای شما فقیر شد تا شما از فقر او
دولتمند شوید".

دوم قرنتیان 9 : 8

کلمه دولتمند در اینجا به معنی کامال تأمینشده /غنی است.
او به خاطر شما فقیر شد تا شما کامال غنی گردید.
شما برکات را بواسطة فقر او دریافت میکنید ،نه از طریق هدایا و آنچه می دهید .این از طریق اعمال اوست ،نه اعمال شما.
ما با تمامی برکات روحانی از طریق او مبارک شدهایم.

افسسیان 3 : ۱

ده یک فرمانی برای نوکران و خدمتکاران (بندگان) است.
از بندگان انتظار نمی رود که مواظب کار و امور پدر باشند ،ولی از فرزندان انتظار می رود.

زیرا همگی شما به وسیلة ایمان در مسیح عیسی ،پسران خدا میباشید.

غالطیان ۲۶ : 3

یک پسر بایستی بیشتر از یک بنده به پدر هدیه دهد.
هر آنچه پدر دارد ،به پسر تعلق دارد .عیسی مسیح فرمود " :هر چه از آنِ پدر است ،از آنِ من است".

یوحنا ۱۵ : ۱۶

اگر پسر داراییهای پدرش را مطالبه کند ،آنگاه پدر باید به همان اندازه و حتی بیشتر انجام دهد .پس میتوانیم بگوییم ،هر آنچه
پسر دارد به پدر متعلق است .آیا پولس نیز همین را نمیگوید؟

" خواه پولُس ،خواه اَپُّلس ،خواه کیفا ،خواه دنیا ،خواه زندگی ،خواه موت ،خواه چیزهای حال ،خواه چیزهای آینده ،همه از آنِ شما
است ،و شما از مسیح و مسیح از خدا میباشد".

اول قرنتیان ۲3 - ۲۲ : 3

عیسی ادعا کرد که هر آنچه پدر دارد ،متعلق به اوست .و در اینجا ما میخوانیم که مسیح از خداست.
آیا برای یک پسر گناه نیست که بگوید فقط ده درصد از آنچه دارد متعلق به پدر است؟
تمامی آنچه به پسر تعلق دارد متعلق به پدر می باشد.
من معتقدم که به همین دلیل است کلیسا در تنگنای بزرگ مالی قرار دارد .به همین علت است که دنیا در مورد واعظین همچون
تاجران و دالالن پول می اندیشد .به همین سبب است که کلیسا هیچگاه بطورت تمام و کمال مأموریت بزرگ خود را به اتمام
نرسانده است .به همین خاطر است که مسیحیان دائما در احتیاج و نیاز هستند .آنها اصول انسانی را دنبال کرده اند.
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مذهبِ سازمان یافته ،کلیسا را از حقوق و امتیازاتش محروم کرده و یوغ بندگی را بر ما قرار داده است.
بجای آنکه به ما تعلیم دهند در مسیح که هستیم و چه داریم ،به ما آموختهاند که چه نیستیم و چه چیز نداریم.

الهیات زمان آینده
گفته میشود که تنها  ۳تا  ۶درصد از کلّ مسیحیان ده یک پرداخت میکنند .با تمامی محکومیتهایی که بر دوش اعضاء کلیسا
گذاشته شده است ،مردم هنوز ده یک نمیدهند .چرا اینگونه است؟ پاسخ ساده است ،چون حقیقت به آنان تدریس نشده است.
شبانان به جماعت خود حکم می کنند که در مورد امور مالی به خدا ایمان داشته باشند ،در حالی که خود هنوز برای انجام آن
مشکل دارند .آنها مردم را امر کرده که ده یک بپردازند ،اما سازمان یا کلیسای ایشان ،خود از انجامش قصور می ورزد.
چند تعداد کلیسا را میشناسید که ده یک میدهند؟ من تنها تعداد کمی از کلیساها را میشناسم که به هیئت بشارتی ده یک
میدهند.
زمانِ افعالی که مذهب در ارتباط با برکات خدا استفاده میکند ،همیشه زمان آینده است  « -خدا اعضای خانواده شما را نجات
خواهد داد »  « ،خدا دری برویتان خواهد گشود »  « ،خدا قرضهای شما را خواهد بخشید » و غیره.
توجه کنید که زمانِ تمامی این افعال ،زمان آینده هستند .میدانید معنی آن چیست؛ معنی آن اینست که مردم نمیدانند مسیح
چه کاری را از طریق عمل بازخرید خود به انجام /به اتمام رسانیده است.
آنها نمیدانند که او ما را با همه برکات روحانی برکت داده است.

