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 مقدّمه

این  1صفحه است. 1264من است که شامل  مندالهیات نظاماین کتاب، یک نسخۀ فرشده از کتاب 

امیهداارم کهه بهرای  کتاب برای دانشجویان کالسههای یهک مرمهد، دربهارو ۀمهوزو مسهیحد اسهت، امها

کالسهههای ینشههنزۀ بارنسههاطن ا مخالگههۀ اههاندد کتههاب م ههدد نیهها مفیههد باشههد، یگنههد کالسههها ا 

اواهند از بررسد اوانا ا کتهاب م دسهد ۀمهوزو مسهیحد اسهتفاده درسهاید که در ۀن مسیحیان مد

 کنند.

التحصهیل شهده  فهار ِجف ِپرسِول که اایراً در سخح باطید از مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلیه  

رد، در کنهار مهن عههدعنوان ۀموزشیار ا همچنین دانشهج)جایینه به جدیهد یونهاند را درد  وی مهدر

را انجام داد. اا مرمزاً با من مشورت  مندالهیات نظامصفحه از کتاب  740داد(، کاِر دشوار حذف مد

ویان دانشنده بود، کامالً حهذف ا که بیشرت مربوط به دانشجر کرد ا ما موافق کردیم که بخشهاید مد

هلد کهه  کنیم )مثالً فصلهای مربوط به ادارو کلیسا، مأدیب ا انضزاط کلیساید ا اکرث پاارقیهای مفصر

مربوط به ننات ظریف مفسیر ۀیهات کتهاب م هدد بهود(. در بخشههای باقی نهده، اا اکهرث مزاحثهات 

موانهد اللهب مزاحثهات جهه شهد کهه مدنخورده نذاشت، اما در مورد ننات فرعد، متو  اصلد را دست

طوطند را در یک یا دا جملۀ ااضح االصه کند. برای ایننهه انهدازو ایهن کتهاب قابهل کنهرتل باشهد، 

نامهه از اصهخالحات  فهرست کتابها ا)متأسفانه( رسادهای ۀار هر فصل را حذف کرد. بگهد یهک اا ه

من منت حاصله ا مخالهب نههاید افهااده  ااص ا سؤاطمد برای مرار را به هر فصل اضافه کرد. اقتد

الگاده بوده که موانسهته اصوصهیات اصهلد ا ۀهنه  شوم که کار اا فوقاوانم، متوجه مدشده را مد

ههای واری مر است که کلر دامنهۀ ۀموزه کلد کتاب بارنرت را حفظ کند. نتیجۀ ۀن یک کتاب فرشده

 دهد. مسیحد را محت پوشش قرار مد

ام، این است:"سپاسداارم از منترش شده، دا نظری که بارها شنیده مندالهیات نظام در پنج سالد که

موانم ۀن را درک کنم،" ا "این کتاب به زندند مسهیحد مهن کمهک نوشنت یک کتاب الهیامد که مد
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کنم که اجازه داد این کتاب به این شنل، برای مردم مفید باشد. ما در این کند". ادا را شنر مدمد

 ایم که این دا ایژند را حفظ کنیم: اضوح ا کاربرد برای زندند. ب مخترص مالش کردهکتا

راش کلد من در نوشنت الهیات ا اکرث مخالب مذکور در م دمۀ کتاب بارنرت، دربارو این کتهاب نیها 

 مواند بیان شود ا در مخالب بگدی مخرح شده است. مد

ام )انرچه امیهداارم بسهیاری از ۀنهها ایهن کتهاب را وشتهمن این کتاب را برای سایر مگل ن الهیات نن

ر مسیحد کهه بلنه برای ه منها برای دانشجویان، ا نه -امبخوانند(. من ۀن را برای دانشجویان نوشته

 مشنۀ شناات عمی رت الهیات اصلد کتاب م دد است. 

الهیهات را مخالگهه را حتهد بهرای مسهیحیاند کهه قهزالً هرنها  ۀمهوزو کتهاب م هددام من سگد کرده

صهد بهدان موضهیح، پرهیها کهردهننرده ام. اکهرث اند، قابل درک سازم. از بنارنیری اصخالحات مخصر

اواههد ۀلهاز کنهد ا ۀن را طور مجاا اواند ما شخص بتوانهد از ههر فصهلد کهه مدموان بهفصلها را مد

 درک کند، بدان ایننه مجزور به اواندن مخالب قزلد باشد.

ما مواننهد مگهالیم مد نزاید سخحد یها سهاده باشهند. مهن مگت هدم کهه اکهرث مسهیحیان مددراد م در

ی درک کنند، به رشط ایننه با اضهوح اراههه شهده ا زبهان ای کتاب م دد را با عمق قابل موجهۀموزه

صد بنار نرفته باشد. بنابراین بدان مردید، در منانهای مورد نیاز، با جاهیات به مزاحثهات  بسیار مخصر

 ام. لهیامد پردااتها

منهد ا نحهوو این شش ایژند مت یا در این کتاب، حاصل الاامهات مهن دربهارو مفههوم الهیهات نظام

 مگلیم ۀن بوده است.

 یک پایۀ کتاب مقدسی واضح برای آموزه ها. .1

چون من مگت دم که الهیات باید رصیحاً بر اساد مگهالیم کتهاب م هدد باشهد، در ههر فصهل سهگد 

کنهد. در ههای مهورد نظهر ح یهت مدبدهم که در کدام قسمت، کتاب م هدد از ۀموزه ام نشانکرده

ااقع، چون مگت دم که قدرت ا اقتدار کل ت کتهاب م هدد بیشهرت از کله ت انسهاند اسهت، ف ه  

ام کهرده ن ل قهولام؛ بلنه بارها از عزارات طوطند کتاب م دد مراجع کتاب م دسد را مخرح ننرده
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راحتد شواهد کتاب م دد را اودشان بررسد کنند ا به ایهن مرمیهب ماننهد  توانند بهما اوانندنان ب

کردنهد مها بزیننهد ۀیها ۀن سهخنان ها را مخالگهه مدمردمان رشافتمند بد ریا باشند که "هر راز نوشهته

عنوان کهالم همتای کتاب م هدد بهه(. اعت اد به ماهیت بد11:17مخابق کتب است یا نه" )اع ل 

 اع  شده که در انتهای هر فصل یک عزارت حفظد از کتاب م دد را نیا ضمیمه کنم. ب ادا

 ها. هوضوح در توضیح آموز .2

اواست مخالگۀ الهیات منجر به رسدرنمد ا کالفدد شود. دانشجوید  من مگت د نیستم که ادا مد

 پاسخ مهردرد اسهت، بههد ها ا هااران سؤال بزهکند الد ف   دربارو ۀمو که دارو الهیامد را منمیل مد

شهنن سختد "بتواند دیدران را با مگلیمد درست ا صحیح مشویق کرده ا مخالفهان را جهواب دنهدان 

ای این کتاب را بیان کنم ا نشهان اضوح جایداه ۀموزهام به (. بنابراین سگد کرده9:1بدهد" )میتود 

یهابم. مهن انتظهار این نظهرات مهد دهم که در کجای کتاب م دد این مدرک مت اعد کننده را برای 

ای بها مهن موافهق باشهد؛ بهه نظهرم ههر اواند در همۀ ننهات ۀمهوزهندارم هرکسد که این کتاب را مد

 ای، نظرات مورد بح  ا منان ح یت از این نظرات در کتاب م دد را درک اواهد کرد.اواننده

د کهه اعت هادات مهن در مهورد ننهات به نظرم منصفانه است که اوانندنان این کتاب در ابتدا بپرسهن

کارانهۀ  ااصد که در مسیحیت نهضت انجیلد مورد بح  قرار نرفته چیست. من به دیدناه محافظهه

املللهد اخها ناپهذیری اخاناپذیری کتاب م دد اعت اد دارم، با بیانیهۀ شهینانو دربهارو شهورای بین

( 8ادا ا مسئولیت انسان )فصل (. در مورد سؤال حاکمیت 1کتاب م دد بسیار موافق ام )ضمیمۀ

سهازناری بها  یافتهۀ سهنرتد اعت هاد دارم. در( به دیدناه اصهالح 18ا سؤال از پیش برنایدند )فصل 

یافته مگت دم که کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهه انهد، هرنها نجامشهان را از دسهت دیدناه اصالح 

تدطل مهن بهر پایهۀ دیهدناه سهنرتد یها جنهزش (. در رابخه با رااب  زن ا مرد، اس24دهند )فصل مند

ل  نرا" است، یگند ادا مرد ا زن را بها ارزش ا انسهانیرت ینسهان ا بهه برابری زنان نیست، بلنه "منمر

کننهد )فصهل شزاهت اود ۀفرید، اما ال ت ا فدیهه ن شههای مت یهای را بهرای زن ا مهرد مگیهین مد

کنم، یگند کسهانینه اعهرتاف مگتهای از ایه ن ت مدها دربارو مگمید ح ی(. از دیدناه مگمیدی12
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ال هدد  (. من مگت دم که همۀ عخایای راح27کنند، باید مگمید یابند )فصل شخصد شان اراهه مد

که در عهدجدید ذکر شده، هنوز در زمان حال مگتا اند، اما مسیحیان بایهد بها هشهیاری از ههدایت 

براندیها جلهونیری کننهد اسهتفاده در ایهن بخهش بحه  حنی نۀ کتاب م دد پیرای کننهد ا از سو 

موانهد امفهاق افتهد، کهه (. من مگت دم که بازنشهت اهانوی مسهیح در ههر رازی مد30، 29)فصلهای 

 -یگند نشانۀ ۀلاز سلخنت هاارسالۀ اا با ۀرامش کامل در زمین اواهد بهود -نرا اواهد بود هاارهپیش

د بسهیاری از مسهیحیان از داران مصهیزت شهدید عزهور یگنه-اما په  از مصهیزت شهدید اواههد بهود

 (32، 31اواهند کرد.)فصلهای

ای در نیرم. من در هر جایینهه مفاامههای ۀمهوزهبه این مگنا نیست که دیدناههای دیدر را نادیده مد

ام نظرات دیدر را منصفانه اراهه کنم ا موضهیح دههم مسیحیت نهضت انجیلد اجود دارد، سگد کرده

ههای مهذکور در بهاط، کنم همهۀ ۀموزها ۀنهها مخهالف ام. همچنهین بایهد بدهویم کهه فنهر منهدکه چرا ب

نویم کهه هاید هستند که باید مسیحیان را از هم جدا کنند. در ااقع، در مورد بگضد از ۀنها مدۀموزه

 ههاید نیسهتند کهه از اهمیهت اساسهد براهوردار باشهند. بنهابراین بههرت اسهت کهه مهابه نظرم ۀمهوزه 

مسیحیان بدانیم که درک محدادی داریم ا در بسیاری از مخالب مهورد بحه  از قاطگیهت محهدادی 

 براورداریم ا با محمل ا اشتیاق با کسانینه دیدناههای متفاامد دارند، ادمت کنیم. 

 کاربرد برای زندگی. .3

مخالگهۀ  کننده باشد. الهیهات،ات، اشک ا کسل اواست مخالگۀ الهیمن مگت د نیستم که ادا مد

بنهار بهایم! همهۀ مخالهب  رسادههاهها ا دعهاا  زنهدندادا ا همۀ کارهای ااست! الهیات را باید در 

ای عالد کتاب م دد )از جمله رسالۀ پول  به رامیان( مملو از ستایش ادا ا کاربرد شخصهد ۀموزه

نت ضهمیمه برای زندند است. به همین دلیل، ناهد ااقات یادداشهت ههاید دربهارو کهاربرد را در مه

ام. الهیهات ااقگهد بها "مگلهیم کرده ا"سؤاطمد بهرای کهاربرد شخصهد" را بهه پایهان ههر فصهل افهااده

درستد مخالگه شود، ، مرجمۀ هاارو نو( ا اقتد الهیات به 3:6دیندارانه موافق" است )اال میمومااد 

 دهد. ما را به رشد در زندند مسیحد ا پرستش سوق مد
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 انجیلی.مترکز بر دنیای نهضت  .4

موانیم سهنرت الهیهامد"ۀزاد کنم که یک نظام ااقگد الهیامد بتواند از دراِن چیای که مدمن فنر مند

سانینه راستد مخلق کتاب م دد را اننار کرده یا فنهر یگند موس  ک -اندیش" بنامیم، سااته شود

مراجگهه  دربهارو اقتهدار کتهاب م هدد 2ل ت اداسهت )بهه فصهلکنند کل ت کتاب م دد، کمند

ام، کنید(. به همین دلیل، نویسندنان دیدری که در ایهن کتهاب از مهأایر مت ابلشهان اسهتفاده کهرده

از اصالح  -شودکار" بارگ نامیده مداکرثاً در جمگد هستند که امرازه سنرت" نهضت انجیلد محافظه

جیلهد امهراز. مهن نرای بارگ، یگند جان کالوین ا مارمین لومر نرفته ما مخالهب مح  هان نهضهت ان

نویسهم. بهه ایهن مگنها نیسهت کهه عنوان یک مگت د به نهضت انجیلهد ا بهرای نهضهت انجیلهد مدبه

کسانینه در سنرت ۀزاد اندیش هستند، حرف باارزشد برای نفنت ندارند؛ بلنه ف   فهرق مها بها ۀنهها، 

ای ن موافهق ۀمهوزهشهود. میهاام ریزاً همیشه به مفاات در ماهیت کتاب م هدد ا اقتهدار ۀن اهتم مد

 موجود در کساند که پایۀ اقتدار بسیار متفاامد دارند، م ریزاً محداد است. 

مواننهد در صهورت یایهل، دربهارو موضهون کنهوند بها الهیهات دانهان ۀزاد الزته ۀموزنهاران همیشهه مد

اندیش، مخالگات منمیلد داشته باشند ا من سپاسهداار داسهتان نهضهت انجیلهد اهود هسهتم کهه 

کنم همه برای انجام این کهار نویسند. اما فنر مندت ادهای زیادی را دربارو الهیات ۀزاد اندیش مدان

اند یا مجایه ا محلیل نسرتده دربهارو دیهدناههای ۀزاد انهدیش، مفیهد مهرین راه بهرای فرااوانده شده

نهوعد بهه بنای یک نظام مثزت الهیامد بر اساد راستد کامهل کهلر کتهاب م هدد باشهد. در ااقهع، 

مانند ۀن پرس بچه در داستان َهنا کریسِشن اَندرسون است که فریاد زد: "امپراطور لزاد نهدارد!" بهه 

رسهد کهه الهیهات دانهان ۀزاد انهدیش، بیهنش مهمهد نظرم یک نفر باید بدوید که مشنوک به نظر مد

لیهها یافهت نشهود. ای کتاب م دد به ما داده باشهند کهه در مخالهب نهضهت انجیدربارو مگالیم ۀموزه

منترش شد، منونۀ مخالفد از این ادعا را بهه  مندالهیات نظامک  در این پنج سالد که )امفاقاً، هیچ 

مههن اراهههه ننههرده اسههت!( در ارمزاطههات دانشههداهد بهها مح  ههان ۀزاد انههدیش ا انت ههاد از کارهایشههان، 

سا محهداد اسهت. مهن ف ه  بها چیاهای ارزشمندی اجود دارد، اما ماایای طوطند مدت ۀن برای کلی
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کنم مح  هان نهضهت انجیلهد موجه به نظارت بر زمان ا اسهتگدادهای دانشهداهد، شخصهاً فنهر مهد

 طورشود، به ای ا ااالقد که امرازه کلیسا با ۀنها مواجه مدموانستند در مورد سؤاطت دشوار ۀموزهمد

یابد یشرت به منلیف مثزت ا سازندو پاسهخعاقالنه به الهیات دانان ۀزاد اندیش موجه کمرتی کنند ا ب

 از کتاب م دد بپردازند.

کار کهه فرصهتهای همیشه از دنیای علم ا مح ی هات بسهیار لنهد ا متنهون نهضهت انجیلهد محافظهه

شهود. کند، قدرداند مندها ا بینشهای نونانون کتاب م دد اراهه مدفراااند را برای کشف دیدناه

نیم کتاب م دد را با بسیاری از مح  اند مخالگه کنهیم کهه همدهد بها ایهن به نظرم نهایتاً اقتد بتوا

مری از اند که کتاب م دد کامالً راست ا م تدر است، در این صورت به درک عمیقاعت اد ۀلاز کرده

 کتاب م دد دست اواهیم یافت. 

 ای کلیسا.امید برای پیرشفت در اتحاد آموزه .5

مری دسهت مر ا االصای عمیقای کلیسا هست که به درک ۀموزهمن مگت دم که هنوز امید زیادی بر 

اند. عیسهد مشهلول کهار یابد ا بر مرزهای قدیمد للزه کند، حتد برای کسانینه قرنها مسلیم نشهده

 اش پهاک ا بهدان عیهب ا لنهه ا چهیناست ما کلیسایش را کامهل کنهد" ا کلیسها را بها یهام زیزهاید

ا اا عخایهاید را بهرای مجهیها  (27:5م هدیم منایهد" )افسسهیان  اوردند یا هر ن ص دیدری به اود

کلیسا داده " ما ما همه به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دست یابیم" )افسسهیان 

مواند ما را دلرسد کند، اما این ۀیات، ح ی ت است ا (. انرچه بخشهاید از مخالفت مرصرانه مد13:4

مر ا دقیق مر کتهاب طور نسرتده، ماریخ رشد مدریجد در درک عمیقلیسا بهمن مگت د ام که ماریخ ک

م دد در بین اعضای اصلد ا مرکای قوم اداست که به اعت ادشان به کالم اخاناپذیر اهدا ادامهه 

 اند.ای بارند رایدردان نشدهداده ا به سوی اخای ۀموزه

او کنار بدهذاریم. در ااقهع، مها در ایهن قهرن، بنابراین نزاید امید به موافق بیشرت را حتد در زمان ح

نههرا، ا بههین ای بیشههرت را بههین الهیههدانان عهههدی ا داراندرک بیشههرت ا بگضههد از مواف ههات ۀمههوزه

ایم؛ بگهالاه، بهه نظهرم در چنهد دههۀ اایهر، درک کلیسها دربهارو کاریامامینها ا لیرکاریامامینها دیهده
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طور ارزشمندی افاایش یافته است. من مگت دم که  هاخاناپذیری کتاب م دد ا عخایای راحاند، ب

مناظرو اایر دربارو ن شهای مناسب مردان ا زنهان در ازداا  ا کلیسها، نهایتهاً بهه درک بیشهرت مگلهیم 

کتاب م دد نیا منجر اواهد شد، انرچه اجود مزاحثات کنوند دردناک اسهت. ینهد از جهالزرتین 

است که احت ل موافق بیشهرتِ نهضهت انجیلهد ا  1997ا عجایب الهیامد طوطند مدت، بیانیۀ اکت

اسهیلۀ ایه ن شهمردند ف ه  بهه  کامولینهای رامد را دربارو ماهیت نجات ا مخصوصهاً ۀمهوزو عهادل

 دهد.نشان مد

اب درنه  در ایهن کته بخشد، من بهدای بیشرتی را به کلیسا اش مدچون ادااند هنوز ادراک ۀموزه

ام )مثالً دربارو مگمید، شام ادااند، دارو ههاار سهاله ا ی قدیمد را بیان کردهداباره بگضد از مفاامها

مصیزت شدید، از پیش برنایدند( با این امید که حداقل در بگضد از موارد، ندهاهد مهازه بهه کتهاب 

ها را براندیاانهد ا شهاید جنزشهد را نهه ف ه  بهه سهوی درک مواند بررسد جدید این ۀموزهم دد مد

 ند. ای بیشرت نیا براندیااهای دیدر، بلنه حتد به سوی موافق ۀموزهحمل دیدناهبیشرت ا م

 ای بیشرت در کّل کلیسا. حّس نیاز فوری به ادراک آموزه .6

منهد من مگت دم که در کلیسای امراز یک نیاز فوری به درک بیشهرت ۀمهوزو مسهیحد یها الهیهات نظام

نیا بهه  ساکلر کلیبلنه  -مر الهیات هستنددرک عمیقاجود دارد. نه ف   کشیشان ا مگل ن نیازمند 

مهوانیم کلیسهاهاید مملهو از مسهیحیاند داشهته باشهیم کهه ۀن نیاز دارد. یهک راز بهه فهید اهدا مد

، ه نخور کنند زندندنار باند ا ای کتاب م دد صحزت کنند، ۀن را بۀموزه موانند دربارو مگالیممد

زهال مهیم ارزشهد یها برنامهۀ ملویایهوند یها بخهت ا اق -هایشهانکه دربهارو جاهیهات شهلل یها رسنرمهد 

طهور قابهل نیستند؛ بلنه باید بهه  ناموانها کنند. مسیحیان در درک ۀموزهموردعالقۀ اود صحزت مد

شوند کهه درک به ۀن دسرتسد داشته باشند.در این صورت، به نظرم بسیاری از مسیحیان متوجه مد

 ند از بارنرتین اوشیهای ۀنهاست. های کتاب م دد، یهدرک کردن )ا زندند کردن( ۀموز 

(. 1981اواهم از دانشجویانم در مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلی  قدرداند کنم )اکنون من مد

منجهر بهه پیرشهفتهای  منهدالهیهات نظامنظرات متفنرانه ا پُر بصیرمشهان دربهارو بخشههای نونهانون 
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این کتاب شده است )ا حتهد نظهرات شهان باعه  شهد کهه  کوچک ا بیش ری در نحوو ابراز مخالب

 نظرم را دربارو یک اجه از دااری نهاید ملییر دهم(.

 موانسهتم ۀمهادهکنم بدان مشویق دامئد جک کرَت، مهدیر فهراش دانشهداهد زانهدراان مدفنر مند

ین کتهابد چنهنفهت کهه نیازمنهد سازی این کتاب الهیات فرشده را برعهده نیرم، اا دامئاً به مهن مد

هستیم. در فرایند ایرایش ا مصویر کلد کتاب، کار با جیم راۀرک ا اِسنَت نانهدری در زانهدراان مایهۀ 

عنوان ایراستاِر  ای انجام داد ا در ن ش اود بهاشنودی من بوده است. بگالاه، لورا ِالِر کار برجسته

 به اخاهای کوچک بیش ری پد برد.  نسخۀ چاپد

در هندام کار بر رای این مجدید نظر، دلدرمد دامئد ا مایۀ اوشد زیادی برای من بود، همرسم، مارنارت 

مان چنین ن شد را برعهده داشته است. اینجا در پنجاهمین سال چناننه در این بیست ا نه سال از ازداا 

ا مورد اعت د اهرات هم زیادمر است. اکنم. "ارزش اا از جو ا بسیار شنر مدر ااطر اا ادا زندند ام، به

 (.11-10:31باشد" )امثال شوهر اود مد

 "ادااند را سپاد نوهید زیرا که نینوست،

 (29:118)ماامیر  ا رحمت اا ما به ابد است!"

 "نه ما را، ای ادااند! نه ما را،

 (1:115)ماامیر  بلنه نام اود را جالل ده!"

 ِاین نراِدم

 مدرسۀ الهیات نهضت انجیلد مثلی 

2065 HALF DAY ROAD 

DEERFIELD, ILLINOIS 60015 

USA 
________________________________ 

 (.1994arsity Press and Grand Rapids: Zondervan, V-Leicester: Inter) ای بر ۀموزو کتاب م ددم دمه مند:الهیات نظام .1
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 اولفصل 

 مندمقّدمۀ الهیات نظام

 

 مند چیست؟+ الهیات نظام

 ن باید ۀن را مخالگه کنند؟+ چرا مسیحیا

 + ما چدونه باید ۀن را مخالگه کنیم؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 مندالف. تعریف الهیات نظام

مند چیست؟ مگاریف زیادی اراهه شده، اما با موجه به اهداف این کتاب، این مگریف بنار الهیات نظام

دهد: دربارو ههر موضهوعد، ؤال پاسخ مدمند، درسهاید است که به این سالهیات نظاماواهد رفت: 

منهد شهامل دهد که الهیات نظاماین مگریف نشان مد1ۀموزد؟""امرازه کلر کتاب م دد به ما چه مد

ۀاری ا درک همۀ عزارات مرمز  در کتاب م هدد، دربهارو موضهوعات نونهانون ا بگهد االصهه جمع 

 اشته باشیم. دون چه اعت ادی باشد ما بدانیم دربارو هر موضکردن ااضح درسهایشان مد

 های دیگر.ارتباط با زمینه .1

)مخالگهۀ مهاریخد نحهوو درک مسهیحیان از موضهوعات الهیهامد  الهیات مهاریخدمأکید این کتاب بر  

)مخالگۀ موضهوعات الهیهامد، مها حهدر زیهادی  الهیات فلسفدهای زماند مختلف( یا نونانون در داره

استفاده از اباارها ا سزنهای استدطل فلسفد ا شهنااِت اهدا بها بدان استفاده از کتاب م دد ا با 

منظور مت اعد سهاانت ای برای ح انیرت ای ن مسیحد، به)مهیۀ دفاعیه دفاعیامدمشاهدو جهان( یا 

لیرای نداران( نخواهد بهود. ایهن سهه موضهون کهه موضهوعات ارزشهمندی بهرای پیدیهری مسهیحیان 

اند. در ااقهع، موجهه نیا بنار رفته  مندالهیات نظامرتدو اصخالح هستند، ناهد ااقات در مگریف نس
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به موضوعات ماریخد، فلسفد ا دفاعیامد در بخشهاید از این کتاب یافت اواهد شد. چون مخالگهۀ 

مههاریخد، اطالعههامد دربههارو بینشههها ا اخاهههای دیدههران از درک کتههاب م ههدد در نذشههته را بههه مهها 

کند کهه طهرز مفنهر درسهت ا للخهد را کهه در فرهنه  مها ا کمک مددهد؛ مخالگۀ فلسفد به ما مد

کند که مگالیم کتاب م دد را برای دیدران رایج است، درک کنیم؛ مخالگۀ دفاعیامد به ما کمک مد

ل مخالفتهای لیرای نداران بنار بایم. اما یرکا این کتاب بر این درسها نیست، بلنهه مرجیحهاً  محمر

کند ما بداند که کتاب م دد دربارو موضوعات  کتاب م دد ارمزاط برقرار مدطور مست یم با منتبه 

نوید. درحالینه این بخشها به درک ما دربارو سهؤاطت الهیهامد کمهک الهیامد نونانون به ما چه مد

کنند، اما ف   کتهاب م هدد از اقتهدار نههاید براهوردار اسهت مها اعت هادات مها را مگریهف کنهد، مد

 ا است که زماند را رصف یرکا بر مگلیم کتاب م دد کنیم. بنابراین جای

ناپهذیری بهین درد طهور اجتنهاب  نیا مأکید نخواهد کرد. انرچه بهه ااالقیات مسیحداین کتاب بر 

ام کهه در مأکیهدها یهایا قاههل شهوم. الهیات ا ااالقیات مدااالمد اواهد بود، اما مهن سهگد کهرده

، درحالینهه نیمبهاار کنهیم ا بهدااواههد کهه ی است که اهدا از مها مدمند بر چیا مأکید الهیات نظام

داشهته  ندرشهدا چهه  کهار کنهیماواههد چهه مأکید ااالقیات مسیحد بر این است که ادا از ما مد

ااالقیات مسیحد، درسهاید است که به ایهن سهؤال باشیم. این یایا در این مگریف منگن  شده: 

اواههد چهه کهار کنهیم ا چهه ندرشهد داشهته مهراز اهدا از مها مددهد: در هر رشایخهد " اپاسخ مد

کنهد، درحالینهه ااالقیهات بهر رشایه  زنهدند یرکها بنابراین الهیات بهر نظهرات یرکها مدباشیم؟"

نویهد بایهد چخهور زنهدند کنهیم. نوید باید چخور فنر کنهیم، امها ااالقیهات مدکند. الهیات مدمد

امد ماننهد ازداا  ا طهالق، مجهازات اعهدام، جنه ، کنهرتل کتاب درسد ااالقیهات، دربهارو موضهوع

نراید، درالدوید، مزگید نژادی، جنین، کشنت انسانها برای نجات از درد، همجن  بارداری، س  

مرصف النل، ن ش دالِت مدند، استفاده از پول ا ملک اصوصهد، مراقزهت از ف هرا ا لیهره صهحزت 

نیرند. محت پوشش قرار مند قیات است ا در این کتابکند. این موضوعات مربوط به درد ااال مد

 اما این کتاب در مواجهه با این کاربردها، در بیان کاربرد الهیات برای زندند درن  نخواهد کرد. 
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الهیات کتاب ا  هد جدیدمتفاات از الهیات عهد عتیق، الهیات عمند، طزق مگریف باط، الهیات نظام

شان را از لحاظ ماریخد ا با مرمیب اراهه شده در کتاب ضوعاتاست. این سه زمینه، مو  م دسد

مواند بپرسد: "مثنیه دربارو دعا چه کنند. بنابراین در الهیات عهدعتیق، شخص مدم دد منظیم مد

دهد؟" یا "اشگیا دربارو دعا چه مگلیمد دهد؟" یا "ماامیر دربارو دعا چه مگلیمد مدمگلیمد مد

دهد ا این مگلیم چدونه در طول ماریخ هدعتیق دربارو دعا چه مگلیمد مددهد؟" یا حتد "کلر عمد

مواند بپرسد: "انجیل یوحنا دربارو عهدعتیق شنل نرفته است؟" در الهیات عهدجدید، شخص مد

دهد؟" یا حتد"عهدجدید دربارو دعا دهد؟" یا "پول  دربارو دعا چه مگلیمد مددعا چه مگلیمد مد

 " پیرشفت ماریخد این مگلیم در حال پیرشای در عهدجدید چدونه بوده است؟دهد ا چه مگلیمد مد

صد دارد. این م ولۀ بارنرتی است که الهیات کتاب م دسد  در درسهای الهیامد، یک مفهوم مخصر

هریک از شامل الهیات عهدعتیق ا الهیات عهدجدید است. الهیات کتاب م دسد به مگالیم 

کتاب م دد موجه  پیرشفت ماریخدد ا منان هر مگلیم در کتاب م د بخشهایا  نویسندنان

مواند بپرسد: "رشد ماریخد درد دعا، بر اساد چیای که در رسارس کند. پ  شخص مدااصد مد

شود، چدونه است؟" الزته به این سؤال بسیار نادیک ماریخ عهدعتیق ا سپ  عهدجدید دیده مد

الهیات ۀموزد؟" )که بر اساد مگریف باط، ما چه مداست: "امرازه کلر کتاب م دد دربارو دعا به 

های نونانون لالزاً با هم مداال شود که محدادو بین این زمینهاست(. بگد مگلوم مد مندنظام

شود. الد هنوز یک مفاامد اجود دارد، چون دارند ا بخشهاید از یک درد با درد بگدی مرکیب مد

خص شنوعد جایداه  کند که بهوزه ا راشد را دنزال مدالهیات کتاب م دسد، رشد ماریخد یک ۀم

نذارد. الهیات کتاب م دسد در این رشد ماریخد، بر درک اا ا بنارنیری این ۀموزو ااص مأایر مد

 کند. بر درک هر ۀموزه موس  نویسندنان کتاب م دد ا شنوندنان یا اوانندنان االیه نیا یرکا مد

عزارات کتاب م دد  همۀبر مجموعه ا سپ  بر االصۀ مگلیم  منداز طرف دیدر، الهیات نظام

ا لالزاً بر کند. بنابراین نتایج الهیات کتاب م دسد را بنار نرفته دربارو یک موضون ااص یرکا مد

پرسد، مثالً: "امرازه کلر کتاب م دد دربارو دعا مند مدکند. درنتیجه الهیات نظامرای ۀنها بنا مد
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طور مخترص، قابل درک ا با  کند مگلیم کتاب م دد را بهدهد؟" سگد مدمدبه ما چه مگلیمد 

 بیانیۀ بسیار دقیق االصه کند. 

 کاربرد برای زندگی. .2

مند بر االصه کردن هر ۀموزه بر اساد درک مورد نیاز مسیحیان امرازی یرکا بگالاه، الهیات نظام

تد مفاهیمد است که موس  نویسندو ات ا حکند. ناهد ااقات این شامل بنارنیری اصخالحمد

کتاب م دد بنار نرفته، بلنه نتیجۀ صحیح مرکیب مگالیم دا یا چند نویسندو کتاب م دد دربارو 

در کتاب م دد یافت  مثلی ، مجسم ا الوهیت مسیحیک موضون ااص است. مثالً اصخالحات 

 د.کننطرز سودمندی مفاهیم کتاب م دد را االصه مد شوند، اما بهمند

دهد"، به این مد به ما چه مگلیمدکلر کتاب م دد  مند با در نظر نرفنِت "امرازهمگریف الهیات نظام

مند است. بنابراین، مگناست که کاربرد ۀن برای زندند، بخش واری پیدیری صحیح الهیات نظام

وند. در هیچ ه به ارزش عملد ۀنها برای زندند مسیحد در نظر نرفته شها باید با موجهمۀ ۀموزه

شوند. نویسندنان کتاب منهاید یا جدا از زندند مخالگه مند ها بهجاید از کتاب م دد، ۀموزه

اواند، برند. بنابراین هر مسیحد که این کتاب را مدشان را در زندند بنار مدم دد دامئاً مگلیم

راحاند شخصد امفاق نه باید زندند مسیحد اش در این مخالگه، لند ا عمیق شود؛ ااقگاً انر رشد 

درستد موس  اواننده  درستد موس  نویسنده نوشته نشده یا این مخالب به افتد، این کتاب به

 اند.مخالگه نشده

 مند.مند و الهیات غیر نظامالهیات نظام .3

بینیم که در ااقع اکرث مسیحیان، الهیات مند استفاده کنیم، مدانر ما از مگریف الهیات نظام

مند هاید برای الهیات نظامدهند )یا حداقل بیانیهد را بارها در طول هفته انجام مدمننظام

ی کسانینه به عیسد مسیح ای ن دارند، نجات نوید همهسازند(. مثالً: "کتاب م دد مدمد

نوید عیسد مسیح منها راه به سوی اداست." "کتاب م دد اواهند یافت." "کتاب م دد مد

 نردد."مدنوید عیسد باز مد
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مند هستند. در ااقع، های الهیامد نظاممنهاید، بیانیه اینها االصۀ مخالب کتاب م دد است ا به

مند" نوعد"الهیات نظام نوید، بههر بار که یک مسیحد دربارو مخالب کلر کتاب م دد چیای مد

به این سؤال: "کل  ا مفنر دربارو موضوعات نونانون ا پاسخب -اططزق مگریف ب -دهدرا انجام مد

 دهد؟"کتاب م دد امراز به ما چه مگلیمد مد

دهند، چه فرقد دارد؟ مند" که اکرث مسیحیان انجام مدپ  این کتاب با این نون "الهیات نظام

با موضوعات کتاب  بسیار منظمطور  حداقل به چهار طریق مختلف فرق دارد. اال، این کتاب به

ی موضوعات مهم موجه اواهد شد. این طور کامل به همه شود به کند ما مخمنئم دد براورد مد

شود، چون به این مگناست که سازماندهد مانع از مجایه ا محلیل نادرست موضوعات مجاا مد

اد در رااب  بین  موان برای سازناری با اسلوبهای مورد موجه را مدی ۀموزههمه شناسد ا عدم مضر

طور متگادل به  کند ما مخمنئ شویم که بهه کرد. همچنین کمک مدها با هر موضون م ایسۀموزه

شود: مثالً الوهیت ا انسانیرت مسیح، حاکمیت ادا ا مسئولیت انسان، های منمیلد موجه مدۀموزه

شوند ما با مأکید نامتگادل بر یک جنزه از کلر مخالب اراهه شده در کتاب م دد، با هم مخالگه مد

 سیم. به نتایج نادرست نر 

د که "با دقت عنوان چیای در نظر نرفته شو  مند باید بهدر الهیات نظام مندنظامدر ااقع، صفت 

مخابق موضوعات منظیم شده"، با این ادراک که موضوعات مورد مخالگه با سازناری در کنار هم قرار 

بنابراین بر اواهند نرفت.  ای اصلد کتاب م دد را دری موضوعات ۀموزهاند ا همهنرفته

اد با "منظیم امفاقد" یا "لیر نظام"نظام مند" در نظر نرفته شود. در الهیات مند" باید در مضر

 شود.رسیدند مد مند" به موضوعاتطور"نظام مرمیب یا به مند، بهنظام

مند موس  اکرث مسیحیان، در این است که در یایا دام این کتاب با نحوو انجام الهیات نظام

پردازد. مثالً یک مسیحد عادی به موضوعات مد جاهیات بیشرتیبا اکرث مسیحیان با  م ایسه

نوید مواند این بیانیۀ الهیامد را بسازد: "کتاب م دد مددرنتیجۀ مخالگۀ منظم کتاب م دد مد

همه کسانینه به عیسد مسیح ای ن دارند، نجات اواهند یافت." این االصۀ کامالً درستد از مگلیم 
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مر مفهوم "ای ن به کتاب م دد است. اما ما در این کتاب صفحات متگددی را به رشح دقیق اصلد

( را به موضیح مفهوم "نجات 28-20فصل )فصلهای  9ا  2عیسد مسیح" ااتصاص اواهیم داد

 یافنت" با یام مفاهیم این اصخالح ااتصاص اواهیم داد. 

کند که االصۀ مگالیم کتاب م دد را ا فراهم مدمند این امنان ر سوم، مخالگۀ رسمد الهیات نظام

جام ان مری صحیحطور  به شود،در م ایسه با کار مسیحیاند که مگموطً بدان این مخالگات انجام مد

مفاه ت مند، االصۀ مگالیم کتاب م دد باید با دقت بیان شود ما از سو دهیم. در الهیات نظام

های بلو  در درک الهیات ند. در ااقع، یند از نشانهجلونیری کند ا مگالیم لل  را حذف ک

 ری کل ت برای االصه کردن مگالیم کتاب م دد است.مند، دقرت در بنارنینظام

همۀ عزارات کتاب م دسد چهارم، یک مجایه ا محلیل الهیامد اوب باید برای هر موضون ااص، 

 یابد.ب  بگضد یا اندکد از عزارات مرمز  را با ۀن را بیابد ا منصفانه براورد کند، نه ایننه ف  مرمز 

 به جا  یا مفسیر کتاب م دد اابسته باشد که به لالزاً به این مگناست که باید به نتایج مفسیر جا 

ان نهضت انجیلد به موافق رسیده، یا در جایینه مفاامهای مهمد در مفسیر  طور کلد از سوی مفرسر

 رهای جاهد ۀیات کتاب م دد را در بخشهای ااص در نظرمند، مفسیاجود دارد، الهیات نظام

 نیرد.مد

نیرد ا دقت زیاد در مند محت پوشش قرار مدااطر موضوعات زیادی که در مخالگۀ الهیات نظامبه

مند را برای االین بار ناپذیر است که کسینه الهیات نظام مجایه ا محلیل این موضوعات، اجتناب

از اعت ادات شخصد اا به چالش کشیده نشده یا مهذیب نشود، مصفیه کند، بسیاری مخالگه مد

م نشده یا لند نشود. بنابراین بسیار مهم است که هر کسد که این داره را ۀلاز مد کند، بسیار مصمر

اضوح براالف مگلیم کتاب م دد است، رد کند. همچنین بسیار مهم  باشد که هر نظری را که به

م ب ااطر ایننه این کتاب درسد یا بگضد از  ای را ف   بهاشد هر ۀموزهاست که هر کسد مصمر

نویند که درست است، باار ننند، مدر ایننه این کتاب یا مگلم کتابهای درسد دیدر یا مگل ن مد
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دارو ۀموزشد بتواند دانشجو را با متند از کتاب م دد مت اعد کند. ف   کتاب م دد، نه اقتدار 

 ر مناسب برای مگریف چیای باشد که باید باار کنیم.انساند، باید اقتدا

 ها چه چیزهایی هستند؟آموزه .4

تاب کیک ۀموزه چیای است که امرازه کلر شود: در این کتاب، کلمۀ ۀموزه اینخور در نظر نرفته مد

ا ماین مگریف مست ی ً با مگریف قزلد  دهد.م دد دربارو بگضد از موضوعات ااص به ما مگلیم مد

دهد که یک ۀموزه ف   نتیجۀ فرایند انجام مند در ارمزاط است، چون نشان مدرو الهیات نظامدربا

موانند بسیار نسرتده ها مدمند با موجه به یک موضون ااص است. با این ادراک، ۀموزهالهیات نظام

صۀ همه ، شامل اال ای بارگ بدانیمموانیم "ۀموزو ادا" را یک م ولۀ ۀموزهیا محداد باشند. مد

الگاده بارگ ای فوقدهد. چنین ۀموزهچیاهاید که امرازه کتاب م دد دربارو ادا به ما مگلیم مد

مثلی  یا  طور محدادمر دربارو ۀموزو جااداندد ادا، ۀموزو موانیم بهاواهد بود. از طرف دیدر مد

 ۀموزو عدالت ادا صحزت کنیم.

مورد مخالگه، به هفت بخش اصلد م سیم شده این کتاب بر اساد هفت ۀموزو بارگ یا بخشهای 

 است:

 ۀموزو کالم ادا :1بخش 

 ۀموزو ادا :2بخش 

 ۀموزو انسان :3بخش 

 ۀموزو مسیح :4بخش 

 ۀموزو کاربرد فدیه :5بخش 

 ۀموزو کلیسا :6بخش 

 ۀموزو ۀینده :7بخش 
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طور کلد  به ای بارگ، مگالیم ااص بیشرتی منظور شده است.های ۀموزهدر هر یک از این م وله

 نیرند:اینها حداقل یند از سه مگیار زیر را در نظر مد

( اینها 2اند؛ هاید هستند که در کتاب م دد بیش از همه مورد مأکید قرار نرفتهاینها ۀموزه (1

هاید هستند که در رسارس ماریخ کلیسا ا برای همۀ مسیحیان در همۀ زمانها بسیار ۀموزه

هاید هستند که برای مسیحیان در رشای  حاو در ماریخ ا ۀموزه( اینه3اند؛ اهمیرت داشته

های ۀموزه در م ولۀ سوم، ۀموزو اخاناپذیری کتاب اند. بگضد از منونهکلیسا اهمیرت یافته

ال دد، ۀموزو شیخان ا دیوها با اشارو ااص به جن  راحاند، م دد، ۀموزو مگمید راح

صورت مرد ا زن در رابخه ا ۀموزو ۀفرینش انسان بهۀموزو عخایای راحاند در داران عهدجدید 

شان با  ااطر ارمزاطهاید بهبا درک ن ش مناسب برای مردان ا زنان امراز است. چنین ۀموزه

رشای  مگارص، در این کتاب در م ایسه با اکرث کتابهای درسد سنترد دربارو الهیات 

 اند. مند، مورد مأکید بیشرتی قرار نرفتهنظام

 

 های بزرگ و کوچک.آموزه .5

پرسند "ۀموزو بارگ" با "ۀموزو کوچک" چه فرقد دارد. مسیحیان لالزاً ناهد ااقات مردم مد

دهند در های بارگ در کلیسا به موافق برسند، اما اجازه مداواهند دربارو ۀموزهنویند که مدمد

 ن مفید بوده است:ۀموزه های کوچک مفاامهاید اجود داشته باشد. راهن ی زیر برای م

های دیدر یا نحوو زندند مسیحد ما ای است که بر مفنر ما دربارو ۀموزهۀموزو بارگ، ۀموزه

های دیدر ای است که بر نحوو مفنر ما دربارو ۀموزهنذارد. ۀموزو کوچک، ۀموزهمأایر مهمد مد

 نذارد.ا نحوو زندند مسیحد ما مأایر اندکد مد

(، الوهیت مسیح 6(، مثلی  )فصل2مانند اقتدار کتاب م دد )فصل هایدبا این مگیار، ۀموزه

عنوان  درستد به ( ا بسیاری از موارد دیدر به22اسیلۀ ای ن )فصل شمردند به(، عادل14)فصل

شوند. کسانینه با درک ماریخد نهضت انجیلد از هر یک از این های بارگ در نظر نرفته مدۀموزه
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کنند، فرق زیادی اواهند داشت. ها را مأیید مدمسیحیاند که این ۀموزهاند، با ها مخالفۀموزه

( 28برعن ، به نظرم مفاامهای موجود بین نحوو ادارو کلیساها یا جاهیامد دربارو شام ادااند )فصل

های کوچک است. مسیحیاند که دربارو این (، مربوط به ۀموزه32یا زمان مصیزت شدید )فصل

دارند، شاید بتوانند دربارو بخشهای دیدر ۀموزه موافق باشند ا زندند مساهل نظرات متفاامد 

 مسیحد ۀنها مفاات مهمد نداشته باشد ا بتوانند با یندیدر مشارکت ااقگد داشته باشند.

های "بارگ" ا "کوچک" قرار هاید را بیابیم که بر اساد این مگیار بیِن ۀموزهالزته شاید ما ۀموزه

های دیدر یا بر زندند مأایر ها بر ۀموزهزیگد است، چون بسیاری از ۀموزهنیرند. این یک امر ط

موانیم دربارو "اهمیت" این مأایر ااتالف نظر داشته باشیم. در مواردی که نذارند، اما مدمد

عنوان مواند بهکنند در موقگیت ااص اود مصمیم بدیرند که یک ۀموزه چ در مدمسیحیان سگد مد

باید از ادا بخواهند که به ۀنها حنمت کامل ا دااری صحیح  در نظر نرفته شود،یک ۀموزو بارگ 

 عخا کند. 

 فرضهای اولیۀ این کتابب. پیش

( کتاب م دد راست است ا در ااقع مگیار قخگد ما 1کنیم: )فرض یا مصورر ۀلاز مد ما با دا پیش

شده، اجود دارد ا ه ن ( اداید که در کتاب م دد دربارو اا صحزت 2برای ح ی ت است؛ )

نوید: االق ۀس ن ا زمین ا همۀ چیاهای موجود در ۀن است. کسد است که کتاب م دد مد

 مر است، اما در اینجا، این پیشفرض همیشه پذیرای مجدید نظر یا مأیید عمیق الزته این دا پیش

 دهند. فرضها ن خۀ ۀلاز ما را شنل مد

 مطالعه کنند؟پ. چرا مسیحیان باید الهیات را 

ۀاری ا االصه مند را مخالگه کنند؟ یگند چرا ما باید به فرایند جمعچرا مسیحیان باید الهیات نظام

کردن مگالیم بسیاری از عزارات کتاب م دد دربارو موضوعات ااص بپردازیم؟ چرا ف   مداام 

 مخالگۀ منظم کتاب م دد در زندند رازانه کافد نیست؟ 
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 دلیل اولیه. .1

بخشد ما از فرمان عیسد مند این است که به ما مواناید مدین دلیل مخالگۀ الهیات نظاممهمرت

ی ی فرامین اا اطاعت کنند: "پ  براید ا همهکه از همه دهیم مگلیماطاعت کرده ا به ای نداران 

گلیم دهید ال دد مگمید دهید ا به ۀنها مملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راح

ام انجام دهند ا بدانید که من هر رازه ما ۀار با ش  هستم" که همۀ چیاهاید را که به ش  نفته

 (. 20-19:28)متد 

مگلیم دادن همۀ فرامین عیسد، رصفاً بیش از مگلیم کالمد است که اا در طول زندند اش در زمین 

گلیمد است که عیسد متان اع ل ا کند که کتاب اع ل شامل داسبیان کرد. لوقا استنزاط مد

دربارو انجیل لوقا صحزت  1:1داد )موجه کنید که اع ل  ادامهموس  رسوطن بگد از رستاایا اش 

مواند کند(."همۀ فرامین عیسد" مدکند که "یام اع ل ا مگالیم عیسد از ابتدا" را ازت مدمد

عنوان "فرمان ادااند" در نظر شده ا به ال دد نوشتهشامل رساطت نیا باشد، چون با نظارت راح

؛ اال 13:16؛ 26:14؛ همچنین مراجگه کنید به یوحنا 37:14شود )اال قرنتیان نرفته مد

مر "همۀ فرامین  طور نسرتده (. بنابراین به3-1:1؛ مناشفه 2:3؛ دام پرتد 15:4مسالونینیان 

 عیسد" شامل کلر عهدجدید است.

یریم که مخالب عهدجدید، اطمینان کامل عیسد ا نویسندنان عهدجدید نبگالاه، اقتد در نظر مد

 2دهند )به فصل عنوان کالم ادا نشان مدرا نسزت به اقتدار ا اعتزار کُتب م دد عهدعتیق به

موانیم "همۀ فرامین عیسد" را بدان در نظر نرفنت کلر شود که ما مندمراجگه کنید(، ۀشنار مد

درک صحیح شنلهای نونانون ۀن در رابخه با داران عهدجدید در ماریخ  عهدعتیق مگلیم دهیم )با

 فدیه(. 

طور شود. بهنیا مد مگلیممنها شامل بشارت، بلنه شامل  بنابراین منلیف مح ق مأموریت بارگ، نه

نسرتده، منلیف مگلیم دادن یامد فرامین عیسد، مگلیم چیای است که کل کلیسا امراز به ما 

یابد: برای ایننه به اودمان ا دیدران، دربارو کتاب مند وارت مداینجا الهیات نظامنوید. در مد
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ی عزارات کتاب م دد را دربارو یک موضون م دد مگلیم مؤاری بدهیم، وارت دارد که همه

 کنیم.  ۀاری ا االصهجمعااص 

د، کلر کتاب م دد و ای که ممنن است ایجاد شک  اقت ندارد که دربارو سؤاطت ۀموزه چون هیچ

ب را مخالگه کند، بسیار مفید است که از ماایای کار دیدران براوردار شویم، یگند کار کسانینه کتا

طور  بخشد که بهاند. این به ما مواناید مدم دد را بررسد کرده ا پاسخ موضوعات نونانون را یافته

 ک االصۀ مناسب از مگالیم ۀن عزارات،مر ا اراهۀ ی مؤارمر با هدایت دیدران به سوی عزارات مناسب

 مواند این عزارات را بهدهد، اودش مدبه ۀنها مگلیم دهیم. سپ  کسد که ما را مورد سؤال قرار مد

رسعت بررسد کند ا با رسعت بیشرتی دربارو مگلیم کتاب م دد برای یک موضون ااص، مخالزد 

سد است، مگلیم مخالب کتاب م دد یک امر اسا مند برایرا بیاموزد. بنابراین، وارت الهیات نظام

 چون حافظۀ ما ا زماند که در ااتیار داریم، محداد است.

بخشد ما مخالب کل کتاب مند این است که به ما مواناید مدپ  دلیل االیۀ مخالگۀ الهیات نظام

 گ است. م دد را به اودمان ا دیدران مگلیم دهیم، درنتیجه این مح رق بخش دام مأموریت بار 

 مزایای آن برای زندگیامن. .2

ی برای اطاعت از فرمان مند این است که این اسیلهانرچه دلیل االیۀ مخالگۀ الهیات نظام

 شود. ادااندمان است، اما ماایای ااص دیدری نیا از چنین مخالگامد حاصل مد

ااطر نناه در  به. بر نظرات اشتزاه ن للزه کنیمکند که اال، مخالگۀ الهیات به ما کمک مد

اواهیم مگالیم قلز ن ا دانش ناکامل ما از کتاب م دد، همۀ ما ناهد ااقات م اامت کرده یا مند

ااصد را در کتاب م دد بپذیریم. مثالً شاید ف   درک مزهمد از یک ۀموزه داشته باشیم که باع  

م موضون بدانیم ا بگد سگد کنی راحتد با ۀن م ابله کنیم یا شاید ف   یک ۀیه را دربارو یک شود به

ند ۀن ۀیه را موجیه کنیم. بهرت است با مگلیم کامل کتاب م دد با ۀن موضون براورد کنیم ما با ۀماد 

 مان مت اعد شویم.  بیشرت، حتد در برابر یایالت اشتزاه االیه
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که شاید بگداً  و سؤاطت جدیدیکند که بتوانیم دربار دممند به ما کمک دام، مخالگۀ الهیات نظام

ای موانیم بدانیم که چه مزاحثات ۀموزه. ما مندمصمی ت بهرتی بدیریمدربارو ۀموزه ایجاد شود، 

جدیدی در ۀینده ایجاد اواهد شد. این مزاحثات جدید ناهد ااقات شامل سؤاطمد اواهد بود که 

این سؤاطت، مسیحیان ک  با دقرت با ۀنها براورد ننرده است. برای پاسخ صحیح به  قزالً هیچ

 نوید؟"اواهند پرسید: "کلر کتاب م دد دربارو این موضون چه مد

ای جدیدی که موانند به هر مزاحثۀ ۀموزهاند، بهرت مدمند را ۀمواتهاوبد الهیات نظام کسانینه به

مۀ کتاب م دد است؛ ه ااطر سازناری عالد شود، پاسخ دهند. این بهدر سالهای ۀینده ایجاد مد

نوعد در ارمزاط با همۀ مخالب دیدر در کلر کتاب م دد است. بنابراین  مخالب کتاب م دد، به

مر اید. هرچه کاملسؤال جدید، در ارمزاط با چیای اواهد بود که قزالً از کتاب م دد ۀمواته

 ت جدید براورد کنید.موانید با این سؤاط مخالب قزلد را بیاموزید، بهرت مد

ها با مشنالت بنارنیری زمینه یابد. ما در بسیاری از پیشا اسگت بیشرتی نسرتش مداین ماریت ب

ای رسمد. کتاب م دد دربارو رااب  شویم ما در مزاحثات ۀموزهکتاب م دد در زندند مواجه مد

ۀموزد؟ دربارو بارگ کردن فرزندان؟ دربارو شهادت دادن به یک داست در بین زن ا شوهر چه مد

کتاب م دد چه قواعدی را برای مخالگۀ راانشناسد، اقتصاد یا علوم طزیگد به ما  محل کار؟

کند؟ کتاب یک دادن راهن ید مد انداز کردن یا ده، پ دهد؟ چدونه ما را در ار  کردن پولمد

اوبد دهد که برای همۀ بخشهای زندنی ن کاربرد دارد ا کسانینه بهم دد قواعدی را به ما مد

موانند مصمی مد را بدیرند که در این نواحد اند، بهرت مدلهیامد کتاب م دد را ۀمواتهمگالیم ا

 شود. ااالقد ا عملد نیا باع  اشنودی ادا مد

. هرچه بیشرت عنوان مسیحد رشد کنیم کند که بهکمک مدمند به ما سوم، مخالگۀ الهیات نظام

طور کاملرت  موانیم به اا اعت د کنیم، بهبدانیم، بهرت مددربارو ادا، کالم اا، رابخۀ اا با دنیا ا انسان 

اا را ستایش اواهیم کرد ا با ۀمادند بیشرت از اا اطاعت اواهیم کرد. مخالگۀ درست الهیات 
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سازد. انر این کار را ننند، پ  ما ۀنرا ۀنخور که ادا مری مد مند، ما را مسیحیان بالغنظام

 کنیم. اواهد، مخالگه مندمد

کند: پول  دربارو در ااقع، لالزاً کتاب م دد، ۀموزو صحیح را با بلو  در زندند مسیحد مرمز  مد

عنوان نوید کارش به، مرجمۀ هاارو نو( ا مد3:6کند )اال میمومااد صحزت مد"مگلیم دیندارانه"

یند است،  ح ی تد را که با اداشناسدرسول این است که "ای ِن برنایدناِن ادا را م ویت کنم ا 

نوید انوان نااطاعتیها ا فساد ااالقد،"عمل دیدری (. براالف این، اا مد1:1بیان منایم" )میتود 

 (. 10:1براالف مگلیم درست" است )اال میمومااد 

 مند را مطالعه کنند؟ج. مسیحیان چگونه باید الهیات نظام

ن ییهاید را در پاسخ به این د راهمند را مخالگه کنیم؟ کتاب م دپ  ما چدونه باید الهیات نظام

 کند.سؤال فراهم مد

 مند را مطالعه کنیم. ما باید با دعا الهیات نظام .1

مند، ف   راش ااصد برای مخالگۀ کتاب م دد است، پ  عزارات کتاب انر مخالگۀ الهیات نظام

راهن ید ن منلیف ما را کنند، در اصوص ایم دد که دربارو راش مخالگۀ کالم ادا صحزت مد

 کند: "چش نم را باز کن ما ح ایق شدفتدعا مد 18:119کنند. چناننه مامور نوی  در مامور مد

در  اندیا احنام مو را بزینم"، پ  ما هم باید دعا کنیم ا در درک کالم ادا از اا کمک بخلزیم. پول 

زیرا  یم راح ادا را بپذیرد،مواند مگالت، مندنوید "کسد که راحاند نیسبه ما مد 14:2اال قرنتیان 

نونه مگالیم محتا  به مگند هستند ا در ااقع، چون مشخیص اینبه ع یدو اا این مگالیم پوچ ا بد

موانند ۀن را درک کنند." بنابراین مخالگۀ الهیات یک عمل راحاند بینش راحاند است، ۀنها مند

 ال دد نیاز داریم. است که برای این کار به کمک راح

نیست که یک دانشجو چ در باهوش است، انر اا به دعایش ادامه نداده ا از ادا نخواهد که به  مهم

اا ذهن فهیم ا قلب فرامن ا با ای ن عخا کند ا از زندند شخصد اش با ادااند محافظت ننند، 

ا  شودای مدنیرد، منجر به اخای ۀموزهای ند قرار مدمفاهم ا بدمگالیم کتاب م دد مورد سو 
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مند باید در ابتدا شود. دانشجویان الهیات نظامشود، بلنه بدمر مدذهن ا قلب دانشجو بهرت مند

م باشند که زندنیشان را از هر نااطاعتد از ادا یا هر نناه شنااته شده شان را با  ای که رابخهمصمر

م باشند که عزادت شخصد اود را باادا مختل مد نظم ا مرمیب عالد  کند، ماری سازند. باید مصمر

 حفظ کنند. باید دامئاً برای حنمت ا درک کتاب م دد دعا کنند. 

کند، باید بدانیم که مخصوصاً اقتد ال دد مواناید درک کتاب م دد را به ما عخا مدچون راح

های کتاب م دد را درک کنیم، کار صحیح این است که برای موانیم بگضد از عزارات یا ۀموزهمند

های بیشرت نیاز نداریم، بلنه به بینش ا ۀناهد بیشرت از ادا دعا کنیم. ما لالزاً به داده طلب کمک

شود ال دد عخا مدهاید که در دسرتس ن است، نیاز داریم. این بینش ف   موس  راحدربارو داده

 (. 19-17:1؛ افسسیان 14:2)م ایسه کنید با اال قرنتیان 

 مند را مطالعه کنیم. ما باید با فروتنی الهیات نظام .2

نوید: "همۀ ش  قدیفۀ فرامند را به کمر بسته، یندیدر را ادمت کنید زیرا ادا پرتد به ما مد

مند (. کسانینه الهیات نظام5:5بخشد" )اال پرتد مخالف متناان است، اما به فرامنان فید مد

واهند ۀموات که شاید گالیم کتاب م دد امکنند، چیاهای زیادی را دربارو را مخالگه مد

مر هستند، با ۀنها ۀشناید مسیحیان دیدر در کلیسایشان یا اویشاانداند که در ادااند قدیمد

اوبد ۀشنا نزاشند. همچنین شاید متوجه شوند که چیاهاید را دربارو کتاب م دد نداشته یا به

یادرک مد  تد شاید شزانشان ۀنهاکنند ا حن کلیسایشان ۀنها را درک مندکنند که بگضد از متصدر

 اوبد یاد ندرفته است.را فراموش کرده یا هرنا به

اند، احساد موان نسزت به کسانینه این مخالگات را انجام ندادهراحتد مد در همۀ این رشای ، به

لرار ا برمری کرد. اما چ در زشت است که کسد بخواهد از دانش کالم ادا ف   برای برنده شدن 

مح یر یک مسیحد دیدر در مناملات استفاده کند، یا باع  شود که یک ای ندار  در مزاحثات یا

ارزش است. نصیحت یگ وب دربارو این ننته برای ما دیدر احساد کند که برای کار ادااند بد

اوب است: "هر ک  باید زاد بشنود، دیر جواب دهد ا دیر عصزاند شود. چون عصزانیت انسان به 
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نوید که درِک شخص از (. اا به ما مد20-19:1کند" )یگ وب کمک مند های نینوی اداهدف

کتاب م دد، باید با فرامند ا محزت باشد. "در میان ش  چه کسد عاقل ا فهیم است؟ اا باید با 

اما حنمتد که از … زندند ا اع ل نیک اود که با مواضع حنمت همراه باشد، ۀن را نشان دهد

لرض ا جو، بانذشت، مهربان، پُر از شف ت ا مثرات نینو، بدبگد صلحعامل باط است اال پاک، 

شود" ریاست. نیند ا عدالت میوو بذرهای است که به دست صالحان در صلح ا صفا کاشته مدبد

درستد مخالگه شود، به سوی دانش هدایت  مند که به(. الهیات نظام18-17، 13:3)یگ وب 

(، بلنه به سوی فرامند ا محزت به دیدران 1:8زد" )اال قرنتیان ساکند که "ۀدم را ملرار مدمند

 کند. هدایت مد

 مند را مطالعه کنیم. ما باید با استدالل، الهیات نظام .3

بینیم که عیسد ا نویسندنان عهدجدید لالزاً یک ۀیه از کتاب م دد را ن ل کرده در عهدجدید مد

کنند. بنابراین اشتزاه نیست مد استدطلا کتاب م دد رسند. ۀنها با بگد با ۀن به نتایج منخ د مد

های کتاب نیری دربارو بیانیهکه از درک انساند، منخق انساند ا استدطل انساند برای نتیجه

کنیم که به نظرمان م دد استفاده کنیم. به هرحال اقتد استدطل کرده ا چیای را مخرح مد

کنیم. استنتاجهای ما از ناهد ااقات اشتزاه مداستنتا  منخ د صحیحد از کتاب م دد است، 

های کتاب م دد نیست، چون مواناید ما های کتاب م دد، برابر با قخگیت یا اقتداِر بیانیهبیانیه

 لنه ف   کتاب م دد مگیار نهاید است. ب -نیری، مگیار نهاید ح ی ت نیستدر استدطل ا نتیجه

های کتاب م دد چه محدادیتد ل در استنتا  از بیانیهپ  ما برای استفاده از مواناید استدط

های محد کتاب م دد، کار نیری فرامر از بیانیهداریم؟ این ح ی ت که استدطل برای نتیجه

درستد برای مخالگۀ کتاب م دد است ا کتاب م دد، اودش مگیار نهاید ح ی ت است، با هم 

ملان برای استنتا  از هر عزارت از مواناید استدط  ما ۀزادیمشوند ما به ما نشان دهند که مرکیب مد

اد با مگلیم ااضح عزارات دیدر در کتاب م دد استفاده کنیم، ما زمانینه این استنتا  ها در مضر

  3.کتاب م دد نزاشند
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های منخ د کتاب م دد است، محافظت این قاعده، در استفاده از چیای که به نظرمان استنتا 

عنوان مثال، های ما که فرضاً منخ د است، ممنن است اشتزاه باشد. درنتیجه بهکند. استنتا مد

(، 3:1شاید کتاب م دد را بخوانیم ا متوجه شویم که ادای پدر، ادا اخاب شده )اال قرنتیان 

ال دد، ادا اخاب شده ( ا ادای راح13:2؛ میتود 28:20ادای پرس، ادا اخاب شده )یوحنا 

ه ادا اجود دارد. اما بگد متوجه شویم که ید به این نتیجه برسیم که س(. شا4-3:5است )اع ل 

(. بنابراین 19:2؛ یگ وب 4:6دهد که ادا ااحد است )مثنیه کتاب م دد رصیحاً مگلیم مد

شتزاه بود ا کتاب م دد برای استنتا  منخ د دربارو سه ادا، ا مفنرمانکنیم که نیری مدنتیجه

ال دد(، هر یک کاماًل شخصیت جدانانه اجود دارد )پدر، پرس ا راح دهد که )الف( سهمگلیم مد

 اداست ا )ب( یک ادا اجود دارد.

مواند ح ی ت باشد، پ  با هم یک موانیم بفهمیم که چخور هر دا بیانیه مدما دقی اً مند

موانیم مد. ما 4مواند ح ی ت باشد"( متناقضد که مددهند )"بیانیۀ ظاهراً دممنا را مشنیل متناقد

منا را جایا بش ریم )از جمله "ادا سه شخصیت ا یک اداست"( چون مخمئنیم که یک متناقد

داند ا در ادراک اا، عنارص متفاات نهایتاً ادا ح ی ت کامل را دربارو اودش ا ماهیت ااقگیت مد

رمر از افنار ین قسمت، افنار ادا باند، هرچند که در ارهم ۀمیخته شدهمنا، کامالً دیک متناقد

ناقد ااقگد )از جمله: "ادا سه شخص است ا ادا سه شخص (. اما یک م9-8:55ماست )اشگیا 

کند ا این نیست"( بر مناقد نهاید در درک شخصد ادا دربارو اودش یا دربارو ااقگیت دطلت مد

 امنانپذیر نیست. 

ابد است"  و عادطنه ا ما بههای ما همۀ دااری "یام کالم مو بر حقنوید: اقتد مامورنوی  مد

طور  طور مجاا ح ی ت نیست، بلنه به (، منظورش این است که کالم ادا ف   به160:119)ماامیر 

شود، "جملۀ" ۀن "راستد" است. نهایتاً هیچ شود. جمگاً در نظر نرفته مدکلرد در نظر نرفته مد

 مناقد دراند در کتاب م دد یا افنار ادا نیست.
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 مند را مطالعه کنیم.ا کمک دیگران الهیات نظامما باید ب .4

ما باید شنرناار باشیم که ادا مگل ند را در کلیسا نذاشته )"ادا در کلیسا اشخاص مگیند را به 

ه ب[(. باید 28:12..." ]اال قرنتیان مگلمینرشح زیر قرار داده است: اال رسوطن، دام انزیا ، سوم 

ه بدهیم که در درک کتاب م دد به ما کمک کنند. یگند باید از کسانینه عخیۀ مگلیم دارند، اجاز 

مند ا کتابهای دیدری استفاده کنیم که موس  مگل ن بارگ ادا نوشته شده که در الهیات نظام

طول ماریخ، ادا ۀنها را به کلیسا بخشیده است. همچنین به این مگناست که مخالگۀ الهیات باید 

صحزت کنیم. در بین کسانینه با ۀنها  مسیحیان دیدر های ن با شامل این باشد که دربارو درس

موانند مگالیم کتاب م دد را کنیم، لالزاً افرادی اواهند بود که عخیۀ مگلیم دارند ا مدصحزت مد

مر درک کنیم. در ااقع، بگضد از مؤارمرین اضوح مگلیم دهند ا به ما کمک کنند که ۀنرا راحت به

های مذهزد، لالزاً اار  از کالد ا در مند در کالجها ا دانشندهی الهیات نظامهاۀموزشها در داره

های کتاب کنند اودشان ۀموزهنفتدوهای لیررسمد در بین دانشجویاند امفاق افتاده که سگد مد

 م دد را درک کنند.

مۀ عبارات مرتبِط کتاب مقدس، آوری و درک همند را با جمعما باید الهیات نظام .5

 ۀ هر موضوعی مطالعه کنیم.دربار 

مند در ابتدای این فصل ذکر شد، اما فرایند ااقگد ۀن باید در این ننته در مگریف ما از الهیات نظام

اینجا ذکر شود. چدونه یک نفر از همۀ مگالیم موجود در عزارات کتاب م دد دربارو یک موضون 

موضوعات محت پوشِش این کتاب،  سازد؟ عدو زیادی در رابخه باای مدااص، یک االصۀ ۀموزه

کنند که مخالگۀ فصلهای این کتاب ا ۀیات کتاب م دد که در این فصلها ذکر شده، کافد فنر مد

اواهند دربارو یک موضون ااص، مخالگات بیشرتی در کتاب م دد داشته یا است. اما بگضیها مد

کنند. چدونه یک دانشجو موضوعات جدیدی را که در اینجا محت پوشش قرار ندرفته، مخالگه 

مواند از کتاب م دد استفاده کند ما در مورد مگالیم ۀن دربارو بگضد از موضوعات جدید مح یق مد
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مند اا مورد بح  یک از کتابهای درسد الهیات نظام کند، شاید دربارو موضوعد که رصیحاً در هیچ

 قرار ندرفته است؟ 

مربوطه را پیدا کنید. بهرتین کمک در این قدم، یک ( یام ۀیات 1راند کار چنین اواهد بود: 

بخشد که به دنزال کل ت کلیدی باشد ا اطیات اوب است که به شخص این مواناید را مدکشف

صورت ا  ۀیامد را که به این موضون رسیدند کرده، بیابد. مثالً در مخالگۀ مفهوم ایننه انسان به

یافت  الق شدنا  شزاهت، صورتامد را که در ۀن، شزیه ادا ۀفریده شده، شخص باید همۀ ۀی

اطیات مفید شوند ا برای مح یق در کشفبسیار زیاد یافت مد اداا  انسانشود، بیابد. )کل ت مد

دعا کردن، دعا، شفاعت، ود )بموان به دنزال کل ت بسیاری نیست(. در مخالگۀ ۀموزو دعا مد

یات ۀشاید فهرست  -ا لیره( تایش، شنر، شنرنااریدراواست، ینرا، اعرتاف کردن، اعرتاف، س

اطیات را رسعت یادداشتهای کشف بسیار طوطند شود ا قابل کنرتل نزاشد، پ  دانشجو باید به

ل بدان مراجگه به ۀیات بخواند، یا احت طً این مح یق باید به بخشهای مختلف م سیم شده یا به شن

ریخ کلرد کتاب م دد ا بگد مراجگه به بخشهاید که دارای دیدری محداد شود. با مفنر دربارو ما

وید که دربارو دعا مثالً دانشج -موان ۀیات را پیدا کرداطالعامد دربارو موضون مورد نظر است، مد

(، 1کند، شاید بخواهد عزارامد مانند دعای حنا برای پرسدار شدن )در اال سموهیل مخالگه مد

ا  26(، دعای عیسد در با  جتسی ند )در متد 8اال پادشاهان دعای سلی ن در اقف مگزد )در 

اطیات ا مخالگۀ عزارات دیدری که شخص عزارات مشابه( ا لیره را بخواند. بگد عالاه بر کار با کشف

مند نیا مواند دربارو ۀن موضون بیابد، بررسد بخشهای مربوطه در بگضد از کتابهای الهیات نظاممد

ااطر این است دهد، ناهد ااقات بهرا که نادیده نرفته شده، مورد موجه قرار مد لالزاً ۀیات دیدری

 5شود.ن ۀیات یافت منداطیات، در اییک از کل ت کلیدی بنار رفته در کشف که هیچ

( قدم دام این است که بخوانید، یادداشت بردارید ا سگد کنید ننات مخرح شده در ۀیات مربوطه 2

اهد ااقات یک موضون لالزاً منرار اواهد شد ا االصۀ ۀیات نونانون نسزتاً ۀسان را االصه کنید. ن

اواهد بود. ناهد ااقات، درک بگضد از ۀیات دشوار اواهد بود ا دانشجو باید زماند را به مخالگۀ 
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زمینۀ ۀن یا استفاده از اباارهای عمیق یک ۀیه ااتصاص دهد )ف   با اواندن منررر ۀیه در پیش

صد  بخشد دست یابد. ها( ما زمانینه به درک رضایت، از جمله مفسیرها ا للتنامهمخصر

ن ( نهایتاً مگالیم ۀیات نونانون باید در یک یا چند ننتۀ مورد مأیید کتاب م دد دربارو ۀن موضو 3

نیری دیدران دربارو ۀن موضون باشد، چون هریک االصه شود. این االصه نزاید دقی اً مانند نتیجه

اند، یا شاید این موضون موانیم چیاهاید را در کتاب م دد بزینیم که دیدران ۀنها را ندیدها مداز م

 طور متفاامد منظیم کنیم یا بر چیاهای متفاامد مأکید کنیم. را به

مند مختلف از طرف دیدر، در اینجا بهرت است که بخشهای مربوطه را در کتابهای الهیات نظام

 وانید ۀنها را بیابید. این یک بررسد مفید برعلیه اخا ا لفلت است ا لالزاً مخالگه کنید، انر بت

مواند باع  شود که نظرمان را اصالح سازد که مدشخص را از دیدناهها ا استدطلهای دیدر ۀناه مد

اند، یا م ویت کنیم. انر دانشجو متوجه شود که دیدران دربارو نتایج بسیار متفاامد استدطل کرده

ین صورت دیدناههای دیدر باید منصفانه بیان شوند ا بگد پاسخ داده شوند. ناهد ااقات در ا

د کتابهای الهیامد دیدر، ما را از مالحظات ماریخد یا فلسفد دیدری که قزالً در ماریخ کلیسا ایجا

 رد. سازند ا این چیاها، بینش بیشرت یا هشدارهاید را برعلیه اخا فراهم اواهند کداشته، ۀناه مد

اطیات به دنزال کل ت فرایند باط برای هر مسیحد که بتواند کتاب م درد اش را بخواند ا در کشف

پذیر است. الزته، انسانها به مرار زمان ا با مجربه ا بلو  مسیحد، با رسعت ا صحرت باشد، امنان

ن زمان بیشرتی را به طور کلرد اودشا بیشرتی به این فرایند اواهند پرداات، اما انر مسیحیان به

نیری  کور در باط نتیجهدادند ا به راش مذ بررسد موضوعات در کتاب م دد ااتصاص مد

کرد. شادی حاصل از کشف موضوعات کتاب م دد، کردند، این کار کمک بارند به کلیسا مدمد

ی بسیار ارزشمند است. مخصوصاً کشیشان ا رهااند که جلسات مخالگۀ کتاب م دد را رها 

 یافتند. یشرتی را در ادراکشان از کتاب م دد ا در مگالیمشان مدکنند، مازند بمد
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 نیم.کمند را با شادی و ستایش مطالعه ما باید الهیات نظام .6

درد الهیات، رصفاً یک عمل ع الند یا رااند نیست. بلنه مخالگۀ ادای زنده ا شدفتد همۀ 

وانیم این موضون را بدان مداالۀ قلب ا زندنی ن مکارهای اا در ال ت ا فدیه است. ما مند

مخالگه کنیم! ما باید همۀ اجود ادا، همۀ حرفها ا همۀ کارهایش را داست داشته باشیم. "ادااند، 

(. ااکنش ما در برابر مخالگۀ الهیات کتاب 5:6ادای اود را با یامد دل... داست بدار")مثنیه 

شد که نفت "ای ادا، فنرهای مو ناد من چ در نرامد م دد باید مخابق کالم مامور نوی  با

یابیم که (. در مخالگۀ مگالیم کالم ادا نزاید مگجب کنیم که لالزاً درمد17:139است!" )ماامیر 

 ر نوی :شود، مانند مامو قلز ن اود به اود برای ابراز ستایش ا شادماند باز مد

 (8:19)ماامیر  کند.""فراید ادااند راست است ا دلها را شاد مد

 (14:119"در طریق شهادات مو، بیشرت از کسب ارات شادمانم." )ماامیر 

 (103:119میر مر از عسل است." )ماا"کالم مو برای من نوارا ا شیرین

 (111:119"شهادات مو برای من میراث ابدی ا مایۀ اوشد دِل من است." )ماامیر 

 (162:119جد را یافته باشد." )ماامیر "من در کالم مو شادمان هستم، مثل کسد که نن

لالزاً در درد الهیات، ااکنش یک مسیحد باید مانند ااکنش پول  در مفنر دربارو استدطل 

ای که ادا ااطر لنای ۀموزه بیان کرد. اا به 32:11 ای باشد که در پایان رامیانالهیامد طوطند

 کند:دمواناید بیانش را به اا داده، با شادماند ستایش م

 "دالتمندی ادا چ در عظیم ا حنمت ا مگرفت اا چ در عمیق است!

 های اا لیر قابل فهمند!های اا لیر قابل درک ا راههدف

 زیرا: "کیست که افنار ادا را درک منوده یا کیست که مشاار اا بوده است."

 "چه کسد چیای به ادا م دیم کرده است ما ۀن را از اا پ  بدیرد؟"

 مه ا اسیله ا م صد همه چیا اداست.زیرا رسچش

 (36-33:11به اا ما ابد جالل باد، ۀمین." )رامیان 
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 سؤاالتی برای مرور .2

های الهیامد دیدر بیان کنید )الهیات را مگریف کنید ا رابخۀ ۀن را با رشتهمند الهیات نظام .1

ت کتاب ماریخد، الهیات فلسفد، دفاعیات، الهیات عهدعتیق، الهیات عهدجدید ا الهیا

 م دسد(. 

 مند دارد؟یک "ۀموزه" چیست ا چه ارمزاطد با درد الهیات نظام .2

 کنید. مند موس  مسیحیان را بیانچهار دلیل مخالگۀ الهیات نظام .3

مند باشد یا در مخالگۀ ۀن شش ندرش یا فگالیتد که باید از ایژنیهای درد الهیات نظام .4

 اجود داشته باشد را نام باید. 

 

 ای کاربرد شخصیسؤاالتی بر  .3

چون من مگت دم که ۀموزه باید از لحاظ عاطفد احساد شود، در عین حال که از لحاظ ع الند هم 

اواننده دربارو یک ننته از ۀموزه  احساددرک شود، پ  در بسیاری از فصلها سؤاطمد را دربارو 

دهند، ۀنها ااتصاص مد ت برای کسانینه زماند را به مفنر درباروام. به نظرم این سؤاط مخرح کرده

 بسیار ارزشمند اواهد بود. 

مند ملییر داد )انر این ملییر ایجاد شد(؟ چدونه این فصل، درک ش  را دربارو الهیات نظام .1

مند داشتید؟ اکنون قزل از اواندن این فصل، چه ندرشد نسزت به مخالگۀ الهیات نظام

 ندرش ش  چیست؟ 

مند دست یک نسل یا بیشرت، از یادنیری الهیات نظامای که برای برای کلیسا یا فرقه .2

 کند؟کشد، احت طً چه امفاقد اواهد افتاد؟ ۀیا این دربارو کلیسای ش  صدق مدمد

مواند به رفع مشنل شخصد ش  در مر ۀن مدای در فهرست ذکر شده که درک کاملۀیا ۀموزه .3

  شخصاً باید در مخالگۀ زندند کنونیتان کمک کند؟ اخرات راحاند ا عاطفد که ش

 مند نسزت به ۀن ۀناه باشید، چیست؟ الهیات نظام
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های االیۀ مسیحد را به زماند برای رشد راحاند ا مشارکت دعا کنید که ادا مخالگۀ ۀموزه .4

درستد درک کرده ا مر با اا مزدیل کند، ا زماند که در ۀن مگالیم کتاب م دد را بهعمیق

 بنار باید.

 

 خاص اصطالحات  .4

 دفاعیات

 الهیات کتاب م دسد

 ااالقیات مسیحد

 مناقد

 ۀموزه

 الهیات ماریخد

 ۀموزو بارگ

 ۀموزو کوچک

 الهیات عهدجدید

 الهیات عهدعتیق

 منامتناقد

 الهیات فلسفد

 فرضهاپیش

 مندالهیات نظام
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

داره از کالج یا دانشندو مذهزد،  رهاند که یند از ارزشمندمرین بخشهای دانشجویان بارها نفته

دارم که مزادا به مو نناه ارزم" عزارات حفظد کتاب م دد بوده است. "کالم مو را در دل نداه مد

ام که (. بنابراین من در هر فصل یک عزارت حفظد مناسب نذاشته11:119)ماامیر 

رشای  مورد نیاز این داره موانند، در هر جایینه ممنن است، ۀیۀ حفظد را به دهندنان مدمگلیم

 TDVضمیمه کنند. )عزارات حفظد کتاب م دد در پایان هر فصل، از مرجمۀ نسخۀ دری امراز 

های دیدر را مرجیح ای که در این کتاب بنار رفته است، اما شاید بگضیها نسخهاست، یگند نسخه

 دهند(.

 20-18:28متد 

ن فرمود: "یام قدرت در ۀس ن ا بر رای زمین به م"ۀنداه عیسد پیشرت ۀمده برای ۀنها صحزت کرد ا 

ال دد داده شده است. پ  براید ا همۀ ملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راح

ام انجام دهند ا بدانید که من مگمید دهید ا به ۀنها مگلیم دهید که همۀ چیاهاید را که به ش  نفته

 ستم." هر رازه ما ۀار با ش  ه

_______________________ 
ا ر مند برنرفته از پرفسور جان فِریم است، اکنون در دانشندو مذهزد ِاست مینیسرِت در اِسناندیدا، کالیفرنیاست ا من این افتخار این مگریف الهیات نظام .1

 الِدلفیا(.محت رهای اا درد بخوانم )در دانشندو مذهزد ِاست مینیسرت، فی 9731–1971داشتم که در سال

 دربارو شخصیت ا کار مسیح مراجگه کنید. 61 –14بخش ا فصلهای  دربارو ای ن نجات 21به فصل  .2

 این راهن  هم با اقتزاد از پرفسور جان فِریم در دانشندو مذهزد ِاست مینیسرِت است. .3

 )االین مگریف(. 509(، 1980flin,Mif-Boston: Houghton، ایرایش: ایلیام موری  )زبان اندلیسد میراث ۀمریناید للتنامۀ .4

نوید، چون ۀنها به اند که مثالً انجیل یوحنا دربارو نحوو دعای مسیحیان چیای مندام که به من نفتههای دانشجویان زیادی را اواندهمن برنه .5

در اشاره به عیسد در حال دعا بنار رفته، در یوحنا     چهار مرمزهف دعا کردندر یوحنا نیست ا کلمۀ  دعااند که کلمۀ اطیات مراجگه کرده ا دریافتهکشف

بنار رفته است  دعا کنیدبه جای کلمۀ  اواست کنیددر اند که یوحنا دارای چند ۀیۀ مهم است که کلمۀ . ۀنها این موضون را نادیده نرفته17ا  16، 14

 ا لیره(. 16، 15:7؛ 14-14:13)یوحنا 
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 مفصل دو

 اقتدار و خطاناپذیری کتاب مقدس

 

 + ما چدونه بدانیم که کتاب م دد کالم اداست؟

 + ۀیا اخاید در کتاب م دد اجود دارد؟

 

کند که مگالیم کلر کتاب م دد را دربارو مند سگد مدمأیید کردیم که الهیات نظام 1چون در فصل 

پردازیم که مد دربارو ماهیت کتاب م دد مدموضوعات نونانون االصه کند، بگد از ۀن به سؤاط 

مند برنرفته از ۀن است. کلر کتاب م دد دربارو اودش به ما چه اطالعات ما در زمینۀ الهیات نظام

 ۀموزد؟ مد

( اقتدار 1بندی کرد: موان در چهار ایژند دستهمگالیم اصلد کتاب م دد دربارو اودش را مد

 ( کفایت کتاب م دد. 4( وارت کتاب م دد ا 3( اضوح کتاب م دد، 2کتاب م دد، 

 اکرث مسیحیان با االین ایژند موافق اند که کتاب م دد به نوعد، اقتدار ماست. اما دقی اً از چه

کند که اقتدار ماست؟ ما چدونه مت اعد شویم که ادعای کتاب م دد لحاظ کتاب م دد ادعا مد

 شود. مد است که در این فصل به ۀنها اشاره مددربارو کالم ادا بودن راست است؟ اینها سؤاط 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

ای ند یا اقتدار کتاب م دد یگند یامد کل ت کتاب م دد، کالم اداست، چناننه بد

موان این مگریف را اکنون مد .ای ند یا نااطاعتد از اداستنااطاعتد از هر کالم کتاب م دد، بد

 بررسد کرد.در بخشهای نونانون ۀن 
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 الف. متامی کلامت کتاب مقدس، کالم خداست

 کند.این چیزی است که کتاب مقدس دربارۀ خودش ادعا می .1

نوید یامد کل ت کتاب م دد، کالم اداست ادعاهای زیادی در کتاب م دد اجود دارد که مد

مامد )همچنین کالمد که موس  انسانها نوشته شده بود(. این در عهدعتیق، لالزاً د ر عزارت م در

شود. در دنیای عهدعتیق، این عزارت فرماید" است، که صدها مرمزه دیده مد"بنابراین ادااند مد

مۀ حنم یک پادشاه به افراد محت برابر بود با عزارت "بنابراین پادشاه مد فرماید..."، که در م در

مورد سؤال قرار نیرد، بلنه موانست به چالش کشیده شود یا رفت، حنمد که مندفرمانش بنار مد

کنند فرماید"، ۀنها ادعا مدنویند: "بنابراین ادااند مدپ  اقتد انزیا مد1شد.ف   باید اطاعت مد

کنند که ۀاراند از سوی پادشاه م تدر ارساهیل هستند، یگند از سوی اوِد ادا، ا ادعا مدکه پیام

کرد، هر د به نام ادا اینخور صحزت مدکالمشان، کامالً کالم م تدرانۀ اداست. اقتد یک نز

بود )م ایسه کنید با اعداد بود، در لیر این صورت یک نزد درالین مدکالمش باید از ادا مد

-1:13؛ 7:2؛ حاقیال 32-31:29؛ 22-16:23؛ 14:14؛ 9:1؛ ارمیا 20-18:18؛ مثنیه 38:22

16 .) 

، 12:16؛ 18:14کند )اال پادشاهان مداسیلۀ" نزد صحزت بگالاه، لالزاً نفته شده که ادا "به

(. بنابراین، ۀنچه نزد به نام ادا 12، 7:7؛ زکریا 2:37؛ ارمیا 25:14؛ 36:9؛ دام پادشاهان 34

با  19:21؛ اال پادشاهان 21با ۀیۀ  26:13نوید )اال پادشاهان نوید، در ااقع ادا ۀن را مدمد

(. در این مورد ا 18، 3:15با اال سموهیل ؛ م ایسه کنید 12:1؛ حجرد 26-25:9دام پادشاهان 

عنوان کالم ادا در نظر نرفته مواند بهموارد دیدر در عهدعتیق، کالمد که انزیا اعالم کردند، مد

؛ 19:18ای ند یا نااطاعتد از اداست )مثنیه ای ند یا نااطاعتد از کالم نزد، بدشود. بنابراین بد

 (. 36، 35:20؛ اال پادشاهان 23، 19 ،3:15؛ 14-13:13؛ 8:10اال سموهیل 
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م اداست، چون این ۀیات ف   به کل ت عهدعتیق، کال  همۀکنند که منهاید ادعا منداین ۀیات به

کنند. اما نیرای فاایندو این بخشهای ااصد از کالم اعالم شده یا منتوب عهدعتیق اشاره مد

شوند، برای این است که فرماید" ۀلاز مدمدعزارات، بگالاو صدها عزارمد که با "بنابراین ادااند 

نویند کالم اوِد اداست. این نشان دهد در عهدعتیق ناارش منتوب کل مد را داریم که مد

یابیم که همۀ کل مد که بخشد نیرند. اقتد درمدکل ت، بخشهای بارند از عهدعتیق را در برمد

بینیم که کلر ادا در نظر نرفته شده، مد عنوان کالماز "رشیگت ادا" یا "کتاب عهد" بود، به

عد این نون اقتدار است )مراجگه کنید به ارا   ؛ 26-24:31؛ 21:29؛ مثنیه 7:24عهدعتیق مدر

 (. 3-2:23؛ دام پادشاهان 25:10؛ اال سموهیل 26:24یوشع 

ر نظر ا دعنوان کالم اددهند که همۀ مخالب عهدعتیق بهمگدادی از عزارات در عهدجدید نشان مد

د از الهام اداست ا برای مگلیم مد 16:3نرفته شده است. دام میمومااد  نوید: "یام کتاب م در

ها ا پرارش ما در عدالت مفید است". در اینجا "کتاب م دد" ح ی ت، رسزنش اخا، اصالح عیب

پنجاه ا در هر  graphe( باید در اشاره به کُتب م دد عهدعتیق باشد، چون کلمۀ graphe)یوناند: 

کند. بگالاه "کتِب م درد"عهدعتیق چیای است یک مورد در عهدجدید، به چنین چیای اشاره مد

 به ۀن اشاره کرد.  15که پول  در ۀیۀ 

ا دمیده شده" "موس  اد theopneustosکند که همۀ کتب عهدعتیق پول  در اینجا مأیید مد

نف  در رابخه با کالم کتاب م دد، باید ۀن "بازدم" هستند، این م کُتباست. چون نفته شده که 

طور االصه ۀنچه را که در بسیاری از عزارات عنوان استگاره در نظر نرفته شود. بنابراین این ۀیه بهبه

عنوان کالم منتوب ادا در نظر نرفته کند: کتب عهدعتیق بهشود، بیان مدعهدعتیق دیده مد

کند(، انرچه اا از نوز اعالم مدهالم کرده )ا شوند. چون ادا همۀ کل ت عهدعتیق را اعمد

  2منایندنان انساند برای نوشنت این کل ت استفاده کرد.

شود. یافت مد 21:1عنوان کالم ادا در دام پرتد یک نشانۀ مشابه از ایژند کتب عهدعتیق به

انندنان اش (، یگند حداقل ۀیات عهدعتیق که پرتد او 20پرتد دربارو نزورمهای کتاب م دد )ۀیۀ 



 

 

 
36 

اسیلۀ یک از این نزورمها "بهنوید هیچ(، مد19دقرت به ۀنها موجه کنند )ۀیۀ کند که با را مشویق مد

ال دد، کالم ادا را بیان منودند". هدف ن شه ا اواستۀ انسان" نزود، بلنه "انسانها محت مأایر راح

را در نوشنت کتاب م دد اننار پرتد این نیست که کامالً ن ش اراده یا اصوصیات ااالقد انسان 

نوید منزع نهاید هریک از نزورمها، هرنا مصمیم نوید انسانها "اعالم کردند"(، بلنه مدکند )اا مد

ال دد در زندند ۀن نزد انجام شد، که انساند برای نوشنت مخالب دلخواه اش نزود، بلنه عمل راح

( نامشخص است. این نشاندهندو اعت ادی در اینجا )یا در ااقع، در جاهای دیدر در کتاب م دد

، احت طً شامل همۀ ۀیات 20-19نوید همۀ نزورمهای عهدعتیق )با موجه به ۀیات است که مد

 اند: یگند کالِم ادا هستند. منتوب عهدعتیق است( "از جانب ادا" اعالم شده

-45:5؛ یوحنا 25:24؛ 70:1؛ لوقا 5:19نید به متد موان بیان کرد )مراجگه کعزارات زیادی را مد

؛ 10-8:9؛ اال قرنتیان 17:9؛ 2:3؛ 2:1؛ رامیان 25:28؛ 47:13؛ 25:4؛ 21، 18:3؛ اع ل 47

ی نسزت دادِن کل ت کُتب عهدعتیق به ادا، باید بسیار ااضح (، اما الدو 7-6، 2-1:1عاانیان 

ت کُتب عهدعتیق، باشد. بگالاه، در جاهای متگددی نفته شده که همۀ کل ت انزیا یا کل 

؛ 18:3؛ اع ل 44، 27، 25:24براندیاانندو ای ن یا از جانب ادا هستند )مراجگه کنید به لوقا 

 (. 4:15؛ رامیان 14:24

عنوان بازدم ادا، ف   ، دربارو همۀ "کتاب م دد" به16:3اما انر منظور پول  از دام میمومااد 

بارو برای کتب عهدجدید نیا بنار راد؟ ۀیا این در  مواندکتب عهدعتیق بود، پ  چدونه این ۀیه مد

نوید؟ برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که کلمۀ یوناند ایژند کتب عهدجدید هم چیای مد

graphe  صد برای نویسندنان عهدجدید بود ا یک مگنای )"کتاب م دد"( یک اصخالح مخصر

صد داشت. انرچه پنجاه ا یک مرمزه در عهدجدید بن ار رفته، اما در همۀ این موارد به کتب مخصر

کند، نه به کالم یا کُتزد اار  از کتب رسمد کتاب م دد. بنابراین، همۀ عهدعتیق اشاره مد

چیاهاید که به م ولۀ "کتاب م دد" مگلرق داشت، از ایژند "بازدم ادا" براوردار بود: کل ت ۀن، 

 کل ِت اوِد ادا بود.
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بینیم که کتب عهدجدید نیا در کنار کتب عهدعتیق، "کتاب م دد" اما در دا بخش عهدجدید مد

نوید: "برادر عایا ما پولُ  نیا با استفاده از ، پرتد مد16-15:3نامیده شده است. در دام پرتد 

دربارو این چیاها  رساطت اود در یامحنمتد که ادا به اا عنایت کرد، به ش  نوشته است. اا 

ر از ۀنها مفسیر ها ناهد مخالب دشواری هست که مردمان نادان ا ناپایدانویسد، در این نامهمد

کنند ا از این راه هالکت را هم رفتار مد هادیدر نوشتههای طور که با قسمتکنند، ه نلل  مد

 سازند."نصیب اود مد

ااضح  اقدهد، بلنه اشتیمنها ۀناهد از اجود رساطت منتوب پول  را نشان مددر اینجا پرتد نه

دهد. ها" را نیا نشان مدهای دیدر نوشتهبندی "همۀ رساطت اود ]پول [" با "قسمتبرای دسته

عنوان دهد که در ااایل ماریخ کلیسا، همۀ رساطت پول  مانند متون عهدعتیق، بهاین نشان مد

شته "زیرا نو نویسد: پول  مد 18:5کالم منتوب ادا در نظر نرفته شد. همچنین در اال میمومااد 

باشد." االین کوبد، نَزند" ا "کارنر مستحق ماد اود مدشده است: "دهان ناای را که ارمن مد

 7:10شود. بلنه ن ل قولد از لوقا است، اما دامد در عهدعتیق یافت مند 4:25ن ل قول از مثنیه 

شود ا ۀنها را "کتب دا یافت مکند که در انجیل لوقاست. پول  در اینجا از کالم عیسد ن ل قول مد

 اواند.م دد" مد

دهند که در داران مخالب عهدجدید، این ۀناهد اجود داشت این دا عزارت در کنار هم نشان مد

، یگند به کتزد شودافااده مدشد، مخالزد که به م ولۀ ااص کتزد که "کتب م دد" نامیده مد

 دد" مب عهدجدید به م ولۀ ااص "کتب کنیم که کتکه کالم ادا بودند. بنابراین اقتد ادعا مد

نوییم این کتب بریم ا مدرا برای این کتب نیا بنار مد 16:3درستد دام میمومااد مگلرق دارند، به

دهد: این "بازدم ادا" نیا از ایژنیهاید براوردارند که پول  به "یامد کتب م دد" نسزت مد

 است ا یامد کل ت اش، کل ت اداست. 

بیشرتی اجود دارد که نویسندنان عهدجدید )نه ف   عهدعتیق( مخالزشان را کالم ادا  ۀیا شواهد

نوید: "انر کسد اود پول  مد 37:14دانستند؟ در بگضد از موارد اجود دارد. در اال قرنتیان مد
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نویسم امر ۀنچه را مد که کند را نزد بخواند یا دارای عخایای راحاند دیدر بداند، باید مصدیق

". پول  در اینجا قوانیند را برای پرستش کلیساید در قرنت  بنیان نهاده ا ادعا کرده اند استادا

 که از جایداه "فرامین ادااند" براوردارند.

ارزشرت از فرامین عیسد بوده ا بنابراین شاید کسد فنر کند که پول  احساد کرده فرامین اش کم

کل ت اودش را از کل ت عیسد  12:7اال قرنتیان طزم نزود که با دقت اطاعت شوند. مثالً در 

اند..." به هرحال این ف   به این نویم، نه اداداین را من م -نویمکند: "به دیدران مدمت یا مد

موانیم . ما مدکل ت زمیند عیسد دربارو این موضون را در ااتیار نداشت مگناست که اا مالنیت

کند "که زن زمیند عیسد را منرار مد ف   مگلیم 11-10یات بزینیم که قضیه این است، چون در ۀ

فرامین  15-12نزاید از شوهر اود جدا شود" ا "مرد نیا نزاید زن اود را طالق دهد". اما در ۀیات 

کند که ظاهراً عیسد به ۀنها اشاره ننرده است. چه چیای حقر انجام اش را دربارو موضوعد بیان مد

عنوان "کسد که به لخف ادااند قابل اعت د است" سخن نوید بهپول  مداین کار را به اا داد؟ 

های اا را نیا به (. ظاهراً در اینجا منظورش این است که باید دااری25:7نوید )اال قرنتیان مد

 اندازو فرامین عیسد، م تدر بدانیم!