افسسیان 3 : ۱

آنها نمیدانند که قدرت الهی او هر چیزی را که برای حیات و دینداری نیاز داریم ،برای ما فراهم کرده است.
آنها نمیدانند که او ما را از قدرت تاریکی رهایی بخشیده است.
آنها نمیدانند که او ما را از لعنت شریعت بازخرید کرده است.

دوم پطرس 3 : ۱

کولسیان ۱3 : ۱

غالطیان ۱3 : 3

به زمان افعالِ این برکات توجه کنید .زمانِ همگی آنها ،حال کامل است .حال کامل بدین معنی ست که کنش یا عملی در زمان
گذشته آغاز شده و نتیجه آن در حال حاضر همچنان به قوّت خود باقی ست.
همه اینها تمامأ انجام شده است.
عیسی در دست راست خدای پدر نشسته است.
کامال به اتمام رسیده است.
تنها یک عمل "در زمان آینده" برای او باقی مانده است  -آن هم بازگشت او برای بردن ما به خانه می باشد.
هر بار کسی میگوید « :خدا میخواهد  ، » ...به آنچه بعد از آن بیان میکند توجه کرده و آن را با کالم خدا محک بزنید .به احتمال
زیاد ،آنچه به شما وعده میدهند پیشتر بوسیله عمل بازخرید عیسی مسیح انجام شده است.
بسیار مراقب باشید هنگامیکه به شما میگویند بایستی هدیه بدهید تا چیزی را از طرف خدا بدست آورید.

54

آنها به ما میگویند که اگر هدیه بدهیم ،خدا ما را برکت خواهد داد .ما ذهنیتی را پرورش دادهایم که در آن باید راهِ خود برای
برکات خدا را خریداری کنیم .ما خدای محبت را به یک تاجر تبدیل کردهایم .جای هیچ تعجبی نیست که کلیسا به او اعتماد ندارد.
باشد که خدا جهل و نادانی ما را ببخشد.

فرزندان خدا
بیایید خود را در عهد جدید قرار دهیم.
بیایید ببینیم که عیسی بوسیله مرگ ،دفن و قیام خود چه کاری انجام داده است.
بگذارید دریابیم که ما در او بواسطة عمل بازخرید وی ،که هستیم.
بیایید دربارۀ انسانِ جدیدی که خدا در عیسی مسیح خلق کرده است ،بیشتر بدانیم.
بیایید این شخص و زندگی فرزند خدا را مطالعه کنیم.
او برای ما نمونه ای باقی گذاشت که چگونه همانند یک فرزند عمل نمائیم  -چون همة ما بواسطه ایمان فرزندان
خدا هستیم.

غالطیان ۲۶ : 3

انجیل یوحنا را بخوانید و تا آنجائی که برایتان ممکن است در مورد آن تأمل کنید.
به عیسی ،پسر خدا ،برادر ِبزرگِ محبوب ما نگاه کنید.
ما به خانواده او تعلق داریم.

عبرانیان ۱۱ : ۲

ما همان روحی را داریم که در وی بود.
ما همان ذات را داریم.

رومیان ۱۱ : 8

دوم پطرس 3 : ۱

ما همان خدمت را داریم.