شود، جایینه فت مدیا 13:16ا  26:14و کتب عهدجدید در یوحنا های دیدناه مشابه دربار نشانه

ال دد، همۀ چیاهاید را که اا به شانردانش نفته، به یادشان اواهد ۀارد ا عیسد اعده داد راح

ال دد در مواناید بخشیدن به ۀنها را به سوی یامد راستد هدایت اواهد کرد. این به عمل راح

کند. اشاره مدشانردان برای یادۀاری ا ناارش مصون از اخا، دربارو همۀ حرفهای عیسد 

ا مناشفه  15:4؛ اال مسالونینیان 13:2؛ اال قرنتیان 2:3های مشابهد نیا در دام پرتد نشانه

 شود. یافت مد 18:22-19

کنند که این خوانیم، ادعاهای کتاب مقدس ما را متقاعد میوقتی کتاب مقدس را می .2

 کالم خداست.
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ست ا اعت اد به راستد این ادعاها، یک چیا ادعای کتاب م دد دربارو کالم ادا بودن، یک چیا ا

افتد که دیدر. اعت اد نهاید ما به ایننه کل ت کتاب م دد، کالم اداست، ف   زماند امفاق مد

این کل ت با قلز ن صحزت کند ا یک اطمینان  اسیلۀکل ت کتاب م دد ا به درال دد راح

کند. بدان عمل راح ادا، ما صحزت مد مان است که بادراند به ما بدهد که این کالم االق

شخص این ح ی ت را که کل ت کتاب م دد، در ااقع کالم اداست، دریافت ننرده یا نخواهد 

 پذیرفت. 

دهند که کل ت کتاب م دد، کالم کند، مشخیص مداما کسانینه راح ادا در ۀنها کار مد

وس  ۀن، کسانینه به عیسد ای ن اداست. این فرایند دقی اً قابل م ایسه با چیای است که م

شنوند ا من ۀنها را دانستند که کالم اا راست بود. اا نفت: "نوسفندان من صدای مرا مدۀاردند، مد

(. کسانینه نوسفندان مسیح هستند، اقتد 27:10ۀیند" )یوحنا شناسم ا ۀنها به دنزال من مدمد

شوند که این شنوند ا مت اعد مدرا مد شاناوانند، کالم شزان اعظمکل ت کتاب م دد را مد

 کالم، در ااقع کالم ادااندشان است.

کل ت  بدانمهم است که به یاد داشته باشید اعت اد به ایننه کل ت کتاب م دد، کالم اداست، 

افتد. اینخور نیست که یک راز کل ت کتاب م دد امفاق مند با چیای بیش ازکتاب م دد یا 

اواهم بیند؟ من مدن بدوید: "ۀن کتاب م دسد که رای میا ات است، مدال دد در نوش راح

اوانند، بداند که کل ت این کتاب م دد، کالم اداست." بلنه اقتد مردم کتاب م دد را مد

شوند کند ا متوجه مدشنوند که در کل ت کتاب م دد با ۀنها صحزت مدشان را مدصدای االق

راستد کتاب کالم اداست ، براالف کتابهای دیدر است، این کتاب بهاوانندکه این کتابد که مد

 نوید.شان سخن مدکه با قلب

نامیده شد. مشهورمرین منایندو  ارمدک  نوینیک جنزش الهیامد بانفوذ در قرن بیستم، جنزش 

انرچه اکرث مخالب بارت مأیید  3(.1968–1886این جنزش، کارل بارت، الهیدان سوهیسد بود )

ای ند الهیات ۀملاند ۀزاد اندیش بود، الد بارت دی بر مگالیم کتاب م دد ا مت یا از بدمجدر 
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همچنان مأیید ننرد که طزق مزاحثات ما در اینجا، همۀ کل ت کتاب م دد، کالم اداست. بلنه 

این کل ت برای ما به کالم ادا مزدیل شویم، نفت اقتد ما با کل ت کتاب م دد رابرا مد

این دلیل اساسد برای عدم ح یت قلزد نهضت انجیلد از ارمدک  نوین بارت بود،  .ندشو مد

 کنند. انرچه ۀنها از بسیاری از مگالیم اش قدرداند مد

 نشانۀ دیگر مفید است، اما متقاعد کننده نیست.  .3

 موانست دراواست اعتزار استدطلهای دیدر را اننار کند، استدطلهاید که مدبخش قزلد مند

کند که کتاب ح یت از این ادعا باشد که کتاب م دد، کالم اداست. این ۀناهد به ما کمک مد

مناقد است، شامل نزورمهاید است که م دد از لحاظ ماریخد صحیح است، مخالب دران ۀن بد

طور صدها سال بگد انجام شد، بیش از هر کتاب دیدری بر جریان ماریخ برش مأایر نذاشته، به

یابند، اسیلۀ ۀن نجات مدزندند میلیونها نفر را در رسارس ماریخ اود ملییر داده، مردم بهپیوسته 

زیزاید شنوهمند ا  رفای عمیق مگالیم اش قابل م ایسه با کتابهای دیدر نیست ا صدها بار ادعا 

د کند که کالم اوِد اداست. همۀ این استدطلها برای ما مفید است ا موانگد را که ممنن بو مد

طور مجاا یا در کنار برد. اما همۀ این استدطلها بهمانع از ای ن ما به کتاب م دد شود، از بین مد

–1643موانند مت اعد کننده باشند. چناننه اعرتاف ای ن ِاست مینیسرت در یندیدر، نهایتاً مند

 اعالم کرد: 1646

ام زیاد ا متواضگانه نسزت به کتب د ما احرت مواند ما را ملام کند یا براندیا شهادت کلیسا مد

م درد داشته باشیم. ۀس ند بودن این موضون، اارات این ۀموزه، شنوه این سزک، موافق همۀ 

بخشها، کلر دامنۀ ۀن )که یامد جالل از ۀِن اداست(، کشفیات کامل ۀن دربارو منها راه نجات 

 طت ۀن، استدطلهاید هستند که باانسان، بسیاری از دیدر برمریهای لیرقابل م ایسه ا همۀ ک 

کند: اما علیرلم اینها، اعت اد ا اطمینان کامل ما عنوان کالم ادا ۀشنار مدۀنها شدیداً اود را به

اسیلۀ کالم ال دد است که بهبه ح ی ت اخاناپذیر ا اقتدار الهد ۀن، بر اساد عمل دراند راح

 (.5ارانراف ، پ1دهد. )باب ا با کالم، در قلز ن شهادت مد
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 دهند.کلامت کتاب مقدس، دربارۀ خود گواهی می .4

مواند دهد"، با مورسل به هر اقتدار برمری مندچون کل ت کتاب م دد "دربارو اودش نواهد مد

عنوان کالم ادا "اابت شود". انر مورسل نهاید ما مثالً بر منخق انساند یا ح ی ت علمد باشد ما به

کنیم چیای که به ۀن متورسل د کالم اداست، در این صورت فرض مداابت کنیم که کتاب م د

مر یا قابل اعت دمر شویم، از اقتداری برمر از کالم ادا براوردار است ا این یک چیا ح ی دمد

دهد کتاب م دد، کالم اداست، باید اوِد کتاب م دد است. بنابراین اقتدار نهاید که نشان مد

 باشد.

 باطل استدالل است.مخالفت: این چرخۀ  .5

کند که کالم اداست، در ااقع شاید کسد مخالفت کند که انر بدوییم اوِد کتاب م دد اابت مد

این بنارنیری چراۀ باطل استدطل است: ما مگت دیم که کتاب م دد کالم اداست، چون اودش 

ست. ما ای ۀن اعت اد داریم، چون کتاب م دد کالم اداکند. ما به ادعاهچنین ادعاید مد

 یابد. کند ا به همین مرمیب ادامه مدمگت دیم که این کالم اداست، چون چنین ادعاید مد

اعتزار باید پذیرفت که این نوعد چراۀ باطل استدطل است. اما به هرحال، این کاربرد اش را بد

ا مدرک، به ۀن  سازد، چون همۀ استدطلها دربارو یک اقتدار مخلق، باید نهایتاً برای اراهۀ دلیلمند

ل، اقتدار متورسل شوند؛ در لیر این صورت ۀن اقتدار، یک اقتدار مخلق یا برمر نخواهد بود. این مشن

کنند. بلنه همۀ افراد اقتد مختص به مسیحیاند نیست که دربارو اقتدار کتاب م دد صحزت مد

ح یا لیررصیح، از نوعد چراۀ طور رصیکنند، بهاز اقتدار نهاید اود برای اعت اد ا باارشان دفان مد

 کنند. باطل استدطل استفاده مد

های اعت ادشان های باطل استدطل را که مردم برای ح یت از پایهچند منونۀ ساده، انوان چراه

 برند، نشان اواهد داد: بنار مد
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"استدطل من اقتدار نهاید من است، چون به نظر من منخ د است که ۀن را اقتدار نهاید 

 اود بسازم."

"انسجام منخ د، اقتدار نهاید من است، چون منخ د است که ۀن را اقتدار نهاید اود 

 بسازم."

د انساند، اقتدار نهاید من برای کشف چیاهای ااقگد یا "یافته های مجربیات حسر

لیرااقگد است، چون حوراد انساند ما هرنا چیا دیدری را کشف ننرده: بنابراین مجربۀ 

 است."  نوید که اصل ا قاعدو من راستاند به من مدحوراد انس

هر یک از این استدطلها از چراۀ باطل استدطل برای بنای مگیار نهاید اود از ح ی ت استفاده 

 کند. مد

پ  چدونه یک مسیحد یا هر ک  دیدری از بین ادعاهای نونانون برای اقتدار مخلق، یند را 

مر از کنندهم دد، اودش را مأیید اواهد کرد که بسیار قانعانتخاب کند؟ نهایتاً درستد کتاب 

 ( یا دیدر سااتارهای ع الند ذهن انسان )ازقرۀنیا  کتاب مورمونها)از جمله  کتابهای مذهزد دیدر

د، اسلوب مر کنندهشناسد علمد ا لیره( است. این قانعجمله منخق، استدطل انساند، مجربۀ حسر

امد ااقگد زندند، کاندیداهای دیدِر اقتدار نهاید، ناپیوسته بوده یا قصور  اواهد بود، چون در مجربۀ

سازد، درحالینه کتاب م دد کامالً مخابق همۀ چیاهاید اند که ۀنها را ااجد رشای  مندداشته

 دانیم. است که دربارو دنیای اطراف ن، اودمان ا ادا مد

درستد دربارو ننده است؛ یگند انر ما بهککتاب م دد مأیید اواهد کرد که به این شنل قانع

کننده است. مشنل ماهیت ااقگیت، درک ن نسزت به ۀن، اودمان ا ادا فنر کنیم، این کتاب قانع

ااطر نناه، درک ا مجایه ا محلیل ما دربارو ادا ا ال ت، ناقص است. بنابراین به این است که به

ما بتوانیم قانع شویم که کتاب م دد  للزه کند ما ل دد نیاز داریم که بر مأایرات نناهکار راح 

 ااقگاً کالم اداست ا ادعاهای ۀن دربارو اودش، ح ی ت است. 
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عنوان کالم ادا ا اقتدار نهاید ما، چراۀ باطل پ  به عزارت دیدر، استدطل برای کتاب م دد به

مارپیچ مشزیه کنیم که در استدطل مگمولد نیست. شاید بهرت باشد که فرایند قانع کردن را به یک 

ۀن شناات بیشرت کتاب م دد ا درک صحیح ا بیشرت ادا ا ۀفرینش، یندیدر را با ه هندد 

کند. به این مگنا نیست که دانش ما از کنند، هر یک از ۀنها، صحرت دیدری را مأیید مدمنمیل مد

دانش، انر صحیح باشد،  ب م دد است، بلنه اینعنوان اقتداری برمر از کتادنیای اطراف ن، به

کند که کتاب م دد منها اقتدار نهاید ا ااقگد است ا مری اراهه مداطمینان بیشرت ا الاام عمیق

 دیدر ادعاها در رقابت با اقتدار نهاید، کاذب هستند. 

عنوان تنها وسیلۀ برقراری ارتباط، مطالب را دیکته به این معنا نیست که خدا به .6

 کند. می

زم است هشدار بدهیم. ایننه همۀ کل ت کتاب م دد، کالم اداست، نزاید منجر به در اینجا ط 

 این مفنر شود که ادا هر کلمۀ کتاب م دد را به نویسندنان انساند دینته کرده است.

فرایند بوجود ۀمدن کتاب  نتیجۀست، دربارو نوییم همۀ کل ت کتاب م دد، کالم ادااقتد مد

به نحوو  ل دینته کردن، به فرایندی که این نتیجه را به همراه داشته یاکنیم. سؤام دد صحزت مد

کند. باید مأکید کرد که کتاب عملنرد ادا برای اطمینان از حصول نتیجۀ مورد نظرش اشاره مد

م دد ف   از یک نون فرایند یا راشد که ادا موس  ۀن کالمش را به نویسندنان کتاب م دد 

د که ادا اجود دار  فرایندهای بسیار نسرتدههاید از . در ااقع، نشانهکنداعالم کرد، صحزت مند

 برای رسیدن به نتیجۀ دلخواه از ۀنها استفاده کرد.

طور رصیح در کتاب م دد ذکر شده است. اقتد های پراکندو دینته کردن بهمگدادی از منونه

عیسد اینخور با اا صحزت  یوحنای رسول ادااند قیام کرده را در رایاید در جایرو پخمود دید،

..." بنوی (؛ "به فرشتۀ کلیسای اِسمیرنا 1:2..." )مناشفه بنوی کرد: "به فرشتۀ کلیسای اِِفُس  

هاید از دینته (. اینها منونه12:2..." )مناشفه بنوی (؛ "به فرشتۀ کلیسای ِپرناموم 8:2)مناشفه 
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نوید که چه بنویسد ا یوحنا کل مد را مدکردِن االص ا ساده هستند. ادااند قیام کرده به یوحنا 

 نویسد. شنود، مدکه از عیسد مد

اما در بسیاری از بخشهای دیدِر کتاب م دد، قخگاً این دینتۀ مست یِم ادا، راش بوجود ۀمدن 

اسیلۀ انزیا، "به نوید که ادا با پدران ما بهکل ت کتاب م دد نزوده است. نویسندو عاانیان مد

 (. ما در جهت دیدِر طیف دینته کردن، مح یق ماریخد1:1تلف" سخن نفت )عاانیان های مخراه

نوید: "م دیم به عالیجناب عنوان منونه داریم. اا مدمگمولد لوقا را برای نوشنت انجیلش، به

 مِیوفیلود: ما به حال نویسندنان بسیاری به نوشنت رشح اقایگد که در بین ما رخ داده است، اقدام

اند ا ۀنچه را که بوسیلۀ شاهدان عیند االیه ا صاحزان ۀن پیام به ما رسیده است به قلم کرده

عنوان کسد که جریان کامل این اقایع را جا  به جا  مخالگه ا اند. من نیا به نوبۀ اود، بهۀارده

" )لوقا مرمیب ماریخ اقون برای مو بنویسم...ۀمدها را بهبررسد کرده است، صالح دیدم که این پیش

1:1-3 .) 

اضوح، فرایند دینته کردن نیست. لوقا از فرایندهای مگمولد صحزت با شاهدان عیند ا این به

ۀاری اطالعات ماریخد استفاده کرد ما بتواند ناارش صحیحد از زندند ا مگالیم عیسد جمع

شاهدان عیند  اد، به ناارشات بسیاری ازدطور کامل انجام بنویسد. اا مح یق ماریخد اود را به

کند نوش داد ا شواهد ا مدارکش را با دقرت ارزیابد کرد. انجیلد که اا نوشت بر چیای مأکید مد

 کند.که به نظر اا مهم بود ا اصوصیات نوشتاری اا را منگن  مد

در این دا حالت افراطد، یگند دینته کردن از یک طرف ا مح یق ماریخد مگمولد از طرف دیدر، 

های نونانون ارمزاط ادا با نویسندنان انساند کتاب م دد را داریم. در یاری از راههای بسنشانه

کند. در بگضد از موارد، کتاب م دد دربارو اوابها، رایاها یا شنیدن صدای ادااند صحزت مد

کند که با عیسد بودند ا زندند اش را مشاهده کردند ا به مگالیم موارد دیدر، از مرداند صحزت مد

ال دد که این دربارو این کل ت ا اع ل، موس  عمل راح شانوش دادند، مرداند که حافظهاش ن
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(. ظاهراً سزنهای بسیار 26:14ۀارد، کامالً مصون از اخا بود )یوحنا مخالب را به یادشان مد

 متفاامد بنار رفته، اما مهم نیست که بدانیم در هر مورد، دقی اً چه سزند بنار رفته است. 

مواردی که شخصیت انساند ا سزک نوشتاری نویسنده به شنل مهمد دایل بود، به نظر در 

موانیم بدوییم، رسد که بخشهای زیادی از کتاب م دد به این شنل است، منها چیای که مدمد

این است که نظارت مشیرت الهد ادا ا مسیر زندند هر یک از نویسندنان، طوری بود که 

هایش، دقی اً ه ن چیاهاید بود که ادا برای منلیف نوشنت کتاب اصوصیات ااالقد ا مهارم

شان )از جمله مربیت پول  در رشیگت یهود یا مربیت موسد م دد در نظر داشت. پیشینه ا مربیت

عنوان چوپان(، مواناید ۀنها در ارزیابد اقایع دنیای اطرافشان، در اانوادو فرعون یا کار داااد به

ماریخد، قضاامشان نسزت به درستد اطالعات، ا موقگیت فردی ۀنها در های دسرتسد به داده

اواست، ما اقتد ۀنها به جاید رسیدند که قلم هندام نوشنت، دقی اً ه ن چیاهاید بود که ادا مد

بر کالذ بدذارند، این کل ت کامالً کل ت اودشان باشد، اما دقی اً ه ن کل مد که ادا 

 دانست. کل مد که ادا ۀنها را کل ت اودش مد اواست ۀنها بنویسند،مد

ایامنی یا نااطاعتی از ایامنی یا نااطاعتی از هر کالم کتاب مقدس، بیب. بنابراین، بی

 خداست.

ای ند یا بخش قزلد استدطل کرد که یامد کل ت کتاب م دد، کالم اداست. درنتیجه بد

ای ند یا نااطاعتد از اوِد اداست. بنابراین عیسد نااطاعتد از هر کالم کتاب م دد به مگنای بد

ای ند نسزت به کتب م دد عهدعتیق موبیخ کند )لوقا ااطر بدمواند شانردان اش را بهمد

کند ذهن  های انزیا در قزول کردن نفته"سپ  عیسد به ۀنها فرمود: "ش  چ در دیرفهم ا  25:24

"انر از  20:15ا رعایت کرده یا اطاعت کنند )یوحنا هستید"(. ای نداران باید کالم شانردان ر 

شود که مگالیم من پیرای کردند از مگالیم ش  نیا پیرای اواهند منود"(. از مسیحیان اواسته مد

اسیلۀ رسوطن اود به ش  داد" به یاد ۀارند )دام پرتد دهندو ما به"حنمد را که ادااند ا نجات

کند، همچون عدم ول ، شخص را مشمول مأدیب کلیساید مدهای پ(. نااطاعتد از نوشته2:3
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(، شامِل 3-2:13( ا مجازات راحاند )دام قرنتیان 14:3مگارشت با ۀن شخص )دام مسالونینیان 

اعتناید اواهد شد" در اال قرنتیان مجازات از سوی ادا )این شنل ااضحد از فگل مجهول "بد

شود )اشگیا مرسند"، اشنود مدز کالمش "مداست(. برعن ، ادا از همۀ کسانینه ا 38:14

2:66 .) 

در طول ماریخ کلیسا، بارنرتین ااعظان کساند بودند که دریافتند هیچ اقتداری از اود ندارند ا 

منلیف اود را موضیح کل ت کتاب م دد ا بنارنیری ااضح ۀن در زندند شنوندنانشان 

مسیحد اود یا مجربیات دیدران نزوده، همچنین شان، از اعالم مجربیات اند. قدرت موعظهدانسته

از ع اید اودشان، نظرات االقانه یا مهارت در سخرناند نزوده، بلنه از کالم قدریند ادا بوده 

است. اساساً ۀنها بر سنوی موعظه ایستادند، به منت کتاب م دد اشاره کردند ا عمالً به ج عت 

بینید؟ پ  باید ۀن را باار هم این مفهوم را در اینجا مدنفتند: "این مفهوم این ۀیه است. ۀیا ش  

کنید ا از مَه دل اطاعت کنید، چون ادا، یگند االق ا ادااندمان، اودش امراز ۀن را به ش  

 دار را به موعظه بدهد. مواند این نون اقتالم منتوب کتاب م دد مدنوید!" ف   کمد

 پ. راستی کتاب مقدس 

 یا کالم نادرست بگوید. تواند دروغ خدا منی .1

 اساد اقتدار کتاب م دد، مواناید ۀن در ملام کردن ما به ای ن ا اطاعت از ۀن است ا چنین ای ن

داند. به همین دلیل باید به راستِد کتاب م دد ا اطاعتد را با ای ن ا اطاعت از ادا برابر مد

دد راست است، الزته که موجه کنید، چون انر فنر نننیم که بگضد از بخشهای کتاب م 

 موانیم به ۀنها ای ن داشته باشیم. مند

کنند که کل ت کتاب م دد، انرچه کل ت انساند چون نویسندنان کتاب م دد بارها مأیید مد

 ایژند کالم ادااست، اما کالم اوِد اداست، پ  جایا است که به متون کتاب م دد که دربارو 

ا را برای ایژند کل ت کتاب م دد بنار بایم. مگدادی از عزارات کند، نداه کنیم ا ۀنهصحزت مد

دربارو "ادا  2:1کنند. میتود طور ااص دربارو راستد سخنان ادا صحزت مدکتاب م دد، به
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نوید". اللفظد(، "اداید که درا  مندکند یا )مرجمۀ محتنوید"، صحزت مدکه هرنا درا  مند

موان به کالمش اعت د کرد. د "درا " بدوید، پ  همیشه مدموانچون ادا اداید است که مند

چون همۀ کتاب م دد موس  ادا اعالم شده، همۀ کتاب م دد باید "عاری از درا " باشد، 

 مواند در کتاب م دد باشد. ه نخور که ادااند عاری از درا  است. هیچ ناراستد مند

ند )اعده ا سونند ادا( "که محال است ادا در کدا امر لیرقابل ملییر را ذکر مد 18:6عاانیان 

نوید، بلنه محال است که نوید که ادا درا  مندۀنها درا  بدوید". در اینجا نویسنده رصفاً مند

کند، اما انر محال طور مست یم اشاره مدها بهدرا  بدوید. انرچه این ف   به سونندها ا اعده

   قخگاً محال است که اا درا  بدوید. است که ادا در این موارد درا  بدوید، پ

 بنابراین، متامی کلامت کتاب مقدس در هر بخشی، کامالً راست و مصون از خطاست.  .2

درستد مواند درا  یا کالم نادرست بدوید، بهچون کل ت کتاب م دد، کالم اداست ا ادا مند

بخشهای کل ت کتاب  یک ازنیری کنیم که هیچ ناراستد یا اخاید در هیچموانیم نتیجهمد

یابیم. "سخنان ادااند، سخنان م دد نیست. ما مأیید ۀن را در قسمتهای مختلف کتاب م دد مد

(. در اینجا 6:12ای که هفت بار در کوره مصفیه شده باشد." )ماامیر مانند ن ره اند؛االص ا پاک

کند؛ هیچ تفاده مدمامورنوی  از مصویری زنده برای صحزت دربارو الوص کامل کالم ادا اس

؛ اا مانند کندادا به اعدو اود افا مداوانیم: "مد 5:30ن صد در ۀنها نیست. همچنین در امثال 

مناید". ف   بگضد از کل ت کتاب م دد، راست سپر از کساند که بر اا موکل دارند، ح یت مد

ن پایدار است: "ای نیست، بلنه همۀ کل مش راست است. در ااقع، کالم ادا ما ابد در ۀس 

مواند دربارو (.  عیسد مد89:119." )ماامیر کالم مو ما ابداآلباد در ۀس نها پایدار استادااند، 

ماهیت ابدی کالم اودش بدوید: "ۀس ن ا زمین از بین اواهند رفت، اما سخنان من هرنا از بین 

نیاِز ای ن به نند که در پیشک(. این ۀیات رصیحاً چیای را مأیید مد35:24نخواهد رفت." )متد 

طور ضمند مخرح شد، یگند هیچ ناراستد یا درا  مأیید شده در یامد کل ت کتاب م دد به

  های کتاب م دد نیست.یک از بیانیههیچ
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 کالم خدا معیار نهایی حقیقت است. .3

ستد کالم مو را"ۀنها را بوسیلۀ راستد اود م دی  منا؛  کند:عیسد در ناد پدر دعا مد17در یوحنا 

 alethesیا  alethinos(. این ۀیه جالب است، چون عیسد از صفِت 17:17]ح ی ت[ است" )یوحنا 

کند، که شاید ما انتظار داشتیم که بدوید: "کالم مو راست است". بلنه از )"راست"( استفاده مند

ف   "راست" نیست،  ادا کند ما بدوید که کالم)"ح ی ت، راستد"( استفاده مد aletheiaیک اسم، 

 بلنه اوِد ح ی ت است. 

کند که کتاب م دد را نه ف   "راست" فرِق بین این دا مهم است، چون این بیانیه ما را مشویق مد

باشد، بلنه کتاب م دد را بدانیم، از این لحاظ که در مخابق با نوعد مگیار برمر از ح ی ت مد

داست ا کالم ادا مگریف نهاید راستد اب م دد کالم منهاید، مگیار نهاید ح ی ت بدانیم. کتابه

اید است. بنابراین باید کتاب م دد را مگیار نه ح ی تمنهاید، ا ناراستد است: کالم ادا به

ح ی ت بدانیم، مرجگد برای سنجش ادعاهای دیدر دربارو راستد. ادعاهاید که با کتاب م دد 

 کتاب م دد سازنار نیست، راست نیست.  سازنار است، "راست" است، الد ادعاهاید که با

نوید ا ما چیای را داریم که ادا در کتاب پ  ح ی ت چیست؟ ح ی ت چیای است که ادا مد

 نوید )صحیح است، اما جامع نیست(. م دد مد

ۀموزو راستد مخلق کتاب م دد در مضاد کامل با دیدناه رایج در جامگۀ مدرن است که لالزاً 

شود. چندناندد دیدناهد است که در ۀن هر کسد یک دیدناهد دربارو دنامیده م چندناندد

اید بدوییم که بنابراین نز -ح ی ت دارد که به اندازو دیدناه دیدران دربارو ح ی ت، مگتا است

موانیم هیچ ح ی ت مذهب یا مگیار ااالقد دیدران اشتزاه است. بر اساد چندناندد، ما مند

موانیم نظرات ا دیدناههای اودمان را داشته باشیم. الزته انر ف   مدمخل د داشته باشیم؛ بلنه 

کند: کالمد که منها مواند ۀن چیای باشد که ادعا مدچندناندد راست است، کتاب م دد مند

  4ادای ح ی د، االق ا داار یامد جهان به ما اعالم کرده است.
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نامیده  )فرانوین( پست ُمدرنیسمچندناندد، یک جنزه از کلر دیدناه مگارص جهان است که ُ 

موانیم ح ی ت مخلق را بیابیم؛ بلنه مگت د شود. فرانوین رصفاً مگت د نیست که ما هرنا مندمد

عنوان ح ی ت مخلق اجود ندارد. همۀ مالشها برای اعالم ح ی ت دربارو این ایده است که چیای به

زات ا  های شخصد اودمان است )مخصوصاً برنامهیا ایدو دیدر، ف   نتیجۀ پیشینه، فرهن ، مگصر

اشتیاق برای کسب قدرت(. الزته این دیدناه دنیا، کامالً براالف دیدناه کتاب م دد است، 

 ی ادا به ما عخا شده است. داند که از سو عنوان ح ی تد مددیدناهد که کتاب م دد را به

 ناقض باشند؟آیا ممکن است که بعضی از واقعیتهای جدید با کتاب مقدس در ت .4

ۀیا یک ااقگیت علمد یا ماریخد کشف اواهد شد که در مناقد با کتاب م دد باشد؟ در اینجا با 

ممنن است. انر فرضاً در ااقع لیر  -موانیم بدوییم که این هرنا امفاق نخواهد افتاداطمینان مد

کتاب م دد  "ااقگیتد" کشف شود که بدویند در مناقد با کتاب م دد است، در این صورت )انر

درستد درک کرده باشیم(، این "ااقگیت" باید کاذب باشد، چون ادا، نویسندو کتاب م دد، را به

از همۀ ااقگیتهای ح ی د ۀناه است )نذشته، حال ا ۀینده(. هیچ ااقگیتد نیست که ادا در اعصار 

هر ااقگیت ح ی د، نذشته از ۀنها ۀناه نزاشد ا در هندام نوشنت کتاب م دد در نظر ندرفته باشد. 

مواند با کالم ادا در کتاب م دد در مضاد دانست ا بنابراین مندچیای است که ادا از ازل مد

 باشد. 

به هرحال، باید به یاد داشت که مخالگۀ علمد یا ماریخد )عالاه بر انوان مخالگات دیدر دربارو 

داً بررسد کنیم ما بزال ت( باع  مد ینیم که ۀیا ااقگاً ۀنچه را که ما فنر شود که کتاب م دد را مجدر

چراد، دهد که اورشید به داِر زمین مددهد. مثالً کتاب م دد مگلیم مندکردیم، مگلیم مدمد

کند که کارهای جهان را از یک برد ا ادعا مندها را از دیدناه ما بنار مدچون ف   موصیف پدیده

کند. اما ما زمانینه مخالگۀ نجوم به اندازو ف مدن خۀ "اابت" ااتیاری، در یک جاید در فضا موصی

کردند که کتاب کافد پیرشفت ننرده بود ما چراش زمین را حول محورش نشان دهد، مردم فنر مد

های علمد، ما را اادار چراد. بگد مخالگۀ دادهدهد که اورشید به داِر زمین مدم دد مگلیم مد
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داً  بررسد کنیم. درنتیجه، هرناه با "ااقگیتد" مواجه  کرد که متون صحیح کتاب م دد را مجدر

های اازات کنندو منها باید به بررسد دادهنوید با کتاب م دد در مناقد است، نهشویم که مدمد

داً بررسد کنیم ما بزینیم  ااقگیت مورد نظر بپردازیم؛ بلنه باید متون مناسب کتاب م دد را نیا مجدر

موانیم این دهد. ما با اطمینان مدکردیم، مگلیم مده را که ما فنر مدکه ۀیا کتاب م دد ااقگاً ۀنچ

کار را انجام دهیم، چون هیچ ااقگیت ح ی د هرنا در مناقد با کالم ادا نخواهد بود، اداید که 

  نوید.داند ا هرنا درا  مندهمۀ ااقگیتها را مد

 ج. خطاناپذیری کتاب مقدس

 معنی خطاناپذیری.  .1

استِد کتاب م دد اشاره کرد. بخش کلیدی این موضون، اخاناپذیری کتاب بخش قزلد به ر 

م دد است. امرازه، این مسأله در دنیای نهضت انجیلد بسیار مورد موجه قرار نرفته، چون از 

 بسیاری جهات، راستد کتاب م دد مورد سؤال قرار نرفته یا حتد رد شده است. 

ا راستد کتاب م دد، اکنون در جایداهد هستیم که با شواهد اراهه شده در باط، در رابخه ب

اخاناپذیری کتاب م دد، یگند کتاب م دد در اخاناپذیری کتاب م دد را مگریف کنیم: 

  کند.های اصلد، چیای را که براالف ح ی ت باشد، مأیید مندنوشتهدست

طور ساده، مگریف به کند. ایناین مگریف بر سؤال راستد ا ناراستد در زبان کتاب م دد یرکا مد

نوید ا همیشه دربارو همۀ مخالزد که ف   به این مگناست که کتاب م دد همیشه ح ی ت را مد

نوید. این مگریف به این مگنا نیست که کتاب م دد همۀ کند، ح ی ت را مددر موردش صحزت مد

ه چیاهاید که دربارو هر کند کنوید، بلنه مأیید مدااقگیتهای موجود دربارو یک موضون را به ما مد

 نوید، راست است. موضوعد مد

باید در ۀلاز این مزح  بدانید که یرکا این مزاحثه بر سؤال راستد در نفتار است. باید مصدیق 

 ها سازنار است، از جمله موارد زیر:کنیم که راستد مخلق در نفتار، با انوان دیدر بیانیه

 باشد ا همچنان با زبان عادی رازانه صحزت کند.مواند اخاناپذیر الف. کتاب م دد مد
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کند. کتاب طور ااص دربارو موصیف ااقگیتها یا رایدادهای"علمد" یا "ماریخد" صدق مداین به

مواند دربارو طلون اورشید ا بارش باران صحزت کند، چون از دیدناه سخرنان، این م دد مد

کند ا باران دناه سخرنان، اورشید طلون مدافتد. از دیدقی اً ه ن چیای است که امفاق مد

 کند.های طزیگد هستند که سخرنان مشاهده مدبارد ا اینها موصیفات کامالً درستد از پدیدهمد

مواند نیری نیا موجه کرد. یک ناارشدر مدطور مشابه به اعداد در هندام ش رش یا اندازهباید به

دند، بدان این استنزاط که اا همۀ افراد را شمرده مرد در یک جن  ااص کشته ش 8000بدوید که 

کند. انر نیریها نیا صدق مدنیست. این در مورد اندازه 8001یا  7999ا مگداد رسبازان ُمرده 

بدویم: "محل زندند من از کتابخانه دار نیست" یا "محل زندند من، کمد بیش از هاار ا ششصد 

ا "محل کیلومرت با کتابخانه فاصله دارد" ی 2دند من، م ریزاً مرت با کتابخانه فاصله دارد" یا "محل زن

کیلومرت با کتابخانه فاصله دارد"، هر چهار جمله م ریزاً ما حدادی درست  2.002زندند من 

های دیدر در زندند رازانه، میاان درستد مخالب، به هستند. در هر دا منونه ا بسیاری از منونه

 نوندنان االیۀ اا بستدد دارد. پ  اشنالد ندارد که مأیید کنیم همۀمیاان دقرت سخندو ا انتظار ش

کند های طزیگد استفاده مدحرفهای کتاب م دد راست است ا از زبان عادی برای موصیف پدیده

 کند. اعداد نرد شده استفاده مد زمینۀ مناسب، از مخمین یایا در پیش

 لهای سخحد یا ۀزاد باشد. ن حال شامل ن ل قو مواند اخاناپذیر باشد ا در عیب. کتاب م دد مد

طور نسرتده از یک فرهن  به فرهن  دیدر متفاات سزک یک نفر برای ن ل قول از کالم دیدری، به

است. با اجود ایننه ما در فرهن  ۀمریناید ا بریتانیاید مگارص به ن ل قول کل ت دقیق شخص 

نذاریم، اما زبان یوناند منتوب در زمان ت ن ل قول مدایم ا جملۀ اا را در نیومه یا عالمعادت کرده

عهدجدید، هیچ عالمت ن ل قول یا عالمتهای دستوری مگادلد نداشت ا بازنوید صحیح حرفهای 

بود )بیشرت مانند یک نفر دیدر، باید ف   سخرناند صحیح از محتوای حرفهای ۀن شخص مد

رفت که هر کلمه را دقی اً ن ل کنند. بنابراین داستفادو لیرمست یم ما از ن ل قولها(؛ انتظار من

عنوان مثال، اخاناپذیری بر ن ل قولهای سخحد یا ۀزاد از عهدعتیق یا کالم عیسد نیا صدق به



 

 

 
52 

کند، ما زمانینه محتوای ۀن براالف مخالب االیه نزاشد. مگموطً منظور نویسندو االیۀ این نزود مد

ۀن کل ت استفاده کند ا همچنین شنوندنان االیه نیا انتظار که از کل ت دقیق سخرنان ا ف   از 

 نداشتند که در این ناارشات، ن ل قولها به صورت کلمه به کلمه بیان شوند. 

 پ. سااتارهای دستوری لیرمتداال یا لیرمگمول در کتاب م دد، با اخاناپذیری ۀن سازنار است. 

د دارد. بگضد دیدر از مخالب کتاب م دد بگضد از زبانهای کتاب م دد، زیزاست ا سزند عال

شامل زبان لیرمؤدبانۀ انسانهای مگمولد است. ناهد ااقات این شامل قصور در پیرای از "قوانین" 

رایج ا پذیرفته شده در اصخالحات دستور زبان است )همچون استفاده از فگل جمع در جایینه بر 

هاید که از لحاظ سزک ا دستور زبان . این بیانیهاساد قوانین دستور زبان باید فگل مفرد بنار راد(

شود( نزاید برای ما مشنلد ایجاد کنند، نادرست هستند )بگضد از ۀنها در کتاب مناشفه یافت مد

مواند از لحاظ دستوری درست نذارند؛ یک بیانیه مدهای مورد نظر مأایری مندچون بر راستد بیانیه

ای در نواحد راستاید  مرد بیسوادی که در جندل دار افتادهنزاشد، اما کامالً راست باشد. مثالً

مواند قابل اعت دمرین مرِد ۀن ناحیه باشد، کند، انرچه دستور زبان ضگیفد دارد، اما مدزندند مد

های کتاب چون به این شهرت دست یافته که هرنا درا  ندفته است. همچنین بگضد از بیانیه

تور زبان صحیحد براوردار نیستند )بر اساد مگیارهای کنوند م دد )در زبان اصلد(، از دس

دستور زبان صحیح در ۀن زمان(، اما همچنان اخاناپذیرند، چون کامالً راست هستند. ادا از افراد 

عادی استفاده کرد، کسانینه از زبان عادی اود استفاده کردند. مسأله، زیزاید سزک نیست، بلنه 

 راستد سخنان است. 

 چالشهای اخیر دربارۀ خطاناپذیری.  بعضی از .2

 کنیم. در این بخش، بگضد از مخالفتهای بارگ با مفهوم اخاناپذیری را بررسد مد

 الف. کتاب م دد ف   برای "ای ن ا عمل" م تدر است. 

نویند هدف کتاب یند از مخالفتهای همیشدد با اخاناپذیری، از طرف کساند است که مد

ر بخشهای مربوط به "ای ن ا عمل" به ما مگلیم دهد؛ یگند در م دد این است که ف   د
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بخشهاید که مست ی ً مربوط به ای ن مذهزد یا عمل ااالقد ماست. این نظر، احت ل اجود 

همچون جاهیات  سازد، مثالً در بخشهای دیدریهای کاذب را در کتاب م دد ممنن مدبیانیه

شده که این بخشها مربوط به هدف کتاب م دد نیست. نفته  -ماریخد کوچک یا ااقگیتهای علمد

هدف کتاب م دد، هدایت ما به سوی ۀنچه که باید به ۀن ای ن داشته باشیم ا نحوو زندنی ن 

، اما در مصون از اخاستدهند که بدویند کتاب م دد است. طرفداران این نظر لالزاً مرجیح مد

  5مردرد هستند. اخاناپذیربنارنیری کلمۀ 

کند که یامد کتب مواند اینخور بیان شود: کتاب م دد بارها مأیید مدسخ به این مخالفت مدپا

(. بنابراین 16:3ۀن "الهام ]بازَدم[ اداست" )دام میمومااد  یامدم دد برای ما سودمند است ا 

(. 5:30( ا راست است )امثال 96:119(، کامل است )ماامیر 6:12کامالً االص است )ماامیر 

نوید، هیچ محدادیتد قاهل اب م دد برای انوان موضوعامد که با راستد دربارو ۀنها سخن مدکت

 شود. مند

عهدجدید شامل مأییدهای بیشرتی بر اعتزاِر یامد بخشهای کتاب م دد است. در اع ل 

های پیلماان در مورات ا نوشتههر چه کند: "به نوید که اا ادا را پرستش مدپول  مد 14:24

نوید شانردان "دیرفهم" هستند، چون "در عیسد مد 25:24". در لوقا اعت اد دارمۀمده است، 

در نذشته  هرچهنوید: "پول  مد 4:15ن هستید". در رامیان های انزیا  کند ذهقزول کردن نفته

نویند که بخشد از کتاب نوشته شد"، یگند در عهدعتیق، "برای مگلیم ما بود". این متون مند

 د نزاید کامالً قابل اعت د یا قابل اطمینان باشد. م د

دهد که نویسندنان مرار رسیع جاهیات ماریخد عهدعتیق که در عهدجدید بازنوشده، نشان مد

یک اواستند به صحرت همۀ بخشهای راایتهای ماریخد عهدعتیق اعت د کنند. هیچعهدجدید مد

ت مسیحیان عهدجدید بنار نراد )مثالً مراجگه اهمیت نیست که برای هدایاز جاهیات، بسیار بد

؛ 11؛ عاانیان 11:10؛ اال قرنتیان 5:4؛ یوحنا 26-25:4؛ لوقا 41، 4-3:12کنید به متد 

ای نیست که ۀنها فنر ا لیره(. هیچ نشانه 16:2؛ دام پرتد 25:2؛ یگ وب 17-16:12عاانیان 
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های اعت د ا اطمینان است )همچون بیانیههای کتاب م دد، لیرقابل کنند م ولۀ ااصد از بیانیه

بینیم که کتاب م دد اضوح مدای ا ااالقد است(. به"ماریخد ا علمد" که براالف عزارات ۀموزه

نوید، هیچ محدادیتد قاهل برای انوان موضوعامد که با اقتدار ا ح ی ت مخلق دربارو ۀنها سخن مد

 کنند. ب م دد، اعتزار این نون محدادیتها را رد مددرستد که عزارات بسیاری در کتاشود؛ بهمند

کنند، پاسخ دام به کسانینه راستد واری کتاب م دد را به موضوعات "ای ن ا عمل" محداد مد

کتاب م دد اشتزاه  کلردکتاب م دد را با هدف  بارگاین است که موجه کنند که این نظر، هدف 

است که دربارو موضوعات "ای ن ا عمل" به ما  نرفته است. یگند هدف بارگ کتاب م دد این

مگلیم دهد ما یک االصۀ مفید ا صحیح از هدف ادا برای اعخای کتاب م دد به ما بدهد. اما 

، این ف   شامل مهمرتین هدف ادا از اعخای کتاب م دد به ماست. به هرحال االصهطور به

از هدف کتاب م دد این است  بخشدکه  جایا نیست که از این االصه استفاده کرده ا اننار کنیم

شناسد یا جلرافیا ا لیره به ما بدوید. که دربارو جاهیات ماریخد کوچک یا بگضد از جوانب ستاره

کند، بنار راد! بهرت درستد برای اننار یند از چیاهاید که ۀنرا االصه مدمواند بهیک االصه مند

نوید. خالزد است که دربارو هر موضوعد مدکتاب م دد، بیاِن همۀ م هدف کلرداست بدوییم 

اواست که همۀ کل مش در کتاب م دد، برای ما مهم باشند. بنابراین به کسانینه حتد ادا مد

؛ 32:12؛ 2:4دهد )مثنیه یک کلمه از حرفهای اا به ما را حذف کنند، هشدارهای شدیدی مد

م؛ چون همۀ ۀنها افااییم یا حذف کنیموانیم چیای به کالم ادا بد(. ما مند19-18:22مناشفه 

بخشد از هدف بارنرت اا در صحزت با ماست. هرچه در کتاب م دد بیان شده، به این دلیل است 

 زند! رف مندحاواست در ۀنجا باشد. ادا بدان هدف که ادا مد

 ب. اصخالح اخاناپذیر یک اصخالح ضگیف است. 

بسیار دقیق است ا مگموطً  اخاناپذیرییند اصخالح نوکنند، مدکسانینه مخالفت دام را مخرح مد

اواهیم چنین ادعاید را دربارو کتاب م دد به مگنای نوعد دقرت علمد مخلق است که ما مند

 اخاناپذیریشوند که اصخالح کنند، متذکر مدداشته باشیم. بگالاه، کسانینه اینخور مخالفت مد
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نویند که احت طً این اصخالح نادرست است که در کتاب م دد بنار نرفته است. بنابراین مد

 بخواهیم بر ۀن پافشاری کنیم. 

موان اینخور بیان کرد: ااطً، این کلمه بیش از صد سال، موس  مح  ین پاسخ به این مخالفت را مد

اند. بگالاه باید موجه بنار رفته ا ۀنها همیشه "محدادیتهای" کالمد در زبان عادی را جایا شمرده

د که ما لالزاً از اصخالحات لیر کتاب م دسد برای االصه کردن یک مگلیم کتاب م دسد کر 

ت. هم در کتاب م دد نیس مجسمدر کتاب م دد نیست، کلمۀ  مثلی کنیم. کلمۀ  استفاده مد

دهند که با یک کلمه، یک مفهوم کتاب اما هر دا اصخالح بسیار مفید هستند، چون به ما اجازه مد

بخشند که بتوانیم یک مگلیم کتاب د را االصه کنیم ا بنابراین به ما مواناید مدم دسد ح ی 

موانیم رسد که در کلیسای امراز مندمر مورد بح  قرار دهیم. نهایتاً به نظر مدم دسد را راحت

مزاحثه دربارو این موضون را بدان استفاده از این اصخالح ادامه دهیم. مردم در صورت یایل 

د، ند با این اصخالح مخالفت کنند، اما چه ۀنرا داست داشته باشند یا داست نداشته باشنموانمد

های بگد نیا به یرکا بر ۀن ادامه این اصخالح مورد یرکا این مزح  است ا به احت ل زیاد ما دهه

اواهد داد. بنابراین درست است که بنارنیری ۀن در بح  ا نفتدو دربارو راستد کامل کتاب 

  دد را ادامه دهیم. م

نوشتۀ اخاناپذیری نداریم؛ بنابراین صحزت دربارو اخاناپذیری کتاب م دد پ. ما هیچ دست

 کننده است. نمراه

کنند که اخاناپذیری همیشه در مورد کنند، به این ح ی ت اشاره مدکسانینه چنین مخالفتد مد

یک از ۀنها باقد م شده است. اما هیچ دسد اعال مهای االیه یا اصلد اسناد ا مدارک کتاب نسخه

ای های موسد یا پول  یا پرتد را داریم. پ  چه فایدههاید از نوشتهمنانده؛ ما ف   کُپد نسخه

ک  ۀنها را در هاید است که هیچنوشتهای اهمیت دهیم که ف   مربوط به دستدارد که به ۀموزه

 ااتیار ندارد؟



 

 

 
56 

صلد ابتدا به یک قیاد با ماریخ ۀمریناید فنر کنیم. نسخۀ ا موانیمدر پاسخ به این مخالفت مد

قانون اساسد ایاطت متحده در ساات ند به نام بایداند ملرد در ااشندنت دی. سد است. انر این 

اسیلۀ یک رایداد احشتناک نابود شود ا نسخۀ اصلد قانون اساسد از بین براد، ۀیا ساات ن به

ه از ۀن را با هم م ایسه ما صدها نسخ -نفت؟ الزتهانون اساسد چه مدموانیم بفهمیم که قهرنا مد

کردیم ا در جایینه همه با هم مخابق داشتند، دلیلد برای این اطمینان داشتیم که کل ت دقیق مد

 اسناد ا مدارک اصلد را در ااتیار داریم. 

درصد از  99مورد بیش از  یک فرایند مشابه برای مگیین کل ت اصلد کتاب م دد امفاق افتاد. در

نوشتۀ اصلد چه نفته است. حتد برای بسیاری از ۀیامد که دست دانیممدکل ت کتاب م دد 

های باستاند متفاات از یک ۀیه(، لالزاً متون نونانوند دارند )یگند کل ت متفاات در نسخه

وده( ا ااقگاً برداری بمصمیم صحیح نسزتاً ااضح است )مثالً شاید اخای ااضحد در نسخه

 قسمتهای کمد اجود دارد که در ۀنها ارزیابد نونانوند منت، دشوار ا برای مگیین مفهوم ۀن، بسیار

مهم است. در درصد کمد از مواردی که عدم قخگیت مهمد دربارو کالم منت اصلد اجود دارد، 

 زمینه، نسزتاً ااضح است. ح ر کلد ۀن جمله، مگموطً بر اساد پیش

این نیست که مخالگۀ نونانوند منت مهم نیست، بلنه مخالگۀ نونانوند منت باع  منظورمان 

های اصلد نوشتهبلنه ما را به محتوای دست 6های اصلد نشده است.نوشتهرسدرنمد ما در دست

از  ایرمتون مح ی امد منترش شدو امرین اهداف، بسیار نادینرت کرده است. پ  برای کاربردی

. بنابراین ۀموزو اخاناپذیری های اصلد یند استنوشتهدستهدجدید یوناند با عهدعتیق عای ا ع

های اصلد، بلنه بر نوشتهمنها بر افنارمان دربارو دستنذارد، نهبر نحوو مفنر ما مأایر مد

 نذارد. مأایر مد های کنوند نیانوشتهدست

ات کاذب زمانشان "مخزیق  . نویسندنان کتاب م دد، پیلامشان را در جاهیات کوچک با نظر 

 اند. یم دادهطور جاهد مأیید کرده یا مگلداده" ا این نظرات را به
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کردند کنند که انر نویسندنان کتاب م دد سگد مدکسانینه چنین نظری دارند، استدطل مد

همۀ اطالعات ماریخد ا علمد کاذبد را که همگرصانشان به ۀن اعت اد داشتند، اصالح کنند )از 

عرصانشان ارمزاط برقرار موانستند با همسختد مدبه ه: جهاِن سه طز ه یا زمین مسخرح ا لیره(،جمل

کردند به یک ننتۀ بارنرت نویند اقتد نویسندنان کتاب م دد سگد مدکنند. بنابراین ۀنها مد

د مأییعرصانشان را هم کاذببگضد از اعت ادات  بر حسب امفاق،اشاره کنند، ناهد ااقات 

 . کردندمد

موانیم بدوییم ادا، اداانِد زبان انسانهاست ما بتواند در پاسخ به این مخالفت با اخاناپذیری مد

طور کامل از زبان انسان برای برقراری ارمزاط استفاده کند، بدان نیاز به مأیید نظرات کاذبد که به

ه "سازناری" ادا با افراد حاو در زمان نوشنت کتاب م دد به ۀنها اعت اد داشتند. بگالا 

عنوان "اداید که درا  کند که ادا براالف شخصیتش بهمفاه ت ما، استنزاط مدسو 

(. انرچه ادا از رای 18:6؛ عاانیان 2:1؛ میتود 19:23نوید"عمل کرده است )اعداد مند

اا دهد که کند، اما هیچ عزارمد در کتاب م دد مگلیم مندفرامند به زبان انسانها صحزت مد

"فرامند کرده" ما براالف اصوصیات ااالقد اود عمل کند. درنتیجه این مخالفت، اساساً الوص 

 نذارد.کند، چون این بر همۀ کالم ا اع ل اا مأایر مدا احدت ادا را به درستد درک مند

 چ. اخاهای ااضحد در کتاب م دد اجود دارد.

کنند، اعت اد به اجود اخاهای ااقگد در کتاب برای بسیاری از کسانینه اخاناپذیری را اننار مد

م دد، عامل بارند در اعت ادشان برای مخالفت با ۀموزو اخاناپذیری است. اما در هر یک از 

موارد، االین پاسخ به این مخالفت این است که بپرسید، این اخاها در کجاست. این "اخاها" در 

شوید که این مخالفت از جانب متوجه مدکدام ۀیه یا ۀیات مشخص است؟ عجیب است که بارها 

دانند که این اخاهای ااص در کجاست، اما مگت دند که کساند است که به ندرت یا اصالً مند

 اند. اخاهاید اجود دارد، چون دیدران چنین چیای را به ۀنها نفته
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ند که یک کنبه هرحال، در موارد دیدر، مردم یک یا چند عزارت مشخص را ذکر کرده ا ادعا مد

در بسیاری از موارد، بررسد دقیق منت کتاب م دد، یک  7بیانیۀ کاذب در کتاب م دد اجود دارد.

حلر احت لد را برای این مشنل منایان اواهد کرد. در اندکد از عزارات، شاید با مخالگۀ  یا چند راه

ام بهرت است از منت اندلیسد، بالفاصله راه حلد برای این مشنل منایان نشود. در این هند

مفسیرهای موجود دربارو منت کمک بدیرید. برای اندکد از متون، ۀناهد از زبان عای یا یوناند 

مواند برای یافنت راه حلر واری باشد ا کسانینه به این زبان دسرتسد مست یم ندارند، مد

صد یافته یا از کسد که در این زمینه موانند پاسخها را دمد مگلیم یافته، سؤال ر یک مفسیر مخصر

 کنند. 

الزته که درک ما از کتاب م دد هرنا کامل نیست، یگند شاید مواردی باشد که نتوانیم در حال 

ااطر ایننه در حال حاو، شواهد زباند، حاو برای یک عزارت دشوار راه حلرد بیابیم. شاید به

رای ما ناشنااته است. ما نزاید ای مورد نیاز برای درک درست این عزارت، بزمینهماریخد یا پیش

ااطر مگداد کمد از عزارات دچار مشنل شویم، چون طرح کلرد بررسد عزارات نشان داده که در به

 ع هیچ اخاید نزوده است.شد اخاید اجود دارد، در ااقجایینه ادعا مد

کتاب دی" در مشنالت "جدی کند. در ااقع،نهایتاً یک دیدناه ماریخد به این سؤال کمک مد

ساز" طور کلرد، ُعمر کتاب م دد بیش از هاار ا نهصد سال است ا "متون مشنلم دد نیست. به

ای که در اند. الد در طول ماریخ کلیسا، از زاایهشوند، در یام این مدت در ۀنجا بودهکه متهم مد

الاه در این فصل مگریف شده، اعت اد راسخد بر اخاناپذیری کتاب م دد اجود داشته است. بگ

ساز را اوانده ا مخالگه کرده ا هیچ این صدها سال، مح  ان بسیار کارامد، این متون مشنل

اند. این باید به ما اطمینان بزخشد که راه حلرد برای این مشنلد برای حفظ اخاناپذیری نیافته

منت کتاب مشنالت اجود دارد ا اعت اد به اخاناپذیری، کامالً با موجه دقیق ا طوطند مدت به 

 م دد سازنار است. 

 مشکالت مربوط به انکار خطاناپذیری. .3
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اهمیت نیستند ا اقتد بارند شود، بدمشنالمد که با اننار اخاناپذیری کتاب م دد ایجاد مد

منها اخاناپذیری را مأیید کنیم، بلنه شویم که نهکنیم، بیشرت مشویق مداین مشنالت را درک مد

یاهمیت ۀنرا برای کلیسا   اند.مر در زیر نوشته شدهنیا مأیید کنیم. بگضد از مشنالت جدر

ی مواجه مد موانیم شویم: ۀیا ما مدالف. انر ما اخاناپذیری را اننار کنیم، با یک مشنل ااالقد جدر

 از ادا پیرای کنیم ا عمداً دربارو موضوعات کوچک نیا درا  بدوییم؟ 

مچنان ادعا بدیریم. اما اننار اخاناپذیری که ه نوید از ادا رسمشقبه ما مد 1:5افسسیان 

رساند که ادا کند کل ت کتاب م دد، کالمد است که ادا دمیده، وارماً این مفهوم را مدمد

 عمداً در بگضد از مأییدات کتاب م دد که از اهمیت کمرتی براوردارند، به ما درا  نفته است. اما

، پ  چخور ممنن است که برای ما اشتزاه باشد؟ انر انر انجام این کار برای ادا درست باشد

مواند در شود ما در رشایخد که ظاهراً مدچنین استدطلد را باار کنیم، فشار زیادی بر ما اارد مد

برقراری ارمزاط بهرت ا لیره به ما کمک کند، با ناراستد سخن بدوییم. این نظر، یک رساشیزد 

 زندند اودمان است. للانده با نتایج منفد فااینده در 

موانیم ااقگاً به همۀ حرفهای ادا اعت د دانیم که ۀیا مدب. دام، انر اخاناپذیری اننار شود، ما مند

 کنیم.

اقتد ما مگت دیم که ادا در بگضد از موضوعات کوچک کتاب م دد به ما درا  نفته، پ  

د ما در اعت د به کالم ادا ا اعت د مواند به ما درا  بدوید. این بر مواناییابیم که ادا مددرمد

ی مدکامل به اا یا اطاعت کامل از اا در ب یۀ قسمتهای کتاب م دد، مأایر زیان نذارد. بخش ا جدر

شاید در ابتدا از بخشهاید از کتاب م دد که کمرت اواهان اطاعت از ۀنها هستیم، نااطاعتد کنیم 

 فاایشاد داشتیم، اعت د نننیم. اما این راند در نهایت ا به بخشهاید که در ابتدا کمرت به ۀنها اعت 

 یافته ا به زندند راحاند ما ۀسیب اواهد رساند. 

پ. سوم، انر اخاناپذیری را اننار کنیم، اساساً ذهن انساند اودمان را مگیار برمِر ح ی ت 

 دانیم، نه کالم ادا را. مد
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نوییم که از فنر اودمان استفاده کرده ا مدما برای قضاات دربارو بگضد از بخشهای کالم ادا 

تد بیشرت از کالم ادا مداشتزاه هستند. اما در ااقع مد دانیم نوییم ما ح ی ت را با قخگیت ا صحر

دانیم(، حداقل در این قسمتها. چنین راندی، ذهن ما را مگیار برمر ح ی ت )یا بیشرت از ادا مد

 نناهان ع الند است.  داند ما کالم ادا، ا این ریشۀ یاممد

منها در  . چهارم، انر ما اخاناپذیری را اننار کنیم، باید بدوییم که کتاب م دد اشتزاه است، نه

 هایش.هجاهیات کوچک، بلنه همچنین در بگضد از ۀموز

ا  ماهیت کتاب م دداننار اخاناپذیری به این مگناست که بدوییم مگلیم کتاب م دد دربارو 

نیا درا  است. اینها جاهیات کوچند نیستند، بلنه مساهل  اطمینان بودن کالم اداراستد ا قابل 

 8ای بارگ کتاب م دد هستند.ۀموزه

 چ. کتاب مقدس مکتوب، اقتدار نهایی ماست.

ۀن است. موسد کالم ادا را که بر  منتوبباید بدانیم که قالب نهاید اقتدار کتاب م دد در قالب 

بود، در صنداق عهد نذاشت. بگداً ادا به موسد ا انزیای بگدی  شده نوشتههای سندد لوحه

)در یوناند  منتوب. پول  این کتاب م دد بنویسندفرمان داد که کالمشان را در یک کتاب 

graphe این مهم است، چون ناهد ااقات 16:3( را "الهام ]بازدم[ ادا" اواند )دام میمومااد .)

کنند بگضد از مگیارهای نهاید دیدر را جایداین کل ت د مدطور عمدی یا لیرعمدی( سگمردم )به

منتوب کتاب م دد کنند. مثالً ناهد ااقات مردم به "کالم ااقگد عیسد" مراجگه کرده ا ادعا 

کرد، مرجمه کنیم، کنند اقتد کل ت یوناند انجیل را به زبان اَرامد که عیسد صحزت مدمد

اند. اشته باشیم ما ۀنچه که نویسندنان انجیل به ما اراهه کردهموانیم درک بهرتی از کالم عیسد دمد

کنند که از "افنار ااقگد پول " ۀناهند، حتد زمانینه متفاات از در موارد دیدر، مردم ادعا مد

اش اواست مخابق ب یۀ الهیاتکنند که "انر پول  مدمگنای کالم ااست. یا دربارو این صحزت مد

نوشت" همچنین دیدران دربارو "رشای  کلیسا که متد برای ۀنها مد نفت".صحزت کند، چه مد
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کنند یک قدرت هنجار یا راه حلرد را به ۀن رشای  ااتصاص دهند که به صحزت کرده ا سگد مد

 کرد در ۀن رشای  اراهه دهد. نظرشان متد سگد مد

 یخد که در زیربنای این منت ازسؤال دربارو کل ت یا رشا ها باید بپذیریم که شایددر یام این منونه

مواند در درک مفهوم منت به ما کمک کند. به هرحال، باشد، ناهد ااقات مدکتاب م دد مد

عنوان اقتدار نهاید، جایداین کتاب موانند بهسااتارهای فرضد ما از این کل ت یا رشای  هرنا مند

بدهیم که این چیاها با صحرت کل ت  م دد شده یا با ۀن به رقابت بپردازند ا نزاید هرنا اجازه

اد بوده یا ۀنها را مورد سؤال قرار دهند. باید دامئاً به یاد داشته باشیم که ر ما د کتاب م دد در مضر

موان نوعد ۀنها را "بهزود بخشیم"، چون مندکتاب م دد، کالِم ادا را داریم ا نزاید سگد کنیم به

نها ۀ رک ۀنها باشیم ا بگد به ۀنها اعت د کرده ا از مه دل از چنین کاری را کرد. بلنه باید در پد د

 اطاعت کنیم. 

 

 سؤاالتی برای مرور  .2

 از بیانیۀ زیر دفان کنید: .1

 "یامد کل ت کتاب م دد، کالم اداست."

 دهد" چیست؟منظور از ایننه کل ت کتاب م دد "دربارو اودش نواهد مد .2

 راست است؟موانیم بدانیم که کالم ادا ما چدونه مد .3

مواند با بنارنیری را مگریف کرده ا بدویید که چدونه این ایده مد اخاناپذیریاصخالح  .4

 زبان مگمولد ا سخنان رازمره در کتاب م دد سازنار باشد.

 سه مخالفت با مفهوم اخاناپذیری کتاب م دد را بیان کرده ا به ۀنها پاسخ دهید. .5

شد، نام اننار اخاناپذیری کتاب م دد بامواند نتیجۀ چهار مشنل احت لد را که مد .6

 باید. 

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی  .3
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چه کسد سگد اواهد کرد مردم را اادار کند که چیای را در کتاب م دد باار نننند؟ از  .1

اواهید چیای در کتاب م دد نااطاعتد کنند؟ ۀیا چیای در کتاب م دد هست که مند

؟ انر پاسختان به این دا سؤال مثزت است، بهرتین راه ۀن را باار کنید؟ از ۀن اطاعت کنید

 هایتان در این قسمت چیست؟ برای اقدام ا رسیدند به اواسته

شناسید که درالد را در کتاب م دد ای را در کلر ماریخ مدۀیا ش  ااقگیت اازات شده .2

یا  مورمونهاکتاب ذهزد دیدر همچون مموان دربارو کُتب منایان کرده باشد؟ ۀیا این را مد

اید، ۀیا نفت؟ انر در کتابهای دیدری مانند این کتابها، چنین چیای را اوانده قرۀن

موانید مأایر راحاند ۀن را بر اودمان موصیف کنید؟ ۀن را با مأایر راحاند مخالگۀ کتاب مد

 م دد بر اودمان م ایسه کنید.

ااطر شواهد بیراند، بلنه ، نه بهداید که ش  به چیای اعت اد داریۀیا ما بحال متوجه شده .3

، 1:11ااطر ایننه در کتاب م دد نوشته شده است؟ ۀیا این بر اساد عاانیان ف   به

یک ای ن صحیح است؟ ۀیا به نظرمان اعت د ا اطاعت از همۀ مخالب مأیید شدو کتاب 

 رد؟ م دد، ش  را به نناه اواهد کشاند یا از برکت ادا در زندنیتان دار اواهد ک

شوند، این بر راش کردید بگضد از اخاهای کوچک کتاب م دد مأیید مدانر ش  فنر مد .4

نذاشت؟ ۀیا بر ندراند ا موجه ش  به راستدوید مخالگۀ ش  از کتاب م دد چه مأایری مد

 نذاشت؟در نفتدوی رازانه مأایر مد
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 اصطالحات خاص  .4

 اقتدار مخلق

 اقتدار کتاب م دد

 طل استدطل چراۀ با

 دینته کردن

 ای ن ا عمل

 بازدم ادا

 اخاناپذیر

 مصون از اخا

 الهام

 ارمدک  نوین

 کُتب م دد )کتاب م دد(

 دهدبر اود نواهد مد

 نونانوند منت

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

  16:3دوم تیموتاوس 
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ها ا پرارش ما "یام کتاب م درد از الهام اداست ا برای مگلیم ح ی ت، رسزنش اخا، اصالح عیب

 در عدالت مفید است." 

 

 ____________________ 

ین ؛ همچنین اِ 13-12( صفحات  ,1982Lanham, Md.: University Press of America) عخیۀ نزورت در اال قرنتیانمراجگه کنید به ِاین نراِدم،  .1

(  ,1983Grand Rapids, Zondervanاِی. کارسون ا جد. اادبریج ) ، ایرایش دی.کتاب م دد ا ح ی تنراِدم، "نواهد کتاب م دد دربارو اود" در 

 . 22-21صفحات 

رای دام را ب NIVاند. من مرجمۀ ت کتاب م دد موس  ادا استفاده کردهبرای صحزت دربارو اعالم کل  احد ا الهاممر از کلمۀ مند قدیمدنظام الهیات .2

، الهامام ما بدویم کل ت کتاب م دد، کالِم اداست. چون امرازه کلمۀ اصخالحات دیدر استفاده کردهام: "بازدم ادا" ا از مرجیح داده 3:16میمومااد 

 کند )مثال: یک شاعر"الهام نرفت" ما بنویسد، یا یک بازینن بسنتزال یک اجرای "الهام یافته" اراهه کرد(. در کاربرد مگمولد، ح ر ضگیفد را منت ل مد

 (.  ,1972Waco, Tex.: Wordمراجگه کنید ) کارل بارتبه دیوید اِل. مولِر،  برای ۀشناید با مفنر بارت، .3

 ، مراجگه کنیدشودمهورن ادا: مسیحیت با چندناندد رایارا مدبرای بررسد دقیق قالزهای مدرن چندناندد ا پاسخ مسیحد، به دی. اِی. کارسون،  .4

(1996Grand Rapids: Zondervan,  .) 

رفت. اما در سالهای اایر، حداقل در ایاطت متحده، کلمۀ بنار مد اخاناپذیرپذیری با کلمۀ طور مزادلبه مصون از اخالمۀ ک 1965یا  1960ما حداد  .5

 به شنل ضگیفرتی بنار رفته ما بدوید که کتاب م دد ما را در رابخه با ای ن ا عمل نمراه نخواهد کرد.  مصون از اخا

، منت عهدجدید: انت ال، فساد ا مرمیم ۀنهای باقی نده از عهدجدید، کار براد اِم. ِمتِدر، نوشتهند منت در دستیک بررسد عالد دربارو مخالگۀ نونانو  .6

 (.  ,1968Oxford: Clarendon Pressایرایش دام است )

 02:29-30؛ متد 13-4:1با لوقا  11-4:1؛ متد 38-3:23با لوقا  71-1:1اند، این متون هستند: متد ساز" که مگموطً ذکر شدهبگضد از "متون مشنل .7

ها، برای همۀ اینها راه حلهای منخ د . در مفسیر 25-1:16با اع ل  27:5؛ متد 20-24، 11:21-14با مرق   21-21:18؛ ا متد 10:46با مرق  

رف کردن انند راههای منخ د را برای برطمو موجود است؛ اما شاید بهرت باشد که دانشجویان، اال این متون را اودشان بررسد کنند ما بزینند که ۀیا مد

 ۀنها کشف کنند. 

طور منخ د مربوط به اننار اخاناپذیری است، اما یک هشداری اجود دارد: همۀ کسانینه اخاناپذیری را اننار انرچه نظرات نااوشایند مذکور در باط، به .8

 طور ناپیوسته( اخاناپذیری را اننار اواهند کرد، اما قدمهای منخ د بگدی را بهکنند، نتایج نااوشایند مذکور را نخواهند پذیرفت. بگضیها )احت طًمد

ت اد ورد اندنزال نخواهند کرد. در مناظره دربارو اخاناپذیری، مانند مزاحثات الهیامد دیدر، مهم است که مردم را بر اساد دیدناههای اعت ادیشان م

 شان مت یا کنیم. فرضد اودمان در صورت سازناری ۀنها با دیدناه بیان شده اضوح از نظراتقرار دهیم ا این دیدناهها را به
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 ومفصل س

 وضوح، رضورت و کفایت کتاب مقدس

 

 درستد کتاب م دد را درک کنند؟ موانند به+ ۀیا ف   مح  ین کتاب م دد مد

 + کتاب م دد برای چه اهدافد واری است؟

اواهد دربارو ۀنها فنر کنیم یا انجام دهیم، اید که ادا مد+ ۀیا کتاب م دد برای ۀناهد از چیاه

 کافد است؟

 

اواهیم به سه ایژند ، اکنون مد2بگد از نفتدو دربارو ادعای کتاب م دد دربارو اقتدار در فصل 

 دیدر کتاب م دد بپردازیم ما نفتدوی ن از مگالیم کتاب م دد دربارو اودش را منمیل کنیم. 

 ب مقدسیتوضیح و پایۀ کتا .1

ی کتاب م دد را ۀلاز کرده، متوجه اواهد شد که بگضد از قسمتها را  هر کسد که مخالگۀ جدر

ه کدرحالینه باید بپذیریم  کننده است.راحتد درک کرد، درحالینه قسمتهای دیدر نیجموان بهمد

 راحتد قابل درک نیست، اما درست نیست که فنر کنیم درک اکرثهمۀ بخشهای کتاب م دد به

طور کلرد دشوار است. در ااقع، عهدعتیق ا عهدجدید قسمتهای کتاب م دد یا کتاب م دد به

کنند که کتاب م دد طوری نوشته شده که مگالیم اش برای ای نداران مگمولد قابل بارها مأیید مد

 درک است. بنابراین ما اال ۀموزو اضوح کتاب م دد را بررسد اواهیم کرد.
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اید ما در درک کتاب م دد، سؤال مربوط به وارت ۀن است: ۀیا ما باید بدانیم ماارای مسئلۀ موان

نوید ما بفهمیم که ادا اجود دارد؟ یا ما نناهناراند هستیم که نیازمند نجات کتاب م دد چه مد

 اواهد به ۀنها پاسخ دهد. هستیم؟ اینها انوان سؤاطمد هستند که بررسد وارت کتاب م دد مد

 به کفایت کتاب م دد اواهیم پرداات. ۀیا ما باید عالاه بر کالم کتاب م دد، به کالم نهایتاً ما

اواهد به چه دیدری از ادا مراجگه کنیم؟ ۀیا کتاب م دد کافیست ما بدانیم که ادا از ما مد

چیای ای ن داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم؟ ۀموزو کفایت کتاب م دد به این سؤاطت 

 ازد. پردمد

 الف. وضوح کتاب مقدس 

 کند. کتاب مقدس بارها وضوح خود را تأیید می .1

کند. در کتاب م دد لالزاً از اضوح اود ا مسئولیت ای نداران برای اواندن ا درک ۀن صحزت مد

نوید: "این سخناند را که امراز به مو ابال  یک عزارت بسیار ۀشنا، موسد به قوم ارساهیل مد

واه در بیران، اواه در اانه باشد ابه فرزندان اود مگلیم بده ا اواه دار. اود نداه کنم، در دلمد

وم (. از همۀ ق7-6:6." )مثنیه ۀنها صحزت کن در حال اسرتاحت باشد اواه بیدار، همیشه دربارو 

رفت که کل ت کتاب م دد را به اندازو کافد درک کنند ما بتوانند به ارساهیل انتظار مد

شد، چون قوم شان "مگلیم دهند". این مگلیم نزاید رصفاً بدان مفنر ا ادراک حفظ مدفرزندان

تاب ارساهیل باید اواه در اانه، اواه در بیران، اواه در حال اسرتاحت، اواه بیدار، دربارو کل ت ک

قومش کالم اا را با کاربرد صحیح در رشای   همۀ. ادا انتظار داشت که کردندصحزت مدم دد 

 ند مگمولد بشناسند ا بتوانند دربارو ۀن صحزت کنند. زند 

موانند مد دطن"اند که کتاب م دد از چنان اصوصیتد براوردار است که حتد "سادهچنین نفته 

ااسخۀ ۀن حنمت یابند. "شهادات ادااند قابل اطمینان است، ا درستد ۀن را درک کنند ا بهبه

بخشد ا اوانیم: "کشف کالم مو نور مد(. داباره مد7:19" )ماامیر بخشددطن را حنمت مدساده

دل" رصفاً کسد نیست که از (. در اینجا "ساده130:119." )ماامیر نردانددطن را فهیم مدساده
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د قدرت ع الند کمد براوردار است، بلنه کسد که قضاات درستد مند کند، کسد که مستگر

. کالم ادا بسیار قابل درک ا ااضح است که حتد این شودراحتد نمراه مداشتزاه کردن است ا به

یابند. این باید دلدرمد بارند برای همۀ ای نداران باشد؛ هیچ ااسخۀ ۀن حنمت مدافراد هم به

ای نداری نزاید اودش را بیش از حدر احمق بداند که نتواند کتاب م دد را بخواند ا به اندازو 

 یابد. ااسخۀ ۀن حنمتکافد درک کند ما به

مأکید مشابهد در عهدجدید اجود دارد. عیسد در مگالیم، نفتدوها ا مزاحثات اش، هرنا به 

کردند، پاسخ نداد. در عوض، ای عدم اضوح کتب م دد عهدعتیق را رسزنش مدسؤاطمد که ذرره

نظر اواه در صحزت با عالِ ن یا مردم عادی مگلیم نیافته، در پاسخهایش همیشه این موضون را در 

نرفت که در رابخه با عدم درک هر یک از مگالیم کتاب م دد، نزاید کتاب م دد را رسزنش مد

پذیرند. کرد، بلنه باید کساند را رسزنش کرد که ۀن را اشتزاه درک کرده یا مخالب منتوب را مند

؛ 5، 3:12متد اید...؟" )ندهدهد: "ۀیا نخواها به سؤاطت پاسخ مدبارها ا بارها اا با این بیانیه

(، یا حتد "ش  در 42:21اید...؟" )متد (، "ۀیا ما کنون در کالم ادا نخوانده31:22؛ 14:19

؛ همچنین مراجگه کنید 29:22دانید ا نه از قدرت اا!" )متد اشتزاهید! نه از کالم ادا چیای مد

 ا لیره(.  10:3؛ یوحنا 13:21؛3:15؛ 7:12؛ 13:9به متد 

نوعد برای مسیحیان قرن ینم ۀسانرت از ما بود، باید بدانید درک کتاب م دد، بهمزادا فنر کنیم که 

ها، رساطت عهدجدید برای کلیساهاید نوشته شده بود که بخش عظیمد از که در بسیاری از منونه

ای در نرفت. ۀنها مسیحیان نسزتاً جدیدی بودند که هیچ پیشینهمسیحیان لیریهودی را در برمد

د نداشتند ا درک اندک یا هیچ درکد از ماریخ ا فرهن  ارساهیل نداشتند. اقایع جامگۀ مسیح

 پیش از میالد( به ه ن اندازه با ۀنها فاصله داشت که اقایع عهدجدید 2000زندند ابراهیم )حداد 

مردید انتظار داشتند که حتد مسیحیان با ما فاصله دارد! به هرحال، نویسندنان عهدجدید بد

درستد درک کنند )مراجگه کنید نیا بتوانند مرجمۀ عهدعتیق را به زبان اود بخوانند ا بهلیریهودی 

 ا لیره(.  17-16:3؛ دام میمومااد 11-1:10؛ اال قرنتیان 4:15؛ 25-1:4به رامیان 
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 خصوصیات اخالقی و روحانی مورد نیاز برای درک صحیح.  .2

واناید ااالقد ا مدرست کتاب م دد، بیشرت  اند که مواناید درکنویسندنان عهدجدید بارها نفته 

اللفظد"چیاها"[ راح مواند مگالیم ]محتراحاند است ما ع الند: "کسد که راحاند نیست، مند

نونه مگند هستند ا در ااقع، چون مشخیص اینادا را بپذیرد، زیرا به ع یدو اا این مگالیم پوچ ا بد

؛ م ایسه 14:2موانند ۀن را درک کنند" )اال قرنتیان دمگالیم محتا  به بینش راحاند است، ۀنها من

؛ دام پرتد 6-5:1؛ یگ وب 14:5ان ؛ عاانی6، 4-3:4؛ 16-14:3؛ دام قرنتیان 4:3–18: 1کنید با 

(. درنتیجه، هرچند نویسندنان 43:8؛ 17:7؛ یوحنا 12-11:4؛ م ایسه کنید با مرق  5:3

اضوح نوشته شده، اما این را هم مأیید بهمنهاید، به کنند که کتاب م دد عهدجدید مأیید مد

درستد درک نخواهند کرد. کتاب اواهند مگالیم اش را بپذیرند، ۀن را بهکنند که کسانینه مندمد

اوانند ا در پد نجات مواند موس  همۀ ای نداراند درک شود که االصانه ۀن را مدم دد مد

نیرند. چون در هر دا د ا برای درک ۀن از ادا کمک مداواننهستند ا ای نداراند که ۀن را مد

کند، در لیر این صورت مأایرات نناه باع  ال دد برای للزه بر مأایرات نناه کار مدمورد، راح

-22، 6-5:1؛ یگ وب 14:2؛ 25-18:1شد که ح ی ت، احم انه به نظر برسد. )اال قرنتیان مد

25 .) 

 تعریف وضوح کتاب مقدس. .3

موانیم مأیید کنیم که کتاب م دد طوری نوشته ه کردن این مخالب کتاب م دسد، مدبرای االص

اضوح در ۀن بیان شده است. شده که همۀ امور واری برای نجات ا زندند مسیحد ا رشد ما به

اند )با بیان طور محدادمری مگریف کردهانرچه ناهد ااقات الهیدانان اضوح کتاب م دد را به

کتاب م دد ف   در مگلیِم طریق نجات ااضح است(، متون مذکور در باط، برای ایننه، مثالً: 

رسد که از این محدادیتهای راد ا به نظر مندجوانب بسیار متفاات مگلیم کتاب م دد بنار مد

نوید، ح یت کند. برای افاداری اضوح سخن مدمذکور در رابخه با قسمتهاید که کتاب م دد به

اضوح کتاب موانیم اضوح کتاب م دد را اینخور مگریف کنیم: ن کتاب م دد، مدبیشرت به این متو 



 

 

 
69 

م دد، یگند کتاب م دد طوری نوشته شده که مگالیم اش موس  همۀ کسانینه کتاب م دد را 

به هر حال اقتد  اوانند، قابل درک است.با طلب کمک از ادا ا اشتیاق برای پیرای از ۀن مد

د بدانیم که بسیاری از افراد، حتد قوم ادا، در ااقع کتاب م دد را چنین چیای را نفتیم، بای

  کنند.درستد درک مندبه

 کنند؟چرا مردم کتاب مقدس را درست درک منی .4

در داران زندند عیسد، ناهد ااقات شانردان اا نتوانستند عهدعتیق ا مگالیم عیسد را درک کنند 

؛ یوحنا 34:18قا ؛ لو 32:9؛ 21-14:8؛ 52:6؛ 13-10:4؛ مرق  16:15)مراجگه کنید به متد 

ااطر این بود که ۀنها ف   باید منتظر اقایع بگدی ماریخ فدیه (. انرچه ناهد ااقات به6:10؛ 27:8

؛ م ایسه کنید 7:13؛ 16:12شدند، مخصوصاً اقایگد در زندند مسیح )مراجگه کنید به یوحنا مد

(. 25:24ای ند یا سختدلد اودشان بود )لوقا بد ااطر(، همچنین ناهد ااقات به22:2با یوحنا 

های منتوب رسوطن را بگالاه، ناهد ااقات در کلیسای االیه، مسیحیان مگالیم عهدعتیق یا نامه

کردند یا با ۀنها موافق نزودند: به فرایند رشد در درک پیامد اراد لیریهودیان به کلیسا درک مند

(، ا به 15[ در شورای اارشلیم شد، از اع ل 7:15" ]اع ل موجه کنید )منجر به "مناظرو بیشرت

. در ااقع، در طول ماریخ کلیسا، موجه کنید 15-11:2مفاهم پرتد در این مورد، در لالطیان سو 

ای، لالزاً ای بسیار زیادی اجود داشته ا پیرشفت در برطرف کردن مفاامهای ۀموزهمخالفتهای ۀموزه

 ۀهسته بوده است. 

از مگل ن کتاب م دد، در کمک به مردم برای اجتناب از اخا در مفسیر کتاب م دد،  بسیاری

علم اند. کلمۀ "قواعد مفسیر" یا راهن ید هاید را برای رشد در مهارت مفسیر صحیح منظیم کرده

صد برای این hermeneuo)برنرفته از کلمۀ یوناند مفسیر  ،"مفسیر کردن"(، اصخالح بسیار مخصر

)مخصوصاً مفسیر کتاب مخالگۀ سزنهای درست مفسیر است ، علم مفسیرد است: رشتۀ درس

 م دد(. 
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صد دیدر که لالزاً برای مفسیر کتاب م دد بنار مد منت  ا درک مأایلراد، علم یک اصخالح مخصر

ها ا قواعد نحوو کند، نه نظریهاست، اصخالحد که بیشرت به عمل مفسیر کتاب م دد اشاره مد

 فرایند مفسیر یک منت از کتاب م دد است. ار: علم مأایل،انجام این ک

شود، اما اقتد کند، این "علم مفسیر" نامیده مددرنتیجه، اقتد کسد قواعد مفسیر را مخالگه مد

دهد، "مأایل" را انجام برد ا در ااقع یک منت کتاب م دسد را موضیح مدکسد این قواعد را بنار مد

 دهد. مد

کند که ۀموزو اضوح کتاب با مفهوم کتاب م دد در طول ماریخ، به ما یادۀاری مد مخالفتهای بسیار

نوید که همۀ ای نداران دربارو کلر مگالیم کتاب م دد با یندیدر م دد مستلام این نیست یا مند

یننه مشنل، همیشه در کتاب ا -نویدموافق اواهند بود. اما موضون بسیار مهمد را به ما مد

کنیم که همۀ مگالیم کتاب م دد، ااضح ا قابل بلنه مشنل در ماست. ما مأیید مد م دد نیست،

ااطر قصورات اود( مخالزد را که شویم که لالزاً مردم )بهدرک است، اما این را هم متوجه مد

 کنند. درستد درک منداضوح در کتاب م دد نوشته شده، بهبه

کنند، با رصف زمان در مخالگۀ کتاب م دد، به دبنابراین، اقتد مردم در زندند مسیحد رشد م

یابند ا ۀن را بهرت درک اواهند کرد. ۀموزو اضوح کتاب م دد شناات بیشرت از ۀن دست مد

 کنند. ایننه همه به یک اندازه ۀن را درک مد، نه قابل درک استنوید کتاب م دد مد

 تشویق عملی از این آموزه. .5

هوم بسیار مهم ا نهایتاً بسیار دلدرم کننده ا عملد دارد. این به ما ۀموزو اضوح کتاب م دد، یک مف

ای یا ااالقد اجود دارد )مثالً دربارو مگمید یا از پیش برنایدند نوید در کجا، مخالفتهای ۀموزهمد

در ( از یک طرف، شاید ما 1یا ادارو کلیسا(، ف   دا دلیل احت لد برای این مخالفتها اجود دارد: )

. در چنین مواردی باید با کندیید در جاید هستیم که کتاب م دد در مورد ۀن سنوت مدپد مأ

ۀمادند بیشرت بپذیریم که ادا به جستجوی ما پاسخ نداده ا اجازه بدهیم دیدناههای متفاامد در 

کلیسا اجود داشته باشد. )این لالزاً دربارو سؤاطت بسیار عملد اواهد بود، از جمله راشهای 
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در ( از طرف دیدر، شاید ما 2یا سزنهای مگلیم کتاب م دد یا اندازو مناسِب یک کلیسا(. ) بشارت

های بنار رفته برای ااطر ایننه داده. شاید بهایممفسیرمان از کتاب م دد اشتزاه کرده

ااطر عدم کفایت نیری دربارو سؤال مفسیر، نادرست ا ناکامل بوده است. یا شاید بهمصمیم

ای ند، اوداواهد یا حتد کوماهد در ااتصاص وده، مثالً: لرار شخصد، طمع، بدشخصد ما ب

 دادن زماند برای اواندن ا مخالگۀ کتاب م دد به همراه دعا. 

کننده اما در هیچ مورد، این ۀزادی را نداریم که بدوییم مگلیم کتاب م دد دربارو یک موضون، نیج

نزاید فنر کنیم که مخالفتهای مرصرانه با  د. در هیچ مورددرستد درک کر موان ۀن را بهاست یا مند

موانیم اودمان به نتیجۀ صحیح بگضد از موضوعات در طول ماریخ کلیسا به این مگناست که مند

دربارو ۀن موضون دست یابیم. بلنه انر ندراند ااقگد دربارو چنین موضوعامد در زندند ما ایجاد 

 خلزیم ا بگد به رسا  کتاب م دد برایم، با یامد موامنان بررسدشود، باید االصانه از ادا کمک ب

 درستد درک کنیم. کنیم ا ای ن داشته باشیم که ادا به ما مواناید اواهد بخشید که ۀن را به

 نقش محّققان. .6

صد در زبان عای )برای عهدعتیق( ا زبان  پ  ۀیا مح ر ان کتاب م دد یا کسانینه دانش مخصر

عهدجدید( دارند، ن شد را برعهده دارند؟ قخگاً ۀنها حداقل در چهار قسمت ن ش یوناند )برای 

 دارند. 

ا به دیدران اعالم کرده ا محتوای ۀن ر  ،مگلیم دهنداضوح موانند کتاب م دد را بهیند ایننه ۀنها مد

؛ 28:12بنابراین کار"مگلم" را انجام دهند، چیای که در عهدجدید ذکر شده است )اال قرنتیان 

 (.11:4افسسیان 

 . این بررسد بهبررسد کنندموانند بخشهای جدیدی از درک مگالیم کتاب م دد را دام، ۀنها مد

ندرت )انر امفاق بد افتد( شامل اننار مگالیم اصلد کلیسا در طول قرنها اواهد بود. این لالزاً 

واری که موس  شامل کاربرد کتاب م دد برای بخشهای جدید زندند، پاسخ به سؤاطت دش
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مر ای نداران ا لیرای نداران در هر دارو جدیدی از ماریخ مخرح شده ا عمل دامئد مصفیه ا دقیق

 ای یا ااالقیات است. ساانت درک کلیسا از ننات دقیق مفسیِر هریک از ۀیات یا مخالب ۀموزه

یا کسانینه ۀموزش  م دد در برابر حمالِت مح ر ان دیدر موانند از مگالیم کتابسوم، ۀنها مد

صد مد  . ناهد ااقات ن ش مگلیم کالم ادا شامل اصالح مگالیم لل  است.دفان کننددهند، مخصر

منها "با مگلیمد درست ا صحیح مشویق کند"، بلنه باید "مخالفان را جواب  شخص باید بتواند که نه

خالفان اود را با مالیمت ، "م25:2یسه کنید با دام میمومااد ؛ م ا9:1شنن بدهد" )میتود دندان

کنند، از ات کسانینه به مگالیم کتاب م دد حمله مد(. ناهد ااق8-7:2اصالح کند"؛ ا میتود 

صد ا دانش فنرد در مخالگات ماریخد، زباند یا فلسفد براوردارند ا از این مگلیم برای  مگلیم مخصر

ا بد. در این موارد، ای نداران کننافاایش حمالت فرهیخته برعلیه مگلیم کتاب م دد استفاده مد

صد مشابه مد موانند از مگالیمشان برای درک ا پاسخ به چنین حمالمد استفاده مهارمهای مخصر

 کنند. 

. مح ر ان کتاب م دد لالزاً منمیل کنندع کلیسا موانند مخالگۀ کتاب م دد را به نفنهایتاً، ۀنها مد

مز  که مگالیم کتاب م دد را با ماریخ لند کلیسا مر  بخشدمگالیمد دارند که به ۀنها مواناید مد

مر سازند ا با دانش بیشرت دربارو زبانها ا فرهندهاید که کتاب سااته ا مفسیر کتاب م دد را دقیق

 مر کنند. م دد در ۀنها نوشته شده، مفهوم ۀن را راشن

ر اجراکنندنان ۀن باشند. به این چهار عملنرد به نفع کلر کلیسا است ا همۀ ای نداران باید شنرناا

ای نیری برای کلر کلیسا نیست، که بدویند چه ۀموزههرحال، این عملنردها شامل حقر مصمیم

درست یا لل  است یا در رشای  دشوار چه چیای صحیح است. انر چنین ح رد مختص به مح ر ان 

ن ممتاز کلیسا شده ا عملنرد کنندنا رسمد ا مگلیم یافتۀ کتاب م دد بود، در این صورت ۀنها اداره

نیری برای کلیسا شد. فرایند مصمیممگمولد ادارو کلیسا که در عهدجدید موصیف شده، متوقف مد

یان کلیساید اانذار شود، اواه ۀنها مح رق باشند یا نزاشند )ا در کلیساهاید که ادارو  باید به متصدر
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یان، بلنه به کلر اعضای کلیسا اانذار شود، این نه ف   به مکلیسا با کمک اعضایش انجام مد تصدر

 شود(. مد

 

 

 

 ب. رضورت کتاب مقدس 

وارت کتاب م دد، یگند کتاب م دد برای موان اینخور مگریف کرد: وارت کتاب م دد را مد

شناات انجیل، حفظ حیات راحاند ا ۀناهد قخگد از ارادو ادا واری است، اما برای ۀناهد از 

 شخصیت ادا ا قوانین ااالقد واری نیست.  اجود ادا یا شناات

 نانون ۀن موضیح داد. موان این مگریف را در بخشهای نو اکنون مد

 کتاب مقدس برای شناخت انجیل رضوری است. .1

ا « هر که نام ادااند را بخواند، نجات اواهد یافت.»نوید: "زیرا ، پول  مد17-13:10در رامیان  امر

 اند؟یدها چدونه به کسد ای ن ۀارند که از اا نشناند؟ اا ای ن نیاارده چدونه کسد را بخوانند که به

ا  نیهردای ن از شنیدِن پیهام رسچشهمه مدا چدونه بشنوند، انر کسد به ۀنان موعظه ننند؟... پ  

 شود." )مرجمۀ هاارو نو(شنیدِن پیام، از طریق کالم مسیح میرسر مد

کند که شخص باید نام ادااند را ( اال فرض مد1است: )این بیانیه، نشاندهندو این استدطل 

زمینۀ ااص ]مراجگه کنید به ۀیۀ طور کلرد در مخالب پول  ا در این پیشبخواند ما نجات یابد. )به

موانند نام مسیح را ( مردم ف   زماند مد2کند.( )[، "ادااند"، به ادااند عیسد مسیح اشاره مد9

باشد ا ای است که طیق اوانده شدن مددهندهشته باشند )یگند اا نجاتبخوانند که به اا ای ن دا

موانند به مسیح ای ن داشته باشند، مدر ( مردم مند3به کسانینه اا را بخوانند پاسخ اواهد داد(. )

موانند دربارو مسیح بشنوند، مدر ایننه کسد دربارو ( ۀنها مند4ایننه دربارو اا شنیده باشند. )
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 -ستبخش از شنیدن ا( نتیجه این است که ای ن نجات5ۀنها صحزت کند )"ااعظ"(. ) مسیح با

شود. ااسخۀ موعظه دربارو مسیح انجام مدا شنیدن پیلام انجیل به -یگند شنیدن پیلام انجیل

 مواند نجات یابد. ظاهراً مفهوم اش این است که بدان شنیدن موعظۀ انجیل مسیح، شخص مند

دهد نجات ابدی ف   از طریق ای ن به از عزارات متگددی است که نشان مداین عزارت یند 

نوید: "هر دربارو مسیح مد 18:3شود ا هیچ راه دیدری نیست. یوحنا عیسد مسیح حاصل مد

اقد باما کسد که به اا ای ن نیاارد زیر حنم شود، ک  به اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مند

نوید: عیسد مد 6:14پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است." همچنین در یوحنا  زیرا به اسمماند، مد

 1."ۀیددمنک  جا بوسیلۀ من ناد پدر هیچ"من راه ا راستد ا زندند هستم؛ 

اسیلۀ ای ن به مسیح نجات یابند، شاید کسد بپرسد که ای نداران عهد اما انر انسانها ف   به

یم نجات یافتند، ابند. پاسخ باید این باشد که کسانینه در عهد قدموانستند نجات یقدیم چدونه مد

کرد، بر اسیلۀ ای نشان به مسیح نجات یافتند، انرچه ای نشان، ای ند بود که به جلو نداه مدبه

دهنده اواهد ۀمد. نویسندو عاانیان دربارو پایۀ کالم اعدو ادا بود که یک مسیحا یا رهاید

اص در یامد این اشخ نوید: "همچون هابیل، انوخ، نوح، ابراهیم ا سارا مد ای نداران عهدعتیق

ها را از دار دیده ا با اوشد در اما انجام اعده، بدان ایننه صاحب برکات موعود شوند، ای ن ُمردند

از مواند دربارو ابراهیم بدوید: "پدر ش  ابراهیم (. ا عیسد مد13:11" )عاانیان انتظار ۀنها بودند

ین (. ظاهراً ا56:8ا شادمان شد" )یوحنا  ۀن را دیدایننه امید داشت راز مرا بزیند؛ اوشحال بود ا 

کند. درنتیجه حتد ای نداران داباره به شادی ابراهیم در انتظار برای راز مسیحای موعود اشاره مد

دند، نه با دانش ی ن به کسد که منتظرش بو ابخش به مسیح داشتند، عهدعتیق نیا ای ند نجات

 دقیق از جاهیات ماریخد زندند مسیح، بلنه با ای ن زیاد به اعتزار مخلق کالم اعدو ادا.

پ  از این لحاظ، کتاب م دد برای نجات واری است: شخص باید پیلام انجیل را اودش در 

نجات کتاب م دد بخواند یا ۀن را از یک نفر دیدر بشنود. حتد ای نداراند که در عهدعتیق 

 داد، این کار را کردند.دهنده را مدیافتند، با ای ن به کالم ادا که اعدو ۀمدن یک نجات
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نراید یا شمولباشد. دیدناههای دیدری اجود دارند که متفاات از این مگلیم کتاب م دد مد

به اا،  اات اا یا اعت داسیلۀ عمل مسیح بدان شنموانند بهنوید مردم مددیدناهد که مد فرانیر،

نرایان لالزاً دربارو شناسند، نجات یابند. شمولبلنه ف   با پیرای صادقانه از مذهزد که مد

کنند، حتد انر مأکید کنند که اودشان شخصاً به "راههای مختلف رسیدن به ادا" صحزت مد

اواهند نوید همۀ انسانها نهایتاً نجات دیدناهد که مد نظریۀ رستداری عام،مسیح ای ن دارند. 

موانند بدان شناات نوید که انسانها منددیدناهد که در این فصل به ۀن اعت اد داریم، مد 2یافت.

شود )انرچه این کلمه نامیده مد انحصارنرایدمسیح ا ای ن به اا نجات یابند، ا ناهد ااقات 

ند موضون موانااوشایند است، چون نشاندهندو اشتیاق به مفنیک دیدران است ا درنتیجه مند

راد ا این یک موضون بسیار قدریند در عهدجدید است، میسیونری را که به رسا  دیدران مد

 منت ل کند(. 