یوحنا ۲۱ : ۲۰

ما همان طرز فکری را داریم که او دارد.

اول قرنتیان ۱۶ : ۲

ما همان محبتی را درون خود داریم که در او بود.

رومیان ۵ : ۵

ما هدیه میدهیم چون اول او هدیه داد.
ما محبت داریم چون اول او ما را محبت کرد.

اول یوحنا ۱۱ - ۱۰ : 4

این همان مسیری است که استاد قبل از ما در آن قدم گذاشت.
هللویاه!
شما یک هدیه دهنده هستید چون از خدا متولد شدهاید.

یوحنا ۱3 : ۱

شما روح سخاوتمندی دارید زیرا که او دولتمند بود و به خاطر شما فقیر شد.
شما او و انجیل او را دوست دارید چونکه اول او شما را دوست داشت.
روح خدا در شما ساکن است.

رومیان ۱۱ : 8

و آن باعث پیروزی شما میشود.

اول یوحنا 4 : 4

شما یک بخشنده/دهنده هستید چون جانِ انسانها را دوست دارید.
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دوم قرنتیان 9 : 8

اول یوحنا ۱۱ - ۱۰ : 4

شما یک بخشنده /دهنده هستید چون دادن فرخنده تر است.

اعمال 3۵ : ۲۰

شما یک دهنده هستید چون شما برکت یافتهاید.

افسسیان 3 : ۱

شما بخشنده /دهنده هستید چون یک عاشق اید.

رومیان ۵ : ۵

شما فرزند خدا هستید.

غالطیان ۲۶ : 3

خدا را برای فیض و محبت وصف ناپذیرش جالل باد!