 کتاب مقدس برای حفظ حیات روحانی رضوری است.  .2

(: "زندند انسان ف   بسته به نان نیست، بلنه 3:8نوید )ن ل قول از مثنیه مد 4:4عیسد در متد 

دهد که حیات راحاند ما با ملذیۀ فرماید". در اینجا عیسد نشان مدمدای که ادا به هر کلمه

شود، ه نخور که حیات جس ند ما با ملذیۀ رازانه از لذای جس ند رازانه از کالم ادا حفظ مد

بخش شود. لفلت در مخالگۀ مررمب کالم ادا برای سالمت جامنان به ه ن اندازه زیانحفظ مد

 مان.جس ند برای سالمت جسم است که لفلت در لذای

 کتاب مقدس برای آگاهی قطعی از ارادۀ خدا رضوری است.  .3

اند، از طریق اجدانشان، از پردازیم که همۀ کسانینه مابحال متولد شدهدر مخالب زیر به این مد

کالم  اند. اما این ۀناهد لالزاً مزهم بوده ا قابل اطمینان نیست. در ااقع، انرارادو ادا ۀناه شده

ال دد، موانستیم به طری های دیدر، همچون موصیۀ دیدران، نواه دراند راحمنتوب ادا نزود، مند

موقگیتهای ملییر یافته ا استفاده از استدطل م دی  شده ا ع ل ا شگور، از ارادو ادا مخمنئ 

عت دی بیان کنند، طور قابل اطور م ریزد، ارادو ادا را کم ا بیش بهموانند بهشویم. همۀ اینها مد
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ای شویم، حداقل در دنیای س وط کردهاما ف   با استفاده از این طری ها از ارادو ادا مخمنئ مند

کند ا استدطل مگیوبد را اارد فرایند فنری مان را نسزت به درست ا لل  محریف مدکه نناه، درک

کنیم، این چنین نخواهد بود شود که ناهداهد شهادت اجدامنان را رسکوب کند ا باع  مدما مد

؛ 22:10؛ 14:5؛ عاانیان 10:8؛ اال قرنتیان 15-14:2؛ رامیان 9:17)م ایسه کنید با ارمیا 

 (. 15:1؛ میتود 2:4همچنین اال میمومااد 

های ااضح ا قخگد دربارو ارادو ادا را داریم. ادا همه چیا را برای ما اما ما در کتاب م دد، بیانیه

 اش را بدانیم: "بگضد ارساری هستند کهاما به اندازو کافد برای ما ۀشنار کرده ما ارادهۀشنار ننرده، 

فرزندان ما ۀشنار کرده است ما از ما ا  داند، اما قوانین اود را برایف   اود ادااند، ادای ما مد

رای ما (. اکنون برای ما هم مانند زمان موسد: ادا کالمش را ب29:29" )مثنیه ۀنها پیرای کنیم

عیب" بودن در نظر اش را بجا ۀاریم. "بدۀشنار کرد ما از رشیگت اش اطاعت کنیم ا درنتیجه اراده

(. "اوشا به حال" کسد که از ارادو 1:119ادا، یگند "پیرا رشیگت ادااند ]باشیم[" )ماامیر 

شب ا راز" در " است ا"یگت ادااند"در رش(، بلنه شادماند اا 1:1کند )ماامیر رشیران پیرای مند

ق مد (. داست داشنت ادا )ا درنتیجه عمل کردن به طری د 2:1کند )ماامیر رشیگت ادااند مگمر

اواهیم (. پ  انر مد3:5که باع  اشنودی ااست(، یگند "از احنام اا اطاعت کنیم" )اال یوحنا 

 ابیم. ۀناهد ااصد از ارادو ادا داشته باشیم، باید با مخالگۀ کتاب م دد به ۀن دست ی

موان استدطل کرد که کتاب م دد برای شناات قخگد دربارو هر چیای در ااقع، از یک لحاظ مد

دانیم، واری است. شاید یک فیلسوف چنین استدطل کند: این ح ی ت که ما همه چیا را مند

ن دانیم، نامخمنئ باشیم. چو کنیم که مدنیازمند ۀن است که دربارو همۀ چیاهاید که ادعا مد

مواند اابت کند که ۀنچه به نظرمان درست بود، در ااقع بگضد از ااقگیتهای ناشنااته برای ما، مد

لل  بوده است. اما ادا از همۀ ااقگیتهاید که مابحال اجود داشته یا اجود اواهد داشت، ۀناه 

رو نوید، در کتاب م دد با ما سخن نفته ا در ۀن دربااست. این اداید که هرنا درا  مند
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مواند اودش، ما ا جهاند که ۀفریده، ح ایق بسیاری را بیان کرده است. هیچ ااقگیتد هرنا مند

 براالف ح ی تد باشد که موس  این عالِم مخلق بیان شده است. 

اوانیم، در م ایسه با هر دانش درنتیجه، جایا است که ما دربارو ح ای د که در کتاب م دد مد

براوردار باشیم. انر بخواهیم دربارو میاان قخگیت  ان بیشرتیاطمیندیدری که داریم، از 

ۀاریم، بیشرتین شناات ن سخن بدوییم، در این صورت شنااتد که از کتاب م دد بدست مد

را بتوان برای هر نون دانش انساند بنار برد، این ه ن  ی ینقخگیت را اواهد داشت. انر کلمۀ 

عنوان کالم ادا ن بنار راد. مسیحیاند که کتاب م دد را بهدانشد است که باید این کلمه برای ۀ 

اسیلۀ ذهن نراید فلسفد در مورد احت ل دستیابد به دانش قخگد بهپذیرند، از شکر مد

نریاند. پ  از این لحاظ، درست است که بدوییم برای کسانینه عالِم مخلق نیستند، محدادمان مد

 چیای واری است. کتاب م دد برای دانش قخگد دربارو هر 

اما کتاب مقدس برای آگاهی از وجود خدا یا آگاهی از چیزی دربارۀ شخصیت خدا و  .4

 قوانین اخالقی رضوری نیست.

موانند به شناات ادا دست اوانند، چه بدوییم؟ ۀیا ۀنها مددربارو کسانینه کتاب م دد را مند

، دستیابد به میااند از شناات ادا، بدان لهبموانند چیای دربارو رشیگت اا بدانند؟ یابند؟ ۀیا مد

 کتاب م دد امنانپذیر است، حتد انر این شناات، کامالً قخگد نزاشد. 

 الف. مناشفۀ عام ا مناشفۀ ااص. 

بگضد از صفات ا  اجود ادادنیای اطرافشان به شنااتد از  موانند ف   با مشاهدو اود امردم مد

ت ا فضای بینران صنگ سازدجالل ادا را ۀشنار مد "ۀس ننوید: دست یابند. داااد مد اا

های قدرت (. نداه کردن به ۀس ن یگند دیدِن نشانه1:19کند" )ماامیر دستهای اا را بیان مد

 نامحداد، حنمت ا حتد زیزاید ادا؛ یگند مشاهدو نواه شنوهمندی از جالل ادا. 

موانند شواهد اجود ا ماهیت ادا را در کنند، مندحتد کسانینه با رشارمشان ح ی ت را رسکوب مد

 نظام ال ت نادیده بدیرند:
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، زیرا ادا ۀن را در پیش نها ۀشنار استۀ موانند بدانند، بر زیرا ۀنچه ۀدمیان دربارو ادا مد" 

چش ن ایشان قرار داده است. از زمان ۀفرینش دنیا، صفات نادیدنِد اا یگند قدرِت ازلد ا 

 شود ا از این را ۀنها ابداً راشند مشاهده مده اا ۀفریده است، بهدر چیاهاید کاُلوهیت اا 

اا را منریم ا ست طوری که شایستۀ اا ادا را شنااتند الد ۀن عذری ندارند. انرچه ۀنها

شنرنذاری ننردند. در عوض افنارشان کامالً پوچ نشته ا ع ل ناقص ۀنها میره شده است" 

 (.21-19:1)رامیان 

ای از اجود ا شخصیت اداست، بلنه حتد رشیران منها ال ت نشانهنوید که نه در اینجا پول  مد

موان دربارو ادا دانست، "برای ۀنها ۀشنار" است ا در دهند. ۀنچه مدها را مشخیص مدنیا این نشانه

م ا طوری که شایستۀ ااست اا را منریشنااتند(، اما "ۀنااقع "ۀنها ادا را شنااتند" )ظاهراً اا را مد

دهد که بدوییم همۀ اشخاص، حتد رشیرمرین شنرنذاری ننردند". این عزارت به ما اجازه مد

نوید ادا اجود دارد ا اا یک االق قدریند اشخاص، از شناات دراند یا درکد براوردارند که مد

شود، عزارمد که به همۀ ال ت، از جمله است. این دانش "در چیاهاید که اا ۀفریده" دیده مد

یت اشاره مد  کند. برشر

دهد که حتد لیرای نداراند که هیچ ناارش منتوبد از ادامه داده ا نشان مد 1پول  در رامیان 

کنند. پول  در فهرست رشیگت ادا ندارند، هنوز در اجدانشان فرمانهای ااالقد ادا را درک مد

کند که این راند صحزت مدبارو رشیکشد، ناان، فریزناری..."( در طوطند نناهان )"حسادت، ۀدم

دانند که کنندنان چنین کارها مستوجب با اجود ایننه حنم ادا را مددهند: " کارها را انجام مد

کنند" کنند، بلنه دیدران را نیا در انجام ۀنها مشویق مدنه ف   اودشان این کارها را مد مرنند الد

 سرتده.  حداقل در مگیار ندانند که نناهشان اخاست، (. رشیران مد32:1)رامیان 

ارند: کند که رشیگت منتوب را ندسپ  پول  دربارو عمل اجدان در لیریهودیاند صحزت مد

دهند، مگلوم است "هرناه لیریهودیان که دارای رشیگت نیستند، احنام رشیگت را طزیگتاً انجام مد

دهد که م ررات ان نشان مدکه رشیگت ۀنها اودشانند. با اجود ایننه رشیگت کتزد ندارند، رفتارش
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 کند. زیراشده ا اجدۀنهای ایشان نیا درستد این را مأیید مد هایشان نوشتهرشیگت در قلب

 (.15-14:2مناید" )رامیان کند ا یا از ۀنها دفان مدافنارشان یا ۀنها را مالمت مد

ین نواه ااقات ا دهد، اما ناهداجدان لیرای نداران دربارو مگیارهای ااالقد ادا نواهد مد

نوید ناهد ااقات رشیگت ادا بر قلب لیرای نداران، محریف یا رسکوب شده است. پول  مد

مناید". شناات رشیگت کند" ا ناهد ااقات افنارشان از ۀنها "دفان مدافنارشان ۀنها را "مالمت مد

های ااالقد ادا به ادا از چنین منابگد، هرنا کامل نیست، بلنه ف   کافد است ما دربارو مگیار 

یت ۀناهد دهد )پول  بر این اساد استدطل مد ااطر نناه در ناد کند که همۀ انسانها بههمۀ برشر

 ادا ُمجرم هستند، حتد کسانینه رشیگت منتوب ادا را در کتاب م دد ندارند(. 

 اسیلۀ ال ت به ۀن دستۀناهد از اجود، شخصیت ا رشیگت ااالقد ادا که همۀ انسانها به

طور کلرد برای همۀ انسانها است(. مناشفۀ عام شود )زیرا بهیابند، لالزاً "مناشفۀ عام" نامیده مدمد

با مشاهدو طزیگت، مشاهدو مأایر هدایت ادا در ماریخ ا ح ر دراند نسزت به اجود ادا ا رشیگت 

دارد.  رقف مناشفۀ ااصشود. مناشفۀ عام با اش که در دران هر کسد قرار داده، حاصل مد

کند، همچون کالم کتاب م دد، کالم مناشفۀ ااص به کالم ادا دربارو افراد ااص اشاره مد

انزیای عهدعتیق ا رسوطن عهدجدید ا کالم ادا که با اشارو شخصد اعالم شده، از جمله در کوه 

 سینا یا در مگمید عیسد. 

ت بارند برای جامگه است، چون این ح ی ت که همۀ انسانها از رشیگت ااالقد ادا ۀناه اند، برک

د برای رشارت انسانها ا هیچ محدادیتد از طرف دانستند، هیچ محدادیت اجت عانر ۀن را مند

موانند در رابخه ااطر شناات مشرتک دربارو درست ا لل ، لالزاً مسیحیان مداجدانشان نزود. به

ای ا الدوهای مجارت ا کار حرفه با مساهل قانون مدند، مگیارهای اجت عد، ااالقیات اساسد در

قابل قزول اع ل در زندند عادی به موافق بیشرتی برسند. ۀناهد از اجود ا شخصیت ادا، پایۀ 

شود انجیل در قلب ا ذهن یک لیرمسیحد منخ د به نظر کند که باع  مداطالعامد را فراهم مد
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اند، پ  این ارهای اا را زیر پا نذاشتهدانند که ادا اجود دارد ا ۀنها مگیبرسد؛ لیرای نداران مد

 برای ۀنها باشد.اا اوش اا که مسیح ُمرد ما بهای نناهان شان را بپردازد، باید ااقگاً یک 

 ب. مناشفۀ ااص برای نجات واری است. 

موانند انجیل یا راه نجات را نوید که مردم مدجا منداما باید مأکید کرد که کتاب م دد در هیچ

اا  یلۀ مناشفۀ عام بشناسند. شاید بدانند که ادا اجود دارد، اا االق ۀنهاست، ۀنها باید ازاسبه

اسیتاند. اما چدونه اطاعت کنند ا برعلیه اا نناه کرده اا برای  اشتیاقمواند با ادا مد عدالتا  قدر

ۀن را مخابق داشته باشد، رازی است که لیر از کتاب م دد، هیچ مذهب دیدری  بخشش نناهان

مواند بدان مناشفۀ ااص از کند که این مدۀشنار ننرده است. کتاب م دد هم ما را امیداار مند

سوی ادا کشف شود. شدفتد عظیم فدیۀ ما در این است که ادا اودش راه نجات را با فرستادن 

پردازد ا پرسش که هم ادا ا هم انسان است، فراهم کرد ما منایندو ما باشد ا جاای نناهان ما را ب

اندیا با هم درۀمیاد. نهایت حنی نه ا فید شدفتدرنتیجه، عدالت ا محزت ادا را با یک عمل بد

این ااقگیت که به نوش مسیحیان عادی شده، نزاید شدفتد اش را برای ما از دست بدهد: این 

 ف   موس  انسان، بدان مناشفۀ ااص ا شفاهد ادا امنانپذیر نزود. 

 دسپ. کفایت کتاب مق

کفایت کتاب م دد، یگند کتاب م دد کنیم:  موانیم کفایت کتاب م دد را اینخور مگریفما مد

اواست قومش در هر مرحله از ماریخ فدیه، ۀن را داشته باشند شامل همۀ کل ت اداست که اا مد

اطاعت ا اکنون شامل همۀ چیاهاید است که ما نیاز داریم ما ادا برای نجات، اعت د کامل به اا ا 

 کامل از اا به ما بدوید.

کند که ف   در کتاب م دد باید به دنزال کالم ادا برای این مگریف بر این ااقگیت مأکید مد

داند ۀنچه در کتاب م دد به ما نفته، برای ما کند که ادا مداودمان باشیم. همچنین یادۀاری مد

 دی کنیم ا راضد ا اشنود باشیم. کافیست ا باید به ااطر مناشفۀ عظیمد که به ما داده، شا



 

 

 
81 

شود: "ا از ح یت مهِم کتاب م دد ا موضیح این ۀموزه در کالم پول  به میمومااد یافت مد

نجات اسیلۀ ای ن به مسیح عیسد به که قادر است به مو حنمت بزخشد ماکودکد با کالم ادا، 

دهد که در اینجا منظور از ن مدزمینه نشاش(. این پی15:3ای" )دام میمومااد ، ۀشنا بودهیابد

، مرجمۀ هاارو نو(. این 16:3"کُتب م درد"، کل ت منتوب کتاب م دد است )دام میمومااد 

نشاندهندو ۀن است که کالم ادا در کتاب م دد، کل مد از جانب اداست که برای نجات نیاز 

 خشند.موانند "برای نجات" به ما حنمت بزداریم؛ این کل ت مد

دهند که کتاب م دد برای مجهیا ما در زندند مسیحد کافیست. ماامیر ت دیدر نشان مدعزارا

". این ۀیه، برابری گت ادااند هستندرشینوید: "اوشا به حال کامالن طریق که پیرا مد 1:119

عیب هستند، از رشیگت دهد؛ کسانینه بدعیب" بودن را با "پیرای از رشیگت ادااند" نشان مد"بد

اواهد، در کنند. در اینجا یک نشانه داریم که یام چیاهاید که ادا از ما مدپیرای مد ادااند

عیب بودن مگنای بدکالم منتوب اا ازت شده است. در ااقع انجام همۀ فرمانهای کتاب م دد به

مواند با "محافظت ۀن ]راه اود[ موافق کالم مو"، اوانیم مرد جوان مددر نظر اداست. سپ  مد

نوید ادا کتاب م دد را داد ما ما "برای هر (. پول  مد9:119ه اود را پاک نداه دارد" )ماامیر "را

 (.17:3کاِر نینو کامالً ۀماده ا مجها ]باشیم[" )دام میمومااد 

توانیم هر آنچه را که خدا دربارۀ موضوعات خاص بیان کرده و پاسخ سؤاالمتان ما می .1

 را بیابیم. 

طور کامل از کلر کتاب م دد اطاعت نخواهیم کرد که در زندند کنوند، هرنا بهدانیم الزته ما مد

از این کتاب(. درنتیجه شاید در ابتدا  13ا فصل  10-8:1؛ اال یوحنا 2:3)مراجگه کنید به یگ وب 

بسیار مهم نزاشد که بدوییم منها کاری که باید انجام دهیم، چیای است که ادا در کتاب م دد به 

دهد، چون به هرحال، ما هرنا قادر نخواهیم بود که از همۀ ۀنها در این زندند اطاعت مد ما فرمان

کنیم. اما ح ی ِت کفایت کتاب م دد در زندند مسیحد ما اهمیت زیادی دارد، چون به ما مواناید 

بخشد که یرکامان را در جستجوی کالمد که ادا به ما داده، ف   بر کتاب م دد مگخوف مد
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پایان جستجو در یامد کتب مسیحد در رسارس ماریخ یا یامد مگالیم ما را از منلیف بد کنیم ا

رسد، نجات بخشد ما اواستۀ کلیسا یا یامد احساسات ا حاطت دراند که هر رازه به ذهن ن مد

تاب موانیم به نتایج ااضحد دربارو بسیاری از مگالیم کادا را برای اود بیابیم. عمالً، یگند ما مد

 م دد دست یابیم. 

موانیم همۀ عزارامد را که مست ی ً مربوط به مساهل بگالاه، این ۀموزه به این مگناست که ما مد

اره یا شخص مسیح یا کار راحای است، جمعۀموزه ال دد در زندند کنوند ۀاری کنیم، از جمله کفر

یم کتاب م دد دربارو کفایت یدر، مگلای ا ااالقد ا صدها مورد دای نداران. در این سؤاطت ۀموزه

ادا از ما ما قادر به یافنت چیای اواهیم بود که بخشد که کتاب م دد به ما اطمینان مد

موانیم اواهد در این بخشها دربارو ۀن فنر کنیم یا ۀنها را انجام دهیم. در بسیاری از این موارد مدمد

اواهد که به ۀن فنر اریخ، چیای را که ادا از ما مدمخمنئ باشیم که ما با اکرث کلیساها در رسارس م

مر، ۀموزو کفایت کتاب ایم. به عزارت سادهدرستد منظیم کردهکنیم یا انجام دهیم را یافته ا به

مند ا ااالقیات را مخالگه کنیم ا پاسخ سؤاطیان را موانیم الهیات نظامنوید که مدم دد به ما مد

 بیابیم. 

 سی که داده شد، برای هر مرحله از تاریخ فدیه کافی بود. میزان کتب مقدّ  .2

مواند کالم بیشرتی را به کالمد که به ۀموزو کفایت کتاب م دد به این مگنا نیست که ادا مند

موانند اودشان کالمد را به ۀنچه قومش اعالم کرده بد افااید. بلنه به این مگناست که انسانها مند

، ردهادا کالم دیدری را به انسانها اعالم نناایند. بگالاه، این ح ی ت که که ادا اعالم کرده، بد اف

اواهد چیای لیر از ۀنچه را که اکنون در کتاب م دد داریم، باار یا به این مگناست که اا از ما مد

 اطاعت نننیم. 

بدوید موانست به قومش کند ما بدانیم که ادا چدونه مداین ننته مهم است، چون به ما کمک مد

که کالمش به ۀنها، در بسیاری از بخشهای ماریخ فدیه کافد بود ا ایننه چدونه اا موانست بگداً 

نوید: "بگضد ارساری هستند که موسد مد 29:29مخالزد را به این کالم بد افااید. مثالً در مثنیه 
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ۀشنار کرده است ما از داند، اما قوانین اود را برای ما ا فرزندان ما ف   اود ادااند، ادای ما مد

 ۀنها پیرای کنیم." 

قدم شده است. اا کند که ادا همیشه برای ۀشنار کردن مساهل به ما پیشاین ۀیه به ما یادۀاری مد

مصمیم نرفته که چه چیای را ۀشنار کند ا چه چیای را ۀشنار ننند. چیاهاید که ادا در هر مرحله 

ده، ش در ۀن زمان بود ا ۀنها باید این چیاها را مخالگه کر از ماریخ فدیه ۀشنار کرده بود، برای قوم

کردند. با پیرشای بیشرت در ماریخ فدیه، چیاهای بیشرتی به کالم ادا ای ن ۀارده ا اطاعت مد

 کرد. افااده شد که این ماریخ را ازت کرده ا مفسیر مد

 

 کاربردهای عملی کفایت کتاب مقدس. .3

های عملد متگددی برای زندند مسیحد ما دارد. فهرست زیر ۀموزو کفایت کتاب م دد، کاربرد

 برای کمک است، الد یک فهرست جامع نیست. 

 الف. مشویق به جستجوی کتاب م دد برای یافنت پاسخها. 

ای ۀ ۀموزهداشته باشیم )دربارو مسئل مفنریاواهد چه در مالش برای ۀناهد از ایننه ادا از ما مد

رشای  ااص(، کفایت کتاب م دد باید ما را مشویق کند. باید مشویق  )در کار کنیمااص( یا چه 

شود. به اواهد دربارو این سؤال به ما بدوید، در کتاب م دد یافت مدادا مد هر ۀنچهشویم که 

دهد، چون رسد، پاسخ مداین مگنا نیست که کتاب م دد به همۀ سؤاطمد که به فنرمان مد

(. اما به این 29:29داند" )مثنیه ود ادااند، ادای ما مد"بگضد ارساری هستند که ف   ا

موانیم شویم که برای زندند مسیحی ن ااقگاً مهم است، مدمگناست که اقتد با مشنلد مواجه مد

 مان کند. مواند برای این مشنل، راهن یدبا اعت د به رسا  کتاب م دد برایم ا از ۀنجا ادا مد

یابیم، پاسخ مست یم کتاب م دد به سؤاملان نیست. )مثالً اقتد ه مدالزته ناهد ااقات پاسخد ک

سگد کنیم از کتاب م دد بفهمیم که صزح رازهای ینشنزه با چه مرمیزد پرستش کنیم یا در 

هندام دعا بهرت است زانو بانیم یا بایستیم، یا در طول راز در چه زماند باید لذا بخوریم ا لیره(. در 
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طور ااص فنر نیم که ادا از ما نخواسته در رابخه با این سؤال بهنیری کیم نتیجهمواناین موارد مد

یا عمل کنیم )لیر از قواعد کلرد دربارو ندرش ا اهداف ن(. اما در بسیاری از موارد دیدر، راهن ید 

                    کند یابیم که ما را برای "هر کاِر نینو" مجهیا مدمست یم ا ااضحد را از ادااند مد

 (. 17:3)دام میمومااد 

 ب. هشدار برای ایننه چیای به کتاب م دد نیفاایید. 

زش نزاید ار ا  نزاید چیای به کتاب م دد بیفااییمکند که کفایت کتاب م دد به ما یادۀاری مد

ید ا . م ریزاً یام ۀیینهای کلیساهای دیدر را با ارزش کتاب م دد برابر بدانیمیک از نوشتههیچ

کنند به کتاب م دد ای ن دارند، اما اند. مثالً مورمونها ادعا مدها، این قاعده را زیر پا نذاشتهفرقه

حد نیا نیا از اقتدار الهد براوردار است. دانشمندان مسی کتاب مورمونکنند که همچنین ادعا مد

سالمت با کلیدی در کتاب علم ا د، اما در عمل کتاب کنند که به کتاب م دد ای ن دارنادعا مد

، نوشتۀ ِمری ِبینر اِدی، را از لحاظ اقتدار با کتاب م دد برابر دانسته یا باطمر از ۀن م دد

نذارند، نوید چیای به کالم اا نیفاایید، زیر پا مددانند. چون این ادعاها، فرامین ادا را که مدمد

فت اواهند شد. حتد در کلیساهای مسیحد نزاید فنر کنیم که کالم دیدری از ادا در این کتب یا

نیا ناهد ااقات اقتد افراد از کالم کتاب م دد مجااز کرده ا با اعت د کامل نظرات جدیدی را 

شان را نه بر پایۀ کتاب کنند، مرمنب چنین اخاید شده ا مگالیمدربارو ادا یا ۀس ن اعالم مد

کنند از دنیا رفته ا نذارند که ادعا مدامد مدم دد، بلنه بر پایۀ حدد ا ن نهای اود یا مجربی

 اند. داباره زنده شده

 ا با کتاب م دد برابر ندانید. های دیدر ادا ر پ. هشداری دربارو ایننه راهن ید

یک از مناشفات امرازی ادا نزاید از لحاظ اقتدار هیچدهد که کفایت کتاب م دد به ما نشان مد

در زمانهای نونانون در رسارس ماریخ کلیسا ا مخصوصاً در  نرفته شوند.برابر با کتاب م دد در نظر 

اند که ادا موس  ۀنها مناشفامد داده که به نفع کلیسا جنزش ُمدرن کاریامامیک، مردم ادعا کرده

طور نویند ادا ۀنها را بهاست. حتد کسانینه در کلیساهای لیرکاریامامیک هستند، لالزاً مد



 

 

 
85 

باید  3موانیم چنین ادعاهاید را ارزیابد کنیم،ا "راهن ید کرد". اما ما مدااصد"هدایت کرد" ی

طور نظری یا عملد( چنین مناشفامد برابر با کتاب م دد مراقب باشیم که هرنا اجازه ندهیم )به

اواهد به چیای دربارو اا یا کارش در در نظر نرفته شوند. باید پافشاری کنیم که ادا از ما مند

شود، ای ن داشته باشیم. باید در این مناشفات ذکر شده، اما در کتاب م دد یافت مندجهان که 

رسند، اما اواهد از این فرامین ااالقد که به این طریق به ما مدپافشاری کنیم که ادا از ما مند

اند، اطاعت کنیم. کتاب م دد شامل یامد کالم اداست که ما برای در کتاب م دد مأیید نشده

 4ت د ا اطاعت کامل از اا نیاز داریم.اع

 . هشداری برای ایننه نناهان یا دراواستهای بیشرتی را به چیاهای مذکور در کتاب م دد 

 نیفااییم. 

هیچ نناهد نیست که در کند که کفایت کتاب م دد، در مورد زندند مسیحد به ما یادۀاری مد

. پیرای از رشیگت ادااند یگند نشده باشدن منع ااسخۀ پیامد ۀ رصاحت یا بهکتاب م دد، به

(. بنابراین نزاید ممنوعیتد را به چیاهای مخرح شده در کتاب 1:119عیب" بودن )ماامیر "بد

م دد بیفااییم. ناهد ممنن است رشایخد ایجاد شود که مثالً برای یک مسیحد نوشیدن قهوه یا 

ال به بُتها اشتزاه باشد )مراجگه کنید به ا کوکا کوط یا رفنت به سین  یا اوردن نوشت م دیم شده

مانینه مگلیم ااص یا قاعدو کلرد کتاب م دد برای منع ۀنها )یا هر عمل ز (، اما ما 10-8قرنتیان 

منهاید دیدری( برای همۀ ای نداران در یام دارانها منایان نشود، باید مأکید کنیم که این اع ل به

 اند.   موس  ادا برای قومش منع نشدهۀلود نیستند ا در همۀ رشاینناه

دند هااران مسیحد کند که مواند اوشد ا ۀرامش عظیمد را اارد زنکشف این ح ی ت عظیم مد

کنند ا لالزاً مخمنئ ساعات بیش ری را رصف جستجوی ارادو ادا در اار  از کتاب م دد مد

ه به کفایت کتاب م دد اعت اد دارند، اند. در عوض، مسیحیاند کنیستند که ۀیا ارادو اا را دریافته

باید با اشتیاق، ارادو ادا را در کتاب م دد جستجو کرده ا بیابند. ۀنها باید با اشتیاق ا مررمزاً در 
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موانند با اطاعت از ادا رشد کرده ا با ۀزادی ا ۀرامش عظیم در زندند مسیحد ۀشنا شوند. سپ  مد

 مامورنوی  بدویند: 

زیرا که اصایای مرا  رامدر ۀزادی راه مددارم ما ابداآلباد! وسته نداه مد"ا احنام مو را پی

ا هیچ چیا باع   کساند که احنام مو را داست دارند، سالمتد بارند دارند... امطلزیده

 (. 165، 45-44:119للاش ایشان نخواهد شد" )ماامیر 

 چ. مشوی د برای رضایت ا ارسندی از کتاب م دد. 

ای مأکید باید بر چیای ا ااالقی ن زهکند که در مگلیم ۀمو  دد به ما یادۀاری مدکفایت کتاب م

کند ا از ۀنچه که ادا در کتاب م دد به ما نفته، راضد ا ارسند کنیم که کتاب م دد مأکید مد

. دربارو بگضد از موضوعات، ادا در کتاب م دد چیای به ما ندفته یا چیاهای اندکد نفته باشیم

داند" ید به یاد داشته باشیم که "بگضد ارساری هستند که ف   اود ادااند، ادای ما مداست. با

( ا ادا در کتاب م دد برای ما ۀشنار کرده که دقی اً چه چیای برای ما درست 29:29)مثنیه 

است. ما باید این را بپذیریم ا فنر نننیم که کتاب م دد کمرت از ۀن چیای است که باید باشد یا 

کنیم که ای کاش ادا اطالعات بیشرتی را دربارو موضوعامد که مراجع کتاب م دسد بسیار  ۀرزا

 کمد برای ۀنها موجود است، به ما داده بود. 

های پرامستاِن نهضت انجیلد را از یندیدر جدا کرده، م ریزاً همیشه ای که فرقهموضوعات ۀموزه

نیریهای ر ۀنها داشته ا موضوعامد که نتیجهمخالزد بوده که کتاب م دد مأکیدهای نسزتاً کمد ب

 های مست یم کتاب م دد. مثالً ما دربارو ۀنها باید بیشرت برنرفته از استنزاط ماهرانه باشد ما بیانیه

ااطر راش "صحیح" ادارو کلیسا، ماهیت دقیق حضور مسیح در شام ای همیشدد بهمفاامهای فرقه

 بازنشت مسیح ایجاد شده یا ادامه یافته است.ادااند ا مرمیب دقیق اقایع مربوط به 

یک هیچ اهمیت هستند ا کتاب م دد هیچ راه حلرد برایما نزاید بدوییم که این مساهل همدد بد

از ۀنها ندارد )در ااقع، با احرتام به بسیاری از ۀنها، در فصلهای بگدی این کتاب از یک راه حلر ااص 

بر این موضوعات  کتاب م دد مأکیدهای مست یم کمدح یت اواهد شد(. اما چون م ریزاً 
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ای، لالزاً بیشرتین اقت زندنیشان را دقی اً اندیا است که رهاان فرقهۀمیا ا لمداشته، این طگنه

سازد. ۀیا های دیدر مدکنند که فرقۀ ۀنها را متفاات از فرقهای کوچند مدرصف دفان از ننات ۀموزه

ه از اشتیاق به احدت فنری در کلیساست یا شاید ما حدادی برنرفته از چنین مالشد، ااقگاً برنرفت

لرار انساند، اشتیاق برای دستیابد به قدرت بر دیدران ا مالش برای موجیه اود باشد، چیاهاید 

 که برای ادا نااوشایند ا نهایتاً برای کلیسا لیرۀموزنده است؟

 

 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

موانیم بدوییم که کتاب م دد ااضح کنید. چرا ما مد "اضوح کتاب م دد" را مگریف .1

 است؟

 کنند؟با موجه به مگریف باط، چرا ناهد ااقات مردم کتاب م دد را اشتزاه درک مد .2

 حداقل سه چیای را که کتاب م دد برای ۀن واری است، نام برده ا موصیف کنید.  .3

نند؟ انر پاسختان مثزت است، ارو ادا بداموانند بدان کتاب م دد چیای دربۀیا مردم مد .4

 موانند دربارو اا بدانند؟چه چیای را مد

چون ادا در طول یک دارو طوطند، مخالزد را به کتاب م دد افااده، ۀیا ۀموزو کفایت  .5

کتاب م دد برای مردم عهدعتیق کاربرد دارد، کسانینه ف   بخشهاید از چیای را در 

 ا نه؟ نامیم؟ چرا یا چر م دد مدااتیار داشتند که ما اکنون ۀن را کتاب 

 ۀیا ادا چیای را از ما اواسته یا برای ما منع کرده که در کتاب م دد فرمان داده نشده یا .6

 منع نشده باشد؟ موضیح دهید. 

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی  .3
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رسد که مخالفتهای بسیار انر ۀموزو اضوح کتاب م دد راست است، پ  چرا به نظر مد .1

و مگلیم کتاب م دد در بین مسیحیان اجود دارد؟ بگضیها با مشاهدو نونانوند زیادی دربار 

موانند کاری کنند که کتاب رسند که "مردم مددر مفسیر کتاب م دد به این نتیجه مد

اواهند". به نظرمان عیسد به این بیانیه چه پاسخد م دد چیای را بدوید که ۀنها مد

 داد؟مد

رست یا للخد برای اکرث عزارات کتاب م دد یا همۀ عزارات ۀن ۀیا به نظرمان مفسیرهای د .2

طور کلرد ااضح نیست، چه ملییری در کردید که کتاب م دد بهاجود دارد؟ انر فنر مد

شد؟ ۀیا اعت اد به اضوح کتاب م دد، بر دقت ش  در مخالگۀ منت پاسختان ایجاد مد

ید به یک پاسخ کتاب م دسد کنکتاب م دد مأایر اواهد نذاشت؟ ۀیا اقتد سگد مد

ای یا ااالقد دست یابید، بر راشد که به رسا  کتاب م دد دربارو بگضد از مشنالت ۀموزه

 راید، مأایر اواهد نذاشت؟مد

دهید، باید از اا بخواهید که چه چیای را بیش از ب یۀ اقتد به یک لیرای ندار شهادت مد .3

ه کسد دان اواندن کتاب م دد یا بدان ایننشناسید که بچیاها بخواند؟ ۀیا کسد را مد

دربارو کتاب م دد به اا چیای نفته باشد، مسیحد شود؟ پ  منلیف االیۀ یک میسیونر 

 دهنده چیست؟بشارت

اقتد ما فگاطنه در پد شناات ارادو ادا هستیم، بیشرتین اقت ا مالش ن را باید در کجا  .4

کنید؟ ۀیا قواعد ادا ن را در کجا رصف مدرصف کنیم؟ عمالً، ش  بیشرتین اقت ا مالشتا

در کتاب م دد ا راهن ید ۀشناری که از احساسات، اجدان، موصیه، موقگیتها، استدطل 

کنیم، با یندیدر ملایرت دارند؟ چدونه باید در پد رفع این انساند یا جامگه دریافت مد

 ملایرمها باشیم؟



 

 

 
89 

اص مخالب بیشرتی دد دربارو یک موضون ااید که ای کاش کتاب م ۀیا مابحال ۀرزا کرده .5

اندیاد؟ پ  از مخالگۀ این نفته بود؟ یا مخالب کمرت؟ به نظرمان چه چیای این ۀرزا را برمد

 کنید؟کند، چه پیشنهادی مدفصل، به کسد که امراز چنین ۀرزاید را مد

 

 اصطالحات خاص  .4

 عیببد

 اضوح کتاب م دد

 علم مأایل

 مناشفۀ عام

 علم مفسیر

 اشفۀ طزیگدمن

 وارت کتاب م دد

 مناشفۀ ااص

 کفایت کتاب م دد

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 7-6:6مثنیه 

دار. به فرزندان اود مگلیم بده ا اواه کنم، در دل اود نداهاین سخناند را که امراز به مو ابال  مد" 

شه دربارو ۀنها صحزت در اانه باشد اواه در بیران، اواه در حال اسرتاحت باشد اواه بیدار، همی

 ." کن

 ____________________ 

 مراجگه کنید. 18ا فصل  10اند، محنوم کند، به مزح  فصل دربارو این سؤال که ۀیا منصفانه است که ادا کساند را که هرنا دربارو مسیح نشنیده .1

 کنید. ، دربارو این ح ی ت که همۀ انسانها نجات نخواهند یافت، مراجگه18ا فصل  10به فصل  .2
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بندی شده، ا یابد، یگند زمانینه کتب رسمد کتاب م دد جمع، دربارو احت ل اجود نوعد مناشفه از سوی ادا که در زمان حال ادامه مد29به فصل  .3

 دربارو عخیۀ نزورت مراجگه کنید. 30مخصوصاً به فصل 

نوید بگضد پذیرم )یگند دیدناهد که مدنرا" دربارو عخایای راحاند را مدکنم که در این قسمت این مفهوم را برسانم که یک دیدناه "موقفمن ۀرزا مند .4

کنم که بدویم، ااتصاص دادِن جایداه رصیح یا از عخایا، از جمله نزورت ا صحزت به زبانها، با مرگ رسوطن متوقف شدند(. ف   در این قسمت ۀرزا مد

 کشد، اخرناک است.کتاب م دد در زندند مسیحد را به چالش مدحتد لیررصیح به این عخایا که در عمل، اقتدار یا کفایت 
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 آموزۀ خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفصل چهار

 ناپذیر"شخصیت خدا: صفات "انتقال

 

 + ما چدونه بدانیم که ادا اجود دارد؟ 

 موانیم ادا را بشناسیم؟ + ۀیا ما ااقگاً مد

 + ادا چه فرقد با ما دارد؟

 

 یۀ کتاب مقدسیتوضیح و پا .1

عنوان "ۀموزو ادا" به ۀن اشاره کند که ناهد ااقات بهاین فصل ۀموزو ادا یا چیای را مگرفد مد

در این فصل ا فصل بگدی،  1اللفظد یگند "مخالگۀ ادا".طور محتشود، چون کلمۀ الهیات، بهمد
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نوان "صفات" اا به ۀن عطور سنرتد بهما جوانب نونانون شخصیت ادا را بررسد اواهیم کرد که به

 شود. اشاره مد

دانیم پیش از اشاره به شخصیت ادا، واری است که با این سؤال اساسد ۀلاز کنیم، ما از کجا مد

های دفاعیات به شنل که ادا اجود دارد؟ یرکا اصلد این منت بر این سؤال نیست ا در داره

واهد اجود ادا، پایۀ مفیدی را برای ز شامر به ۀن رسیدند شده است. اما مگرفد بگضد کامل

موانیم بپرسیم که انر ادا اجود دارد، ۀیا مخالگۀ شخصیت ادا فراهم اواهد کرد. عالاه بر این، مد

 ممنن است که ما ااقگاً اا را بشناسیم؟

 الف. وجوِد خدا

دراند  موان در دا بخش بیان کرد: اال، همۀ انسانها یک ح ر پاسخ به سؤال اال در باط را مد

 شود، ای ن داریم. نسزت به ادا دارند. دام، ما به شواهدی که در کتاب م دد ا طزیگت یافت مد

 

 

 حّس درونی برّشیت نسبت به خدا.  .1

همۀ اشخاص در همه جا، یک ح ر عمیق ا دراند نسزت به اجود ادا دارند، ایننه ۀنها مخلوقات اا 

ند"، تد لیرای نداران لیریهودی "ادا را شنااتنوید که حهستند ا اا االق ۀنهاست. پول  مد

نوید (. اا مد21:1طور که شایستۀ ااست، منریم ا شنرنذاری ننردند )رامیان الد ۀن

قانه (، یگند فگاطنه یا مشتا25:1لیرای نداران رشیر"ح ی ِت ادا را به درا  مزدیل کردند" )رامیان 

نوید "ۀنچه دانستند، رد کردند. پول  مدصیت اا مدبگضد از ح ای د را که دربارو اجود ادا ا شخ

موانند بدانند، بر ۀنها ۀشنار است زیرا ادا ۀن را در پیش چش ن ایشان قرار ۀدمیان دربارو ادا مد

 (.19:1داده است" )رامیان 

داند که بگضیها این ح ر دراند نسزت به ادا را اننار کرده ا حتد با این حال کتاب م دد مد

(. 1:53؛ 1:14نوید: "اداهد نیست" )ماامیر کنند. "احمق" در دل اود مدادا را اننار مداجود 
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اندیشد: "اداهد نوید" ا بگد مرمزاً در لرار اویش مدشخص رشیر، اال "ادااند را لگن ا ناساا مد

ا دهند که نناه، مردم را به سوی مفنر نامگ ول (. این عزارات نشان مد4-3:10نیست" )ماامیر 

کند ا کسد که مفنر نامگ ول دارد یا فریب اورده، اواهد نفت: اننار اجود ادا هدایت مد

 "اداهد نیست". 

شود. ما ادا را در زندند یک مسیحد، این ۀناهد دراند نسزت به ادا، قویرت ا ۀشنارمر مد

دت ما شها ال دد با راح(؛ راح15:8بامنان در ۀس ن اواهیم شناات )رامیان عنوان پدر مهر به

شویم که عیسد مسیح در قلز ن (؛ ا ما متوجه مد16:8دهد که ما فرزندان اداییم )رامیان مد

(. این ۀناهد یک 23:14؛ یوحنا 27:1؛ کولسیان 17:3؛ افسسیان 10، 8:3ساکن است )فیلیپیان 

اا را داست ایم، اما ااقگاً مسیحد ۀن در زیاد است که انرچه ما ادااندمان عیسد مسیح را ندیده

 (. 8:1داریم )اال پرتد 

 

 

 اعتقاد به شواهد موجود در کتاب مقدس و طبیعت. .2

عالاه بر ۀناهد دراند مردم نسزت به ادا که شاهد ۀشناری بر اجوِد اداست، شواهد ۀشنار اجود 

 شوند. اا در کتاب م دد ا طزیگت دیده مد

شود. در ااقع، کتاب م دد در همه جا الزته که شواهد اجود ادا در رسارس کتاب م دد یافت مد

کند، بلنه ای از اجود ادا اراهه مندکند که ادا اجود دارد. االین ۀیۀ پیدایش نشانهفرض مد

نوید که اا چه کار کرده است: "در ابتدا ادا ۀس نها ا زمین را ۀفرید". انر ما بالفاصله به ما مد

منها ادا اجود  دانیم که نهکتاب م دد مدمگت دیم که کتاب م دد راست است، پ  بر اساد 

 بریم. دارد، بلنه به ماهیت ا اع ل اا نیا پد مد

نوید ماهیت ازلد ا الوهیت ادا دهد. پول  مددنیا نیا شواهد فراااند از اجود ادا را نشان مد

سرتده به (. این اشارو ن20:1شود" )رامیان راشند مشاهده مد"در چیاهاید که اا ۀفریده است، به
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ای از شخصیت اداست. نوعد، هر مخلوقد، نشانه"چیاهاید که اا ۀفریده"، حاکد از ۀن است که به

میاان بسیار زیادی، نواهد بر اجود  به هرحال، اوِد انسان به شزاهت ادا ۀفریده شده، که به

بدانیم که این کنیم، باید )انر مفنر درستد داریم( اداست: هرناه ما با انسان دیدری مالقات مد

مواند موس  یک االق نامتناهد ا حنیم الگاده پیچیده، ماهر، زنده ا سخندو، ف   مدموجود فوق

 ۀفریده شده باشد. 

شود، شواهد برمر دیدری نیا در طزیگت عالاه بر شواهدی که در موجودات زندو انساند دیده مد

نین "لذا ا شادماند" که ا مثربخش" ا همچاند که "فصلهای باراند اجود دارد. برنابا ا پول  نفته

(. داااد دربارو 17:14دهند )اع ل شوند، دربارو ادا شهادت مدمند مدهمۀ انسانها از ۀن بهره

نگت صا فضای بینران  سازدۀس ن جالل ادا را ۀشنار مدنوید: " شهادت ۀس نها به ما مد

کند ما شب" گرفت ادا را بیان مدمز ا شب راند ما را کند. راز سخن مددستهای اا را بیان مد

ن به ۀس ن در راز یا شب، به مگنای دیدِن اورشید، ماه ا ستارنان، (. نداه کرد2-1:19)ماامیر 

کنند که یک االق ۀس ن ا ابرهاست که همدد دامئاً با هستد ا زیزاید ا عظمتشان اعالم مد

 کند. ن را حفظ مدقدریند ا حنیم، ۀنها را ۀفریده ا نظم ا مرمیزشا

چیاهای موجود در کتاب م دد ا  همۀکنند، درستد شواهد را ارزیابد مدبنابراین برای کسانینه به

کنند که ادا هست ا اا االق قدریند ا حنیمد است که کتاب م دد اضوح اابت مدطزیگت به

را بر پایۀ امید کورکورانه  ن داریم که ادا هست، اعت ادمان کند. بنابراین اقتد ایاا را موصیف مد

ادا  بر شواهد قابل اعت د بسیار زیادی از کالم ادا ا کارهای، بلنه نذاریممندا بدان شواهد 

ه ب. این مشخصۀ ای ن ااقگد است، که اطمینان بر پایۀ شواهد قابل اعت د ا ای ن نذاریممد

 کند. اجود ادا، این مشخصه را بیان مد

عنوان برهان مگتای برای اجود ادا در نظر نرفته شوند، موانند بهمدد مدبگالاه، این شواهد ه

کنند. رد این شواهد، به این مگنا نیست که این شواهد مگتا نیستند، انرچه بگضیها ۀنها را رد مد

 کنند، اشتزاه است.بلنه ارزیابد کسانینه این شواهد را رد مد
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 پذیری خداب. شناخت

نوید که ۀیا ااقگاً ممنن است که باشیم که ادا اجود دارد، این به ما مند حتد انر ای ن داشته

موانیم ادا را بشناسیم. در بسیاری از نوید که چ در مدادا را بشناسیم ا همچنین به ما مند

ارو فرهندها، م ریزاً قابل قزول است که ای ن به اجود ادا را اعالم کنید، اما نظرات نونانوند درب

 کنیم. ناات ادا اجود دارد. اکنون ما ادامه داده ا به این مساهل رسیدند مدامنان ش

 توانیم خدا را کامالً درک کنیم.ما هرگز منی .1

موانیم کامالً ادا را درک کنیم. از این چون ادا بینران است ا ما محداد یا فاند هستیم، هرنا مند

مر، لیرقابل درک" با مفهوم قدیمداست، که اصخالح " لیرقابل درکلحاظ نفته شده که ادا 

اضوح از مفهوم متداال ۀن مت یا مواند کامالً درک شود"، بنار رفته است. این مفهوم باید به"مند

موان درک کرد، بلنه درست مواند کامالً درک شود". درست نیست که بدوییم ادا را مندشود: "مند

 موان درک کرد.طور کامل یا جامع منداست که بدوییم اا را به

عظمهت اا را مفتهیش نهایهت سهاااار سهتایش ا نوید: "اداانهد عظهیم اسهت ا بدمد 3:145ماامیر 

موانهد ." عظمت ادا فوق از ۀن است که مفتیش یا کشف شود: ۀن در عظهیم اسهت کهه مندنتوان کرد

نهدنار مها ا داا نویهد: "بهارگ اسهت امد 5:147کامالً شنااته شود. در رابخه با درک ادا، ماامیهر 

طور کامهل درک اا نامتناهد است." )مرجمۀ هاارو نو(. ما هرنا قادر نخواهیم بهود بهه بسیار نیرامند،

مر از ۀن است که بهه ۀن دسهت یافتهه یها ۀن را به درک ادا دست یابیم یا ۀن را بشناسیم: بسیار عظیم

ایندونه نوید: "، داااد مدکنیمدرک کنیم. همچنین اقتد به ۀناهد ادا از همۀ طری هایش فنر مد

، م ایسهه کنیهد بها ۀیهۀ 6:139است ا بلنهدمر از مهوان درک مهن" )ماامیهر مگرفت برایم بسیار عجیب 

17 .) 

ال دد همه چیا، حتد نوید: "زیرا راحبرد که مدپول  لیرقابل درک بودن ادا را زماند بنار مد

نوید: "کیست که بهرت از راح شخص با دکند" ا بگد ادامه داده ا ماع ق نیات ادا را کشف مد

(. پول  در پایان یک نفتدوی طوطند دربارو ماریخ 12-10:2باطن اا ۀشنا باشد" )اال قرنتیان 



 

 

 
96 

پردازد: "دالتمندی ادا چ در عظیم ا حنمت ا مگرفت ن شۀ عظیم ادا برای فدیه، به ستایش مد

 (.33:11اا لیرقابل فهم اند!" )رامیان های اا لیرقابل درک ا راههای اا چ در عمیق است! هدف

منها ما شوند که ادراک ن دربارو لیرقابل درک بودِن ادا، یک قدم فرامر راد. نهاین ۀیات باع  مد

موانیم یک چیای را کامالً دربارو ادا درک هرنا مندموانیم ادا را کامالً درک کنیم؛ بلنه هرنا مند

(، دالتمندی، 6:139(، دانش اا )ماامیر 5:147ک اا )ماامیر (، در 3:145. عظمت اا )ماامیر کنیم

فوق از موان ما برای درک کامل است. درنتیجه،  همدد(، 33:11حنمت، دااری ا طری ها )رامیان 

موانیم بدانیم که مثالً دربارو محزت، قدرت، حنمت ادا ا لیره بدانیم. اما هرنا مند چیایشاید ما 

ات دیدر اا ا همۀ چیاهای جهان، از ازل ما ابد در ارمزاط است! هرنا چدونه محزت ادا با همۀ صف

 ، صفات ادا را بشناسیم.جامعطور کامل یا موانیم بهمند

ا این ۀموزو لیرقابل درک بودِن ادا، کاربردهای مثزت زیادی برای زندند ما دارد. این یگند ما هرن

بدانیم، چون هرنا شناات چیاهاید دربارو اا، به  دااموانیم "بیش از اندازه" چیاهاید را دربارو مند

پایان نخواهد رسید ا بنابراین هرنا از لذت کشف بیشرت برمری ا عظمت کارهای اا استه نخواهیم 

 شد. 

 توانیم خدا را واقعاً بشناسیم.اما ما می .2

ادا بدانیم. در  را دربارو ح ای دموانیم طور جامع بشناسیم، اما مدموانیم ادا را بهانرچه ما مند

، راست است. درست است که نویدهمۀ چیاهاید که کتاب م دد دربارو ادا به ما مدااقع، 

(، ادا راح است )یوحنا 5:1(، ادا نور است )اال یوحنا 8:4بدوییم ادا محزت است )اال یوحنا 

نیازمند ۀن ( ا لیره. بیان این مخلب به این مگنا نیست یا 26:3(، ادا عادل است )رامیان 24:4

نیست که ما همه چیا را دربارو ادا یا محزت اش یا عدالت اش یا هر صفت دیدری بدانیم. اقتد 

نویم که سه پرس دارم، این جمله کامالً راست است، انرچه من همه چیا را دربارو پرسانم من مد

ت: ما از کتاب دانم. شناات ما از ادا نیا به همین شنل اسدانم، حتد دربارو اودم هم مندمند

موانیم بگضد از م دد، شناات درستد دربارو ادا داریم، انرچه شناات جامگد نداریم. ما مد
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دانیم، مانند داااد ا اقتد ۀنها را مد -حتد بسیاری از ۀنها را -افنار ادا را از کتاب م دد بدانیم

 (. 17:139داریم )ماامیر ۀنها را "نرامد" مد

دهد. شناسیم، نه ف   ح ای د دربارو اا یا اع لد که انجام مدادا را مد دِ او مر ایننه ما حتد مهم

شویم. من ، یایا قاهل مداشخاصا شناات  ح ایقما در کاربرد رازانۀ زبان اندلیسد، بین شناات 

دانم، اما موانم بدویم که بسیاری از ح ایق را دربارو رهی  جمهور ایاطت متحده مددرستد مدبه

شناسم، به این مگنا اواهد بود که با اا شناسم. انر بدویم اا را مدرا مد اایست که بدویم درست ن

 ام. دی با اا رابخۀ شخصد برقرار کردهام ا حداقل ما حدا مالقات ا صحزت کرده

موانیم به ح ای د دربارو اا پد موانیم اوِد ادا را بشناسیم، اما ف   مدنویند ما مندبگضیها مد

موانیم ادا را ه نخور که اند که ما مندای دیدر نفتهکند. عدهیا بدانیم که اا چه کار مد بایم

موانیم اا را در ارمزاط با اودمان بشناسیم )با این استنزاط که این هست بشناسیم، بلنه ف   مد

شناات ما گددی دربارو نوید. عزارات متنوعد متفاات هستند(. اما کتاب م دد این را منددا، به

 اوانیم: ا مدکنند. ما کالم ادا را در ارمیادا صحزت مد اودِ از 

"حنیم به حنمت اویش فخر ننند ا مرد نیرامند به نیرای اود نَنازد ا دالتمند به دالت 

ا  شناسدمرا مدکه فهم دارد ا  کند، به این فخر کنداویش نزالد. بلنه هر که فخر مد

ۀارم. زیرا از ه جا مدمحزت ا انصاف ا عدالت را در جهان ب داند که من یهوه هستم کهمد

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 24-23:9دو ادااند." )ارمیا این است فرمو« برم؛این چیاها لذت مد

نوید رسچشمۀ اوشد ا ح ر ارزشمندی ما، نزاید برنرفته از مواناییها یا داراید در اینجا ادا مد

شناسیم. همچنین عیسد در دعا در ناد پدرش ت که اا را مدهای ن باشد، بلنه از این ح ی 

مواند بدوید: "این است زندند ابدی که ۀنها مو را ادای یدانه ح ی د ا عیسد مسیح را که مد

(. اعدو عهدجدید این است که همه ادا را اواهند 3:17فرستادو مو است بشناسند" )یوحنا 

نوید پرس ادا ( ا االین رسالۀ یوحنا به ما مد11:8  شناات، "همه از بارگ ما کوچک" )عاانیان

؛ همچنین مراجگه کنید 20:5" )اال یوحنا بشناسیم "ما ادای ح ی د را ۀمده ا به ما فهم بخشیده 
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مواند بدوید: "ای کودکان، به (. یوحنا مد8:4؛ 3:2؛ اال یوحنا 10:3؛ فیلیپیان 9:4به لالطیان 

 (. 13:2" )اال یوحنا شناسیدمد پدر راام، زیرا ش  ش  نوشته

شناسیم، با مشخیص ایننه دالتمندی زندند مسیحد شامل این ح ی ت که ما اوِد ادا را مد

مر شده است. بر اساد این عزارات، ما از امتیاز بسیار بارنرتی رابخۀ شخصد با اداست، منایان

کنیم ا اا در دعا با ادا صحزت مدبراورداریم ما ایننه رصفاً ح ای د را دربارو ادا بدانیم. ما 

کنیم، در اصف ستایش اا کند. ما با اا در حضورش مشارکت مدااسخۀ کالمش با ما صحزت مدبه

دانیم که اا شخصاً در میان ما ا در دران ما ساکن است ما ما را برکت دهد )یوحنا رساییم ا مدمد

ال دد ر، ادای پرس ا اداِی راحپد درستد که دربارو این رابخۀ شخصد با ادای(. به23:14

 حد است. موان نفت که این بارنرتین برکت زندند مسیمد

 

 پ. مقّدمۀ مطالعۀ شخصیت خدا: صفات خدا

موانیم یندفگه همۀ مخالزد را یابیم که مندپردازیم، درمداقتد به صحزت دربارو شخصیت ادا مد

نوعد مصمیم بدیریم که بیان کنیم. باید بهۀموزد، که کتاب م دد دربارو شخصیت ادا به ما مد

اال دربارو کدام جنزه از شخصیت ادا صحزت کنیم ا دام دربارو کدام جنزه صحزت کنیم ا لیره. 

بندی صفات ادا نیاز داریم. این سؤال ۀنخور که به نظر به عزارت دیدر، ما به راشد برای دسته

ای را برای صفات امخاذ کنندهکه ما مرمیب نمراهاهمیت نیست. این احت ل اجود دارد رسد، بدمد

 درستد اراهه نشوند. کنیم یا بر بگضد از صفات مأکید بسیار زیادی کنیم که ب یۀ صفات به

بندی صفات ادا بنار رفته است. در این فصل احت طً سزنهای متفاات متگددی برای دسته

 ادا )یگند صفامد ناپذیرصفات انت الیم کرد: بندی بنار رفته را امخاذ اواهمرین راش دستهرایج

پذیر ادا )صفامد که ادا با صفات انت الکند"( ا کند یا "منت ل مندکه ادا با دیدران قسمت مند

 کند"(. کند یا "منت ل مدما قسمت مد
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ناپذیر، شامل جااداندد اداست )ادا از ازل اجود داشت، اما ما اجود منونۀ صفات انت ال

کنیم( یا حضور مخلق )ادا در همه کند، اما ما ملییر مدم(، ملییرناپذیری )ادا ملییر مندنداشتی

پذیر، جا حاو است، اما ما در یک زمان، ف   در یک منان حضور داریم(. منونۀ صفات انت ال

موانیم محزت کنیم(، دانش ا ۀناهد )ادا دانش ا شامل محزت )ادا محزت است ا ما هم مد

موانیم دانش ا ۀناهد داشته باشیم(، رحمت )ادا رحیم است ا ما هم د ا ما هم مدۀناهد دار 

بندی موانیم عادل باشیم(. این دستهموانیم رحیم باشیم( یا عدالت )ادا عادل است ا ما هم مدمد

کنند که کدام صفات صفات ادا در دا م ولۀ بارگ، سودمند است ا اکرث افراد در ابتدا احساد مد

پذیر نامیده شوند. بنابراین منخ د است که بدوییم ناپذیر ا کدام صفات، انت الاید انت الااص ب

 پذیر نیست. نت الپذیر است، اما حضور مخلق اا امحزت ادا انت ال

یک شویم که این یایا، انرچه مفید است، اما کامل نیست. چون هیچاما با مفنر بیشرت متوجه مد

ناپذیر نیستند! انر یک انت ال کامالًیک از صفات ادا پذیر نیستند ا هیچت الان کامالًاز صفات ادا 

 موضون ۀشنار اواهد شد. دانیم، فنر کنیم، اینلحظه به ۀنچه دربارو ادا مد

موانیم حنیم باشیم. شود، چون ما هم مدپذیر نامیده مدادا مگموطً یک صفت انت ال حنمتمثالً 

با ما قسمت شده، اما  ما حدادیمت اا نهایت حنیم باشیم. حنند ادا بدموانیم ماناما هرنا مند

پذیر" طور طزیگد، "صفات انت الشود. پ  همۀ صفامد که بهبا ما قسمت مند طور کاملبههرنا 

کند، اما باید با ما قسمت مد ما حدادیاً ۀنها را شوند نیا به همین شنل است: ادا ااقگنامیده مد

پذیر نیستند. بهرت است بدوییم صفامد که ما از این صفات کامالً انت ال یکنفت که هیچ

 .شوندقسمت مدبا ما  بیشرته کنامیم، صفامد هستند پذیر" مد"انت ال

نامیم، بهرت است اینخور مگریف شوند که ۀنها صفامد از ناپذیر"مداز طرف دیدر، صفامد که "انت ال

شزاهت به ناپذیر ادا کامالً بداز صفات انت الیک . هیچشوندقسمت مدبا ما  کمرتادا هستند که 

کنیم. اما ما کامالً ملییر شخصیت انسان نیست. مثالً ادا ملییرناپذیر است، درحالینه ما ملییر مد

ماند: هویت فردی ما، بسیاری کنیم، چون جوانزد از شخصیت ما ما حدر زیادی بدان ملییر مدمند
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ملییر ما ا بگضد از اهداف طوطند مدت ما، در طول سالهای بسیار، ااقگاً بداز ایژنیهای شخصیتد 

طور نسرتده مانند )اقتد ما از نناه ۀزاد شدیم ا زندند ابدی در حضور ادا را ۀلاز کردیم، ۀنها بهمد

 ملییر اواهند ماند(. بد

دانیم هیم کردیم، درحالینه مدپذیر" استفاده اواناپذیر" ا "انت الپ  ما از دا م ولۀ صفات "انت ال

 ها اجود دارد. بندی کامالً دقی د نیست ا در ااقع مدااالت زیادی بین این م ولهاین دسته

 

 

 

 

 ناپذیر خداج. صفات انتقال

 استقالل. .1

د ما ا ادا برای هیچ چیای به ما یا ب یۀ ال ت نیاز ندارد، الشود: است الل ادا اینخور مگریف مد

ا این صفت ادا ناهد ااقات اجود ازلد ی شویم.را جالل داده ا باع  اوشد اا مد ب یۀ ال ت اا

 از اودش"(. یگند " a seشود )برنرفته از کلمۀ طمین قاهم به ذات اا نامیده مد

دهد که ادا برای هستد اود یا هر دلیل دیدری، به کتاب م دد در جاهای متگددی مگلیم مد

د. ادا کامالً مست رل ا اودکفاست. پول  به مردان ۀمن اعالم هیچ بخشد از ال ت نیاز ندار 

کند: "ۀن اداهد که دنیا ا ۀنچه را در ۀن است ۀفرید ا صاحب ۀس ن ا زمین است، در مگابد مد

ا به چیای که ۀدمیان با دستهای اود برای اا فراهم سااته شده به دست انسان ساکن نیست 

بخشد" که نََف  ا زندند ا همه چیا را به جمیع ۀدمیان مد ، زیرا ادا استمنایند نیازی ندارد

ین است که ادا به چیای از طرف انسانها نیاز ندارد. )همچنین ا(. مفهومش 25-24:17)اع ل 

 (.12-10:50؛ ماامیر 11:41مراجگه کنید به ایوب 
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ان بود، انسان را نها بود ا نیازمند مشارکت با دیدر اند که چون ادا مناهد ااقات مردم فنر کرده

بود که ادا کامالً مست رل از ال ت نیست. به این ۀفرید. انر این درست بود، قخگاً به این مگنا مد

اد یا راضد که انسانها را الق کند ما بتواند در اجودش کامالً ش نیاز داشتبود که ادا مگنا مد

 باشد.

دهد. در رستد این نظر را نشان مدنادهای ااصد در کالم عیسد اجود دارد که با این حال نشانه

 ن جاللد که ه -پدر، مرا در پیشداه اود جالل بده کند: "ا اکنون ایعیسد دعا مد 5:17یوحنا 

دهد که پیش از ۀفرینش، پدر ا پرس در جالل ." این نشان مدپیش از ۀفرینش دنیا در ناد مو داشتم

کند: "جاللد را که مو بر اار محزت زت مدعیسد با پدر صح 24:17رشیک بودند. بگد در یوحنا 

." پیش از ۀفرینش، بین پدر ا پرس، محزت ا رابخه اجود داشت ا ۀلاز دنیا به من دادی پیش ازاود 

 در این مشارکت، هیچ کمزود یا ن صد نزود که نیازمند ۀفرینش انسانها باشد.

ااسخۀ ماهیت اود، ف   ادا به کند کههمچنین در مورد اجود ادا، این ۀموزه به ما یادۀاری مد

هست ا اجود دارد ا هرنا الق نشده ا هرنا به اجود نیامده است. اا همیشه بود. این امر بر اساد 

فریدی ا را ۀ  همه چیااند )"زیرا مو وس  اا ۀفریده شدهمشود که همۀ موجودات این ح ی ت دیده مد

؛ 36-35:11؛ رامیان 3:1[؛ این در یوحنا 11:4به ارادو مو، ۀنها هستد ا زندند یافتند" ]مناشفه 

نوید ادا قزل از ایننه چیای ۀفریده شود، نیا مأیید شده است(. موسد به ما مد 6:8اال قرنتیان 

دا مو اۀننه کوهها به اجود ۀید ا زمین ا جهان را بیافریند، از ازل ما به ابد  پیش ازاجود داشت: "

ود داشت ا همیشه دقی اً به همین شنل اواهد بود. ادا (. ادا همیشه اج2:90" )ماامیر هستد

 برای اجود یا ماهیت اود به هیچ بخشد از ال ت اابسته نیست. 

؛ بلنه اا نداردمنها ادا برای هیچ چیای به ال ت نیاز نظیری است. نهاجود ادا، چیا کامالً بد

قات ا االق، یک مفاات بسیار برای چیای به ال ت نیاز داشته باشد. مفاات بین مخلو  موانستمند

منها ما اجود داریم ا ادا نسرتده است، چون ادا اساساً در یک نظام متفاامد اجود دارد. نه

نهایت بهرت، قویرت ا بسیار برمری اجود دارد. ادا به طریق بد وارماً همیشه اجود داشته؛ بلنه 
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بیش از مفاات بین اقیانود ا یک  مفاات بین اجود ادا ا ما، بیش از مفاات بین اورشید ا شمع،

قخره باران، بیش از مفاات بین یخهای قخب ش ل ا یک دانه برف، بیش از مفاات بین جهان ا 

. هیچ محدادیت یا از لحاظ کیفد متفاات استنشینیم: اجود ادا اماقد است که ما در ۀن مد

است؛ ب یۀ چیاها مخلوق اند.  ن صد در ال ت، نزاید بر مفنر ما دربارو ادا منگن  شود. اا االق

 موانند در یک لحظه از بین براند؛ اا وارماً ما ابد اجود دارد.همۀ چیاهای دیدر مد

دهیم ا باع  در ااقع، ادا را جالل مد ما ا ب یۀ ال ت،مفنر متگادل دربارو این ۀموزه، این است که 

نویند است الل هاید بیان شود که مد. این امر باید برای محافظت در برابر ایدهشویماوشد اا مد

سازد. شاید یک نفر مگجب کند که انر ادا برای هیچ چیای به ما نیاز ندارد، ادا ما را بیهوده مد

پ  ۀیا؛ ما اصالً مهم هستیم؟ ۀیا اجود ما یا ب یۀ ال ت، مهم است؟ در پاسخ باید نفت که ما در 

باشیم. این  مهم ااده ا مصمیم نرفته که ما برای ااقع بسیار مهم هستیم، چون ادا ما را الق کر 

 مگریف نهاید اهمیت ااقگد است. 

شوند، نوید: "همه کساند که بنام من یاد مدادا دربارو پرسان ا دارتانش از اقصای زمین مد

(. انرچه ادا 7:43ام" )اشگیا ۀفریده ا مصور منوده اود جالل برایۀیند، چوننه من ۀنها را مد

صمیم زود ما را الق کند، اما با انتخاب کامالً ۀزادانه، مصمیم به انجام این کار نرفت. اا ممجزور ن

؛ مناشفه 12-11:1نرفت که ما را برای جالل دادن اود الق کند )م ایسه کنید با افسسیان 

11:4 .) 

مههوانیم باعهه  اوشههد ااقگههد ا شههادماند اههدا شههویم. ایههن ینههد از درسههتد کههه مهها مدهمچنههین به

ااطر ۀنهها اندیامرین ح ایق کتاب م دد است کهه اهدا ااقگهاً از قهومش شهادمان شهده ا بههدفتش

کند: "اا بهر مهو شهادی بسهیار اواههد کهرد ا در محزهتش ۀرام کند. صفنیا نزورت مدشادی ا اجد مد

ه ، مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه18-17:3." )صفنیا اا با رسادها بر مو شادی اواهد منوداواهد پذیرفت؛ 

اندیا هستد ما (.  ادا برای هیچ چیا به ما نیازی ندارد، الد ااقگیت شدفت5- 3:62کنید با اشگیا 

نیرد در ما شادی کند ا اجازه بدهد که ما باع  اوشد قلزش شویم. این این است که اا مصمیم مد
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مهم بهودن. پایۀ ارزش شخصد در زندند همۀ افراد قوم اداست: مهم بودن برای ادا، یگند نهایِت 

 موان مصورر کرد. هیچ ارزشد را بارنرت از این مند

 تغییرناپذیری. .2

هایش ادا در اجود، ک طت، اهداف ا اعدهیف کنیم: موانیم ملییرناپذیری ادا را اینخور مگرما مد

دهد ا در پاسخ به رشای  متفاات، احساد ملییرناپذیر است، الد ادا عاطفه دارد ا ۀن را نشان مد

رپذیری ادا نیا نامیده این صفت ادا، عدم ملیی 2کند.طور متفاات عمل مدامد داشته ا بهمتفا

 شود. مد

 الف. شواهد کتاب م دد. 

ادی را در بین مساهلد مد 102ما در مامور  یابیم که شاید به نظرمان دامئد باشند، از جمله مضر

 نوید: مد زمین یا ۀس نها، از یک طرف ادا، از طرف دیدر، مامورنوی 

شوند، لینن مو "از قدیم بنیاد زمین را نهادی ا ۀسآمنها عمل دستهای مو است. ۀنها فاند مد

شوند. مو ۀنها را مثل ردا مزدیل باقد هستد ا همدد ۀنها همچون لزاد، کهنه ا فرسوده مد

ام نخواهد نردید" ا سالهای مو ی مو ه ن هستدکند ا مزدل اواهند شد. لینن مد

  3(.27-102:25میر )ماا

ادا پیش از ۀفرینش ۀس نها ا زمین اجود داشت ا مدمها بگد از نابودی ۀنها هم اجود اواهد 

 شود که جهان ملییر کند، اما براالف این ملییر، اا "ه ن" است. داشت. ادا باع  مد

. ذیر هستممن اداانِد ملییرناپنوید: "ادا با اشاره به اصوصیت صزوری، بردباری ا رحمتش مد

(. در اینجا ادا از 6:3اید" )مالکد همین دلیل است که ش ، ای ااطدو یگ وب، از بین نرفتهبه

کند ما به طری های ااصد اشاره کند که در ۀنها ملییر بیانیۀ کلرد ملییرناپذیری اود استفاده مد

 کند. مند

موانیم مصور طری هاید که ما مد نه ف   در همۀ -کنددهد که ادا ملییر مندمگریف باط نشان مد

کند. عزارامد که از کتاب م دد بازنو کردیم، کنیم، بلنه در طری هاید که کتاب م دد مأیید مد
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نیری موانیم نتیجهکنند. پ  از اینجا مدبه اجوِد ادا یا بگضد از صفات شخصیت اش اشاره مد

صفات یا جوانب نونانون شخصیت " اود )یگند این ک طت" ا"اجودکنیم که ادا حداقل در "

 اش( ملییرناپذیر است.

کند. "اما نیا مأیید مد اهدافشمگریف باط، ملییرناپذیری یا عدم ملییرپذیری ادا را در رابخه با 

(. این بیانیۀ 11:33ها" )ماامیر های اا در یام زمانهمشورت ادااند ما به ابد پایدار است ا اواسته

ها یا اهداف ازلد ادا ا با ۀیات ااص متگددی ح یت شده که دربارو ن شهکلرد دربارو مشورت اد

؛ اال 19:2؛ دام میمومااد 11، 9:3؛ 11، 4:1؛ افسسیان 34:25؛ 35:13کنند )متد صحزت مد

نیرد که حت ً چیای امفاق بد افتد، هدفش (. اقتد ادا مصمیم مد8:13؛ مناشفه 20:1پرتد 

 اهد شد. ملییرناپذیر است ا انجام او 

افا نخواهد ای را داد، نسزت به ۀن اعده بدملییرناپذیر است. اقتد اعده هایشاعدهبگالاه، ادا در 

ای که ۀدم نیست که ع یدو اود را ملییر بدهد. به اعدهبود: "ادا برش نیست که درا  بدوید، یا بند

 (.29:15؛ م ایسه کنید با اال سموهیل 19:23کند" )اعداد دهد، افا مدمد

 دهد؟ب. ۀیا ادا ناهد ااقات نظرش را ملییر مد

کنیم، شاید دربارو قسمتهاید از کتاب اقتد دربارو ملییرناپذیری ادا در اهدافش صحزت مد

م دد متگجب شویم، که ادا نفت قومش را دااری اواهد کرد ا بگد به ااطر دعا یا موبۀ قومش 

های عدم اجرای دااری بق کالمش نازل ننرد. منونه)یا هر دا(، دلش به رحم ۀمد ا دااری را مخا

مهدید کننده، شامل مداالۀ موفق موسد در دعا برای جلونیری از نابودی قوم ارساهیل )ارا  

ال دااری موعود بر نینوا، ( یا عدم نا 6-1:38اناده سال به ُعمر ِحاِقیا )اشگیا پ(، افاادن 9:32-14

  د. ۀیا در ااقع، اینها مواردی از ملییر اهداف ادا نیستند؟( بو 10، 4:3بگد از موبۀ مردم )یون  

در نظر  با موجه به رشای  ۀن زمانعنوان براز ااقگد ندرش یا قصد ادا ها باید بههمۀ این منونه

نرفته شوند. انر رشای  ملییر کند، پ  قخگاً ندرش یا براز قصد ا نیرت ادا نیا ملییر اواهد کرد. 

. در اینجا منونۀ یون  دهدادا در رشای  متفاات، ااکنش متفاامد نشان مد نوید کهاین ف   مد
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فرستد که بیند ا یون  را مدکند. ادا رشارت نینوا را مدکند، به ما کمک مدکه در نینوا موعظه مد

(. احت ل ایننه انر مردم موبه 4:3شود" )یون  اعالم کند: "بگد از چهل راز شهر نینوا ایران مد

، ادا مانع از این دااری اواهد شد، در اعالمیۀ ازت شدو یون  در کتاب م دد، رصیحاً ذکر کنند

هشدار این است که موبه هدف از شود: دیده مد لیررصیحطور نشده، اما الزته که در این هشدار به

مد کنند. اقتد مردم موبه کردند، رشای  فرق کرد ا ادا به این رشای  ملییریافته، ااکنش متفاا 

ا دید که ۀنها از کردار زشت اود دست کشیده موبه  "چون ادا اع ل ۀنها را مشاهده کردنشان داد: 

(. مانند 10:3" )یون  بر ۀنها مرحم کرده ا بالهد را که بنا بود بر رسشان بیاارد، دار کرداند، کرده

اد، اما به هرحال، بسیاری از قسمتهای کتاب م دد، ادا به رشای  جدید، ااکنش متفاامد نشان د

ملییر ماند )در ااقع، انر ادا بگد از عمل متفاات مردم، ااکنش متفاامد نشان اجود ا اهداف اا بد

کرد ا اا ۀن ادای عادل ا رحیمد که ، در این صورت، اع ل مردم برای ادا هیچ فرقد منددادمند

 ا رحمت اش(. ملییرناپذیر در صفت عدالت  -بوددر کتاب م دد منایان شده، مند

 پ. سؤال دربارو مأارناپذیری ادا.

اند، یگند ناهد ااقات الهیدانان در نفتدو دربارو صفات ادا، دربارو صفت دیدری صحزت کرده

مأارناپذیری ادا. انر این صفت درست باشد، به این مگناست که ادا شور یا عواطف ندارد، بلنه 

 ۀلودنناهنیرد. الزته که ادا شور یا احساد ر مند"مأارناپذیر" است، محت مأایر شور ا شوق قرا

اضوح با بسیاری از قسمتهای دیدر هیچ شور یا احساسد ندارد، به اصالًندارد. اما این ایده که ادا 

ام. کتاب م دد ناسازنار است ا به همین دلیل من مأارناپذیری ادا را در این کتاب مأیید ننرده

داید که اصل ا منشأ احساسات ماست ا احساسات ما را الق بلنه االف ۀن صحیح است، چون ا

شود )ماامیر (. اا لمدین مد5:62کند )اشگیا کرده، قخگاً احساد دارد: ادا اجد ا شادی مد

(. اا بر 10:32شود )ارا  ار مد(. اشم اا بر ضدر دشمنانش شگله30:4؛ افسسیان 40:78

؛ ماامیر 8:54کند )اشگیا محزت ابدی محزت مد(. اا با 13:103فرزندانش رحیم است )ماامیر 
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مانند  –(. اا اداید است که باید ما ابد از شور ا اشتیاق اش پیرای کنیم، چون ما17:103

 کنیم. از نناه متنفر بوده ا در عدالت شادی مد -اال  ن

  . ادا بینران ا شخصد است. 

است: اا  شخصدا  بینرانکه ادا  دهدبراالف دیدر نظامهای الهیامد، کتاب م دد مگلیم مد

طور کلرد محدادیتهای یک از محدادیتهای انساند یا بهبینران است، از این لحاظ که محت هیچ

مر از همۀ مر از همۀ چیاهاید است که ۀفریده، بسیار عظیمنیرد. اا بسیار عظیمال ت قرار مند

کند ا ا با ما ارمزاط شخصد برقرار مدباشد: اچیاهای دیدری که اجود دارد. اما اا شخصد نیا مد

موانیم در نادش دعا کنیم، اا را پرستش، اطاعت ا موانیم شخصاً با اا ارمزاط برقرار کنیم. مدما مد

 مواند با ما صحزت کند، در ما شادی ا اجد کند ا ما را محزت کند.محزت کنیم ا اا مد

هیچ نظام مذهزد دیدری، اداید ندارد که شود، لیر از مذهب ااقگد که در کتاب م دد یافت مد

ودند ب شخصدشناسد رامد، هم بینران باشد ا هم شخصد. مثالً ادایان یونان باستان ا اسخوره

کردند(، اما بینران نزودند: ۀنها ضگفها ا قصورات ااالقد )ۀنها منررراً با مردم ارمزاط برقرار مد

اچیای داشتند. از طرف دیدر، ادابااری چشمیهای نهمیشدد را داشتند، حتد رقابت ا هم

مواند شخصاً است، اما ۀن در از جهان دار است که مند بینراندهد که ع الند، اداید را نشان مد

عنوان ادا نوید ادا بینران است )چون کلر جهان بهدر ۀن مدااله کند. همچنین احدت اجود مد

شد، یا شخصاً با ما ارمزاط برقرار مواند شخصد باشود(، اما چنین اداید قخگاً منددر نظر نرفته مد

 کند.

کنند یند از این ح ایق را اننار بسیاری از مخالفتهای موجود با مسیحیت کتاب م دسد، سگد مد

نویند انر ادا مواند شخصد باشد، یا مدنویند انر ادا بینران است، پ  مندکنند. مردم مد

دهد که ادا هم بینران ا هم . کتاب م دد مگلیم مدمواند بینران باشدشخصد است، پ  مند

شخصد است. ما باید مأیید کنیم که ادا بینران )یا نامحداد( است، با ملییری که در جهان ایجاد 
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ر نخواهد داد( ا ادا شخصد های ادا را ملییشود )هیچ چیای، اجود، ک طت، اهداف یا اعدهمد

 داند. کند ا ما را ارزشمند مدقرار مدباشد ا شخصاً با ما ارمزاط بر نیا مد

 چ. اهمیت ملییرناپذیری ادا. 

ر این دملییر کند،  موانستمدشد انر ادا کردیم که چه مدای من  کرده ا مصور مدانر لحظه

ند )در اجود، ک طت، ملییر ک موانستمدشد. مثالً انر ادا صورت اهمیت این ۀموزه ااضحرت مد

بود. اما انر ادا بهرت (، در این صورت هر ملییری برای بهرت یا بدمر شدن مدهایشاهداف یا اعده

موانیم شود، پ  اقتد ما در ابتدا به اا اعت د کردیم، اا بهرتین موجود نزود. پ  ما چخور مد

موانست بدمر شود )در اجوِد اود(، مخمنئ باشیم که اکنون بهرتین موجود است؟ اما انر ادا مد

شد؟ مثالً ممنن بود کمد بد شود، به جای ایننه کامالً اوب ت اا چه نون اداید مددر این صور 

ا ی -مواند بیش از این بد شودموانست کمد بد شود، پ  چخور بدانیم که اا مندباشد؟ ا انر اا مد

موانستیم به چنین اداید که مر از این نیست. ما چخور مدبد شود؟ هیچ فنری احشتناک کامالً

 موانستیم زندنی ن را به اا بسپاریم؟انست ملییر کند، اعت د کنیم؟ چخور مدمو مد

موانیم به اعدو ادا اعت د کنیم، مثالً موانست ملییر کند، پ  چخور مدبگالاه، انر اهداف ادا مد

مواند ایننه عیسد بازاواهد نشت ما بر یک ۀس ن جدید ا زمین جدید فرمانرااید کند؟ انر ادا مد

 دافش را ملییر دهد، پ  شاید اکنون اا ۀن ن شه را کنار نذاشته ا بنابراین امید ما به بازنشتاه

های اش را ملییر دهد، در این صورت چخور موانست اعدهعیسد بیهوده است. یا انر ادا مد

 موانستیم برای حیات ابدی، کامالً به اا اعت د کنیم؟ یا برای هر چیا دیدری که کتاب م ددمد

 نوید؟ مد

دهد که چ در ۀموزو ملییرناپذیری ادا مهم است. انر ادا ملییرناپذیر نیست، در این مفنر نشان مد

پاشد. چون کلر ای ن ا امید ا های ای ن ما فراریخته ا درک ما از جهان فرامداین صورت کلر پایه

طور بها  کامالًا اچون  -نهایت طیق اعت د استبددانش ما نهایتاً اابسته به کسد است که 

 های اش ملییرناپذیر است. ، در اجود، ک طت، اهداف ا اعدهجاادانه
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 جاودانگی.  .3

ایان یا لحظات متوالد ادا در اجودش هیچ ۀلاز، پموان اینخور مگریف کرد: جااداندد ادا را مد

در زمان دیده ا در زمان ، اقایع را بیند، ا با این حالندارد ا اا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مد

 کند. عمل مد

د یگند نامحدا  بودن، شود. "بینران"ناهد ااقات این ۀموزه، ۀموزو بینراند ادا در زمان نامیده مد

کند یا به هیچ شنلد اا را ملییر دهد که زمان، ادا را محداد مندبودن ا این ۀموزه مگلیم مد

 دهد. مند

 زمان است. الف. ادا در اجودش بد

شود: "پیش از ۀننه کوهها به اجود ۀید دیده مد 2:90ایننه ادا هیچ ۀلاز یا پایاند ندارد، در ماامیر 

رو الیهو دربا 26:36." همچنین در ایوب از ازل ما به ابد مو ادا هستدا زمین ا جهان را بیافریند، 

 ت". نوید: "ۀلاز موجودیت اا به کسد مگلوم نیسادا مد

کنند که ادا ا در عزارامد بیان شده که دربارو این ااقگیت صحزت مدهمچنین جااداندد اد

، ادااند قادر مخلق که بود ا هست ا الف ا یا هستم "منهمیشه هست ا همیشه اجود دارد. 

 (. 8:4، م ایسه کنید با 8:1ۀمدند است" )مناشفه 

که ادا همه چیا را الق مواند درنتیجۀ این ح ی ت باشد این ح ی ت که ادا هرنا ۀلازی ندارد، مد

ای نزود، کرده ا اودش یک راح لیرمادی است. پیش از ۀننه ادا جهان را الق کند، هیچ ماده

؛ 16:1؛ کولسیان 6:8؛ اال قرنتیان 3:1؛ یوحنا 1:1سپ  اا همه چیا را الق کرد )پیدایش 

هم به اجود ۀیند: انر  نوید مادره ا زمان ا فضا باید همدد با(. درد فیایک به ما مد2:1عاانیان 

مواند باشد. بنابراین، پیش از ۀننه ادا جهان را الق ای نزاشد، هیچ فضا یا زماند هم مندهیچ ماده

کند، "زمان" هم نزود، حداقل نه از لحاظ موالد لحظات، یگند یند بگد از دیدری. بنابراین، اقتد 

جهان ا زمان، ادا همیشه اجود داشت،  ادا جهان را ۀفرید، زمان را هم ۀفرید. اما پیش از اجود

 بدان ۀلاز ا بدان مأایرپذیری از زمان. 
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در بگضد از قسمتها، کتاب م دد دربارو اجود یا عمل ادا، "پیش از" ۀفرینش یا اجوِد زمان 

ۀننه کوهها به اجود ۀید" ا "]پیش از  "پیش ازنوید: دربارو ادا مد 2:90کند. ماامیر صحزت مد

ما را در  ۀفرینش دنیا"، "پیش ازنوید ادا مد 4:1ن ا جهان را بیافریند". افسسیان ۀننه[... زمی

 نوید: طور قابل مالحظه مدبه 25مسیح برناید. یهودا 

اسیلۀ عیسد مسیح ادااند ما، ما را نجات داده است، جالل "... یگند بر ادای ینتا که به

 از امراز ما به ابد، ۀمین." ما به امراز ا  ازل ازا عظمت، قوت ا قدرت باد، 

د از )این مرجمۀ اوب "از ازلدهد، در اینجا یهودا، جالل، عظمت، قوت ا قدرت را به ادا نسزت مد

است( ما به امراز ا از امراز ما به ابد". مهم است که سه موصیف  Pro Pantos tou aiwnosیوناند

ه این مرمیب، ب"ما ابد"(،  -"امراز" -)"از ازل"ۀینده است  -الح -زماند یهودا، نشاندهندو موالد نذشته

 درستد مرجمه شده: "از ازل". دهد که این عزارت بهنشان مد

عزارات مذکور در کتاب م دد ا این ح ی ت که ادا همیشه، حتد پیش از اجوِد زمان اجود 

اوردار نیست یا نشان دهند که اجوِد ادا از موالد لحظات بر  شوند ما به ماداشته، با هم مرکیب مد

نوعد "زمان حال" راد. برای ادا، همۀ اجودش، همیشه بهاز یک حالت به حالت دیدر پیش مند

پذیریم که درک این ایده برای ما بسیار دشوار است، چون این اجود، متفاات از است، پ  مد

 مجربۀ ماست. 

 بیند.ب. ادا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مد

از  قسمتدکه نذشته باشد ا مانند  دیرازدر نظر مو مثل  هاار سالاوانیم: "مد 4:90ما در ماامیر 

ا هاار سال  هاار سالمثل  یک رازنوید: "در نظر ادااند شب است". در عهدجدید، پرتد به ما مد

کنند که نحوو ندرش (. این ۀیات در کنار هم به ما کمک مد8:3باشد" )دام پرتد مثل یک راز مد

مواند بیند. اا مدد زمان را مصور کنیم. از یک طرف، ادا هاار سال را "مثل دیراز" مدادا در مور 

موانیم اقایع همۀ اقایع هاار سال را با جاهیات به یاد ۀارد، حداقل با ه ن اضوحد که ما مد

بگد یابیم که "هاار سال" به این مگنا نیست که ادا مساهل را "دیراز" را به یاد ۀاریم. اقتد درمد
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کند، بلنه در اینجا این یک استگاره برای یک دارو زماند بسیار سال فراموش مد 1200یا  1100از

ماریخ شود که ادا یامد مشخص مد -مرین زماند که بتوان مصور کردطوطند -طوطند است

نوید بیند: کلر زمان، از زمان ال ت، برای ادا چنان است که را با اضوح ا رصاحت زیاد مد نذشته

 اکنون امفاق افتاده است.

 "یک راز مانند هاار سال است"؛ یگند هر یک راز از دیِد ادا، "هاار سال" از طرف دیدر، برای ادا

رسد، بلنه همیشه هست. داباره، چون "هاار کشد. چناننه نوید راز هرنا به پایان مندطول مد

"کلر ماریخ" است،  ن مصور کرد" یا برایمرین زماند که بتواسال" یک بیان استگاری برای "طوطند

رسد هر یک راز، ما ابد در ااطر ادا زنده است. این دا موانیم از این ۀیه بدوییم که به نظر مدمد

دهند: کلر نسرتو ماریخ چنان زنده ا اندیا نداه کردن به زمان را نشان مدبیانیه با هم، شیوو شدفت

بود که به مازند امفاق افتاد، اما هر رایداد مخترص،  راشن است که نوید این رایداد مخترصی

شود. بنابراین یابد! هیچ رایدادی از ااطر ادا محو مندچنان است که نوید ما ابد ادامه مد

بیند ا اضوح ینسان مدب -ذشته، حال ا ۀیندهن-نیری کنیم که ادا همۀ رایدادها راموانیم نتیجهمد

 داند. ا مد

رای نشان دادن بدر نظر بدیریم. این منودار  1.  4مصویر ۀ ادا با زمان را مانند موانیم رابخما مد

 مواند یامد رایدادها را در زمان،این است که ادا زمان را ۀفریده ا اداانِد زمان است. بنابراین مد

 با اضوح ینسان بزیند ا در عین حال رایدادها را در زمان بزیند ا در زمان عمل کند.
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                                                                                                                                             ∞ 

 دااری نهاید                         1999ال ت                           زندند مسیح                

              

 رابخۀ ادا با زمان

 1.  4تصویر 

دههد کهه اهدا از اقهایع ۀینهده ۀنهاه کند، چون نشان مدبیند مداین منودار، مزح  زیر را هم پیش

کنهد است، حتد ۀیندو ابدی ا جااداند. ادا دربارو ۀینده، بارها از طریق انزیای عههدعتیق ادعها مد

 اوانیم:شگیا مداما در  مواند ۀنها را اعالم کند.دف   اا از اقایع ۀینده ۀناه است ا مکه 

انتها را از ابتهدا . ه نند من نیست"من ادا هستم ا جا من کسد نیست؛ من ادا هستم ا 

مهدبیر مهن برقهرار اواههد ”نهویم: مد .یمکنم ا ۀنچه را که هنوز انجام نشهده، از قهدبیان مد

  4، مرجمۀ هاارو نو(.01-46:9." )اشگیا ماند، ا یامد اشنودی اود را به جا اواهم ۀارد

موانهد همهه چیها را همچهون زمهان حهال در اهاطرش نوعد باطمر از زمهان اسهت ا مدبنابراین ادا به

 بزیند. 

 کند.بیند ا در زمان عمل مدپ. ادا اقایع را در زمان مد

"بها ایهن حهال، کنهیم: مفاه ت جلهونیری با این حال ما باید با منمیل مگریف جااداندد ادا از سو 

"اما اقتد زمهان مگهین فهرا نویسد: ". پول  مدکندبیند ا در زمان عمل مدادا اقایع را در زمان مد

که از یک زن ا در قید رشیگت متولد شده بود، فرستاد ما با اونزههای، ۀزادی ادا پرس اود را ، رسید

اضهوح مشهاهده کهرده ا (. اهدا به5-4:4کساند را که در قید رشیگت بودند فراهم سازد" )لالطیان 

مهوانیم افتادنهد. مها مددقی اً از اقایع ال ت اش ۀناه بهود، درحالینهه ۀنهها بهه مهرار زمهان امفهاق مد

کرد. بگهد افتاد، اا پیرشفت زمان را مشاهده مدبدوییم اقتد اقایع نونانون در ال ت ادا امفاق مد

رسش را به جهان فرستاد. ما هرنا نزاید فنر کنیم که در زمان درست، "اقتد زمان مگین فرا رسید"، پ
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 2000افتند، یا از فهرق بهین اقهایع بیند که همامان امفاق مدعنوان اقایگد مدادا همۀ اقایع را به

مهیالدی )مهرگ مسهیح( ا  30پیش از میالد )زندند داااد(،  1000پیش از میالد )زندند ابراهیم(، 

نویسهم(، یها امهراز صهزح ا امهراز بگهد از حه از این کتاب را مدمیالدی )سالد که من این صف1998

 ظهر ۀناه نیست. 

طور کنهد ا در زمانههای متفهاات، بههدر رسارس کتاب م دد ۀشنار است که اهدا در زمهان عمهل مد

درسهتد کهه مأکیهد منهررر بهر موانهاید اهدا در پیشهدوید ۀینهده در انزیهای کنهد. بهمتفاات عمهل مد

د ۀن است که بدانیم ادا اع ل اش را در یک بخش از زمان پیشدوید کرده ا بگهد عهدعتیق، نیازمن

دهد. در یک م یاد بارنرت، کلر کتاب م دد از پیدایش ما ۀن را در بخش دیدری از زمان انجام مد

 مناشفه، ناارش ادا دربارو طری د است که اا در زمان عمل کرده ما فدیه را برای قومش بیاارد. 

باید مأیید کنیم که ادا هیچ لحظۀ متوالد در اجودش ندارد ا کلر ماریخ را با اضوح ینسان  بنابراین

طور متفهاات بینهد ا در زمانههای متفهاات بههبیند، ا پیرشای اقایع ال ت اش را به مرار زمان مدمد

ن بهرای ست که زمان را ۀفریده ا بهر ۀن حهاکم اسهت ا از ۀ اطور االصه، اا ادااندی کند. بهعمل مد

 اا اداانِد زمان است. چونمواند در زمان عمل کند، کند. ادا مداهداف اش استفاده مد

 حضور مطلق. .4

ه نخور که ادا در رابخه با زمان، نامحداد یا بینران است، پ  در رابخه با فضا هم نامحداد است. 

گند "همه یها ی -omniشود )پیشوند طمین این اصوصیت ماهیت ادا، حضور مخلق ادا نامیده مد

موان اینخور مگریف کرد: ادا اندازه یا ابگاد فضهاید نهدارد ا در ههر حضور مخلق ادا را مدمخلق"(. 

طور متفهاات قسمت از فضا با یام اجودش حاو است، با این حال، اهدا در منانههای متفهاات بهه

 کند.عمل مد

حداد شود، در ابتهدا بهر اسهاد ایهن مواند موس  فضا ماین ح ی ت که ادا، ادااند فضاست ا مند

( بهه مگنهای 1:1ۀفرینش دنیای مادری )پیهدایش شود که اا ۀن را الق کرده، چون ح ی ت ۀشنار مد

باشد. موسد، ادااندی ادا بر فضا را به قهوم یهادۀاری کهرد: "هرچنهد ۀسه ن ا ۀفرینش فضا نیا مد
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ن هسهتند بهه اداانهد، اهدای مهو مگلهق بلندمرین ۀسآمنها ا همچنین زمین ا همه چیاهاهد کهه در ۀ 

 (. 14:10دارند" )مثنیه 

 الف. ادا در همه جا حاو است. 

با این حال عزارات ااصهد ههم اجهود دارنهد کهه دربهارو حضهور اهدا در ههر بخهش از فضها صهحزت 

م ا اهدای دار نهد؟" فرماید: "ۀیا من ادای نادیک هسهتاوانیم: "ادااند مدکنند. در ارمیا مدمد

مواند اود را از نظر من پنهان کند که من اا را نزیهنم؟ مدهر حضهور فرماید: "ۀیا کسد مدد مداداان

ا اهدا (. در اینجه24-23:23؟" این نفتهۀ اداانهد اسهت" )ارمیها ۀس ن ا زمین را پُر ننرده استمن 

جا هسهت از ادا مخفد است. اا در همه  کنند کالم یا افنارشانکند که فنر مدانزیاید را موبیخ مد

 سازد.ا ۀس ن ا زمین را پُر مد

 زیزاید موس  داااد بیان شده است: حضور مخلق ادا به

"از راح مو کجا برام؟ ا از حضور مو کجا بدریام؟ انر به ۀس ن صگود کنم، مو ۀنجا هسهتد! ا 

انر در دنیای ُمردنان بسرت بدسرتانم، اینک مو ۀنجا هسهتد! انهر بسهوی طلهون ۀفتهاب پهرااز 

مرین ن خۀ بحر ساکن شوم، در ۀنجا نیها دسهت مهو مهرا رههای منهوده ا م ا یا انر در لربکن

 (10-7:139دست راست مو مرا اواهد نرفت." )ماامیر 

هیچ جاید در کلر جهان، بر رای زمین یا دریا، در ۀس ن یا جهنم نیست که شخص بتواند از حضهور 

 ادا به ۀنجا بدریاد. 

از ادا در یک منهان  یک بخشسادند که هیچ نشاند از این نیست که بههمچنین باید موجه کنیم 

موانهد بهراد، حضهور دارد. مها ادا در هر جاید کهه داااد مد اودِ ا بخشد از اا در منان دیدر باشد. 

موانیم بدوییم که م داری از ادا یا ف   بخشد از ادا حضور دارد، چون در این صورت بهه ایهن مند

نوعد در فضا محداد شهده ه اجود اا را از لحاظ فضاید در نظر بدیریم، نوید اا بهمگنا اواهد بود ک

در هر بخش از فضا حضور دارد. مصور این برای مها  با همۀ اجودشاست. بهرت است بدوییم که ادا 

 دشوار است، چون اجود ادا از لحاظ کیفد، متفاات از چیاهای موجود در ال ت است. 



 

 

 
114 

 دارد.ب. ادا ابگاد فضاید ن

رسد که بدوییم کلر اجود ادا در هر بخشهد از فضها یها در ههر ن خهه از درحالینه واری به نظر مد

، مههم د بدنجهدموانهد در ههر فضهایاهدا مندفضا حضور دارد، اما این هم واری است کهه بدهوییم 

نهد ااقگهاً ا اداا نوید: "اما ۀیهنیست که ۀن فضا چ در بارگ باشد. سلی ن در دعایش در ناد ادا مد

موانهد ننجهایش مهرا رین ۀسهآمنها مندحتد بهاطمدانم که ۀس ن ا کند؟ مدبر رای زمین سنونت مد

(. ۀسه ن ا 27:8ام!" )اال پادشهاهان ، چه رسد به این عزادمداهد کهه مهن ۀبهاد کهردهداشته باشند

رتین فضهای قابهل مصهور مواند در بارندرستد که اا مند باطمرین ۀس نها ننجایش ادا را ندارند؛ به

 (. 48:7؛ اع ل 2-1:66بدنجد )م ایسه کنید با اشگیا 

یابهد، بنهابراین اا در نهوعد طور نامحهداد در یهام جههات نسهرتش مدما نزاید فنر کنیم که ادا به

نوعد یک "فضای بارنرت" یا منخ ۀ بهارنرتی انتهاست. نزاید فنر کنیم که ادا بهفضای بینران ا بد

کند. همۀ این نظرات، اجود ادا را از لحهاظ شناسیم، احاطه مدضای جهاند را که ما مداست که ف

نیرند، نوید اا ف   یک موجود بسیار بهارگ اسهت. در عهوض، بایهد سهگد کنهیم فضاید در نظر مد

 اندازه یا ابگهاد در بدانادا را از لحاظ اندازه یا ابگاد فضاید در نظر ندیریم. ادا موجودی است که 

 ضا اجود دارد. ف

همچنین باید مراقب باشیم که فنر نننیم ادا با هر بخهش از ال هت یها بها کهلر ال هت برابهر اسهت. 

مگت دین به احدت اجود، مگت دند که همه چیا اداست یها اهدا همهۀ چیاههای موجهود اسهت. امها 

اش  از ال هت مت یها، امها حضهور دارددیدناه کتاب م دد این است که اهدا در همهۀ ال هت اش 

است. این چخور ممنن است؟ مثال اسفنجد که با ۀب پُر شده، مثال کاملد نیست، اما به ما کمهک 

کند. ۀب در همه جای اسفنج هست، اما ۀب کامالً مت یا از اسهفنج اسهت. اکنهون ایهن مثهال بهه مد

یا  موانیم بدوییم اسفنج هست ا ۀب نیست،شود که مدبخشهای بسیار کوچند در اسفنج م سیم مد

پهردازد کهه از ایژنیههای فضهاید ا ابگهاد ای مدۀب هست ا اسفنج نیست. چون این مثال به دا مادره

 براوردارند، الد ادا اینخور نیست. 
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 ا برکت دادن حضور داشته باشد.یمواند برای مجازات، ندهداری پ. ادا مد

داننهد اهدا چدونهه دشهود کهه مناین ایدو حضور مخلهق اهدا، نهاهد ااقهات باعه  ۀزار کسهاند مد

مواند مثالً در جهنم حضور داشته باشد. در ااقع، ۀیا جهنم چیای بهراالف حضهور اهدا یها لیهاب مد

طور متفهاات در اهدا بههرد کهه موان با مشخیص این موضون برطرف کهادا نیست؟ این مشنل را مد

ییم اهدا در . راش دیدهر بهرای درک ایهن موضهون ایهن اسهت کهه بدهومنانهای متفهاات حضهور دارد

مجهازات مها  حضور داردکند. ناهد ااقات ادا طور متفاات عمل مدمنانهای متفاات ال ت اش، به

رسد که ادا به این شنل در جهنم حضور دارد. یک عزارت احشهتناک در عهامود، ا به نظر مد کند

 کشد:طور زنده حضور ادا در دااری را به مصویر مدبه

ن رههاهد د ا جان سامل بدر برد. انر به دازخ براند، از دست مهمواند فرار کن"هیچ کسد مند

ۀارم. انر در کوه کَرَمهل پنههان شهوند، یابند ا انر به ۀس ن صگود کنند، ۀنها را پاهین مدمند

کنم. انر از نظر من در اع ق بحر مخفد شهوند، مهار را رام ا ۀنها را پیدا مدبه رسالشان مد

منان فرمهان . حتد انر بهه کشهور دشهمن مزگیهد شهوند، مهن بهه دشهفرستم ما ۀنها را بدادمد

دهم ما ۀنها را در ۀنجا بنشند. ۀنها همیشه محت نظر من بهوده بجهای اهوبد از مهن بهدی مد

 (4-1:9بینند." )عامود مد

 ندههداری حضهور دارددر زمانهای دیدر، ادا نه برای مجازات ا نه برای برکت دادن، بلنه رصفاً برای 

، ماهیهت الههد مسهیح در اواهد. از این لحهاظای که اا مدنونهی حفظ جهان ا عملنرد ۀن بهیا برا

اسهیلۀ اا بها ههم ارمزهاط پیهدا "اا قزل از همه چیا اجهود داشهت ا همهه چیها به همه جا حضور دارد:

را با  ( "کاهناتنوید که اا )دامئاً (. نویسندو عاانیان دربارو ادای پرس مد17:1کند" )کولسیان مد

 (. 3:1 دارد" )عاانیانکالم پُرقدرت اود نده مد

نوید: "در حضهور . داااد مدبرکت دادن حضور داردبا این حال ادا در زمانها یا منانهای دیدر برای 

(. در اینجها داااد دربهارو 11:16مو ک ل اوشد اسهت ا در دسهت راسهت مهو رُسُار ابهدی" )ماامیهر 



 

 

 
116 

کنهد، بلنهه دربهارو حضهور اهدا بهرای برکهت فاً ندهداری صحزت مندحضور ادا برای مجازات یا رص 

 کند. دادن صحزت مد

طور متفاات استفاده کنیم. ناهد ااقات اقتد موانیم از کل ت ینسان بهدر اینجا باید بدانیم که مد

کنیم، ف   منظورمان این است که اا در جههان حضهور مخلهق دارد. دربارو "حضور" ادا صحزت مد

کنیم، منظورمان ایهن اسهت کهه اا حضهور در زمانهای دیدر اقتد دربارو "حضور" ادا صحزت مداما 

دارد ما برکت بدهد یا ۀناهد مثزتد از حضهورش بهه مهردم بدههد. در ااقهع، اکهرث ااقهامد کهه کتهاب 

کنهد. مهثالً مها کند، به حضور ادا برای برکهت دادن اشهاره مدم دد دربارو حضور ادا صحزت مد

اهوانیم: "صهنداق پهی ن ضور ادا بر صنداق عهد در عهدعتیق را اینخور درک کنیم. مها مدباید ح

ل " )اال سهموهیقهرار داشهت های م رب(در بین دا مجسمۀ کرابین )فرشتهاداانِد قادر مخلق را که 

(، اشاره به این ح ی ت اسهت کهه اهدا حضهورش را ۀشهنار کهرد ا 22:25م ایسه کنید با ارا   4:4

عنوان مخت اود مگیین کرده بود، یگند مناند در باطی دا ااص عمل کرد ما در مناند که بهطور به

مصویر طالید از موجودات ۀس ند )"کرابین"( که باطی صنداق عهد بود، قومش را برکهت داده ا از 

ۀنها محافظت کند. به این مگنا نیسهت کهه اهدا در جهای دیدهری حضهور نداشهت، بلنهه اا در اینجها 

طور ااص شخصیت اش را ظاهر کرد ا قومش را برکهت داد. طور ااص حضورش را ۀشنار کرد ا بهبه

 کنند.نویسندنان کتاب م دد مگموطً از این لحاظ به "حضور" ادا اشاره مد

کنهد، مگمهوطً بهه ایهن در یک عزارت مشابه، اقتد کتاب م دد دربارو "دار" بودن اهدا صهحزت مد

مهان بهین شه  ا نوید: "نناهانمد 2:59ت دادن حضور ندارد". مثالً اشگیا مگناست که اا"برای برک

کنهد: "اداانهد از مهردم بهدکار دار اسهت، الهد اعهالم مد 29:15مان حایل نردیده" ا امثهال ادای

شنود." این ۀیات به این مگنا نیست که اهدا اصهالً در ۀنجها حضهور نهدارد، دعای اشخاص نیک را مد

 نجا حضور ندارد. ۀ ای از حضورش، در ت دادن به قوم ا اراهۀ نشانهبلنه اا برای برک

یهن حهال اهدا در جاههای طور االصه، ادا در هر بخشد از فضا با همۀ اجودش حضور دارد، بها ابه

کنهد، کند. بگالاه، اقتد کتاب م دد دربارو حضور ادا صحزت مدطور متفاات عمل مدمتفاات به
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ق اا از هر لحاظ یها حضهور اا بهرای مجهازات یها ندههداری نیسهت. بلنهه مگموطً به مگنای حضور مخل

مهوانیم در سهخنان اهود، طور طزیگهد مدمگموطً به مگنای حضور اا برای برکت دادن اسهت ا مها بهه

 مخابق این کاربرد کتاب م دسد سخن بدوییم.

رد عملهد ۀمهوزو حضهور ، از یک پارانراف زیزهاید ن هل قهول کهرده ا کهاربۀموزو اداِهرمان بااینک در 

 دهد:مخلق ادا را نشان مد

رای، جایینهه ههیچ دشهمند کند که کار بدی بنند، از مألعام بهه اانهۀ اهود مهداقتد ۀرزا مد

ات کهه در مگهرض دیهد انسانهاسهت، بهه امهاق اهود مواند مهو را بزینهد؛ از منانههاید در اانههمند

مرسهد؛ بهه قلهب اهود پنهاه ف دیدهر مدرای؛ حتد در اماق اود نیا از حضور شاهدی در طهر مد

ق مدمد کند: اا از قلزت به مو نادینرت است. بنابراین به هر جا که بدریهای، اا بری، در ۀنجا مگمر

کند؟ مواند از اودت بدریای؟ ۀیا به هر جا که بدریای، اودت را دنزال منددر ۀنجاست. ۀیا مد

مناند نیست که از نهاد اهدای عصهزاند بهه  اما چون یک نفر از اودت به مو نادینرت است، هیچ

ۀنجا بدریای، مدر ایننه به ناد اداید برای که مصالحه کرده است. به هیچ عنوان، هیچ منهاند 

 5نیست که بتواند به ۀنجا بدریای. ۀیا مو از اا اواهد نریخت؟ به ناد اا بدریا.

 وحدت. .5

نشهده، بها ایهن حهال مها صهفات ادا بهه بخشههای مختلهف م سهیم احدت ادا اینخور مگریف شده: 

 بر ۀنها مأکید شده است.  بینیم که در زمانهای متفااتمتفاات ادا را مد

کند، هرنا یک صفت ادا را مهمرت از ب یۀ صهفات اقتد کتاب م دد دربارو صفات ادا صحزت مد

 طور کامهل در مهورد اهدا ا بهر کهلر نویهد ههر صهفتد بههفرض اجود دارد کهه مدداند. یک پیشمند

( ا کمد بگهد 5:1مواند بدوید: "ادا نور است" )اال یوحنا ند. مثالً یوحنا مدکشخصیت اا صدق مد

(. هیچ نشاند از این نیست که بدوید بخشد 8:4این را هم بدوید که "ادا محزت است" )اال یوحنا 

چنهین از ادا نور ا بخشد از ادا محزت است، یا ادا ما حدادی نور ا ما حدادی محزهت اسهت. هم

اهدا نهور  اهودِ نزاید فنر کنیم که ادا بیشرت نور است ما محزت، یا بیشرت محزت است مها نهور. بلنهه 
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مهربهان،  کهامالًاهدا شهامل کهلر صهفات ااسهت: اا  کلر اجهودباشد. ادا محزت نیا مد اودِ است ا 

 کهلر بیم، بهر یهاعادل ا لیره است. هریک از صفات ادا را که در کتاب م دد مد کامالًرحیم،  کامالً

هر صفت اهدا، همهۀ صهفات دیدهر را نیها ااجهد موانیم بدوییم کند، بنابراین مداجود ادا صدق مد

  سازد.رشای  مد

ااطر ایننهه مها کنهد؟ احهت طً بههپ  چهرا کتهاب م هدد دربهارو صهفات متفهاات اهدا صهحزت مد

از دیدناههای متفاات، ۀنهها  ه درک کنیم ا باید به مرار زمان،موانیم کلر شخصیت ادا را یندفگمند

را بشناسیم. با این حال این دیدناهها نزاید هرنا براالف یندیدر باشند، چون اینهها ف ه  راهههای 

 متفاامد برای نداه کردن به کلر شخصیت ادا هستند.

عمالً به این مگناست که هرنا نزاید فنر کنیم که مثالً ادا در یک بخش از مهاریخ، اهدای مهربهان ا 

بخش دیدهری از مهاریخ، اهدای عهادل یها اشهمدین اسهت. اا همیشهه هه ن اداسهت ا هرچهه در 

دهد، کامالً با همۀ صفات اش سازنار است. درست نیست که بدهوییم، اهدا در نوید یا انجام مدمد

انهد. اهدا عهدعتیق، ادای عدالت ا در عهدجدید، ادای محزت است، چناننه بگضیها چنین نفته

نهایهت مهربههان اسههت ا همیشههه همینخهور بههوده ا همههۀ کارهههایش در عههادل ا بدنهایههت همیشهه بد

 عهدعتیق ا عهدجدید، کامالً با این دا صفت سازنار است.

دهنهد. مری نشهان مدطور برجسهتهدرستد که بگضهد از اعه ل اهدا، بگضهد از صهفات اش را بههبه

اسیت، عهدالت ا قه نشاندهندو دهد، دااری بر سدام ا عمور ال ت، قدرت ا حنمت اا را نشان مد در

اره نشاندهندو محزت ا عدالت ااست ا دراشش ۀس ن نشاندهندو جالل ا زیزاید  اشم ااست، کفر

اسههیت ا رحمههت ا راسههتد ا صهها ا ااسههت. امهها همههۀ ایههن اقههایع، بههه نوعد نشههاندهندو دانههش ا قدر

اهدا را یافهت کهه حهداقل مها  موان بگضد از صفاتسختد مدحاکمیت اا ا لیره نیا هستند. ااقگاً به

ااطر ح ی ت مذکور در باطسهت: اهدا حدادی بر هر یک از اع ل اا در فدیه منگن  نشود. این به

 ااحد است ا همۀ کارهایش، عمل کلر شخصیت ااست.
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بگالاه، ۀموزو احدت ادا باید مانع از این شود که سگد کنیم ینهد از صهفات اهدا را مهمهرت از ب یهه 

اسیت یا محزت یا اجود ازلد یها عهدالت اهدا یها مانهای مختلف، مردم سگد کردهبدانیم. در ز  اند قدر

بگضد دیدر از صفات اا را مهمرتین صفت اا بدانند. اما ظاهراً همۀ این مالشهها، بهه اشهتزاه، اهدا را 

نوعد بهارنرت یها خشهها را بههنیهرد کهه بگضهد از بعنوان مرکیزد از بخشههای نونهانون در نظهر مدبه

موان درک کرد که "مهمرتین"، دقی اً چهه سختد مدداند. بگالاه، بهمأایرنذارمر از بخشهای دیدر مد

مفهومد دارد. ۀیا به این مگناست که بگضد از اع ل ادا با صفات دیدرش کامالً سازنار نیستند؟ یا 

بهراالف  م ریزهاً  نذارد ما طوری عمل کند کها کنار مدنوعد، بگضد از صفات ر ادا ناهد ااقات، به

یک از این دیدناهها اعت اد داشهته باشهیم، چهون بهه ایهن موانیم به هیچاین صفات است؟ قخگاً مند

کنهد ا متفهاات از قزهل مگنا اواهد بود کهه اهدا بها شخصهیت اهودش ناسهازنار اسهت یها ملییهر مد

در نظههر  عنوان جوانههب نونههانون کههلر شخصههیت اههدارا رصفههاً بههه شههود. امهها اقتههد همههۀ صههفاتمد

شویم کهه ههیچ صهفتد را شود ا متوجه مدنیریم، در این صورت این سؤال م ریزاً لیرواری مدمد

نهایت مهم است ا ما بد ادا اودش در کلر اجودش،در نظر نرفت.  عنوان صفت مهمرتموان بهمند

 باید در طلب شناات ا محزت به اوِد ادا، در کلر اجودش باشیم. 

 

 رسؤاالتی برای مرو  .2

 ما عالاه بر کتاب م دد چه شواهدی را برای اجود ادا داریم؟ .1

موانیم ااقگاً ادا را بشناسیم، ش  چدونه لیرقابل درک بودن ادا را با این ح ی ت که ما مد .2

 کنید؟ملفیق مد

 پذیر ادا را بیان کنید. الناپذیر ادا ا صفات انتفرق بین صفات انت ال ین

 مواند با هم ملفیق شود؟چدونه دا بخِش این مگریف مد"است الل" ادا را مگریف کنید.  .4

کنهد، با موجه به ملییرناپذیری ادا، اقتد کتاب م دد دربهارو ملییهر نظهر اهدا صهحزت مد .5

 منظورش چیست؟
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 نذارد؟ موضیح دهید.ۀیا زمان بر ادا مأایر مد .6

جها منهان  باشهد، انهر ۀنمواند در جهنم حهاوانر ادا در همه جا حاو است، اا چدونه مد .7

 مصیزت احشتناک است؟

کنند؟ موضیح در مورد اا صدق مد بیشرتۀیا بگضد از صفات ادا در م ایسه با صفات دیدر،  .8

 دهید. 

 

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

کند؟ انهر ۀنهها ۀیا امرازه اکرث افراد به اجود ادا اعت اد دارند؟ ۀیا این بر کلر ماریخ صدق مد .1

انهد؟ چهرا بگضهیها اجهود درستد اا را پرسهتش ننرده، پ  چرا بهمگت دند که ادا اجود دارد

حاکد از ۀن اسهت کهه لالزهاً یهک عامهل ااالقهد بهر  18:1کنند؟ ۀیا رامیان ادا را اننار مد

 (؟ 3-1:14نذارد )م ایسه کنید با ماامیر اننار ع الند ۀنها دربارو اجود ادا مأایر مد

بر مها ۀشهنار کنهد؟ ۀیها شه  از مناشهفۀ اهدا در  به نظرمان چرا ادا مصمیم نرفت اودش را .2

ۀموزید یا از مناشفۀ اا در کتاب م هدد؟ بهه نظرمهان طزیگت، چیاهای بیشرتی دربارو اا مد

(؟ ۀیا ش  رابخۀ کنوند اود با ادا را 17:139چرا افنار ادا برای ما "نرامد" است )ماامیر 

ا چه مفاامد دارد؟ چه  ران چه شزاهتنامید؟ این با رابخۀ ش  با دیدیک رابخۀ شخصد مد

 چیای رابخۀ ش  را با ادا بهرت اواهد کرد؟

کنیهد، ۀیها اقتد به است الل، ملییرناپذیری، جااداندد، حضور مخلق ا احدت اهدا فنهر مد .3

ناپذیر را در اودمان که ادا ش  را ۀفریده، موانید بازماب ضگیفد از این پنج صفت انت المد

صورت، مالش برای شزاهت بیشرت به ادا در این قسمتها، چه مفهومد دارد؟ بزینید؟ در این 

چه زماند اشتزاه است که حتد بخواهیم در هر یک از این قسمتها شزیه اهدا شهویم، چهون 

 باشد؟ عنوان االق ا ادااند مدهمتای اا بهاین مالش برای لصب ن ش بد
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ا ملییرناپذیری اا در پاسهخ بهه سهؤاطت موضیح دهید که چدونه ۀموزو عدم ملییرپذیری ادا ی .4

 کند:زیر کمک مد

ها را در دنیای بد امراز بارگ کنیم؟ ۀیا ممنهن اسهت مها هه ن اوبد بچهموانیم بهۀیا ما مد

رابخۀ نادیند را با اهدا داشهته باشهیم کهه مهردم داران کتهاب م هدد داشهتند؟ مها چدونهه 

مر به نظر رسیده ا فاصلۀ کمد اقگدا م دد  موانیم فنر یا عمل کنیم ما داستانهای کتابمد

با زندند کنوند ما داشته باشند؟ ۀیا به نظرمان ادا امراز در م ایسه با زمان کتهاب م هدد، 

 اشتیاق کمرتی برای پاسخ به دعاها دارد؟

انر امراز برعلیه ادا نناه کنید، این چه زماند قلب ادا را متهأار اواههد کهرد؟ چهه زمهاند،  .5

کند ما درک کنید که چرا ا را متأار نخواهد کرد؟ ۀیا این مفنرر به ش  کمک مددیدر قلب اد

فرستاد ما شخصیت ادا نیازمند ۀن است که نناه را مجازات کند؟ چرا ادا باید پرسش را مد

مجازات نناه را متحمل شهود، بهه جهای ایننهه ف ه  ننهاه را فرامهوش کهرده ا نناهنهار را در 

ااطر نناه مجازات کند؟ ۀیا اکنون ادا نناهان ش  را ننه کسد را بهۀس ن بپذیرد، بدان ای

 اند؟اند یا نناهاند که بخشیده نشدهنیرد که بخشیده شدهعنوان نناهاند در نظر مدبه

 

 اصطالحات خاص .4

 قاهم به ذات

 پذیرصفات انت ال

 جااداندد

 ح ر دراند نسزت به ادا

 عدم ملییرپذیری

 ناپذیرصفات انت ال

 قابل درکلیر 

 است الل

 بینران
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 بینراند در رابخه با فضا

 بینراند در رابخه با زمان

 پذیریشناات

 حضور مخلق

 اجود ازلد

 ملییرناپذیری

 احدت

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 : 27-25:102ماامیر 

 شهوند، لهینن مهو بهاقد"از قدیم بنیاد زمین را نهادی ا ۀسآمنها عمل دستهای مو است. ۀنها فاند مد

کنهد ا شوند. مهو ۀنهها را مثهل ردا مزهدیل مدهستد ا همدد ۀنها همچون لزاد، کهنه ا فرسوده مد

 مزدل اواهند شد. لینن مو ه ن هستد ا سالهای مو یام نخواهد نردید." 

 ___________ 
 باشد.)"کلمه، سخن"( مد logos)"ادا"( ا  theosکلمۀ الهیات، برنرفته از کلمۀ یوناند  .1

 مندظامالهیات ن( بنار رفته ما طری های ملییرناپذیری ادا را االصه کند، برنرفته از لوهی  ِبرکوف، هااجود، ک طت، اهداف، اعدهکلمۀ ) این چهار .2

(1941, 1939Grand Rapids: Eerdmans,  صفحۀ )58. 

نیا صفت ملییرناپذیری را برای  13:8ه است. عاانیان برای عیسد مسیح بنار رفت 21-1:11این مهم است که این عزارت ن ل قول شده در عاانیان  .3

 برد: "عیسد مسیح، امراز ه ن است که دیراز بوده ا ما ابد هم است." بنابراین، ادای پرس، کامالً در این صفت الهد سهیم است.مسیح بنار مد

دهد که منها ادای ح ی د . به این مرمیب، اا لالزاً نشان مدرسدفهرست عزارات کتاب م دد دربارو ۀناهد ادا از امفاقات ۀینده، به صدها ۀیه مد .4

 است.

ین ا. ن ل قول ۀن در 164(، صفحۀ  ,ed 1951, reprint of 1977Edinburgh: Banner of Truth.مرجمۀ ایلیام ِهندرینِسن ) ۀموزو ادا،ِهرمان بااینک،  .5

 کتاب بدان اشاره به منزع ۀن منثیر شده است. 
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 مفصل پنج

 پذیر" خداصفات "انتقال

 + چدونه ادا مانند ماست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

پهردازیم کهه در م ایسهه بها صهفات مهذکور در پذیر" ادا یا صفامد مددر این فصل به صفات "انت ال

ناپذیر" ا بندی "انت الفصل قزلد، بیشرت با ما قسمت شده است. باید به یاد داشته باشید که م سیم

بندی مخلق نیست ا در مورد ایننه کدام صفات بایهد در کهدام م ولهه قهرار پذیر"، یک م سیم ال"انت

پهذیر" بدیرد، فضاید برای ع اید مختلف اجود دارد. در اینجا فهرسهت صهفامد کهه در دسهتۀ "انت ال

قرار نرفته، صفات رایج است، اما درک مگریهف ههر صهفت، مهمهرت از ۀن اسهت کهه بتوانیهد صهفات را 

  1بندی کنید.دقی اً به راشد که در این کتاب اراهه شده، دسته

کند ا هر یک از صفات به شنل پذیر" ادا را به پنج دستۀ اصلد م سیم مداین فصل صفات "انت ال

 نیرند: زیر در هر دسته قرار مد

 کنند الف. صفامد که اجود ادا را موصیف مد

 راحانیرت .1

 نادیدند بودن .2
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 ب. صفات ع الند

 انش )یا علم مخلق(د .3

 حنمت .4

 راستد )شامِل افاداری( .5

 پ. صفات ااالقد

 نینوید )شامِل رحمت، فید( .6

 محزت .7

اسیرت .8  قدر

 عدالت )یا پارساید( .9

 لیرت ]حسادت[ .10

 اشم .11

  . صفات مربوط به هدف

 اراده )شامِل ۀزادی( .12

 قدرت مخلق )یا قدرت، شامِل حاکمیت( .13

 چ. صفات "ااتصاری"

 ک ل .14

 متزارک بودن .15

 زیزاید .16

بهه مها  1:5پهذیر اهدا را رسمشهق قهرار دههیم )افسسهیان ما باید در زنهدنی ن، صهفات انت الچون 

نوید: "پ  همچهون فرزنهداند عایها، از اهدا رسمشهق بدیریهد"(، بگضهد از ایهن بخشهها شهامل مد

 هد بود. نیری ما از صفت مورد نظر اواموضیح کوماهد دربارو نحوو رسمشق

 کنندیف میالف. صفاتی که وجود خدا را توص
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 روحانیّت. .1

دانند که ادا از چه چیای سااته شده است؟ ۀیا اا مانند ما از جسم ا اهون سهااته مردم لالزاً مند

شده است؟ قخگاً اینخور نیست. پ  اجود اا از چه موادی مشنیل شده است؟ ۀیا اصالً ادا از مهواد 

 االص است؟  نوعد مفنررسااته شده است؟ یا ادا انر ی االص است؟ یا اا به

اسهت"  راحاوانیم کهه "اهدا لنه مدبیک از اینها نیست. پاسخ کتاب م دد این است که ادا هیچ

زمینۀ نفتدو با یک زن بر رِس چاهد در سامره اعهالم (. این بیانیه موس  عیسد در پیش24:4)یوحنا 

یسهد بهه ایهن زن است که مردم باید اهدا را پرسهتش کننهد ا ع مناندشده است. این نفتدو دربارو 

(، چهون 21:4)یوحنها  باشندازی ندارند که در اارشلیم یا سامره نوید پرستندنان راستین ادا نیمد

پرستش راستین مربوط به منان جس ند نیست، بلنه بهه رشایه  راحهاند ا درانهد شهخص مربهوط 

اید محهداد یهک منهان فضه دهد که ادا ابهداً بههاست. چون "ادا راح است" ا این ظاهراً نشان مد

های نامحهداد )بهه د، حتد ابگاد ا انهدازهدار  ابگادا  اندازهشود. بنابراین نزاید فنر کنیم که ادا مند

 مزح  حضور مخلق ادا در فصل قزلد مراجگه کنید(.

در دنیای  چیاهای دیدررا شزیه  اجودشکند از ایننه یابیم که ادا قومش را منع مدهمچنین درمد

(، ما را از پرستش ا اهدمت بهه "مجسهمه" یها "بتهد بهه شهنل 4:20ن دام )ارا  مادی بدانند. فرما

کند. این یهک یهادۀاری اسهت کهه اجهود اهدا از همهۀ ۀنچه" در ۀس ن یا زمین سااته شده، منع مد

چیاهاید که ۀفریده، متفاات است. مفنر دربارو اجود اا از لحاظ چیاهای دیدر در ال ت، به مگنهای 

حداد کردن ااست ا بهه ایهن مگناسهت کهه اا را کمهرت از اجهوِد ااقگهد اش در نظهر بد جلوه دادن ا م

درستد، درحالینه باید بدوییم ادا همهۀ ال هت را ۀفریهده مها ههر بخهش از ۀن، بخشهد از بدیریم. به

صهورت موجهودی کهه شخصیت اا را منگن  کند، اما باید مأیید کنیم که به مصهویر کشهیدن اهدا به

طور بسیار نمراه کننده در مورد ادا فنر کرده ال ت است، به این مگناست که بهشزیه به چیای در 

 حرمتد کنیم.یا به ادا بد
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بنابراین ادا یک بدن جس ند ندارد ا مانند اکرث بخشههای ال هت، از ههیچ مهوادی سهااته نشهده 

ۀ ایهن نظهرات است. بگالاه، ادا رصفاً انر ی یا مفنر یا عنارص دیدری از ال ت نیست. بهه جهای همه

است. به هرحال، این یک نون اجود، براالف چیاهای دیدر در  راحدربارو ادا، باید بدوییم که ادا 

مهوانیم راحانیرهت ال ت است. اجودی که بسیار برمر از کلر اجود مهادی ماسهت. در ایهن قسهمت مد

ته نشهده، ههیچ راحانیرت ادا، یگند ادا اجودی است که از هیچ مهوادی سهااادا را مگریف کنیم: 

 مواند با حوراد جس ند ما درک شود ا برمر از هر اجود دیدری است. بخش یا ابگادی ندارد، مند

ناپهذیر" قهرار نیهرد، چهون اجهود اهدا بسهیار شاید بهرت باشد راحانیرت ادا در دسهتۀ صهفت "انت ال

ده مها در ۀن، اا را متفاات از اجود ماست. به هرحال، این ح ی ت پابرجاسهت کهه اهدا بهه مها راح دا

(، در ۀن بهها راح اداانههد متحههد 3:3؛ فیلیپیههان 14:14؛ اال قرنتیههان 24:4پرسههتش کنههیم )یوحنهها 

دهد که ما در اهانوادو اهدا پذیرفتهه ال دد با راح ما شهادت مد(، راح17:6ایم )اال قرنتیان شده

؛ لوقهها 7:12م )جامگههه رایگههد از مههرگ بههه حضههور اداانههد مههد( ا در راح، ب16:8ایم )رامیههان شههده

اضهوح یهک ارمزهاط ین به(. بنهابرا24 -23:1؛ م ایسهه کنیهد بها فیلیپیهان 23:12؛ عاانیان 46:23

راحاند از سوی ادا با ما اجود دارد که چیای مانند ماهیت اوِد ااست، انرچهه قخگهاً از ههر لحهاظ 

پهذیر در نظهر ان صفت انت العنو مانند اا نیست. به همین دلیل، درست است که راحانیرت ادا را به

 بدیریم. 

 نادیدنی بودن .2

ح ی ِت نادیدند بودِن ادا مربوط به راحانیرت اداست. الد بایهد دربهارو طری ههای مرههد کهه اهدا 

گریف کرد: موان اینخور مسازد نیا صحزت کنیم. نادیدند بودِن ادا را مدموس  ۀن، اود را ظاهر مد

مواند موس  ما دیهده شهود، ادا، کلر اجود راحاند اا، هرنا مند نادیدند بودِن ادا، یگند کلر ذات

 دهد. الد ادا همچنان اود را از طریق مخلوقات ا چیاهای مرهد به ما نشان مد

کنند کهه اهدا دیهدند نیسهت. "کسهد هرنها اهدا را عزارات بسیاری دربارو این ح ی ت صحزت مد

ک  پدر را ندیده است. ف ه  کسهد کهه از هیچ نوید: "الزته(. عیسد مد18:1ندیده است" )یوحنا 
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نویهد: "بهه ۀن ینتها (. پول  دربارو اهدا اینخهور مد46:6جانب ادا ۀمده پدر را دیده است" )یوحنا 

باشد که ناممنن است کسهد بهه ۀن نادیهک نهردد ا اجودی که فناناپذیر است ا در نوری ساکن مد

 (.16:6اال میمومااد ) مواند بزیند"ک  هرنا اا را ندیده ا مندهیچ

ما باید به یاد داشته باشیم که این عزارات، همدهد بگهد از اقهایع بسهیاری در کتهاب م هدد نوشهته 

اهوانیم: اند که در این اقایع، مردم مجلرد ظاهری ادا را دیدند. مثالً در ااایل کتاب م دد مدشده

پردااهت" ا بهه صهحزت مدر زنهد بها موسهد رابهه"ادااند مثل کسینه به یک داست اهود حهرف مد

نذارم که رای مرا بزیند، زیهرا کسهد (. با این حال ادا به موسد نفت: "اما من مند11:33)ارا  

(. عهدعتیق نیا مگدادی از مجلریات ادا را ازت 20:33مواند رای مرا بزیند ا زنده مباند" )ارا  مند

شنلهای دیدند نونانوند را به اود  "ظهور ادا" است. در این مجلریات، ادامجلرد، کرده است. یک 

پیهدایش (، یگ وب )33-1:18نرفت ما اود را به قوم نشان دهد. ادا به ابراهیم ظاهر شد )پیدایش 

(، مشهایخ 22-21:13اهیل )همچون ستون ابر در راز ا ۀمهش در شهب: اهرا  (، قوم ارس 28:32-30

 ( ا دیدران.1:6شگیا )اشگیا ا(، 22-21:13(، مانوح ا زنش )دااران 11-9:24ارساهیل )ارا  

مهر اهدا در م ایسهه بها ایهن مجلریهات عههدعتیق، در شهخص عیسهد مسهیح یافهت مجلرد مرهد عظیم

(. ا یوحنا این ح ی هت را 9:14شد. اا موانست بدوید: "هر که مرا دید، پدر را دیده است" )یوحنا مد

اا را بهه مها شناسهانیده، م ایسهه که کسد هرنا ادا را ندیده، با ایهن ح ی هت کهه یدانهه پرسه اهدا، 

ای که در ذات پدر ا از همه به اا نهادینرت کند: "کسد هرنا ادا را ندیده است، اما ۀن پرس یدانهمد

نظیر اهدا (. بنابراین ما در شخص عیسد، مجلرد مرهد بد18:1است اا را  شناسانیده است" )یوحنا 

 عهدعتیق را دیدند، به ۀن دسرتسد نداشتند. را در عهدجدید داریم که ای نداراند که مجلریات

کامل ادا هرنا موس  ما دیده نخواهد شهد، امها  ذاتنرچه اموانیم بدوییم که درستد مدبنابراین به

ادا همچنان چیای از اودش را از طریق مخلوقات، چیاهای مرهد ا مخصوصاً در شخص مسیح بهه 

 دهد. ما نشان مد
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موانیم یامیت ادا را بزینیم یها بشناسهیم، اواهیم دید؟ ما هرنا مند اما ما چدونه ادای ۀس ند را

؛ اال میمومهااد 46:6؛ م ایسه کنید با یوحنا 3:145چون "عظمت اا را مفتیش نتوان کرد" )ماامیر 

لر اجود راحاند ادا ک -داقل با چش ن جس ندح -موانیم(. ما مند12:4؛ اال یوحنا 16:6؛ 17:1

نویهد: "اوشها نوید ما اوِد اهدا را اهواهیم دیهد. عیسهد مدحال کتاب م دد مدرا بزینیم. به هر 

(. شاید ماهیت این "دیدن" ما زمانینهه بهه 8:5" )متد ایشان ادا را اواهند دیدبحال پاکدطن، زیرا 

 ۀس ن برایم، برای ما ناشنااته مباند. 

یهک مصهویر کهامالً ح ی هد، ااضهح ا  د، امابینیم، مصویر جامگد از ادا نخواهد بو انرچه ۀنچه ما مد

( ا"اا را ۀنچنهان کهه هسهت 12:13ااقگد از ادا اواهد بود. ما "رابهرا" اهواهیم دیهد )اال قرنتیهان 

(. در شههر ۀسه ند "بنهدنانش اا را پرسهتش اواهنهد کهرد. همهه اا را 2:3اواهیم دید" )اال یوحنا 

 (.4-3:22رابرا اواهند دید" )مناشفه 

اهواهیم، یم که ادا ک ل یام چیاهاید است که ما مشتاق اش هسهتیم یها مدشواقتد متوجه مد

یابیم که بارنرتین اوشد زندند ایننه اا جمیع چیاهای زیزا یا اوشایند است، در این صورت درمد

ۀینده این است که ما "رای اا را اواهیم دید". ندهاه کهردن بهه اهدا، مها را ملییهر اواههد داد ا مها را 

" )اال یوحنها زیرا اا را ۀنچنان که هست اواهیم دیداواهد ساات: "ما مثل اا اواهیم بود، مانند اا 

(. چنهین مصهویری از اهدا، مها ابهد باعه  اوشهد کامهل ا 18:3؛ م ایسه کنید بها دام قرنتیهان 2:3

 شادماند ما اواهد شد.

 ب. صفات عقالنی

 دانش )علم مطلق(. .3

شناسهد ا از یهام چیاههای ااقگهد ا ادا کامالً اود را مد موان اینخور مگریف کرد:دانش ادا را مد

 ممنن، با یک عمل ساده ا جاادانه ۀناه است.
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"از نویهد اهدا ( ا یوحنها مد16:37" )ایهوب در دانش ا حنمت کامل استنوید که ادا " الیهو مد

شود ا یده مد(. کیفیت ۀناهد از همه چیا، علِم مخلق نام20:3)اال یوحنا  باشد"همه چیا ۀناه مد

 داند"(.داند، اا عالِم مخلق اخاب شده است )یگند "همه چیا را مدچون ادا همه چیا را مد

نویههد اههدا کههامالً اههود را دهههد. اال مدمگریههف بههاط، علههم مخلههق را بهها جاهیههات بیشههرت موضههیح مد

. الزته ف   ان یا نامحداد استاندیا است، چون اجوِد ادا بینر یت شدفتشناسد. این یک ااقگمد

مواند کامالً اودش را با یامد جاهیات بشناسد. این ح ی ت، از کالم پهول  اا که بینران است، مد

کنهد. ال دد همه چیا حتد اع ق نیات اهدا را کشهف مدنوید: "زیرا راحشود که مداستنزاط مد

راح اهدا بها اهدا  ک  جاکیست که بهرت از راح شخص با باطن اا ۀشنا باشد؟ به ه ن طریق، هیچ

 (. 11-10:2ۀشنا نیست" )اال قرنتیان 

یهن یگنهد همهۀ اسهت". ا ۀنهاهااقگهد ا ممنهن  نوید ادا "از یام چیاههایهمچنین این مگریف مد

چیاهای موجود، همۀ امفاقات ا همۀ چیاهاید که ممنن است امفاق بد افتهد. ۀنهاهد اهدا از همهۀ 

، چون "در ۀفهرینش چیهای نیسهت کهه از اهدا پوشهیده راد، برای کلر ال ت بنار مدااقگدچیاهای 

؛ م ایسهه کنیهد بها دام 13:4مباند. همه چیا در برابهر چشه ن اا برهنهه ا را بهاز اسهت" )عاانیهان 

نیا ۀناه است، از جمله  ممنن(. ادا از همۀ چیاهای 30-29:10؛ متد 24:28؛ ایوب 9:16مواریخ 

افتد. مثالً، عیسد موانسهت بدویهد کهه ر ااقع امفاق منداقایگد که ممنن است امفاق بد افتد، اما د

افتهاد )متهد ، انر مگجاات عیسد در زمانهای نذشهته در ۀنجها امفهاق مدکردمدصور ا صیدان موبه 

نویهد ، جایینه الیشع مد19:13اهان ؛ دام پادش13-11:23؛ م ایسه کنید با اال سموهیل 21:11

 افتاد(. زد، چه امفاقد مدبار با میر مد انر یِهوۀش پادشاه زمین را پنج یا شش

 سهاده،داند. در اینجا کلمۀ نوید ادا با یک "عمل ساده" همه چیا را مدمگریف ما از دانش ادا مد

از لحاِظ "م سیم نشدن به بخشهای مختلف" بنار رفته است. یگند ادا همیشه کهامالً از همهه چیها 

ل یا ستارنان ۀس ن را به ما بدوید، مجزور نیست همهۀ ۀناه است. انر اا بخواهد مگداد شنهای ساح

جزور نیست این مگهداد را بهه یهادۀارد، رسعت بش رد، مثل یک نون اَبَرکامپیومر، ا همچنین مۀنها را به
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داند. اا مجزور نیست با چون مدمها به ۀن فنر ننرده است. بلنه اا همیشه، همه چیا را بالفاصله مد

اند ا دکند یا با دقت پیش از پاسخ دادن بیندیشد، چون اا پایان را از ۀلاز مد نیریاستدطل، نتیجه

(. ههر ذرره از 4:90کنهد )م ایسهه کنیهد بها ماامیهر ۀموزد ا چیهای را فرامهوش مندهرنا چیای را مند

دانش ادا، همیشه کهامالً در اهاطرش اسهت؛ هرنها مهار ا محهو نشهده ا بهه حافظهۀ نااودۀنهاه اش 

 راد. مند

عنوان یهک "عمهل جاادانهه" عنوان یک عمل سهاده، بلنهه بههمنها بههایتاً، این مگریف دانش ادا، نهن

ۀمواهت، کند. انر اا باید چیا جدیهدی مدکند. یگند دانش ادا هرنا ملییر یا رشد مندصحزت مد

ه قهرار بهود ن، ادا از ازل از همۀ امفاقهات ا همهۀ کارههاید کهبود. بنابرایپ  از قزل عالِم مخلق مند

 انجام دهد، ۀناه بود. 

 .حکمت .4

حنمههت اههدا یگنههد اههدا همیشههه بهههرتین اهههداف ا بهههرتین راشههها را بههرای رسههیدن بههه ۀن اهههداف 

طور مشهخص نشهان داند ا بهه. این مگریف فرامر از این ایده است که ادا همه چیا را مدنایندبرمد

 -اد، همیشهه مصهمی ت حنی نهه اسهتههد ددهد که مصمی ت ادا دربارو کاری که انجهام اوامد

یگند همیشه بهرتین نتایج )از دیدناه لاید ادا( را به همراه اواهد داشت ا این نتایج را با بههرتین 

 راشهای ممنن حاصل اواهد کرد.

کند. اا "دانای ینتها" اخهاب طور کلد در بخشهای متگدد مأیید مدکتاب م دد، حنمت ادا را به

، مرجمۀ هاارو 4:9نوید ادا "در اندیشه، حنیم است" )ایوب (. ایوب مد27:16شده است )رامیان 

طور (. حنمهت اهدا بهه13:12نو( ا"ادا دانا ا موانا است. ادا دارای بصیرت ا قدرت است" )ایهوب 

کند: "ای ادااند، اع ل مهو چهه بسهیار اسهت. شود. مامورنوی  اعالم مدااص در ال ت دیده مد

(. چهون 24:104ای. زمین از مخلوقات مهو پُهر اسهت" )ماامیهر حنمت انجام دادههمۀ ۀنها را از رای 

اش ا ههم در ادا جهان را ۀفریده، کامالً شایسته اسهت کهه اا را جهالل دههیم، ههم در فراینهد رازانهه
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اهدافد که برای ال ت در نظر دارد. حتد اکنهون کهه همچنهان مهأایرات ننهاه ا لگنهت را بهر دنیهای 

 زده شویم که چ در ال ت ادا ه هن  ا پیچیده است. م، باید شدفتبینیطزیگد مد

دانیم همه چیا برای ایریت ۀناند کهه اهدا "ما مد حنمت ادا در زندند فردی ما هم منایان است.

(. در اینجا پهول  28:8اند، با هم در کارند" )رامیان حسب ارادو اا اواسته شدهرا داست دارند ا به

ااسخۀ همۀ این چیاها، کند ا بهادا در همۀ امفاقات زندنی ن، با حنمت عمل مدکند که مأیید مد

(. ههر راز از زنهدنی ن 29:8بهرد )رامیهان ما را به سوی ههدف شهزاهت یهافنت بهه مسهیح پهیش مد

مان را فرانشانیم. انر ما فرزندان موانیم با مسلرد حاصل از شناات حنمت بینران ادا، دلرسدیمد

کنهد مها مها را بیشهرت شهزیه مسهیح موانیم بدانیم که اا با حنمت در زندند ما کهار مدمداا هستیم، 

 سازد.

مهوانیم در هندهام نیهاز بها اطمینهان از اهدا شود. ما مدالزته حنمت ادا ما حدادی به ما منت ل مد

ادا دهد: "انر کسد از ش  بدان حنمت باشد، ۀنرا از حنمت بخلزیم، چون اا در کالمش اعده مد

کند، ۀنرا بهه اا اواههد بخشد ا انسان را رسزنش مندبخواهد ا اداید که همه چیا را با سخاات مد

(. این حنمهت یها مههارت زنهدند بهرای اشهنودی اهدا، اساسهاً حاصهل مخالگهه ا 5:1داد" )یگ وب 

بخشهد" دطن را حنمهت مداطاعت از کالم اداست: "شهادات ادااند قابل اطمینان اسهت ا سهاده

ندیاو دسهتیابد بهه حنمهت ح ی هد: "مهرد ا(. در مورد 8-6:4؛ م ایسه کنید با مثنیه 7:19ماامیر )

(، چهون 7:1؛ م ایسهه کنیهد بها امثهال 10:9؛ امثال 10:111ادااند ابتدای حنمت است" )ماامیر 

اا احرتامد کنیم یا باعه  نااشهنودی اا شهویم، ا انهر از مأدیهب پدرانهۀ انر ما برتسیم که به ادا بد

ای را اواهیم داشت که منجهر بهه پیهرای از طری ههای اا ا زنهدند بهر برتسیم، در این صورت، اندیاه

 شود. اساد فرامین حنی نۀ اا مد

مهوانیم پهذیر نیسهت؛ مها هرنها مندبا این حال باید به یاد داشته باشیم که حنمت ادا کهامالً انت ال

(. عمهالً، یگنهد بارهها در زنهدنی ن، زمانههاید 33:11کامالً در حنمت ادا رشیهک شهویم )رامیهان 

موانیم بفهمیم چرا ادا اجازه داد که چیای امفاق افتد. در این صهورت بایهد ف ه  اواهد بود که مند
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به اا اعت د کنیم ا به اطاعت از فهرامین حنی نهۀ اا بهرای زنهدنی ن ادامهه دههیم: "بنهابراین، انهر 

زحمت شده است، جان اود را به دست ۀفریدناری کهه همیشهه کسد مخابق ارادو ادا، دچار رنج ا 

؛ م ایسهه 19:4کند بسپارد ا بهه نینوکهاری اهود ادامهه دههد" )اال پهرتد های اود افا مدبه اعده

نهایت حنیم است، الد ما اینخور نیستیم، ا اقتد مها (. ادا بد6-5:3؛ امثال 29:29کنید با مثنیه 

کنیم، ایههن باعهه  کنیم، حتههد اقتینههه کارهههایش را درک منههددبهها ایهه ن، بههه حنمههت اا اعههت د مهه

 شود.اشنودی اا مد

 

 راستی )شامِل وفاداری(.  .5

 راستد ادا یگند اا ادای ح ی د است ا کلر دانش ا کالم اا راست ا مگیار نههاید ح ی هت اسهت.

شهده در کتهاب م هدد، اهدای ح ی هد یها  دهد که ادای منشوفبخش اال این مگریف نشان مد

شهوند، بُهت هسهتند. "طکهن اداانهد، اصخالح ادایان نامیده مدااقگد است ا یام چیاهاید که به

باشهد... اهدایاند کهه ۀسهآمنها ا زمهین را الهق ادای حق است. اا ادای زنده ا پادشهاه ابهدی مد

(. عیسههد بههه پههدرش 11-10:10شههوند" )ارمیهها انههد، از رای زمههین ا از زیههر ۀسهه ن محههو مدننرده

ا عیسد مسیح را که فرستادو مهو  ح ی دیدانه  ادایوید: "این است زندند ابدی که ۀنها مو را نمد

 (. 20:5؛ م ایسه کنید با اال یوحنا 3:17است بشناسند" )یوحنا 

نویهد دمادا، راست ا مگیار نهاید ح ی ت است. ایوب به ما  دانشکند که کلر مگریف باط مأیید مد

؛ همچنین به ۀیامد کهه در بهاط، در مزحه  علهم 16:37مل است" )ایوب ادا "در دانش ا حنمت کا

داند ا دانش اا کامل است، بهه مخلق ادا بازنو شد، مراجگه کنید(. بیان ایننه ادا همه چیا را مد

دانهد ا فنهر کنهد. ههر ۀنچهه کهه اا مداین مگناست که اا هرنها در فههم یها درک جههان اشهتزاه مند

الً ۀنهاه صحیحد از ذات ااقگیت است. در ااقع، چون ادا از همه چیها کهامکند، ح ی د ا درک مد

موانیم بدوییم که مگیار دانش ح ی د، مخابق با دانش اداست. انهر دربهارو ههر چیهای است، ما مد

 در جهان مانند ادا فنر کنیم، مفنر درستد دربارو ۀن چیا داریم.
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ند اهدا در است. این یگ مگیار نهاید ح ی تا  راستکند که کالم ادا همچنین مگریف ما مأیید مد

کنهد کهه اعهدو هایش، همیشهه کهاری را مدکالمش قابل اعت د ا افادار است. اهدا در مهورد اعهده

افا نیست. بنهابراین هایش بدموانیم به اا منیه کنیم که هرنا نسزت به اعدهانجامش را داده ا ما مد

عنوان ااقع، این جنزۀ ااص از راستد ادا، ناهد ااقات بهه (. در4:32اا "ادای باافا" است )مثنیه 

افاداری اهدا، یگنهد اهدا همیشهه کهاری را کهه نفتهه، انجهام یک صفت مت یا در نظر نرفته شده: 

نیهد بها دام سهموهیل ک؛ م ایسهه 19:23)اعهداد ای که داده، عمل اواهد کرد اواهد داد ا به اعده

ان به اا اعت د کهرد ا اا هرنها نسهزت بهه کسهانینه بهه حهرفش مو ا لیره(. مد 6:141؛ ماامیر 28:7

افا نیست. در ااقع، ذات ای ن ح ی د این است که کالم ادا را باار کنید ا بهه کنند، بداعت د مد

 اش عمل کند. اا اعت د کنید که مخابق اعده

ری از دانهش ح ی هد مهوانیم بها مهالش بهرای براهورداپذیر است، یگنهد مها مدراستد ادا هم انت ال

دربارو ادا ا جهان اا، ما حدادی از ۀن رسمشق بدیریم. در ااقع، اقتد مفنهر ح ی هد دربهارو اهدا ا 

دهیم که ما را در مشاهده ا ۀموزیم ا اجازه مدکنیم، مفنری که از کتاب م دد مدال ت را ۀلاز مد

ر اهواهیم کهرد! رشهد در مفسیر دنیای طزیگد هدایت کنهد، در ایهن صهورت، مخهابق مفنهر اهدا فنه

نویهد مها "انسهان مهازه" را در دانش، بخشد از فرایند شزاهت بیشهرت بهه اداسهت. پهول  بهه مها مد

ۀید، مها رفتهه ای درمدنوید: "انساند که پیوسته در شزاهت االق اود به شنل مازهایم که مدبرکرده

 (.10:3رفته به مگرفت کامل ادا برسد" )کولسیان 

عنوان فرزندان ادا بایهد موجه است، ما بهنسزت به راستد در کل ت اش، بسیار بد ای کهدر جامگه

دیدهر درا  از اال  ن رسمشق بدیریم ا بسیار مراقب باشهیم کهه کهالم مها همیشهه راسهت باشهد. " 

صهورت اید. ا زنهدند را بههای اا قخع رابخه کرده، زیرا با ۀن ۀدمد که در سابق بودید ا عادتندوهید

مان نسزت به ح ی هت (. بگالاه، در ااکنش عاطفد10-9:3اید" )کولسیان ای رشان کردهسان مازهان

ا از درا   داست داشتهباید از راستد ادا رسمشق بدیریم. ما هم مانند ادا باید ح ی ت را ، ا درا 

ر فهرامین  (، ماننهد16:20باشیم. این فرمان که به ضدر همسایۀ اود شهادت درا  نهده )اهرا   متنفر
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دیدر، رصفاً نیازمند مخابق ظاهری نیست، بلنه نیازمند مخابق در ندرش قلزد است. کسد که باعه  

کند که مانند ۀن مرد عهادلد ( ا مالش مد2:15شود، "قلزاً راستدو" است )ماامیر اشنودی ادا مد

 (. 5:13باشد که "از درا  نفنت نفرت دارد" )امثال 

 پ. صفات اخالقی

 نیکویی. .6

نوید ادا، یگند ادا مگیار نهاید نینوید است ا یامد اجهود اهدا ا کارههایش، شایسهتۀ مأییهد نی

کند مواند به مگنای "شایستۀ مأیید" باشد، اما این سؤال را ایجاد مد. در این مگریف، "نینو" مداست

صهمیم زادانهه مۀ مهوانیم اودمهان که مأیید موس  چه کسد؟ چون ما مخلوقات ناچیای هستیم ا مند

بدیریم که چه چیای شایستۀ مأیید است ا چه چیای شایستۀ مأیید نیست. بنهابراین نهایتهاً، اجهود ا 

اع ل ادا کامالً شایستۀ مأیید اودش اسهت. په  اا مگیهار نههاید نینهوید اسهت. عیسهد بها ایهن 

نهد کهه کن(. ماامیهر بارهها مأییهد مد19:18ا ادا نینو نیست" )لوقا جنوید: "هیچن  استنزاط مد

کند: "ادااند را سپاد نوهید، زیرا که اا نینوسهت" ( یا اعالم مد5:100"ادااند نینوست" )ماامیر 

عنوان چیهای بهدانیم کهه موانیم مفهوم "نینهو" را بهها لیره(. بنابراین ما مد 1:107؛ 1:106)ماامیر 

بر چیاهای منخزق بهر  ز نینوید شخصیت ادا ا مأیید اااکند، چون هیچ مگیاری برمر ادا مأیید مد

 این شخصیت نیست. 

ادا شایستۀ مأیید است. ما شواهد ۀن را در راایهت ال هت  کارهاینوید همۀ همچنین مگریف ما مد

بینیم: "ۀنداه ادا کارهای ۀفرینش را مالحظه کرد ا همهه را از ههر جههت عهالد یافهت" )پیهدایش مد

یهام نینوییهها در جههان اسهت. "یهام  نویهد اهدا منزهع(. همچنین کتاب م دد بهه مها مد31:1

ۀید که ۀفریننهده نهور اسهت ا در اا های نینو ا هدایای کامل از ۀس ن ا از جانب اداید مدبخشش

(. بگهالاه، 17:14؛ اع ل 9:145؛ م ایسه کنید با ماامیر 17:1ملییر ا میرند اجود ندارد" )یگ وب 

چیا نینو را منهع نخواههد اوانیم: "هیچهد. ما مددادا ف   کارهای نینو برای فرزندانش انجام مد

دهد که پدر ۀس ند، ایلهد (. عیسد مگلیم مد11:84کرد از ۀناند که پیرا راستد هستند" )ماامیر 
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کنند، عخا اواهد فرمود" )متهد بیشرت از پدر زمیند ما "چیاهای نینو را به ۀنهاید که از اا م اضا مد

          نویهد حتهد مأدیهب پدرانهۀ اا نشهانۀ محزهت اا ا بهه ایریهت ماسهت ( ا نویسندو عاانیهان مد11:7

 (. 10:12)عاانیان 

پذیر باید اودمان نینوید کنیم )یگند باید کهار مهورد مأییهد نیری از این صفت انت الما در رسمشق

یسهد: نوادا را انجام دهیم( ا به این مرمیب از نینوید پهدر ۀسه نی ن رسمشهق بدیهریم. پهول  مد

"پ  ما ۀنجا که فرصت داریم به همه نیند کنیم، مخصوصاً به کساند که در ای ن با ما اعضای یهک 

(. 17:3مهااد ؛ دام میمو 35-33، 27:6؛ م ایسهه کنیهد بها لوقها 10:6اانواده هسهتند" )لالطیهان 

ه اهدا گریف ا رسچشمۀ یام نینوییهاست، متوجه اواهیم شهد کهمیابیم که ادا بگالاه، اقتد درمد

 اودش، لایت ۀن نینوید است که ما در طلزش هستیم. ما با مامور نوی  اواهیم نفت: 

اواهم. هر چند بهدنم "کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیای را در زمین نیا مند

-25:73فرسوده ا دمل ضگیف نردد، اما ادا صخرو دمل ا ما ابد همه چیا من است" )ماامیر 

 (. 2-1:42؛ 11:16ید با ؛ م ایسه کن26

موان ادا را مد فیدا  رحمتنینوید ادا با بگضد از ایژنیهای ماهیت اا ارمزاط نادیک دارد. مثالً 

اهدا، یگنهد  رحمهتب ااصهد از نینهوید اهدا در نظهر نرفهت. عنوان دا صفت جدانانه یها جوانهبه

نینوید ادا نسزت بهه  ادا یگند فیدنینوید ادا نسزت به کسانینه در مصیزت ا زحمت هستند. 

 کسانینه ف   طیق مجازات هستند. 

اند، مخصوصاً در عهدعتیق. اقتد ادا نهامش را بهه این دا ایژند ماهیت ادا، لالزاً با هم ذکر شده

موسههد اعههالم کههرد، اا نفههت: "مههن اداانههد هسههتم؛ اداانههدی کههه رحههیم ا مهربههان اسههت. بههاادی 

نویهد: مد 8:103ر (. داااد در ماامیه6:34ت" )اهرا  شود ا پُر از افها ا محزهت اسهاشمدین مند

 "ادااند بخشنده ا مهربان است، دیرلضب ا بسیار رحیم".

طور ااص به کساند عخا شده که طیق اش نیسهتند، ا ایهن بارهها در عنوان نینوید ادا، بهفید به

ااسهخۀ ف نجهات بهااسخۀ فید، براال کند که نجات بهشود. اا مأکید مدهای پول  دیده مدنوشته
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انهد ا از جهالل اهدا کهم مالش انساند است، چون فید یک هدیهۀ رایدهان اسهت. "همهه ننهاه کرده

اساطت عیسد مسیح که اونزهای ۀزادی ۀنها اسهت، بخهور رایدهان، ادا همه به فیداند. اما با ۀمده

 (. 24-23:3شوند" )رامیان عادل شمرده مد

 محبت. .7

 کند. جاادانه اود را فدای دیدران مدطور محزت ادا، یگند ادا به

نیرد. این صفت اهدا نشهان عنوان فدا کردن اود به نفع دیدران در نظر مداین مگریف، محزت را به

 دهد که این بخشد از ماهیت ااست که اود را فدا کند ما باع  برکت یا ایریت دیدران شود.مد

بینیم کهه ایهن صهفت ی را مهد(. ما شهواهد8:4نوید: "ادا محزت است" )اال یوحنا یوحنا به ما مد

نویهد: ادا حتد قزل از ال ت در بین اعضای مثلیه  فگهال بهود. عیسهد در صهحزت بها پهدرش مد

(، په  ایهن نشهان 24:17به من دادی" )یوحنا پیش از ۀلاز دنیا "جاللد را که مو بر اار محزت اود 

شهد. ایهن محزهت داطرفهه اسهت، چهون مد عخا دهد که از ازل محزت بود ا جالل از پدر به پرسمد

طور کامهل انجهام نوید: "اما برای ایننه دنیا بداند که من پدر را داست دارم، ااامر اا را بهعیسد مد

ال هدد را نیها (. محزت بین پدر ا پرسه، احهت طً ایژنهد رابخهۀ ۀنهها بها راح31:14دهم" )یوحنا مد

ال هدد، ین پدر، پرسه ا راحاست. این محزت جاادانه بدهد، انرچه این رصیحاً ذکر نشده نشان مد

سازد، چون ههر شخصهیت مثلیه  اواههان اوشهد ا شهادی دا ۀس ن را دنیای محزت ا اوشد مد

 شخصیت دیدر است. 

اضوح در رابخۀ ادا با انسان، مخصوصاً انسانهای نناهنار بیهان فداکاری که ایژند مثلی  است، به

است: نه ۀننه ما به ادا محزت داشتیم بلنهه ایننهه اا بهه مها محزهت شده است. "ا محزت در همین 

نویسد: "اما ادا (. پول  مد10:4داشت ا پرس اود را فرستاد ما کفارو نناهان ما شود" )اال یوحنا 

کهار بهودیم، محزت اود را نسزت به ما کامالً اابت کهرده اسهت. زیهرا در ۀن هندهام کهه مها هنهوز نناه

نویسهد: "زیهرا اهدا بهه دنیها ۀن هدر محزهت (. همچنین یوحنا مد8:5ُمرد" )رامیان ااطر ما مسیح به

داشت که پرس یدانۀ اود را داد ما هر که به اا ای ن بیاارد هالک ندردد، بلنه صاحب زنهدند ابهدی 
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(. این باید مایۀ اوشد عظیم ما باشد که بدانیم ایهن ههدف اهدای پهدر، پرسه ا 16:3شود" )یوحنا 

است که اود را فدا کنند ما باع  اوشد ا شادی ح ی د ما شوند. این ماهیت اداست  ال ددراح

نونه عمل کند ا ما ابد به این عمل اود نسهزت بهه مها که نسزت به کسانینه ۀنها را محزت کرده، این

 ادامه اواهد داد.

به ۀنها   د که ادانیری از طریما اال با محزت مت ابل به ادا، ا دام با محزت به دیدران در رسمشق

مهوان نیهریم. همهۀ الاامهات مها بهه اهدا را مدپذیر ادا رسمشهق مداز این صفت انت ال محزت کرد،

اینخور االصه کرد: "ادااند، ادای اود را با یام دل ا یام جان ا یام ع ل اود داسهت بهدار... 

را داسهت داریهم، از (. انهر مها اهدا 38-37:22همسایۀ اود را ماننهد اهویش داسهت بهدار" )متهد 

( ا بنابراین کاری را اهواهیم کهرد کهه مایهۀ اشهنودی 3:5فرامینش اطاعت اواهیم کرد )اال یوحنا 

 ( ا همۀ اینها را انجام اواهیم داد،15:2ااست. ما ادا را محزت اواهیم کرد، نه دنیا را )اال یوحنا 

 (.19:4چون اا اال ما را محزت کرد )اال یوحنا 

 قّدوسیت. .8

ایهن مگریهف  ت ادا یگند اا از نناه جدا شده ا اود را اقِف طلزیدن جالل اود کهرده اسهت.قداسیر 

شامل یک کیفیت ارمزاطد )جداید از( ا یک کیفیت ااالقد است )ایهن جهداید از ننهاه یها بهدی ا 

رسسپردند بهه نفهعِ جهالل یها ُحرمهت اداسهت(. ایهن ایهدو قداسهیت کهه شهامل جهداید از بهدی ا 

 دردم هشهود. مهثالً کلمهۀ جالل اداست، در بگضد از عزارات عهدعتیق یافت مدرسسپردند برای 

برای موصیف هر دا بخش از ایمه بنار رفته است. ایمه مناند بود که از بهدی ا ننهاه جههان جهدا 

شد. این برای ادمت به ادا اقف شهده بهود. بود ا االین اماِق دران ۀن، "جایداه م درد" نامیده مد

اطقداد" بیاایا" ای باشد: "این پرده را بین "جایداه م دد" ا "قُددرمان داد که پردهاما بگد ادا ف

اطقداد، محل ندهداری صنداق عهد بود، مناند کهه کهامالً از بهدی ا ننهاه (. قُدد33:26)ارا  

 جدا شده ا کامالً اقف ادمت به ادا شده بود.
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؛ 22:71)ماامیهر  نامیهده شهده اسهتمرین شهخص اسهت. اا "قهداد ارساهیهل" ادا اودش م درد

زننهد: ا لیره(. فرشهتدان دار مها دار مخهت اهدا فریهاد مد 24، 19:5؛ 4:1؛ اشگیا 18:89؛ 41:78

"قداد، قداد، قداد، ادااند قادر مخلهق! جهالل اا یهام رای زمهین را فرانرفتهه اسهت" )اشهگیا 

؛ م ایسه کنید بها 9:99امیر )ما  زند: "ادااند، ادای ما م دد است!"(. مامور نوی  فریاد مد3:6

 (. 3:22؛ 5، 3:99

اسیت ادا الدوید برای قومش فهراهم مد دههد: کنهد کهه رسمشهق بدیرنهد. اا بهه ۀنهها فرمهان مدقدر

؛ م ایسهه کنیهد بها 2:19، زیرا که من، ادااند، ادای ش ، قهداد هسهتم" )طایهان م درد باشید"

قومش را از مرص اار  کرد ا به نهاد اهود ۀارد ا  (. اقتد ادا16:1ال پرتد ؛ ا26:20؛ 44:11-45

فرمان داد از صدای اا اطاعت کنند، سپ  نفت: "ش  برای من قوم م دد ا ماننهد کاهنهان بهرای 

ورد، ایدو جهداید از بهدی ا ننهاه )کهه در اینجها (. در این م6-4:19من ادمت اواهید کرد" )ارا  

یدو اقف ا رسسپردند بهه اهدا )در ادر مرص بود( ا طور بسیار چشمدیری شامل جداید از زندند به

شوند. ای نهداران ادمت به اا ا اطاعت از قوانین اش(، هر دا در منونۀ یک "ملرت م دد" دیده مد

اسهیت ههیچ ک  اداانهد را نخواههد دیهد" )عاانیهان عهدجدید نیا باید "]بنوشند[... زیرا بدان قدر

اسهیت اا شهویم" )عاانیهان مد( ا بدانند که ادا ما را مأدیب 14:12 (. 10:12کنهد "مها رشیهک قدر

اسیت رشهد کنهد )افسسهیان منها بهنه ازی (، مها ۀن ر 27-26:5طور فردی، بلنه کلیسا نیا باید در قدر

که همه چیا در زمین، از بدی دار اواهد شد ا از نناه پاک اواهد شد ا در پاکد ااالقد ح ی هد، 

 (.21-20:14ریا اقف ادمت به ادا اواهد شد )زک

 عدالت )یا پارسایی(. .9

کله ت متفهاامد هسهتند، امها در عهای عههدعتیق ا  پارسهایدا  عدالتدر زبان اندلیسد، اصخالح 

یوناند عهدجدید، ف   یک دستۀ کل ت در زیربنای این دا اصخالح اندلیسد اسهت. بنهابراین ایهن 

دالت ادا، یگند ادا همیشهه عد شد. عنوان یک صفت ادا در نظر نرفته اواهدا اصخالح با هم به

 کند ا اودش مگیار نهاید حقر است. به حقر عمل مد
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ا  عهادلاههای اا انصاف است. اهدای باافها ا مهاا از ظلهم. اا نوید: "همۀ ر موسد در مورد ادا مد

ل اهدا متورسهل شهده ا ۀمیا بهه شخصهیت عهاد طور موف یهت(. ابهراهیم بهه4:32راست است" )مثنیه 

(. ا اهدا دربهارو اهودش 25:18: "داار همۀ جههان بایهد بها انصهاف رفتهار کنهد" )پیهدایش نویدمد

کنم" اسهت، بیهان مهد حهقر زنم ا ۀنچهه را کهه د حهرف مهدنوید: "من ادااند به صداقت ا راسهتمد

(. درنتیجۀ عدالت ادا، واری است که اا بها قهومش بهر اسهاد ۀنچهه کهه طیهق اش 19:45)اشگیا 

ند. بنابراین واری است که ادا ننهاه را مجهازات کنهد، چهون ایهن طیهق پهاداش هستند، براورد ک

 نیست؛ این اخاست ا طیق مجازات است.

دهد که ناعادل است، مدر ایننه طریق دیدهری کند، ظاهراً نشان مداقتد ادا نناه را مجازات مند

عنوان قربهاند را بهه نویهد اقتهد اهدا مسهیحاز مجازات نناه دیده شود. بهه همهین دلیهل پهول  مد

زیرا در نذشته بهه "با این کار ادا عدالت اود را اابت منود، فرستاد ما مجازات نناه را متحمل شود، 

ازوت برسهد، سزب بردباری اود نناهان ۀدمیان را نادیده نرفت ما در این زمان، عدالت ادا کامالً به

ش رد" )رامیهان ۀارد عادل مدی ن مدیگند اابت شود که ادا عادل است ا کسد را که به عیسد ا

یح ُمرد ما جاای نناهان ما را بپردازد، این نشان داد که ادا ااقگهاً عهادل بهود، (. اقتد مس25:3-26

 چون اا به شنل مناسزد نناه را مجازات کرد، انرچه اا نناهان قومش را بخشید. 

بهد  باید؟ به عزارت دیدر، چه امفاقد " چیست در مورد مگریف عدالت در باط، شاید بپرسیم که "حقر 

ههر ۀنچهه مخهابق شخصهیت ااالقهد باشد؟ در اینجا باید در پاسخ بدوییم کهه  بایدافتد ا چه چیای 

. اما چرا هر چیای که مخابق شخصیت ااالقد اداست، حهقر ا راسهت اداست، حقر ا راست است

ااقگهاً اهدا مگیهار نههاید است؟ این حقر ا راست است، چون مخابق شخصهت ااالقهد ااسهت! انهر 

عدالت است، پ  هیچ مگیاری اار  از ادا نیست که موس  ۀن عدالت یها پارسهاید را بسهنجیم. اا 

 اودش مگیار نهاید است.

نوید: "مو که از دهد، مدادا در پاسخ به ایوب که عدالت ادا را در مورد اودش مورد سؤال قرار مد

عدالتد متهم سازی؟ اواهد مرا به بدجواب بدهد... ۀیا مدنیری، باید به من کارهای من ایراد مد
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دههد، نهه (. بگهد اهدا پاسهخ مد8، 2:40دانهد" )ایهوب عهدالت ا اهود را حهق بجانهب مدمو مرا بد

ای از شهنوه ا عنوان موضیحد که ایوب بفهمد چرا اع ل ادا درست ا حقر بهود، بلنهه ایهن بیانیههبه

که درستد اع لش را به ایوب موضیح دهد، چون اا اهالق اسهت ا قدرت ادا بود! ادا نیازی ندارد 

 (. 9:40ایوب مخلوق است )م ایسه کنید با ایوب 

یابیم که عدالت ا قدرت مخلق از ۀِن اداسهت، ایهن بایهد باعه  شهنرنااری ا به هرحال، اقتد درمد

  طیهق پرسهتش قدرداند شود. انر اا ادای عدالت کامل ا بدان قدرت اجرای این عدالت بهود، په

بود ا ما هیچ ض نتد نداشتیم که عدالت نهایتاً بر جهان لالب اواههد شهد. امها انهر اا اهدای مند

طور لیرقابهل مصهور، ایهن قدرت نامحداد بود، با این حال بدان عدالت در شخصهیت اش، چ هدر بهه

اری بهرای موانسهت کهبهود ا کسهد مندام هسهتد مدیشد! ناعدالتد در مرکا جهان احشتناک مد

همهۀ ااطر هویهت اا، شهنر ا سهتایش کنهیم: "ملییر ۀن انجام دههد. بنهابراین بایهد دامئهاً اهدا را بهه

 (. 4:32. ادای باافا ا ماا از ظلم. اا عادل ا راست است" )مثنیه راههای اا انصاف است

 غیرت ]حسادت[ .10

اقات یک جنزهۀ اته، اما ناهد طور منفد بنار رفبارها در اندلیسد به حسود یا لیریند،انرچه کلمۀ 

نوید: "زیرا که من بر ش  لیور هستم به لیرت الهد" )دام مثزت نیا دارد. مثالً پول  به قرنتیان مد

منظور "محافظت یا مراقزت صادقانه" است. این بهه مگنهای ، مرجمۀ قدیم(. در اینجا به2:11قرنتیان 

 ه برای اود یا برای دیدران. مگهد عمیق در طلِب احرتام یا رفاه شخص است، اوا

دهد که ادا چنین لیرمد دارد. اا دامئاً ا صادقانه در پد محافظت از ُحرمت کتاب م دد نشان مد

دهد که در م ابهل بُتهها مگظهیم ننننهد یها بهه ۀنهها اهدمت ننننهد، اود است. اا به قومش فرمان مد

(. اا 5:20" )اهرا  سهود هسهتملیهور ا حباشهم، اهدای نوید: "من اداانهد، کهه اهدای مهو مدمد

؛ 24:4؛ م ایسهه کنیهد بها مثنیهه 14:34اواهد اا را پرستش کنند، نه ادایان درالین را )ارا  مد

ا دامئهاً در پهد حفهظ لیرت ادا، یگند اهدموان اینخور مگریف کرد: (. بنابراین لیرت ادا را مد9:5

 ُحرمت اود است.
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یندی در اداسهت. چهون کنند که لیهرت، صهفت اوشهاموانند مصور سختد مدناهد ااقات مردم به

عنوان موجودات انساند، م ریزاً همیشه اشتزاه اسهت. مها نزایهد ملهرار لیرت برای ُحرمت اودمان به

باشیم، بلنه باید فرامن باشیم. با ایهن حهال بایهد بهدانیم کهه دلیهل اشهتزاه بهودن لهرار، یهک دلیهل 

ارد )م ایسه کنید با اال تد نیستیم که ف   به ادا مگلرق دااطر ایننه ما طیق ُحرمالهیامد است: به

 (.11:4؛ مناشفه 7:4قرنتیان 

به هرحال، اشتزاه نیست که ادا در پد ُحرمت اهود باشهد، چهون اا کهامالً شایسهتۀ ۀن اسهت. اهدا 

پذیرد که اع ل اش در ال ت ا فدیه، برای ُحرمت اودش بوده است. ادا دربارو مصهمیم ۀزادانه مد

 جهالل اهود را بههااطر اودم بود... دم، بهنوید: "هر چیای که کر در پرهیا از دااری قومش مد اش

(. از لحاظ راحهاند درسهت اسهت کهه در دملهان ایهن ح ی هت را 11:48)اشگیا  ک  دیدری ندهم"

باشد، ا درست است که اا در بپذیریم که ادا شایستۀ یامد جالل ا ُحرمت از سوی ال ت اش مد

نهایت شایستۀ ستایش است. درک این ح ی ت ا لهذت بهردن از ۀن، حرمت باشد. ف   اا بد پد این

 به مگنای یافنت راز پرستش ح ی د است. 

 خشم. .11

کند. با این حهال انهر اهدا شاید متگجب شویم که چ در کتاب م دد دربارو اشم ادا صحزت مد

ااالقهد ااسهت، داسهت دارد، همۀ چیاهای راست ا نینو ا همۀ چیاههاید را کهه مخهابق شخصهیت 

نزاید مگجب کنیم که اا از هرچه که براالف شخصیت ااالقد ااسهت، متنفهر اواههد بهود. بنهابراین 

اسیت ا عدالت ادا دارد. اشم ادا را مد مهوان اشم ادا که برعلیه نناه است، رابخۀ نادیند با قدر

ر است.اشم ادا، یگند اا شدیداً از همۀ نناهان متاینخور مگریف کرد:    نفر

ت برعلیه ادا نناه مدشود که قوم ادا بهموصیف اشم ادا بارها در زماند یافت مد کنند. ادا شدر

دانم که این مردم رسکش ا نافرمهان نوید: "من مدبیند ا به موسد مدپرستد قوم ارساهیل را مدبُت

(. بگهداً 10-9:32)اهرا  شان را نابود کنم" اواهم همۀهستم ا مد اشمدینهستند... من بر ۀنها 

اداانهد،  اشهمنوید: "به ااطر داشهته باشهید ا فرامهوش نننیهد کهه چخهور ۀمهش موسد به قوم مد
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اشههمدین سههااتید کههه اههدایتان را در بیابههان برافرااتیههد... حتههد در حوریههب هههم اا را بحههدی 

 (. 13:22هان ؛ دام پادشا23:29؛ م ایسه کنید با 8-7:9" )مثنیه اواست ش  را از بین بادمد

به هرحال، ۀموزو اشم ادا در کتاب م دد محداد به عههدعتیق نیسهت، چناننهه بگضهیها اشهتزاهاً 

اوانیم: "ۀن کسد که به پرس ای ن بیاارد زندند ابهدی مد 36:3کنند. ما در یوحنا چنین مصور مد

لضهب اهدا  مهورددارد؛ اما کسهد کهه از پرسه اطاعهت نننهد زنهدند را نخواههد دیهد، بلنهه همیشهه 

دینهد[ ا رشارت مردمهد نهازل نوید: "لضب ادا از ۀس ن بر هرنونه ننهاه ]بد". پول  مدباشدمد

؛ اال مسهالونینیان 6:3؛ کولسهیان 22:9؛ 9:5؛ 8، 5:2؛ م ایسهه کنیهد بها 18:1شود" )رامیهان مد

 (.15:19؛ 17 -16:6؛ مناشفه 11:3؛ عاانیان 9:5؛ 16:2؛ 10:1

ااطر ۀن ادا را شنر ا سهتایش کنهیم. شهاید بالفاصهله بهر مها ۀشهنار باید بهاین هم صفتد است که 

موان این کار را کرد، چون ظاهراً اشم یک مفهوم منفد دارد. اما اوب است کهه نشود که چدونه مد

ر نزود، چدونه اداید مد بهود کهه از بهود. در ایهن صهورت اا اهداید مدبپرسیم انر ادا از نناه متنفر

بهود، کرد. چنین اداید شایسهتۀ پرسهتش مها مندبرد یا حداقل نناه اا را ناراحت مندنناه لذت مد

ا  نفرت است. ننهاه نزایهد اجهود داشهته باشهد. در ااقهع نفهرت از بهدی طیقاندیا ا چون نناه، نفرت

ا لیهره( ا اقتهد از رشارت،  9:1؛ عاانیهان 17:8نناه، یک فضهیلت اسهت )م ایسهه کنیهد بها زکریها 

 2نیریم.دا رسمشق مدادرستد از این صفت تد ا نناِه بسیار زیاد متنفریم، بهناعدال

بگالاه، ما مسیحیان نزاید از اشم ادا برتسیم، چهون انرچهه "درسهت ماننهد دیدهر ۀدمیهان، مها نیها 

ایم، "که ما را (، اکنون به عیسد ای ن ۀارده3:2طزیگتاً ساااار اشم ا لضب ادا بودیم" )افسسیان 

(. اقتهد بهر 10:5؛ م ایسه کنید با رامیان 10:1بخشد" )اال مسالونینیان ۀینده رهاید مد از لضب

ق مد کنیم، از این مفنر حیرت اواهیم کرد که ادااند ما عیسد مسیح، اشم ادا را اشم ادا مگمر

 (. 26-25:3که برای نناه ما بود، بر اود نرفت ما ما نجات یابیم )رامیان 

بها  103ارو اشم ادا، باید صا اا را هم در نظر بدیریم. صا ا اشهم در مامهور بگالاه، در مفنر درب

کنهد ا اشهم را همیشهه ا بسیار رحیم. ما به ابد محاکمه مند دیرلضباند: "ادااند... هم ذکر شده
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(. در ااقهع، مهأایر در فهراریخنت اشهم اهدا برعلیهه رشیهر، 9-8:103نداه نخواهد داشت" )ماامیهر 

 (.4:2ت مردم به موبه است )مراجگه کنید به رامیان ااطر هدایبه

کنیم، باید همامان شهنرناار صها اا در انتظهار بهرای بنابراین اقتد به فراریخنت اشم ادا فنر مد

فراریخنت این اشم باشیم ما افراد بیشرتی نجات یابند: "ادااند در انجهام ۀنچهه اعهده داده اسهت، 

منایههد، زیههرا کنههد، بلنههه بهها صهها، شهه  را محمههل مددیههر مندکننههد، ۀنچنههان کههه بگضههیها نهه ن مد

اواهد همه از نناهان اود موبه کنند. راِز ادااند ماننهد یهک اواهد کسد نابود شود، بلنه مدمند

دزد اواهد ۀمد، در ۀن راز ۀس نها با صدای باد شدید ناپدید اواهند شهد ا عنهارص سهواته شهده از 

 (. اشم ادا10-9:3رچه در ۀن است، ذاب اواهد نشت" )دام پرتد بین اواهند رفت ا زمین با ه

باید ما را برای بشارت براندیخته ا باع  شنرنااری ما شود کهه اهدا نهایتهاً همهۀ اخاهها را مجهازات 

 عدالتد نخواهد بود. اواهد کرد ا بر یک ۀس ن ا زمین جدید سلخنت اواهد کرد که در ۀن هیچ بد

 ج. صفات مربوط به هدف

طور کلرهد ا بگهد دربهارو قهدرت مخلهق )یها قهدرت در این م ولهه از صهفات، اال دربهارو ارادو اهدا بهه

 نامحداد( ارادو ادا صحزت اواهیم کرد.

 اراده.  .12

نیهرد کهه ههر عمهل واری را بهرای ارادو ادا، ۀن صفت اداست که با ۀن مأیید کهرده ا مصهمیم مد

دههد کهه ارادو اهدا مربهوط بهه . این مگریف نشان مدداجود ا عملنرد اود ا یامد ال ت به بار ۀار 

نیری ا مأیید چیاهاید دربارو کیستد ا عمل اداست. این مربوط به مصمی ت ادا در ایهن مصمیم

 مورد است که چه کار کند ا چه کار ننند. 

 طور کلرد. الف. ارادو ادا به

عنوان داند. پهول  بهه اهدا بههاقات مدکتاب م دد بارها ارادو ادا را دلیل نهاید یا لاید یام امف

(. 11:1دههد" )افسسهیان کند که "همه چیا را مخابق اراده ا ن شهۀ اهود انجهام مدکسد اشاره مد

( بارهها موسه  پهول  بهرای اشهاره بهه همهۀ at pantaعزارمد که در اینجا "همه چیها" مرجمهه شهده )



 

 

 
144 

؛ 23، 10:1مراجگه کنید بهه افسسهیان  چیاهای موجود یا همۀ چیاهای ال ت بنار رفته است )مثالً

]دا مرمزهههه[؛  6:8؛ اال قرنتیهههان 36:11؛ رامیهههان 17]دا مرمزهههه[،  16:1؛ کولسهههیان 10:4؛ 9:3

کنهد، بهه ،"کهار مدenergeoدههد" مرجمهه شهده )ای کهه "انجهام مد]دا مرمزه[(. کلمهه 27:15-28

اسهت ا نشهاندهندو عمهل دامئهد کند"( فگل زمان حهال کند، مولید مدرساند، حاصل مدنتیجه مد

مهوان اینخهور مرجمهه کهرد: "اا دامئهاً همهه چیها را در جههان مهر مدطور رصیحاست. این عزارت را به

 ۀارد". مخابق رأی ارادو اود به بار مد

به ارادو مو، ۀنها هستد ا زنهدند مشخصاً همه چیا با ارادو ادا الق شده: "مو همه چیا را ۀفریدی ا 

کننهد کهه بهر (. عهدعتیق ا عهدجدید دربارو حنومتهای انساند صهحزت مد11:4اشفه " )منیافتند

(. حتد اقایع مربوط بهه مهرگ مسهیح 1:13؛ رامیان 32:4افتند )دانیال اساد ارادو ادا امفاق مد

مخابق ارادو ادا بود. کلیسای اارشلیم به این ای ن داشت، چون ۀنها در دعایشان نفتند: "در ااقهع 

شهر بر ضد بندو م دد مو عیسد که مو م رر فرمودی جمع شدند. هیهرادی  ا پنخیهود  در همین

همه اع لد را که مو با قهدرت ا ا پیالطُ ، با لیریهودیان ا قوم ارساهیل دست به دست هم دادند ا 

کنهد کهه (. استنزاط مد28 -27:4به انجام رسانیدند" )اع ل  ارادو اود از پیش م رر فرموده بودی

ف   ااقگیت مرگ عیسد، بلنه یام اقایع جاهد مربوط به ۀن هم از پیش با ارادو ادا م ررر شهده  نه

 بود که امفاق بد افتد. 

کند کهه یهام اقهایع زنهدنی ن را محهت ارادو اهدا بهدانیم. "ای کسهاند کهه یگ وب ما را مشویق مد

بهریم." کنیم ا سهود فهرااان مدت مهدرایم ا در ۀنجها مجهار نوهید: "امراز یا فردا به فالن شهر مهدمد

انهر اهدا دانید فردا چه اواهد شد... در عهوض ۀن، شه  بایهد بدوهیهد: "نوید: "الد مندیگ وب مد

(. نهاهد ااقهات ارادو اهدا ایهن 15-13:4" )یگ هوب مانیم ما چنین ا چنان کنیمبخواهد ما زنده مد

"زیهرا انهر اواسهت شهود: دیده مد 17:3د است که مسیحیان رنج بنشند، چناننه مثالً در اال پرت 

که ش  زحمت بزینید، بهرت است که به ااطر نینوکاری باشد، نهه بهرای بهدکاری".  ادا بر این است

مفاهم ا مشهنالت اما نسزت دادِن بسیاری از اقایع، حتد اقایع بهد بهه ارادو اهدا، لالزهاً باعه  سهو 
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، 9تیها در این مورد اهواهیم پردااهت ا در فصهل شود. در اینجا به بگضد از سخبرای مسیحیان مد

 در مشیرت الهد ادا، به ب یۀ ۀنها رسیدند اواهیم کرد.

 ب. یایاامد در جوانب ارادو ادا. 

اند. ه نخور کهه : ناهد ااقات جوانب ارادو ادا از یندیدر مت یا شدهارادو مخفد ا ارادو منشوف

خفیانه یها در مألعهام انتخهاب یها اراده ماه، با شادی یا مأسف، موانیم چیای را مشتاقانه یا با اکر ما مد

مواند چیاهای متفاات را به راشهای متفاات کنیم، پ  ادا هم در عظمت بینران شخصیت اش مد

 اراده کند.

ادا  مخفدین ارادو راد، یایا بیک اجه یایا سودمندی که برای جوانب متفاات ارادو ادا بنار مد

مهوانیم چیهای را مخفیانهه اراده دانیم کهه مدااست. ما حتد با مجربهۀ اودمهان مهد منشوفا ارادو 

ایم، بها دیدهران کنیم ا سپ  بر دیدران ۀشهنار کنهیم. نهاهد ااقهات قزهل از اقهون ۀنچهه اراده کهرده

 کنیم. کنیم ا ناهد ااقات ارادو مخفی ن را ما زمان اقون ۀن رایداد ۀشنار مندصحزت مد

ن جوانب مختلف ارادو ادا در بسیاری از عزارات کتاب م دد ۀشنار است. بهر اسهاد قخگاً، فرق بی

امها قهوانین اهود را دانهد، کالم موسد: "بگضد ارساری هستند که ف   اود اداانهد، اهدای مها مد

(. چیاههاید را کهه اهدا 29:29ما از ۀنها پیرای کنیم" )مثنیهه  برای ما ا فرزندان ما ۀشنار کرده است

منظور اطاعت از ارادو ادا به ما عخا شده: "ما از ۀنهها ]یهامد کهالم ایهن رشیگهت[ ، بهردهکمنشوف 

پیرای کنیم". به هر حهال، جوانهب دیدهری در ن شهۀ اا بهود کهه بهرای ۀنهها منشهوف ننهرد: جاهیهات 

ن شان ا لیره. ۀنها دربارو ایهبسیاری دربارو اقایع ۀینده، جاهیات ااصد از سختد یا برکت در زندند

 کردند. مساهل، ف   باید به اا اعت د مد

چون ارادو منشهوف اهدا مگمهوطً شهامل فهرامین یها "اصهول" اا بهرای اعه ل ااالقهد ماسهت، ارادو 

نامیده شده است. این ارادو منشهوف  ادا ارادو فرمانیا  ارادو اصول ادامنشوف ادا ناهد ااقات 

کهه  دههدمد فرمهانیا ادا به ما  ما باید انجام دهیمکاری است که ادا، ارادو اعالم شدو ادا دربارو 

 انجام دهیم. 
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از طرف دیدر، ارادو مخفد ادا مگموطً شامل احنام مخفد ااست که موس  ۀن بر جهان فرمهانرااید 

کنهد. اا مگمهوطً ایهن احنهام را بهر مها ۀشهنار کرده ا همۀ امفاقهامد را کهه رخ اواههد داد، مگیهین مد

ها، در ااقع ارادو "مخفد" ادا هستند. مها ورمهای ۀینده(، پ  این اهداف یا برنامهکند )لیر از نزمند

شویم که هدف مخفد ادا چه بود. چهون ایهن ارادو مخفهد اهدا ما زمان اقون این اقایع متوجه مند

اهدا نیها نامیهده  ارادو حنممربوط به مگیین اقایع جهان است، ناهد ااقات این جنزه از ارادو ادا، 

 ود. شمد

اند، دراواسهِت کند. در دعای ربر های نونانون، ارادو منشوف ادا را ذکر مدکتاب م دد در منونه

ن دعها بهرای ایه (،10:6)متهد  اجرا شود"شود، در زمین نیا ه نخور که در ۀس ن اجرا مد "ارادو مو

طور ند )یگند بهادا ا فرامین اش بر زمین، ه نند ۀس ن اطاعت کن منشوفاست که مردم از ارادو 

موانست دعا بهرای ایهن باشهد کهه ارادو مخفهد اهدا )یگنهد احنهام اا بهرای کامل(. این در ااقع مند

ریای کرده( انجام شود، چون ۀنچه ادا در ارادو مخفد اود حنم کرده، قخگاً بایهد  اقایگد که برنامه

امفاق بد افتد، یگند ایننه دعها انجام شود. دراواست از ادا برای اجرای ۀنچه که اا فرمان داده که 

کنیم: "هر ۀنچه که باید امفاق بد افتد، امفاق بد افتد". ایهن ااقگهاً یهک دعهای بیههوده اواههد بهود، 

دانیم، کسد کند. بگالاه، چون ما ارادو مخفد ادا را دربارو ۀینده مندچون اصالً چیای را طلب مند

کنهد! چنهین دانهد بهرای چهه چیهای دعها مدا مندکند ارادو مخفد ادا انجام شود، هرنکه دعا مد

اید دراواستد بهرای اجرا شود"، ب "ارادو مومأایر است. اما دعای دعاید، عدم درک محتوای دعا ا بد

 ادا در زمین باشد.  منشوفپیرای از ارادو 

 کننهد. اقتهد یگ هوب بهه مهااز طرف دیدر، عزارات بسیار زیادی دربارو ارادو مخفد ادا صهحزت مد

(، ایهن 15:4مانیم ما چنین ا چنان کنیم" )یگ وب ما زنده مدانر ادا بخواهد نوید که بدوییم: "مد

مواند دربارو ارادو منشهوف یها ارادو اصهول اهدا باشهد، چهون مها در مهورد بسهیاری از اع ملهان مند

انجهام دههیم. بلنهه ایم، ریای کردهکه فرمان ادا این است که این یا ۀن عملد را که برنامه  دانیممد
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نوید که باید به ارادو مخفد ادا اعت د کنیم ما بر لرار للزه کنیم ا امنای فرامنانه بهر کنهرتل اا مد

 مخلق ادا بر اقایع زندنی ن را ابراز کنیم.

نوید: "ش  برای من ن شۀ بهد شود. یوسف به برادرانش مدیافت مد 20:50منونۀ دیدر در پیدایش 

بینیهد، جهان عهدو زیهادی حفهظ شهده ما چنان که امراز مد ا ۀنرا به ایر ملییر دادادکشیدید، الد 

ادا به برادران یوسف این بود کهه ۀنهها بایهد اا را محزهت کننهد ا از اا  منشوفاست". در اینجا ارادو 

کهه ادا این بود  مخفددزدی نننند یا اا را به بردند نفراشند یا برای قتل اا ن شه ننشند. اما ارادو 

در نااطههاعتد بههرادران یوسههف، ایریههت بارنههد اواهههد بههود، اقتههد یوسههف بههه بردنههد مرصهه فرااتههه 

 اش را نجات دهد. مواند اانوادهنیرد ا مدن رسزمین را در دست مدشود، اقتدار ایمد

ای دیدر، اند که منشوف شدن اا اوش انجیل برای بگضیها ا مخفد ماندن ۀن از عده چنین نفته

نهویم نوید: "ای پدر، ای ادااند ۀس ن ا زمهین، مهو را سهپاد مدادو اداست. عیسد مدمخابق ار 

در، ای. بلهد ای پهدطن ۀشهنار سهااتهکه این امور را از دانایان ا اردمندان پنهان داشته ا به سهاده

(. این داباره باید اشهاره بهه ارادو مخفهد اهدا باشهد، چهون 26-25:11" )متد اواست مو چنین بود

ادو منشوف اا این است که همه نجات یابنهد. ااقگهاً ف ه  در دا ۀیهه بگهد از ایهن، عیسهد بهه همهه ار 

اد" زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا مهن بهه شه  ۀرامهد اهواهم د یامددهد: "ای فرمان مد

نهد ت یاباواههد همهۀ انسهانها نجهانویند که ادا مد(. پول  ا پرتد، هر دا به ما مد28:11)متد 

(. بنهابراین، ایهن ح ی هت کهه بگضهیها نجهات 9:3ا دام پهرتد  4:2)مراجگه کنید به اال میمومااد 

اند ا انجیل برای بگضیها مخفد مانهده، بایهد مخهابق ارادو مخفهد اهدا در نظهر نرفتهه شهود، نیافته 

 چیای که برای ما ناشنااته است ا درست نیست که بخواهیم در ۀن کنجناای کنیم.

اجود دارد کهه بخهواهیم اقهون رایهدادهای بهد را ارادو اهدا بهدانیم، انرچهه نهاهد ااقهات این اخر 

کند. یند از اخرات این است که شاید فنر بینیم که کتاب م دد اینخور دربارو ۀنها صحزت مدمد

"مهن از  11:33برد، درحالینه اینخور نیسهت )مراجگهه کنیهد بهه حاقیهال کنیم ادا از بدی لذت مد

اهواهم کهه اا از راه بهدی کهه در پهیش نرفتهه اسهت شوم، بلنهه مدرشیر اوشنود مند مرگ شخص
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موانههد از بههدی بههرای اهههداف نینههوید اش اسههتفاده کنههد بهازنردد ا زنههده مبانههد"(، هرچنههد کههه اا مد

یک اخر دیدر این است کهه شهاید بهه  3)ه نخور که در زندند یوسف یا مرگ مسیح ایننار را کرد(.

ااطر نناه م رص بدانیم، یا فنر کنیم که ما مسئول اعه ل بهدمان نیسهتیم. ادا را بهجای اودمان، 

های مربهوط بهه ارادو مخلهق اهدا بها به هرحهال، کتهاب م هدد بهرای در کنهار ههم نذاشهنِت بیانیهه

نویهد عیسهد کند. پرتد در هه ن جملهه کهه مدهای مسئولیت انسان برای بدی، درن  مندبیانیه

نویهد: "ایهن عیسهد را... بهه اسهیلۀ داند ادا به دسهت شه  مسهلیم شهد"، مدپیش"مخابق ن شه ا 

(. ارادو حنهِم مخفهد اهدا ا رشارت 23:2" )اعه ل به صلیب میخنوب کردیهد ا کُشهتیدنناهناران 

اند. ههر طورینهه اجهرای ۀمیا "نناهناران" برای اجرای ۀن، هر دا در یهک بیانیهه مأییهد شهدهرسزنش

اهدا را درک کنهیم، هرنها نزایهد ۀنهرا بهه ایهن مگنها در نظهر بدیهریم کهه نهوید از  مرموز ارادو مخفهد

ااطر ننهاه م رصه بهدانیم. کتهاب م هدد هرنها اینخهور ایم یا باید ادا را بهمسئولیت بدی ۀزاد شده

موانهد در کند ا ما هم نزاید اینخور صحزت کنیم، انرچه احت ل اجود چنین چیهای مدصحزت مند

 صورت یک راز باقد مباند. ما به این عرص برای

عنوان یهک صهفت مواند بهما ۀزادی ادا را هم بخشد از ارادو ادا در نظر اواهیم نرفت، اما این مد

ۀزادی ادا، صفتد است که ادا با ۀن هر ۀنچه باع  اشهنودی ااسهت، جدانانه در نظر نرفته شود. 