56

** { حکایت دو خانه } **
دو خانة مختلف وجود دارد که توسط یک معمار ساخته شدهاند .اولین خانه ،خانهای شگفتانگیز و مسحور کننده است ،این خانه
تصاویر ،تزئینات و زینت آالت فراوانی دارد .خانة دوم ،ساده و محقّر است ،با اینحال شکوهی دارد که باعث میشود از خانه اول پیشی
بگیرد.
خانة اول فضای کافی و مناسبی فقط برای یک خانواده دارد .خانه دوم ،گرچه کوچک است ،میتواند همه همسایگان را در خود جای
دهد.
اولین خانه ،قوانین متعددی برای سکنة خود دارد( ،اما) خانه دوم تنها یک قانون دارد.
ساکنین خانة اول در صورت پیروی از قوانین آن ،میتوانند از مزایا و تسهیالت خانه استفاده کنند .ولی ساکنین خانة دوم
به محض رسیدن به خانه از مزایای آن بهرهمند میشوند .تنها الزمة بهرهمندی از مزایای خانة دوم اینست که ساکن آن خانه باشند.
پایه و اساس اولین خانه از موادی بنام شریعت موسی ساخته شده است .پِی و شالودۀ خانه دوم از ترکیب مرموزی به نام
فیض می باشد.
مواد اولیّة بکاررفته در خانة اول برای مستاجرانش گران و پرهزینه است اما برای سازندۀ آن ارزان می باشد .در حالیکه مواد اولیّة خانه
دوم که به فیض معروف اس ت ،برای مستاجران آن رایگان است ،اما برای سازندۀ آن بسیار پرهزینه و گران می باشد.
سازنده ،خانة اول را « نقشه /طرح قدیم » و خانة دوم را « نقشه /طرح جدید» نامگذاری کرد.
از آنجایی که خانة دوم مزایای بسیار بیشتری نسبت به خانة اول دارد ،ساکنینِ خانة اول دعوت شدند که به آن نقل مکان کنند.
آنها دعوت را نپذیرفتند /جابجا نشدند.
در نهایت سازنده ،خانة اول را ترک کرد /رها ساخت .قصد او از ساختن خانة اول ،ایجاد محل سکونتِ موقتی بود .هدفش از ابتدا این
بود که همه در خانة دوم زندگی کنند.
سازنده ،ساکنان خانة اول را دوست دارد .اگرچه او خانه را ترک /رها کرده ،ولی برای مردمی که هنوز در آن زندگی میکنند ،اهمیت
قائل است .او امید دارد که سرانجام ساکنین خانة اول درک خواهند کرد که بایستی به خانة دوم نقل مکان کنند .در حقیقت بعضی
از آنان جابجا شده اند و برای ساکنین باقی مانده ،افراد بسیاری در حال دعا هستند.
مشکل این است که ساکنین خانة اول به تمام زیورآالت و همة تصاویر موجود در آن خانه وابسته اند .همان تزئیناتِ زیبا بودند که
باعث شد ساکنین این خانه احساس ویژه ای داشته باشند چونکه هیچ خانة دیگری در هیچ کجای دنیا با چنین تزئیناتی هرگز ساخته
نشده است .هرچند ،سازنده ،زیبایی بزرگتری در خانة دوم ایجاد کرده است که باعث شادی بسیار برای همة ساکنین آن می شود.
سازنده بر این باور است که شادی و محبتِ آشکاری که در ساکنین خانة دوم دیده می شود ،حسادتِ اهالیِ خانة اول را به حدّ کافی
بر خواهد انگیخت که باعث شود به خانة دوم نقل مکان کنند.
ما هم همینگونه امیدواریم.
به تازگی مشکلی در میان ساکنین خانة دوم شیوع یافته است .مشکل از آنجایی شروع شد که برخی از رهبران این خانه ،شروع به
بازدید از خانة اول کردند .آنها دوستیِ خودمانی خود را با پرسیدن سواالتی دربارۀ معنی و مفهوم آن تزئینات ابراز کردند .آنان بواسطة
زیورآالت و ترئینات شیفته و مجذوب شدند.
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رهبران خانة دوم بتدریج به تصاویر و تزیینات خانة اول حسادت کردند .آنها احساس کردند که گویا خانة آنها بسیار ساده است .اهالی
ساکن در خانة دوم ،بمنظور زیباتر نمودن خانة خود ،بع ضی از تصاویر و تزیینات را از خانة اول به امانت گرفتند .حتی تعدادی از
ایشان جرات کردند بخشی از اساس و خمیرمایة خانه اول را بدزدند و با پایه و شالودۀ خانة دوم ترکیب کنند .استدالل آنان این بود
که اساس شریعت موسی برای همیشه دوام دارد.
پس بدینگونه ،بنیان خانة دوم ؛ فیض؛ را ضایع و بی حرمت کردند.
بنابراین حاال ،تزیینات و تصاویر در خانة دوم نیز هستند.
البته افزودن تصاویر و تزیینات به خانة دوم ممنوع می باشد .سازنده از آنچه برخی از رهبران خانة دوم کرده اند ،بسیار ناراحت است.
این موضوع باعث سردرگمی زیاد در میان ساکنین خانة دوم شده است.
برخی رهبران بصورت عمومی اعالم کرده اند که ساکنین خانة اول به هیچ وجه نیاز ندارندکه به خانه دوم نقل مکان کنند .استدالل