مواند مانعِ از انجهام ارادو اهدا شهود. مند . این مگریف یگند هیچ چیای در کلر ال تدهدانجام مد

اواههد انجهام دههد. ههیچ شهود ا ۀزاد اسهت کهه ههر کهاری مدادا به چیاهای بیراند محهداد مند

مواند به ادا دینته کند که بایهد چهه کهار کنهد. اا محهت ههیچ اقتهدار یها شخص یا نیراید هرنا مند

 محدادیت بیراند نیست. 

ر شده، جایینه قدرت عظیم اا با ضگف بُتها م ایسهه شهده: "اهدای مها ذک 115ۀزادی ادا در مامور 

(. فرمانراایههان انسههاند 3:115" )ماامیههر ۀاردۀنچههه را کههه اراده فرمایههد بگمههل مههددر ۀسهه ن اسههت ا 

اش مخالفت کنند، چون "دل پادشهاه در دسهت طور مؤار با ارادهموانند برعلیه ادا بایستند ا بهمند

(. 1:21کنهد" )امثهال ۀن را مانند ۀب جهوی، بهه ههر سهو کهه بخواههد، ههدایت مدادااند است ا اا 
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مهوان دربهارو اهدا نفهت: "بها لشهنرهای درستد مدیابد که بههمچنین نزوکدنرص در موبۀ اود درمد

مواند، مانع اا بشهود ا یها از اا . کسد مندکندمخابق ارادو اود عمل مدۀس ند ا یام مردم جهان 

بههریم ا انتخههاب (. اقتههد مهها ارادو اههود را بنههار مد35:4کنههد؟" )دانیههال چنههین مد بپرسههد: "چههرا

نیریم، این یک نیرای واری بهرای ماهیهت انسهاند اسهت، امها کنیم، از ۀزادی ادا رسمشق مدمد

 استفاده شده است. ااطر نناه از ۀن سو لالزاً به

بیش از این بهرای اعه ل اهدا در ال هت چون ادا ۀزاد است، ما نزاید سگد کنیم به دنزال پاسخد 

عه ل باشیم، لیر از ایننه اا اراده کرد که کاری را انجام دهد ا ارادو اا کامالً ۀزاد است )مها جایینهه ا

کنند که بفهمنهد چهرا اهدا اش با شخصیت ااالقد اش سازنار است(. ناهد ااقات مردم سگد مد

ییم را الق کرد یا ما را نجات داد(. بهرت است کهه ف ه  بدهواین کار یا ۀن کار را انجام داد )مثالً دنیا 

کنهد(، ایهن دلیهل نههاید اا بهرای این ارادو کامالً ۀزاد اهدا بهود )اا مخهابق شخصهیت اش عمهل مد

 دهد.مصمیم به ۀفرینش جهان ا نجات نناهناران بود ا به این مرمیب، اودش را جالل مد

 قدرت مطلق )یا قدرت، شامل حاکمیت(. .13

 قهدرت مخلهق. کلمهۀ ا انجهام دههدموانهد یهامد ارادو م هدرد اش ر مخلق ادا یگند ادا مد قدرت

"قدرینهد" اسهت، یگنهد "قهادر مخلهق". ههیچ  potens"مخلهق" ا  omniبرنرفته از دا کلمۀ طمهین، 

 محدادیتد در قدرت ادا نیست ما کارهاید را که مصمیم نرفته، انجام دهد.

ذکر شده است. سؤال بدیهد: "ۀیا چیای هسهت کهه بهرای اداانهد  این قدرت بارها در کتاب م دد

ای کهه زمینهه(، قخگهاً بهه ایهن مگناسهت کهه )در پیش27:32؛ ارمیا 14:18مشنل باشد؟" )پیدایش 

و نوید: "برای مهشود( هیچ چیا برای ادااند بسیار دشوار نیست. در ااقع، ارمیا به ادا مدظاهر مد

 همهه چیهانویهد: "بهرای اهدا (. در عهدجدیهد، عیسهد مد17:32 مشنل نیست" )ارمیها هیچ کاری

مواند "ایلد بیشهرت از ۀنچهه مها بخهواهیم ا نوید ادا مد(؛ پول  مد26:19" )متد باشدمد ممنن

؛ 18:6؛ دام قرنتیهان 37:1؛ م ایسهه کنیهد بها لوقها 20:3حتد ن ن کنیم، عمل کند" )افسسهیان 

 کتاب م دد این است که قدرت ادا بینران است. مناقد(. ااقگاً شهادت بد8:1مناشفه 
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موانهد چیهای را کهه مننهر شخصهیت اش مواند انجهام دههد. اهدا منداما بگضد از کارها را ادا مند

است، اراده کند یا انجام دهد. به همین دلیل مگریف قدرت مخلق از لحاظ مواناید ادا بهرای انجهام 

موانهد گاً به این مگنا نیسهت کهه اهدا ههر کهاری را مد"یامد ارادو م درد اش" بیان شده است. قخ

موانهد انجهام دههد. مهثالً اهدا انجام دهد، بلنهه ههر کهاری کهه بها شخصهیت اش سهازنار باشهد، مد

موانهد (، ا مند13:1مواند با بدی اسوسه شود )یگ هوب (، اا مند2:1مواند درا  بدوید )میتود مند

(. انرچه قدرت ادا بینران است، امها اسهتفادو اا از ایهن 13:2اودش را اننار کند )دام میمومااد 

قدرت، مرشاط بر صفات دیدهر ااسهت )ه نخهور کهه همهۀ صهفات اهدا مرشهاط بهر یهامد اعه ل 

ااست(. بنابراین این یک منونۀ دیدر است کهه انهر یهک صهفت از ب یهۀ شخصهیت اهدا جهدا شهود ا 

 کند. ایجاد مدمفاهم طور نامتناسب مورد مأکید قرار نیرد، سو به

درحال اایه دادن به صفات مربوط به اهداف ادا، اوب است بدانیم که اا ما را طوری ۀفریده کهه 

عنوان دهیم. اههدا مهها را بهههدر زنههدنی ن، انگنههاد ضههگیفد از مههک مههک ایههن صههفات را نشههان مههد

صهمی ت ااقگهد ع زنهدنی ن مکنیم ا در مهورد اقهایموجودامد ۀفریده که اراده داریم ا انتخهاب مهد

نیریم. الزته که ما قدرت بینران یا قدرت مخلق نداریم، اما ادا به ما قهدرت داده مها بهه نتهایجد مد

دست یابیم، هم قدرت جس ند ا هم انوان قهدرمهای دیدهر: قهدرت ذهنهد، قهدرت راحهاند، قهدرت 

ند ا لیهره(. در همهۀ مت اعد کننده ا قدرت در انوان نونانون اقتدارها )اانواده، کلیسا، حنومت مد

این قسمتها، استفاده از قدرت به طری د که باع  اشنودی اهدا ا سهازنار بها ارادو ااسهت، چیهای 

 کند.گن  مددهد، چون این شخصیت اا را مناست که باز هم اا را جالل مد

 چ. صفات "اختصاری"

 کامل. .14

بخهش از اصوصهیامد کهه ک ل ادا، یگند ادا کامالً صاحب همۀ اصوصیات برمر است ا در هیچ 

این امنهان اجهود دارد کهه ایهن صهفت را در موصهیف صهفات  برایش اوشایند است، کمزودی ندارد.

نویند که ادا "کامل" یا "منمیل" است. مثالً دیدر بنار بایم. به هرحال، بگضد از عزارات به ما مد
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 کامهل اسهت" )متهد نوید: "پ  ش  کامل باشهید ه نخهور کهه پهدر ۀسه ند شه عیسد به ما مد

رسهد کهه رصیحهاً (. بنهابراین درسهت بهه نظهر مد30:18؛ ماامیر 4:32؛ م ایسه کنید با مثنیه 48:5

 بدوییم ادا کامالً صاحب همۀ صفات برمر است ا در برمری اود هیچ ن صد ندارد.

 

 

 متبارک بودن. .15

متزهارک بهودن کسهاند "متزارک" بودن یگند شادی بسیار کامل ا لند. کتاب م دد لالزهاً دربهارو 

دارند. با این حال در اال میمومهااد، پهول ، اهدا را کند که در طری های ادا نام برمدصحزت مد

( 11:1" )متزهارک"مژدو ]انجیل[ پرجالل ادای  ( ا دربارو15:6اواند )" مدمتزارک"ینتا حنمران 

ده( بنهار نرفتهه، بلنهه مه شه)لالزاً "متزارک" مرج eulogetosکند. در هر دا منونه، کلمۀ صحزت مد

Makarios .شاد"( بنار رفته است"( 

ا، یگنهد اهدا کهامالً در متزارک بودِن اهدموان اینخور مگریف کرد: بنابراین، متزارک بودن ادا را مد

در ایههن  کنههد.کننههد، شههادی ا اجههد مداههودش ا همههۀ چیاهههاید کههه شخصههیت اش را مههنگن  مد

ادا در ارمزاط مست یم با شخصیت ااست کهه همهۀ چیاههاید کهه مگریف، ایدو شاد یا متزارک بودِن 

دهد که ادا کامالً شاد کنند. این مگریف نشان مدطیق اوشد یا شادماند هستند، بر ۀن یرکا مد

 است، یگند ک ل اوشد را در اود دارد.

د از همچنین این مگریف، انگناسد از این ح ی ت است که ادا از همۀ چیاهای ال ت کهه انگناسه

برد. اقتد اا کار ال ت را یام کرد، به همۀ چیاهاید که ۀفریده بود، نداه کرد برمری ااست، لذت مد

(. این نشاندهندو لذت ا مأیید ادا بر ال ت اش است. بگد در 31:1ا دید که "عالد" بود )پیدایش 

ز داشهنت عهراد اهوانیم: "هه ن طهوری کهه دامهاد ااشگیا، اعدو اوشد ۀیندو ادا بر قومش را مد

؛ م ایسهه کنیهد بها امثهال 5:62شهود" )برد، ادا نیا از داشنت مو اوشهحال مدزیزای اود لذت مد

 (.17:3؛ صفنیا 30:8-31
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کنیم، در ایهن صهورت از کند، لذت برده ا شادی مهداقتد ما از همۀ چیاهاید که ادا را اشنود مد

کند ا ندند اودمان که ادا را اشنود مدهم در جوانزد از ز  نیریم،متزارک بودن ادا رسمشق مد

طور انفهرادی مها را ۀفریهده، ااطر طریق ااصد کهه اهدا بهههم در اع ل دیدران. در ااقع، اقتد به

نیهریم. بریم، در این صورت ما هم از صفت متزارک بودِن اا رسمشهق مدشنرنااری کرده ا لذت مد

نیهریم، چهون ایهن جوانهب ودِن اهدا رسمشهق مدبگالاه، با شادی ا اجد در ال ت نیا از متزهارک به

کند. ما بیشرتین متزارک بودن ا شادی ن را در شهادی ا نونانون شخصیت برمر ادا را منگن  مد

 یابیم. اجد در رسچشمۀ همۀ اصوصیات اوب، یگند در ادا مد

 زیبایی. .16

. ایهن اسهت زیزاید ادا، یگند صفامد که در ۀن اهدا جمیهع یهام اصوصهیات مخلهوب ا پسهندیده

طور ااص مربوط به ک ل اداسهت: "که ل"، یگنهد اهدا فاقهد ههیچ چیها مخلهوب ا صفت ادا به

ای نیست؛ "زیزاید"، یگند ادا از همۀ چیاهای مخلوب ا پسهندیده براهوردار اسهت. اینهها پسندیده

 دا راه متفاات برای مأیید یک ح ی ت هستند.

یاهای مخلوب ا پسندیده، ارزشمند است. این بهه مها به هرحال، مأیید مالنیت مثزت ادا در یام چ

هاید که ااقگاً باید در ما یا ههر های اوب ا عادطنۀ ما، همۀ اواستهکند که همۀ اواستهیادۀاری مد

 یابند.کِ  دیدری مح ق مدمخلوق دیدری باشد، نهایتاً در ادا ا نه در هیچ

 کند:مد دربارو زیزاید ادااند صحزت 4:27داااد در ماامیر 

طلزم، که یهام ایهام عمهرم در اانهۀ اداانهد سهاکن اواهم ا ۀنرا مد"یک چیا از ادااند مد

 همیشه براوردار باشم ا در عزادمداه اا مفنر منایم". ج ل ااباشم ما از دیدار 

یک ایدو مشابه در مامور دیدری بیان شده: "کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیهای را در 

یابد که اشتیاق اش بهرای (. در هر دا مورد، مامور نوی  درمد25:73اواهم" )ماامیر ن نیا مندزمی

های دیدهر ادا، اداید که جمیع یهام چیاههای مخلهوب ا پسهندیده اسهت، به  فرامهر از اواسهته

 است.
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 سؤاالتی برای مرور .2

 ا را بیان کنید.ۀنه کنند، نام برده ا مفاات بیندا صفتد که اجود ادا را موصیف مد .1

 ۀناهد ادا از همۀ چیاهای "ااقگد ا ممنن" چه مفهومد دارد؟ .2

 فرق بیِن صفت رحمت، فید ا صا ادا را بیان کنید. .3

 چرا درست است که ادا برای ُحرمت اش لیرت داشته باشد؟ .4

 ۀیا اشم ادا با محزت اش ناسازنار است؟ موضیح دهید. .5

 ا چیست؟فرق بین ارادو مخفد ادا ا ارادو منشوف ا .6

ۀیهها قههدرت اههدا محههدادیتهاید را دارد؟ بهها اسههتفاده از مگریههِف صههفِت قههدرت مخلههق اا، ۀن را  .7

 موضیح دهید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

شدت از بُتهای مراشیده شده نااشنود است، حتهد بُتههاید کهه بهرای )راحانیت( چرا ادا به .1

کنیم، چدونه باید در ذهن ن، مد اند؟ پ  اقتد در ناد ادا دعانشان دادن اا سااته شده

 اا را مصور کرده یا دربارو اا فنر کنیم؟

موانهد از کند یا مندمان، ۀیا ادا هرنا اشتزاه مد)دانش ا شناات( با موجه به رشای  زندند .2

ریای کند یا یام پیامدهای حاصل را محاسزه کند؟ چدونه پاسخ بهه ایهن سهؤال، قزل برنامه

  ست؟برکتد برای زندند ش
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کنهد؟ در مان عمهل مد)حنمت( ۀیا ش  ااقگاً مگت دید که اهدا امهراز بها حنمهت در زنهدند .3

موانیهد ایهن ندهرش دنیا؟ انر ناهد ااقات برایتان دشوار است که ۀن را باار کنید، چدونه مد

 اود را ملییر دهید؟

کالمشهان )راستد( چرا مردم در جامگۀ ما، ناهد ااقات حتد مسیحیان، نسهزت بهه راسهتد  .4

مر، راستد اا طور کاملاحتیاط هستند؟ ۀیا نیاز دارید که از ادا کمک بخلزید ما بهنسزتاً بد

 را در سخنانتان، در هر یک از بخشهای زیر منگن  کنید:

نویید در یک زمان مشخص، در یک منان مشخص اواهید بود؛ اعدو دعا برای یک نفر؛ مد

اندیامر؛ یهادۀاری ا سهپ  افهاداری بهه داستان هیجان الراق دربارو اقایع، برای ساانت یک

کالمتان در مگهدات مجاری؛ ناارش دادن حهرف دیدهران یها ۀنچهه بهه نظرمهان مفنهر دیدهران 

 است؛ بیاِن منصفانۀ دیدناه مخالفانتان در یک مزاحثه؟

)محزت( ۀیا ممنن است مصمیم بدیرید که یک نفر را داست داشته باشید ا بگهد مخهابق ۀن  .5

میم عمل کنید، یا عشق انسانها ف ه  اابسهته بهه احساسهات عهاطفد اودجهوش اسهت؟ مص

 مشق بدیرید؟ طور ااص از محزت ادا رس امراز ش  به چه طریق موانستید به

مر مهنگن  کنیهد، در طهول هفتهۀ ۀینهده، بهه اواستید رحمت ادا را کامهل)رحمت( انر مد .6

 کردید؟ کدامیک از ۀشنایانتان موجه ااص مد

اسیت( ۀیا فگالیتها یا راابخد در الدوی کنوند زندنیتان اجود دارد کهه مهانع از رشهدمان )ق .7 در

سختد از ننهاه جهدا شهوید ا اهود را اقهف شوند که بهدر قداسیت شود، چون ۀنها باع  مد

 طلزیدن ُحرمت ادا کنید؟

ایهن قهوانین ضد از قهوانین اهدا متفهاات از اید که ای کاش بگ)عدالت( ۀیا مابحال ۀرزا کرده .8

بود؟ انر اینخور است، ۀیا چنین ۀرزایهد، بیهااری نسهزت بهه بگضهد از جوانهب شخصهیت مد

موانید بخوانید ما اود را کند؟ کدام عزارات از کتاب م دد را مدااالقد ادا را منگن  مد

 بیشرت مت اعد کنید که شخصیت ادا ا رشیگت اش در این قسمتها درست است؟
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های دیدهر شنوید که ادا در صحزتها یها ملویایهون یها زمینههاقتد مد )لیرت یا حسادت( ۀیا .9

اش مهنگن   طور لریهای، لیهرت اهدا را نسهزت بهه ُحرمهتنیرد، بهحرمتد قرار مدمورد بد

 مر کنیم؟ ا لیریان را برای ُحرمت ادا عمیقمکنید؟ ما چه کار کنیم مد

که ادا، ادای اشم است که از نناه )اشم( ۀیا ما باید این ح ی ت را داست داشته باشیم  .10

متنفر اسهت؟ بهه چهه طری ههاید درسهت اسهت کهه از ایهن اشهم رسمشهق بدیهریم ا بهه چهه 

 طری هاید درست نیست که این کار را انجام دهیم؟

مواننههد در شههوند، بههه چههه طری هههای درسههت یهها نادرسههتد مدها بههارگ مد)اراده( اقتههد بچههه .11

صد ا ۀزادی از کنرتل االدین را نشان دهنهد؟ ۀیها بایهد زندنیشان بنارنیری بیشرت ارادو شخ

 عنوان شاهدی از ۀفرینش ن به شزاهت ادا، انتظار چنین چیاهاید را داشته باشیم؟به

)قدرت( انر قدرت ادا، مواناید اا در انجام کاری است که اراده کرده، پ  ۀیا قدرت برای ما  .12

ر دنیاست که بهرای اهدا اوشهایند اسهت؟ به مگنای اطاعت از ارادو ادا ا حصول نتایجد د

 طری های مختلف افاایش این قدرت در زندنی ن را نام باید.

موانیم ف ه  بها انگنهاد کند که هرنا مند)ک ل( چدونه صفت ک ل ادا به ما یادۀاری مد .13

جه به زندند اهود، موانید با مو مان راضد باشیم؟ ۀیا مدبگضد از اصوصیات ادا در زندند

مان کامهل اسهت، موصهیف از جوانب مفهوم "کامل بودن" را ه نخور که پدر ۀسه ندبگضد 

 کنید؟

ایژنیههای  -ااطر ایننه ادا ش  را اینخهور ۀفریهده، اوشهحال هسهتید)متزارک بودن( ۀیا به .14

جس ند، عاطفد، رااند ا ارمزهاطد کهه اا بهه شه  داده اسهت؟ بهه چهه طری ههای درسهتد 

اوشهحال یها  یژنیهای جس ند، مواناییها ا نظهرات اهود ا لیهره،موانیم از اصوصیات، امد

موانیم دربارو این چیاهها اشهنود یها اوشهحال اشنود باشیم؟ به چه طری های نادرستد مد

باشیم؟ ۀیا ما هرنا کامالً "متزارک" یا شاد اواهیم بود؟ این چه زماند امفاق اواههد افتهاد ا 

 چرا؟
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ن از زیزهاید یها حتهد مگریهف قزلهد اودمهان را رد کهرده ا ما)زیزاید( انر مها مگریهف جامگهه .15

بپذیریم که زیزاید ااقگد، شخصیت اداست، در این صورت درک ما از زیزاید با درک قزلد 

درستد نظر جدیدمان دربهارو زیزهاید را موانیم بهما چه فرقد اواهد داشت؟ ۀیا همچنان مد

 دانستیم، حفظ کنیم؟ چرا یا چرا نه؟در رابخه با بگضد از چیاهاید که قزالً زیزا مد

 

 

 اصطالحات خاص .4

 صفات اجودی 

 صفات مربوط به هدف 

 زیزاید

 متزارک بودن

 پذیرصفات انت ال

 افاداری

 ۀزادی

 نینوید

 فید

اسیت  قدر

 نادیدند بودن

 لیرت یا حسادت

 پارساید

 دانش

 محزت



 

 

 
157 

 صفات ع الند

 رحمت

 صفات ااالقد

 قدرت مخلق

 علم مخلق

 ک ل

 قدرت

 و منشوفاراد

 عدالت

 ارادو مخفد

 حاکمیت 

 راحانیت

 "صفات ااتصاری"

 مجلرد ادا

 راستد

 اراده

 حنمت

 اشم
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 7-6:34ارا  

"بگد از کنهار اا نذشهته فرمهود: مهن اداانهد هسهتم؛ اداانهدی کهه رحهیم ا مهربهان اسهت. بهاادی 

خشهایندو اخها ا جهرم ا داسهتداران ههااران نسهل ا بشود ا پُر از افا ا محزت اسهت. اشمدین مند

نناه است؛ اما ااتیار دارد که نناهناران را بدان جاا ندذارد. اخاهای پهدران را از پرسهان ا پرسهاِن 

 نیرد". شان ما نسل سوم ا چهارم مدپرسان

 ______________________ 

دهد. چون برمری ادا شخصیت ادا در کتاب م دد بیان شده، محت پوشش قرار منداین فهرست نسزتاً کامل است، اما همۀ مخالزد را که دربارو  .1

های دیدری از صفات موانستیم به زیرمجموعهموانستیم صفات دیدری لیر از این صفات را ذکر کنیم، ا بگضد از ۀنها را مدبسیار لند ا کامل است، ما مد

 ااص م سیم کنیم.

 فر باش، اما نناهنار را داست داشته باش"، انجام این کار برای ما درست است.بر اساد شگار مگراف، "از نناه متن .2

 مراجگه کنید. 8برای مزاحثات بیشرت به فصل  .3
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 مفصل شش

 تثلیث

 د؟مواند سه شخصیت ا در عین حال یک ادا باش+ چدونه ادا مد

 

ۀن صهفات را درک کنهیم، فصلهای قزلد دربارو بسیاری از صفات ادا صحزت کرد. اما انهر مها ف ه  

فهمیم کهه اهدا در اجهودش، هرنا درک درستد از ادا نخواهیم داشت، چهون در ایهن صهورت منهد

همیشه بیش از یک شخصیت داشته است. در ااقهع، اهدا سهه شخصهیت دارد ا در عهین حهال یهک 

 اداست.

م هدد دربهارو  یم کتهابمخالگهۀ مگهال های ای ن مسیحد است.ۀموزو مثلی ، یند از مهمرتین ۀموزه

دههد کهه در مرکها همهۀ جسهتجوهای ن بهه دنزهال مثلی ، بینش بسیاری دربارو این سؤال به ما مد

ۀموزیم کهه اهدا در اهودش، در اجهودش، در اداست: ادا در اودش چدونه است؟ در اینجا ما مد

 است.ال دد اجود دارد ا در عین حال یک ادشخصیت پدر، پرس ا راح

 مقدسیتوضیح و پایۀ کتاب  .1

عنوان سههه شههخِص پههدر، پرسهه ا ازل بههه اههدا ازمههوانیم ۀمههوزو مثلیهه  را اینخههور مگریههف کنههیم: مهها مد

 داست ا یک ادا اجود دارد.اال دد اجود داشت ا هر شخص کامالً راح
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 تدریج در کتاب مقدس مکشوف شده استالف. آموزۀ تثلیث، به

 مکاشفۀ نامتام در عهدعتیق. .1

شهود، انرچهه ایهدو اراههه شهده موسه  ایهن کلمهه، در ب م هدد یافهت مندهرنا در کتا مثلی کلمۀ 

ناندد" یا "سه در یک بهودن". ایهن یگند "سه مثلی قسمتهای بسیاری مگلیم داده شده است. کلمۀ 

نوید ادا سهه شهخص ا در عهین حهال یهک برای االصه کردن مگلیم کتاب م دد بنار رفته که مد

 اداست.

شهود، نهه در عههدعتیق. کنند که ۀموزو مثلی  ف   در عهدجدید یافت مدناهد ااقات مردم فنر مد

عنوان سه شخص اجود داشته، عجیب است که هیچ نشاند از ۀن در عههدعتیق اما انر ادا از ازل به

شهود، امها عزهارات متگهددی ۀن را یافت نشود. انرچه ۀمهوزو مثلیه  رصیحهاً در عههدعتیق یافهت مند

 یک شخصیت اجود دارد. کنند که ادا در بیش ازتنزاط مدپیشنهاد کرده یا حتد اس

 مهاا به شهنل  ماصورت . ۀنها بهسازیممدادا نفت: "حاط ]ما[ انسان را  26:1مثالً مخابق پیدایش 

انهد کهه ایهن سهازیم"( ا ضهمیر جمهع )"مها"( چیسهت؟ بگضهیها نفتهباشند". مفهوم فگل جمع )"مد

بهرد مها بدویهد کهه ع است، نوعد سخرناند که پادشاه بنهار مدصورت جمااطر م ام سلخنت اا بهبه

شویم که اواستۀ ش  را اجرا کنیم". امها در زبهان عهای عههدعتیق ههیچ منونهۀ مثالً "ما اشنود مد

دیدری نیست که یک پادشاه از افگال ا ض یر جمع برای اهودش اسهتفاده کنهد کهه "حالهت جمهع 

یشنهاد ههیچ شهواهدی در ح یهت از اهود نهدارد. پیشهنهاد ااطر م ام سلخنت" باشد، پ  این پبه

کند. اما فرشتدان در ال هت انسهان رشکهت دیدر این است که ادا در اینجا با فرشتدان صحزت مد

صورت ا شزاهت فرشتدان ۀفریده نشهد، په  ایهن پیشهنهاد نیها مت اعهد کننهده نداشتند ا انسان به

انهد، ایهن اسهت ا ا الهیدانان نذشته با ۀن ههم ع یدهنیست. بهرتین موضیح ا چیای که پدران کلیس

بینیم. به ما نفتهه نشهده کهه چنهد که در باب اال پیدایش، نشاند از شخصیت جمگد را در ادا مد

شهود کهه نفرند ا ما چیای برای دستیابد به یک ۀموزو کامل دربارو مثلیه  نهداریم، امها اسهتنزاط مد

شهده ا  مانفت )"حاط ۀدم مثل  22:3موان دربارو پیدایش بیش از یک شخص اجود دارد. این را مد
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ا احدت زبهان ۀنهها را  برایم)"پ  پاهین  7:11داند چه چیا اوب ا چه چیا بد است"(، پیدایش مد

را بهه  ما)"چه کسد را بفرستم؟ کیست که پیام  8:6از بین بایم ما زبان یندیدر را نفهمند"( ا اشگیا 

 ارت ۀار به مرکیب مفرد ا جمع در یک جمله موجه کنید(.مردم برساند؟"(. )در عز

بگالاه، در بگضد از عزارات، یک شخص، "ادا" یا "ادااند" اخاب شده ا از شهخص دیدهری کهه اا 

نوید: "ای ادا، مخت مو مها   مد، مامور نوی7-6:45هم ادا اخاب شده، مت یا است. در ماامیر 

داری. بنابراین ادا، ادای مو، ت داشته ا رشارت را دشمن مدبه ابد برقرار است... مو عدالت را داس

مو را بیشرت از همراهانت با رالن شادماند مسح کرده است". در اینجا این مامهور بهه چیهای فهوق از 

(، که مخهت اش "مها بهه ابهد" 6اواند )ۀیۀ پردازد ا پادشاه را "ادا" مدموصیف یک پادشاه زمیند مد

نویهد "اهدا، بگد، نویسنده همچنان دربارو کسد که "اهدا" اخهاب شهده، مد برقرار اواهد بود. اما

(. په  دا شهخص 7ادای مو، مو را بیشرت از همراهانت با رالهن شهادماند مسهح کهرده اسهت" )ۀیهۀ 

 هل (. در عهدجدید، نویسندو عاانیهان ایهن عزهارت را نElohimاند )عای مجاا، "ادا" اخاب شده

 (. 8:1برد: "ای ادا، مخت سلخنت مو ابدی است" )عاانیان سیح بنار مدقول کرده ا ۀن را برای م

نوید: "یهوه به ادااند من نفت: "به دست راست مهن بنشهین داااد مد 1:110همچنین در ماامیر 

ا شهخص ددانهد کهه داااد بهه درستد مدانداز مو سازم" )مرجمۀ قدیم(. عیسد بهما دشمنانت را پای

اند" داااد کیست، انهر اا اهوِد (، پ  "ادا46-41:22کند )متد اند" اشاره مدعنوان "ادامجاا به

موانسهت بهه اهدا بدویهد: "در دسهت راسهت مهن بنشهین"، لیهر از که  ادا نیست؟ ا چه کسد مد

موانیم این ۀیه را مگزیر کنهیم: "اهدای پهدر دیدری که اا هم کامالً اداست؟ از دیدناه عهدجدید مد

ر دست راست من بنشین". اما حتد بهدان مگلهیم عهدجدیهد دربهارو مثلیه ، به ادای پرس نفت: "د

د اشخاص در یک ادا ۀناه بود.  مگلوم است که داااد از مگدر

نوید قوم اهدا "یهررد کردنهد ا راح پهاک اا را افرسهده سهااتند"، ظهاهراً پیشهنهاد مد 10:63اشگیا 

موانههد ال ههدد مدد ااسههت"( ا راحال ههدد از اههدا مت یهها اسههت )ایههن "راح قههدا کنههد کههه راحمد

 کند."افرسده" شود، بنابراین از مواناییهای عاطفد که مشخصۀ یک شخص مت یا است، صحزت مد
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د اشخاص در ادا را پیشنهاد مد کنند. بگالاه، عزارات متگدد عهدعتیق دربارو "فرشتۀ ادااند"، مگدر

ۀار". انهر ایهن فرشهتۀ اداانهد، گنهد "پیهام(، رصفاً یmal’akای که "فرشته" مرجمه شده )عای کلمه

ۀار" ادااند است، پ  مت یا از اوِد ادااند است. با ایهن حهال در بگضهد از بخشهها، فرشهتۀ "پیام

-20:23؛ 6-2:3؛ اهرا  13:16ادااند، "ادا" یا "ادااند" اخاب شده )مراجگه کنید به پیدایش 

(. در قسههمتهای دیدههر عهههدعتیق، "فرشههتۀ 14بهها  11:6؛ 2-1:2؛ دااران 38بهها  35:22؛ اعههداد 22

رسد که فرشتۀ کند، اما حداقل در این متون به نظر مدادااند" ف   به یک فرشتۀ مخلوق اشاره مد

 مالً الهد است. ۀار"( ادااند، یک شخص مت یا ا کاااص )یا "پیام

 تر تثلیث در عهدجدید.مکاشفۀ کامل .2

شویم. باید انتظار داشت کهه اراد پرس ادا به زمین اارد مدشود، ما به ماریخ اقتد عهدجدید باز مد

نونۀ ادا همراه باشد ا این ااقگاً هه ن چیهای این رایداد بارگ با مگلیم رصیحرتی از ماهیت مثلی 

تگهددی را مسادند عزارات موانیم بهبریم. پیش از پرداانت به جاهیات ۀن، مداست که به ۀن پد مد

 اند.سه شخص مثلی  با یندیدر نام برده شده ذکر کنیم که در ۀن هر

اقتد عیسد مگمید یافت: "ۀس ن باز شد ا اا راح ادا را دید که مانند کزومری نازل شهده بهه سهوی 

نفت: این است پرس عایا من که از اا اوش هستم" ۀید. ا صداید از ۀس ن شنیده شد که مداا مد

دهند. مثلی  را داریم که سه عمل مت یا انجام مد ک لحظه سه عضوی(. در اینجا، 17-16:3)متد 

یابهد ا بگهد اهدای پهدر از ۀسه ن بها اا نوید؛ ادای پرسه مگمیهد مدادای پدر از ۀس ن سخن مد

دمت انیرد ا اا را برای ال دد از ۀس ن نازل شده ا بر عیسد قرار مدنوید؛ ا ادای راحسخن مد

 کند.اش م ویت مد

نویهد بایهد برایهد "ا همهۀ ملتهها را شهانرد مهن اش به شهانردانش مدزمیند عیسد در پایان ادمت

(. اسهامد "پهدر" ا "پرسه" 19:28ال دد مگمید دهیهد" )متهد سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راح

برنرفته از اانواده است، یگند ۀشنامرین نهاد برشی که شدیداً شخصیت مت یا پدر ا پرسه را نشهان 

سهختد نیهرد، بهال دد" مانند دا شخصیت دیدر در یک حالت ا سخح قرار مدد "راحدهد. اقتمد
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عنوان یک شخص در نظر نرفته شده ا ال دد هم بهنیری اجتناب کرد که راحموان از این نتیجهمد

 با پدر ا پرس در یک جایداه برابر است. 

( برای اشهاره theosم "ادا" )یوناند طور کلد از اسیابیم که نویسندنان عهدجدید، بهاقتد ما درمد

رای اشهاره بهه اهدای پرسه ( بهkyriosکننهد ا از اسهم "اداانهد" )یونهاند به ادای پدر اسهتفاده مد

 6-4:12کنند، در این صورت مگلوم است که یک عزارت مثلیثد دیدری در اال قرنتیهان استفاده مد

بخشد. ادمات مها نونهانون مد راحرا یک اجود دارد: "عخایای راحاند نونانون است اما همۀ ۀنها 

 اداسهتاست. فگالیتهای ما نیا مختلف است اما یهک  اداانداست، اما یام این ادمات برای یک 

 کند". که در همه عمل مد

ا  اهدا، محزهت عیسد مسیح ادااندهمچنین ۀیۀ ۀار دام قرنتیان، یک عزارت مثلیثد است: "فید 

طور مجاا بینیم که سه شخص به(. ما مد14:13اد" )دام قرنتیان با همۀ ش  ب ال ددراحمشارکت 

است، ادا نیا در اقتد  ال ددراحطور که یک بدن ا یک نیا ذکر شده: "ه ن 6-4:4در افسسیان 

ا یهک ایه ن ا یهک مگمیهد؛ ا  اداانهدکه ش  را اواند یک امید به ش  داده است. ا همچنین یک 

 کند ا در همه ساکن است". ه ا مافوق همه بوده ا در همه کار مدهم پدراجود دارد که  ادایک 

اند: "ادای پهدر مخهابق ارادو اهود هر سه شخص مثلی  با هم در جملۀ ۀلازین اال پرتد ذکر شده

اید ما از عیسد مسیح اطاعت کنید اسیلۀ راح ادا م دی  شدهش  را از ازل برنایده است ا ش  به

اههوانیم: "ای مد 21-20(. ا در یهههودا 2:1شهه  پهاک شههوید" )اال پهرتد ا اهون اا ریختههه شهد مهها 

ال هدد دعها مان، اابت باشید ا در ۀن پیرشفت کنید. بها ههدایت راحعایاان، در ای ن بسیار م دد

مناهید، ا ش  که منتظر ادااند ما عیسد مسیح هستید ما اا در رحمت اود زنهدند ابهدی بهه شه  

 در محزت ادا نده دارید". عنایت فرماید، اود را 

 کنندب. سه بیانیه، تعلیم کتاب مقدس را خالصه می

طور کامهل درک کنهیم. امها مهوانیم ۀن را بههاز یک لحاظ، ۀموزو مثلی  یک راز است که مها هرنها مند

 موانیم بگضد از ح ایق اش را با االصه کردن مگلیم کتاب م دد در سه بیانیه درک کنیم:مد
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 ست.ادا سه شخص ا .1

 هر شخص کامالً اداست. .2

 یک ادا اجود دارد. .3

 ها اواهد پرداات.بخش بگدی، با جاهیات بیشرت به هر یک از این بیانیه

 

 خدا سه شخص است. .1

این ح ی ت که ادا سه شخص است، یگند پدر، پرس نیست؛ بلنه ۀنهها اشهخاص مت یهای هسهتند. 

بهه ایهن  اۀنها اشخاص مت یای هسهتند. ال دد نیست، بلنه همچنین به این مگناست که پدر، راح

ال دد نیست. این یایاات در مگدادی از عزارامد که در بخشههای قزهل ن هل مگناست که پرس، راح

 شوند.قول شد ا در بسیاری از عزارات دیدر در عهدجدید دیده مد

ود، از ازل کهالم بها ود ا کالم اود ادا بهبنوید: "در ازل کالم بود. کالم با ادا به ما مد 2-1:1یوحنا 

بینیم کهه ایهن مسهیح اسهت( "بها" اداسهت، یهایاش از مد 18 -9ادا بود". ایننه "کالم" )در ۀیات 

کند: "جاللد را که مو عیسد با ادای پدر صحزت مد 24:17دهد. در یوحنا ادای پدر را نشان مد

رشاکت در جالل ا رابخهۀ  بر اار محزت اود پیش از ۀلاز دنیا به من دادی"، پ  یایا این اشخاص،

 دهد.ان مدۀمیا پدر ا پرس را پیش از ۀفرینش جهان نشمحزت

عنوان کهاهن اعظهم ا مهدافع مها در نهاد اهدای پهدر بهه کهارش ادامهه به ما نفته شده که عیسهد بهه

دهد: "انر کسد مرمنب نناهد شود، در پیشداه ادای پدر کسد را داریم که بهرای مها شهفاعت مد

ت همه کساند را کهه (. مسیح "قادر اس1:2عیسد مسیح که عادل است" )اال یوحنا  یگند -کندمد

ۀیند، کامالً ا برای همیشه نجات بخشد، زیرا اا مها بهه ابهد زنهده اسهت ا اسیلۀ اا به حضور ادا مدبه

(. با این حال برای ایننه در حضهور اهدای پهدر بهرای مها 25:7کند" )عاانیان برای ۀنها شفاعت مد

 عت کند، طزم است که اا مت یا از پدر باشد. شفا
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اند. عیسد ال دد نیست. ۀنها در ۀیات متگدد مت یا شدهال دد نیست ا پرس، راحبگالاه، پدر، راح

ال دد که پدر به نام من اواهد فرستاد همهه چیها را بهه شه  نوید: "اما پشتیزان ش  یگند راحمد

ال هدد ههم (. راح26:14ام به یاد ش  اواهد ۀارد" )یوحنها نفته مگلیم اواهد داد ا ۀنچه را به ش 

ال هدد ا (، این نشهاندهندو یهایا بهین راح27:8کند )رامیان کند یا برای ما "شفاعت" مددعا مد

 شود.ادای پدر است که شفاعت در ناد اا انجام مد

گددی که قزالً ذکر شهد، نشهان ال دد نیست، در عزارات مثلیثد متنهایتاً، این ح ی ت که پرس، راح

دههد مسهیح بهه ۀسه ن ( ا عزهارامد کهه نشهان مد19:28داده شده، همچون مأموریت بارگ )متد 

ال دد را برای کلیسا فرستاد. عیسد نفت: "رفنت من برای ش  بهرت اسهت، زیهرا بازنشت ا بگد راح

اد شه  اهواهم فرسهتاد" )یوحنها ۀیهد، امها انهر بهرام اا را نهمان پیش شه  مندانر من نرام پشتیزان

7:16 .) 

ال دد ااقگاً یک شهخص مت یها اسهت، بهه اند که ۀیا راحبگضیها این موضون را مورد سؤال قرار داده

جای ایننه ف   "قدرت" یا "نیرای" ادا باشد که در جهان مشلول کار است. اما شهواهد عهدجدیهد 

ال هدد بها باشد که قزالً ذکهر شهد ا در ۀن، راحاال ۀیات متگددی مد1نسزتاً ااضح ا قدریند است.

؛ افسسهیان 14:13ان ؛ دام قرنتیه6-4:12؛ اال قرنتیهان 19:28کند )متهد پدر ا پرس همناری مد

شدت نشهان (. چون پدر ا پرس، هر دا شخصیت دارند، این عزارت همپایه به2:1؛ اال پرتد 4:4-6

)یونهاند  ااضهد از قسهمتها ضهمیر مهذکِر ال دد ههم یهک شهخص اسهت. بگهد در بگدهد که راحمد

ekeinosق قههوانین (، کههه مخهاب14-13:16؛ 26:15؛ 26:14ال هدد بنههار رفتهه )یوحنها ( بهرای راح

(، این pneumaت که برای کلمۀ راح بنار برده شود )یوناند موان انتظار داشدستور زبان یوناند مند

شهد. بگهالاه، نهاِم بهه ۀن اشهاره مد ekeino کلمه انثد است ا مذکر نیست ا مگموطً با ضمیر انثهد

( اصخالحد است که مگموطً بهرای صهحزت دربهارو کسهد parakletos)یوناند  دهندهمسلردیا  مشاار

دهد، اما این در انجیهل یوحنها بهرای کند یا به دیدران مسلرد یا مشورت مدراد که کمک مدبنار مد

 (. 7:16؛ 26:15؛ 26، 16:14ال دد بنار رفته است )راح
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(، 26:14ال هدد نسهزت داده شهده، شهامِل مگلهیم )یوحنها فگالیتههای شخصهد دیدهری کهه بهه راح

(، 27-26:8(، شهفاعت یها دعها بهرای دیدهران )رامیهان 16:8؛ رامیان 26:15شهادت دادن )یوحنا 

وزیع (، اواهان م11:2(، ۀناهد از افنار ادا )اال قرنتیان 10:2کااش در اع ق ادا )اال قرنتیان 

(، منع یا اجازه ندادن 11:12ای دیدر )اال قرنتیان بگضد از عخایا به یک عده ا بگضد دیدر به عده

؛ ا بارهها در عههدعتیق ا 2:13؛ 29:8ن )اعه ل (، صحزت کهرد7-6:16به بگضد از اع ل )اع ل 

اسهیلۀ ( ا محهاان شهدن به28:15عهد جدید(، ارزیابد ا مأیید یک جریان عمهل حنی نهه )اعه ل 

 (. 30:4نناه در زندند مسیحیان )افسسیان 

عنوان یهک شهخص مت یها، عنوان قدرت ادا در نظر نرفته شود، نه بهال دد ف   بهنهایتاً، انر راح

ال دد ا قدرت اش در این صورت بگضد از عزارات هیچ مفهومد نخواهند داشت، چون در ۀنها، راح

ال هدد بهه اطیهت جلیهل "عیسهد بها قهدرت راح 14:4 لوقها اند. مهثالًیا قدرت ادا، هر دا ذکر شده

بود که "عیسد با قهدرِت؛ قهدرِت اهدا بهه جلیهل بازنشهت". در اعه ل برنشت"، باید به این مگنا مد

بهود: "اهدا ال دد ا قدرت اود مسهح کهرد" بهه ایهن مگنها مد"ادا، عیسد نارصی را با راح 38:10

؛ اال قرنتیهان 13:15رد" )همچنین مراجگه کنید به رامیان عیسد را با قدرت ادا ا با قدرت مسح ک

 ال دد یک شخص مت یا است.نیری کنیم که راحموانیم نتیجه(. مد4:2

 هر شخص، کامالً خداست. .2

عالاه بر این ح ی ت که هر سه شخص مت یا هستند، شهادت فرااان کتاب م دد این است که هر 

 باشد. شخص، کامالً ادا نیا مد

شود، جایینه ادا ۀس نها ا این از ۀیۀ اال کتاب م دد دیده مد اضوح اداست.ادای پدر به اال،

اضهوح شهود، جایینهه اهدای پهدر بهزمین را ۀفرید. ایهن در رسارس عههدعتیق ا عهدجدیهد دیهده مد

عنوان ادااند حاکِم مخلق بر همه چیا در نظر نرفته شده ا عیسد در ناد پهدرش در ۀسه ن دعها به

 کند.مد
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، "شهخِص مسهیح" مخهرح 15. انرچه این ننته بها جاهیهات بیشهرت در فصهل پرس کامالً اداستبگد، 

طور مخترص به چند عزارت رصیح در این قسهمت موجهه کنهیم. یوحنها موانیم بهاواهد شد، اما ما مد

ا کالم اود  کند: "در ازل کالم بود. کالم با ادا بوداضوح الوهیت کامل مسیح را مأیید مدبه 1:1-4

اسیلۀ اا هسهتد یافهت ا بهدان اا چیهای ۀفریهده نشهد. ادا بود، از ازل کالم با ادا بود. همه چیا به

 زندند از اا بوجود ۀمد ا ۀن زندند نور ۀدمیان بود".

نوید اا "با ادا" بود ا اا "اهدا بهود". مهنت عنوان "کالم" به مسیح اشاره شده ا یوحنا مددر اینجا به

کنهد کهه کند ا بهه مها یهادۀاری مد)"در ابتدا..."( را منگن  مد 1:1ل ت ۀلازین پیدایش یوناند، ک

کند که پیش از ۀفهرینش جههان اجهود داشهت. اهدای پرسه همیشهه یوحنا دربارو چیای صحزت مد

 کامالً ادا بود.

م یهک مرجمۀ "کالم اود ادا بود"، موس  شاهدان یههوه مهورد مخالفهت قهرار نرفتهه، ۀنهها ۀن را "کهال 

اند، به این مگنا که کالم ف   یک موجود ۀس ند بهود ا کهامالً الههد نزهود. اداید بود" مرجمه کرده

 theos( قزهل از کلمهۀ یونهاند ”the“، اندلیسهدhoۀنها با اشاره به ایننه حرف مگریف مگرفهه )یونهاند 

"یک اداید" مرجمه شهود.  باید theosنویند این کنند. بنابراین مد)"ادا"( نیامده، ۀن را موجیه مد

اند، چون مگموطً مشهخص اما در هیچ کجا، مح ر ین یوناند شنااته شده، از مفسیر ۀنها پیرای ننرده

کند ا لیاب یک حرف مگریف مگرفه، رصفهاً است که این جمله از قانون دستور زبان یوناند پیرای مد

 دهد که "ادا"، نااره است، نه فاعل جمله. نشان مد

ااطر دطیهل شهود. بههنظر شاهدان یهوه، بیشرت در مرجمهۀ ۀنهها در ب یهۀ ایهن بهاب دیهده مد مناقد

نیا فاقد حرف مگریف مگرفه در جاهای  theosنونانون دیدری که مربوط به دستور زبان است، کلمۀ 

 12)"مردی به نام یحید ظاهر شد که فرستادو ادا بود"(، ۀیهۀ  6دیدر از این باب است، از جمله ۀیۀ 

)"کسد هرنا ادا را ندیده است"(. انهر شهاهدان 18)"این حق را داد که فرزندان ادا شوند"( ا ۀیۀ 

یهوه در مزاحثۀ اود دربارو لیاب حرف مگریف مگرفه اُزات داشتند، باید همۀ اینها را با عزهارت "یهک 

 اند.این موارد، "ادا" مرجمه کرده کردند، اما در هر یک ازاداید" مرجمه مد
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اش، برهان قدرینهدی بهرای الوهیهت مسهیح اسهت. مومها بهه ناارشهات زمینهدر پیش 28:20وحنا ی

شانردان دیدری که عیسای قیام کرده از ُمردنان را دیده بودند، شکر کرد ا نفهت مها زمانینهه جهای 

میخها را در دسهتان عیسهد نزینهد ا دسهتش را بهر پهلهوی زامهد عیسهد ندهذارد، حرفشهان را بهاار 

(. بگد اقتد موما با شانردان بود، عیسهد بهر شهانردان ظهاهر شهد. اا بهه 25:20کرد )یوحنا  نخواهد

های مرا بزین، دست اود را بهر پهلهوی مهن بدهذار ا موما نفت: "اندشت اود را به اینجا بیاار، دست

ومها اهوانیم: "م(. ما در پاسهخ بهه ۀن مد27:20ای ن نزاش بلنه ای ن داشته باش" )یوحنا دیدر بد

(. در اینجا موما، عیسد را "ادای من" اخاب 28:20نفت: ای ادااند من ا ای ادای من" )یوحنا 

دهنههد کههه یوحنهها در نوشههنت انجیههل اش ا عیسههد ( نشههان مد31-29کنههد. ۀیههات بگههدی )ۀیههات مد

ه کند که بشنوند، مشویق مدکنند ا همۀ کساند را که دربارو موما مداودش، حرف موما را مأیید مد

 ه ن چیاهاید ای ن داشته باشند که موما ای ن داشت. 

اسهت،  1کننهد، شهامِل عاانیهان عنوان ادای کامل صهحزت مدعزارات دیدری که دربارو عیسد به

، "نسخۀ دقیق"( از ماهیت charakter، یوناند 3نوید مسیح "مظهر کامل" )ۀیۀ جایینه نویسنده مد

رس دقی اً اجود یا ماهیت ادای پهدر را از ههر یگند ادای پ -ست( اداhypostasisیا اجود )یوناند 

کند؛ هر صفت یا قدرت موجود در ادای پدر، در اهدای پرسه ههم هسهت. نویسهنده لحاظ کُپد مد

، مخهت ای اهدا کند )"اما دربارو پرسه فرمهود:عنوان "ادا" اشاره مد، به پرس به8ادامه داده ا در ۀیۀ 

نویهد: "مهو دهد، اقتد دربهارو اا مدت ۀس نها را به مسیح نسزت مدسلخنت مو ابدی است"( ا ال 

، ن هل قهول از 10:1های موست" )عاانیان ای ادااند، در ابتدا زمین را ۀفریدی ا ۀسآمنها کار دست

 (. 25:102ماامیر 

 دربارو عزارات بسیار زیادی صحزت اواهد شد، اما این موارد باید کافد باشد مها نشهان 15در فصل 

کنههد. چناننههه پههول  در عنوان اههدای کامههل اشههاره مداضههوح بههه مسههیح بهههدهههد کههه عهدجدیههد به

 ر مسیح مجسم شد".نوید: "زیرا اُلوهیت بخور کامل دمد 9:2کولسیان 
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کنیم کهه اهدای پهدر ا اهدای پرسه کهامالً . اقتهد مها درک مهدال دد نیا کامالً اداسهت، راحبگد

)"ۀنهها را بهه نهام پهدر ا پرسه ا  19:28ثد در ۀیهامد ماننهد متهد اداست، در این صورت عزارات مثلی

دهنهد کهه رسهند، چهون نشهان مدال دد، مهم به نظهر مدال دد مگمید دهید"( برای ۀموزو راحراح

بود موانیم اینخور در نظر بدیریم که چ در لیرقابل مصور مدال دد، برابر با پدر ا پرس است. مدراح

ایهن بهه  -: "ۀنها را به نام پدر ا پرس ا رهی  فرشتدان، میناهیل مگمید دهیهد"که عیسد اینخور بدوید

داد. ای نهداران یهامد اعصهار یک مخلوق، حتد به رهی  فرشتدان، جایداه کامالً نامناسزد را مهد

موانند به ناِم )ا بنابراین بها بنهار نهرفنت شخصهیت( اهوِد اهدا مگمیهد یابنهد. )همچنهین بهه ف   مد

؛ 14:13ان ؛ دام قرنتیه6-4:12ثلیثد دیدری که در باط ذکر شد، موجه کنید: اال قرنتیهان عزارات م

 (. 21-20؛ یهودا 2:1رتد ؛ اال پ6-4:4افسسیان 

پرسد: "چرا اینخور مسلیم شیخان شدی ما اا مو را اادار کنهد بهه انیا مدپرتد از حن 4-3:5در اع ل 

ای". مخهابق کهالم پهرتد، درا  تههدرا  نف اهدابلنه به  ال دد درا  بدوید...؟ مو نه به انسانراح

دانید نوید: "ۀیا مندمد 16:3ال دد، یگند درا  نفنت به ادا. پول  در اال قرنتیان نفنت به راح

که ش  اانۀ ادا هستید ا راح ادا در ش  ساکن است؟" مگزهد اهدا جهاید اسهت کهه اهدا در ۀن 

د که "راح ادا" در ۀن ساکن اسهت، بنهابراین، ظهاهراً راح دهساکن است ا پول  اینخور موضیح مد

 داند. ادا را با ادا برابر مد

پرسد: "از راح مو کجا برام؟ ا از حضور مو کجا بدریام؟ انر بهه ۀسه ن مد 8-7:139داااد در ماامیر 

د، دههال دد نسهزت مدصگود کنم، مو ۀنجا هستد!" این عزارت ایژند الهد حضور مخلق را به راح

رسد که داااد، راح ادا را بها کند. به نظر مدیک از مخلوقات ادا صدق مندچیای که در مورد هیچ

داند. نریخنت از راح ادا، به مگنای نهریخنت از حضهور ااسهت، امها انهر جهاید حضور ادا برابر مد

د: "مهو ۀنجها راد، بایهد بدویهدانهد کهه ههر جها بهنیست که داااد بتواند از راح ادا بدریاد، په  اا مد

 هستد".
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دههد: "زیهرا ال هدد نسهزت مدهد علهِم مخلهق را بهه راح، ایژند ال11-10:2پول  در اال قرنتیان 

کند. کیست که بهرت از راح شخص با باطن ال دد همه چیا حتد اع ق نیات ادا را کشف مدراح

اللفظد یونهاند، محهتدا ]مرجمهۀ اهک  جا راح ادا با ]افنار[ اا ۀشنا باشد؟ به ه ن طریق، هیچ

 "امور ادا"[ ۀشنا نیست". 

ال هدد اسهت. عیسهد انهد، کهار راحبگالاه، عمل اعخای مولد مازه به همۀ کسانینه مولد داباره یافته

مواند داال پادشهاهد اهدا شهود مدهر ۀننهه از ۀب ا راح مولهد ک  مندی ین بدان که هیچنفت: "به

ت ا ۀنچه از راح متولد نردد راح است. مگجب ننن که بهه مهو یابد. ۀنچه از جسم مولد بیابد، جسم اس

عخهای حیهات راحهاند جدیهد بهه ا(. امها عمهل 7-5:3نویم همه باید داباره متولد شوند" )یوحنا مد

مواند انجام دهد )م ایسهه کنیهد شوند، چیای است که ف   ادا مدانسانها، در زمانینه مسیحد مد

ا ر ا مولود شده" ]مرجمۀ هاارو نو[(. بنابراین این عزارت نشانۀ دیدری ، "ۀن که از اد9:3با اال یوحنا 

 ال دد کامالً اداست.کند که راحاراهه مد

 اند:نیری داریم، هر دا به افور در رسارس کتاب م دد مگلیم داده شدهما اینجا ما دا نتیجه

 ادا سه شخص است. .1

 هر شخص، کامالً اداست. .2

داد، هرنا مشنل منخ د برای کنار هم قرار دادن  ی ت را مگلیم مدانر کتاب م دد ف   این دا ح

داشهت، چهون راه حهلر ۀشهنار ایهن بهود کهه سهه اهدا اجهود دارد. پهدر کهامالً این دا مورد اجود مند

ال دد کامالً اداست. ما یهک نظهامد را داشهتیم کهه در ۀن سهه اداست، پرس کامالً اداست ا راح

طور یها بهه -شهداین نظام اعت ادی، ۀیین چند اهدا بهااری نامیهده مد اجود الهد برابر اجود داشت.

 دهد. مر، "سه ادا بااری" یا اعت اد به سه ادا. اما ابداً کتاب م دد چنین مگلیمد را مندمشخص

 یک خدا وجود دارد. .3
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کتاب م دد بسیار ااضح است که ف   یک ادای ااحد اجود دارد. سه شخص متفاات مثلیه ، نهه 

شهان نیها ینهد هسهتند. بهه عزهارت هدف ا سازناری افنار، بلنهه در ذات ا ماهیهت اساسد ف   در

 است. سه ادا نیست. ف   یک ادا هست. یک اجوددیدر، ادا ف   

اسهت: "ای ارساهیهل، بشهنو: اداانهد، اهدای مها  5-4:6یند از مگرافرتین عزارات عهدعتیق، مثنیه 

ود را با یهامد دل ا یهامد جهان ا یهامد قهورت اهود . ادااند، ادای اادااند ینتا ا یدانه است

 داست بدار". 

نوید که اا منها ادای ح ی د اسهت؛ ایهن ایهده کهه اضوح مدکند، اا بارها بهاقتد ادا صحزت مد

ههای بسهیار قدرینهد، لیرقابهل این بیانیه باید سه ادا را به جای یک ادا پرستش کنیم، با موجه به

ک  ماننهد اا نیسهت. اقتهد اا صهحزت منهها اهدای ح ی هد اسهت ا ههیچ، ف   ادابود. مصور مد

عنوان یهک اهدا از بهین سهه اهداید کهه بایهد پرسهتش شهود، ا بها -کندکند، ف   اا صحزت مدمد

 نوید:کند. اا مدصحزت مند

شناسهد، "من ادااند هستم ا به لیر از من ادای دیدری اجود ندارد. درحالینه مو مرا مند

دهم ما همۀ مهردم از رشق ا لهرب بداننهد کهه ماننهد مهن اهدای دیدهری قدرت مد من به مو

 (. 6-5:45نیست. من یدانه ادااند هستم ا همتا ندارم" )اشگیا 

ا یهک ااسهخه  یهک اهدانویسد: "زیرا ول  مدکند که یک ادا اجود دارد. پعهدجدید نیا مأیید مد

کند (. پول  مأیید مد5:2" )اال میمومااد بین ادا ا انسان اجود دارد، یگند شخص عیسد مسیح

دانند یهک اهدا کند که حتد دیوها مد(. نهایتاً، یگ وب مصدیق مد30:3"ادا یند است" )رامیان 

شان کافد نیست: "مو ای ن داری هست، انرچه پذیرش ع الند ۀنها دربارو این ح ی ت، برای نجات

(. اما 19:2لرزند" )یگ وب ن دارند ا از مرد مدم ای هشیاطین  –که ادا ااحد است، بسیار اوب! 

ت کهه شهخص ایه ن داشهته باشهد کهه "اهدا ااحهد کند "بسیار اوب" اسهاضوح مأیید مدیگ وب به

 است". 

 همۀ قیاسها، نقصهایی دارند. .4
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موانیم سه ح ی ت کتاب حلرهای ساده را بپذیریم، پ  چدونه مدیک از این راهانر ما نتوانیم هیچ

ا در کنار هم نذاشته ا ۀموزو مثلی  را حفظ کنیم؟ ناهد ااقات مردم از قیاسهای نونانون م دد ر 

اند ما سگد کنند این ۀموزه را موضیح دهند. انرچه این در طزیگت یا مجربۀ انساند استفاده کرده

موانند برای ادراک ابتداید مفید باشند، اما همدد برای مفنر بیشرت، ناکافد یا قیاسها مد

کننده هستند. مثالً بیان ایننه ادا مانند برگ َشزدر سه برند است که سه بخش دارد، الد مراهن

موان نفت همچنان یک َشزدر است، ناموفق است، چون هر برگ ف   بخشد از َشزدر است ا مند

دهند. اما در مثلی ، هر یک از سه شخص ف   یک که هر یک از برنها کلر َشزدر را مشنیل مد

دانانه از ادا نیست، هر شخص کامالً اداست. بخش ج  

طور قیاِد سه حالِت ۀب )بخار، ۀب ا یخ( نیا ناکافد است، چون )الف( ههیچ میاانهد از ۀب هرنها بهه

همامان در هر سه حالت نیست، )ب( ۀنها ایژند یا اصوصیات متفاامد دارنهد، )پ( ایهن قیهاد بها 

عنوان "یهک ۀب" یها "همهۀ اب د نهدارد )چیهای بههاین ح ی ت که ف   یک ادا اجود دارد، هیچ مخه

 ۀبهای جهان" اجود ندارد( ا ) ( عنرص اصوصیت ع الند اجود ندارد. 

قیاسهای دیدر برنرفته از مجربۀ انسهان اسهت. شهاید بدوینهد مثلیه  ماننهد یهک مهرد اسهت کهه ههم 

ن شههای کشاارز، ههم شههردار شههرش ا ههم شهیخ کلیسهای اش اسهت. اا در زمانههای مختلهف در 

کند، اما یک نفر است. اما این قیاد بسیار ناقص است، چون ف   یک نفر این سه مختلف عمل مد

مواند به ارمزاط شخصد در اعضای مثلی  دهد ا این قیاد مندعمل را در زمانهای مختلف انجام مد

شهود، در زیهر نراید نامیهده مددهد که صهورتبپردازد. )در ااقع، این قیاد ف   کفری را مگلیم مد

 دربارو ۀن صحزت شده است(.

پ  ما باید از چه قیاسد برای مگلیم دادن مثلی  استفاده کنیم؟ انرچه کتهاب م هدد از قیاسههای 

کند ما جوانب نونهانون شخصهیت اهدا را بهه مها مگلهیم دههد بسیار در طزیگت ا زندند استفاده مد

ند شزان است ا لیره(، اما جالب است که در )ادا در افاداری اش مانند صخره است، مراقزت اا مان

هیچ جاید از کتاب م دد، از قیاد برای مگلیم ۀموزو مثلی  استفاده نشده است. چیای کهه بیشهرت 
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اضهوح دربهارو شهود، عنهاایند کهه بهبه یک قیاد شزاهت دارد، در عنااین "پدر" ا "پرسه" یافهت مد

تهه در سهخح کننهد. امها الزانسهاند صهحزت مداشخاص مت یا ا رابخۀ نادینشهان در یهک اهانوادو 

انساند، ما دا انسان کامالً مجاا داریم، نه اجودی که متشنرل از سه شهخص مت یها باشهد. بههرتین 

دهد ا همۀ ۀنهها بهه طُهرق قابهل نیری این است که هیچ قیاسد مگلیم کافد دربارو مثلی  مندنتیجه

 کننده هستند.ای نمراهمالحظه

 

 

 

 بخش از تعلیم کتاب مقدس را انکار کنند. لوحانه، باید یکهای سادهحلّ همۀ راه .5

 اند:اکنون ما سه بیانیه داریم که هر سه در کتاب م دد مگلیم داده شده

 ادا سه شخص است. .1

 هر شخص کامالً اداست. .2

 یک ادا اجود دارد. .3

حل ساده برای ۀموزو راهها، یک اند که با اننار یند از این بیانیهدر طول ماریخ کلیسا مالش کرده

، در این صورت ما ف   این ح ی ت را داریم که هر االین بیانیه را اننار کندمثلی  بیابند. انر کسد 

ال دد( اداست، ا یک ادا اجود دارد. اما یک از اشخاص مذکور در کتاب م دد )پدر، پرس ا راح

حلر ساده اجود این صورت یک راه انر مجزور نزاشیم که بدوییم ۀنها اشخاص مت یای هستند، در

دارد: اینها ف   اسامد مختلف برای یک نفر است که در زمانهای مختلف به شنلهای مختلف عمل 

کند، ناهد ااقات اودش را پرس اخاب کند. ناهد ااقات این شخص اودش را پدر اخاب مدمد

د، مننر این ح ی ت است که کند. اما چنین راه حلر کند ا ناهد ااقات اودش را راح اخاب مدمد

فرستد، پرس در این سه شخص، اشخاص مت یای هستند که ادای پدر، ادای پرس را به جهان مد

 کند.ال دد در حضور پدر برای ما شفاعت مدکند ا راحناد پدر دعا مد
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شهخاص یننهه بگضهد از اایگنهد اننهار  -یافهت اننهار بیانیهۀ دامموان در حلر سادو دیدر را مدیک راه

مذکور در کتاب م دد، ااقگاً ادای کامل هستند. انر ف   مگت د باشیم که ادا سه شخص اسهت 

ا یک ادا اجود دارد، په  شهاید اسوسهه شهویم کهه بدهوییم بگضهد از ایهن "اشهخاص" کهامالً اهدا 

 کساند اراههه عنوان مثال موس حل، بهنیستند، بلنه ف   مابع ادا یا مخلوقات اش هستند. این راه

کنند. اما ه نخور کهه در مخالهب ال دد( را اننار مدشود که الوهیت کامل پرس )ا الوهیت راحمد

 کتاب م دد را اننار کند.  حلر باید کلر م ولۀ مگلیمباط دیدیم، این راه

باشد. امها اننار اجود یک ادا مواند، حلر ساده مدنهایتاً ه نخور که در باط مشاهده کردیم، یک راه

 اضوح براالف کتاب م دد است.شود، چیای که بهین منجر به اعت اد به سه ادا مدا

انرچه اخای سوم مرسوم نزوده، اما هر یهک از دا اخهای اال در یهک زمهان از مهاریخ کلیسها ظهاهر 

 اند. ر بگضد از نراهها ادامه یافتهداند ا هر یک از ۀنها امرازه شده

 کنندب مقدس را خالصه میای که تعلیم کتاز سه بیانیهپ. خطاهای حاصل از انکار هر یک ا

 در بخش قزلد دیدیم که چخور کتاب م دد نیازمند این است که ما سه بیانیۀ زیر را مأیید کنیم:

 ادا سه شخص است.  .1

 هر شخص کامالً اداست. .2

 یک ادا اجود دارد. .3

شهان بها ینهدیدر  نحهوو ارمزهاطال هدد ا پیش از ایننه بیشرت دربارو مفاامهای بهین پهدر، پرسه ا راح

ای مثلیه  را کهه در مهاریخ کلیسها ایجهاد شهده، بررسهد صحزت کنیم، باید بگضد از اخاهای ۀمهوزه

کنیم. در این بررسد ماریخد، به بگضد از اخاهاید اواهیم پرداات که باید در مفنرمان دربارو این 

ااسهخۀ اننهار ینهد از لیثد ایجاد شهده، بهۀموزه از ۀنها اجتناب کنیم. در ااقع، بارنرتین اخاهای مث

 2این سه بیانیۀ اساسد بوده است.

کند که یک شخص وجوود دارد کوه بوه سوه شوکل )یوا "صوورت"( گرایی ادعا میصورت .1

 شود.متفاوت بر ما ظاهر می
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اند که ادا ااقگهاً سهه شهخص مت یها نیسهت، بلنهه ف ه  یهک در زمانهای نونانون مردم مگلیم داده

شههود. مههثالً در کههه در زمانهههای مختلههف، به"صههورمهای" مختلههف بههر مههردم ظههاهر مدشههخص اسههت 

عنوان "پرسه" ظهاهر عنوان "پدر" ظاهر شد. در رسارس انجیل، این شخص الهد بههعهدعتیق، ادا به

شود. بگد از پنخیناست، همین شخص، اهودش شد که در زندند انساند ا ادمت عیسد دیده مد

 ر کلیسا فگال است، ۀشنار کرد. عنوان "راح" که درا به

ابیت اش را از اشتیاق به مأکید ااضح بر این ح ی ت بدست مدصورت ۀارد کهه ف ه  یهک نراید، جذر

کننهد، ح یهت ادا اجود دارد. شاید ادعا کند که ف   با عزارامد کهه دربهارو یهک اهدا صهحزت مد

)"ههر کهه  9:14هستیم"( ا یوحنها  )"من ا پدر یک 30:10شود، بلنه با عزارامد همچون یوحنا مند

مواند به ایهن مگنها باشهد شود. اما ۀارین عزارت ف   مدمرا دید، پدر را دیده است"( نیا ح یت مد

(، در 30:10کنههد ا عزههارت قزلههد )یوحنهها کههه عیسههد کههامالً شخصههیت اههدای پههدر را ۀشههنار مد

اواههد داد ا  بهه اا سهپرده، انجهام کند که همۀ کارهاید را که پدرای که عیسد مأیید مدزمینهپیش

رسهاند کهه عیسهد ا پهدر یهک همۀ کساند را که پدر به اا داده، نجات اواهد داد، این مفههوم را مد

 هدف دارند.

نراید در این ح ی ت است که باید رااب  شخصد بین مثلی  را که در بسیاری از ن ص ُمهلک صورت

ل باطهل )یا باید مأیید کند که اینها ف   یهک ایها شود، اننار کندقسمتهای کتاب م دد ظاهر مد

هستند ا ااقگد نیستند(. بنابراین باید سه شخص مجاا در مگمید عیسد را اننار کنند، جایینهه پهدر 

شود. باید بدوید که همۀ ایهن مهواردی نوید ا راح مانند کزومر بر عیسد نازل مداز ۀس ن سخن مد

ک ایال باطل یا چیستان منایشد است. ایهن ایهده کهه پرسه یها کند، یکه عیسد در ناد پدر دعا مد

نراید کهامالً راد. نهایتهاً صهورتکننهد، از بهین مهدال دد در ناد ادای پدر برای ما شفاعت مدراح

اره را از دست مد عنوان قرباند نیابتد فرستاد ده که ادا پرسش را بهیگند این ای -دهداصِل ۀموزو کفر

شم ادا را متحمل شد، ا پدر که نشاندهندو بخشد از مثلی  است، رنج مسهیح ا پرس به جای ما، ا

 (. 11:53را دید ا راضد شد )اشگیا 
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 کند.القدس را انکار میآریانیسم، الوهیت کامل پرس و روح .2

برنرفته از ۀریود، اس ف اسهنندریه اسهت کهه دیهدناههایش در شهورای نی یهه در  ۀریانیسماصخالح 

میالدی از دنیا رفت. ۀریود مگلیم داد کهه اهدای پرسه،  336نوم شد ا اا در میالدی مح 325سال 

ال دد هم نزود، بلنهه ف ه  پهدر یک زماند موس  ادای پدر ۀفریده شد ا پیش از ۀن پرس نزود، راح

بود. بنابراین، انرچه پرس یک موجود ۀس ند اسهت کهه پهیش از ب یهۀ ال هت اجهود داشهته ا بسهیار 

فهت کهه در نشاید بتهوان  - ت است، اما همچنان در همۀ صفات با پدر برابر نیستبارنرت از ب یۀ ال

 موان نفت که "همذات" با پدر بود.ماهیت اش "مانند پدر" یا "شزیه به پدر" بود، اما مند

ت به متوند اابستهۀریانها به ، 16:3؛ 14:1اواننهد )یوحنها اند که مسیح را "یدانه مولود" ادا مدشدر

کردند که انر مسیح "یدانه مولود" ادای پدر بود، په  بایهد (. ۀنها استدطل مد9:4یوحنا ؛ اال 18

در مجربهۀ  وددار شهدن یها مولهبچهبه این مگنا باشد که اا موس  ادای پدر به اجود ۀمد )چون کلمۀ 

 15:1 کند(. ح یت بیشرت از دیدناه ۀریان در کولسیانانساند، به ن ش پدر در مولید بچه اشاره مد

زاده ا برمر از همهۀ مخلوقهات". ۀیها شد: "مسیح صورت ا مظهر ادای نادیده است ا نخستیافت مد

زاده" به این مگنا نیست که پرس در یک زماند موس  پدر به اجهود ۀمهد؟ ا انهر ایهن در اینجا "نخست

 ال دد نیا صدق کند.دربارو پرس صدق کند، وارماً باید دربارو راح

زادو که مسیح را "نخست 15:1اواهند که نظر ۀریانها را باار کنیم. کولسیان از ما مند اما این متون

اواند، بهرت است به این مگنا در نظر نرفته شود که مسیح از ح هوق یها امتیهازات همۀ مخلوقات" مد

 ه مخابق کاربرد ا رسومات کتاب م دد، یگند حقر رههای یها اقتهدارک-زاده" براوردار است"نخست

زادند" یها موجه کنید که نفته شده عیسو "حهقر نخسهت 16:12بر اانواده در نسل اا. )به عاانیان 

 prototokosاصهههخالح  ریشهههۀهم prototokiaکلمهههۀ یونهههاند  -"حهههقر االزهههاری" اهههود را فرااهههت

یگنههد مسهیح از امتیههازات اقتههدار ا  15:1اسههت(. په  کولسههیان  15:1زاده" در کولسههیان "نخسهت

زاده" مگلق دارد، براوردار است، اما در رابخه با کلر ال ت ایهن امتیهازات را د که به "نخستفرمانراای

 ". بر یامد ۀفرینشکند: " فرزند ارشد دارد. مرجمۀ هاارو نو کمک مد
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عنوان "یدانهه مولهود" اهدا اشهاره استدطلهای ۀریانها کهه از متهوند اسهتفاده کهرده کهه بهه مسهیح بهه

عنوان مثهال در ههاارو نهو بههاسهت ) monogenesمفاهمد از کلمهۀ یونهاند سهو کنند، بر اسهاد مد

(. سهالهای 9:4؛ اال یوحنها 18، 16:3؛ 18، 14:1عنوان "ۀن پرس یدانه" مرجمه شهده، در یوحنها به

یگنههد "یدانههه" ا  monoونههاند مشههتق شههده، کردنههد کههه ایههن کلمههه از دا اصههخالح یزیههادی فنههر مد

gennao شناسد در قرن بیستم نشان داده که بخهش ن" یا "زادن". اما مخالگۀ زبانیگند "مولود شد

در ارمزاط است که یگند "دسته" یا "نون". درنتیجه، این کلمه  genosدام این کلمه، در ااقع با کلمۀ 

، جایینهه اسهحاق، 17:11کنیهد بهه عاانیهان  همتها" )همچنهین مراجگههنظیر" یا "بدیگند پرس"بد

monogenes  نوعد بهه نهاال اهیم است، انرچه اا منها فرزند نزود(. ایهن ۀیهات بهه جهای ایننهه بههابر

 کنند.دمعنوان پرس ادا مأیید همتای مسیح را بهمسیح از جانب پدر اشاره کنند، جایداه بد

ت احساد مد، بهmonogenesمفاهم کلیسای االیه دربارو اصخالح با اجود سو  شد که بسیاری شدر

کهرد کهه "یدانهه نیری مددهند که مسهیح کهامالً ا یامهاً اهدا بهود، ا نتیجههدر نشان مداز متون دی

 325مولود"، هر مفهومد که داشته باشد، مفهوم "مخلهوق" را نهدارد. بنهابراین اعت ادنامهۀ نی یهه در 

 مأیید کرد که مسیح "مولود بود، نه ۀفریده شده". 

 االق همۀ چیاهای دیدند ا نادیدند.  ما به یک ادا ای ن داریم، پدر قادر مخلق،

ا ای ن داریم به یک ادااند عیسد مسیح، پرس ادا، مولود پدر، یدانه مولود؛ یگنهد از ذات 

ۀفریهده  پدر است، اداست از ادا، نور از نور، ادای راسهتین از اهدای راسهتین، مولهود، نهه

 .  3[ با پدر...homoousion، همذات ]شده

یم ۀریود، اعت ادنامۀ نی یه مأکید کرد که مسیح "همذات با پدر" بود. مشاجره برای ابخال بیشرت مگل

)"از ذات  homoousiosبا ۀریود، در مورد دا کلمه بود کهه در مهاریخ ۀمهوزو مسهیحد مگهراف شهده، 

)"از ذات مشابه"(. فرق ۀنها به مگنای متفاات دا پیشهوند یونهاند مربهوط  homoiousiosینسان"( ا 

نفهت مسهیح یهک یگند "مشابه". ۀریود با اوشهحالد مد -homoiیگند "ینسان" ا  -homoاست، 

طزیگد بود ا موس  ادا قزل از ۀفرینش ب یۀ جهان ۀفریده شد، ا حتد در ذامش، اجود ۀس ند فوق
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ا  325موافهق بهود. امها شهورای نی یهه در  homoiousios"مشابه" ادا بود. بنابراین، ۀریود با کلمۀ 

متوجه شدند که این کافد نیست، چون انر مسیح دقی اً همذات با پهدر  381یه در شورای قسخنخن

نیست، پ  کامالً ادا نیست. پ  هر دا شورا ارصار داشتند که مسهیحیان اُرمهدک  اعهرتاف کننهد 

با ادای پدر. با اجود ایننه فرق بین این دا کلمهه ف ه  در  همذاتاست،  homoousiosکه عیسد 

فرق ااقگاً عمیق بود، فرق بین مسیحیت کتاب م دسد ا ارمداد، فهرق بهین ۀمهوزو یک حرف بود، این 

پذیرفت ا درنتیجه لیرمثلیثد بود ا نهایتهاً ح ی د مثلی  ا ارمدادی را که الوهیت کامل مسیح را مند

 کرد.برای کلر ای ن مسیحد مخررب بود، مشخص مد

د، یههک ۀمههوزو درالههیِن مههرمز  بهها ۀن، یگنههد کلیسههای االیههه در مأییههد ایننههه پرسهه بهها پههدر همههذات بههو 

نراید نوید پرسه مخلهوق اسهت ا اهدا نیسهت، مهابعنراید را حذف کرد. درحالینه ۀریانیسم مدمابع

 -مگت د است که پرس ازلد )نه مخلوق( ا ادا بود، اما همچنان در اجود یا صفات بها پهدر برابهر نزهود

ی یهه ناضهوح در شهورای سم بهاین ایده هم مانند ۀریانی 4.مر یا "مابع" ادای پدر بوداجوِد پرس، پایین

 رد شد.

 کند.سه خداباوری، وجود یک خدا را انکار می .3

راش نهاید ممنن در مالش برای مخزیق ۀسان مثلی  با مگلیم کتاب م هدد، اننهاِر اجهود یهک اهدا 

ت. درنتیجهه اواهد بود. نتیجه این است که بدوییم ادا سه شخص است ا هر شخص کهامالً اداسه

 شد.سه ادا اجود دارد. اصوطً این دیدناه، "سه ادابااری" نامیده مد

پرسهتد اند. ایهن بهه بسهیاری از مهذاهب بتعدو کمد در ماریخ کلیسا به این دیهدناه اعت هاد داشهته

د ادایان اعت اد داشتند، شزاهت دارد. این دیدناه منجر بهه رسدرنمهد در ذههن  باستاند که به مگدر

شد. هیچ پرستش ااقگهد یها افهاداری یها عزهادت در برابهر یهک اهدای ااحهد ح ی هد داران مدای ن

مر، فهمیدیم که باید به کدام ادا لایت افاداری ن را ابراز کنهیم. ا در سهخح عمیهقبود. ما مندمند

بُهرد؛ حتهد در اجهوِد اهوِد اهدا، حالهت این دیدناه هر حسد از احدت لاید در جهان را از بین مد

 داشت، نه احدت. جمع اجود مد
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کند، امها شهاید بسهیاری از مگت هدین بهه نهضهت انرچه هیچ نراه ُمدرند از سه ادابااری دفان مند

انجیلیهای امراز، نااواسهته بهه سهوی دیهدناه سهه اهدابااری در مثلیه  مت یهل شهوند ا شخصهیت 

عنوان یک اجود ینپارچه ت ادا بهندرت از احدال دد را مصدیق کنند، اما بهمت یا پدر، پرس ا راح

 ۀناه باشند. 

 

 

 

 

 اهمیت آموزۀ تثلیث. .4

چههرا کلیسهها بسههیار ندههراِن ۀمههوزو مثلیهه  بههود؟ ۀیهها ااقگههاً واری اسههت کههه بههه الوهیههت کامههل پرسهه ا 

برای اصل ای ن مسیحد، مفهاهیمد را  گلیممال دد مگت د باشیم؟ بله واری است، چون این راح

 در پد دارد. 

سهختد فاره در اخر است. انر عیسد رصفاً یهک مخلهوق اسهت ا کهامالً اهدا نیسهت، په  بهاال، ک

هل موان دید که چخور اا بهمد عنوان مخلوق موانست اشم کامل ادا را برعلیه همۀ نناهان ما متحمر

مواند ما را نجات دهد؟ دام، انهر الوهیهت شود. ۀیا هیچ مخلوقد، هر چ در که بارگ باشد، ااقگاً مد

شمردند ف   با ای ن است. )این امرازه در مگلهیم امل پرس را اننار کنیم، این مهدیدی برای عادلک

شمردند ف   با ای ن، اعت هاد ندارنهد(. انهر عیسهد شود، کسانینه به عادلشاهدان یهوه دیده مد

کنیم که ما را کامالً موانیم ااقگاً به اا اعت د کردیم که ۀیا مددرستد شکر مدکامالً ادا نیست، ما به

موانستیم برای نجایان، کامالً به هر مخلوقد منیه کنیم؟ سوم، انهر عیسهد نجات دهد. ۀیا ااقگاً مد

ادای بینران نیست، ۀیا باید در ناد اا دعها کهرده یها اا را پرسهتش کنهیم؟ چهه کسهد لیهر از اهدای 

پاسخ دهد؟ چه کسهد لیهر از اهدا موانست همۀ دعاهای قومش را بشنود ا بینران ا عالِم مخلق مد

درستد که انر عیسد رصفاً یک مخلوق اسهت، ههر چ هدر کهه بهارگ باشهد، ساااار پرستش است؟ به



 

 

 
180 

دهد که اا را پرسهتش کنهیم )فیلیپیهان الد عهدجدید به ما فرمان مد -بودپرستد مدپرستش اا، بُت

یح یک مخلوق است، الد مها دهد که مس(. چهارم، انر کسد مگلیم مد14-12:5؛ مناشفه 9:2-11

دههد، نهه اهدا. ایهن امتیاز نجات را بهه یهک مخلهوق نسهزت مد دهد، این مگلیم اشتزاهاً را نجات مد

کند، چیای که کتاب م دد هرنا بهه مها اجهازو ۀن را مگلیم اشتزاهاً مخلوق را به جای االق بلند مد

هیچ مثلیثد نیست، پ  پیش از دهد. پنجم، ماهیت مست رل ا شخصد ادا در اخر است: انر مند

مهوان دیهد کهه سهختد مدۀفرینش، هیچ رااب  شخصد در اجود ادا نزود ا بدان رااب  شخصد، به

ادا بتواند ااقگاً شخصد باشد یا نیازی به ۀفرینش نداشته باشد ما با ۀن ارمزهاط برقهرار کنهد. ششهم، 

ای امهل نیسهت، په  مها پایههاحدت جهان در اخر است: انر در ادا حالت جمع کامل ا احدت ک

اضوح، در ۀموزو برای این مفنر نداریم که یک احدت لاید بین عنارص نونانون جهان اواهد بود. به

  مثلی ، اصِل ای ن مسیحد در اخر است.

 القدس وجود دارد؟ج. چه فرقی بین پدر، پرس و روح

مهوان چیاههای سهیم کهه ۀیها مدمهوانیم بپر پ  از پایان بررسد اخاههاید دربهارو مثلیه ، اکنهون مد

ال دد نفت. انر بدوییم هر عضهو مثلیه  کهامالً اداسهت ا بیشرتی دربارو فرق بین پدر، پرس ا راح

 هر شخص کامالً در همۀ صفات ادا رشیک است، پ  ۀیا اصالً فرقد بین این اشخاص اجود دارد؟

 د.شخصیتهای تثلیث، عملکردهای اصلی متفاوتی در رابطه با دنیا دارن .1

نویهد کنهد، مداقتد کتاب م دد دربارو نحوو ارمزاط اهدا بها دنیها در ۀفهرینش ا فدیهه صهحزت مد

شخصههیتهای مثلیهه  عملنردههها یهها فگالیتهههای اصههلد متفههاامد دارنههد. نههاهد ااقههات ۀن را "مثلیهه  

 لحهاظ، مهردم در قدیم، یگند "سهاماندهد فگالیتهها". )از ایهن کارکردنامند، بنارنیری کارکردی" مد

عادت داشتند که بدویند "کارکرد اهل اانه" یا "کارکرد اانه" که ف   به مگنای امور مالد اهل اانه 

نزود، بلنه کلر "ساماندهد فگالیتها" در اهل اانه بود.( "مثلی  کارکردی" یگنهد طری ههای مختلهف 

سهزت بهه عملنرد این سه شخص در ارمزاط با دنیا ا )ه نخهور کهه در بخهش بگهدی اهواهیم دیهد( ن

 یندیدر ما به ابد. 
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بینیم. اهدای پهدر کهالم ۀفریننهده را اعهالم کهرد مها ما این عملنردهای متفاات را در کار ۀفرینش مد

جهان را به اجود ۀارد. اما ادای پرس، یگند کالم ازلد ادا، این احنام ۀفریننده را اجهرا کهرد. "همهه 

؛ همچنهین مراجگهه کنیهد بهه 3:1یوحنا ) نشد" اسیلۀ اا هستد یافت ا بدان اا چیای ۀفریدهچیا به

طور متفهاات فگهال بهود، در ال هدد نیها بهه(. راح2:1 ؛ عاانیهان16:1 ؛ کولسهیان6:8اال قرنتیان 

(، ظهاهراً حضهور مسهت یم اهدا را در 2:1 "حرکت کردن" یا "چرایدن" بر رای سهخح ۀبهها )پیهدایش

ههان اا" ]مرجمهۀ ، جایینهه "َدِم د6:33امیهر کهرد )م ایسهه کنیهد بها ما ال ت اش م ویت ا ظاهر مد

 مراجگه کنید(. 7:139هاارو نو[ احت طً باید "راح" مرجمه شود؛ همچنین به ماامیر 

ریای کهرد موانیم عملنردهای مت یا را در کار فدیه بزینیم. ادای پدر، فدیه را برنامههمچنین ما مد

در اطاعهت په(. پرسه از 10-9:1؛ افسسیان 4:4ن ؛ لالطیا16:3ا پرسش را به جهان فرستاد )یوحنا 

دای پهدر نیامهد کهه اها لیهره(.  7 -5:10؛ عاانیان 38:6کرد ا فدیه را برای ما به عمل ۀارد )یوحنا 

ال دد هم نیامهد. ایهن کهاِر اهاِص پرسه بهود. ۀندهاه، په  از ۀننهه برای نناهان ما مبیرد، ادای راح

د. س  پدر ا پرس فرستاده شد مها فدیهه را در مها بنهار بها ال دد مو عیسد به ۀس ن صگود کرد، راح

(، 26:14ال هدد کهه پهدر بهه نهام مهن اواههد فرسهتاد" )یوحنها نوید که "راحعیسد دربارو این مد

نوید: "انر بهرام، اا را نهاد شه  ال دد را اواهد فرستاد، چون مدنوید اا اودش راحهمچنین مد

ال هدد ایهن اسهت کهه بهه مها مولهد مهازه یها زنهدند اهاص راح(. ن ش 7:16اواهم فرستاد" )یوحنا 

( ا 2:1؛ اال پهرتد 16:15؛ 13:8دی  کنهد )رامیهان (، ما را م 8-5:3راحاند جدید بدهد )یوحنا 

رسهد طور کلد به نظر مد(. به11-7:12؛ اال قرنتیان 8:1برای ادمت، به ما قدرت بزخشد )اع ل 

 ریای کرد ا ادای پرس ۀلاز کرد. ه ادای پدر برنامهال دد، منمیل کاری است ککه کار راح

ریای ا ههدایت کنهد ا پرسه ا موانیم بدوییم که ن ش پدر در ال ت ا فدیه این بود که برنامههپ  مد

دهد پدر ا پرس با هم در ارمزهاط انهد، ال دد را بفرستد. این چیا عجیزد نیست، چون نشان مدراح

کنهد ا بهر پرسه وادو انساند با هم در ارمزاط انهد: پهدر ههدایت مده نخور که یک پدر ا پرس در اان
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ال دد از هدایت پهدر ا پرسه دهد. راحکند ا به هدایت پدر پاسخ مداقتدار دارد، ا پرس اطاعت مد

 کند.اطاعت مد

بنابراین، درحالینه اشخاص مثلی  در همهۀ صفامشهان بها ههم برابرنهد، امها در ارمزاطشهان بها ال هت 

شهان مهابع ال دد، در الوهیت بها اهدای پهدر برابهر انهد، امها در ن شهایستند. پرس ا راحمتفاات ه

 هستند. 

 القدس بودند.عنوان پدر، پرس و روحشخصیتهای تثلیث از ازل به .2

نیرنهد؟ ۀیها ایهن در ارمزاط با ۀفرینش برعهده مد اما چرا شخصیتهای مثلی ، این ن شهای متفاات را

موانست به جای ادای پرسه بیایهد ا بهرای نناههان مها ود؟ ۀیا ادای پدر مدمصادفد یا دلزخواهد ب

موانست ادای پدر را بفرستد ما برای نناهان ما مبیرد ا بگد ادای پرسه را ال دد مدمبیرد؟ ۀیا راح

 بفرستد ما فدیه را برای ما بنار باد؟

ن هش فرمهان دادن، ههدایت  موانست امفاق بهد افتهد، چهونرسد که این چیاها مدایر، به نظر مند

کردن ا فرستادن، شایستۀ جایداه پدر است، که ن ش پدری انسانها مخهابق ۀن طراحهد شهده اسهت 

فرسهتد ا ۀشهنار کهردن اهدا بهه مها، عت، رفنت در زمانینهه پهدر مد(. ن ش اطا15-14:3)افسسیان 

؛ 18، 14، 5-1:1حنا شایستۀ ن ش پرس است که کالم ادا نیا نامیده شده است )م ایسه کنید با یو 

موانست اارانه شود یا پهدر، از پهدر بهودن دسهت بنشهد ا ها مند(. این ن ش11-5:2؛ فیلیپیان 4:17

نیری کنههیم کههه ن ههش مههوانیم نتیجهههپرسهه، از پرسهه بههودن دسههت بنشههد. بهها م ایسههۀ ایههن رابخههه مد

 رس داشت. ای بود که اا پیش از ۀفرینش جهان با پدر ا پال دد نیا شایستۀ رابخهراح

دام، پیش از ۀمدن پرس به زمین ا حتد پیش از ۀفرینش جهان، پدر از ازل، پدر بود ا پرس، پرس بود ا 

مهوانیم اال دهد. مها مدال دد بود. این رااب ، ازلد هستند ا به مرار زمان ُرخ مندال دد، راحراح

عنوان پهدر، . انر اهدا اکنهون بهه(4از ملییرناپذیری ادا به این نتیجه برسیم )مراجگه کنید به فصل 

 ال دد اجود داشته است.عنوان پدر، پرس ا راحارد، پ  همیشه بهال دد اجود دپرس ا راح
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موانیم بر اساد ۀیات دیدر کتاب م دد که دربارو رااب  اعضای مثلی  بها ینهدیدر، در همچنین مد

عنوان ابه  ازلهد هسهتند. بههنیری کنهیم کهه ایهن را کنهد، نتیجههپیش از ۀفرینش جهان صحزت مد

( پهیش از ۀفهرینش 18مثال، اقتد کتاب م دد دربارو عمل برنایدند ادا )مراجگه کنید به فصهل 

در ادااند ما عیسد مسیح نایند: "ادا ا پنوید پدر ما را "در" پرس برمدکند، مدجهان صحزت مد

ا  مها در پیشهداه اا م هدد ایهدبرن در مسهیحپهیش از ۀفهرینش دنیها  ادا ما رانوهیم... را سپاد مد

ۀ برنایدن به ادای پدر نسزت داده شده، کسد که ما (. عمل االی4-3:1عیب باشیم" )افسسیان بد

را با مسیح یا "در مسیح" متحد کرد، حتد پیش از ۀننه اجود داشته باشیم )همچنین مراجگهه کنیهد 

ا" درۀییم(. حتد ایهن ح ی هت کهه پهدر، : پدر ما را "از پیش برناید ما به شنل پرس ا29:8به رامیان 

دههد ( نشهان مد17:3" )یوحنها فرستاد( ا "پرس اود را به دنیا 16:3" )یوحنا داد"پرس یدانۀ اود را 

 که پیش از ۀمدن مسیح به دنیا، یک رابخۀ پدر ا پرسی اجود داشت.

کهه پهدر  کنهدصهحزت مد کنهد، دابهاره دربهارو ایهناقتد کتاب م دد دربهارو ۀفهرینش صهحزت مد

ای پیش از ۀلاز ۀفرینش دنیاست )مراجگهه کنیهد بهه یوحنها پرس الق کرد، نشاندهندو رابخه اسیلۀبه

پهدر  اسهیلۀبهال هدد نوید پرس یها راح(. اما در هیچ کجا مند2:1؛ عاانیان 6:8؛ اال قرنتیان 3:1

عنوان ای بهین پهدر )بههبخههکنند که پیش از ۀفرینش، راالق کردند. این عزارات داباره استنزاط مد

عنوان مناینههدو فگههال( اجههود داشههت ا طزههق ایههن رابخههه، شایسههته بههود کههه ابههدان کننههده( ا پرسهه)به

 شخصیتهای مختلف مثلی  این ن شها را اجرا کنند.

سهادند حاصهل کهاِر رابخهۀ ازلهد بهین سهه ال دد، بهبنابراین، عملنردهای مختلف پدر، پرس ا راح

عنوان سهه همیشه اجود داشته ا اجهود اواههد داشهت. اهدا همیشهه بههای که شخص است، رابخه

ال دد. این یایاات برای ماهیهت اهدا واری اسهت ا شخص مت یا اجود داشته: پدر، پرس ا راح

 موانست لیر از این باشد.مند

 ال هدد ههیچ مفهاامدنهایتاً، شاید بتوان نفت در الوهیت، صفات یا ماهیت اساسد پدر، پرسه ا راح

منها مفاامههای اعضهای مثلیه ، در اجود ندارد. هر شخص کامالً اداست ا همۀ صفات ادا را دارد. 
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. در این رااب ، ن شهاید را برعهده دارند که شایستۀ هر شان با یندیدر ا با ال ت است نحوو ارمزاط

 باشد. شخص مد

مها مابگیهت در کهارکرد" االصهه ناهد ااقات این ح ی ت دربارو مثلی ، در عزهارِت "برابهر در اجهود، ا

کنهد. به فگالیتها یا ن شههای متفهاات اشهاره مد کارکرد، یگند "هستد" ا اجودشده، در اینجا کلمۀ 

مر این است که بدوییم، "برابری اجود، اما مابگیت در ن هش". ههر دا بخهش راش دیدر در بیان ساده

ری در اجهود را نداشهته باشهیم، همهۀ این عزارت برای ۀموزو ح ی هد مثلیه  واری اسهت: انهر برابه

در نحهوو ارمزهاط ایهن سهه  5شخصیتها کامالً ادا نیستند. اما انر مابگیت در کارکرد را نداشته باشیم،

شخص با یندیدر هیچ مفاات ذامد اجود ندارد ا درنتیجه مها سهه شهخص مت یها نهداریم کهه از ازل 

 ال دد باشد. عنوان پدر، پرس ا راحبه

اند، شاید فنهر لب اایر نهضت انجیلیها، مابگیت ازلد ن ِش اعضای مثلی  را اننار کردهبگضد از مخا

کننهد کهه ن هش مهابع، وارمهاً بهه مگنهای اهمیهت کمهرت یها فردیهت کمهرت اسهت. الزتهه بها اجهود مد

عملنردهای متفاات اعضای مثلی ، هیچ ح ارمد در اجود یا جایداهشان نیست ا ایدو مابگیت ازلهد 

اضوح بخشد از ۀموزو کلیسا دربارو مثلیه  میالدی(، به 325حداقل از زمان شورای نی یه )در ن ش، 

 نوید: بوده است. پ  چارلا ها  مد

 ( قاعدو مابگیت پرس از پدر، ا مابگیت راح از پدر ا پرس. اما این مابگیهت بهه1ۀموزو نی یه شامل: )

 ت اجودی ا عملنرد است...مگنای ح ارت نیست... این مابگیت ف   در رابخه با حال

این اعت ادات چیای بیش از پیرایش منظم ح ایق کتاب م دد دربارو ۀموزو مثلی  نیسهت. ۀنهها 

کنند... ا برابری کامِل ناشد از ۀن؛ ا مابگیت پرس از را بیان مد شخصیت مت یا پدر، پرس ا راح

لنهرد اسهت. اینهها ح هایق کتهاب پدر ا مابگیت راح از پدر ا پرس، در رابخه با حالت اجودی ا عم

ا از ایهن لحهاظ موسه  کلیسهای افاایهد؛ م دسد است که اعت ادات مورد نظر چیای به ۀنها مند

 6اند.جهاند پذیرفته شده

 ای بین سه شخص و وجود خدا وجود دارد؟ چه رابطه .3
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ا  شهخصو، در ایهن نفتدهماند، این اسهت: "بگد از نفتدوی قزلد، سؤالد که بدان راه حلر باقد مد

موانیم بدوییم که ادا یک اجود ینپارچه است، ا با این حال ؟ چدونه مداجود چه فرقد با هم دارند

 در این یک اجود، سه شخص اجود دارد؟"

اداست؛ یگند هر شخص یامیرت کامل اجود اهدا  یاماً ا  کامالًاال باید مأیید کنیم که هر شخص 

ست یا ف   یک سوم از ادا نیست، بلنه پرسه کهامالً ا یامهاً را در اود دارد. پرس ما حدادی ادا نی

ال دد نیا اینخهور هسهتند. بنهابراین، درسهت نیسهت کهه مثلیه  را بهر اسهاد اداست، ا پدر ا راح

 نشاندهندو یک سوم از اجود اداست در نظر بدیریم، که هر شخص ف   1. 6مصویر 

 

 

 

 

 هر بخش متگلق به یند از اعضای مثلی  باشد.اجود ادا به سه بخش مساای م سیم نشده که 

 1. 6مصویر 

ادا را در اود  کلر اجودادا را در اود دارد. همچنین پرس،  کلر اجودبلنه باید بدوییم شخص پدر، 

ال هدد در کنهار ههم ادا را در اود دارد. اقتد دربارو پدر، پرسه ا راح کلر اجودال دد، دارد ا راح

ال هدد ارو راحبا زمانینه ف   دربارو پدر یا ف   دربارو پرس یا ف   درب کنیم، در م ایسهصحزت مد

اجهود  کهلر اجود اداست. پرسه ههم  کلر نوییم. پدر، کنیم، از اجود بارنرتی سخن مندصحزت مد

 اجود اداست. کلر ال دد هم اداست. راح

که یایاات شخصد،  اجود ادا را دارد، پ  نزاید فنر کنیم همۀاداست ا  کامالًاما انر هر شخص 

 . 2. 6صفات دیدری هستند که به اجود ادا افااده شده است، همچون مصویر 

                   

 

 پدر       پسر

  

 القدسروح
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 پدر                               پرس                                                 

 

 ال دد حرا                                                          

 یایاات شخصد در مثلی ، چیای نیست که به اجود ااقگد ادا افااده شده باشد.

 2. 6مصویر 

 

بلنه هر شخِص مثلی ، همۀ صهفات اهدا را دارد ا ههیچ شخصهد دارای صهفتد نیسهت کهه دیدهری 

 نداشته باشد.

اه کهردن بهه هستند ا ف   راشهای مختلف در نده ااقگداز طرف دیدر باید بدوییم که این اشخاص، 

. 6نراید باشد، چناننه در باط بیان شد(. پ  مصهویر مواند صورتاجوِد ااحد ادا نیستند. )این مد

 صحیح نخواهد بود. 3

 

 

 

 

 

 شخصیتهای مثلی ، ف   سه راش متفاات در نداه کردن به اجود ااحد ادا نیست.

 3. 6مصویر 

اقگیت سه شخص حفظ شده ا هر شخص در ارمزهاط بلنه ما باید مثلی  را طوری در نظر بدیریم که ا 

عنوان یک "من" )اال شخص( ا یک "مو" )دام شخص( ا یک "اا" )سهوم شهخص( با ب یۀ اشخاص به

 در نظر نرفته شود.

 پسر       پدر

 

القدسروح  
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منها راه ممنن در انجام این کار، این است که بدوییم مفاات این اشخاص، مفاات در "اجود" نیست، 

ین فرامر از مجربۀ انساند ماست که هر "شخص" انساند متفاات، یک بلنه مفاات در "رااب " است. ا

اش نوعد، اجود ادا بسیار بارنرت از اجود ماست، اا در اجود ینپارچهباشد. بهاجود متفاات نیا مد

 یا داشته باشد.مواند رااب  شخصد ۀشنار ا سه شخصیت مت مد

در صهفات ندارنهد. منهها  صهالً ههیچ مفهاامدال دد چهه مفهاامد بها ههم دارنهد؟ اپ  پدر، پرس ا راح

ارمزهاط همتای پدر، نحوو با یندیدر ا با ال ت است. اصوصیت بد ارمزاط شانشان در نحوو مفاات

عنوان ارمزهاط اش بهههمتهای پرسه، نحهوو دبال دد است. اصوصیت با پرس ا راح عنوان پدربهش ا

 است.  عنوان راحاط اش بهارمزال دد، نحوو همتای راحاست. ا اصوصیت بد پرس

 ر دربارو اجود سه شخص در اجود ینپارچۀ ادا مفید باشد.مواند برای مفنمد 4. 6مصویر 

 

 

 

 

 سه شخصیت مت یا اجود دارد ا اجود هر شخص برابر با کلر اجود اداست.

 4. 6مصویر 

ر نوشهته شهده ا همچنهین عنوان بخشد از دایره نشان داده شده که در ۀن پد، پدر به4. 6در مصویر 

عنوان بخشد از دایره نشهان داده شهده کند؛ پرس بهطور ساعتدرد از پدر حرکت مدب یۀ این دایره به

ال دد کند؛ ا راحطور ساعتدرد از پرس حرکت مدکه در ۀن پرس نوشته شده ا همچنین ب یۀ دایره به

د نوشهته شهده ا همچنهین ب یهۀ دایهره ال هدعنوان بخشد از دایره نشان داده شده کهه در ۀن راحبه

کنهد. بنهابراین سهه شخصهیت مت یها اجهود دارد، امها ههر ال دد حرکهت مدطور ساعتدرد از راحبه

مواند بینراند، شخصهیت یها شخص کامالً ا یاماً اداست. الزته این مصویر ناکامل است، چون مند

یک راش به این دایره نداه کنیهد مها ۀن هر یک از صفات ادا را نشان دهد. همچنین باید به بیش از 

پدر                  

 پسر                

روح القدس          
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، عهدم جهداید در اجهوِد ااحهد چین را باید نشانۀ رابخهۀ شخصهد بدانیهدرا درک کنید. اخوط ن خه

چین نشهاندهندو حهالتد از ادا. بنابراین دایره، نشاندهندو اجود اداست، درحالینه اخهوط ن خهه

مفاه ت موانهد از بگضهد از سهو ر مداجود شخصد است، نه مفاات در اجود. به هرحال ایهن منهودا

 جلونیری کند. 

 

ایهن خصیتد در اجهود، فرامهر از درک ماسهت. یابیم که این حالت سه شاضوح درمداز این نفتدو به

ا چیاهای دیدر در جهان است. چون اجود سه شخص در یهک اجودی بسیار متفاات از مجربیات ما 

برای صحزت دربارو این مفاامهها در راابه   شخصکلمۀ ادا فرامر از درک ماست، الهیات مسیحد از 

کنیم، شهاره بهه مثلیه  درک مهدارا در  شهخصااطر ایننه ما کامالً مفهوم کلمۀ استفاده کرده، نه به

 ااطر ایننه بتوانیم چیای بدوییم، به جای ایننه اصالً هیچ چیای برای نفنت نداشته باشیم. بلنه به

 تثلیث را درک کنیم؟ توانیم آموزۀآیا ما می.  4

ما باید نسزت به اخاهای ایجاد شده در نذشته هشیار باشهیم. همهۀ اینهها حاصهل مهالش در سهاده 

کردن ۀموزو مثلی  ا قابل درک ساانت ۀن بوده ا یامد رما ا رازها را از ۀن برداشته اسهت. مها هرنها 

مهوانیم ۀمهوزو مثلیه  را درک دموانیم چنین کاری را بننیم. اما درست نیست که بدوییم هرنا منمند

موانیم ۀن را درک کنیم ا بهدانیم کهه اهدا سهه شهخص اسهت ا ههر شهخص کهامالً کنیم. ما قخگاً مد

موانیم این چیاهها را درک کنهیم، چهون کتهاب م هدد اداست ا یک ادای ااحد اجود دارد. ما مد

ارمزهاط ایهن شخصهیتها بها ینهدیدر  موانیم چیاهاید را دربهارو نحهوودهد. بگالاه، مدۀنها را مگلیم مد

موانیم درک کنیم، نحهوو قهرار دادن درک کنیم )به بخش باط مراجگه کنید(. اما چیای که کامالً مند

دانیم چدونهه ممنهن اسهت کهه سهه این مگالیم کتاب م دسد مت یا در کنار یندیدر است. مها منهد

را در اهود داشهته باشهد ا بها ایهن  شخص مت یا اجود داشته باشد ا هر سه شخص، همۀ اجود ادا

موانیم ایهن را درک کنهیم. در ااقهع، مصهدیق حال ادا ف   یک اجود ااحد ا ینپارچه باشد. ما مند
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ۀشنار ایننه اجود ادا فوق از درک ماست، برای سالمت راحاند مها اهوب اسهت. ایهن مها را در نهاد 

 دهد. اا سوق مد سازد ا بدان هیچ مانگد ما را به سوی پرستشادا فرامن مد

اواهد به یک مناقد ای ن داشته باشهیم. یهک اما باید این را هم بدوییم که کتاب م دد از ما مند

مواند این باشد که "یک ادا اجود دارد ا یک ادا اجود ندارد" یا "ادا سه شهخص اسهت مناقد مد

شهخص اسهت ا اهدا ا ادا سه شخص نیست" یا حتد )چیای که شزیه بیانیۀ قزلد است( "ادا سه 

یک شخص است". اما انر بدوییم "ادا سه شخص است ا یهک اهدا اجهود دارد"، ایهن یهک منهاقد 

مناست، اما چهون جوانهب  کنیم ا بنابراین یک راز یا مناقدنیست. این چیای است که ما درک مند

م ا  دد مگلهیم داده شهده، چهون مها موجهودات فهاند هسهتیاضوح موس  کتاب ممختلف این راز به

ادای عالِم مخلق نیستیم، نزاید این موضون ما را اذیت کند، چون همیشه )ما ابد( چیاهاید اواهد 

 کنیم. بود که کامالً درک مند

 چ. کاربرد

چون اهدا در اهودش، احهدت ا نونهانوند دارد، عجیهب نیسهت کهه احهدت ا نونهانوند در راابه  

بینیم. اقتد ادا انسهان اال ۀنرا در ازداا  مد انساند م ررر شده موس  اا نیا منگن  شده باشد. ما

نویهد: "ۀنهها را زن ا را به شزاهت اود ۀفرید، رصفاً افراد مناای نیافرید، بلنه کتاب م دد به مها مد

( ما یهک مثلیه  ماننهد 24:2(. در امحاد ازداا  )مراجگه کنید به پیدایش 27:1مرد ۀفرید" )پیدایش 

بینیم، اشخاصهد کهه از یک امحاد قابل موجهه بهین دا شهخص را مهد بینیم، بلنه حداقلادا را مند

شهوند )م ایسهه کنیهد بها اال مانند، با ایهن حهال در جسهم، ذههن ا راح ینهد مدیندیدر مت یا مد

(. در ااقع، در رابخۀ زن ا مرد در ازداا ، مصویری از رابخۀ پدر ا 31:5؛ افسسیان 20-16:6قرنتیان 

اواهم بدانید که رس هر مهرد مسهیح اسهت ا رس نوید: "اما مدیم. پول  مدبینپرس در مثلی  را مد

(. در اینجا ه نخور که در مثلی ، پدر 3:11هر زن شوهر ااست ا رس مسیح اداست" )اال قرنتیان 

بر پرس اقتدار دارد، در ازداا ، شوهر بر زن اقتدار دارد. ن هش شهوهر مهوازی بها ن هش اهدای پهدر ا 

ن ش اهدای پرسه اسهت. بگهالاه، ه نخهور کهه پهدر ا پرسه در الوهیهت ا ارزش ا  ن ش زن موازی با
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فردیرت برابر اند، پ  شوهر ا زن هم در انسانیرت ا ارزش ا فردیرت برابهر انهد. انرچهه ایهن رصیحهاً در 

شود ا محت اقتهدار کتاب م دد ذکر نشده، اما هدیۀ فرزندان در ازداا  که از پدر ا مادر حاصل مد

 ال دد با پدر ا پرس در مثلی  است.ادر هستند، قیاسد برای رابخۀ راحپدر ا م

بینیم، کلیسا "اعضای متفهاات" دارد ا در ما انگناسد از نونانوند ا احدت ادا را در کلیسا هم مد

(. مها اعضهای بسهیار متفهاامد را بها عخایها ا 12:12عین حال یک "بدن ااحهد" اسهت )اال قرنتیهان 

کنیم، درنتیجهه نونهانوند ا ایم ا کمهک مهدلیسای ن داریم ا به یندیدر اابستهعالیق متفاات در ک

بینیم کهه کارههای بسهیار دهیم. اقتهد اشهخاص متفهاامد را مهداحدت شدرف را همامان نشان مد

شهود مها بها دهند، باید ادا را شنر کنیم که ایهن باعه  مدمتفاامد را در زندند کلیساید انجام مد

 د از احدت ا نونانوند مثلی ، اا را جالل دهیم. منگن  کردن بخش

همچنین باید موجه کنیم که بارها هدف ادا در ماریخ جههان ایهن بهوده کهه احهدت را در نونهانوند 

منها در کلیسا، بلنه در امحاد بین یهودیان ا نشان دهد ا درنتیجه جاللش را نشان دهد. ما این را نه

شهوند نژادهها بها اجهود نونهانوند اهود، در مسهیح متحهد مد بینیم، په  همهۀلیریهودیان نیها مهد

زده اسهت کهه (. پهول  شهدفت9:7راجگه کنید بهه مناشهفه ؛ همچنین م10-8:3؛ 16:2)افسسیان 

های ادا برای ماریخ فدیه ماننهد یهک سهمفوند بهارگ اسهت، چناننهه حنمهت اا فهوق از درک ن شه

ن مسیح ا کلیسا که ما عهراد مسهیح اوانهده د مرموز بیحتد در امحا (.36-33:11ماست )رامیان 

بینیم که فوق از مصور ماست، امحاد بها پرسه اهدا. بها ا مدر (، امحادی 32-31:5ایم )افسسیان شده

دهیم، بلنه اشخاص مت یای هسهتیم این حال در همۀ اینها هرنا هویت فردی اود را از دست مند

 ستش ا ادمت کنیم.ادا را پر  موانیمعنوان اشخاص منحرصبه فرد مدکه همیشه به

نهایتاً همۀ جهان با بخشهای نونانون در این هدف ااحد سههیم اواهنهد شهد ا در پرسهتش اهدای 

شوند، چون یک راز به نام عیسد ههر زانهوید اهم اواههد شهد "در ال دد سهیم مدپدر، پرس ا راح

ن اود اعرتاف کنند که عیسد ۀس ن ا رای زمین ا زیر زمین... ا همه برای جالل ادای پدر، با زبا

 (.11-10:2مسیح، ادااند است" )فیلیپیان 
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دهیم )مثالً در نیهرای کهار، سهازمانهای اجت عهد، اجهرای ما انسانها رازانه کارهای زیادی انجام مد

موسی د ا میمهای ارزشد( که در ۀن بسیاری از افراد مت یا در یک ههدف یها فگالیهت ااحهد سههیم 

دهد احدت ا بینیم که به ما اجازه مداین فگالیتها انگناسد از حنمت ادا را مد شوند. اقتد درمد

مهوانیم انگنهاد ضهگیفد از جهالل اهدا را در اجهود مثلیثهد اا بزینهیم. نونانوند داشته باشهیم، مد

ااطر کیسهتد ا هویهت موانیم ادا را بههانرچه ما هرنا راز مثلی  را کامالً درک نخواهیم کرد، اما مد

در رسادهای ستایشد ا کالم ا اع ملان پرستش کنیم، چون اینها چیای از شخصیت برمهر اا را  اش

 کنند.منگن  مد

 

 سؤاالتی برای مرور.  2

 از عهدعتیق ا عهدجدید، شواهد کتاب م دسد را برای ۀموزو مثلی  پیدا کنید.. 1

کند، بنویسید ا در مد سه بیانیۀ این فصل که مگلیم کتاب م دد را دربارو مثلی  االصه. 2

 ح یت از هر یک از ۀنها، ۀیات کتاب م دد را اراهه کنید.

 کنند؟های زیر اننار مدکدام یک از سه بیانیۀ باط را بدعت. 3

 نرایدصورت -

 ۀریانیسم  -

 نرایدمابگیت -

 سه ادابااری -

مهل ال هت بنهار شخصیتهای مثلی  چه مفاامد با یندیدر دارند؟ چدونه ایهن مفاامهها در ع -

 راند؟ در فدیه؟مد

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی.  2
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کند؟ بهه چهه طری ههاید چرا افاداری، محزت ا ه هندد در اانواده، ادا را اشنود مد. 1

موانند نونانوند موجود در اعضهای مثلیه  را نشهان دهنهد؟ بهه چهه اعضای اانوادو ش  مد

طور کاملرت منگن  کند؟ چدونهه محاد مثلی  را بهمواند اطری هاید رااب  اانوادند ش  مد

مواند االدین را مشویق کنهد کهه بهه فرزندانشهان اجهازه بدهنهد نونانوند اشخاص مثلی  مد

عالیق متفاامد از یندیدر ا االدینشان داشته باشند، بدان ایننه فنر کنند امحاد اانوادند 

 ۀسیب اواهد دید؟

رد، انر کلیسایتان اجازه بدهد ادمات جدیهد یها متفهاامد شهنل بدیهاید که ۀیا ما بحال فنر کرده. 1

مواند در پاسخ به ایهن مواند مانع از امحاد کلیسا شود؟ چدونه امحاد ا نونانوند در مثلی  مداین مد

 سؤاطت به ش  کمک کند؟

اعضا از  شود که همۀگن  مدطور کاملرت در کلیساید منثلیثد ادا بهکنید ماهیت مۀیا فنر مد.  2

پیشینۀ نژادی ینساند براوردارند یا در کلیساید کهه اعضهایش از نژادههای بسهیار متفهاات هسهتند 

 (؟10-1:3)مراجگه کنید به افسسیان 

ماننهد  -های ن، همۀ ما در ارمزاط با اقتدارهای انساند دیدر هسهتیمعالاه بر رااب  ما در اانواده. 3

سسات ۀموزشد ا ارزشد. یک منونه در اانواده یا در ینهد از حنومت، کارفرما، انجمن دااطلزان، مؤ 

موانهد بیشهرت ماننهد بخشهای دیدر اراهه کنید که در ۀن بنارنیری اقتهدار یها پاسهختان بهه اقتهدار مد

 الدوی رااب  در مثلی  باشد. 

رکیب ما در اجود ادا یک امحاد بینراند را داریم که با حفظ شخصیتهای مت یِا اعضای مثلی  م. 4

مرسیم که امحاد بیشرت با مسیح ا با یندیدر در کلیسها، شخصهیت فهردی مها را شده است. انر ما مد

مواند به ما اطمینان بزخشد؟ ۀیا به نظرمان در ۀس ن، شه  دقی هاً نابود کند، چدونه این ح ی ت مد

مانند مذهب مانند دیدران اواهید بود، یا شخصیت مت یای اواهد داشت؟ چدونه مذاهب رشقد )

 بوداید( از این لحاظ، متفاات از مسیحیت است؟

 اصطالحات خاص.  2
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 ۀریانیسم

 مابگیت در کارکرد

 homoiousiosاز یک ذات ینسان 

 homoousios از یک ذات مشابه

 نرایدصورت

 یدانه مولود

 برابری اجود

 نرایدمابگیت

 مثلی 

 سه ادابااری

 عبارت حفظی از کتاب مقدس. 3

 17-16:3متد 

"عیسد پ  از مگمید، فوراً از ۀب بیهران ۀمهد. ۀندهاه ۀسه ن بهاز شهد ا اا راح اهدا را دیهد کهه ماننهد 

نفهت: "ایهن اسهت پرسه ۀید. ا صداید از ۀس ن شنیده شد کهه مدکزومری نازل شده به سوی اا مد

 عایا من که از اا اوش هستم". 

 ___________ 

) :Grand Rapidsمند مگرفد الهیات نظامکند، دد با دقرت نسزتاً زیادی از مخالب عالد لوهی  ِبرکوف پیرای مدال بخش بگدی دربارو شخصیت مت یا راح. 1

)1979; reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Eerdmans,   96صفحۀ. 

مسیح در ۀینۀ  مصویر، هارالد اُ.جد. براان یافت: بدعتهادر موان یک مزح  عالد دربارو ماریخ ا مفاهیم الهیامد بدعتهای مثلیثد مورد بح  در این بخش را مد.  2

 – 95( صفحات  ,reprint, Peabody, Mass: Hendrickson, 1984Garden City, N.Y.: Doubleday ;1998) رسوطن ما زمان حال بدعت ا ارمدک ، از زمان

157 . 

مراز، امیالدی اصالح شد ا در ۀنجا به شنلد درۀمد که مگموطً موس  کلیساهای  381ِسدان در این شنل االیۀ اعت ادنامۀ نی یه است، اما بگدها در شورای کل.  3

: 1( ed 1931; reprint of 1983s: Baker, Grand Rapid، سه جلدی است. )اعت ادنامۀ مسیحیتشود. این منت برنرفته از فیلیپ َشف، اعت ادنامۀ نی یه نامیده مد

28 – 29 . 
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د، مابع پدر بو  ،عملنردیا  ن شنوید پرس از ازل در که مد اضوح از ۀموزو ارمدک پرس، کوچنرت از پدر است، باید به اجودِ نراید که مگت د است بدعت مابگیت.  4

بودند. )به در ا پرس مندایا شخصد ازلد بین پدر ا پرس نداشتیم ا ۀنها از ازل پیدادیم، چون هیچ مت یا شود. بدان این ح ی ت، ما ۀموزو مثلی  را از دست مد

 ال دد مراجگه کنید(. بخش   در مخالب زیر دربارو مفاامهای پدر، پرس ا راح

اود از پدر کوچنرت هستند، مت یا شود )مراجگه کنید به  اجودال دد در نراید" که مگت د است پرس ا راحمابگیت در کارکرد باید با دقت از اخای "مابگیت.  5

 (.در باط 2بخش پ. 

 ام(. )حراف ایتالیک را من افااده 1 :460 – 624(  ,first published 1970Grand Rapids: Eerdmans ;1871 - 37جلدی. ) 3، مندالهیات نظام.  6

 

 

 

 مفصل هفت

 آفرینش

 

 چرا، چدونه ا چه زماند ادا جهان را ۀفرید؟ +

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی

یند انوان مختلف نیاهان ا حیوانات را مست ی ً ۀفرید یا از نوعد فراادا چدونه جهان را ۀفرید؟ ۀیا اا 

مرین حالت هدایت کرد؟ مرین حالت به پیچیدهمناملد استفاده کرد ا رشد موجودات زنده را از ساده

ادا با چه رسعتد ۀفرینش را به اجود ۀارد؟ ۀیا همۀ اینها در شهش راِز بیسهت ا چههار سهاعته انجهام 

اران یا شاید میلیونها سال استفاده کرد؟ قدمت زمین چ در است ا قدمت نهژاد انسهاند شد، یا از ها 

 چ در است؟

شویم. براالف اکرث مخالب قزلد این کتاب، ما در براورد با ۀموزو ۀفرینش، با این سؤاطت مواجه مد

نسزت بهه های متفاامد پردازد که مسیحیان نهضت انجیلد دیدناهاین فصل به سؤاطت مختلفد مد

 شدت به ۀنها مگت دند.هاید که بهۀن دارند ا ناهد ااقات دیدناه
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اضهوح در کتهاب م هدد موضهیح داده این فصل طوری منظیم شده که از این جوانب ۀفرینش کهه به

شده ا م ریزاً یام مگت دین به نهضت انجیلیها با ۀن مواف ند )ۀفرینش از هیچ، ۀفهرینش اهاص ۀدم ا 

پردازد که نهضت انجیلیها با ۀن مخهالف انهد )ایننهه ان(، به جوانب دیدر ال ت مدحوا ا نینوید جه

 ۀیا ادا در به اجود ۀاردن اکرث ۀفرینش از فرایند منامل استفاده کرد، ا قدمت زمین ا نژاد برش چ در

 است(. 

در ابتدا بسیار  لر جهان را از هیچ ۀفرید؛ اینکادا موانیم ۀموزو ۀفرینش را اینخور مگریف کنیم: ما مد

 نینو بود؛ ا اا ۀن را ۀفرید ما اودش را جالل دهد.

 

 الف. خدا جهان را از هیچ آفرید

 شواهد کتاب م دد برای ۀفرینش از هیچ.. 1

اواهد ای ن داشته باشیم که اهدا جههان را از ههیچ ۀفریهد. )نهاهد اضوح از ما مدکتاب م دد به

نوید کتهاب م هدد مگلهیم مهد دههد کهه بنار رفته؛ پ  مد "از هیچ" ex nihiloااقات عزارت طمین 

 است.( این یگند قزل از ایننه ادا جهان را بیافریند، چیای لیر از ادا نزود. ex nihiloۀفرینش 

نوید: "در ابتدا ادا ۀسآمنها ا زمین را ۀفرید". عزهارت "ۀسهآمنها است که مد 1:1این مفهوم پیدایش 

نوید: "به کالم ادااند ۀسآمنها ۀفریهده شهد ا نیا به ما مد 33مامور  ا زمین" شامل کلر جهان است.

ای که از اا صادر شد، ۀفتاب ا مهتاب ا ستارنان بوجود ۀمدند... زیرا که ادااند نفهت ا با یک کلمه

(. در عهدجدیهد، یهک بیانیهۀ جههاند را در 9، 6:33شد؛ به امر اا همه چیها برقهرار نردیهد" )ماامیهر 

اا چیهای ۀفریهده نشهد"  اسهیلۀ اا هسهتد یافهت ا بهدانبه همه چیهایابیم: "ل یوحنا مدابتدای انجی

(. بهرت است عزارت "همه چیا" برای اشاره به کلر جهان بنار راد )م ایسه کنید با اع ل 3:1)یوحنا 

با رصاحت همۀ بخشهای جهان، دیهدند ا نادیهدند  1(. پول  در کولسیان 3:11؛ عاانیان 24:17

، هاها ا نادیههدنددیههدنددر ۀسهه ن ا زمههین اسههت،  هههر ۀنچهههاسههیلۀ اا کنههد: "زیههرا بهخص مدرا مشهه
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اسهیلۀ اا ا ها، پادشاهان، حنمرانان ا صاحزان قدرت ۀفریهده شهدند، بلهد، یهام موجهودات بهمخت

 (. 16:1برای اا ۀفریده شدند" )کولسیان 

نونهه اسیلۀ کالم ادا شنل نرفت، بدانات بهیابیم که کاهننوید: "به ای ن درمدمد 3:11عاانیان 

شود از چیاهای دیدند پدید نیامد" )مرجمۀ هاارو نو(. ایهن مرجمهه )بگهالاو مرجمهۀ که ۀنچه دیده مد

کنند. انرچه این منت ۀموزو ۀفرینش را که از ههیچ ۀفریهده درستد منت یوناند را منگن  مدقدیم( به

نویهد اهدا جههان را از چیاههای دیهدند ک اسهت، چهون مددههد، امها بهه ۀن نادیهشده، مگلهیم مند

مواند از چیاهای نادیدند بوجهود ۀمهده نوید جهان مدنیافرید. احت طً این ایدو نسزتاً عجیب که مد

کند ا به همین باشد، در ذهن نویسنده نزود. اا ایدو ۀفرینش از موادی که قزالً اجود داشت را رد مد

 ح است. دلیل این ۀیه نسزتاً ااض

کوهها،  -بینیمای در جهان، ازلد نیست. هر ۀنچه مدچون ادا کلر جهان را از هیچ ۀفرید، هیچ ماده

کنهد کهه ا ۀفرینش ادا به اجود ۀمدند. این به ما یهادۀاری مدهمۀ اینها ب -اقیانوسها، ستارنان، زمین

عالاه بر اا، نزاید پرسهتش  ادا بر کلر جهان حاکم است ا هیچ چیا در ۀفرینش، لیر از ادا یا چیای

کنیم، بایهد بدهوییم کهه مهوادی همیشهه اجهود شود. به هرحال، اقتد ۀفهرینش از ههیچ را اننهار مهد

داشتند ا ۀنها هم مثل ادا ازلد هستند. این ایهده، اسهت الل اهدا، حاکمیهت اا ا ایهن ح ی هت کهه 

شتند، پ  اهدا از ا اجود داکشد. انر موادی لیر از ادپرستش ف   از ۀِن اداست را به چالش مد

 چه حقر ذامد براوردار بود که بر ۀن فرمانرااید کند ا ۀن را برای جالل اود بنار بَرد؟ انر بخشههاید

موانستیم داشته باشهیم کهه همهۀ جوانهب از جهان موس  ادا ۀفریده نشده بود، ما چه اطمیناند مد

 جهان، نهایتاً اهداف ادا را به مح رق اواهند رساند؟ 

جنزۀ مثزت این ح ی ت که ادا جهان را از هیچ ۀفرید، این است که این مگنا ا هدفد دارد. اهدا بها 

ۀفرید. ما باید سگد کنهیم کهه ایهن ههدف را درک کنهیم ا از ۀفهرینش  برای هدفدحنمت اش، ۀن را 

نش بگهالاه، اقتهد ۀفهری 1طوری استفاده کنیم که شایستۀ این هدف باشد، یگند ادا را جالل دهیم.
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(، باید اداید را شنر کنیم کهه همهۀ 17:6شود )م ایسه کنید با اال میمومااد باع  اوشد ما مد

 اینها را ۀفرید.

 آفرینش مستقیم آدم و حوا.. 2

طور ااص ا شخصد ۀفرید. "په  از ۀن دهد که ادا ۀدم ا حوا را بههمچنین کتاب م دد مگلیم مد

ا از ۀن ۀدم را ساات ا در بیند اا راح حیات دمیهد ا اا ادااند، ادا م داری ااک از زمین برداشت 

(. سپ ، ادا حوا را از بدِن ۀدم ۀفرید: "پ  ادااند، ادا ۀدم 7:2یک موجود زنده نردید" )پیدایش 

هایش را نرفهت ا جهای ۀنهرا بههم را به اواب عمی د فرا برد ا اقتد اا در اهواب بهود ینهد از قالهه

دا اه(. ظهاهراً 22-21:2را سهاات ا اا را پهیش ۀدم ۀارد" )پیهدایش پیوست. سهپ  از ۀن قالهه زن 

 نوید: اجازه داد ۀدم ما حدادی از این امفاقات ۀناه باشد، چون ۀدم مد

"این مثل اود من است. استخواِن از استخوۀنهایم ا قسمتد از بدنم. نام اا زن است، زیهرا از 

 (.23:2انسان نرفته شد" )پیدایش 

ب زیر اواهیم دید، مسیحیان دربارو احت ل اسگت رشد مناملد بگد از ۀفرینش، بها چناننه در مخال

مر شهد. هم ااتالف نظر دارند، شاید )مخابق کهالم بگضهیها( ایهن منجهر بهه رشهد انهدامهای پیچیهده

درحالینههه دربههارو سههؤال مربههوط بههه قلمههرا نیاهههان ا حیوانههات، در بههین مسههیحیان ااههتالف ع یههدو 

مواند به راستد کامهل کتهاب نویند به سختد کسد مدرد، این متون با رصاحت مدصادقانه اجود دا

م دد مگت د بوده ا همچنان مگت د باشد که انسانها نتیجۀ فرایند منهاملد طهوطند مهدت هسهتند. 

نویههد اداانههد "اههدا م ههداری اههاک از زمههین برداشههت ا از ۀن ۀدم را چههون اقتههد کتههاب م ههدد مد

ممنن نیست اینخهور درک کنهیم کهه ۀن را در طهول فراینهدی کهه میلیونهها (، 7:2ساات" )پیدایش 

شدند، انجهام داد. مر مدسال طول کشید ا با بنارنیری رشد امفاقد هااران اندامد که دامئاً پیچیده

عنوان کسهد اضوح حهوا را بههمر با دیدناه مناملد، این است که این راایت بهحتد موافق لیرمحتمل

ه هیچ االد مهؤنثد نهدارد؛ اا مسهت ی ً از دنهدو )قالهه( ۀدم ۀفریهده شهد، اقتهد ۀدم دهد کنشان مد

(. اما از دیهدناه کهامالً منهاملد، ایهن امنانپهذیر نزهود، چهون حتهد االهین 21:2اواب بود )پیدایش 
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بهود کهه هنهوز حیهوان بهود. "موجود انساند" مؤن  )زن(، بایهد از نسهل موجهودی م ریزهاً انسهاند مد

نویهد: کند، اقتهد پهول  مدداباره ماریخد بودن این ال ت ااص حوا از ۀدم را مأیید مد عهدجدید

"زیرا مرد از زن ۀفریده نشد، بلنه زن از مرد به اجود ۀمد ا مرد نیها بخهاطر زن ۀفریهده نشهد، بلنهه زن 

 (.9-8:11برای مرد الق شد" )اال قرنتیان 

نهد منن است ما از بسهیاری جههات در جسهم ماندهد که انرچه مۀفرینش ااص ۀدم ا حوا نشان مد

ایم، اا  ال ت صورت ادا" ۀفریده شدهحیوانات باشیم، اما بسیار متفاات از حیوانات هستیم. ما "به

ادا هستیم، بیشرت مانند ادا هستیم ما هر موجهود دیدهری، مها بهرای فرمهانرااید بهر ب یهۀ ۀفهرینش 

ا داسهتان انسهانها در ربهارو ۀفهرینش )در م ایسهه بهایم. حتد ناارش مخترص پیدایش دمنصوب شده

کنهد. الگاده بهر اهمیهت انسهان در م ایسهه بها ب یهۀ جههان مأکیهد مدطور فوقب یۀ کتاب م دد( به

مگنهد در عنوان موجهودی پهوچ ا بددرنتیجه این با یایالت امرازی بهرای در نظهر نهرفنت انسهان بهه

 کند. م ایسه با عظمت جهان مخالفت مد

 القدس در آفرینش.کار پرس و روح .3

ال دد نیا فگال بودنهد. ادای پدر منایندو اصلد برای پیش دمد در کار ۀفرینش بود. اما پرس ا راح

اا  اسهیلۀبههمهه چیها اسیلۀ" اا به اجود ۀمد. "یف شده که ۀفرینش "بهعنوان کسد موصپرس لالزاً به

نوید: "یهک اداانهد اجهود دارد، (. پول  مد3:1ا هستد یافت ا بدان اا چیای ۀفریده نشد" )یوحن

کنیم" )اال قرنتیهان اا ۀفریهده شهد ا مها در اا زیسهت مهد اسهیلۀبهیگند عیسد مسیح که همه چیا 

(. ایهن عزهارات، یهک 16:1اا ا بهرای اا ۀفریهده شهدند" )کولسهیان  اسیلۀبه( ا "یام موجودات 6:8

 دهند. ها ا دستورات پدر را نشان مدال در اجرای ن شهعنوان منایندو فگمصویر پیوسته از پرس به

کننهده، پُرکننهده ا حیهات عنوان منمیل طور کلرد بهال دد نیا در ۀفرینش مشلول کار بود. اا بهراح

کهرد"، "راح اهدا بهر رای ۀبهها حرکهت مد 2:1دهنده به ۀفرینش ادا مرسیم شده است. در پیدایش 

نوید: "راح اهدا کننده است. ایوب مدکننده، حنومت ننده، م ویت کنشاندهندو عملنرد محافظت 

(. در بگضهد از عزهارات 4:33مرا رسشته ا نََف  قادر متگهال بهه مهن حیهات بخشهیده اسهت" )ایهوب 
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های مختلف به مگنای "راح"، زمینهمواند در پیشمد (ruach)عهدعتیق، باید بدانیم که کلمۀ عای 

اما در بسیاری از موارد، مگنای متفاامد ندارند، چون انر حتد کسهد مصهمیم  "نََف " یا "باد" باشد.

نرفهت بگضههد از عزههارات را "بهازدم اههدا" یهها حتهد "بههاِد اههدا" مرجمهه کنههد، همچنههان یههک راش مد

رسهید. په  مامورنهوی  در صهحزت از ال دد در ال ت به نظر مداستگاری برای اشاره به عمل راح

شهوند" فرستد، مخلوقات ۀفریده مدنوید: "چون راح اود را مدا دریا مد منون زیاد موجودات زمین

؛ اال قرنتیهان 13:40؛ اشهگیا 13:26ال دد، به ایهوب ؛ همچنین دربارو عمل راح30:104)ماامیر 

 موجه کنید(.  10:2

 

 

 ب. آفرینش متامیز از خداست، ولی همیشه به خدا وابسته است

ادا با ۀفرینش، در م ایسه با مذاهب دنیا، منحرص بهه فهرد اسهت.  مگلیم کتاب م دد در مورد رابخۀ

دهد که ادا از ۀفرینش مت یا است. اا بخشد از ۀفرینش نیست، چون ۀن را کتاب م دد مگلیم مد

مر بهودن اهدا از ۀفهرینش کند. اصخالحد که لالزاً برای بیان عظیمالق کرده ا بر ۀن فرمانرااید مد

ا ااست. این یگند اهدا به  "فرامهر" از ۀفهرینش اسهت، از ایهن لحهاظ کهه  گالمتراد، کلمۀ بنار مد

 عظیمرت از ۀفرینش ا مست ل از ۀن است.

همچنین ادا در امور ۀفرینش حضهور دارد، چهون ۀفهرینش دامئهاً بهرای اجهود ا عملنهردش بهه اهدا 

اسهت،  دندبهو دراناابسته است. اصخالح مخصصد بنار رفته برای حضهور اهدا در ۀفهرینش، کلمهۀ 

عالقهه بهه دای کتاب م دد، اهدای انتااعهد ا جهدا از ۀفهرینش ا بدماند". ایگند در ۀفرینش "مد

ۀفرینش نیست. کتاب م دد داستان حضهور اهدا در ۀفهرینش ا مخصوصهاً حضهور اا بها انسهانها در 

ر زنهده اند: "زنهدند ههکند که حتد حیوانات ا نیاهان به ادا اابسهتهۀفرینش است. ایوب مأیید مد

کند که اهدا (. پول  در عهدجدید مأیید مد10:12جان ا نََف  همۀ برش در دست اا است" )ایوب 

کنیم ا در اا حرکهت ا بخشد" ا "در اا زنهدند مهد"نف  ا زندند ا همه چیا را به جمیع ۀدمیان مد



 

 

 
200 

زههاط پیههدا اسههیلۀ اا بها هههم ارم(. ااقگههاً در مسهیح "همههه چیهها به28، 25:17هسهتد داریههم" )اعهه ل 

(. 3:1دارد" )عاانیان ( ا اا دامئاً "کاهنات را با کالم پُر قدرت اود نده مد17:1کند" )کولسیان مد

نوید: "یک ادا اجود دارد بودند ادا در همه جا، در یک ۀیه مأیید شده که پول  مدمگالد ا دران

 (.6:4است" )افسسیان کند ا در همه ساکن که پدر همه ا مافوق همه بوده ا در همه کار مد

این ح ی ت که ۀفرینش مت یا از اداست، الد همیشه به ادا اابسته است، ایننه ادا ب  فرامر از 

اسهت( را  بهودنددرانا  متگهالطور االصهه، اهدا ۀفرینش است، الد همیشه در ۀن حضور دارد )بهه

 نشان داد. 1. 7موان در مصویر مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بودند است(الد همیشه به ادا اابسته است )ادا متگال ا دران ال ت مت یا از اداست،

 1. 7مصویر 

مرین فلسهفۀ امهرازی لیرای نهداران اسهت کهه اجهود است که رایج نرایدمادهاضوح مت یا از این به

مهوان در ی اسهت. ۀن را مدنوید همه چیا ف   جهان مادنراید مدکند. مادهادا را کامالً اننار مد

 نشان داد.  2. 7مصویر 

 

 

 خدا

 آفرینش

 جهان 
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 نرایدماده

 2. 7مصویر 

امرازه مسیحیاند که م ریزاً همهۀ مالششهان در زنهدند بهرای دسهتیابد بهه پهول ا داراییههای بیشهرت 

شوند، چون انر اصالً بهه اهدا ایه ن نداشهتند، نرایان "عملد" مدمتمرکا شده، در اع لشان، ماده

 شد. شان ایجاد مندهیچ مفاامد در زندند

 panاسهت. کلمهۀ یونهاند  احدت اجهودناارش کتاب م دد دربارو رابخۀ ادا با ۀفرینش، مت یا از 

یگند همه چیا، کلر جهان، اداست یا بخشد از اداست. این را  pantheismیگند "همه" یا "هر" ا 

 نشان داد. 3. 7موان در مصویر مد

 

 احدت اجود

 3. 7مصویر 

کنهد. انهر کهلر جههان اداسهت، ز شخصیت ادا را اننار مداحدت اجود، جوانب واری متگددی ا

پ  ادا هیچ شخصیت مت یای ندارد. ادا دیدر ملییرناپذیر نیست، چون اقتد جهان ملییهر کنهد، 

کند. بگالاه، ادا دیدر م درد نیست، چون رشارت موجود در جهان نیا بخشهد از ادا هم ملییر مد

کهرث نظامههای احهدت اجهود )از جملهه ۀیهین بهوداید ا اداست. مشنل دیدر این است کهه نهایتهاً ا

رسهند کهه ارزش اصوصهیات فهردی انسهانها را اننهار بسیاری از مذاهب رشقهد دیدهر( بهه جهاید مد

کنند: چون همه چیا اداست، هدف شخص باید این باشد که با جهان ۀمیختهه شهود ا بیشهرت ا مد

دههد. انهر هویهت شخصهد اهدا ا از دست مدبیشرت با ۀن متحد شود، درنتیجه یایاات فردی اود ر 

مت یا از جهان نیست، پ  ما هم قخگاً نزاید سگد کنیم که چنین چیای را داشته باشیم. درنتیجهه 

کند، بلنه نهایتاً هویت شخصد انسهانها را ههم احدت اجود، نه ف   هویت شخصد ادا را نابود مد

 کند.نابود مد

 خدا



 

 

 
202 

کند. این ایده که اهدا ا جههان مهادی از ازل در کنهار نفد مدرا هم داناندد ناارش کتاب م دد، 

موان در مصهویر مدهم بودند. درنتیجه دا نیرای لاید در جهان اجود دارد، یگند ادا ا ماده. این را 

 نشان داد. 4. 7

 

 داناندد

 4. 7مصویر 

دی اسهت. مشنل داناندد این است که نشاندهندو کشمنش ابدی بین ادا ا جوانب بد دنیای مها

موانیم مخمنئ باشیم، چهون ظهاهراً همیشهه ۀیا ادا نهایتاً بر رشارت جهان پیراز اواهد شد؟ ما مند

اند. این فلسفه، ادااندی نهاید ادا بر ۀفرینش ا همچنین بهه اجهود ادا ا رشارت در کنار هم بوده

ی اهداف اا بنهار راد ا اا را برا کند، ۀفرینشد که باید ف  ۀمدن ۀفرینش با ارادو ادا را نیا اننار مد

کند کهه کهلر جههان، اساسهاً نینهو ۀفریهده شهد )پیهدایش جالل دهد. همچنین این دیدناه اننار مد

اودی اود، بهد بداننهد، کهه ایهن بها نهاارش  کند که ااقگیت مادی را به( ا مردم را مشویق مد31:1

رای اجرای اهدافش بر ۀن فرمهانرااید ااقگد کتاب م دد از ۀفرینشد که ادا ۀفرید ما نینو باشد ا ب

 کند، در مضاد است. 

است که اجود یک "نیهرای" جههاند  جن  ستارنانیک منونه از داناندد در فرهن  مدرن، منایش 

د ا متگهالد کهه بهر همهه را که جنزۀ اوب ا بد دارد، بدیهد مد داند. هیچ مصویری از اهدای م هدر

شود، اجود ندارد. اقتد امرازه لیر مسهیحیان از جنزهۀ راحهاند فرمانرااید کند ا قخگاً بر همه پیراز 

کنند که جوانب اوب ا بدی در دنیای شوند، رصفاً مصدیق مدشوند، لالزاً دانانه مدجهان ۀناه مد

نرا هستند. الزتهه ، دانانه(New Age)دید جطزیگد ا راحاند اجود دارد. اکرث مذاهب عرص مافوق

م فنر کنند یک نیرای رشیهر در جههان اجهود دارد کهه شهاید بها اهدا شیخان اوشحال است که مرد

 برابر است.

 خدا

 جهان 
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اسهت. اهدابااری  اهدابااری ع النهدهمچنین دیدناه مسیحد دربهارو ۀفهرینش، مت یها از دیهدناه 

موان در مصویر ع الند، این دیدناه است که ادا اکنون مست ی ً در ۀفرینش دایل نیست. ۀن را مد

 نشان داد.  5. 7

طور کلد مگت د است که ادا جههان را ۀفریهده ا بسهیار بهارنرت از جههان اسهت ادابااری ع الند به

)ادا "متگال" است(. بگضد از ادابااران ع الند موافق اند که ادا مگیارهای ااالقد دارد ا نهایتهاً 

نهد، درنتیجهه کنمردم در راز دااری باید پاسخدو باشند. اما حضور کنوند ادا در جهان را اننهار مد

سهاز الههد عنوان یک ساعتماند. بلنه ادا بهبودند اا در بین مخلوقات جاید باقد مندبرای دران

در نظر نرفته شده که "ساعت" ۀفرینش را در ۀلاز منظیم کرده ا بگد ۀن را رهها کهرده مها اهودش کهار 

 کند. 

کلر ماریخ کتهاب م هدد  اما م ریزاً  کند،نوعد مأیید مددرحالینه ادابااری ع الند، مگالد ادا را به

کند، یگنهد مهاریخ حضهور فگهال اهدا در جههان. امهرازه بسهیاری از مسهیحیاِن "الهرم" یها را اننار مد

شهان کهامالً فاقهد دعهای صهادقانه، مسیحیان اسمد، عمالً ادابااران ع الند هسهتند، چهون زندند

اقزهت از نیازههاید اسهت کهه ایجهاد پرستش، مرد ادا یا اعهت د لحظهه بهه لحظهه بهه اهدا بهرای مر 

 شود. مد

 

 

 

 

 

 ادابااری ع الند

 5. 7مصویر 

 پ. خدا جهان را آفرید تا جاللش را نشان دهد

 خدا

 آفرینش
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نویهد: ااضح است که ادا قومش را برای جالل اودش ۀفریده، چون دربارو پرسهان ا داهرتانش مد

ا ف ه  بهرای ایهن (. اما اهدا انسهانها ر 7:43ام" )اشگیا ۀفریده ا مصور منوده برای جالل اود"ۀنها را 

هدف نیافرید. کلر ۀفرینش برای این بهود کهه جهالل اهدا را نشهان دههد. حتهد ۀفهرینش موجهودات 

دهند: "ۀس ن جالل ادا بیجان، ستارنان ا اورشید ا ماه ا ۀس ن، دربارو عظمت ادا شهادت مد

راند ما راز ا شب کند. راز سخن مدمدان سازد ا فضای بینران صنگت دستهای اا را بیرا ۀشنار مد

، ۀفرینش 4تش ۀس ند در مناشفه (. رساد پرس2-1:19کند ما شب" )ماامیر مگرفت ادا را بیان مد

 کند که اا ساااار جالل یافنت موس  ۀنهاست: همه چیا موس  ادا را با این ح ی ت مرمز  مد

ا ُحرمت ا قدرت باشد، زیرا مهو  اللج صاحبکه  ایمو منها شایسته"ای ادااند ا ادای ما، 

 (11:4همه چیا را ۀفریدی ا به ارادو مو، ۀنها هستد ا زندند یافتند". )مناشفه 

دهههد؟ اساسههاً، قههدرت عظههیم ا حنمههت اش را نشههان ۀفههرینش، چههه چیههای را دربههارو اههدا نشههان مد

بها حنمهت اهود  ت ا"ادااند با دست قدرت اود زمین را ساا 2دهد، فوق از مصور هر مخلوقد.مد

(. ندهاه اج لهد بهر 12:10جهان را بنها نههاد ا بها علهم ا دانهش اهود ۀسهآمنها را برافراشهت" )ارمیها 

کنهد. حتهد بررسهد مخترصه ههر اورشید یا ستارنان، ما را نسزت به قدرت بینران اهدا مت اعهد مد

م اهدا مت اعهد برند از درات، یا شدفتد دست انسان یا هر سلول زنده، ما را نسزت به حنمت عظی

موانسهت از ههیچ، ۀنهها را بیافرینهد؟ موانست همۀ اینها را بسازد؟ چه کسد مدکند. چه کسد مدمد

پایهان، راز بهه راز از ۀنهها ندههداری کنهد؟ ایهن قهدرت بینهران ا موانست ما سهالهای بدچه کسد مد

ق مد  دهیم.ا جالل مدکنیم، ادا ر مهارت پیچیده کامالً فوق از درک ماست. اقتد در ۀن مگمر

کنیم که ادا جهان را ۀفرید ما جاللش را نشان دهد، باید بهدانیم کهه اا نیهاز نداشهت اقتد مأیید مد

ۀن را بیافریند. نزاید فنر کنیم که ادا به جاللد بیش از جالل ازلد اود در دران مثلی  نیاز داشت 

این به مگنای اننار است الل اداست نوعد، بدان دریافت جالل از جهان ۀفرینش، ناکامل بود. یا به

در عوض ما باید مأیید کنهیم کهه ۀفهرینش جههان،  3ا یگند ادا نیازمند جهان بود ما کامالً ادا باشد.

بود. این یک عمل واری نزود، بلنه ادا مصمیم نرفت که ۀن را انجام دهد. عمل کامالً ۀزادانۀ ادا 
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اواسهت (. ادا مد11:4هستد ا زندند یافتند" )مناشفه  ، ۀنهابه ارادو مو"مو همه چیا را ۀفریدی ا 

دههد ا جهان را بیافریند ما برمری اود را نشان دهد. ۀفرینش، حنمت ا قدرت عظهیم اا را نشهان مد

رسهد کهه اهدا جههان را ۀفریهد مها از بهه نظهر مد 4دههد.نهایتاً همۀ صهفات دیدهر اا را ههم نشهان مد

دههد، بهه ینش جوانب نونانون شخصهیت اهدا را نشهان مدۀفرینشش شادمان شود، چون هرچه ۀفر

 شود.ه ن اندازه ادا از ۀفرینش شادمان مد

بهریم. اود شهاد شهده ا لهذت مددهد که چهرا مها از انهوان کارههای االقانهه، اودبههاین موضیح مد

کسههانینه مهارمهههای هههرنی، موسههی اید یهها نویسههندند دارنههد، از الههق چیاههها ا دیههدن، شههنیدن یهها 

عنوان مخلوقههات، در برنههد. اههدا هههم مهها را ۀفریههده مهها بهههشههان لههذت مددیشههیدن بههه کههار االقانهان

یتنیری از اع ل االقانۀ اا لذت بایم. یند از جوانب شدفترسمشق در یایا با ب یهۀ  –اندیا برشر

ن دههد کهه چهرا مها از انهوا واناید ما در الق چیاهای جدید است. این همچنین موضیح مدم -ال ت

شان، بالزاند، کهار بها چهوب شویم: بسیاری از افراد از ۀشپای، ماهین اانهکارهای "االقانه" شاد مد

یا مواد دیدر، مولید اارتاعات علمد یا ابدان راه حلرهای جدیهد بهرای مشهنالت مولیهد صهنگتد لهذت 

مها در همهۀ ایهن  برنهد.سهازی بها بلوکهها لهذت مدۀمیای مصاایر یها اانهها از رن برند. حتد بچهمد

کنیم ا باید از ۀن لهذت بهرده ا اهدا را فگالیتها، در م یاد کوچند عمل االقانۀ ادا را منگن  مد

 برای ۀن شنر کنیم.

 ج. جهانی که خدا آفرید،"بسیار نیکو" بود

ۀید. انر ادا جهان را ۀفرید ما جاللش را نشهان دههد، په  مها انتظهار این ننته بگد از ننتۀ قزلد مد

یم که جهان، هدف مورد نظر ادا را به مح رق رساند. در ااقع، اقتد اهدا کهار ۀفهرینش را یهام داشت

، 4:1کرد، از ۀن شادمان شد. در پایان هر مرحله از ۀفرینش، ادا دید که کارش "نینو" بود )پیدایش 

الحظهه (. سپ  در پایان راز ششِم ۀفرینش، "ۀنداه ادا کارهای ۀفهرینش را م25، 21، 18، 12، 10

(. اهدا از ۀفرینشهد کهه مخهابق ههدف اش 31:1یافهت" )پیهدایش  عهالدکرد ا همه را از هر جههت 

 ۀفریده بود، شادمان شد. 
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انرچه اکنون نناه در جهان هست، اما ۀفرینش مادی همچنان از نظر ادا نینوست ا باید از نظر مها 

ا لهذت از ۀفهرینش مهادی را اخها  هم "نینو" باشد. این ۀناهد، ما را از ریاضت کهاذبد کهه اسهتفاده

ا نزایهد  نینوسهتسهت، نوید: "همۀ چیاهاید کهه اهدا ۀفریهده اول  مدپداند، ۀزاد اواهد کرد. مد

نردد" اسیلۀ کالم ادا ا دعا پاک مدشود، نج  شمرد. زیرا بهچیای را که با شنرنااری پذیرفته مد

 (. 5-4:4)اال میمومااد 

ۀلود یها اوداواهانهه بنهار راد ا موجهه مها را از اهدا بهه طری ههای ننهاهمواند انرچه نظام ۀفرینش مد

اسهتفاده از ۀفهرینش اهدا مهانع از بنهارنیری مثزهت، بازنرداند، اما نزاید اجازه بدهیم کهه اخهر سو 

بخِش ۀن برای لذت ما ا ایرریت ملنوت اا شهود. کمهد په  از ۀننهه پهول  برعلیهه شاکرانه ا شادی

د، مأیید کرد کهه اهدا "همهه ( هشدار دا10-9:6"عشق به پول" )اال میمومااد اشتیاق برای ارات ا

(. ایهن ح ی هت بهه 17:6کند، ما مها از ۀنهها لهذت بهایم" )اال میمومهااد چیا را به فراااند مهیه مد

دهد که موسگۀ صحیح صنگت ا مننولو ی را م ویت کننهد )بها مراقزهت از محهی  مسیحیان مجوز مد

منهون  -ا شنرنااری از همۀ محصوطت فرااان زمین که ادا ۀفریده، استفاده کنند زیست( ا با اوشد

اندیا لههذا، لزههاد ا اانههه، بههه همههراه هههااران محصههول مههدرن ماننههد امومزیلههها، هواپی ههها، شههدفت

اسهتفاده موانند بیش از حهدر ارزشهمند شهده ا مهورد سو داربینها، ملفنها ا کامپیومرها. همۀ اینها مد

یرند، اما اینها به اودی اود بد نیستند؛ اینها پیرشفتهای حاصل از ۀفرینش نینوی اداست ا قرار ن

 عنوان هدایای نینوی ادا در نظر نرفته شوند.باید به

 های علم ُمدرنچ. رابطۀ کتاب مقدس با یافته

ه علههم مگههارص ااههتالف ع یههد های مههورد قزههولدر زمانهههای مختلفههد از مههاریخ، مسههیحیان بهها یافتههه

اند. در اکرث موارد، ای ن االص مسیحد ا اعت د قهوی بهه کتهاب م هدد، دانشهمندان را بهه داشته

سوی کشف ح ایق جدیدی دربارو جهان ادا سوق داده ا این کشفیات، نظر علمد را در کلر مهاریخ 

ل، راِبهرت ۀینده ملییر داده است. زندند اسحاق نیومن، نالیلِئو نالیلهه، یوههان  کُپلِهر، بلِیها پاسهنا

 هاید از ۀن هستند.بویل، مایِنل فاراِدی، جیما کلِرک َمنسِول ا بسیاری از افراد دیدر، منونه
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از طرف دیدر، ناهد ااقهات نظهرات علمهد پذیرفتهه شهده، بها درک مهردم از کهالم کتهاب م هدد در 

داد کهه د( مگلهیم مه1642-1564الیلهه )شناد ایتالیاید، نکشمنش بوده است. مثالً، اقتد ستاره

چرانههد )درنتیجههه از زمههین مرکهها جهههان نیسههت، بلنههه زمههین ا سههیرارات دیدههر بههه دار اورشههید مد

کرد(، مورد انت هاد قهرار دم[ پیرای 1543-1472شناد لهستاند، یگند کُِپرنیک ]های ستارهنظریه

افهراد  سای کامولیک رامد محنوم شهد. چهون بسهیاری ازهایش از سوی کلینرفت ا نهایتاً یادداشت

چراهد. در ااقهع، کتهاب دهد که اورشید به داِر زمهین مدکردند که کتاب م دد مگلیم مدفنر مد

شناسد کُِپرنیند باع  شهد کهه مهردم دابهاره بهه دهد، بلنه ستارهم دد اصالً چنین مگلیمد را مند

 هدد مکتهاب دههد. موصهیفات کتاب م دد مراجگه کنند ا بزینند که ۀیا ااقگاً چنین مگلیمد را مد

دهنهد ا ا لیره( رصفاً اقایع را از دیِد ناظر انساند نشهان مد 5:1دربارو طلون ا لراب ۀفتاب )جامگه 

کنند. درد نالیله که مجزور شد مگالیم اش را پ  مخابق این دیدناه، موصیف صحیحد را اراهه مد

ۀاری کنهد کهه مشهاهدو دقیهق بدیرد ا سالهای ۀار زندند اش را در اانه زنداند شود، باید به ما یاد 

مواند باع  شود که ما به کتاب م دد رجون کهرده ا دابهاره بررسهد کنهیم کهه ۀیها دنیای طزیگد مد

مر مهنت، کنیم. ناهد ااقات با بررسد دقیقدهد که ما فنر مدکتاب م دد ااقگاً چیای را مگلیم مد

 ممنن است دریابیم که مفسیرهای قزلد ما نادرست بود.

های ا  رابخۀ ال ت با یافتهموانیم به رس اسیلۀ ۀنها مدایم که بهبگدی، قواعدی را ذکر کردهدر بخش 

 علم ُمدرن برایم. 

درستی درک شوند، "عدم کشمکش نهایی" بین کتاب مقودس و وقتی همۀ حقایق به .1

 علم طبیعی خواهد بود.

عهدم کشهمنش ِشهیِفر،  عزارت "عدم کشمنش نهاید" برنرفتهه از کتهاب مفیهدی، نوشهتۀ ِفرانسهی 

کنهد کهه در ِشیِفر در مورد سؤاطت مربوط به ۀفرینش جهان، نواحد مختلفد را ذکر مد 5است.نهاید 

قضاات اش، به مخالفت مسهیحیاند کهه بهه راسهتد کامهل کتهاب م هدد اعت هاد دارنهد، فضهاید را 

دا را در نظهر دهد. در بهین ایهن بخشهها، اا احهت ل ۀفهرینش جههاِن "بهالغ" موسه  اهااتصاص مد
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، احهت ل یهک راز طهوطند 3:1ا  2: 1یا بین  2:1ا  1:1یک فاصله بین پیدایش  نیرد، احت لمد

اضهوح شناسد مهأایر نذاشهته اسهت. ِشهیِفر بههای زمینا احت ل ایننه سیل بر داده 1در پیدایش 

اظ نظهری نوید منظورش این نیست که همۀ این نظهرات، نظهر اهودش اسهت؛ بلنهه ف ه  از لحهمد

محتمل است. ننتۀ اصلد ِشیِفر این است که دانش ما در درک دنیای طزیگد ا کتاب م دد، کامل 

موانیم با این اطمینان به رسا  مخالگات علمد ا کتاب م دسد برایم کهه اقتهد همهۀ نیست. اما مد

ا یندیدر در های ن هرنا بدرستد درک کنیم، یافتهدرستد درک شوند ا کتاب م دد را بهح ایق به

کشمنش نخواهند بود؛ "عدم کشمنش نهاید" اواهد بود. چون اداید که در کتاب م دد سهخن 

اد باشد. نوید، همۀ ح ایق را مدمد  داند ا طوری صحزت ننرده که با ااقگیت ح ی د جهان در مضر

یم کتواب مقودس ناسوازگار ها دربارۀ آفرینش با تعالز نظریهارسد که بعضی به نظر می .2

 ست.ا

اضهوح بها رسهد بهما در این بخش سه موضیح برای منشأ جهان را بررسد اواهیم کرد که به نظهر مد

 کتاب م دد در مناقد است.

 های دنیوی.الف. نظریه

های کهامالً دنیهوی دربهارو منشهأ نهوییم نظریههما در اینجا برای منمیل مخالب، ف   به ااتصهار مد

هاید دربهارو منشهأ رقابل قزول است. نظریۀ "دنیوی"، نظریههجهان، برای مگت دین کتاب م دد، لی

جهان است که یک ادای بینران ا شخصد را مسئول ۀفرینش جهان با طهرح ا الدهوی هوشهمندانه 

نیوی که ادا در نظر نرفته نشهده( " )از لحاظ دBig Bangداند. درنتیجه، نظریۀ "انفجار بارگ، مند

دا جههان را از اههمیشه اجود داشته، با مگلیم کتاب م دد که  ای که مگت د است مادهیا هر نظریه

هههیچ ۀفریههد ا بههرای جههالل اههود ۀفریههد، منههاقد اواهههد داشههت. )اقتههد منامههل داراینههد از لحههاظ 

 6یابد(.نراید کامل مگلیم داده شود، چناننه لالزاً همینخور است، ۀن هم به این م وله مگلرق مدماده

 گرایی خداباورانه.ب. تکامل
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(، بگضهد از 1859، نوشتۀ چارلا داراین )اسیلۀ ناینش طزیگدها بهمنشأ نونهاز زمان انتشار کتاب 

اند که موجودات زنده با فرایند منهاملد کهه دارایهن مخهرح کهرده، بهه اجهود مسیحیان پیشنهاد کرده

نراید مناملدناه، ن فرایند را هدایت کرده ما نتیجه طزق اواستۀ اا باشد. این دیاند، اما ادا ایۀمده

شود، چون از اعت اد به ادا )"اهدابااری ع النهد" اسهت( ا اعت هاد بهه منامهل نامیده مداداباارانه 

کننهد کهه نراید اداباارانهه اعت هاد دارنهد، پیشهنهاد مدکند. بسیاری از کسانینه به مناملدفان مد

( 2( ۀفهرینش مهواد در ابتهدا )1ادا در بخشهای بسیار مهمد از ایهن فراینهد داالهت کهرد، مگمهوطً )

نراید اداباارانهه، بها ( ۀفرینش انسان. اما مگت دین بهه منامهل3مرین حالت زندند ا )ۀفرینش ساده

کند، مگت د اند که منامل به طری هاید اجود این استثنای احت لد در زمانهاید که ادا مدااله مد

ده ا ادا مصمیم نرفت که این فراینهد پیش رفت که اکنون موس  دانشمندان علوم طزیگد کشف ش

را بنار باد ما اجازه بدهد که همۀ اشنال دیدر حیات در زمین رشد کنند. ۀنها مگت د اند کهه جههش 

از  مصادفد موجودات زنده به منامل شنلهای برمر زندند منجهر شهد، بها ایهن ح ی هت کهه کسهانینه

شان زنده مباننهد(  به شنل بهرتی در محی  "ماریت سازناری" براوردار بودند )جهشد که اجازه داد

 زنده ماندند، الد ب یه زنده مناندند. 

نراید اداباارانه متفاات از ناارش ۀفهرینش کند که مناملهای کتاب م دد ۀشنار مدبررسد داده

نوید عمل ادا در ۀفرینش هدفمنهد اسهت، در کتاب م دد است. مگلیم ااضح کتاب م دد که مد

شهود، ناسهازنار اسهت. اقتهد کتهاب م هدد نهاارش دن که در نظریۀ مناملد بیان مدبا مصادفد بو 

هایشهان بهرۀَارَد، چارپایهان ا اانهدنان ا دهد که ادا نفهت: "زمهین جانهداران را بهر حسهب نونهمد

دهد که ادا هر ، مرجمۀ هاارو نو(، نشان مد24:1هایشان" )پیدایش احوش زمین را، بر حسب نونه

داد. اما این براالف اجازه دادن به پیرشفت جههش کهامالً ور َعمدی ا با هدف انجام مدطکاری را به

مصادفد است، بدان هیچ هدفد برای میلیونها جهشد که از لحاظ نظریۀ منامل باید قزهل از ظههور 

 یک نونۀ جدید ایجاد شود.
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ت: نیرای در این اس نراید اداباارانهمفاات اساسد دیدناه کتاب م دد نسزت به ۀفرینش ا منامل

اسهت.  مصهادفدهای جدید در یهام طرحههای منهاملد، کند ا رشد نونهمحررکد که ملییر ایجاد مد

ش  در علم مدرن، بدان جهش مصادفد موجهودات زنهده، ههیچ منهاملد نداریهد. جههش مصهادفد، 

اسهت. امها مرین حهاطت پیچیهده مرین حهاطت حیهات بههنیرای اساسد برای پیرشفت نهاید از سهاده

مخابق کتاب م دد، نیرای محررک برای رشد موجهودات زنهدو جدیهد، طهرح هوشهمندانۀ اداسهت. 

هایشان، ا همۀ هایشان ساات، ا چارپایان را بر حسب نونه"پ  ادا احوش زمین را بر حسب نونه

رو ، مرجمۀ ههاا25:1هایشان ا ادا دید که نینوست" )پیدایش ااندنان رای زمین را بر حسب نونه

ها با ایدو ۀفرینش یا هدایت یها مشهاهدو میلیونهها جههش مصهادفد رسد که این بیانیهنو(. به نظر مد

یک از ۀنهها یک از ۀنها مخابق اواستۀ اا، "بسیار نینو" نزودند، هیچموس  ادا در مناقد است، هیچ

نراید نامههلنیاهههان یهها حیوانههامد نزودنههد کههه مخههابق اواسههتۀ اا بههر رای زمههین باشههند. دیههدناه م

اداباارانه باید در نظر بدیرد که اقایع اینخور امفاق افتادند: "ا اهدا نفهت: بدهذار زمهین موجهودات 

هایشان به اجود ۀارد." ا بگد از سیصد ا هشهتاد ا هفهت میلیهون ا چهارصهد ا زنده را بر حسب نونه

 نرد درست را ساات."نود ا دا هاار ا هشتصد ا هفتاد ا یک مالش، باطاره ادا یک موش با عمل

نراید اداباارانه برای شاید این موضیح عجیزد به نظر برسد، اما دقی اً ه ن چیای است که منامل

داند: همۀ ۀنهها بها فراینهد هر یک از صدها هاار نون مختلف نیاهان ا حیوانات رای زمین بدیهد مد

مر شهدند، چهون اکهرث پیچیده طور مدریجدمصادفد جهش در طول میلیونها سال پیرشفت کردند، به

 فع مخلوقات بود. بخش بودند، اما بگضد از جهشها به نجهشها زیان

نراید اداباارانهه مخالفهت کنهد کهه اهدا در ایهن فراینهد مداالهه کهرد ا در بسهیاری از شاید منامل

ای داده شهود، ههدف ا اواست، هدایت کرد. اما اقتد چنهین اجهازهقسمتها به سوی مسیری که مد

منهاملد نهداریم، چهون ایهن دیدهر )در  مها دیدهر ههیچ -ای در این فرایند اجود داردطرح هوشمندانه

 دهد( جهش مصادفد نیست. مراحل مداالۀ الهد، مراحلد که ااقگاً نتیجه مد
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نراید اداباارانه با مصویر کتهاب م هدد از کهالم ۀفریننهدو اهدا کهه ااکهنش فهوری همچنین منامل

کنهد، بهر ناقد است. اقتد کتاب م دد دربارو کالم ۀفریننهدو اهدا صهحزت مدکند، در مایجاد مد

 کند.قدرت کالم ا مواناید اا در انجام اهدافش مأکید مد

ای کهه از اا صهادر شهد، ۀفتهاب، مهتهاب ا "به کالم ادااند ۀسآمنها ۀفریده شد ا با یک کلمهه

اا همهه چیها برقهرار نردیهد"  ستارنان بوجود ۀمدند... زیرا کهه اداانهد نفهت ا شهد؛ بهه امهر

 (.9،  6:33)ماامیر 

این نون بیانیه، با ایهن ایهده کهه اهدا نفهت ا په  از میلیونهها سهال ا میلیونهها جههش مصهادفد در 

موجودات زنده، قدرت اش، ۀن نتیجۀ بیان شده را حاصل کرد، متفاات است. بلنهه بهه محهد ایننهه 

نویهد: "ا چنهین شهد" )پیهدایش بگهدی بهه مها مد ادا نفت: "زمین همه نون نزات برایانهد"، جملهۀ

11:1 .) 

ای را کهه اکنهون بهه اجهود موان ن ش فگال ادا در ۀفرینش یا ۀفرینش ههر موجهود زنهدهسختد مدبه

نراید اداباارانهه پیشهنهاد ۀید، با نظهارت دارادار منامهل یها "بهدان داالهت" کهه موسه  منامهلمد

مو ۀفریدنار دل ا اجود من هستد؛ مرا در  عرتاف کند: "زیرا کهمواند اشود، مخزیق داد. داااد مدمد

(. ا ادا به موسد نفت: "چه کسد به انسان زبان داد؟ یا 13:139رَِحم مادرم ن ش بستد" )ماامیر 

چه کسد اا را کَر یا نن  ۀفرید؟ چه کسد اا را بینا ا یا کور سااته است؟ ۀیا من که ادااند هسهتم 

( ا بهه 30:6؛ متهد 14:104رایانهد )ماامیهر (. ادا علهف را مد11:4ام؟" )ارا  این کارها را ننرده

-27، 21:104دههد )ماامیهر ( ا به دیدر موجودات جندل لذا مد26:6دهد )متد پرندنان لذا مد

(. انر ادا حتد اکنون در رشد ا پیرشفت هریک از قدمهای موجودات زنده دایل اسهت، ۀیها بهر 30

وانیم بدهوییم کهه ایهن حهاطت حیهات در ابتهدا موسه  فراینهد منهاملد ا بها ماساد کتاب م دد مد

هدایت جهش مصادفد به اجود ۀمدند، به جای ایننه موس  ال ت مست یم ا هدفمند ادا به اجهود 

 ۀمده باشند؟
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نهایتاً، ۀفرینش اهاص ۀدم، ا حهوا کهه از اا بهه اجهود ۀمهد، دلیهل قدرینهدی بهرای زیهر پها نذاشهنت 

های پیهدایش ااطر بیانیههنراید اداباارانه کهه بههاداباارانه است. مگت دین به منامل نرایدمنامل

کننهد، ااقگهاً نظریهۀ منامهل را در مرحلهۀ مربهوط بهه  ت ااص ۀدم ا حوا استدطل مد، دربارو ال1-2

دم اند. اما انر ما مخابق کتاب م دد بر مداالۀ ااص ادا در ۀفرینش ۀ اجود انسانها زیر پا نذاشته

طور مشهابه در ۀفهرینش شهود کهه اجهازه بهدهیم اهدا بهها حوا مأکید کنیم، پ  چه چیهای مهانع مد

 موجودات زنده مدااله کند؟

دهد که ۀنهها بسهیار ما باید بدانیم که ال ت ااص ۀدم ا حوا مخابق ناارش کتاب م دد، نشان مد

سهِل موجهودات االیهه ا نسهانها، از نرایان بدوینهد کهه االهین انمتفاات از موجودامد بودند که منامل

مهارمد بودند که از موجودات بسیار پیرشفتۀ لیر انساند ۀمدنهد ا برمهری کمهد بهر ۀنهها داشهتند. کم

دهههد کههه از لحظههۀ ۀفههرینش، زبههان، کتههاب م ههدد االههین مههرد ا زن، ۀدم ا حههوا را طههوری نشههان مد

مواننهد بها ینهدیدر صهحزت کننهد. حتهد ااالقیات ا مواناید راحاند بسیار ااطید داشهتند. ۀنهها مد

ای که م ریزاً حیوان بودنهد، از نسهِل موجهودات موانند با ادا صحزت کنند. ۀنها از انسانهای االیهمد

 تفاات هستند.ای لیرانساند در نظریۀ مناملد بسیار مشامپاناه

اید اداباارانهه نر بنهدی کنهیم: "نظهر منامهلجمع شناد، ِدیوی  ای. یان بهرت است با کالم زمین

منهاقد نیسهت. ایهن یهک نظریهۀ کتهاب طزق کالم بگضد از مخالفهان اش، یهک نظریهۀ مسهیحد بد

مخهابق کهالم  7م دسد ح ی د نیست، چون ف   بخشد از ۀن مخابق اصول مهم مسهیحیت اسهت."

صدا  نراید اداباارانه ااقگاً مایۀ رشمساری است که در فواصل متنااب ادا رالوهی  ِبرکوف، "منامل

کند ما از  رفناها به طزیگتد کمک کند که شناف عظیمد بین ۀنهاست. این ۀموزو کتاب م دسد مد

  8مناقد منامل نیست."ۀفرینش ا نظریۀ بد

 پ. نکاتی دربارۀ نظریۀ تکامل داروینی. 

 چالشهای کنوند منامل.  (1)
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کوچهک"  اره بهه "منامهلرد. ناهد ااقهات بهرای اشهموان به راشهای مختلف بنار برا مد مناملکلمۀ 

کشهها ها در برابهر حرشهبینیم که مدسهها یها پشههر یک نونه، بنابراین مدپیرشفت کم د -رادبنار مد

شوند، یا انهوان مختلهف ا رندههای مختلفهد از نلههای ُرز رشهد شوند، یا انسانها بلندمر مدمصون مد

ک  مننهِر اجودشهان شهود ا ههیچهای بیش ر این منامل کوچهک امهرازه دیهده مدکنند. منونهمد

مگمهوطً از ایهن  منامهلکنیم، کلمهۀ های ۀفرینش ا منامل صهحزت مهدنیست. اما اقتد دربارو نظریه

 راد.لحاظ بنار مند

کلرهد منامهل" یها  یگنهد "نظریهۀ -رادبیشرت بهرای اشهاره بهه منامهل بهارگ بنهار مهد منامل،اصخالح 

ندیدناهد که "اجسام بیجان، االین مواد زن  ده را به اجود ۀاردند، که درنتیجه مولید مثل کرده ا منهور

 منامهلدر این فصهل، اقتهد از کلمهۀ  9یافتند ما همۀ موجودات زندو من رض ا موجود را مولید کنند."

کنیم، بههرای اشههاره بههه منامههل بههارگ یهها نظریههۀ کلرههد منامههل اسههت. در نظریههۀ منامههل اسههتفاده مههد

موجهود در  فت حیات، زماند ۀلاز شهد کهه یهک مرکیهب شهیمیایدهای مدرن، ماریخچۀ پیرش دارایند

شهود، مولیهد کهرد. ایهن اود یک چیا بسیار ساده را که احت طً حالت حیات نامیده مدزمین، اودبه

سلول زنده مولید مثل کرد ا نهایتاً جهشها یا مفاامهاید در سهلولهای جدیهد مولیهد شهده ایجهاد کهرد. 

اواسهت بسهیاری از مر حیات شد. یک محهی  متخاصهم مدطت پیچیدهاین جهشها منجر به رشد حا

شان قرار نرفته بودنهد، زنهده مانهده ا منثیهر  طور مناسب در محی ۀنها را نابود کند، اما ۀنهاید که به

شدند. درنتیجه، طزیگت یک فرایند "ناینش طزیگد" را بنار برد که در ۀن موجهودات زنهدو متفهاامد 

نرفتنههد، زنههده ماندنههد. نهایتههاً جهشهههای بیشههرتی در شههنل در محههی  قههرار مدکههه بههه مناسههزرتین 

مرین موجودات زنده، همۀ حاطت پیچیدو حیات موجودات زندو نونانون ایجاد شد که نهایتاً از ساده

 نل نرفت. اسیلۀ این فرایند جهش ا ناینش طزیگد شدر زمین، به

منترشه  1859را در  اسهیلۀ نهاینش طزیگهدها بهأ نونههمنشاز زمانینه چارلا داراین برای االین بار 

کرد، مسیحیان ا لیرمسهیحیان بها نظریهۀ اا مخالفهت کردنهد. منت هدین مهدرن، انت ادههای ایراندهر 

  10دهند:ملد مخرح کرده ا این ننات را نشان مدای را دربارو نظریۀ منافااینده
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ن نونانون حیوانات ا نیاهان، میاان منورعد کهه الف( پ  از بیش از صد سال زاد ا َالَد ۀزمایشد انوا 

ن  نتینهد به ، نه مصادفد(هدفمندمواند ایجاد شود )حتد در زاد ا َالَد مد ااطر نسرتو محهداد منهور

طور ناینشهد در طهول نسهلها زاد ا َالهد سهدهاید کهه بهه11در هر موجود زنده، بسیار محهداد اسهت.

 های میوه هستند ا لیره.وه، همچنان پشههای میاند، همچنان س  هستند؛ پشهکرده

ای همچون چشم یها بهال پرنهده )یها ب( جهشهای نسرتده ا پیچیده نیازمند مولید اندامهای پیچیده

موانست در جهشهای کوچک در طول هااران نسهل امفهاق افتهد، چهون صدها اندام دیدر( بود ا مند

درسهتد عمهل ندارند(، مدر ایننهه کهلر انهدام به" اند )ا هیچ "ماریتدفایدهبخشهای مجاای اندام، بد

کند. )صدها بخشد که برای عملنرد یک چشم یا بال پرنده طزم است، بایهد همدهد موجهود باشهند، 

کنند.( امها احهت ل ریاضهد پذیری را اراهه منداند ا هیچ ماریت مخابقفایدهانرنه بخشهای دیدر بد

 عمالً صفر است. سل با هم امفاق افتد،که در یک ن مصادفدبرای اقون این جهشهای 

شناسد فرشده از زمان داراین، همچنان نتوانسته حتد یک منونۀ مت اعد سال کار باستان 130پ( 

کننده از یک "نونه در مرحلۀ میاند )یا انت الد(" مولید کنهد، فسهیلد کهه بگضهد از ایژنیههای یهک 

رشد را نشان دهد، یگنهد چیهای کهه بهرای پُهر حیوان ا مگداد کمد از ایژنیهای نونۀ بگدی در حال 

  12کردن شنافها در ناارش فسیل برای انوان مت یا حیوانات واری است.

مرین طور فااینهده، پیچیهدند بهاار ننردنهد حتهد سهادهشناسهد مولنهولد بهه ( پیرشفتهای زیست

امهها اراههه نشهده بخشهد بهرای منشهأ ایهن مفاکند ا ههیچ موضهیح رضایتموجودات زنده را ۀشنار مد

  13است.

چ( احت طً دشوارمرین مسأله برای نظریۀ منامل، موضیح نحوو ۀلهاز االیهۀ حیهات اسهت. حتهد نسهل 

مرین موجود زنده کهه قهادر بهه زنهدند مسهت ل از مهواد لیرۀلهد بهر رای زمهین اسهت اودجوِش ساده

یاید رخ دهد؛ دفد مواد شیمموانست با مرکیب مصاپراکاریوت یا پیش هسته(، مند )سلول باکرتیاید

ای اسههت کههه هههیچ ۀزمایشههداه علمههد دسههتد هوشههمندانۀ بسههیار پیچیههدهایههن نیازمنههد طههرح ا چیره

 ای در جهان نتوانسته ۀن را انجام دهد. پیرشفته
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باید موجه کنید که پنج مزح  قزلد بر اسهاد "کتهاب م هدد، در م ابهِل علهم" نیسهت )کهه جامگهۀ 

نهذارد(، بلنهه بهر اسهاد "علهم در عنوان ارافات یا ِارَدسهتیای کنهار مدبه علمد دنیوی مرمزاً ۀن را

ۀزماینهد ا سادند شواهد یافت شده در دنیای طزیگد را مداحثات بهیگند این مز -م ابِل علم" است

کنند. انر شواهد، دانشمند را بهه یهک سهو ههدایت پرسند که این شواهد به کدام سو هدایت مدمد

ر شواهد قدریندی برای طرح هوشمندانه اراهه کند( ا مگهد فلسفد دانشهمند نسهزت کنند )مثالً ان

نراید ا علوم طزیگد دربارو منشأ حیات، اا را به سوی دیدری ههدایت کننهد، در ایهن به موضیح ماده

کند که حیات باید مخابق علهوم طزیگهد صورت دانشمند چه کار اواهد کرد؟ ۀیا همچنان ارصار مد

ااطر ایننه اا کنند، بلنه بهااطر ایننه ح ایق علمد ۀن را اابت مدداشته باشد، نه به یک موضیحد

از قزل متگهد شده که همه چیا را مخابق علوم طزیگد موضیح دهد؟ پ  ما باید بپرسیم که ۀیا مگهد 

عنوان یک راش پژاهش، بر اساد شواهدی است که اا در بررسهد دنیها اا نسزت به علوم طزیگد به

 دیده یا بر اساد نظرات فلسفد که به دطیل دیدری ۀنها را پذیرفته است؟ 

اضهوح کنهد کهه بهشهناد برجسهتۀ ههاراارد ن هل قهول مدفیلیپ جانسون از ریچهارد لُهواننِت، زیست

 ا در این رشای  انتخاب اواهد کرد:نوید همیشه موضیح علوم طزیگد ر مد

عهدم  ، بها اجهودد ۀشنار بگضهد از سهااتارهایشبیهودن با اجودکنیم، ما از علم ح یت مد

بردباری جامگۀ علمهد  با اجوداش برای سالمت ا حیات، های افراطدمح رق بسیاری از اعده

در مساهل اازات نشده، ف   مانند داستان هستند، چون ما از قزل یک مگهد داریم، مگهد به 

کنند که موضهیح مهادی بهرای دنوعد ما را مجزور مننراید. سزنها ا مؤسسات علمد بهماده

دنیای مادی را بپذیریم، بلنه برعن ، ما با افاداری نذشتۀ اود نسزت بهه علتههای مهادی، 

ای از مفاهیم را ایجاد کنهیم کهه موضهیحات مجزوریم یک سازمان بررسد ا مح یق ا مجموعه

ای مادی فراهم کنند، مهم نیست که چ در براالف شهود اسهت، مههم نیسهت کهه چ هدر بهر 

ص رسدرنم نراید، یک چیا مخلهق اسهت، چهون کننده است. بگالاه این مادهافراد لیرمتخصر

  14د از در اارد شود.موانیم اجازه بدهیم که یک امر الهما مند
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اندیها شوند. با این حال بسیار لمطور پیوسته، چالشهای بیش ری دربارو نظریۀ منامل منترش مدبه

زه در بسیاری از کتابهای درسد علمد باقد مانده، این است که منامهل است که نظر رایجد که امرا 

عنوان یک "امر" پابرجاست ا بسهیاری را مت اعهد کهرده کهه نزایهد راسهتد کامهل کتهاب م هدد را بهه

زادی، دیدناه ع الند قابل قزول برای افراد مسئول ا متفنر امرازی بداننهد. ف ه  امیهدااریم کهه بهه

م، نامگ ول بودن نظریۀ منامل را مصدیق کند ا کتابههای درسهد نوشهته شهده جامگۀ علمد در مألعا

بخش بهرای برای دانشجویان دبیرستان ا کالج، ۀشنارا مصدیق کنند که منامل یهک موضهیح رضهایت

 منشأ حیات در زمین نیست. 

 

 

 مأایرات مخررب نظریۀ منامل در مفنرات ُمدرن. (2)

نظریۀ منامل را بر مفنرات مدرن درک کنیهد. انهر در ااقهع بسیار مهم است که مأایرات بسیار مخررب 

اند ا در برابهر اا طور اهاص موسه  اهدا ۀفریهده نشهدهحیات موس  ادا ۀفریهده نشهده ا انسهانها بهه

مسئول نیستند، بلنه ف   نتیجۀ امفاقات مصادفد در جهان هستند، پ  زندند انسان چهه ارزشهد 

ان بگهالاو شهان  هسهتیم ا انهر فنهر کنهیم از ارزش جهاادان دارد؟ ما رصفاً محصول ماده بگالاو زمه

براورداریم یا اصالً در این دنیای بارگ، ارزش داریم، ف ه  بهه مگنهای فریهب دادِن اودمهان اسهت. 

 مفنر صادقانه دربارو این مصورر باید مردم را به یأد ا ناامیدی عمیق سوق دهد.

ا بدان ادا موضیح داد ا انر هیچ اداید نیسهت کهه  بگالاه، انر بتوان کلر حیات را با نظریۀ منامل

موانیم قاطگانه چیای دربارو اا بدانیم(، په  ههیچ داار برمهری ما را ۀفریده باشد )یا حداقل، انر مند

نیست که ما را از لحاظ ااالقد جوابدو سازد. درنتیجهه، ههیچ ااالقیهات مخل هد در زنهدند انسهان 

  مرجیحات دراند است که شاید برای ۀنها اوب باشد، اما نزاید نیست ا نظرات ااالقد انسانها، ف 

بر دیدران محمیل شود. در ااقع، در این موارد، منها چیا ممنوعهه ایهن اسهت کهه شهخص بدویهد کهه 

 داند بگضد چیاها درست ا بگضد چیاها اشتزاه است.مد
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ناپهذیر نهاینش طزیگهد بپیامد شوم دیدری نیا در نظریۀ منامل اجهود دارد: انهر فراینهدهای اجتنا

اسیلۀ ب ای مناسزرتین موجودات، پیرشفتهاید را در حالت حیات در زمین ایجهاد کنهد، په  چهرا به

باید با مراقزت از ضگیفان یا کسانینه کمرت قادر به دفان از اود هستند، مانع از ایهن فراینهد شهویم؟ 

 ا به سوی یک حالت جدید ا برمر از برشهیتۀیا نزاید اجازه بدهیم که ۀنها بدان مولید مثل مبیرند ما م

ا حتد یک "نژاد برمر" پیش رایم؟ در ااقع، مارک ، نیچه ا هیتلر، همدهد بهر ایهن اسهاد جنه  را 

 موجیه کردند. 

شود، پ  حنمت نسلهای نذشته )ا مخصوصهاً اعت هادات مهذهزد بگالاه، انر انسان دامئاً بهرت مد

مدرن ارزشمند نیست. بگهالاه، مهأایر منامهل داراینهد بهر نظهرات پیشین(، احت طً به اندازو مفنرات 

 مردم دربارو اعتزار کتاب م دد، یک مأایر بسیار منفد بوده است. 

داننهد، سهادند انسهانها را حهاطت برمهر حیوانهات مدهای اجت عد ا راانشناسد مگارص که بهنظریه

جنزش مدرن "ح وق حیوانات" که کهامالً یند دیدر از نتایج مفنر مناملد است. همچنین افراطهای 

طور مخالف انوان کشتار حیوانات است )مهثالً بهرای لهذا، کتههای چرمهد یها مح ی هات پاشهند(، بهه

 نیرد.طزیگد از مفنر مناملد رسچشمه مد

 قدمت زمین. .3

ما اینجا، مزاحثات این فصل از نتایجد دفان کرده که امیهدااریم در بهین مسهیحیان نهضهت انجیلهد 

کننده اسهت کهه طور نسرتده پذیرفته اواهد شد. اما سؤال مربوط به قدمت زمین، یک سؤال نیجبه

ت اند، نهاهد ااقهات بهنظهر داشهتهسالهای زیادی، مسیحیان مگت د بهه کتهاب م هدد ااتالف شهدر

لم اند. دا ناینۀ االیه برای انتخاب ماریخ زمین، نظریۀ "زمین پیر" است که با ع یدو عااتالف داشته

نویهد میلیارد سال قدمت دارد ا نظریهۀ "زمهین جهوان" مد 4.5نوید زمین مدرن موافق است که مد

 ی نادرست است. نذاری علمد دنیو سال قدمت دارد ا طرحهای ماریخ 20000ما  10000زمین 

، بهه 1کنند کهه شهش "راز" ۀفهرینش در پیهدایش های ۀفرینش زمین پیر پیشنهاد مدمدافگان نظریه

کند، بلنه به مهدت زمهان طهوطند، یگنهد میلیونهها سهال اشهاره بیست ا چهار ساعته اشاره مند دارو
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ۀنها بهه ایهن  15را انجام داد. 1کند که در این مدت ادا کارهای االقانۀ موصیف شده در پیدایش مد

ا  کنند که کلمۀ عای که "راز" مرجمه شده، ناهد ااقهات بهرای اشهاره بهه یهک راز بیسهتاشاره مد

کنهد )ایهن کلمهۀ عهای، مری از زمهان اشهاره مدراد، بلنهه بهه داران طهوطندچهار ساعته بنهار منهد

 14:7؛ جامگه 13:25؛ 10:24؛ امثال 28:20؛ ایوب 12:20، ارا  4:2عنوان مثال در پیدایش به

اقگیهت کننهد، شهامل ایهن ا ا لیره بنار رفته است(. عوامل دیدری که از دیدناه زمین پیر ح یت مد

راد، ا های کتاب م دد شنافهاید دارند ا برای محاسزۀ قدمت زمین بنهار منهدنامهاست که شجره

نیری طهوطند مهدت ای، شهنلشواهد کهنسالد در جهان اجود دارد )از جمله شهواهد حرکهت قهارره

نههذاری رادیههومرتی یهها های مرجههاند زیههِر ۀب، م یاسهههای نجههومد ا انههوان نونههانون ماریخصههخره

 رموسنجد(.پ

 1کننههد کههه "رازههها" در پیههدایش های ۀفههرینش "زمههین جههوان" اسههتدطل مدمگت ههدین بههه نظریههه

کننهد کهه ههر یهک از نشاندهندو دارو بیست ا چهار ساعتۀ زمان اسهت ا بهه ایهن ح ی هت اشهاره مد

رسهد: "شهب نذشهت ا صهزح شهد. ایهن بهود راز اال" با این عزهارت بهه پایهان مد 1رازهای پیدایش 

کنند کهه ۀفهرینش االیهه حتهد از (. بگضد از طرفداران نظریۀ زمین جوان پیشنهاد مد5:1یدایش )پ

راز اال، یک "قدمت ظاهری" داشت. مگت دین به ایهن نظریهه، لالزهاً ۀن را بها مخالفتههای اهاص بها 

اید فرضههنذاری بها پرموسهنج ا پیشکنند، اعتزار ماریخنذاری علمد امرازی مرکیب مدفرایند ماریخ

و دیدهری از طرفهداران زمهین جهوان دربارو میاان فساد عنارص ااص را مورد سؤال قرار مد دهند. عدر

( ا 9-6اسیلۀ سیل در زمان نوح جاری شدند )پیهدایش کنند که نیراهای طزیگد عظیمد بهادعا مد

ند ا فُسیلهاید را مین را ملییر دادند، فشارهای بسیار زیادی را بر زمین اارد کردز طور مهمد، چهرو به

 خح زمین بر جای نذاشتند. سهای بسیار ضخیم ُسدیم در رسارس در طیه

با اجود ایننه استدطلهای نونانون دربارو این دا دیدناه االیه دربارو قدمت زمهین، پیچیهده اسهت ا 

راحتد رسد که کتاب م دد بهنیریهای ما احت لد است، با درک ا فهم کنوند ما، به نظر مدنتیجه

رسهد کهه اقهایع قابهل کنهد(. امها بهه نظهر مد)امها مأکیهد مند کندپیشنهاد مددیدناه زمین جوان را 
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اقتهد مسهیحیان، کتهاب  به نفع دیهدناه زمهین پیهر اسهت. احهت طً طور فاایندهمشاهدو ۀفرینش، به

ده ملییهر مر بررسد کنند، ایهن رشایه  در چنهد سهال ۀینهم دد ا شواهد موجود در طزیگت را دقیق

مری را از اواهد کرد. از لحاظ نظری ممنن است طرفداران زمین جهوان بتواننهد اسهتدطلهای دقیهق

راحتهد در ح یهت از زمهین جهوان منها ۀیهامد را نشهان دهنهد کهه بهه کتاب م دد اراهه کنند که نهه

ه دیهدناه زمهین به اواهدمدشود، بلنه کل ت کتاب م دد را نشان دهند که ااقگاً از ما اوانده مد

از -جوان اعت اد داشته باشیم )اینها دا ادعای بسیار متفاات اند، چهون در مگهدادی از عزهارات دیدهر

مخالگۀ سخحد ا االیهۀ مها از کتهاب م هدد،  -جمله عزارامد که مربوط به طلون ا لراب ۀفتاب است

یع جهان، سهیلد از مخالگۀ صحیحد نیست(. از طرف دیدر، ممنن است بررسیهای بیشرت دربارو اقا

اندیا در ادعاههای علمهد مهدرن اهواه دنرنونیههای شهدفت -ها را در یند از جهات فراهم کنهدداده

نوید زمین ااقگاً بسیار پیر است. احت طً فرسای بیشرتی که مددربارو قدمت زمین، یا شواهد طاقت

دناه زمین جوان یا زمین پیهر مح ی ات علمد در ده یا بیست سال ۀینده، میاان شواهد را به سوی دی

سههوق اواهنههد داد ا میههاان نظههرات مح ی ههامد مسههیحیان )از سههوی مح  ههان ا دانشههمندان کتههاب 

م دد( قخگاً به یک سو ملییر مسیر اواههد داد. ایهن نزایهد ااخهاری بهرای طرفهداران ایهن نظهرات 

اُزات اسهت ۀن در بد 1کند )مفسیرهای ما از پیدایش باشد، چون راستد کتاب م دد را مهدید مند

 سازد(.که هر یک از این نظرات را محتمل مد

مهوانیم یهک مصهمیم راحتهد مند مان بهبه هرحال، در این قسمت باید بدوییم که با اطالعات کنوند

قخگد دربارو این سؤال بدیریم. این احت ل باید باشد که شاید ادا نخواسته که اطالعات کافد بهه 

مواند بهر اضوح مصمیم بدیریم، ا ۀزمون ااقگد افاداری نسزت به اا مداین سؤال بهما بدهد ما دربارو 

اساد میاان نذشت ما نسزت به کساند باشد که با اجدان راحت ا اعت اد کامل به کالم ادا دربارو 

به یک از ۀنها این موضون به نظر متفاامد اعت اد دارند. هر دا دیدناه امنانپذیر است، اما اکنون هیچ

( بپذیریم که شاید ادا به ما اجازه ندهد مها قزهل 1نظر من قخگد نیست. در این رشای  بهرت است )

( دانشهمندان ا الهیهدانان نهضهت 2از بازنشت مسیح، یک راه حلر ااضح برای این سؤال بیهابیم ا )
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کنار هم بها  کنند، مشویق کند که درانجیلد را که از هر دا نظریۀ زمین جوان ا زمین پیر ح یت مد

 منار کمرت ا فرامند بیشرت ا ح  همناری بیشرت برای یک هدف مشرتک ا بارنرت کار کنند. 

 کاربردح. 

شود که بدانیم جههان مهادی بهه امرازه، ۀموزو ۀفرینش کاربردهای زیادی برای مسیحیان دارد. این باع  مد

هد که ۀن را ۀنخور که باع  اشنودی ااسهت، اوامنهاید اوب است، چون ادا ۀن را نینو ۀفریده ا از ما مد

بنار بایم. بنهابراین بایهد در پهد ایهن باشهیم کهه ماننهد مسهیحیان االیهه شهویم، کسهانینه "بها دلخوشهد ا 

(، همیشه از ادا شنرنااری کرده ا به مهدارکات اش اعهت د 46:2اوردند" )اع ل صمیمیت با هم لذا مد

ا را از ریاضت کاذب حفظ اواهد کرد، ریاضتد که نینهوید ۀفهرینش ا داشتند. قدرداند سامل از ۀفرینش، م

کند. همچنین بگضد از مسیحیان را مشویق اواهد کرد که مح ی ات علمهد برکات حاصل از ۀن را اننار مد

ا فنرد انجام دهند ما بیشرت نینوید ۀفرینش فرااان ادا را کشف کننهد یها از ایهن مح ی هات ح یهت کننهد. 

منهاید اهدا شود که با اضوح بیشرت دریابیم که مخالگات علمد ا فند، به زو ۀفرینش باع  مدهمچنین ۀمو 

الگهاده حنهیم، قدرینهد ا شوند که بدانیم چ در ادا در کار ۀفرینش فوقدهند، چون باع  مدرا جالل مد

کننهد" )ماامیهر تجو مدنها رلزت دارند در ۀنها جسهاند ا همۀ کسانینه به ۀ ماهر بود. "کارهای ادااند عظیم

2:111 .) 