ایشان این است که چون خانة اول توسط همان معمار ساخته شده ،به حدّ کافی برای اقامت دائمی مناسب است .این رهبران به
عنوان « سکنة دوگانه » شناخته می شوند.
برخی دلیل می آورند که این ساکنین دوگانه اصول و راهنمای خانة دوم را مطالعه نکردهاند .هنوز دیگران بر این باورند که کار ایشان
تنها حرکتی از روی سیاست برای کسب شهرت ،رسمیت و حتی دریافت مزایا است.
آنها میخواهند در هر دو خانه محبوب باشند .به هر صورت ،سردرگمی بزرگی در خانة دوم وجود دارد.
در حقیقت ،خانة دوم بوسیله پسر معمار؛ یک سازندۀ مشهور؛ ساخته شد .او از مردمی که این عمل خیانت آمیز را انجام داده اند،
بسیار آزرده خاطر است زیرا او و مدل خانهاش را رد کرده اند( ،خانه ای) که به خودی خود به گونه ای طراحی شده بود تا بدون هیچ
تزئینات و تصاویری ،یک خانة ایده آل و کامل باشد.
خوشبختانه ،آن دسته از رهبران و پیروانشان که در خانة دوم باعث بوجود آمدن تمام این سردرگمی شده اند ،بزودی پی خواهند برد
که چه کرده اند و از رفتار ناشایست خود توبه خواهن د کرد .در غیر این صورت آنها هیچ پاداشی برای کلیة خدماتی که به این دو
خانه ارائه داده اند ،نخواهند داشت.
ساکنین دوگانه به « ولرمها – نه سرد نه گرم » نیز معروفند ،چون ایشان پایه و اساس قدیم و جدید را در یک ترکیب به هم بافته
اند /با هم مخلوط کرده اند.
جالب است بدانید که معمار میدانست چنین چیزی رخ می دهد ،به همین دلیل ،او گروه کوچکی از بازرسان را مقرر نمود؛ یعنی
افرادی که سازنده و پسر او را دوست دارند؛ تا ایشان به خانة دوم رفته و پایه و شالودۀ هر دو خانه را توضیح بدهند.
تاکنون ،فقط تعداد انگشت شماری از بازر سانِ معتمد بوده اند که تمایل داشته تا طرح ها را بررسی کنند و مردم را از حقیقت آگاه
سازند .بسیاری بعنوان یک بازرس برای پسر معمار فرا خوانده شدند ،اما ایشان از پذیرش آن امتناع ورزیدند .آنها با شیوۀ زندگی در
این دو خانه که برای قرنها ادامه داشته است ،خشنود بودند و نخواستند پر و بالی بر هم بزنند.
اولین بازرس بزرگ ،مردی از سوریة امروزی؛ دوست خوبِ پسر معمار؛ به نام پولس طرسوسی بود .او در حقیقت بخش اعظمِ کتابِ
راهنمای خانة دوم را نوشت .دومین نفر ،فردی از کشور آلمان به نام مارتین لوتر بود .و نفر سوم شخصی به نام ای .دبلیو کنیون
( ) E. W. Kenyonاز ایاالت متحده آمریکا می باشد .خوشبختانه بازرسین بیشتری؛ با همان استعداد و گنجایش؛ برای آگاه کردن
مردم به خانه دوم فرستاده خواهد شد ،زیرا که تمامی این افرادِ بزرگ درگذشته اند.
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 *-کالم آخر *--سخنی با شبانان
تدریس این ک تاب ممکن است برایتان باعث ایجاد برخی از نگرانیها شده ،در این ارتباط که چگونه باید موضوع بخشیدن /دادن را به
مردم خود تعلیم دهید .اگر این تعلیم را منطبق بر حقیقت کالم خدا یافته اید و هنوز در مورد اینکه چه باید بکنید ،کمی نگران
هستید ،به من اجازه بدهید که به شما چند جملة تشویق کننده بگویم.
بخشیدن /هدیه دادنِ اعضاء کلیسای شما اساسأ بر پایة رابطة فردی اشخاص با خداوند می باشد .اگر آنان خداوند را دوست دارند،
قربانی و هدایای بسیار خواهند داد ،و اگر خدا را دوست ندارند ،آنقدر اهمیتی ندارد که به آنان چه می گویید ،زیرا که هیچ اثر
چشمگیری در امر بخشیدن /دادن بر آنها نخواهد گذاشت.
هم اکنون ،به فیض خدا ،حدودأ نظارت یکصد کلیسا را در سراسر جهان در میان مردم فارسی زبان بر عهده دارم .من آخرین
کلیسای انگلیسی زبان خود را ،که آن را در شهر تولسا در ایالت اوکالهما آغاز کردم ،به مدت چهارده سال شبانی نمودم .چندین
سال قبل از آنکه استعفا دهم ،در مورد پول و موضوع بخشیدن /دادنِ هدایا ،آنان را بدرستی تعلیم دادم .شگفت زده خواهید شد اگر
بدانید که چقدر کوتاه و مختصر دربارۀ این مسئله در طول جلساتمان صحبت کردم .با این حال هدیه دادنِ اعضای کلیسا آنچنان
تغییری نکرد .آنان که هدیه ندادند ،همچنان هدیه نمی دادند .و آنانی که خدا را دوست داشتند ،به هدیه دادن خود ادامه داده و
گاهأ مافوق حدّ انتظار هدیه می دادند .من همگی آنان را به یک اندازه دوست داشته و محبت نمودم.