کند که ادا بر جهاند که ۀفریده، حاکم مخلق است. اا همهه چیها همچنین ۀموزو ۀفرینش به ما یادۀاری مد

مهوانیم بها اطمینهان را ۀفریده ا ادااند همۀ ۀنهاست. ما برای هستد ا داراید اود، مهدیون اا هسهتیم ا مد

عنوان پادشاِه حاکم ظاهر اواهد شهد اش را شنست اواهد داد ا به کامل بدانیم که اا نهایتاً همۀ دشمنان

که ما ابد پرستش شود. بگالاه، انر قلز ن در جایداه درستد باشد، عظمت بهاارننردند جههان ا پیچیهدند 

 ز مخلوقات، دامئاً ما را به سوی پرستش ا ستایش عظمت اا سوق اواهد داد. اندیا هر یک اشدفت

مهوانیم بها یهامد دل از کارههای االقانهه لهذت بهایم، )ههرنی، کهه در بهاط نفتهیم، مها مد نهایتاً، ه نخور

موسی اید، ارزشهد، اهاندد، ادبهد ا لیهره( بها شهنرنااری از ایننهه اهالق مها، یگنهد اهدا، بهه مها موانهاید 

 بخشد که در االقیرت ن از اا رسمشق بدیریم. مد

 

 سؤاالتی برای مرور .1



 

 

 
221 

 ف کنید.ۀموزو ۀفرینش را مگری .1

 شود؟چدونه موصیف کتاب م دد دربارو ۀفرینش، ارزش ااصد برای ۀفرینش انسان قاهل مد .2

 های زیر را بیان کنید:فرق بین مگلیم کتاب م دد دربارو رابخۀ ادا با ۀفرینش ا هر یک از فلسفه .3

 نرایدماده 

  احدت اجود 

 داناندد 

 ادابااری ع الند 

 د که این کار را انجام دهد؟چرا ادا جهان را ۀفرید؟ ۀیا طزم بو  .4

 نه با مگلیم کتاب م دد دربارو ۀفرینش در مناقد است؟نراید ادابااراچرا نظریۀ منامل .5

 چهار استدطل علمد برعلیه نظریۀ منامل را بنویسید. .6

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .2

رنااری کنیهد؟ بهه ز اا شهنااطر برمهری ۀفهرینش اهدا، بیشهرت اتوانید بههاید اجود دارد که بۀیا راه .1

هاید از نینوید ۀفرینشد را که ادا اجازه داده از ۀن لهذت بایهد، بیهان اطرافتان نداه کرده ا منونه

هاید اجود دارد که بتوانید ناظر بهرت برای بخشهاید از ۀفهرینش اهدا باشهید کهه اهدا کنید. ۀیا راه

 ۀنها را محت مراقزت ش  قرار داده است؟

همۀ مخلوقات ادا، ش  را مشهویق کنهد کهه سهگد کنیهد از انهوان مختلهف  ۀیا ممنن است نینوید .2

مواننهد بیاموزنهد کهه ها مددهید؟ ۀیا بچهلذاها لذت باید، به جای لذاهاید که مگموطً مرجیح مد

ن در اوراکیهایادا را به  د که برای اوردن به ما داده، شنر کنند؟ااطر منور

ن مگارص، یک لحظه مصور کنید که شه  مگت دیهد کهه ههیچ برای درک یأد ا ناامیدی لیرمسیحیا .3

ن مصهادفد  اداید نیست ا ش  حاصل مهاده بگهالاو زمهان بگهالاو شهان  ا نتیجهۀ اودجهوش منهور

موجودات زنده در طول میلیونهها سهال هسهتید. در ایهن صهورت چهه احسهاد متفهاامد نسهزت بهه 

 ؟ درست ا لل ؟دهموانستید داشته باشید؟ نسزت به دیدران؟ ۀیناودمان مد
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موانیم بخشد از زمین را "محت کنرتل درۀاریهم" ا ۀن را بهرای اهدمت بهه اهود بنهار چرا از ایننه مد .4

اواه در رشد سزایجات، ساانت پالستیک یا فلا بهرت، یا استفاده از پشم بهرای بهافنت یهک  –نیریم

کنهیم؟ مها در حهال  حسهاد اوشهداکنیم؟ ۀیا باید در ایهن زمانهها منره لزاد، احساد اوشد مد

 انجام این کارها، چه ندرش قلزد دیدری را باید احساد کنیم؟

کنیهد ا ایننهه اهدا ۀنهها را در جهای درسهت نذاشهته مها قهدرت ا اقتد به عظمت ستارنان فنهر مد .5

مهان در جههان چهه احساسهد داشهته شود که نسزت به جایداهجاللش را نشان دهد، این باع  مد

 ت از احساد یک لیرمسیحد است؟باشید؟ ۀیا این متفاا 

 

 

 

 اصطالحات خاص .3

 ریاضت 

 ۀفرینش

 از هیچۀفرینش 

 ادابااری ع الند

 داناندد

 بودنددران

 طرح هوشمندانه

 منامل بارگ

 نرایدماده

 منامل کوچک

 ناینش طزیگد

 نظریۀ زمین پیر

 احدت اجود 

 جهش مصادفد

 نراید اداباارانهمنامل
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 متگال

 های انت الدنونه

 مین جواننظریۀ ز 

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .4

 6:9نحمیا 

 "مو یدانه ادااند هستد. ۀسآمنها ا ستارنان را مو ۀفریدی؛ زمین ا بحهر ا موجهودات ۀنهها را مهوا ِعارا نفت: 

 کنند". بوجود ۀاردی؛ مو به همۀ اینها حیات بخشیدی. یام فرشتدان ۀس ن، مو را سجده مد

 

 

 

 __________ 
 ه بخش پ در زیر، دربارو هدف ادا برای ۀفرینش.مراجگه کنید ب .1

 مراجگه کنید.  3برای مفسیر درست ۀفرینش، به مزح  وارت کتاب م دد، فصل  .2

 مراجگه کنید. 5ا ۀزادی اا در فصل  4به مزح  است الل ادا در فصل  .3

 نند، مراجگه کنید.کدربارو طری هاید که همۀ ۀفرینش جوانب نونانون شخصیت ادا را ۀشنار مد 4به مزح  فصل  .4

5. Downers Grove, III. : InterVarsity Press, 1975 

 برای مزح  منامل دارایند به مخالب زیر مراجگه کنید. .6

.  یان ، 38( صفحۀ 1977d Rapids: Baker, Gran) نراید اداباارانهشناسد سیل ا مناملای برای زمینهراه چار: ۀفرینش ا سیلداای  ای. یان ،  .7

 نراید اداباارانه.کند، یگند رها طرفداران مناملدناههای ریچارد اچ. بوب را ذکر مدمزاحثۀ دی

 . 401-139( صفحات  ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979)مند مگرفد الهیات نظاملوهی  ِبرکوف،  .8

 . 25صفحۀ  )1983ooks, B Norcross, Ga.: CRS(، ایرایش سوم.پراندو ۀفرینشِاین فِریر ا ِپرسیوال داای ،  .9

(. همچنین مراجگه کنید به  ,1991Downers Grove, III.: InterVarsity Pressاست ) داراین در محنمهاین ننات برنرفته از فیلیپ ای. جانسون،  .10

شنست ( ا  ,1995InterVarsity Press, .: IIIDowners Grove) ای برعلیه علوم طزیگد در علم، قانون ا محصیالتپرانده: دطیل متگادل اا

 . ( ,1997Downers Grove, III.: InterVarsity Press) اسیلۀ بازنشاید اذهاننراید بهداراین
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 .20-15، صفحات داراین در محنمهجانسون،  .11

میلیون فُسیل کشف شده بود،  100کند که ناهد ااقات بر اساد شاید ای بح  ا نفتدو مد، دربارو دا منونه58-73در ه ن مرجع، صفحات  .12

های انساند کنند نونهای که فنر مدهای شامپاناه)یک پرنده با بگضد از اصوصیات ااندنان( ا بگضد از منونه شناسد یا ۀرکئو پرِتین دیرینه

ل حدد ا فسیلهای فرضد انسانهای االیه شامهنوز بیشرت یک پرنده است، نه چیای مانند اانده. مخالگۀ ایژنیهای  شناسددیرینهانسانهای االیه بود. 

 اند.ن نهای ذهند زیادی است که نتیجۀ ۀن مفاامهای زیاد در بین متخصصاند است که ۀنها را بررسد کرده

ای که هموان با طرح هوشمندانزنده که ف   مد ناپذیری پیچیدند سلولهای. یک استدطل شدید ا ااص دربارو م لیل99-86در ه ن مرجع، صفحات  .13

 .  ) ,1996New York: Free Press (چالش بیوشیمد منامل: جگزۀ سیاه داراینشود، موضیح داد، در ماینل بد، یافت مد

 .22( صفحۀ 1997)نواما  77در چیاهای اال نراید علمد"، نشاید مادهفیلیپ ای. جانسون، "نره .14

ست ا، به مگنای مرمیب زماند اقایع نیست، بلنه یک "قالب" ادبد 1که شش راز در پیدایش دیدناه دیدر در بین بگضد از طرفداران "زمین پیر" این است  .15

 برد ما دربارو کار ۀفرینش ادا به ما مگلیم دهد. که نویسنده بنار مد

 

 

 مفصل هشت

 مشّیت الهی خدا

 

 کند؟ادا چ در ۀفرینش را کنرتل مد +

 مواند مفهوم ااقگد داشته باشد؟ا مدکند، چدونه اع ل م+ انر ادا همه چیا را کنرتل مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی  .1

نیری (، ایهن نتیجهه7کنیم که ادا، االِق قادر مخلق است )مراجگه کنید به فصل اقتد ما درک مد

کند. انرچه رسد که اا از همۀ چیاهای جهان ندهداری کرده ا بر ۀنها حنومت مدمنخ د به نظر مد

شود، اما برای االصه کردن ارمزاط دامئهد اهدا بها کتاب م دد یافت مند در مشیرت الهداصخالح 

 ال ت اش بنار رفته است. 
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ادا دامئاً با همۀ مخلوقات، طهوری در ارمزهاط موانیم مشیرت الهد ادا را اینخور مگریف کنیم: ما مد

ندههداری  کنهد ا از ایژنیههاید کهه در ۀفهرینش ۀنهها بنهار بهرده( اجودشهان را حفهظ مد1است که )

کنهد مها کند، ایژنیهای مت یاشان را ههدایت مد( در هر عملد با مخلوقات همناری مد2کند؛ )مد

 کند که اهداف اا را به مح رق رسانند. ( ۀنها را هدایت مد3به این شنل عمل کنند؛ ا )

( 1ر داریم: )ما در م ولۀ کلرد مشیرت الهد، سه موضون فرعد را مخابق سه ُرکن مگریف باط در ااتیا

( حنومت. ما باید هر یک از اینها را جدانانه بررسد کنیم ا بگد 3( هماماند ا )2حفظ ا ندهداری، )

به دیدناههای متفاات ا مخالفت با ۀموزو مشیرت الهد بپردازیم. بایهد موجهه کهرد کهه از زمهان مهاریخ 

صهاً دربهارو اجهود داشهته، مخصو ااطر این ۀموزه االیۀ کلیسا، در بین مسیحیان مخالفتهای ااقگد به

رابخۀ ادا با انتخابهای ارادی موجودات ااالقد. ما اال االصۀ نظهری را اراههه اهواهیم کهرد کهه در 

یافته" یها "کالوینیسهم" نامیهده این کتاب درسد مرجیح داده شده )چیای که مگمهوطً نظریهۀ "اصهالح

ای که مگموطً نظریۀ ظریۀ دیدری است )چیپردازیم که بر اساد ن، بگد به استدطلهاید مد1شود(مد

 شود(."ۀرمینیان" نامیده مد

 

 الف. حفظ و نگهداری

کند ا از ایژنیهاید کهه در ۀفهرینش ۀنهها بنهار بهرده، ندههداری ادا اجود همۀ مخلوقات را حفظ مد

 کند. مد

رجمهۀ قهدیم(. نوید مسیح "به کلمۀ قورت اود حامل همه موجودات بهوده" )مبه ما مد 3:1عاانیان 

اسهت، "حمهل کهردن، بها اهود بهردن". ایهن مگمهوطً در  pheroکلمۀ یوناند که "حامل" مرجمه شده، 

عهدجدید برای حمل یک چیا از یک جا به جای دیدر بنار رفته، مانند بردن مرد مفلو  بر رای مخت 

ک ردا )چهپن( ا (، یها بهردن یه8:2(، بردن رشاب برای رهی  مجل  )یوحنا 18:5به ناد عیسد )لوقا 

(. ایهن ف ه  بهه مگنهای "ندههداری" نیسهت، بلنهه کنهرتل 13:4کتابها برای پهول  )دام میمومهااد 

، 3:1شوند. در عاانیان فگاطنه ا هدفمند بر چیاهاید است که از یک منان به منان دیدر حمل مد
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 "دامئاً ریند اش، استفاده از اجه اصفد مگلوم نشاندهندو این است که عیسد در جهان، با کالم قد

 کند". همه چیا را با اود حمل مد

اسیلۀ اا با ههم ارمزهاط پیهدا نوید "همه چیا به، پول  دربارو مسیح مد17:1همچنین در کولسیان 

( ا ایهن 16کند )مراجگه کنید به ۀیهۀ کند". عزارت "همه چیا"، به همۀ مخلوقات جهان اشاره مدمد

ر اا به هستد اود ادامه داده یها "داام د -کندهمه چیا را حفظ مد کند که مسیح اجودۀیه مأیید مد

دهند که انر مسیح از عمل دامئد ندهداری همهۀ چیاهها (. هر دا ۀیه نشان مد.NASB mgدارند" )

شد. ایهن مگلهیم کشید، اجود همه چیا لیر از ادای مثلی ، بالفاصله متوقف مددر جهان دست مد

 "داریهم هسهتدکنیم ا در اا حرکهت ا ندند مهدز نوید: "زیرا در اا مد موس  پول  هم مأیید شد که

( ا موس  ِعارا: "مو یدانه ادااند هستد. ۀسآمنها ا سهتارنان را مهو ۀفریهدی؛ زمهین ا 28:17)اع ل 

. یام فرشتدان ۀس ن، مو را مو به همۀ اینها حیات بخشیدیبحر ا موجودات ۀنها را مو بوجود ۀاردی؛ 

 (. 6:9ند" )نحمیا کنسجده مد

کند که ایژنیههای بنهار رفتهه در ۀفهرینش همچنین ادا با حفظ همۀ چیاهاید که ۀفریده، کاری مد

عنوان ۀب ادامهه دههد. اا کهاری کنهد کهه بهه کهارش بههۀنها حفظ شوند. ادا ۀب را طهوری حفهظ مد

کند که اا کاری مد عنوان علف ادامه دهد، با همۀ ایژنیهای مت یاش.کند که علف به کارش بهمد

اود بههمها ایهن اود -عنوان کالذ ادامه دهدکالذی که این جمله بر رای ۀن نوشته شده، به کارش به

در ۀب حلر نشود ا بر رای ۀب شناار نشود یا به یک موجود زنده ملییر شهنل ندههد ا رشهد نننهد! مها 

ی ۀن ی از ال هت کهاری بهر را کنهد ا بخهش دیدهر زمانینه ادا زمین ا ال تد را که ۀفریده حفظ مد

دهد )مثالً مها زمانینهه در ۀمهش سهواته نشهده ا ااکسهرت دهد ا ایژنیهایش را ملییر مندانجام مند

 عنوان کالذ ادامه اواهد داد. نشده(، این کالذ به کارش به

 کنهد: اهدا جههان را ۀفریهده ا بهه ندههداری ۀن ادامههای برای علهم فهراهم مدمشیرت الهد ادا، پایه

بیند عمل کند. انر امراز یک ۀزمایش علمد، یهک نتیجهۀ اهاص بدههد، قابل پیش طوردهد ما بهمد

موانیم مخمنئ باشیم که )انر همهۀ عوامهل ینهد باشهند( فهردا ا صهدها سهال بگهد از ۀن ههم پ  مد



 

 

 
227 

ن کنهد: مهای برای مننولو ی فراهم مدهمین نتیجه را اواهد داد. همچنین ۀموزو مشیرت الهد، پایه

ه نخور که دیراز این کهار را  ۀارد،موانم مخمنئ باشم که امراز بناین، ماشین مرا به حرکت درمدمد

ااطر ایننه مشیرت الهد ادا، جهان ااطر ایننه "همیشه اینخور عمل کرده"، بلنه بهکرد، نه ف   به

بنهار بهرده، حفهظ شهان کند، جهاند که مخلوقات ۀن، ایژنیههاید را کهه اهدا در ۀفرینشرا حفظ مد

 کنند. مد

 ب. همزمانی

کنهد مها بهه ایهن کند، ایژنیهای مت یاشان را هدایت مدادا در همۀ کارها با مخلوقات همناری مد

 شنل عمل کنند.

حفهظ ا ، موسهگۀ نظهری اسهت کهه در اجهه اال بهود، یگنهد همامهانداجه داِم مشهیرت الههد، یگنهد 

ز جمله جان کالوین( عامل هماماند را زیرمجموعۀ حفهظ ا . در ااقع، بگضد از الهیدانان )اندهداری

 ریم.عنوان م ولۀ مت یای در نظر بدیۀن را به دانند، اما بهرت استندهداری مد

کنهد" )مرجمهۀ نویهد اهدا "همهه چیاهها را موافهق رأی اراده اهود مد، پول  مد11:1در افسسیان 

را  همۀ چیاههادهد که ادا ( نشان مدEnergeoکند" مرجمه شده، )یوناند: ای که "مدقدیم(. کلمه

ۀارد". هیچ رایدادی در ۀفرینش، اار  از مشیرت الهد اا برد" یا "به اجود مداش "بنار مدطزق اراده

نیست. الزته، این عامل از دید ما مخفد است، مدر ایننه ۀن را در کتاب م دد بخهوانیم. کهار اهدا 

 شود. اضوح با مشاهدو دنیای طزیگد اطراف ن دیده مندبهدر هماماند، مانند حفظ ا ندهداری، 

کنیم، بگهد بهه رسا  دربارو هماماند، بها موجهودات بیجهان ۀلهاز مهد ما در اراهۀ مدارک کتاب م دد

 پردازیم.لف زندند انسانها مدرایم ا نهایتاً به اقایع مختحیوانات مد

 موجودات بیجان.  .1

دانیم. الد کتاب م دد ند که رصفاً ۀنها را اقایع "طزیگد" مداینها چیاهای زیادی در ۀفرینش هست

اوانیم: "ۀمش ا  اله، برف ا لزار ا باد ا طوفان" فرمان شود. ما مدشان مدنوید ادا باع  اقونمد

 (. همچنین: 8:148ۀارند )ماامیر اا را بجا مد
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ا بهارش بارانههای زارۀار را  بهارانافهت. ا همچنهین بهارش نوید: بهر زمهین بدرا مد برف"زیرا 

نهردد. ابرهها را نیها بهه شهود ا سهخح ۀبهها منجمهد مدبسهته مد یخاویش را... از نفخه ادا 

کند. ا ۀنها به دطلت اا بهه ههر سهو اود را پراکنده مد برقسازد ا سحاب رطوبت سندین مد

مل ۀارند. اهواه ه ۀنها امر فرماید بر رای یامد ربع مسنون به عشوند ما هر ۀنچه بمن لب مد

؛ م ایسهه 13-6:37ۀنها را برای مأدیب بفرستد یا به جهت زمین اود یا برای رحمهت" )ایهوب 

 ، مرجمۀ قدیم(.30 -22:38کنید با جمالت مشابه در 

ما لذای اهود  رایاندرا مدا برای انسانها نزامات  علفرایاند: "برای مواشد همچنین ادا علف را مد

کنهد، از ایهوب (. اهدا سهتارنان را در ۀسه نها ههدایت مد14:104ند" )ماامیر را از ۀنها به دست ۀار 

های مختلف اداره کند ا ُدب اکا را بها اقه ر ۀن مواند حرکت ستارنان را در فصلپرسد: "ۀیا مدمد

بهه  31شوند؛ ۀیهۀ ؛ ستارنان بارگ ارد، مگموطً ُدب اکا نامیده مد32:38هدایت مناهد؟" )ایوب 

کند(. بگهالاه، اهدا دامئهاً طلهون صهزح را یا اوشۀ پراین ا منظومۀ جزار اشاره مد  ند اریاصورت فل

]اهدا[ بهر  اا "ۀفتهابه عیسد با بیان این کالم مأییهد کهرد: ک(، عاملد 12:38کند )ایوب هدایت مد

 (. 45:5" )متد باردمدبر درستناران ا بدکاران یک قسم  باران ااا  مابدمدبدان ا نینان یک قسم 

 حیوانات. .2

 دهد، چون:زمین لذا مد کند که ادا به حیوانات احشدکتاب م دد مأیید مد

دههد، ۀنهها جمهع "یام مخلوقات مو منتظراند ما مو رازی ۀنها را بدهد. ۀنچه را که به ۀنها مد

شهوند. اقتهد از ۀنهها را یاههای نینهو سهیر مدکند، په  از چکنند. دست اود را باز مدمد

؛ م ایسهه 29-27:104نردنهد[" )ماامیهر افتنهد ]مضهخرب مدداند، بهه احشهت مدنر برمد

 (.41-39:38کنید با ایوب 

رازی ۀنهها را بزینید... پدر ۀس ند شه   "پرندنانهمچنین عیسد با بیان این کالم، ۀن را مأیید کرد: 

و[ پهدر ۀسه ند (. ا اا نفت که حتد ینهد از ننجشهنها "بهدان اجهازو ]اراد26:6" )متد دهدرا مد

 (.29:10ش  به زمین نخواهد افتاد" )متد 



 

 

 
229 

 وقایعی که ظاهراً "تصادفی" یا "شانسی" هستند. .3

مرین رایهداد مصهادفد در کشد )یها مگهادل امهرازی ۀن: پرمهاب مهاد( عهادیاز دیدناه انساند، قرعه

انسهان قرعهه داد از جانهب اداسهت: "کند که نتیجۀ این رایهجهان است. اما کتاب م دد مأیید مد

 (. 33:16کند" )امثال اندازد، اما حنم ۀن را ادا مگیین مدمد

 شود.خلوقات حاصل میمشود و کامالً توسط وقایعی که کامالً توسط خدا حاصل می وش

برای هر یک از اقایع مهذکور )بهاران ا بهرف، رایهش علهف، اورشهید ا سهتارنان، ملذیهۀ حیوانهات یها 

بخش اراههه موانستیم یک موضیح "طزیگهد" کهامالً رضهایتنظری( مدطور کشد(، ما )حداقل بهقرعه

شهود، بیهان کنهد ا یهک مواند دقی اً عهواملد را کهه باعه  رایهش علهف مدشناد مدکنیم. یک نیاه

شود، موضیح دهد )رطوبت، دما، فشار جوری ا مواند عواملد را که باع  بارش باران مدهواشناد مد

 باراند. باران را مد ادارایاند ا علف را مد ادانوید دد مدلیره(. با این حال کتاب م 

دهد که درست نیست که فنهر کنهیم انهر علهت "طزیگهد" چیهای را در ایهن دنیها این به ما نشان مد

دانیم، پ  ادا باع  انجام ۀن نشهده اسهت. همچنهین درسهت نیسهت کهه فنهر کنهیم بخشهد از مد

عوامهل موجهود در دنیهای ال هت حاصهل شهده اسهت. انهر اقایع، موس  ادا ا بخشد از ۀنها موس  

موانستیم موضیح بهدهیم اینخور بود، ما همیشه به دنزال ایژند کوچند از یک رایداد بودیم که مند

کنند که این اقایع درصد از علت(. بلنه این عزارات مأیید مد 1دادیم )مثالً ا ۀن را به ادا نسزت مد

دانیم که )از یک جنزۀ دیدر( ۀنها کامالً موسه  عهواملد . الد ما مداندکامالً موس  ادا حاصل شده

 اند.در ۀفرینش نیا حاصل شده

ا  عمهل کهردهایژنیهای مت یها ههر یهک از مخلوقهات از طریق کند که ادا ۀموزو هماماند مأیید مد

رمیهب، بینیم، حاصهل کننهد. بهه ایهن م، ما این چیاها اودشان نتهایجد را کهه مها مهدکندهدایت مد

اند ا م مأیید کنیم که از یک لحاظ، رایدادها کامالً )صهد درصهد( موسه  اهدا حاصهل شهدهموانیمد

طور متفاات اند. اما علتهای الهد ا مخلوقات، بهکامالً )صد درصد( موس  مخلوقات نیا حاصل شده

عمهل  کننهدو نهامرهد ا پشهت صهحنهعنوان علهت هدایتکنند. علهت الههد ههر رایهداد، بههعمل مد
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ریای کهرده ا بهرای همهۀ امفاقهات مهوان ۀن را "علهت االیهه" نامیهد، کهه برنامهها درنتیجهه مدکند مد

کنند، طری هاید کهه شود. اما مخلوقات، اع ل را مخابق ایژنیهای اودشان حاصل مدپیش دم مد

ات حاصهل مواند با مشاهده مشخیص داده شود. درنتیجه، ایهن عوامهل را کهه موسه  مخلوقهلالزاً مد

موان علتهای "اانوی" همۀ امفاقات نامید، انرچهه علتههاید هسهتند کهه شوند ا این ایژنیها را مدمد

 اند. بیشرت برای ما قابل مشاهده

 امور مّلتها. .5

اهوانیم کهه کند. مها مدکتاب م دد دربارو کنرتل مشیرت الهد ادا در امور انساند نیا صحزت مد

دههد ا ۀنهها را جهالی اطهن سازد، امتهها را اسهگت مدا ۀنها را هالک مددهد ادا "امتها را مررقد مد

( )مرجمهۀ قهدیم(. "زیهرا سهلخنت از ۀِن اداانهد اسهت ا اا بهر همهه اقهوام 23:12فرماید" )ایهوب مد

(. اا زمان هستد ا منهان ههر ملرتهد را بهر رای زمهین مگیهین کهرده 28:22کند" )ماامیر حنومت مد

: "اا یام مردم را از نسل یک انسان ۀفرید ما در یام سخح زمهین سهاکن نویداست، چون پول  مد

؛ 26:17شهان حهدادی مگهین کهرد" )اعه ل شوند ا برای ۀنها ااقامد م رر فرمود ا بهرای بهود ا باش

 (.16:14م ایسه کنید با اع ل 

 همۀ جوانب زندگیامن. .6

شهود، دا در زندند ما ایجهاد مددیدن اسگت اقایع متنوعد که مخابق مأیید کتاب م دد، موس  ا

مان، هر بار که ایهن دعها اندیا است. مثالً اابستدد ما به ادا برای اعخای لذای رازانهبسیار شدفت

(، انرچهه مها بهرای بدسهت 11:6شود: "نان رازانۀ ما را امراز به ما بهده" )متهد کنیم، مأیید مدرا مد

موانهد مشهخیص دههد( ا ۀن را از انساند محهد مد کنیم )ما جایینه مشاهدوۀاردن لذای ن کار مد

ۀاریم. همچنین پول  با چش ن ای ن به اقهایع ندریسهته طریق علرتهای کامالً "طزیگد" بدست مد

کند که "ادای من همهۀ احتیاجهات شه  را رفهع اواههد کهرد"، احتیاجهات فرزنهدانش را ا مأیید مد

کنهد )از  یل "رازمهره ا عهادی" بهرای ایهن کهار اسهتفادهمواند از اسا(، انرچه ادا مد19:4)فیلیپیان 

 جمله، انسانهای دیدر(. 
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کنهد: "چشه ن مهو کنهد، چهون داااد مأییهد مدریای مدادا پیش از مولردمان برای رازهای ما برنامه

جنین مرا دیده است ا پیش از ۀننه رازهای زندند من ۀلاز شود، مو همۀ ۀنها را در کتهاب اهود ازهت 

ر است ا ش ره (. ا ایوب دربارو انسان مد16:139دی" )ماامیر کرده بو  نوید: "چوننه رازهایش م در

( )مرجمهۀ 5:14ای که از ۀن مجااز نتواند منود" )ایوب هایش ناد موست ا حدی از برایش نذاشتهماه

ان موان در زندند پول  دید کهه نفهت اهدا "مهرا پهیش از مولهد برنایهده" )لالطیهقدیم(. این را مد

شنااتم ا قزل ( ا ارمیا که ادا به اا نفت: "پیش از ۀننه در رَِحم مادر پرارش یابد، من مرا مد15:1

 (. 5:1ۀار من برای اقوام جهان باشد" )ارمیا از ۀننه به دنیا بیاهد، مرا انتخاب کردم ما پیام

ا  حرکهتدر اا کنیم ا همۀ اع ل ما محت مراقزت مشهیرت الههد اداسهت، چهون "در اا زنهدند مهد

داریم، بها ههدایت اداانهد اسهت. ارمیها (. هر قدمد کهه ههر راز برمهد28:17هستد داریم" )اع ل 

راد، قادر بهر دانم که طریق انسان از ۀن اا نیست ا ۀدمد که راه مدکند: "ای ادااند مداعرتاف مد

: "قهدمهای انسهان از اوانیمدیم(. ما مدق، مرجمۀ 23:10باشد" )ارمیا هدایت قدمهای اویش مند

کنهد، امها ، مرجمهۀ قهدیم( ا ایننهه "دل انسهان در طهری ش مفنهر مد24:20ادااند اسهت" )امثهال 

، مرجمهۀ قهدیم(. موف یهت ا شنسهت از جانهب 9:16سهازد" )امثهال ادااند قدمهایش را اسهتوار مد

ان. بلنهه میهان بیابه ۀید، نه از لهرب، ا نهه ازق رسافرازی مدرش اوانیم: "زیرا نه از اداست، چون مد

، مرجمهۀ 7-6:75افرازد" )ماامیر کشد ا دیدری را برمدکند؛ یند را به زیر مداداست که دااری مد

موانهد از هاارو نو(. حتد همۀ اسهتگدادها ا مواناییههای مها از جانهب اداانهد اسهت، چهون پهول  مد

و بخشیده شهده اسهت، په  چهرا قرنتیان بپرسد: "چه داری که به مو بخشیده نشده باشد؟ ا انر به م

 ، مرجمۀ هاارو نو(.7:4)اال قرنتیان  کند که نوید چنین نیست؟"چنان فخر مد

نذارد، چون اا به پایین ا بهر "یهام سهاکنان جههان" ها ا مصمی ت انسانها مأایر مدادا بر اواسته

قلههب در کتههاب شههویم کههه (. اقتههد متوجههه مد15-14:33ندههرد ا "ۀفریننههدو دلهاسههت" )ماامیههر مد

دانیم کهه یابهد. بلهه، مها مهداست، این عزارت اهمیت مدهای دراند مم دد، محل افنار ا اواسته

کنیم، امها چهه کسهد ارادو مها را ۀفریهده کهه ایهن انتخابهها را بننهیم؟ اهدا طور ارادی انتخاب مهدبه
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ا یهایالت ای نهداران ها طور ااص، اواسته"ۀفرینندو دلهاست"، دِل "یام ساکنان جهان". ادا به

سهازد... پدیهد ا ههم قهدرت انجهام ۀنچهه را کهه اشهنودش مد مصهمیمکند، در ما "هم را هدایت مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(.13:2ۀارد" )فیلیپیان مد

های ااص عمل ادا در همۀ این عزارات دربارو بیانیۀ کلرد عمل ادا در زندند همۀ انسانها ا منونه

رسانند که عمهل همامهاند مشهیرت نویند ا ما را به این نتیجه مدها سخن مدزندند هر یک از انسان

یابد. کهالم مها، قهدمهای مها، حرکهات مها، دل مها ا مان نسرتش مدالهد ادا در همۀ جوانب زندند

 مواناید ما، همدد از ادااند است.

، ههدایت مشهیرت الههد ر اینجا هم مانند ۀفهرینش االیههدمفاه ت جلونیری کنیم. اما ما باید از سو 

عنوان عمل نادیدند، پشت صهحنه، "علرهت االیهه"، نزایهد باعه  شهود کهه ااقگیهت انتخابهها ا ادا به

شهویم. ایدادها مداقون ر  باع کند که ما ااقگاً اع ملان را اننار کنیم. کتاب م دد بارها مأیید مد

ی ااقگهد هسهتند کهه نتهایج ااقگهد را ما مهم هستیم ا مسئولیم. حقر انتخاب داریم ا اینها انتخابها

ها کنند. ه نخور که ادا چیاها را در طزیگت با ایژنیهای ااصهد ۀفریهده )مهثالً: صهخرهحاصل مد

اندیا ما را ۀفریده کهه بهه مها حهقر انتخهاب ارادی سخت هستند، ۀب ای  است(، ادا چنان شدفت

 بخشیده است. 

د ادا این است که بدوییم، انر انتخابههای مها ااقگهد یک راش براورد با این عزارات دربارو همامان

ربارو این دیدناه به مخالهب موانند موس  ادا صورت نیرند )برای نفتدوی بیشرت دهستند، پ  مند

کننهد، بسهیار قابهل زیر مراجگه کنید(. اما مگداد عزارامد که این کنرتل مشیرت الهد ادا را مأیید مد

ی اراهۀ مفسیرهای دیدر بسیار اوفناک است، چناننه به نظر من این اند ا سختیهای موجود براموجه

مواند راش براورد درست با ۀنها باشد. بهرت است مأیید کنیم که ادا باعه  اقهون همهۀ امفاقهات مند

 اانتخابههای ارادی نوعد موانهاید مها در انجهام دههد کهه بههشود، اما طوری این کار را انجهام مدمد

براوردارنهد ا مها نسهزت بهه ایهن  جااداندا  نتایج ااقگدکند، انتخابهاید که از مدرا حفظ  مسئوطنه

دههد کهه اهدا دقی هاً چدونهه سهادند بهه مها موضهیح مند. کتاب م دد بهپاسخدو هستیمانتخابها 
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ۀمیاد. اما به جای اننار ینهد از ایهن اش را با انتخابهای ارادی ا مهم ما درهم مدکنرتل مشیرت الهد

موانند راست باشهند(، بایهد موانیم موضیح دهیم که چدونه هر دا مدااطر ایننه مند)ف   به جوانب

 هر دا را با مالش برای افاداری نسزت به مگلیم کلر کتاب م دد بپذیریم. 

 شود؟رشارت چه می .7

ن ۀارد، په  ایهاش همۀ چیاهای موجهود در دنیها را بهه اجهود مهدانر ادا ااقگاً با عمل مشیرت الهد

شود: "رابخۀ بین ادا ا رشارت در دنیا چیست؟" ۀیا اهدا ااقگهاً باعه  ایجهاد اعه ل سؤال ایجاد مد

 ست، پ  ۀیا ادا در برابر نناه مسئول نیست؟دهند؟ انر اینخور اشود که مردم انجام مدبدی مد

اشهاره  برای رسیدند به این سؤال بههرت اسهت اال عزهارامد از کتهاب م هدد را کهه مسهت ی ً بهه ۀن

کنند ادا ااقگهاً موانیم با نداهد به بگضد از عزارات ۀلاز کنیم که مأیید مدکنند، بخوانیم. ما مدمد

باع  اقون اقایع بد ا انجام اع ل بد شد. اما باید به یهاد داشهته باشهیم کهه در همهۀ ایهن عزهارات، 

مسهت ی ً دههد کهه مند عنوان کسد نشانبسیار ااضح است که کتاب م دد در هیچ کجا ادا را به

، بلنهه اعه ل بهد را از طریهق اعه ل ارادی موجهودات ااالقهد ]انسهان[ انجهام کنهدکارهای بد مد

عنوان کسد که داند یا اا را بهااطر رشارت، ادا را م رصر منددهد. بگالاه، کتاب م دد هرنا بهمد

ااطر اعه ل اشتزاهشهان را بهه دهد ا کتاب م دد هرنا انسهانهابرد، نشان منداز رشارت لذت مد

کند. با هر ادراکد که از رابخۀ ادا با رشارت داریم، نزاید هرنا بهه جهاید برسهیم کهه فنهر ماهه مند

ااطر برد یا باید اهدا را بههکنیم در برابر کارهای بد اود مسئولیتد نداریم یا ادا از رشارت لذت مد

 االف کتاب م دد است.اضوح بر نیری بهۀن م رصر بدانیم. این نتیجه

نویهد بهرادران اضهوح مدشهود. کتهاب م هدد بهیک منونۀ بسیار ااضح در داستان یوسف یافهت مد

(، 8، 5، 4:37(، از اا متنفر بودند )پیهدایش 11:37طور ناراا به اا حسد ارزیدند )پیدایش یوسف به

( ا 24:37اه اندااتند )پیدایش طور ناراا اا را در چ( ا به20:37قصد کُشنت اا را داشتند )پیدایش 

(. با این حال بگداً یوسف موانست به برادرانش 28:37بگد اا را به بردند در مرص فرااتند )پیدایش 

مها زنهدند مهردم را نجهات دههد"  بهه اینجها فرسهتاد این ادا بود که مرا قزل از شه بدوید: "در ااقع 
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مها چنهان  الد ادا ۀنرا به ایر ملییهر داددید، ( ا داباره "ش  برای من ن شۀ بد کشی5:45)پیدایش 

(. در اینجها مرکیهب اعه ل 20:50بینید، جان عدو زیادی حفظ شده اسهت" )پیهدایش که امراز مد

شهان هسهتند، ا للزهۀ کنهرتل درسهتد مسهئول نناهبدی را داریم که افراد نناهنار انجام دادنهد ا به

 اند.اضوح مأیید شدهف ادا انجام شد. هر دا بهمشیرت الهد ادا را داریم که از طریق ۀن اهدا

نویهد: "مهن دل کند که ادا قلب فرعون را سخت کرد، ادا مدداستان ارا  از مرص بارها مأیید مد

 4:14؛ در 3:7سازم" )اهرا  (، "من قلب فرعون را سخت مد21:4کنم" )ارا  فرعون را سخت مد

 8:14، در 12:9د، فرعون را سنددل ساات" )اهرا  منرار شده(، "ادااند ه نخوری که فرموده بو 

منهرار شهده ا دابهاره در  27:10، در 20:10منرار شده( ا "ادااند دِل فرعون را سخت کرد" )ارا  

منرار شده است(. ناهد ااقهات ایهن مخالفهت اجهود داشهته کهه کتهاب م هدد ایهن را ههم  10:11

( ا عمهل اهدا در سهخت کهردن 34:9 ؛32، 15:8نوید که فرعون دل اود را سخت کرد )ارا  مد

قلب فرعون، ف   در پاسخ به رسکشد االیه ا سهختدلد فرعهون بهود کهه بها ارادو ۀزادش نشهان داده 

(، مدمها 3:7؛ 21:4های ادا برای سخت کردن قلب فرعون )ارا  بود. اما باید موجه کنید که اعده

را سهخت کهرد )مها االهین بهار در اهرا  پیش از این بود که کتاب م دد به ما بدوید فرعهون قلهزش 

اههوانیم(. بگههالاه، مجایههه ا محلیههل مهها از همامههاند کههه در بههاط ذکههر شههد، ا در ۀن ۀن را مد 15:8

شهوند، بایهد بهه مها نشهان دههد کهه ههر دا منایندنان الهد ا انساند باع  اقون رایداد ینساند مد

را سخت کرد، بها ایننهه بدهوییم اهدا  شمواند همامان صحیح باشد. حتد اقتد فرعون قلزعامل مد

باع  شد که فرعون این کار را انجام دهد، در مناقد نیسهت، ا بهه ایهن طریهق اهدا قلهب فرعهون را 

ها ا انتخابهههای سههازد. نهایتههاً انههر کسههد مخالفههت کههرده ا بدویههد اههدا ف هه  بههه اواسههتهسههخت مد

ت بخرشیرانه حهداقل  -موانهدن عمهل همچنهان مدشید، ایهن نهو ای که از قزل در دل فرعون بود، شدر

ی دنیای امراز را محهت پوشهش قهرار دههد، چهون همهۀ انسهانها هنهوز در همۀ رشارمها -طور نظریبه

 کنند. ا در ااقع همۀ انسانها انتخابهای بد مد های رشیرانه دارنددلشان اواسته
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فرمایهد: ا بهه فرعهون مدنوید: "کالم ادمد 16:9هدف ادا از این کار چه بود؟ پول  دربارو ارا  

اسیلۀ مو قدرت اود را نشان دهم ا اسم مهن در رسارس جههان "به همین منظور مو را براندیختم ما به

کنهد: به یهک ح ی هت کلرهد از ایهن منونهۀ اهاص اشهاره مد (. بگد پول 17:9انتشار یابد" )رامیان 

سهازد" )رامیهان رسسهخت مد منایهد ا ههر کهه را بخواههد،"بنابراین بهه ههر کهه بخواههد، رحمهت مد

(. در ااقع، ادا قلب مردم مرص را هم سخت کرد ما ارساهیلیان را ما دریای رسخ مگ یهب کننهد: 18:9

سازم ما ش  را مگ یب کنند. ۀنداه با پیهرازی بهر ۀنهها، قهدرت ا جهالل "من مردم مرص را رسسخت مد

ون در (. این موض17:14واهم کرد" )ارا  ها ا سوارانش ۀشنار ااود را به فرعون ا سپاه اا ا عراده

 منرار شده: "لینن دل مردم مرص را برنردانید ما بر قوم برنایدو اا کینه ارزند".  25:105ماامیر 

در داستان ایوب، انرچه ادااند به شیخان اجازه داد که به داراییها ا فرزندان ایوب ۀسیب برسهاند، ا 

ۀ سابیان ا کلهدانیان ا همچنهین طوفهان انجهام شهد )ایهوب انرچه این ۀسیب از طریق اع ل رشیران

(، با این حال ایوب به جاید فرامر از ایهن دطیهل اهانوی ندریسهته ا بها چشه ن 19، 17، 15، 12:1

نام اداانهد متزهارک دااند پ  نرفت. بیند: "ادااند داد ا اای ن همۀ اینها را از طرف ادااند مد

کند: "در یهام عتیق بالفاصله بیانیۀ ایوب را با این جمله دنزال مد(. نویسندو عهد21:1" )ایوب باد

(. چندی پیش به ایوب نفته 22:1این احوال، باز هم ایوب نناه نورزید ا ادا را ناساا ندفت" )ایوب 

ن ا صا بسیار اند، با این حال با ای هایش را نابود کردهها ا رمهبودند که دستۀ لارمدران رشیر، نلره

دانهد ااطر رشارت م رص مندپ  نرفت". با این حال ایوب ادا را به ادااندنوید: "مصیزتها مد در

ااطر اهدا بهه نسنتدا م رصر نوید: "نام ادااند متزارک باد". دمنوید ادا اخا ارزیده؛ بلنه یا مند

کنهد، درا من شهد. ایهوب ایهن کهاررشارمد که موس  منایندنان اانوی انجام شده، نناه محسهوب مد

 بننیم. کند ا ما هم نزاید این کار راکتاب م دد هرنا این کار را مند

موان یافت. در بسیاری از این عزارات، ادا برای دااری نناهان مهردم، های مشابه زیادی را مدمنونه

از  اند ا اداانهدپرستد کشیده شدهکند. ۀنها نامخیع بوده یا به سوی بُترشارت ا نابودی را نازل مد

کند ما دااری را بهر ۀنهها نهازل کنهد. انسانهای رشیر یا نیراهای رشیر یا بالیای "طزیگد" استفاده مد
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امها لالزهاً  -ااطر ننهاه اودشهانمثالً یوسف ا ایوب رنج کشهیدند، امها نهه بهه -)همیشه اینخور نزوده

بفهمهیم کهه اهدا اینخور است(. شاید ایدو دااری بر نناه به ما کمهک کنهد کهه حهداقل مها حهدادی 

مواند عادطنه اقایع بد را ایجاد کند. همۀ انسانها نناهنار اند، چون کتهاب م هدد بهه مها چدونه مد

یک از ما طیهق لخهف (. هیچ23:3اند" )رامیان اند ا از جالل ادا کم ۀمدهنوید: "همه نناه کردهمد

این، اقتهد اهدا بهدی را بهر یا رحمت ادا نیستیم، بلنه ف   طیهق محنومیهت ابهدی هسهتیم. بنهابر 

کند، اواه برای مأدیب فرزندانش یا برای هدایت لیرای نداران به سوی موبه یا نهاال انسانها نازل مد

مهوانیم اهدا را اخاکهار یهک از مها مندداارِی محنومیت ا نابودی بر نناهناران سختدل باشد، هیچ

ما اا را جالل دهد ا باع  ایرریت قهوم اا بدانیم. نهایتاً، همه چیا در ادمت اهداف نینوی اداست 

انهد )همچهون فرعهون، شود. با این حال بایهد بهدانیم کهه در مجهازات رشارت کسهانینه نجهات نیافته

اسیت ا قدرمش جالل مد یابد )مراجگه کنید به کنگانیان ا باِبلیها(، ادا از طریق منایش عدالت، قدر

 (.24-14:9؛ رامیان 16:9ارا  

نهه ف ه   -یرانۀ کلر ماریخ، یگند مصلوب شدن مسهیح، موسه  اهدا م هررر شهده بهودبدمرین عمل رش

ح ی ت اقون این امفاق، بلنه همۀ اع ل مربوط به ۀن م ررر شده بود. کلیسای اارشلیم این موضهون 

را مصدیق کرد، چون دعا کردند: "در ااقع در همین شهر بر ضد بندو م دد مو عیسهد کهه مهو م هرر 

دند. هیرادی  ا پنخیود پیالطُ ، با لیریهودیان ا قوم ارساهیهل دسهت بهه دسهت فرمودی جمع ش

" همه اع لد را که مو با قدرت ا ارادو اود از پیش م رر فرموده بودی به انجام رسانیدندهم دادند ا 

( همۀ اع ل کسانینه در مصلوب کردن عیسد رشکت داشتند، "از پهیش موسه  اهدا 27:4)اع ل 

کننهد، چهون ایهن اضوح ادا را از لحاظ ااالقد رسزنش مند". با این حال رسوطن بهمگین شده بود

اش در پنخیناسهت اضوح در موعظههاع ل نتیجۀ انتخابهای ارادی انسانهای نناهنار بود. پرتد به

اسهیلۀ بهدانهد اهدا بهه دسهت شه  مسهلیم شهد، نوید: "ش  این مرد را، که مخابق ن شه ا پیشمد

دانهد (. در یک جمله، اا ن شهه ا پیش23:2" )اع ل به صلیب میخنوب کردید ا کُشتید نناهناران

سازد. ادا ۀنها را مجزهور ننهرد برعلیهه دین" مرمز  مدادا را به م صیر ااالقد اع ل "انسانهای بد
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ل، ۀنها ۀنها اجرا کرد ا به هرحا انتخابهای ارادیاش را از طریق شان عمل کنند؛ بلنه ادا ن شهاراده

 مسئول این انتخابها بودند. 

 تجزیه و تحلیل آیات مربوط به خدا و رشارت. .8

بگد از نداهد بر بسیاری از ۀیات دربارو بنارنیری اع ل رشیرانۀ انسانها ا دیوها موس  مشیرت الهد 

 موانیم بدوییم؟اسیلۀ مجایه ا محلیل چه مدادا، ما به

کنهد، ا حتهد از رشارت بهرای جهالل اهود ا فش استفاده مدالف. ادا از همه چیا برای مح رق اهدا

 کند.ایرریت ما استفاده مد

شود ما ما را دچار مشهنل کنهد، مخهابق ۀمهوزو مشهیرت الههد درنتیجه اقتد رشارت اارد زندند ما مد

مری داشته باشیم که "همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارنهد موانیم اطمینان عمیقمد

(. ایهن نهون اعت هاد بهه یوسهف 28:8اند، بها ههم درکارنهد" )رامیهان حسب ارادو اا اواسته شده ا به

" ادا ۀنرا به ایر ملییهر دادمواناید داد که به برادرانش بدوید: "ش  برای من ن شۀ بد کشیدید، الد 

 (. 20:50)پیدایش 

یابهد. کتهاب ان جهالل مددا حتهد در مجهازات رشیهر موانیم با مرد ا لرز بفهمیم که اههمچنین مد

نوید: "ادااند هر چیا را برای لایت ۀن سااته است ا رشیران را نیا بهرای راز بهال" م دد به ما مد

کند: "اشم انسان مو را سهپاد اواههد ، مرجمۀ قدیم(. همچنین مامورنوی  مأیید مد4:16)امثال 

اسهت کهه اهدا از رشارت بهرای ( منونۀ ااضحد 24-14:9(. ا فرعون )رامیان 10:76نفت" )ماامیر 

 کند.جالل اود ا ایرریت قومش استفاده مد

 ااطر بدی رسزنش شود.ارزد ا هرنا نزاید بهب. به هرحال، ادا هرنا رشارت مند

بههازنو شههد، عیسههد از پههیش  28-27:4ا  23:2های بههاط کههه از اعهه ل ای ماننههد بیانیهههدر بیانیههه

ۀمیهاد:  صیر ااالقد کسانینه ۀن را اجهرا کردنهد، درههم مدبرنایدند ادا برای مصلوب شدن را با م

راد. اما اای بهه حهال ۀن کسهد کهه اا را مسهلیم مد م رر است،"الزته پرس انسان بسوی ۀنچه برایش 

مهر (. عیسد در یک بیانیهۀ کلرد21:14؛ مرق  24:26؛ م ایسه کنید با متد 22:22کند" )لوقا مد
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ههاید شهود! حهت ً للاشههاید مدای بر دنیا کهه باعه  چنهین للاشنوید: "ا دربارو رشارت دنیا مد

 (. 7:18ها شود" )متد پیش اواهد ۀمد، اما اای بر کسد که باع  این للاش

شهویم، ااطر رشارمد که اودمان مرمنهب مدنوید ادا را بهطور مشابه در هشدار به ما مدیگ وب به

شود، نزاید بدویهد: "اداانهد مهرا بهه اسوسهه اسوسه مدنوید: "کسد که نرفتار م رصر ندانیم، اا مد

انهدازد. انسهان اقتهد دچهار اندااته است" چون ادااند از بدی ماا است ا کسد را به اسوسه مند

نوید ادا مند (. این ۀیه14-13:1شود که مجذاب ا فریفتۀ شهوات اود باشد" )یگ وب اسوسه مد

کند که ما هرنا نزاید فنهر کنهیم اهدا مناینهدو شخصهد دشود؛ بلنه مأیید مهرنا باع  رشارت مند

ااطر اسوسهه مهوانیم اهدا را بههبرای اسوسه کردن ماسهت یها مسهئول اسوسهه اسهت. مها هرنها مند

ا رسزنش کرده یا فنر کنیم که انر در برابر اسوسه مسلیم شویم، اا با ما مواف ت اواهد کرد. ما باید ب

کنند، م رصر بدانیم، اما هرنها ن یا کساند را که ما را اسوسه مدرشارت م ابله کنیم ا همیشه اودما

 نزاید ادا را م رصر بدانیم.

دهند که "علرتهای اانوی" )انسانها، فرشتدان ا دیوهها( ااقگهد هسهتند ا اضوح نشان مداین ۀیات به

هها حاصهل انسانها باع  ایجاد رشارت شده ا مسئول ۀن هستند. انرچه ادا م ررر کرده کهه ایهن چیا 

، ا انجهام ۀن نجام رشارت ماراستادا همچنان از اطور کلرد ا هم با جاهیات ااص، اما شوند، هم به

اسیت اا ایجاد مند  سازد.کند یا اا را ساااار رسزنش مندموس  "علرتهای اانوی"، مردیدی در قدر

م اههدافش اسهتفاده ما باید موجه کنیم کهه راش دیدهر بهرای بیهان ایننهه اهدا از رشارت بهرای انجها

ااطر رشارت رسزنش شهود، راش اوشهایندی نیسهت. ارزد ا نزاید بهارت مندکند، الد هرنا رش مد

نیری کنیم که اا ادای نینهو ا عهادل نیسهت، ا ارزد، باید نتیجهانر بدوییم ادا اودش رشارت مد

بهرای انجهام اههدافش  درنتیجه اصالً ادا نیست. از طرف دیدر، انر مگت د باشیم کهه اهدا از رشارت

کند، در این صورت باید بپذیریم که رشارمهاید در دنیها هسهت کهه اهدا ۀنهها را در نظهر استفاده مند

شهود کهه مواند اههدافش را مح رهق سهازد. ایهن باعه  مدنداشته، محت کنرتل ادا نزوده ا ادا مند

ست که ادا را داسهت دارنهد سختد مأیید کنیم که "همه چیا" با هم برای ایریت کساند در کار ابه
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(. انر رشارت اارد دنیا شد، با اجود ایننهه اهدا ۀن 28:8اند )رامیان ا به حسب ارادو اا اوانده شده

اواست ا اواهان اجود ۀن نزود، پ  چه مضمیند داریم که رشارمهای بیشهرتی نخواههد بهود را مند

موانهد ۀن را بهرای انجهام یهم کهه اا مداواههد؟ چهه مضهمیند دارکه اا ۀنهها را در نظهر نداشهته ا مند

 اهدافش بنار برد یا حتد بر ۀن پیراز شود؟ قخگاً این یک نظر اانوی نااوشایند است.

شههان رسزنههش ا دااری انهااطر اعهه ل رشیر درسههتد موجههودات ااالقههد ]انسههان[ را بهههپ. اههدا به

 کند.مد

 از ۀنها در اشگیا است:کنند. یند بسیاری از عزارات کتاب م دد این را مأیید مد

. په  مهن ههم ۀنهها را بهه برنهدلذت مدکنند ا از نناه کردن دل اود رفتار مد میل"اینها به 

سهازم، زیهرا اقتهد ۀنهها را اوانهدم، جهواب ندادنهد ا بالهد که از ۀن احشت دارند، نرفتار مد

زشهت بهود ا هندامد که با ۀنها سخن نفتم نوش ننردند، بلنه کاری کردند که در نظهر مهن 

 (.4-3:66راهد را انتخاب منودند که مخالف رضای من بود" )اشگیا 

اوانیم: "ادا انسان را راست ۀفرید، اما ایشهان کشهفیات دلخهواه اهویش را طلزیدنهد" همچنین مد

ندهمیشه موجودات مسئول، به(. 29:7)جامگه  هاید که ۀن را ، اواه انسان یا دیو ااطر رشارت م رصر

. کتهاب م هدد دامئهاً ارزد، همیشهه طیهق مجهازات اسهتموجودی که رشارت مدد، ا دهنانجام مد

کنهد. انهر مها ااطر نناهامنهان مجهازات مدکند که ادا عادل ا منصف اسهت کهه مها را بههمأیید مد

مهوانیم بها ارادو اا م ابلهه کنهیم، در ایهن مخالفت کنیم که اا نزاید اخاید در ما بیابد، چون مها مند

د به پاسخ پول  دربارو این سؤال بیندیشیم: "یند از ش  به من اواهد نفت: "پ  دیدر صورت بای

سازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادو اا م اامهت کنهد؟" ای ۀدم، مهو کیسهتد چرا ادا ما را مالمت مد

ن پرسد: "چرا مرا بهه ایهن شهنل سهااتد؟" )رامیهانر مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزهکه به ادا جواب مد

کنیم کهه ایهن خاب مهدانت ارادیطور دانیم که بهارزیم، مد(. در هر موردی که رشارت مد19:9-20

 ااطر ۀن رسزنش شویم.درستد باید بهشویم که بهکار را انجام دهیم ا متوجه مد
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 . رشارت، یک چیا ااقگد است، نه یک مصورر باطل، ا هرنا نزاید رشارت ارزیم، چهون ایهن همیشهه 

 ا دیدران ۀسیب اواهد زد.به ما 

هانه در کتاب م دد دامئهاً مگلهیم مد دههد کهه مها هرنها حهقر نهداریم کهه رشارت بهورزیم ا بایهد مرصر

( ا انهر 13:6اودمان ا دنیا، با ۀن م ابله کنیم. باید دعا کنیم که مها را "از رشیهر رههاید ده" )متهد 

تهاب کگد کنیم کهه اا را بهازنردانیم. کند، باید سبزینیم که کسد از ح ی ت منحرف شده ا اخا مد

نوید: "انر کسد از ش  از ح ی ت منحرف نردد ا شهخص دیدهری اا را برنردانهد، ی هین م دد مد

داشته باشید که هر ک  نناهناری را از راه نادرسهت بازنردانهد، جهاند را از مهرگ اواههد رهانیهد ا 

کهه رشارت انجهام  بخواهیمما نزاید حتد (. 20 -19:5نناهان بیش ری را اواهد پوشانید" )یگ وب 

ۀلود در ذهن ن بهه ایهن مگناسهت کهه بهه ۀنهها اجهازه بهدهیم بها های نناهشود، چون پرارش اواسته

 ( ا به این طریق منجر به ۀسیب راحاند ما شوند.11:2جامنان "در جن " باشند )اال پرتد 

کند، باید به یهاد داشهته باشهیم ستفاده مددر مفنر دربارو ایننه ادا از رشارت برای انجام اهدافش ا

که انجام بگضد از کارها برای ادا درست است، الد برای مها نادرسهت اسهت. مهثالً اهدا از دیدهران 

پذیرد. اا در پد جالل اود اسهت. دااری نههاید را اواهد اا را پرستش کنند ا پرستش ۀنها را مدمد

کند، اما به برای اجرای اهداف نینویش استفاده مد بر اخاکاران اجرا اواهد کرد. همچنین از بدی

کند: "بهین ۀنچهه ای را با مأیید از ۀنوستین ن ل مددهد. کالوین بیانیهما اجازو انجام این کار را مند

برای ارادو انسان مناسب است ا ۀنچه برای ادا مناسب است، یک فرق عظیمد اجهود دارد... چهون 

ینهک از ِهرمهان باا 2رسهاند."ای رشیر، ارادو عادطنۀ اود را به مح رق مدادا از طریق ارادو بد انسانه

کند که اودش از چاقوی بسیار میا استفاده اواهد کهرد، امها بهه فرزنهدش قیاد االدی استفاده مد

کند دهد که ادا اودش از رشارت استفاده مداجازه نخواهد داد که از ۀن استفاده کند، ا نشان مد

دههد. انرچهه مها یش را انجام دهد، اما هرنا به فرزندانش اجازو انجام این کهار را مندما اهداف نینو

(، 1:5باید از شخصیت ااالقد ادا در طری های بسیار رسمشق بدیریم )م ایسه کنید بها افسسهیان 

 اما این یند از طری هاید است که نزاید از اا رسمشق بدیریم.
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کنیم کهه چدونهه اهدا اید به این اعهرتاف برسهیم کهه درک منهدهای مذکور، بچ. با اجوِد همۀ بیانیه

ه مد مواند انجام اع ل بد ما را م ررر کند ا همچنان مها را مسهئول ایهن کارهها بدانهد ا اهودش م رصر

 نزاشد.

دههد. امها موانیم مأیید کنیم که همۀ اینها راست اسهت، چهون کتهاب م هدد ۀنهها را مگلهیم مدما مد

مواند ما ۀارد یا چخور مدادا این رشای  را به اجود مد چخورنوید که ما مند کتاب م دد دقی اً به

کند ا ما باید بها را مسئول کاری بداند که اا ۀن را م ررر کرده است. در اینجا کتاب م دد سنوت مد

  3ماند".عنوان یک راز باقد مدِبرکوف موافق باشیم که نهایتاً "مسألۀ رابخۀ ادا با نناه به

 ا ما "آزاد" هستیم؟ آیا ما "ارادۀ آزاد" داریم؟آی .9

بهرد، په  ۀیها مها اصهالً ۀزادیهم؟ پاسهخ ۀن اش را در همۀ اقهایع بنهار مدانر ادا کنرتل مشیرت الهد

چیسهت. نهاهد ااقهات مهردم دربهارو ایهن سهؤال  ۀزادیبستدد به ایهن دارد کهه منظورمهان از کلمهۀ 

کننهد کهه منظهور اودشهان یها اضهوح مگریهف مندبهپایان اواهند داشهت، چهون هرنها مزاحثات بد

راد کهه ایهن نفتدهو را شان از "ۀزادی" چیست، پ  این کلمه به طهرق نونهانوند بنهار مهدمخالفین

 سازد.ملشوش مد

شود که کنرتل مشهیرت الههد اهدا را بهر همهه ۀن نون ۀزادی که لالزاً موس  کساند در نظر نرفته مد

ای کهه بتوانیهد ادی اار  از عمل ندههداری ا کنهرتل اهدا اسهت، ۀزادیکنند، نوعد ۀز چیا اننار مد

مصمی مد را بدیرید که بر اساد چیاهاید اهار  از اودمهان نیسهت. کتهاب م هدد در ههیچ کجها 

نوید ما از این لحاظ ۀزادیم. انر عیسد مسیح ااقگاً "به کلمۀ قوت اهود حامهل همهه موجهودات مند

کنههد" دیم( ا انههر اههدا "همههه چیاههها را موافههق رأی ارادو اههود مد، مرجمههۀ قهه3:1بههوده" )عاانیههان 

، مرجمۀ قدیم(، این نهون ۀزادی لیهرممنن اسهت. انهر ایهن درسهت اسهت، اهار  از 11:1)افسسیان 

کنرتل مشیرت الهد بودن، به مگنای عدم اجود است! "ۀزادی" مخلهق، اهرا  کامهل از کنهرتل اهدا، 

شهود، امنانپهذیر نیسهت. د موس  ادا ندهداری ا ههدایت مدسادند در دنیاید که با مشیرت الهبه
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انر منظور شخص از "ارادو ۀزاد" این است، پ  این در مناقد با کتاب م دد اسهت کهه بدهوییم مها 

 ارادو ۀزاد داریم. 

مها مصهمی ت  -، ۀزادیهممواند ۀزاد باشهدمرین شنلد که هر مخلوق ادا مداز طرف دیدر، ما به عالد

نیری، اهدا مهانگد . در هندام مصهمیمنذارندمأایرات ااقگد بجا مدیم، مصمی مد که نیرمد ارادی

کنیم. از این لحاظ، قخگاً مخابق کتاب های ن عمل مدکند ا مخابق اواستهمان ایجاد منددر اراده

ه بموانیم بدوییم که ما "ارادو ۀزاد" داریم. ما بهم دد مد ب اشهیم کهه قهدرت انتخهااضهوح بایهد مرصر

نراید ارادی داریم ا انتخابهای ما نتایج ااقگد را در جهان به همراه دارند؛ انرنه به اخای رسنوشهت

رسیم که انتخابهای ما مهم نیستند یها ااقگهاً شویم ا بنابراین به این نتیجه مدیا جانراید نرفتار مد

 موانیم انتخابهای ارادی داشته باشیم.مند

 

 

 پ. حکومت

( همامهاند. اجهه سهوم 2( حفظ ا ندهداری ا )1جه اال مشیرت الهد صحزت کردیم، )ما دربارو دا ا 

از انجام همهۀ کارههایش در دنیها ههدفد دارد ا اا بها مشیرت الهد ادا نشاندهندو این است که ادا 

ر ماامیهر . مها دکند ما اهدافش را اجهرا کننهدایت مدکند یا همه چیا را هدمشیرت الهد حنومت مد

، مرجمههۀ قههدیم(. بگههالاه، "بهها لشههنرهای 19:103"سههلخنت اا بههر همههه مسههلر  اسههت" ) اههوانیم:مد

موانهد مهانع اا بشهود ا یها از اا کند. کسد مندۀس ند ا یام مردم جهان مخابق ارادو اود عمل مد

کنهد: "از اا ا بهه اا ا مها اا همهه چیها (. پول  مأیید مد35:4کند؟" )دانیال بپرسد: "چرا چنین مد

دانهد کهه اهدا بهر همهه چیها حهاکم اسهت ا ، مرجمۀ قدیم(. چهون پهول  مد36:11)رامیان  است"

مواند اعالم کند: "همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را کند ا مداهدافش را در همۀ اقایع اجرا مد

 (.28:8)رامیان  اند، با هم درکارند"داست دارند ا به حسب ارادو اا اواسته شده

 انسانی ما ج. ارزش اعامل
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در مهدیریت دنیها بها مشهیرت  از طریهق اعه ل انسهاندشاید ما ناهد ااقات فراموش کنهیم کهه اهدا 

کنیم که اع ل ا انتخابههای کند. انر این را فراموش کنیم، در این صورت فنر مداش عمل مدالهد

ا بهرای جلهونیری از نذارنهد. مهدمنکنند یا مهأایر زیهادی ما بر جریان اقایع مفاات زیادی ایجاد مند

 کنیم.ات زیر مأکید مدمفاهم دربارو مشیرت الهد ادا، بر ننسو 

 ما همچنان مسئول اعامملان هستیم. .1

را بهه همهراه دارنهد.  نتایج ااقگد ا جااداند ا مهمهداع ملان سااته، اع لد که  مسئولادا ما را 

د کرد. انر مها کهار ا حفظ اواهاش، اصوصیات مسئولیت ا ارزش ر ادا در همۀ اع ل مشیرت الهد

یت  درست بننیم ا از ادا اطاعت کنیم، اا به ما پاداش اواهد داد ا امور زندنی ن در این دنیا ا ابدر

اوبد پیش اواهد رفت. انر اخا کنیم ا از ادا نااطاعتد کنیم، مها را مأدیهب ا احهت طً مجهازات به

ح ایق به ما کمک اواهد کهرد  رفت. مشخیص اینبدی پیش اواهد مان بهاواهد کرد ا امور زندند

 شان در اجتناب از منزلد ا نااطاعتد، حنمت داشته باشیم. که در صحزت با دیدران ا مشویق

 دهند. اعامل ما نتایج واقعی به همراه دارند و جریان وقایع را تغییر می .2

عادات لذاید بدی داشته باشهم، انر من در کارهای عادی دنیا، مراقزت از سالمتم را نادیده بدیرم ا 

 مأایرامدما  اع لمیرم. ادا م ررر کرده که یا با النل یا منزاکو، جسمم را ۀزار دهم، احت طً زادمر مد

دانیم کهه را به همراه داشته باشند. ادا م ررر کرده که ما باع  اقون رایدادها شهویم. الزتهه مها منهد

ایهن راز، مها چهه رسهد بهه هفتهۀ ۀینهده یها سهال ۀینهده. امها  امهۀحتد بهرای اد -ای داردادا چه ن شه

را  دچیاههای اهوب، دراواهیم یافهت کهه اا انر به ادا اعت د کنیم ا از اا اطاعت کنیمدانیم که مد

 ریای کرده که از طریق این اطاعت حاصل شود!برنامه

احتیهاط رازمهره را در  منها از اهدا اطاعهت کنهیم، بلنهه حنمهت ااین باید مها را مشهویق کنهد کهه نهه

نیم که اینها لالزاً طری هاید هستند که ادا بهرای اقهون نتهایج اهاص در مان بنار بایم ا بدازندند

بیند کنیم که اخرات یا اقایع بهدی در ۀینهده رخ اواههد برد. برعن ، انر پیشمان بنار مدزندند
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موانیم دریابیم کهه م، در این صورت مدداد، ا از راشهای منخ د برای جلونیری از ۀنها استفاده نننی

 ای بود که ادا بنار برد ما اجازه بدهد که این چیاها ااقع شوند!ف دان عمل ما اسیله

دعا یکی از اعامل خاصی است که نتایج قطعی به همراه دارد و جریان وقایع را تغییور  .3

 دهد.می

اقتهد مها  4نتهایج در دنیها باشهد. همچنین ادا م ررر کرده که دعا اسیلۀ بسیار مهمهد بهرای حصهول

کنیم، لالزاً متوجه اواهیم شد کهه اهدا م هررر صادقانه برای یک شخص یا رشای  ااص شفاعت مد

برای ایجاد ملییرات در دنیا باشد. کتهاب م هدد ایهن را بهه مها یهادۀاری  ایاسیلهکرده که دعای ما، 

اید" )یگ هوب ون ۀن را از اهدا نخواسهتهاواهیهد نداریهد چهکند ا مد نوید: "ش  ۀنچهه را کهه مدمد

اید، بخواهید ما به دسهت ۀاریهد ا اوشهد نوید: "ماکنون چیای به نام من نخواسته(. عیسد مد2:4

 (. 24:16ش  کامل نردد" )یوحنا 

 

 

 درنتیجه، ما باید عمل کنیم! .4

تظهر نتهایج اقهایع ه ا منکند کهه بها منزلهد نشسهتۀموزو مشیرت الهد، به هیچ عنوان ما را مشویق مند

 ااص باشیم. الزته شاید ادا قزل از اقدام به عمل، بر نیهاز بهه انتظهار در نهاد اا ا اعهت د بهه اا، بهه

شتزاه نیست. اما انر ف ه  بدهوییم کهه بهه این قخگاً ا -جای اعت د به مواناییهای اودمان مأکید کند

منزلد محهد ا محریهف ۀمهوزو مشهیرت  مسئوطنه عمل کنیم، این به جای ایننهکنیم، ادا اعت د مد

 الهد است. 

عمالً، انر یند از پرسان من منلیف مدرسه داشته باشد که باید ما راز بگد انجام شود، من حهقر دارم 

دانم کهه که قزل از ایننه برای بازی به بیران براد، اا را مجزور کنم که کارش را انجام دهد. مهن مهد

مدمها پهیش م هررر کهرده کهه ایهن منهره چهه اواههد بهود، امها مهن  منرو اا در دست اداست ا ادا از

دانم که انر اا درد بخواند ا منلیف داند. من ف   مددانم که این منره چیست ا پرسم هم مندمند
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اش را با امانتداری انجام دهد، یک منرو اوب اواهد نرفت. انر این کهار را نننهد، یهک منهرو مدرسه

وزو مشهیرت الههد بایهد مها را مشهویق کنهد کهه اعهت د کامهل بهه کنهرتل اوب نخواهد نرفت. پ  ۀم

حاک نۀ ادا را با مشخیص این موضون درۀمیهایم کهه اسهتفاده از اسهایل رازمهره بهرای پیشهاد امهور 

مخابق برنامۀ ادا واری است. ای ن قلزد به مشیرت الهد ادا دلرسدکننده نیست، بلنه محررکهد 

 برای عمل است.

 شود؟وانیم این آموزه را کامالً درک کنیم، چه میاگر ما نت .5

ق مد رسد که باید بدویهد: کند، دیر یا زاد به جاید مدهر ای نداری که دربارو مشیرت الهد ادا مگمر

ها چنین چیهای را نفهت، نوعد باید دربارو همۀ ۀموزهموانم این ۀموزه را کامالً درک کنم". به"من مند

طور اهاص بهر (. اما این بهه1ا ادا بینران است. )مراجگه کنید به فصل چون درک ما محداد است 

دهد، ما باید به ۀن ای ن داشته کند. چون کتاب م دد ۀن را مگلیم مدۀموزو مشیرت الهد صدق مد

 کنیم که چخور با مگالیم دیدر کتاب م دد در مناسب است. باشیم، حتد اقتد کامالً درک مند

 

 گراییانجیلی دیگر: نظر آرمینخ. یک دیدگاه نهضت 

یک نظر بارگ دیدری اجود دارد که بسیاری از مگت دین به نهضت انجیلیها بهه ۀن مگت دنهد، کهه مها 

نراید اعت اد دارنهد، کسانینه به دیدناه ۀرمین 5نراید" بنامیم.برای سهولت باید ۀن را دیدناه "ۀرمین

کهه بهرای فردریهت ااقگهد انسهان  های ااقگد انسانانتخابا ۀزادی ااقگد مگت دند که ادا برای حفظ 

ریای کنهد. بنهابراین ۀنهها مواند باع  انتخابهای دااطلزانۀ ما شود یا ۀنها را برنامههواری است، مند

کنند که حضور مشیرت الهد ادا یا کنرتل ماریخ نزاید همۀ جاهیات ااص هر رایداد نیری مدنتیجه

دههد ا دهنهد، اهدا ااکهنش نشهان مدتخابها ا اع ل انساند رخ مدرا در برنیرد، بلنه ف   اقتد ان

شهود. همچنهین طرفهداران دهد که نهایتاً اههداف اش در دنیها انجهام مدطوری این کار را انجام مد

  انهوان موانسهتند موسهنویند اهداف ادا در دنیا، بیشرت اهداف کلرهد هسهتند ا مدنراید مدۀرمین

 وند. مختلف اقایع ااص انجام ش
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 موان در چهار ننتۀ اصلد در زیر االصه کرد:نراید را مدنظر ۀرمین

اند، اسهتثنا  هسهتند ا نحهوو های کنرتل مشیرت الهد ادا ذکر شدهعنوان منونهۀیامد که به .1

 کنند.عملنرد عادی ادا در امور انسان را موصیف مند

 داند.دیدناه کالوینیسم، به اشتزاه ادا را مسئول نناه مد .2

 گد باشند.موانند انتخابهای ااقانتخابهاید که ادا مسزرب ۀنها بوده، مند .3

دهههد، درحالینههه دیههدناه نرایههد، زنههدند مسههئوطنۀ مسههیحد را مههرایج مددیههدناه ۀرمین .4

 دهد.نراید اخرناک را مرایج مدکالوینیسم، رسنوشت

طور ااص بهر دهد که بهن مدنراید را نشااین مخالفتها، ندراند اساسد ا رایج طرفداران نظر ۀرمین

 کند.حفظ ۀزادی ا انتخاب انسان یرکا مد

 گرایید. پاسخ به نظر آرمین

و زیادی در دنیای نهضت انجیلد، این چهار نظر ۀرمین نرایهد را مت اعدکننهده اواهنهد دانسهت. عدر

دشهان، ۀنها احساد اواهند کرد که این مزاحثات نشاندهندو چیای است که در دران نسزت به او 

دانند ا این مزاحثهات بهه بههرتین شهنل، مأکیهدهای منهررر کتهاب اع لشان ا نحوو عملنرد دنیا مد

مهوان بهه نظهر دهنهد. امها مدم دد دربارو مسئولیت ما ا عواقب ااقگد انتخابهای مها را موضهیح مد

 نراید پاسخهاید داد.ۀرمین

دا ا نحوۀ عملکرد عادی خوهای غیرعادی هستند یآیا این عبارات کتاب مقدس، منونه .1

 کنند؟را توصیف می

 داد یا ااص اشاره مدهای کنرتل مشیرت الهد ادا ف   به اقایع محدر پاسخ به مخالفتد که منونه

رسهد ها بیش رند )به مخالب باط مراجگه کنید(، ا بهه نظهر مدموان نفت که ااطً این منونهکنند، مد

اند. بگهالاه، بسهیاری از ۀیهامد کهه دربهارو ادا طراحد شده که برای موصیف نحوو عملنرد همیشدد

همهه کنند، بسیار کلرد هستند: مسیح دامئاً "به کلمه قوت اود حامهل مشیرت الهد ادا صحزت مد

کنهد" را موافهق رأی اراده اهود مد همه چیاهها، مرجمۀ قدیم( ا ادا "3:1بوده" )عاانیان  موجودات
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های اسهتثناهد از این عزارات کتاب م دد، چیهای بهیش از منونهه، مرجمۀ قدیم(. 11:1)افسسیان 

مداالۀ لیرعادی ادا در امور انساند را در نظر دارند؛ ۀنها نحوو عملنرد همیشدد ادا در جههان را 

 کنند.موصیف مد

 سازد؟آیا آموزۀ کالوینیسم دربارۀ مشیّت الهی خدا، خدا را مسئول گناه می .2

نهرده یها چون ادا ۀنها را م ررر ننوید ادا مسئول نناه ا رشارت نیست، نراید که مداستدطل ۀرمین

نوید اهدا م هررر اضوح مدسادند بسیاری از متوند را که به، بهشان نشدهبه هیچ عنوان باع  اقون

 7ۀارنهد )بهه بخهش ب. کند که بگضیها نناه کنند یا اع ل رشیرانه انجام دهند را به حساب مندمد

موان م ررر کردن اقایع موس  اهدا را سختد مدجگه کنید(. درحالینه از لحاظ انساند، بهدر باط مرا

کنهد کهه با اع ل دااطلزانۀ منایندنان ااالقد شخصد مخزیق داد، اما کتاب م دد بارها مأیید مد

موانهد نشهان دههد کهه چهرا اهدا نرایهد مندرسد کهه نظهر ۀرمینهر دا مورد درست است. به نظر مد

اسیت اود ا مسهئولیت انسهاند ا فهردی مند مواند به این طریق در دنیا عمل کند ا در عین حال قدر

 ما برای نناه را حفظ کند. 

 اشند؟توانند انتخابهای واقعی بآیا انتخابهای مقّرر شده توسط خدا، می .3

باشهند، بایهد ای ااقگهد موانند انتخابههدر پاسخ به این ادعا که انتخابهای م ررر شده موس  ادا مند

فرضد است که داباره بر اساد مجربه ا شهود انسهاند اسهت، نهه بهر اسهاد نفت که این ف   پیش

نوید ادا از طریهق ارادو مها، قهدرت انتخهاب مها ا متون ااص کتاب م دد. کتاب م دد بارها مد

د هسهتند ا ابههای ااقگهکند که انتخابهای ما، انتخأیید مدکند ا دامئاً مااتیار شخصد ما عمل مد

نوید این انتخابهها مانند. این استدطل که مدبه همراه دارند ا این نتایج ما ابد باقد مد نتایج ااقگد

کننهد. بهه رسد که ادا را رصفاً بر اساد مجربهۀ فهاند انسهاند محهداد مدااقگد نیستند، به نظر مد

اسهت ا مسهئولیت  اقگهدا کند کهه چهه چیهای مههم اسهت، چهه چیهای هرحال، ف   ادا مگیین مد

 شخصد ا ااقگد در جهان چیست.
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گرایی خطرنواک را تورویج آیا دیدگاه کالوینیسم دربوارۀ مشویّت الهوی، یوک تنوشوت .4

 دهد؟می

نراید اخرنهاکد را مهرایج نوید دیدناه کالوینیسم دربهارو مشهیرت الههد، رسنوشهتمخالفتد که مد

ند، یگند چیای که بر کنهرتل حاک نهۀ اهدا ا کیافتۀ مشیرت الهد را درک منددهد، ۀموزو اصالحمد

کند. مثرو اعت اد همیشدد به این ۀموزه، اعت د قابل درک به ادا نیاز به اطاعت مسئوطنه مأکید مد

در همۀ موقگیتها، سپاسدااری از همۀ برکات ادا ا صا در انوان مصیزتها اواهد بود. اینهها ماایهای 

 ۀمیا ادا نیست. های حنی نه ا محزت  از محدادو ن شهۀناهد از این است که هیچ چیای اار 

 گرایی.مخالفتهای دیگر با نظر آرمین .5

نراید که در باط ذکر شد، بگضد از مخالفتهای باقی نهده عالاه بر پاسخ به چهار ادعای ااص ۀرمین

 دربارو ۀن باید مورد موجه قرار نیرند.

 مواند از ۀینده ۀناه باشد؟ نراید، ادا چدونه مدالف. از دیدناه ۀرمین

مواند از جاهیات انتخابهای ۀیندو نرایان به این مخالفت، این است که ادا مندپاسخ بگضد از ۀرمین

مواند ۀینده را بزینهد، نویند ادا از ۀینده ۀناه است، چون مدانسان ۀناه باشد، درحالینه دیدران مد

امفاقات است. االین پاسخ، اساساً ایدو علم مخلق الههد سزرب مریای کرده یا ااطر ایننه برنامهنه به

شهود. اضهوح در متهون زیهادی از کتهاب م هدد اننهار مدرسهد کهه بهکند ا به نظهر مدرا اصالح مد

نرایهان، انتخابههای ۀزاد بدانهد. انهر مواند انتخابهای ما را بر اسهاد اواسهتۀ ۀرمیندامین پاسخ مند

است، پ  ۀنها اابت هستند ا بنابراین موس  چیای از پیش مگیهین  انتخابهای ۀیندو ما شنااته شده

نرایهد، انهر ناپذیِر جهان(. از نظهر ۀرمیناند )اواه رسنوشت باشد یا نظام علت ا مگلول اجتنابشده

 ۀنها اابت هستند، پ  "ۀزاد" نیستند )از پیش مگیین نشده یا بدان علرت(.

اشهته مواند اجهود داواست، پ  چخور رشارت مدرت را مندنراید، انر ادا رشاب. از دیدناه ۀرمین

 باشد؟
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اواهد، په  ایهن ظهاهراً قهدرت مخلهق اهدا را افتد، با اجود ایننه ادا ۀن را مندانر بدی امفاق مد

اواست از بدی جلونیری کند، اما قادر به انجام ایهن کهار نزهود. پاسهخ متهداال کند: اا مداننار مد

امنهان رشارت  ه کهاز رشارت جلونیری کند، اما اجهازه داد  موانستمدکه ادا نراید این است ۀرمین

مها مضهمین کنهد کهه فرشهتدان ا انسهانها ۀزادی طزم بهرای انتخابههای مگنهادار را  اجود داشته باشهد

بخشد نیست، چون انر انتخابها باید شامل امنهان انتخابههای اواهند داشت. اما این پاسخ رضایت

رسهاند کهه اهدا بایهد امنهان انتخابههای د ما بتواننهد ااقگهد باشهند، ایهن مفههوم را مدۀلود باشننناه

ۀلود در ۀس ن را ما ابد جایا بداند )بها ایهن فهرض کهه مها در ۀسه ن انتخابههای ااقگهد اهواهیم نناه

. پ  انتخابهای اهدا ااقگهد نیسهت، چهون اا اداستداشت(. اما مشنل بارنرت، مسألۀ انتخابهای 

ند رشارت ارزد، یا انتخابههای اهدا ااقگهد اسهت ا ایهن امنهان اجهود دارد کهه شهاید یهک راز موامند

انتخاب کند که رشارت ارزد. هر دا استنزاط نادرست است ا بنهابراین دلیهل اهوبد بهرای رد نظریهۀ 

ه نراید است، که انتخابهای ااقگد باید امنان انتخاب رشارت را مجاز بداننهد. امها ایهن مها را بهۀرمین

بخشهد بهرای ۀن نراید پاسهخ رضایترسد مخابق نظریۀ ۀرمیننرداند که به نظر مندسؤال اال بازمد

 د؟مواند اجود داشته باشاواست، پ  چخور رشارت مداجود داشته باشد: انر ادا رشارت را مند

 انیم که ادا بر رشارت پیراز اواهد شد؟نراید، ما از کجا بدپ. از دیدناه ۀرمین

نون همۀ رشارمهای دنیا براالف اواستۀ ادا اارد دنیا شهده، په  چخهور مخمهنئ باشهیم کهه انر اک

نوید که بر بهدی پیهراز اواههد ادا در پایان بر ۀن پیراز اواهد شد؟ الزته ادا در کتاب م دد مد

دنیها موانست از اال ۀن را اار  از دنیای اود ندهه دارد ا ایهن بهراالف ارادو اا اارد شد. اما انر مند

بیند کند، پ  چخهور مواند نتیجۀ اقایع ۀینده را که شامل انتخابهای ۀزاد است، پیششد، ا انر مند

 واهد شد، راست است؟انوید اا بر بدی پیراز موانیم مخمنئ باشیم که اعالمیۀ ادا که مدمد

انیم دربهارو مهو سهختد مدشود کهه دریهابیم بها اجهود ایننهه مها بهدا مخالفت ۀار با رشارت باع  مد

عنوان چیای که موس  ادا م ررر شده ا کامالً محت کنرتل اداست، فنر هیافتۀ بدی بدیدناه اصالح
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نویهد نراید نسزت به رشارت اجود دارد کهه مدمری در دیدناه ۀرمینکنیم، اما مشنالت بسیار جدری

 نرتل ادا نیست.رشارت موس  ادا م ررر نشده یا ارادو ادا نیست ا بنابراین قخگاً محت ک

 پاسخ. . فرق بین سؤاطت بد

ناپهذیر ههای کتهاب م هدد، اجتنابپاسخ برای هر یک از ۀموزهبه ااطر درک محداد ما، سؤاطت بد

نراید، نسزتاً متفاات است. از یهک پاسخ کالوینیسم ا ۀرمیناست. اما دربارو این مسأله، سؤاطت بد

موانهد م هررر ( ادا دقی اً چدونه مد1داند: )اطت زیر را مندطرف، کالوینیسم باید بدوید که پاسخ سؤ 

ه نزاشهد ا )طور ارادی رشارت ارزیم ا بها ایهن حهال اهدا بههکند که ما به ( اهدا 2ااطر رشارت م رصر

 طور ارادی انتخاب کنیم.ای را بهمواند باع  شود که ما چیدقی اً چدونه مد

نوعد در ۀنهاهد از عظمهت بینهران اهدا یافهت ۀن بهه نوید کهه پاسهخکالوینیسم به هر دا سؤال مد

مواند فوق از مصورر ما عمل کند. پ  مهأایر ایهن سهؤاطت شود، در ۀناهد از این ح ی ت که اا مدمد

 را بیشرت کند. پاسخ این است که قدرداند ما از عظمت ادابد

ۀینهده، علهت اجهود رشارت بها پاسخ دربارو ۀناهد اهدا از نراید باید سؤاطت بداز طرف دیدر، ۀرمین

د اجود ایننه براالف ارادو اداست ا ایننه ۀیا اا قخگاً بر رشارت پیراز اواهد شد را رها کند. نهاموان

اا، قهدرت مخلهق اا ا اعتزهار  از علهم مخلهق -کاههدۀنها در پاسخ به این سؤاطت، از عظمهت اهدا مد

نجهر بهه سهتایش عظمهت انسهان )ۀزادی اا در پاسخ مهای اا برای ۀینده. این سؤاطت بدمخلق اعده

مانهد، انرچهه ۀیهد ا در دنیها مدشود )رشارت مداواهد( ا قدرت رشارت مدانجام کاری که ادا مند

نرایهد بها اننهار ایهن ح ی هت کهه اهدا رسد کهه نظهر ۀرمیناواهد(. بگالاه به نظر مدادا ۀن را مند

لهد اهدا مسهزرب ایهن انتخابهاسهت، از ا قگهد دارنهد، مواند موجودامد را بسازد که حقر انتخهاب اامد

 کاهد. حنمت ا مهارت ادای االق مد

 

 سؤاالتی برای مرور .2
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ۀموزو حفظ ا ندهداری را مگریف کهرده ا ۀیهامد از کتهاب م هدد را بهرای ح یهت از ۀن بیهان  .1

 کنید. چدونه این مگلیم، پایۀ کارهای علمد است؟

ق نیا ایجاد   ادا ایجاد شود ا کامالً موس  یک مخلو مواند کامالً موسچدونه یک رایداد مد .2

 شود؟

 کنید؟ ش  چدونه رابخۀ ادا با رشارت در دنیا را موصیف مد .3

 که انسانها "ارادو ۀزاد" دارند؟ موانیم بدوییماز دیدناه نویسنده، ما چدونه مد .4

 هم است؟ چرا؟کند، ۀیا اع ل انسانها مانر ادا همه چیا را کنرتل مد .5

 نراید چیست؟ الیه بین ۀموزو مشیرت الهد بر اساد موصیف این فصل ا دیدناه ۀرمینفرق ا .6

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی  .3

ۀیا مفنر دربارو ۀموزو مشیرت الهد، اعت دمان به ادا را بیشرت کرده است؟ ایهن چدونهه نحهوو  .1

اکنهون بها ۀن مفنرمان دربارو ۀینده را ملییر داده اسهت؟ یهک منونهه از سهختد ااصهد را کهه 

مواجه هستید، بیان کنید ا موضیح دهید کهه چدونهه ۀمهوزو مشهیرت الههد بهه طهرز مفنرمهان 

 دربارو ۀن کمک اواهد کرد.

موانید پنج چیا اوبد را که امراز برای ش  امفاق افتاده نام باید؟ ۀیا به ااطر ۀنهها از ۀیا مد .2

 ادا شنرنااری کردید؟

شهود؟ ۀیها مان مدبخت یا شان  باع  اقهون اقهایع زنهدندکنید که ۀیا ناهد ااقات فنر مد .3

کند یا کمرت؟ به بگضد از اقهایگد فنهر کنیهد این مفنر ندراند ش  دربارو ۀینده را بیشرت مد

کم ایهن اقهایع را  دادید، ا در عوض کمکه شاید در نذشته ۀنها را به بخت ا اقزال نسزت مد

در نظر بدیرید. این چه احساد متفاامد نسزت  محت کنرتل پدر ۀس ند حنیم ا مهربانتان

 دهد؟طور کلرد نسزت به ۀینده به ش  مدبه ۀنها ا به

شهوید کهه بهه نظرمهان باعه  ۀیا هرنا درنیر الدوی اع ل "ارافد" کوچهک یها ۀیینههاید مد .4

کند )همچون راه نرفنت از زیر نردبهان یها مهرد اقزالد شده یا از اقزال بد جلونیری مداوش
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ایننه یک نربۀ سیاه رس راهتان قرار نیرد(؟ ۀیا به نظرمان در طول راز، این اع ل منجر به  از

 شود؟ افاایش یا کاهش اعت د ا اطاعتتان از ادا مد

موضیح دهید که چدونه درک صحیح ۀموزو مشیرت الهد باید یک مسیحد را به سهوی دعهای  .5

 مر هدایت کند.فگال

 

 اصطالحات خاص .4

 نرایدۀرمین

 الوینیسمک

 هماماند

 انتخابهای ۀزاد

 ارادو ۀزاد

 حنومت

 حفظ ا ندهداری

 علرت االیه

 مشیرت الهد

 یافتهاصالح

 علرت اانوی

 انتخابهای دااطلزانه

 انتخابهای ارادی

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 28:8رامیان 

اواسهته شهده  "ما مد دانیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا به حسهب ارادو اا

 اند، با هم درکارند".

________________________ 
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کنم، استفاده کنند، بندی نظری که در این فصل از ۀن طرفداری مدمالیم( برای دسته جانراید)یا  جانرایدانرچه ممنن است فیلسوفان از اصخالح  .1

کند که در ۀن ( این نظامد را پیشنهاد مد1مفاهم قرار نرفته: )و سد رازانه مورد راحتد در زبان اندلیسکنم، چون بهاما من از این اصخالح استفاده مند

کند که در ۀن علرت نهاید رایدادها، یک ( این نظامد را پیشنهاد مد2کند؛ ا )انتخاب انسانها ااقگد نیست ا هیچ مفاامد در نتیجۀ رایدادها ایجاد مند

داند که دیدناه کتاب م دد را با نظامهای راحتد انت ادهاید را مجاز مد( این به3. بگالاه، )جهان منانیند است، نه یک ادای حنیم ا شخصد

 کند. دهد ا فرق بین ۀنها را مزهم مدجانراید لیرمسیحد در یک مجموعه قرار مد

ت که حاکمیت الهد با ارزش انساند ا شود، چون مگت د اسپذیری" نامیده مددیدناهد که در این فصل از ۀن طرفداری شده، ناهد ااقات "مخابق

اواهم ( مد1ام که از ۀن استفاده نننم، چون )انتخابهای ااقگد انسان مخابق دارد. من با مفاامهای ظریف این اصخالح مخالفتد ندارم، اما مصمیم نرفته

یافتۀ سنرتد دربارو مشیرت الهد را یک دیدناه اصالح  ( مرجیحاً بهرت است که نظرم2از منثیر اصخالحات مخصصد در مخالگۀ الهیات جلونیری کنم ا )

 طور نسرتده درک شده، قرار دهم.ادا بنامم ا به این مرمیب، اودم را در یک سنرت الهیامد که به

راد ِایر، بایرِن ا کنم، در موماد رِش ای که در این فصل )ا در جای دیدری از این کتاب( اراهه مدیافته یک دفاعیۀ جدید ا عالد از الهیات اصالح

 . ( ,1995Grand Rapids: Bakerشود. )، دا جلدی یافت مدفید ادا، اسارت اراده: دیدناههای کتاب م دسد ا عملد دربارو کالوینیسمایرایشهای: 

 :Philadelphia، دا جلدی )جان کالوین، مؤسسات مذهب مسیحد، کتابخانۀ کالسینهای مسیحد، ایرایش: جان مد. َمک نِیل، مرجمۀ: اِف. اِل. بَِتلا .2

1960Westminster,  )1 :234 (1.18.3.) 

 .175(، صفحۀ  ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979مند )لوهی  ِبرکوف، مگرفد الهیات نظام .3

 مراجگه کنید. 9مر دربارو دعا به فصل برای مزح  نسرتده .4

طور کلد، در مورد دان هلندی که با کالوینیسم جانرای زمانش مخالف بود، مخصوصاً به(، الهی1609 -1560د ازت شده )این نظر به ناِم  اکوب ۀرمینو  .5

 (.18مشیرت الهد ادا )موضون این فصل( ا مخصوصاً در رابخه با از پیش برنایدند یا برنایدند )موضون فصل 

 

 

 مفصل نُه

 دعا

 

 ؟اواهد که دعا کنیم+ چرا ادا از ما مد

 موانیم دعای مأایرنذاری داشته باشیم؟+ ما چدونه مد
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 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

شخصیت ادا ا رابخۀ اا با جهان، ه نخور که در فصلهای قزلهد مهورد بحه  ا نفتدهو قهرار نرفهت، 

: دعها موان اینخور مگریف کرددهد. دعا را مدطور طزیگد ما را به در نظر نرفنت ۀموزو دعا سوق مدبه

 رمزاط شخصد با اداست.ا

نامیم، شامل دعهای دراواسهت بهرای اودمهان یها این مگریف بسیار نسرتده است. ۀنچه ما "دعا" مد

شهود(، اعهرتاف بهه ننهاه، نیهایش، دیدران )ناهد ااقات دعاهای دراواسهت یها شهفاعت نامیهده مد

 کند. ستایش ا شنرنااری است ا ادا هم پاسخ اش را به ما منت ل مد

 خواهد که دعا کنیم؟را خدا از ما میالف. چ

نویهد: "پهدر شه  دعا برای این نیست که ادا بفهمد که ما چه نیازی داریم، چون عیسد بهه مها مد

اواههد کهه دعها (. اهدا از مها مد8:6دانهد" )متهد احتیاجات ش  را پیش از ۀننه از اا بخواهیهد مد

ای است کهه موسه  ۀن اعهت د مها بهه اهدا ا اسیلهکند کنیم، چون دعا اعت د ما به ادا را ابراز مد

یابد. در ااقع، شاید مأکیدهای االیۀ مگلیم کتاب م دد دربارو دعا بهر ایهن اسهت کهه مها افاایش مد

عنوان اهالق مها لهذت باید با ای ن دعا کنیم، که به مگنای اعت د یا اابستدد به اداسهت. اهدا بهه

مرین حالهت د کنیم، چهون حالهت اابسهتدد، مناسهباا اعت  عنوان مخلوقات اش بهبرد که ما بهمد

 برای رابخۀ االق ا مخلوق است. 

عنوان پهدر مهربهان (، اابستدد ما به ادا به9:6االین کلمۀ دعای ربراند: "ای پدر ۀس ند ما" )متد 

 کند که اا از مخت ۀس ند اش بر همه چیا حهاکمکند ا همچنین مصدیق مدا حنیم را مصدیق مد

کنهد. مهثالً عیسهد است. کتاب م دد بارها به نیازمان در اعت د به اهدا در هندهام دعها مأکیهد مد

( 12-9:11کند )لوقها اواهد، م ایسه مدمر  مددعای ما را با پرسی که از پدرش یک ماهد یا مخم

اههای دانیهد چدونهه چیکند: "پ  انر ش  با ایننه اهود اخاکهار هسهتید مدنیری مدا بگد نتیجه

ال هدد را بهه ۀنهاند کهه از اا م اضها مان بدهید، چ هدر بیشهرت پهدر ۀسه ند، راحاوب را به فرزندان

کننهد مها بهرای ها به پدرشهان ندهاه مد(. ه نخور که بچه13:11کنند عخا اواهد فرمود!" )لوقا مد
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ادا پدر ماست، باید بها  ۀنها مدارک بزیند، ادا هم از ما انتظار دارد که در دعا به اا نداه کنیم. چون

؛ 22:21نوید: "هر چه با ای ن در دعا طلب کنید، اواهیهد یافهت" )متهد ای ن بخلزیم. عیسد مد

 (.15 -14:5؛ 8-6:1؛ یگ وب 24:11م ایسه کنید با مرق  

اواههد اا را داسهت بهداریم ا بها اا اواههد کهه بهه اا اعهت د کنهیم. بلنهه مداما ادا ف   از ما مند

اواههد: دعها داشته باشیم. پ  این دلیل دام برای دعا کردن است که ادا ۀن را از مها مد مشارکت

بهرد. کند ا اا ما را داست دارد ا از مشارکت مها بها اا لهذت مدمر با ادا مدما را اارد مشارکت عمیق

خص، عنوان یک شعنوان یک شخص با کلر شخصیت ن، با ادا بهکنیم، ما بهاقتد دعای ااقگد مد

کنیم. درنتیجه، همۀ افنار یا احساسایان نسهزت بهه اهدا، در با کلر شخصیت اش ارمزاط برقرار مد

برد ا به رابخۀ اود با ما مأکیهد شود. طزیگد است که ادا از چنین عملد لذت مددعای ن ابراز مد

 کند.زیادی مد

خلوقهات اجهازه اهدا بهه مها م ا،اواهد دعا کنیم، این است که در دعهسومین دلیلد که ادا از ما مد

کنیم، کهار ملنهوت پهیش دهد که در کارهاید رشکت کنیم که ارزش ابدی دارند. اقتهد دعها مهدمد

طرز مهمهد در کهار ملنهوت رشکهت کنهیم ا دههد کهه بههراد. به این مرمیب، دعا به ما فرصهت مدمد

 دهد. ایم، نشان مدۀفریده شده صورت اداعنوان مخلوقامد که بهاندیا ما را بهدرنتیجه ارزش شدفت

دهیم. دعا با اواهد دعا کنیم، این است که ما در دعا ادا را جالل مددلیل چهارم که ادا از ما مد

دهد که ما ااقگاً به حنمهت، محزهت، نینهوید ا قهدرت اا اعت هاد اابستدد فرامنانه به ادا نشان مد

 داریم.