بخشیدن /دادن ،یک مسئلة قلبی ست .عیسی مسیح فرمود" :زیرا هر جا گنج توست دلِ تو نیز آنجا خواهد بود".

متی ۲۱ : ۶

متفکرین امروزیِ کلیسا ،بمنظور دریافت هدایا از مردم ،ترفندهای بسیاری را بکار گرفته اند .من این مسئله را درک می کنم که
تمامی قبوض باید پرداخت شوند – مثل هزینة پروژه های ساختمانی ،پرداخت حقوق کارمندان ،هزینة پخش برنامه های تلویزیونی
و بسیار موارد مشابه دیگر.
اینگونه بنظر می آید که انگار خلوص ایمان ما در بهم ریختگی اوضاع از دست رفته است .ما بیش از پیش مکانیکی و ماشینی
هستیم .تقریبأ اینطور بنظر می رسد که گویا هدف ما بجای رشد دادن و پرورش مقدسینِ خدا ،تأمین منابع مالی /بودجة کافی
برای پرداخت هزینه ها می باشد.
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راه حل – کلید – همیشه یک چیز بوده است؛ عیسی مسیح .همه چیز در مورد او و در ارتباط با اوست ،نه در مورد رویا ،سازمان،
ساختمان ،پروژه ها و یا اهداف شخصی ما .این روزها بحث در زمینة رویا بسیار است که مفید /صحیح نیست .تمرکز ما باید بر او
یعنی عیسی مسیح باشد  -بر محبت او ،رویای او ،کلیسای او و الی آخر.

همة آنچه که او از ما می خواهد تا انجامش دهیم ،همان چیزی ست که از پطرس خواست" ،گلة مرا خوراک بده".
اگر به مردم تعلیم دهیم که در مسیح عیسی چه هستند و که هستند و اینکه مسیح برای آنان چه کرده است؛ اگر به آنها حقیقت
کالم خدا را بیاموزیم ،آنگاه ایشان بنا شده و در یک رابطة صحیح با خداوند قرار خواهند گرفت .آنوقت آنان از انجام هیچ چیز برای
او دریغ نخواهند کرد.
آنها ،حتی قبل از آنکه از ایشان درخواست ک نید ،بهترینِ خود را به خداوند خواهند داد .ما احتیاج نداریم که همه چیز را دستکاری
کرده ،ترفند بزنیم ،وعده بدهیم و یا هر کاری بکنیم تا آنان هدیه بدهند .ذات خدا در درونشان ،آنان را به انجام امری که درست
است هدایت و رهبری خواهد نمود .تنها به گفتن اینکه مسیح کیست ،چه کرده است و آنان در وی چه کسانی شده اند ،ادامه
دهید.
امیدوارم و دعا می کنم که این کتاب برای شما باعث برکت بوده و شما را در این زمینه به چالش کشیده باشد.
دعا می کنم که شما گلة خدا را خوراک بدهید.
در محبت او.
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