 ب. تأثیرگذاری دعا

کند؟ ۀیا دعا ف   برای منفگت ما نیست، بلنه بر اهدا ا جههان ههم مهأایر مد دعا دقی اً چدونه عمل

 نذارد؟مد

 دهد. دعا غالباً نحوۀ عملکرد خدا را تغییر می .1
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(. 2:4اید" )یگ وب اواهید ندارید چون ۀن را از ادا نخواستهنوید: "ش  ۀنچه را مدیگ وب به ما مد

کنهد. مها دعها موانست به ما بدهد، محهرام مدۀنچه ادا مد کند که نخلزیدن، ما را ازاا استنزاط مد

نویهد: "م اضها کنیهد کهه بهه شه  داده اواههد شهد، دهد. عیسهد ههم مدکنیم ا ادا پاسخ مدمد

بجوهید که پیدا اواهید کرد، بنوبید که در به رای ش  باز اواهد شد. چون هرکه بخواهد به دسهت 

(. اا بهین 10-9:11شود" )لوقها از مدا هر که بنوبد در برایش بکند ۀارد ا هر که بجوید پیدا مدمد

طلزیم، اهدا پاسهخ کند. اقتد ما مهدطلزیدن چیاها از ادا ا دریافت ۀنها، ارمزاط ااضحد برقرار مد

 دهد.مد

کنهد کهه قهوم افتهد. اداانهد بهه موسهد اعهالم مدبینیم که این بارهها در عههدعتیق امفهاق مدما مد

سهد پهیش اهدای اهود (، "امها مو 10-9:32ااطر نناهشان نابود اواهد کهرد )اهرا  ارساهیل را به

زاری کرده، نفت: "ای ادااند... از اشم اود بدذر ا از مصمیم اود منرصف شو ا این مصیزت را بر 

نظهر فرمهود ا  اوانیم: "پ  ادااند از مصمیم اود رصف(. بگد مد12-11:32رس ۀنها نیاار" )ارا  

(. موسهد دعها کهرد ا اهدا 14:32کهرد، برطهرف شهد" )اهرا  م ارساهیل را مهدید مدمصیزتد که قو 

کنهد: ااطر نناهانشان مجهازات کنهد، اعهالم مدکند که قومش را بهپاسخ داد. اقتد ادا مهدید مد

، ا ور من باشهنددعا کرده، طالب حضاند متواضع شوند، ا "]انر[ قوم من که به اسم من نامیده شده

، ا نناههان ایشهان را اجابت اهواهم فرمهوداز ۀس ن  ۀنداه منبد اویش بازنشت منایند،  هایاز راه

، مرجمۀ قدیم(. انهر ا اقتهد قهوم 14:7اواهم ۀمرزید ا زمین ایشان را شفا اواهم داد" )دام مواریخ 

اا اا ۀنهها را اواههد شهنید ا اواههد بخشهید. دعاههای قهوم  ۀندهاهادا دعا کنند )با فرامند ا موبهه(، 

نذارنهد. همچنهین "انهر مها بهه نناههان اهود اقهرار منهاهیم، اضوح بر نحوو عملنرد اهدا مهأایر مدبه

ۀمهرزد ا مها را از همهۀ کنهد. اا نناههان مها را مدموانیم به اا اعت د کنیم؛ زیرا اا به حق عمهل مدمد

  بخشد.کنیم ا اا مددما اعرتاف م (.9:1سازد" )اال یوحنا اخاهای ما پاک مد

ای هد، ا ادا ملییرات برجستهدانر ما ااقگاً مگت د بودیم که دعا لالزاً نحوو عملنرد ادا را ملییر مد

دههد(، در ایهن صهورت ایلهد کند )چناننه کتاب م دد بارها مگلیم مدرا در پاسخ به دعا ایجاد مد
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قگهاً مگت هد نیسهتیم کهه کنیم، احت طً به ااطر این است کهه ااکردیم. انر کم دعا مدبیشرت دعا مد

 کند.دعا کارهای زیادی مد

 کانپذیر شد.وسیلۀ واسطۀ ما، یعنی عیسی مسیح امدعای مؤثر به .2

اد است، ما به  منههاید حهقر نهداریم اارد حضهور اا شهویم. مها بهه یهک چون ما نناهناریم ا ادا قدر

اضوح مگلهیم د. کتاب م دد بهااسخه نیاز داریم که بین ما ا ادا قرار نیرد ا ما را به حضور ادا با 

دهد: "زیرا یک ادا ا یک ااسخه بین ادا ا انسان اجود دارد، یگند شخص عیسد مسهیح" )اال مد

 (.5:2میمومااد 

اما انر عیسد منها ااسخه بین ادا ا انسان است، ۀیا ادا دعاهای لیرای نهداراند را کهه بهه عیسهد 

به این دارد که منظور مها از "شهنیدن" چیسهت. چهون ای ن ندارند، اواهد شنید؟ پاسخ ۀن بستدد 

شنود"، از این لحاظ که اا از دعاهای لیرای نداراند که از طریق ادا عالِم مخلق است، همیشه "مد

ااطر رحمهت اش ا اشهتیاق ۀیند، ۀناه است. شاید حتد ادا نهاهد ااقهات، بههمسیح به نادش مند

ن پاسهخ دههد. امها اهدا در ههیچ کجها اعهده نهداده بهه برای نجامشان از طریق مسیح بهه دعاهایشها

دعاهای لیرای نداران پاسخ دهد. منها دعاهاید کهه اعهده داده کهه "بشهنود"، از ایهن لحهاظ کهه بها 

اش است، پاسخ دهد، دعاهای مسهیحیاند اسهت کهه از طریهق بشنود ا اقتد مخابق اراده همدردی

 (.6:14یسه کنید با یوحنا اند )م ایک ااسخه، یگند عیسد مسیح بیان شده

موانستند از طریق عیسهد کهه ااسهخه اسهت، شوند؟ ۀنها چدونه مدپ  ای نداران عهدعتیق چه مد

دایاید ههموسه  نظهام قربهاند ا  عنوان ااسهخۀ مها،ناد ادا براند؟ پاسخ این است که کار عیسد بهه

ا  14-1:9؛ 6 -1:8؛ 28-23:7کردنهد )عاانیهان شد که کاهنان در مگزهد م هدیم مدنشان داده مد

ان از طریهق (. ای نهدار 4-1:10لیره(. اما این نظام قربانیها استح اق بخشش را نداشهت )عاانیهان 

شهدند شهد، پذیرفتهه مدنظام قرباند، ف   بر اساد کار ۀیندو مسیح که موس  این نظام منایان مد

 (. 26-23:3)رامیان 



 

 

 
258 

شود: "ما کاهند به این عنوان کاهن دیده مدر کار اا بهطور ااص دعنوان ااسخه، بهعمل عیسد به

بارند ا عظمت داریم که به عرش برین رفته است"، کسد که "در هر چیا اسوسه شد، الهد مرمنهب 

 (. 15-14:4نناه ندردید" )عاانیان 

، لیهر از زاید "اار  از مگزد" مبانیم، چناننه همهۀ ای نهدارانکنندنان عهد مازه نعنوان دریافتما به

اطقداد" مبانیم کردند. همچنین طزم نیست که اار  از"قددکاهنان عهدعتیق باید این کار را مد

(، یگند اماق دراند مگزد، جایینه ادا بر باطی صنداق عهد بهر مخهت نشسهته بهود ا 3:9)عاانیان 

عنوان کهاهن یح بهل به ۀنجا براد. اما اکنون چون مسموانست ف   ینزار در ساف   کاهن اعظم مد

دسرتسد به حضور ادا را بهرای مها  (، شجاعت ا27-26:7اعظمد که ااسخۀ ماست، ُمرد )عاانیان 

شویم" )عاانیهان مد اارد منانهای م دردبدست ۀارد. بنابراین "ما با اطمینان ا موس  اون عیسد 

د ا قُدداللفظد نویسنده(، اراد به من، مرجمۀ محت19:10 د، یگند اراد به حضهور اطقداان م در

 دا برایم.بخشد ما در دعا به حضور اادا! عمل اساطت مسیح به ما اعت د مد

 دعا "در نام عیسی" چیست؟  .3

بهد. انهر بخواهید ۀن را انجام اواهم داد مها پهدر در پرسه جهالل یا به نام مننوید: "هرچه عیسد مد

نویهد کهه د( همچنهین م14-13:14نها بخواهیهد، ۀن را انجهام اهواهم داد" )یوح بهه نهام مهنچیای 

از پهدر بخواهیهد بهه شه  عخها منایهد" )یوحنها  بهه نهام مهناودش شانردانش را برنایده "ما هر چهه 

در بخواهیهد بهه شه  اواههد از په به نام مننوید: "به ی ین بدانید که هر چه (. همچنین مد16:15

امهل نهردد" که دسهت ۀاریهد ا اوشهد شه  اید، بخواهید ما بنخواسته به نام منداد. ما کنون چیای 

 (. اما این چه مفهومد دارد؟20:5؛ م ایسه کنید با افسسیان 24-23:16)یوحنا 

مگلوم است که این ف   به مگنای افاادن عزارت "به نام عیسد" بگد از هر دعا نیست، چهون عیسهد 

ضافه کنید، مهن ۀن را انجهام ندفت "انر هر چیای را بخلزید ا کلمۀ "به نام عیسد" را به دعای اود ا

کند، نوید اینها یک نهون فرمهول اواهم داد". عیسد رصفاً دربارو افاادن کل ت ااص صحزت مند

یهک از دعاههای ازهت شهده در بخشهند. در ااقهع، هیچجاداید هستند که به دعاههای ن قهدرت مد
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؛ اعه ل 13-9:6ید بهه متهد کتاب م دد، در پایان دعا عزارت "به نام عیسد" را ندارند )مراجگه کن

 (. 20:22؛ 10:6؛ مناشفه 14:10؛ 14-13:9؛ 59:7؛ 30-24:4؛ 24:1-25

ۀمدن به نام یک نفر، یگند یهک نفهِر دیدهر بهه مها اقتهدار داده کهه بها اقتهدار اا بیهاییم، نهه بها اقتهدار 

کنم: ر مهدد مسیح نارصی به مهو امهدهد: "به نام عیساودمان. اقتد پرتد به مرد مفلو  فرمان مد

کنهد، نهه بها اقتهدار اهودش. اقتهد (، اا بها اقتهدار عیسهد صهحزت مد6:3برایا ا راه برا" )اعه ل 

(، در 7:4ایهد؟" )اعه ل ایننهار را کرده به چهه نهامدپرسد: "با چه قدرت ا َسنهدرین از شانردان مد

ه نهام ک راح ناپهاک را "بهاید؟" اقتد پهول  یهد ایننار را کردهپرسند: "با اقتدار چه کسااقع ۀنها مد

کنهد، نهه نوید با اقتدار عیسد این کار را مداضوح مد(، به18:16عیسد مسیح" اار  کرد )اع ل 

با اقتدار اودش. اقتد پول  دااری را "در نام ادااند عیسد" بر عضو کلیساید که ُمجرم بهه فسهاد 

ا بنهابراین دعهکنهد. اند عیسد عمل مد(، اا با اقتدار ادا4:5ااالقد است، اعالم کرد )اال قرنتیان 

 در نام عیسد، دعاید است که با اقتدار اا، بر اساد عمل اساطت اا برای ماست. 

مر، "نام" یک نفر در داران باستان، نشاندهندو اوِد ۀن شخص ا بنابراین نشهاندهندو طور نسرتدهبه

ای براهورداری از نهام ا شههرت ( بهه مگنه1:7؛ جامگهه 1:22کلر شخصیت اا بود. "نیننامد" )امثال 

نینو بود. درنتیجه، نام عیسد نشاندهندو کلر کیستد ااست، کهلر شخصهیت اا. یگنهد دعها "در نهام 

دههد ا عیسد"، نه ف   دعا در اقتدار اا، بلنه دعا مخابق شخصیت ااسهت کهه ااقگهاً اا را نشهان مد

ر نهام عیسهد یگنهد دعها مخهابق همچنهین دعها دکنهد. نحوو زندند ا ارادو م دد اا را منگن  مد

از این لحاظ، دعا در نام عیسد به ایدو دعا "مخابق ارادو اا" نادیهک اسهت )اال یوحنها  شخصیت اا.

14:5-15.) 

ۀیا به این مگناست که افاادِن "در نهام عیسهد" بهه انتههای دعاههای ن اشهتزاه اسهت؟ قخگهاً اشهتزاه 

انجام این کار را واری ندانیم. اما انر ایهن عزهارت  نیست، انر منظورمان را از این کار درک کنیم ا

زادی برای افااییم، شاید اخرامد داشته باشد، چون بهرا به همۀ دعاهای عمومد یا اصوصی ن بد

نویند. مردم ف   به فرمولد مزدیل اواهد شد که مفهوم کمد به همراه داشته ا ۀن را بدان مفنر مد
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عنوان یک نون فرمول جاداید در نظر نرفته شود کهه دعها را مهؤارمر شاید حداقل موس  نوای نان به

مفاهم، احت طً حنمت در این است که مصهمیم بدیریهد منهررراً از کند. برای جلونیری از این سو مد

این فرمول استفاده نننید ا این افنار را با کل ت دیدر یا ف   در ندرش ا راینرد کلرهد اهود نسهزت 

موانند اینخور ۀلاز شهوند: "پهدر، مها بها اقتهدار اداانهدمان عیسهد، کنید. مثالً دعاها مدبه دعا ابراز 

ۀییم، بلنهه بها شایسهتدد عیسهد ۀییم..." یا "پدر، ما با شایستدد اودمهان منهدپرست، به نادت مد

را  کنیم کهه نناهامنهانۀییم که از ما دعوت کرده به ناد مو بیاییم..." یها "پهدر، ُشهنرت مهدمسیح مد

موانیم به ناد مخهت مهو بیهاییم..." نهاهد ااقهات انهر قلهز ن بخشیدی ا ما با کار پرست، عیسد مد

بخشد که در ناد پدر دعا کنیم، حتهد نزایهد ایهن مان به ما مواناید مددهندهداند که نجاتدامئاً مد

اوبد مصههدی های رسههمد را واری بههدانیم. دعههای ااقگههد، مناملههه بهها کسههد اسههت کههه اا را بههه

شناسهند، هرنها بهه شناسد. این مناملۀ ااقگد بین کسانینه ینهدیدر را مدشناسیم ا اا ما را مدمد

استفاده از فرمولهای ااص یا کل ت مورد نیاز اابسته نیست، بلنه مربوط بهه الهوص حرفهها ا قلهب 

 ماست، مربوط به ندرشهای درست ا اضگیت راح ن است. 

 القدس دعا کنیم؟روح آیا ما باید در نزد عیسی و .4

ال ههدد اشههاره دهههد کههه ۀنههها مگمههوطً بههه اههدای پرسهه یهها راحبررسههد دعاهههای عهدجدیههد نشههان مد

کننهد. بها ایهن حهال ف ه  در نظهر نهرفنت چنهین دعاههاید کنند، بلنه به ادای پهدر اشهاره مدمند

سهد اسهت کهه کننده باشد، چون اکرث دعاهای ازت شده در عهدجدیهد، دعاههای عیمواند نمراهمد

عنوان اهدای پرسه دعها ننهرد. بگهالاه در دامئاً در ناد ادای پدر دعا کرد، ا الزته در ناد اهودش بهه

اضوح ۀشنار نشده بهود ا عجیهب نیسهت کهه قزهل از زمهان مسهیح، عهدعتیق، ماهیت مثلیثد ادا به

 یابیم. ال دد مندشواهد زیادی را در اشاره به دعاهای مست یم به ادای پرس یا ادای راح

؛ 23:16؛ یوحنها 9:6انرچه الدوی ااضحد از دعای مست یم پرس در ناد ادای پدر را داریهم )متهد 

دهند که دعای مست یم در ناد عیسهد ههم صهحیح های دیدر هم نشان مد(، نشانه20:5افسسیان 

ر کند که دعها داست. این ح ی ت که عیسد اودش همۀ رسوطن دیدر را منصوب کرد، پیشنهاد مد
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که از قلوب همه انسانها ۀناهد، به ما نشان بده کهه  ادااندی "ایکند: به اا اشاره مد 24:1اع ل 

کنهد: "ای عیسهد، ای ای..." استیفان در حال مرگ دعها مدکدام یک از این دا نفر را انتخاب کرده

، بها 16-10:9(. مناملهۀ بهین حنانیها ا "اداانهد" در اعه ل 59:7ادااند، راح مرا بپهذیر" )اعه ل 

نوید: "ادااند یگند ه ن عیسد... مرا فرسهتاده حنانیا به شاهول مد 17عیسد است، چون در ۀیۀ 

( ماننهد دعهای 22:16است ما مو بیناهد اود را بازیابد". دعای "ای ادااند ما، بیها!" )اال قرنتیهان 

ههم در دام قرنتیهان  کنهد. پهول "بیا، ای عیسد، ای ادااند"، به عیسد اشاره مد 20:22مناشفه 

  1اش بود، در ناد "ادااند" دعا کرد.برای ااری که در جسم 12:8

موانهد "بها ( کهه مد17:2بگالاه این ح ی ت که عیسد "کاهن اعظم رحیم ا افادار" است )عاانیهان 

(، باع  دلدرمد ماست کهه بها شهجاعت در دعها بهه نهاد 15:4ضگفهای ما همدردی کند" )عاانیان 

(. ایهن ۀیهات 16:4" برایم "ما رحمت یافته در اقت احتیا  از اا فهید یهابیم" )عاانیهان "مخت فید

 باید ما را مشویق کنند که مست ی ً در دعا به ناد عیسد برایم، انتظار داشته باشیم کهه اا در هندهام

 دعا با ضگفهای ما همدردی کند.

منها در نهاد اهدای پهدر دعها ند که نهبنابراین احنام کافد در کتاب م دد هست که ما را مشویق ک

رسد الدوی االیه است، ا قخگاً از الدوید که عیسد در دعای ربراند به ما مگلهیم کنیم )که به نظر مد

کند(، بلنه همچنین مست ی ً در ناد ادای پرس، ادااند ما عیسهد مسهیح نیها دعها داد، پیرای مد

 پدر یا پرس دعا کنیم.موانیم در ناد کنیم. هر دا صحیح است ا ما مد

ال هدد ال دد دعا کنیم؟ انرچه در عهدجدید دعاید کهه مسهت ی ً بهه راحاما ۀیا ما باید در ناد راح

ال دد ماننهد پهدر ا پرسه، کند، چون راحاشاره کند، ازت نشده، اما هیچ چیای این دعا را منع مند

ن پاسخ دهد. همچنین اا شخصاً بها کامالً اداست ا ساااار دعاست ا قدریند است که به دعاهای 

(. ای نهداران "اا 26، 16:14دهنده" یا "مشاار" اسهت )یوحنها کند، چون "مسلردما ارمزاط برقرار مد

(، با راح مها 26:14دهد )م ایسه کنید با یوحنا ( ا اا به ۀنها مگلیم مد17:14شناسند" )یوحنا را مد

شهود )افسسهیان ( ا با نناهان مها محهاان مد16:8یان دهد که ما فرزندان اداییم )رامشهادت مد
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کنهد، چهون اش اسهتفاده مدال دد در موزیع عخایهای راحهاند از ارادو شخصهد(. بگالاه راح30:4

(. بنابراین، اشتزاه بهه نظهر 11:12فرماید" )اال قرنتیان به هر ک  عخا مد مخابق ارادو اود"ۀنها را 

اهواهیم در ال دد دعا کنیم، مخصوصاً اقتد از اا مددر ناد راحرسد که ناهد ااقات مست ی ً مند

امها ایهن الدهوی عهدجدیهد  2اش کاری برای ما انجام دهد.رابخه با نواحد ااص ادمت یا مسئولیت

 نیست ا نزاید مأکید حاکم بر زندند دعاید ما باشد.

 پ. بعضی از توجهات مهم در دعای مؤثر

اواهیم دعای دلخواه ادا را به حضورش بایم، باید د که انر مدکنکتاب م دد مواردی را ذکر مد

 ۀنها را مورد موجه قرار دهیم. 

 دعا مطابق ارادۀ خدا.  .1

مخهابق نوید: "اطمینان ما در حضور ادا این است که انر از اا چیهای بخهواهیم کهه یوحنا به ما مد

دهد. پ  این را هیم اا به ما نوش مددانیم که هرچه بخوادهد. ما مدباشد، به ما نوش مد ارادو اا

ه مها (. عیسهد به15 -14:5فرمایهد" )اال یوحنها هم باید بدانیم که ۀنچه از اا بخلزیم بهه مها عخها مد

( ا اودش با دعا در با  جتسی ند بهه 10:6دهد که دعا کنیم: "ارادو مو اجرا شود" )متد مگلیم مد

 (.39:26ن بلنه به ارادو مو" )متد و مدهد: "اما نه به ارادای را مدما منونه

کنیم، چخور بدانیم که ارادو ادا چیست؟ انر موضهون دعهای ن در یهک عزهارت از اما اقتد دعا مد

بهه اش را از ارادهمسهت یم  اعالمیۀیا  فرمانکتاب م دد محت پوشش قرار نرفته، که در ۀن ادا یک 

رادو اا این است که کالمش اطاعهت شهود ا دهد، در این صورت پاسخ این سؤال ۀسان است: اما مد

فرمانهایش حفظ شوند. ما باید در پد اطاعت کامل از ارادو ااالقد ادا در زمین باشیم ما ارادو ادا 

(. به همین دلیل، شناات 10:6شود، در زمین نیا اجرا شود" )متد "ه نخور که در ۀس ن اجرا مد

بخشهد کهه از الدهوی مسهیحیان ، به مها موانهاید مدای برای دعاستالگادهکتاب م دد، کمک فوق

کردند )مراجگهه کنیهد بهه اعه ل ای پیرای کنیم که در هندام دعا از کتاب م دد ن ل قول مداالیه

(. مخالگۀ منظم ا حفظ ۀیات کتهاب م هدد کهه در طهول سهالهای زنهدند یهک مسهیحد 25:4-26
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شهود. عیسهد مها را عاههای شهخص مدموسگه یافته، منجر بهه افهاایش عمهق، قهدرت ا حنمهت در د

نویهد: "انهر در مهن کند که در هندام دعا کالمش را در درامنان داشته باشیم، چهون مدمشویق مد

شهود" اواهیهد بخلزیهد کهه حاجهت شه  بهرۀارده مد، هرچهه مدسخنان من در شه  مبانهدمبانید ا 

 (. 7:15)یوحنا 

اواهیم که به این شنل با اعده یها ادا چیای را مدما باید اطمینان کامل داشته باشیم که اقتد از 

فرمان ااص کتاب م هدد در مخهابق اسهت، اهدا بهه دعاههای ن پاسهخ اواههد داد. در ایهن مهوارد 

دانیم که ارادو ادا چیست، چون اا به ما نفته ا ما ف   باید دعا کنیم ا ای ن داشته باشیم کهه مد

 اا پاسخ اواهد داد. 

دانیم که ارادو ادا چیست. شاید مخمنئ نیستیم، چون ایهن ی از زندند، ما منداما در رشای  دیدر 

ها یا فرامین کتاب م دد نیست، ایننه ۀیها ارادو اداسهت کهه شهللد را کهه یک از اعدهمخابق هیچ

کنیم ایم، دریافهت کنهیم، یها برنهده شهدن در مسهاب ۀ ارزشهد کهه در ۀن رشکهت مهددراواست کرده

ها رایج است(، برنایهده شهدن بهرای کهار اداری کلیسها ا لیهره. در در بین بچه )دعاید که مخصوصاً 

کنیم، مورد موجه قرار دهیم، شاید ایهن همۀ این موارد باید هر میااند از کتاب م دد را که درک مد

یهد بتواند قواعد کلرد را به ما بدهد که دعای ما با این قواعد منظیم شهوند. امها فرامهر از ایهن، لالزهاً با

مر بخلزهیم ا بگهد بهرای دانیم ارادو ادا چیست. در این موارد، باید از اا درک عمیهقبپذیریم که مند

چیای دعا کنیم که به نظرمان بهرتین چیا است، دطیل اود را به اداانهد بدهوییم کهه چهرا در درک 

سهت اسهت کهه رسهد. امها همیشهه در مان از این رشای ، این دعای ما بهرتین چیا بهه نظهر مدکنوند

افااییم که "به هرحال، انر من برای دراواست ایهن چیها اشهتزاه رصیحاً یا حداقل با ندرش قلزد بد

کنم، ا انر این برای مو اوشایند نیست، پ  کاری را بنن که به نظرت بهرتین کهار اسهت" یها بهه مد

دهد. نهاهد ااقهات ما مدمان را به مر: "انر این ارادو موست". ناهد ااقات ادا اواستهعزارت ساده

کنهد مها بهرای طلزیهدن چیها متفهاامد ههدایت دهد یا قلهز ن را عهوض مدمری به ما مددرک عمیق
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سادند به مها نشهان اواههد داد مان پاسخ نخواهد داد، اما بهشویم. ناهد ااقات اصالً به دراواست

 (. 10-9:12اش شویم )مراجگه کنید به دام قرنتیان که باید مسلیم اراده

کنند که انر عزارت "انر ارادو موست" را بهه دعهای ن اضهافه کنهیم، بگضد از مسیحیان مخالفت مد

دهد که ۀیا چیای که دربارو برد". در ااقع این عدم قخگیت ما را نشان مداین "ای ن ما را از بین مد

حیح صهجهام ایهن کهار دانیم ارادو ادا چیسهت، ان. اقتد مندکنیم، ارادو اداست یا ایرۀن دعا مد

است، اما در زمانهای دیدر صحیح نیست. مثالً از ادا بخواهیم که به ما حنمت بزخشهد مها مصهمیم 

بدیریم ا بگد بدوییم: "انر ارادو موست که در اینجا بهه مهن حنمهت بزخشهد"، ایهن نادرسهت اسهت، 

ن بخلزهیم بهه مها چون مثل این است که بدوییم ای ن نداریم که اقتد اهدا نفهت ههر ۀنچهه بها ایه 

اواهد بخشید، در ااقع ااقگاً چنین منظوری را داشته است )"انر کسد از ش  بدان حنمت باشهد، 

کند، ۀنرا بهه بخشد ا انسان را رسزنش مندۀنرا از ادا بخواهد ا اداید که همه چیا را با سخاات مد

 (. 5:1اا اواهد داد" یگ وب 

 دعا با ایامن. .2

کنیهد ی ین بدانیهد کهه ۀنچهه را کهه در دعها طلهب مدنویم: بههین به ش  مدنوید: "بنابراعیسد مد

ها متفاات اسهت، امها در (. بگضد از مرجمه24:11ا به ش  داده اواهد شد" )مرق   اواهید یافت

نویهد اقتهد ". ظاهراً عیسهد مدایددریافت کردهنوید: "ای ن داشته باشید که ااقع منت یوناند مد

دههد، یهک اطمینهان پایهدار اسهت کهه اقتهد بهرای زیم، ۀن نون ای ند که نتیجه مدطلچیای را مد

چیای دعا کردیم )یا شاید بگد از ایننه مدمد دعا کردیم(، ادا قزول کهرد کهه اهواهش اهاص مها را 

افتد، این نون ای ن از طرف مها، عخا کند. در مشارکت شخصد با ادا که در دعای ااقگد امفاق مد

دهد که با اعخهای اهواهش مها مواف هت کهرده به ما اطمینان مدشود که ادا اصل مدف   زماند ح

ۀمیا یا مالش عاطفد زیاد "پرارش موانیم این نون ای ن ااقگد را با دعاهای جنون. الزته ما منداست

مهوانیم بها نفهنت دهیم" ا سگد کنیم اودمان را مجزور کنیم که ای ن داشته باشیم، همچنهین مند

کنیم راست است، ۀن را براودمان محمیل کنیم. این چیای است که ف ه  اهدا مد که فنر مندکل 
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کنیم، این را به ما بدههد یها ندههد. ایهن ایه ن قخگهد مواند به ما بدهد ا شاید هر بار که دعا مدمد

 انیم.لالزاً زماند اواهد ۀمد که از ادا چیای را بخواهیم ا بگد در سنوت در نادش منتظر پاسخ مب

یهدااریم ا است بهه چیاههاید کهه بهه ۀن ام اطمیناندنوید: "ای ن به ما مد 1:11در ااقع، عاانیان 

بینیم". ای ن کتاب م دسد، هرنا یک مفنر ۀرزامندانهه یها امیهد است به چیاهاید که مند اعت ادی

یک شخص، یگنهد به  اعت دمزهم نیست که هیچ پایۀ مخمئند برای منیه کردن نداشته باشد. بلنه 

اوِد اداست ا بر اساد این ح ی ت است که ما کالم اا را باار داریم ا بهه حهرف اش ایه ن داریهم. 

این اعت د یا اابستدد به ادا، اقتد عنرص اطمینان یا اعت د را هم در اود دارد، یک ای ن کتهاب 

 م دسد ااقگد است.

 اطاعت. .3

کنهد، مهانگد کهه در زنهدنی ن اا را نااشهنود مدچون دعا رابخۀ شخصد ما با اداست، هر چیهای 

داشتم، ادااند دعهایم نوید: "انر رشارت را در دل اود نده مدبرای دعا اواهد بود. مامورنوی  مد

های مردم بدکار متنفر اسهت"، بهرعن  "از (. انرچه "ادااند از قرباند18:66شنید" )ماامیر را مند

اهوانیم: "اداانهد... دعهای اشهخاص (. دابهاره مد8:15ثال شود" )امدعای راستناران اوشنود مد

کننهد، (. اما ادا مایل نیست برای کسهانینه رشیگهت اش را رد مد29:15شنود" )امثال نیک را مد

شهود" )امثهال کاری بنند: "هر که نوش اود را از شنیدن رشیگت برنرداند، دعای اا ههم منهراه مد

 ، مرجمۀ قدیم(. 9:28

ن هل قهول کهرده مها مأییهد کنهد کهه "چشه ن اداانهد بهر عهادطن اسهت، ا  34مامور پرتد رسول از 

(. چون ۀیات قزلد، عمل نینو را در زندند 12:3نوشهای اا ۀماده شنیدن دعاهای ۀنها" )اال پرتد 

نویهد اهدا بها کنند، پرتد در صحزت ا رایدرداند از بدی ا انجام کهار درسهت مدرازانه مشویق مد

کنهد. همچنهین پهرتد بهه کننهد، نهوش مدهای کسانینه با اطاعهت از اا زنهدند مدۀمادند به دعا

دهد که با زنشان "بامالحظه" رفتار کنند، "مزادا دعاهای ]ۀنها[ مستجاب نشهود" شوهران هشدار مد

(. همچنین یوحنا نیاز به اجدان پاک در نهاد اهدا را در هندهام دعها بهه مها یهادۀاری 7:3)اال پرتد 
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موانیم بها اطمینهان بهه حضهور سازد، ما مدنوید: "انر اجدان ما، ما را محنوم مندن مدکند، چو مد

کنیم ا ۀنچهه را کهه ۀارد زیرا ما مخابق احنام اا عمل مدهای ما را برمدادا بیاهیم ا اا یام اواهش

 (. 22-21:3ۀاریم" )اال یوحنا پسند ااست بجا مد

ا انتظهار مهم قرار نیرد. طزم نیست که ما کامالً از نناه ۀزاد شویم مفاهاکنون این مگلیم نزاید مورد سو 

ننهاه را پاسهخ داشته باشیم که ادا به دعاهای ن پاسهخ دههد. انهر اهدا ف ه  دعهای انسهانهای بد

کهرد. اقتهد ک  لیر از عیسد در کلر کتاب م دد، پاسخ دعایش را دریافهت مندداد، پ  هیچمد

؛ 9:5؛ 25:3شهویم )رامیهان رایم، با اون مسیح پاک شده ا حاو مدما با فید ادا به نادش مد

(. بهها ایههن حههال نزایههد مأکیههد کتههاب م ههدد بههر 2:1؛ اال پههرتد 14:9؛ عاانیههان 13:2افسسههیان 

قداسیت شخصد در زندند را نادیده بدیریم. دعا ا زندند م درد در کنار هم هستند. فید زیادی 

مهر شد در قداسیت شخصد ههم مسهیری بهه سهوی برکهات عظیمدر زندند مسیحد اجود دارد، اما ر 

دهند که همهۀ کند. عزارامد که از ۀنها ن ل قول شد، مگلیم مداست ا این در مورد دعا هم صدق مد

مر منجر به دعای مأایرنذارمر اواهد شد )م ایسه کنیهد بها چیاهای دیدر با هم برابرند، اطاعت دقیق

 . (4-3:4؛ یگ وب 14:12عاانیان 

 اعرتاف به گناهان. .4

چون هرنا اطاعت ما از ادا در این زندند کامل نیسهت، مها دامئهاً بهرای بخشهش نناهامنهان بهه اا 

ایم. اعرتاف به نناهان واری است ما ادا "ما را بزخشد"، از ایهن لحهاظ کهه اا رابخهۀ رازانهۀ اابسته

کنیم، اهوب (. اقتهد مها دعها مهد9:1؛ اال یوحنا 12:6اود را با ما احیا کند )مراجگه کنید به متد 

است که همۀ نناهان شنااته شده را در ناد ادااند اعرتاف کنیم ا از اا طلب بخشش کنیم. ناهد 

ۀارد کهه بایهد اعهرتاف مانیم، اا نناهان دیدری را بهه یادمهان مهدااقات اقتد در حضور اا منتظر مد

لرد داااد را دعا کنها ۀناه نیستیم، بهرت است دعای ۀاریم یا از ۀ کنیم. در مورد نناهاند که به یاد مند

 (. 12:19ام پاک ساز" )ماامیر کنیم: "مرا از اخاهای مخفد
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ناهد ااقات اعرتاف به نناهامنان در ناد مسیحیان قابل اعت د باع  اطمینان از بخشش ما اواهد 

داطرفهه را بها دعها مهرمز  کند که بر نناه للزه کنیم. یگ هوب اعهرتاف مان مدشد ا همچنین مشویق

"نهاد ینهدیدر بهه نناههان اهود کند: مان مددریند، مشویقکند، چون در عزارمد دربارو دعای قمد

 (. 16:5ا برای یندیدر دعا کنید ما شفا یابید" )یگ وب  اقرار مناهید

 بخشش دیگران. .5

 را اواههد بخشهید. ران را بزخشید پدر ۀس ند ش  نیا ش نوید: "انر ش  اخایای دیدعیسد مد

-14:6اما انر ش  مردم را نزخشید پدر ۀس ند ش  نیها اخایهای شه  را نخواههد بخشهید" )متهد 

ایسهتید انهر از کسهد شهنایتد داریهد، اا را نویهد: "اقتهد بهرای دعها مد(. همچنین عیسهد مد15

ۀ مها در (. بخشهش االیه25:11بزخشید ما پدر ۀس ند ش  ههم اخایهای شه  را بزخشهد" )مهرق  

شهود شمردند با ای ن، مورد نظر ادااند نیست، چون ۀن به دعای رازانۀ ما مربوط مندهندام عادل

کند که باید اقتد ننهاه رابخۀ رازانه با ادا اشاره مد (. بلنه به15-14، 12:6)مراجگه کنید به متد 

 ایم، احیا ا مرمیم شود.کرده ا اا را نااشنود کرده

است، پ  این موضون عجیزد نیست. انر ما نسزت بهه  یک شخصعنوان ادا به چون دعا، رابخه با

( ا ۀن ننهاه بخشهیده 30:4ایم )م ایسه کنید با افسسهیان ال دد را محاان کردهاا نناه کرده ا راح

(. مها زمانینهه ننهاه 2 -1:59کنهد )م ایسهه کنیهد بها اشهگیا نشده، این رابخۀ ما با اهدا را مختهل مد

ا رابخه احیا نشده، الزته که دعها کهردن دشهوار اواههد بهود. بگهالاه، انهر در قلهز ن  بخشیده نشده

کنیم که مایهۀ اشهنودی اهدا باشهد یها نسزت به کسد عدم بخشش داشته باشیم، طوری عمل مند

کند ( که اا اودش را از ما دار مد15 -14، 12:6کند )متد برای ما مفید باشد. پ  ادا اعالم مد

 ما دیدران را بزخشیم.ما زمانینه 

 فروتنی. .6

بخشهد" )یگ هوب کند، اما بهه فرامنهان فهید مدنوید: "ادا با متناان مخالفت مدیگ وب به ما مد

نوید: "در پیشداه ادا اود را فرامن سازید ا اا شه  را (. بنابراین مد5:5؛ همچنین اال پرتد 6:4
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ندرش درست برای دعها در نهاد اداسهت،  (. درنتیجه فرامند،10:4رسافراز اواهد ساات" )یگ وب 

 درحالینه لرار کامالً نادرست است.

دهد. اقتد فریسد برای دعا ایستاد، به اهود نیر، این را نشان مدَمثَل عیسد دربارو فریسد ا جایه

کنم که مانند دیدران، حریص ا نادرسهت ا زناکهار ا یها ماننهد ایهن بالید: "ای ادا، مو را شنر مدمد

دهم" ۀارم مهددست مهدیک همۀ چیاهاهد را که بهنیرم. دهای دا بار رازه مدر نیستم. هفتهنیجایه

راجدیر فرامن "جرأت نداه کردن به ۀس ن را نداشهت بلنهه بهه سهینۀ ا(. برعن ، 12-11:18)لوقا 

(. عیسهد نفهت کهه اا 13:18 نناهنهار رحهم کهن!" )لوقها نفهت: ای اهدا، بهر مهنِ زد ا مداود مد

ده شده ]عادل شمرده شد[ ا به اانه رفت"، به جای ۀن فریسد، "]چون[ هر که اود را بارگ "بخشی

(. بهه همهین 14:18مناید اوار اواهد شد ا هر که اود را اوار سازد رسافراز اواهد نردیهد" )لوقها 

( ا 47:20دهنههد" )لوقهها دلیههل عیسههد کسههاند را کههه "محههد اودمنههاید دعههای اههود را طههول مد

های رسکها بایستند ا دعا بخوانند ما مهردم ۀنهها را ها ا نوشها که "داست دارند در کنیسهریاکاراند ر 

 کند. ( محنوم مد5:6بزینند" )متد 

ی افهراد ملهراری کهه اهود را بنهابراین از پاسهخ بهه دعها 3درستد برای ُحرمت اود لیرت دارد.ادا به

شود. فرامند ح ی د در نهاد اهدا کهه دمندهند، به جای ایننه اا را جالل دهند، اشنود جالل مد

 ی است.شود، برای دعای مؤار وار در فرامند ااقگد در ناد دیدران منگن  مد

 

 

 پاسخ چه بگوییم؟ دربارۀ دعاهای بی .7

ما باید با این مشخیص ۀلاز کنیم که ما زمانینه ادا اداست ا ما مخلوقات اا هستیم، بایهد دعاههای 

دارد ا اش را برای ۀینهده مخفهد ندهه مهدهای حنی نهچون ادا ن شه پاسخ اجود داشته باشند.بد

کنند، الد بسیاری از اقایع امفاق نخواهند افتاد ما زمان حنم شده از سوی ادا انرچه مردم دعا مد

درستد، چندین قرن برای ۀمدن مسیحا دعا کردند، اما ایهن ااقهع نشهد مها ایننهه فرارسد. یهودیان به
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(. جهان شههیدان در ۀسه ن، 4:4رسید" که "ادا پرس اود را... فرستاد" )لالطیهان  "زمان مگین فرا

(، امها اهدا بالفاصهه پاسهخ 10:6زنهد کهه اهدا زمهین را دااری کنهد )مناشهفه بدان ننهاه فریهاد مد

(. مگلوم است کهه یهک مهأایر 11:6نوید "اندکد دیدر بیارامند" )مناشفه دهد؛ بلنه به ۀنها مدمند

بنهدی ماننهد، چهون دعاکننهدنان از زمانپاسهخ مدهد بهود کهه در ایهن مهدت دعاهها بدطوطند اوا

 حنی نۀ ادا اا ندارند.

(، 26:8دانیم که باید چدونه دعا کنیم )رامیان ماند، چون ما همیشه مندپاسخ مدهمچنین دعا بد

-6:1طلزیم )یگ وب ه با ای ن مند( ا همیش3:4کنیم )یگ وب ما همیشه مخابق ارادو ادا دعا مند

، بهرتین راه حلر است، اما ادا ن شهۀ بههرتی دارد کهه (. ناهد ااقات فنر مد8 کنیم که یک راه حلر

حتد هدف اش را از طریق رنج ا سختد به انجام رساند. یوسف بدان شکر صادقانه دعها کهرد کهه از 

الها بگهد متوجهه شهد کهه (، امها سه36-23:37چاه ا از رفنت به بردند در مرص نجات یابد )پیهدایش 

 (. 20:50چخور در همۀ این اقایع "ادا ۀن را به ایر ملییر داد" )پیدایش 

پیونهدیم کهه دعها کهرد: "ای پهدر، انهر ارادو شویم، به عیسد مدپاسخ مواجه مداقتد ما با دعای بد

(. 42:22)لوقها موست، این پیاله را از من دار کن. اما نهه ارادو مهن بلنهه ارادو مهو بهه انجهام برسهد" 

پیوندیم که از ادااند "سه مرمزه" اواست که ایهن اهار از جسهم اش برداشهته همچنین به پول  مد

شود، اما برداشته نشد؛ بلنه ادااند به اا نفت: "فهید مهن بهرای مهو کافیسهت، زیهرا قهدرت مهن در 

اهدا  د همچنان بهماند، بایپاسخ مدبد (. اقتد دعا9-8:12نردد" )دام قرنتیان ضگف مو کامل مد

( ا 28:8شههود "همههه چیهها بههرای ایریههت" پههیش راد )رامیههان اعههت د کنههیم، اههداید کههه باعهه  مد

(. بایهد بهه 7:5دههد )اال پهرتد مان را به اا بسپاریم، بدانیم که اا دامئاً به ما اهمیت مدندرانیهای

( ا اا اعهده داد: 25:33نیهه یاد داشته باشیم که اا قورت کافد برای ههر راز را بهه مها اواههد داد )مث

؛ م ایسه کنید با رامیان 5:13"من هرنا ش  را منها نخواهم نذاشت ا مرک نخواهم کرد" )عاانیان 

35:8-39.) 
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همچنین باید به دعا ادامه دهیم. نهاهد ااقهات پاسهخد کهه مهدمها منتظهرش بهودیم، یندفگهه داده 

ن بها چشهم اهود (، یها شهمگو 20-19:1سموهیل دار شد )اال شود، چناننه حنا پ  از سالها بچهمد

 (. 35-25:2مسیحاید را دید که مدمها منتظرش بود ا اا به مگزد ۀمد )لوقا 

مانند. ناهد ااقات ادا بگد از مرگ ای ندار به پاسخ مداما ناهد ااقات دعاها در حیات کنوند بد

تد در این هندام، ای نهد کهه در این دعاها پاسخ اواهد داد. ناهد ااقات پاسخ نخواهد داد، اما ح

این دعاها ابراز شده ا ابراز محزت قلزد ۀنها نسزت به ادا ا ۀفریدنان اهدا همچنهان ماننهد بخهوری 

ن "بهه هندهام ظههور ( ا نتیجهۀ ۀ 4-3:8؛ 8:5اوشزو به حضور مخت ادا باط اواههد رفهت )مناشهفه 

 ، مرجمۀ هاارو نو(.7:1عیسد مسیح به یجید ا مجلیل ا اکرام بینجامد" )اال پرتد 

 ج. ستایش و شکرگزاری

ستایش ا شنرنااری ادا، ُرکن واری در دعاست. الدوی دعاید که عیسد برای ما بجها نذاشهت، 

نویهد: "در ههر (. پول  بهه فیلیپیهان مد9:6شود: "نام مو م دد باد" )متد با کالم ستایش ۀلاز مد

ود را در پیشهداه اهدا م هدیم مناهیهد" )فیلیپیهان م اضهاهای اه سپاسهدااریمورد با دعا ا مناجات ا 

، مرجمهۀ 2:4بیدار باشید" )کولسهیان  شنرنااری( ا کولسیان: "در دعا مواظب باشید ا در ۀن با 6:4

قدیم(. شنرنااری مانند همۀ جوانب دیدر دعا، نزاید "سپاسدااری" بدان مفنر ا احساد نسهزت بهه 

که انگناسد از شنرنااری قلزهد اسهت. بگهالاه، هرنها نزایهد ادا باشد، بلنه باید بیان کل مد باشد 

مواند ادا را مجزور نوعد مدطلزیم، بهفنر کنیم که شنرنااری از ادا در پاسخ به چیای که از اا مد

کند که ۀن را به ما بدهد، چون این کار دعا را از یک دراواست ااقگهد ا االصهانه بهه مهورقگد مزهدیل 

موانیم ادا را مجزور کنیم که اواستۀ ما را انجهام دههد. ااقگهاً چنهین ما مدکند کند که فرض مدمد

 کند.ار مدعنوان اابستدد به ادا را انناهیت واری دعا بهای در دعای ن، مراحیه

ااطر همهۀ موقگیتهها، همهۀ شهود، بایهد بههدرستد با دعا همراه مدبرعن ، ۀن نون شنرنااری که به

افتد، از ادا شنرنااری کند. اقتد دعاهای مها دهد برای ن امفاق بدازه مداقایع زندند که ادا اج
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ۀیهد" شود، "برای هر چهه کهه پهیش مدبا شنرنااری مانند کودکان ا با شنرنااری فرامنانه همراه مد

 (، این دعای م زول اداست.18:5)اال مسالونینیان 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 یم، سه دلیل را بیان کنید.اواهد که دعا کنچرا ادا از ما مد .1

 سازد؟عیسد به چه طری د دعاهای ما را مؤار مد .2

 مفهوم دعا "مخابق ارادو ادا" چیست؟ .3

 اطاعت ما در پاسخ به دعاهای ن چه ن شد دارد؟ .4

 پاسخ ماندن دعاهای ن را بیان کنید.سه دلیل برای بد .5

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

شوید؟ چه چیاهاید از این فصل در این رابخه ار مشنل مدۀیا ش  لالزاً برای دعا کردن دچ .1

 برای ش  مفید بوده است؟

اید؟ چه عهواملد باعه  شهده کهه ایهن مان داشتهچه زماند مأایرنذارمرین دعاها را در زندند .2

 زمانها مأایرنذارمر باشند؟

کند ان مدمکند یا مشویقه ش  کمک مدبکنید، این چدونه اقتد با مسیحیان دیدر دعا مد .3

 کند(؟)انر این در مورد ش  صدق مد

اید در سهنوت در حضهور اداانهد ۀیا مابحال بگد از یک دراواست دعای صادقانه سگد کرده .4

 اش چه بوده است؟اید، نتیجهصا کنید؟ انر این کار را کرده

دهید؟ ۀیا ش  هر راز زمان منظمد را به مخالگۀ اصوصد کتاب م دد ا دعا ااتصاص مد .5

پردازیهد؟ انهر اینخهور راحتد حواستان پهرت شهده ا بهه کارههای دیدهر مدۀیا ناهد ااقات به

 موان بر این ااتالطت للزه کرد؟است، چدونه مد
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 اصطالحات خاص .4

 ای ن

 "به نام عیسد"

 ااسخه

 دعا

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 16-14:4عاانیان 

به عرش برین رفته است، یگنهد عیسهد، پرسه "پ  چون ما کاهند به این بارند ا عظمت داریم که 

ادا، اعرتاف ای ن اود را محنم نداهداریم؛ زیرا کاهن اعظهم مها کسهد نیسهت کهه از همهدردی بها 

اا باشد، بلنه کسد است که درست مانند ما در هر چیا اسوسه شد، الد مرمنب های ما بدضگف

دا نادیک شویم مها رحمهت یافتهه در اقهت بخش انناه ندردید. پ  بیاهید ما با دلیری به مخت فید

 احتیا  از اا فید یابیم". 



 

 

 
273 

 

_______________________ 
 ( در اع ل ا رساطت بنار رفته که اساساً برای اشاره به ادااند عیسد مسیح است.kyriosنام "ادااند" )در یوناند  .1

اند که این صحیح است، چناننه در اعت ادنامۀ نی یه ستان، همدد مواف ت کردهال دد، کلر کلیسا، یگند کامولیک، ارمدک  ا پرامدر مورد پرستش راح .2

پرستش شده در ا پرس شود؛ کسد که با پال دد، ادااند ا بخشندو حیات؛ که از سوی پدر ا پرس فرستاده مدمیالدی بیان شده: "... ا در راح 381در 

ال دد باشد؛ ا ف   برای اا؛ نه نوید: "پرستش مذهزد باید در ناد ادا، پرس ا راحمد". همچنین، اعرتاف ای ن ِاست مینیسرِت یابدا جالل مد

سین یا هر موجود دیدری باشد..." ) کنند، از جمله ال دد را ستایش مد(. بسیاری از رسادهای بنار رفته در طول قرنها، راح2: 21فرشتدان، م در

Gloria Patri شوند... شنر بر پدر، پرس ا ."( یا رساد نیایش )"شنر بر ادا که همۀ برکات از اا جاری مدال دد..)" جالل بر پدر، پرس ا راح

ال دد کامالً اداست، پ  ساااار پرستش است. این کل ت ال دد"(. این عمل بر اساد این اعت اد است که ادا ساااار پرستش است ا چون راحراح

 ال دد نارااست. نر ۀنها جایا هستند، دلیلد ندارد که فنر کنیم انوان دیدر دعاها در ناد راحال دد است ا استایشد، یک نون دعا در ناد راح

 به مزح  صفت لیرت در ادا در باط مراجگه کنید. .3



 

 

 
274 

 

 مفصل ده

 فرشتگان، شیطان و دیوها

 

 + فرشتدان چه هستند؟ 

 + چرا ادا ۀنها را الق کرد؟ 

 یخان ا دیوها داشته باشند؟+ امرازه مسیحیان باید چه مفنری نسزت به ش

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. فرشتگان چه هستند؟

ات راحهاند هسهتند کهه از قضهاات فرشهتدان مخلوقهموانیم فرشتدان را اینخور مگریهف کنهیم: ما مد

 ااالقد ا استگداد باطید براوردارند، اما بدن جس ند ندارند.

 مخلوقات روحانی. .1

اند؛ بلنه بخشهد از جههاند هسهتند کهه اهدا ۀفریهده اسهت. عهارا در تهفرشتدان همیشه اجود نداش

نویهد: "مهوید منهها عنوان "لشهنر" ۀسه ند )یها "ارمهش ۀسه ن"( مدعزارمد در اشاره به فرشتدان به

ای... ا لشهنریان ۀسه ن ... سهااتهلشنرشهان بها یهامداطفالک را ادااند. موید که فلهک ا فلهک

  به مها (. پول5، 2:148، مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ماامیر 6:9میا کنند" )نحپرسِتَش ات مد

طور اهاص اسیلۀ مسهیح ا بهرای اا ۀفریهده ا بگهد بههها" را بهها ا نادیدندنوید ادا همۀ "دیدندمد

هها، پادشهاهان، حنمرانهان ا صهاحزان قهدرت" کنهد: "مختدنیای فرشتدان را با این عزارت بیان مد

 (.16:1)کولسیان 
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شهان شود که بگضد از ۀنها نناه کهرده ا از جایداهقضاات ااالقد فرشتدان در این ح ی ت دیده مد

(. استگداد زیادشان در رسارس کتهاب م هدد در صهحزت بها 6؛ یهودا 4:2س وط کردند )دام پرتد 

 کننهد )مناشهفها لیهره( ا اهدا را سهتایش مد 11-6:12؛ اعه ل 5:28شهود )متهد مردم دیهده مد

 (. 11:5؛ 11:4

( یا مخلوقات راحاند هسهتند، مگمهوطً بهدن جسه ند ندارنهد 14:1چون فرشتدان "راح" )عاانیان 

نوید: "شزح مانند من نوشت ا استخوان ندارد"(. بنابراین، مگموطً ما ۀنها را عیسد مد 39:24)لوقا 

؛ دام پادشاهان 31:22نیم )اعداد اصد به ما بدهد ما ۀنها را بزیبینیم، مدر ایننه ادا مواناید امند

؛ 11:91؛ 7:34شان در پاسزاند ا محافظت از ما )ماامیر (. ۀنها در کارهای رازانه13:2؛ لوقا 17:6

( نادیهدند هسهتند. امها نهاهد 22:12( ا پیوسنت به ما در پرسهتش اهدا )عاانیهان 14:1عاانیان 

شهوند )متهد  نون در کتهاب م هدد ظهاهرنیرند ما بر افراد نونهاااقات فرشتدان شنل جس ند مد

 (. 2:13؛ عاانیان 5:28

 اسامی دیگر برای فرشتگان. .2

برد، از جمله "پرسهان اهدا" ناهد ااقات کتاب م دد اصخالحات دیدری را برای فرشتدان بنار مد

سین" )ماامیر 1:2؛ 6:1)ایوب  (، "پاسهزانان" )دانیهال 14:1هها" )عاانیهان (، "راح7، 5:89(، "م در

ها" ( ا "قهههدرت16:1(، "مختهههها"، "سهههلخنتها"، "ریاسهههات"، "قهههوات" )کولسهههیان 23، 17، 13:4

 (.21:1)افسسیان 

 انواع دیگر موجودات آسامنی. .3

عنوان اند. اهواه ۀنهها را بههسه نون ااص دیدری از موجودات ۀس ند در کتاب م دد نام برده شده

مر( یها موجهودات ۀسه ند کهه از فرشهتدان هانوان ااصد از "فرشتدان" بهدانیم )در اصهخالح نسهرتد

 کنند.مت یا اند، به هر حال ۀنها مخلوقات راحاند هستند که ادا را ادمت ا پرستش مد

  1الف. کرابیان.
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( ا اهدا نفتهه کهه بهر 24:3کرابیان منلرف بودند کهه از ارادی بها  عهدن پاسهزاند کننهد )پیهدایش 

(. 22-1:10؛ حاقیال 10:18کند )ماامیر اش سفر مدن اررابهعنواکرابیان سوار شده یا با کرابیان به

در عهدعتیق بر باطی صنداق عهد دا مجسمۀ طالید از کرابیان با بالهای نسرتده بر باطی صنداق 

شود: "من در رای مخهت رحمهت، ۀید ا در میان قومش ساکن مدبود ا در ۀنجا ادا اعده داد که مد

کنم ا هدایات طزم را برای ی صنداق پی ن قرار دارند، با مو مالقات مدای که بر را در بین دا فرشته

 (. 21-18؛ م ایسه کنید با ۀیات 22:25دهم" )ارا  ارساهیل مدبند

  2ب. رسافین.

اید کهه ۀنهها ذکهر شهده، جه 7-2:6نراهد دیدر از موجودات ۀس ند، یگند رسافین، ف   در اشهگیا 

کننهد: "قهداد، قهداد، قهداد، اداانهد قهادر به یندیدر اعالم مد دامئاً ادااند را پرستش کرده ا

 (. 3:6مخلق! جالل اا یام رای زمین را فرا نرفته است" )اشگیا 

 پ. موجودات زنده.

عنوان "موجهودات کنند کهه بههحاقیال ا مناشفه دربارو نون دیدری از موجودات ۀس ند صحزت مد

هاید ماننهد (. با چهره8-6:4؛ مناشفه 14-5:1)حاقیال  اندزنده" در اطراف مخت ادا شنااته شده

شهیر، نههاا، انسههان ا ع ههاب، قدرینهدمرین مناینههدنان بخشهههای مختلههف کهلر ال ههت اههدا هسههتند 

کننهد: "شهب ا راز )حیوانات احشد، حیوانات اهلد، انسانها ا پرندنان( ا ادا را دامئاً پرسهتش مد

ا هست ا ۀمدند است"  ااند، ادای قادر مخلق که بودنفتند: "قداد، قداد، قداد، اددامئاً مد

 (.8:4)مناشفه 

 سلسله مراتب و ترتیِب فرشتگان. .4

نوید یک سلسله مرامب ا مرمیزد بین فرشتدان اجود دارد. یک فرشته، میناهیل در کتاب م دد مد

فرشهتدان  ، "رهی  فرشتدان" نامیده شده، عنواند کهه نشهاندهندو فرمهانرااید یها اقتهدار بهر9یهودا 

مرجمههۀ هههاارو نههو، "ینههد از رهیسههان ارشههد" نامیههده شههده اسههت.  13:10دیدههر اسههت. اا در دانیههال 

همچنین ظاهراً میناهیل در ارمش فرشتدان یک رها است: "در ۀس ن جندد برپها شهد. میناهیهل ا 



 

 

 
277 

رای اا ا فرشتدان اش با ا دها ا فرشتدان اا جندیدند. ا دها شنست اورد ا دیدر در ۀس ن جاید ب

نوید ادااند با "صدای رهی  فرشهتدان" از (. پول  به ما مد8-7:12فرشتدان اش نزود" )مناشفه 

نوید که این بهه میناهیهل (. کتاب م دد به ما مند16:4ۀس ن بازاواهد نشت )اال مسالونینیان 

 کند یا رهی  فرشتدان دیدری هم اجود دارد.عنوان منها رهی  فرشتدان اشاره مدبه

 آیا انسانها فرشتۀ نگهبان شخصی دارند؟ .5

فرستد: "زیهرا کهه اا نوید که ادا فرشتدان را برای محافظت از ما مداضوح به ما مدکتاب م دد به

هایت مرا حفظ منایند. ۀنها مو را بر دسهتهای اهود به فرشتدان اود امر اواهد فرمود ما در یامِد راه

ضههیها از ایهن ایههدو (. امها بگ12 -11:91بخهورد" )ماامیههر اواهنهد برداشهت، مزههادا پایهت بههه سهندد 

کنند ادا در این جهان بهه ههر یهک از انسهانها "فرشهتۀ ندهزهان" محافظت کلرد فرامر رفته ا فنر مد

دههد. ایهن ایهده در کهالم عیسهد دربهارو دهد یا حداقل بهه ههر مسهیحد یهک فرشهته مدااصد مد

دارنهد کهه پیوسهته رای پهدر مهرا کهه در  رشهتداندف شود: "در عهامل بهاطهای کوچک ح یت مدبچه

نوید فرشتداند کهه منلرهف بهه (. اما شاید ادااند ما ف   مد10:18ۀس ن است، مد بینند" )متد 

های کوچک هستند، به حضور ادا دسرتسد دارنهد. )بها اسهتفاده از قیهاد ارزشهد محافظت از بچه

کننهد، نهه "از یهک شهخص اهاص"(. اقتهد مد موان نفت کهه شهاید فرشهتدان از "منخ هه" دفهانمد

کوبهد، ایهن وارمهاً نشهاندهندو نویند حت ً "فرشتۀ" پرتد در را مدمد 15:12شانردان در اع ل 

اعت اد به فرشتۀ ندهزان شخصد نیست. شاید منظورش این بود که یک فرشته در ۀن زمهان از پهرتد 

رسهد کهه در متهون کتهاب م هدد، ههیچ ح یهت دندهزاند کرده یا مراقب اا بود. بنابراین به نظهر م

طور کلرهد منلرهف بهه بینیم که فرشتدان بهای برای ایدو "فرشتدان ندهزان" نیست. اما مدکنندهقانع

 محافظت از قوم ادا هستند.

 قدرت فرشتگان. .6

ه جها شهنوید ا بهظاهراً فرشتدان قدرت بسهیار زیهادی دارنهد. "در قهورت زارۀاریهد ا ۀااز کهالم اا را مد

( ا"سهلخنتها" ا "ریاسهات" 21:1( ا "قدرمها" )م ایسه کنید با افسسیان 20:103ۀارید" )ماامیر مد
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مر ا موانامر" از انسانهای اند. ظاهراً فرشتدان "بسیار قوی، مرجمۀ قدیم( نامیده شده16:1)کولسیان 

ما زمانینه رای زمین (. حداقل انسانها 2:28؛ م ایسه کنید با متد 11:2رسکش هستند )دام پرتد 

(. انرچه قدرت فرشتدان زیاد است، امها قخگهاً 7:2مر از فرشتدان" هستند )عاانیان هستند، "پایین

راد بینران نیست، بلنه این برای ناد برعلیه قهدرت دیوههای رشیهِر محهت کنهرتل شهیخان بنهار مهد

بهازنردد، مها بهه جایدهاهد (. به هرحال، اقتد اداانهد 3-1:20؛ 8-7:12؛ مناشفه 13:10)دانیال 

 در زیر مراجگه کنید(.  1؛ به بخش ب.3:6یابیم )اال قرنتیان باطمر از فرشتدان ارم ا  مد

 ب. جایگاه فرشتگان در هدف خدا

 دهند.فرشتگان، عظمت محبت و نقشۀ خدا برای ما را نشان می .1

ا ۀفریهده اسهت. بنهابراین، انسانها ا فرشتدان منها موجودات ااالقد ا بسیار باهوشد هستند که اهد

موانیم چیاهای زیادی از ن شه ا محزت ادا بهرای کنیم، مداقتد اودمان را با فرشتدان م ایسه مد

 ما را درک کنیم. 

صهورت اهدا" یایا اال که باید مورد موجه قرار نیرد، این است که هرنا نفته نشده که فرشهتدان "به

-26:1اند )پیهدایش صورت ادا ۀفریده شدهشده که انسانها بهاند، درحالینه بارها نفته ۀفریده شده

ایهن نتیجهه منصهفانه بهه نظهر  3ن است،صورت ادا بودن به مگنای شزیه ادا بود(. چون به9:6؛ 27

 هستیم.  رسد که ما ایلد بیشرت از فرشتدان، شزیه ادامد

بخشد کهه بهر فرشهتدان مد دشود که یک راز ادا به ما موانایاین موضون با این ح ی ت ح یت مد

ال قرنتیان ؟" )افرشتدان را دااری اواهیم کرددانید که اقتدار داشته ا ۀنها را دااری کنیم: "ۀیا مند

(، 7:2مر از فرشتدان سهااتد" )عاانیهان ، مرجمۀ قدیم(. انرچه "اندک زماند اا را ]ما را[ پاهین3:6

رد. رشتدان ارم ا  یافته ا بر ۀنها فرمانرااید اواهیم کاقتد نجایان منمیل شد، به جایداه باطمر از ف

ههای ادمتدهذار کننهد: "ۀیها همدهد ایشهان راحدر ااقع، حتد اطن هم فرشهتدان مها را اهدمت مد

، 14:1شهوند؟ ")عاانیهان نیستند که برای ادمت ۀناند که اارث نجات اواهنهد شهد، فرسهتاده مد

 مرجمۀ قدیم(.
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انسانهاید مانند اود )ۀدم "صاحب پرسهی شهد کهه بهه شهنل اهودش بهود"  مواناید انسانها در زادنِ 

دار مواننهد بچهه(، عنرص دیدری از برمری ما بر فرشتدان است، فرشتداند که ظاهراً مند3:5پیدایش 

 (. 36-34:20؛ لوقا 30:22شوند )م ایسه کنید با متد 

که انرچه بسیاری از فرشتدان دهند، همچنین فرشتدان عظمت محزت ادا نسزت به ما را نشان مد

اهدا فرشهتداند را کهه ننهاه نویهد: "د بهه مها مدیک از ۀنها نجات نیافتند. پهرت نناه کردند، اما هیچ

های ماریهک دازخ فرسهتاد مها در ۀنجها بهرای دااری ، بلنه ۀنها را به نودالکردند بدان منزیه رها ننرد

 دا فرشهتداند را کهه م هام ااطی اهود را حفهظنوید: "ا( یهودا مد4:2ندهداری شوند" )دام پرتد 

ننردند ا منان اصلد اود را مرک منودند، محت ظلمت ا در زنجیرهای ابدی نداه داشته است مها در 

اوانیم: "الزته اا برای یهاری فرشهتدان نیامهد، (. ا در عاانیان مد6راز دااری محنوم شوند" )یهودا 

 (. 16:2عاانیان ااطر نسل ابراهیم ۀمده است" )بلنه به

بینیم که ادا دا نراه از موجودات باهوش ااالقد را ۀفریده است. بسهیاری از فرشهتدان بنابراین مد

یک از ۀنها را نجات ندهد. انجام این کار برای اهدا کهامالً نناه کردند، اما ادا مصمیم نرفت که هیچ

ای بها اا داشهته دا رفتهار لیرمنصهفانهمواند شنایت کند که اهای هرنا مندعادطنه بود ا هیچ فرشته

اند، اما اهدا مصهمیم نرفهت کهه کهاری است. اما انرچه همۀ انسانها نناه کرده ا از اا رایدردان شده

بیش از رصفاً اجرای عدالت انجام دهد؛ اا مصمیم نرفت بگضد از انسانهای نناهنار را نجات دههد. 

ناهنهار را رههاید دههد کهه مگدادشهان را ههیچ در ااقع، مصمیم نرفت جمهع عظیمهد از انسهانهای ن

(. ایهن رحمهت ا 9:5مواند بشمرد، "از ههر قزیلهه ا زبهان، از ههر ملهت ا امهت" )مناشهفه انساند مند

حساب است، فوق از درک ماست. یاماً لخفد است که طیق اش نزودیم؛ این یاماً فهید محزت بد

اد چشمدیرش با رسنوشت فرشتدان، این ح ی  کند. ت را برای ما راشن مداست. مضر

 .کنند که دنیای نادیدنی، واقعی استفرشتگان به ما یادآوری می .2

(، 8:23ه نخور که صداقیان در زمان عیسد "مننر راز قیامت ا اجود فرشته یا راح" بودند )اع ل 

و زیادی در زمان ما، اجود ۀنچه را که مند م کتهاب م هدد کنند. امها مگلهیموانند بزینند، اننار مدعدر
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دربارو اجود فرشتدان، یک یادۀاری دامئد برای ماست که یک عالَم نادیهدند اجهود دارد کهه بسهیار 

ااقگد است. ف   اقتد ادااند چشم اادم الیشع را به ااقگیت عالَم نادیهدند بهاز کهرد، ایهن اهادم 

؛ ایهن 17:6دشهاهان ههای ۀمشهین بهود" )دام پادید که "کوههای اطراف الیشع پُهر از اسهپها ا عراده

 ارمش عظیم فرشتدان بود که به دامان فرستاده شدند ما در م ابل سوریها از الیشع محافظت کنند(. 

دههد، کند، ۀنهاهد اهود از عهالَم نادیهدند را نشهان مدمامورنوی  هم اقتد فرشتدان را مشویق مد

(. 2:148ش کنیهد" )ماامیهر "ای همۀ فرشتدان اا را ستایش کنید. ای همۀ لشنرهای اا، اا را ستای

شویم ما کنیم، اارد اارشلیم ۀس ند مدکند که اقتد پرستش مدنویسندو عاانیان به ما یادۀاری مد

بینیم، (، با کسانینه ۀنها را مند22:12ش ر ا مجل  جشن" جمع شویم )عاانیان با "فرشتدان بد

موانهد صهحزت دربهارو ای لیرای نهدار مداما حضورشان باید ما را مملو از حیرت ا اوشهد کنهد. دنیه

عنوان بصهیرت ا ها را بهعنوان ارافات محد کنار بدذارد، اما کتاب م دد این بیانیهفرشتدان را به

 داند.ۀناهد از امور ااقگد مد

 فرشتگان، الگوی ما هستند. .3

بدیهریم.  فرشتدان، در اطاعت ا پرستش اود الدوهای مفیدی برای مها هسهتند کهه از ۀنهها رسمشهق

شود، در زمین نیها دهد که دعا کنیم: "ارادو مو ه نخور که در ۀس ن اجرا مدعیسد به ما مگلیم مد

شود، بالفاصله ا با شادی ا (. ارادو ادا در ۀس ن، موس  فرشتدان انجام مد10:6اجرا شود" )متد 

رشتدان ۀس ن باشد. اوشهد بدان سؤال. ما باید هر رازه دعا کنیم که اطاعت ما ا دیدران، مانند ف

ۀنها در این است که اادمان فرامن ادا باشند، هر یک با افاداری ا اوشهد، منلیفهد را کهه بهه ۀنهها 

دهند، اواه بارگ باشد یا کوچک. اواسته ا دعای ما باید این باشهد کهه مها ا سپرده شده انجام مد

 افراد دیدر بر رای زمین، همین کار را انجام دهیم. 

اسهیت  همچنین فرشتدان در پرستش ادا الدوی ما هستند. رسافین در حضور مخت ادا اا را در قدر

زنند: "قهداد، قهداد، قهداد، اداانهد قهادر مخلهق! جهالل اا یهام رای بینند ا فریاد مداش مد

بینهد: (. یوحنا در اطراف مخت ادا، ارمش عظیم فرشتدان را مد3:6زمین را فرا نرفته است" )اشگیا 
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ش ری را کهه صهدها ههاار ا ههااران ههاار بودنهد، شهنیدم. ۀنهها َدار ۀن مخهت ا فرشتدان بد "صدای

زدند: "بهررو قربهاند شهده شایسهته اسهت مها حیوانات ا پیران ایستاده بودند ا با صدای بلند فریاد مد

 (. درحالینهه12-11:5قدرت ا ارات ا حنمت ا مواناید، ُحرمت ا جالل ا یجیهد بیابهد" )مناشهفه 

اوشد عظیم فرشتدان در این است که دامئاً ادا را سهتایش کننهد، ۀیها مها نزایهد ههر رازه از اصهف 

ستایش ادا لذت برده ا ۀن را ارزشمندمرین ا ااطمرین نحوو بنهارنیری زمهان اهود ا اوشهد عظهیم 

 اود بدانیم؟

 کنند.های خدا را اجرا میفرشتگان بعضی از نقشه .4

های ادا را در زمین اجهرا بیند که بگضد از ن شهوان اادمان ادا مدعنکتاب م دد فرشتدان را به

؛ 22، 8-3:10؛ 26:8؛ اعه ل 19-11:1رسهانند )لوقها کنند. ۀنها پیلامهای ادا را بهه مهردم مدمد

-16:24کنند، ناال بال بر ارساهیهل )دام سهموهیل دااریهای ادا را اجرا مد (. بگضد از23:27-24

(، کُشهنت هیهرادی  پادشهاه، چهون اهدا را 21:32ان سپاه ۀشور )دام مواریخ (، نابود کردن رها 17

(. اقتهد مسهیح 1:16های اشم ادا بر زمین )مناشهفه ( یا ریخنت پیاله23:12جالل نداد )اع ل 

عنوان یک ارمش بارگ به همراه پادشهاه ا ادااندشهان اواهنهد ۀمهد )متهد نردد، فرشتدان بهبازمد

 (. 7:1ام مسالونینیان ؛ د26:9؛ لوقا 27:16

 ( ا برعلیهه11-10:1کننهد )زکریها عنوان مناینهدنان اهدا در زمهین مهرردد مدهمچنین فرشهتدان بهه

ای را رایهایش، فرشهته (. یوحنها در8-7:12؛ مناشهفه 13:10جندنهد )دانیهال نیراهای شیخاند مد

ا ا ۀن مار قدیم را کهه هه ن دهد که این فرشته "ا دهۀمد ا ناارش مددید که از ۀس ن به پایین مد

انتهها انهداات" ابلی  ا یا شیخان است نرفت ا اا را برای مدت هاار سال در بند نهاده، بهه چهاه بد

نردد، رههی  فرشهتدان ۀمهدن اا را اعهالم اواههد کهرد )اال یح بهازمد(. اقتد مس3 -1:20)مناشفه 

 ا لیره(. 18-17:19؛ 21، 2 -1:18؛ م ایسه کنید با مناشفه 16:4مسالونینیان 
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 دهند.فرشتگان مستقیامً خدا را جالل می .5

کننههد. فرشههتدان عملنههرد دیدههری هههم دارنههد: ۀنههها بهها جههالل دادن اههدا، مسههت ی ً اا را اههدمت مد

بنابراین، عالاه بر انسانها، موجودات ااالقد باهوش دیدری هم هستند که در جهان، اهدا را جهالل 

 دهند.مد

 دهند.ااطر برمری اا جالل مداطر کیستد ا هویت اا، بهافرشتدان ادا را به

شهنوید ا "ادااند را متزارک اوانید، ای فرشتدان اا که در قورت زارۀارید ا ۀااز کالم اا را مد

 (.2:148با  ؛ م ایسه کنید20:103ۀارید" )ماامیر به جا مد

ار موجهود زنهده (، مانند چهه3-2:6کنند )اشگیا ااطر قداسیتش ستایش مدرسافین دامئاً ادا را به

 کنند.( که اا را ستایش مد8:4)مناشفه 

ااطر ایهن ن شهه جهالل بینند، اا را بهاقتد فرشتدان ۀشنار شدن ن شۀ عالد ادا برای نجات را مد

دهند. اقتد مسیح در بیت لحم متولد شد، جمگد از فرشهتدان اهدا را سهتایش کهرده ا نفتنهد: مد

باشهند صهلح ا آمنها جهالل ا بهر زمهین در بهین مردمهد کهه مهورد پسهند اا مد"ادا را در برمهرین ۀسه

نوید: "برای یهک نناهنهار (.عیسد به ما مد6:1؛ م ایسه کنید با عاانیان 14:2سالمتد باد" )لوقا 

دهد که (، نشان مد10:15کند در میان فرشتدان ادا اوشد ا رُسار اواهد بود" )لوقا که موبه مد

ۀارد، فرشهتدان دهنده ای ن مدعنوان نجاتاز نناهانش رایدردان شده ا به مسیح به هر بار یک نفر

 کنند. شادی مد

کند ما مردم از نژادهای نونانون، یهود ا یوناند بهه کلیسها بیاینهد، اا اقتد پول  انجیل را اعالم مد

شود، چهون نشان داده مدبیند که در برابر فرشتدان )ا دیوها( ن شۀ حنی نۀ ادا برای کلیسا را مد

های نوید برای موعظهه بهه لیریهودیهان فرااوانهده شهده "مها ایننهه در حهال حهاو، اهدا جنزههمد

" )افسسهیان بشناسهاند به قدرمها ا حنمرانان عهامل ۀسه نداسیلۀ کلیسا نونانون حنمت اود را به

، مرجمۀ ههاارو نهو( بهر 12:1نوید: "فرشتدان مشتاق نظر کردن" )اال پرتد (. پرتد به ما مد10:3

کنهد. بگهالاه، جالل ن شۀ نجات هستند، درحالینه هر رازه در زندند هر یک از ای نداران عمل مد
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شایسهتدد نشهاندهندو پوشهیدند کهه بهاین ح ی ت که در پرستش کلیساید، زنان باید لزاسد را مد

دههد کهه فرشهتدان ود، نشهان مد( به10:11زناندد ۀنها بود، ا این "بخاطر فرشتدان" )اال قرنتیهان 

 دهند.ااطر پرستش ا اطاعت ما جالل مدشاهد زندند مسیحیان هستند ا ادا را به

 

 پ. رابطۀ ما با فرشتگان

 مان آگاه باشیم.ما باید از وجود فرشتگان در زندگی روزانه .1

شهان ۀنهاه هیهت عملاواهد که از اجود فرشهتدان ا مانوید ادا از ما مداضوح مدکتاب م دد به

باشیم. بنابراین نزاید فرض کنیم که مگلیم ۀن دربارو فرشتدان، ارمزهاطد بها زنهدند امهراز مها نهدارد. 

بلنه زنهدند مسهیحد مها بها ۀنهاهد از اجهود ا اهدمت فرشهتدان در دنیها، حتهد دنیهای امهراز، بهه 

 طری های متگددی لند ا دالتمند اواهد شد.

انهد ا پیونهدیم کهه ُمردهمنها به جمع عظیم ای نداراند مدنهرایم، اقتد با پرستش به حضور ادا مد

اند"، بلنهه بهه جمهع عظهیم اند، "به راحهای پارسایاند کهه کامهل شهدهدر ۀس ن به حضور ادا رفته

، مرجمهه 23-22:12شه ره از محفهل فرشهتدان" )عاانیهان پیوندیم، "به جنهود بدفرشتدان نیا مد

شهنویم، امها قخگهاً حه ر بینیم یا مندهای این پرستش ۀس ند را مندانهقدیم(. انرچه ما مگموطً نش

سازد، انر سپاسداار این ح ی هت باشهیم کهه فرشهتدان احرتام ا اوشد ما را در حضور ادا لند مد

 پیوندند. در پرستش ادا به ما مد

کننهد. مشهاهده مدبگالاه، باید بدانیم که فرشتدان اطاعت یها نااطهاعتد مها از اهدا را در طهول راز 

کنهد )الزتهه مان در نهان انجام شده ا ک  دیدری را محهاان مندکنیم که نناهانحتد انر فنر مد

لیر از ادا(، باید نسزت به این مفنر هشیار باشیم که شاید حتد صدها فرشته شهاهد نااطهاعتد مها 

کهه اطاعهت افادارانهۀ  کنیمشوند. از طرف دیدر، اقتد دلرسد هستیم ا فنر مدهستند ا محاان مد

مهوانیم بها مشهخیص ایهن شهود، مدمند ک  دیده نشده ا باع  دلدرمد کسدما از ادا موس  هیچ
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موضون مسلرد یابیم که شاید صدها فرشته شاهد چالش منههای مها هسهتند، "اشهتیاق" رازانهه بهرای 

 شود.ندریسنت به طری د که نجات عظیم مسیح در زندند ما دیده مد

کنند، نویسهندو مر کردن این ااقگیت که فرشتدان ادمت ما به ادا را مشاهده مدراشننوید برای 

مواننهد شهنل انسهاند بهه اهود بدیرنهد ا ظهاهراً بهرای نوید فرشهتدان نهاهد ااقهات مدعاانیان مد

 ه"بازرسد" به دیدار ما بیایند، مانند منت د رستورانها در رازنامهه، منت هدی کهه ملییهر قیافهه داده ا به

ها بها چنهین کهاری نواز باشید، زیرا بگضداوانیم: "همیشه مه نراد. ما مدیک رستوران جدید مد

؛ م ایسهه کنیهد بها پیهدایش 2:13بدان ۀننه اهود بداننهد، از فرشهتدان پهذیراهد کردنهد" )عاانیهان 

کنهیم ا  شناسهیم، رسهیدند(. این باید ما را مشتاق سازد ما به نیاز کسهانینه مند3-1:19؛ 2:18-5

قتاً بههشاید یک راز به ۀس ن رفته ا فرشته عنوان انسهان رنجدیهده در زمهین ای را دیدیم که اقتد مور

 ظاهر شده بود، ما به اا کمک کردیم. 

یابیم، شاید ن ن کنیم که فرشهتدان از طهرف اهدا اقتد ما نانهان از یک اخر یا مش رت رهاید مد

د شنرناار باشیم. یک فرشته، دهان شیران را بست ما به دانیال برای کمک به ما فرستاده شدند ا بای

رتد را از (، بگهداً په20-19:5(، رسهوطن را از زنهدان ۀزاد کهرد )اعه ل 22:6ۀسیب نرسانند )دانیهال 

هایش بهان اقتهد عیسهد بالفاصهله په  از پایهان اسوسهه( ا در بیا11-7:12زندان ۀزاد کرد )اع ل 

دههد کهه "اا بهه (، بهه اا اهدمت کهرد. ۀیها کتهاب م هدد اعهده مند11:4بسیار ضهگیف بهود )متهد 

فرشتدان اود امر اواهد فرمود ما در یامِد راههایت مرا حفظ مناینهد. ۀنهها مهو را بهر دسهتهای اهود 

زاید ادا را شنر کنیم ن(؟ پ  ۀیا 12-11:91اواهند برداشت، مزادا پایت به سندد بخورد" )ماامیر 

 رسد.فرستد؟ این کار درستد به نظر مدزمانها برای محافظت از ما مد که فرشتدان را در این

 احتیاط در مورد رابطۀ ما با فرشتگان. .2

 الف. در رابخه با دریافت ۀموزو لل  از فرشتدان محتاط باشید.

دههد: "حتهد انهر کتاب م دد در برابر دریافت ۀموزو لل  از سوی فرشتدان فرضد به ما هشدار مد

(. 8:1ای از ۀس ن، انجیلد لیر از ۀنچه ما اعالم کردیم بیاارد، بر اا لگنت باد" )لالطیهان ما یا فرشته
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نویهد: "شهیخان ههم داند که احت ل فریب اجود دارد. اا مددهد، چون مدپول  این هشدار را مد

اهدا (. همچنین نزد درالدوید که مهرد 14:11ۀارد" )دام قرنتیان صورت فرشتۀ نور درمداود را به

ات : اا را بخانههبه مهن نفهتبفرمان ادااند  ای"فرشتهفریب داد، ادعا کرد:  13را در اال پادشاهان 

(. با این حال منت کتاب م دد بالفاصهله 18:13برنردان ما چیای بخورد ا بنوشد" )اال پادشاهان 

 افااید: "اما پیرمرد درا  نفت".در ه ن ۀیه مد

نه ادعها یها راهن ییههاید هسهتند کهه موسه  فرشهتدان یها کسهانیرالهین دهاید از ۀموزو اینها منونه

اضهوح، ها بهاند، منت ل شده است. جالب است که این منونههکنند فرشتدان با ۀنها صحزت کردهمد

کند که از مگالیم ااضح کتاب م دد یا دهند که ما را اسوسه مداحت ل فریب شیخاند را نشان مد

(. این هشدارها باید مانع از 9:13اعتد کنیم )م ایسه کنید با اال پادشاهان فرامین ااضح ادا نااط

ۀن شود که مسیحیان فریب ادعاهای مورمونها را بخورند، مثالً ایننه یک فرشهته )مهوراند( بها جهوزِف 

های مهذهب مورمهون را بهرای اا ۀشهنار کهرد. ایهن "مناشهفه" از بسهیاری اِسمیت صحزت کرد ا پایهه

شهمردند ف ه  بها ایه ن ا بسهیاری دیدهر( هاید مانند مثلی ، شخِص مسیح، عادلوزهجهات )در ۀم

 براالف مگالیم کتاب م دد است ا مسیحیان باید در برابر پذیرش این ادعاها هشیار باشند. 

 ب. فرشتگان را پرستش نکنید، نزد آنها دعا نکنید یا در طلب آنها نباشید.

ههای درالینهد بهود کهه در کولسهد مگلهیم داده ینهد از ۀموزه( 18:2"پرستش فرشتدان" )کولسیان 

دهد که کرد، به یوحنا هشدار مدای که در کتاب مناشفه با یوحنا صحزت مدشد. بگالاه، فرشتهمد

اا را پرستش ننند: "نه، چنین ننن، من اادمد هسهتم ماننهد مهو ا برادرانهت کهه بهه عیسهد مسهیح 

 (.10:19)مناشفه دهند، ادا را پرستش کن" شهادت مد

همچنین ما نزاید در ناد فرشتدان دعا کنیم. ما باید ف   در ناد ادا دعا کنیم، کسد که یدانه قهادر 

موانهد مخلق است ا درنتیجه قادر به پاسخدوید به دعاست ا یدانه عالِم مخلهق اسهت ا درنتیجهه مد

دههد کهه ههیچ مها هشهدار مداش را بالفاصله بشنود. پهول  دربهارو ایهن مفنهر بهه دعاهای همۀ قوم

بهین اهدا ا انسهان  یهک ااسهخهمواند بین ما ا ادا قرار نیرد: "زیرا یک اهدا ا "ااسخۀ" دیدری مند
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(. انهر مها بایهد در نهاد فرشهتدان دعها 5:2اجود دارد، یگند شخص عیسد مسهیح" )اال میمومهااد 

کاری کهه مها نزایهد انجهام دههیم.  داد،کردیم، این رصیحاً م امد برابر با ادا را به ۀنها نسزت مدمد

ای در کتاب م دد نیست که کسد در ناد فرشتۀ ااصد دعا کرده یا از فرشهتدان کمهک هیچ منونه

 اواسته باشد.

دهد که طالب ظهور فرشتدان باشهیم. ۀنهها بهدان ایننهه بگالاه، کتاب م دد به ما هیچ حنمد مند

 یها این مجلریات نشهاندهندو کنجنهاای ناسهامل کنند. طلزیدندر طلب شان باشیم، اود را ظاهر مد

اشتیاق برای نوعد رایداد باشنوه است، به جای ایننه در طلب داست داشهنت اهدا ا مگههد بهه اا ا 

کار اا باشیم. انرچه فرشتدان در زمانهای نونانون در کتاب م دد بر مردم ظاهر شدند، اما ظهاهراً 

د. در عوض ن ش ما این است که با ادااند صحزت کنیم، این افراد هرنا در طلب این مجلریات نزودن

کسد که اهودش فرمانهدو کهلر نیراههای فرشهتدان اسهت. امها اشهتزاه نیسهت کهه از اهدا بخهواهیم 

 انجام دهد ا فرشتدان را در اقت نیاز برای محافظت از ما بفرستد. 11:91اش را در ماامیر اعده

 ج. دیوها و منشأ آنها

کنهد، چهون ۀنهها یگد ما را به سوی در نظر نرفنت شیخان ا دیوها رهنمون مدطور طزمزح  قزلد به

فرشتدان رشیری هستند که قزالً مانند فرشتدان اهوب بودنهد، امها ننهاه کهرده ا امتیازشهان را بهرای 

ادمت به ادا از دست دادند. ۀنها ههم ماننهد فرشهتدان، مخلوقهات راحهاند هسهتند کهه از قضهاات 

مهوانیم دیوهها را اینخهور مگریهف د براوردارند، اما بدن جس ند ندارنهد. مها مدااالقد ا هوش باطی

دیوها فرشتدان رشیری هستند که در ناد ادا نناه کرده ا اکنون دامئاً اع ل بدی را در دنیها کنیم: 

 دهند.انجام مد

یافت" )پیدایش اقتد ادا دنیا را ۀفرید، "کارهای ۀفرینش را مالحظه کرد ا همه را از هر جهت عالد 

(. این یگند حتد عالَم فرشتدان که ادا ۀفریده بود، فرشتدان رشیر یا دیوها را در ۀن زمهان در 31:1

شویم که شیخان به شنل مار، حوا را به ننهاه اسوسهه متوجه مد 3اود نداشت. اما ما زمان پیدایش 



 

 

 
287 

، حهت ً یهک 1:3ا پیهدایش  31:1(. بنابراین، در زماند بین اقایع پیدایش 5-1:3کند )پیدایش مد

 رسکشد در عالَم فرشتدان بود که بسیاری از فرشتدان از ادا رایدردان شده ا رشیر شدند.

نویهد: "اهدا فرشهتداند را کهه ننهاه کند. پرتد به مها مدعهدجدید در دا جا دربارو این صحزت مد

نجها بهرای دااری فرسهتاد مها در ۀ های ماریهک دازخ کردند بدان منزیه رها ننرد، بلنه ۀنها را به نودال

نویهد: "فرشهتداند را کهه م هام ااطی اهود را حفهظ یهودا هم مد 4(2:4ندهداری شوند" )دام پرتد 

ننردند ا منان اصلد اود را مرک منودند، محت ظلمت ا در زنجیرهای ابدی نداه داشته است مها در 

 ی ت است که ۀنهها از جهالل حضهور اهدا (. داباره مأکید بر این ح6راز دااری محنوم شوند" )یهودا 

طور استگاری، ۀنهها در "زنجیرههای ابهدی" هسهتند(، امها ایهن شان محداد شده )بهدار شدند ا عمل

کند که مأایر دیوها از دنیا برداشته شده یا بگضد از دیوها در منهان مجهازامد دار منت استنزاط مند

د. بلنهه دام پهرتد ا یههودا، موانند بر دنیا مأایر بدذارناند، درحالینه ب یه مداز دنیا نده داشته شده

نویند که بگضد از فرشتدان برعلیه ادا رسکشد کرده ا دشمن متخاصهم کهالم اهدا هر دا به ما مد

شان لرار بود، عدم پذیرش منان م رررشان، چون "م ام ااطی اهود را رسد که نناهشدند. به نظر مد

 (.6ا مرک منودند" )یهودا حفظ ننردند ا منان اصلد اود ر 

باشد. اقتد اشهگیا  14همچنین ممنن است مرجگد برای س وط شیخان، رسدستۀ دیوها، در اشگیا 

رسهد کند )یک پادشاه زمیند ا انساند(، بگد به بخشهد مددااری ادا بر پادشاه بابل را موصیف مد

رصفاً بهرای اشهاره بهه یهک پادشهاه مواند کند که ۀن در قدریند است که مندکه از زباند استفاده مد

 انساند باشد: 

"ای ستارو دراشان صزح، چخور از ۀس ن افتادی! مو که بر اقوام م تدر جهان پیراز بهودی، 

رام ا مخهت شهاهد اهود را من به ۀس ن بهاط مهدنفتد: "چدونه س وط کردی! در دلت مد

ل که جای اجت ن اهدایان اسهت ا بر فراز کوهد در ش  سازمباطی ستارنان ادا برقرار مد

." امها بهرعن ، مهو در قگهر شهوممثل ادای قادر مخلهق مدرام ا نشینم. باطی ابرها مدمد
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؛ م ایسه کنیهد بها حاقیهال 15-12:14زمین که دنیای مردنان است رسندون شدی" )اشگیا 

11:28-19.) 

ه: "مثهل اهدای قهادر مخلهق این زبان صگود به ۀس ن ا برقراری مخت شاهد در اعلهد ا بیهاِن ایننه

ت دربههارو رسکشههد فرشههتهشههوم"، بهمد کنههد کههه قههدرت ا احههرتام زیههادی دارد. ای صههحزت مدشههدر

لیرعادی نزود که کالم نزورمد عای از موصیف اقایع انساند به موصیف اقایع ۀس ند موازی بها ۀنهها 

ه شهیخان، لهرار ا صهورت ننهاپه  در ایهن  5طور محداد ۀن را نشهان دههد.بپردازد ا اقایع زمیند به

 مالش برای برابری با م ام ا اقتدار ادا بود. 

 عنوان ِت دیوهاچ. شیطان به

]مرجمهۀ قهدیم[ ذکهر شهده، جایینهه  6:1"شیخان"، ناِم شخصهد رِس دیوهاسهت. ایهن نهام در ایهوب 

چنهین نیها در میهان ایشهان ۀمهد" )هم شهیخان"پرسان ادا ۀمدند ما به حضور ادااند حاو شهوند ا 

شهود کهه ایهوب را عنوان دشهمن اداانهد ظهاهر مدجها اا بهه(. در این7:2-7:1مراجگه کنید به ایوب 

کنههد. همچنههین در ااااههر زنههدند داااد "شههیخان اواسههت کههه بههرای ارساهیههل شههدت اسوسههه مدبه

. (1:21مشنالمد الق کند، بنابران، دااد را الهوا کهرد مها ارساهیهل را رسشه ری کنهد" )اال مهواریخ 

بگالاه، زکریا رایاید دید: "در رایا یهوشهع، کهاهن اعظهم را بهه مهن نشهان داد کهه در حضهور فرشهتۀ 

داد" ادااند ایستاده بود. شیخان هم در ۀنجا به دست راست اا قرار داشت ا اا را مورد امهام قرار مد

ههم از نهام ، یگنهد "حریهف" اسهت. عهدجدیهد (satan)(. نام "شیخان"، یک کلمۀ عهای 1:3)زکریا 

نیرد. پ  عیسد در اسوسهۀ اهود در سادند ۀن را از عهدعتیق مدکند که به"شیخان" استفاده مد

( یها "مهن 10:4نوید: "دار شهو، ای شهیخان!" )متهد بیابان، مست ی ً با شیخان صحزت کرده ا مد

 (.18:10دیدم چخور شیخان مانند برق از ۀس ن س وط کرد" )لوقا 

کند. اا "ابلی " اخاب شده )ف ه  در د دیدری هم برای شیخان استفاده مدکتاب م دد از اسام

؛ 14، 1:3ا لیهره(، "مهار" )پیهدایش  2:20؛ 9:12؛ مناشفه 41:25؛ 39:13؛ 1:4عهدجدید: متد 

(، 15:11؛ لوقها 27، 24:12؛ 25:10(، "ِبِگلِابول" )متهد 2:20؛ 9:12؛ مناشفه 3:11دام قرنتیان 
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( یها "ۀن 2:2(، "رهی  قدرت هوا" )افسسهیان 11:16؛ 30:14؛ 31:12)یوحنا "فرمانراای این دنیا" 

نویهد: "دار شهو، ای شهیخان، مهو (. اقتد عیسد به پرتد مد13:2؛ اال یوحنا 19:13رشیر" )متد 

شهود کهه (، متوجهه مد23:16مانع راه من هستد ا افنار مو افنار انساند است، نه اهداید" )متهد 

از رنج ا ُمردن بر صلیب، ااقگهاً مهالش بهرای م نگهت عیسهد از اطاعهت از  مالش پرتد برای م نگت

 داند که این مخالفت نهایتاً از طرف پرتد نیست، بلنه از شیخان است.ن شۀ پدر است. عیسد مد

 ح. عمل شیطان و دیوها

 شیطان، مبّدع گناه بود. .1

شود که اا )به شنل مار( حهوا مدشیخان قزل از همۀ انسانها نناه کرد، چناننه در این ح ی ت دیده 

دههد کهه (. همچنین عهدجدید به مها اطهالن مد3:11ان ؛ دام قرنتی6-1:3را اسوسه کرد )پیدایش 

نویهد: (. همچنهین مهد44:8نها ها است" )یوحشیخان "از اال قامل بود" ا "درالدو ا پدر یام درا 

مۀ قدیم(. در هر دا منت، عزهارت "از ابتهدا ، مرج8:3نناهنار بوده است" )اال یوحنا  از ابتدا"ابلی  

ز یا از اال" به این مگنا نیست که شیخان از زمان ۀلاز ۀفرینش جهان موس  ادا، )"از ۀلاز دنیا"( یها ا

ۀلاز هستد اود )"از ۀلاز زندند اود"(، بد بود، بلنه بهه ایهن مگناسهت کهه اا از بخشههای "ۀلهازین" 

ۀن(، بد بود. ایژند ابلی ، ابدان نناه ا اسوسۀ دیدران به نناه  ا حتد قزل از 3ماریخ دنیا )پیدایش

 بوده است.

 نند.ککنند همۀ کارهای خدا را نابود دیوها مخالفت کرده و سعی می .2

(، اا مهالش کهرد کهه 6-1:3ه نخور که شیخان حوا را اسوسه کرد ما برعلیه ادا نناه کند )پیدایش 

(. 11-1:4عنوان مسهیحا شنسهت بخهورد )متهد اش بههوریهت عیسد را هم به نناه بنشاند ما در مأم

(، قتهل 9:12(، فریهب )مناشهفه 44:8راهنار شیخان ا دیوهای اش ایهن اسهت کهه از درا  )یوحنها 

( ا هر نون عمل ایراندر دیدری استفاده کرده ا سگد کنند مردم را از 44:8؛ یوحنا 37:106)ماامیر 

هها اودشهان را نهابود کننهد. دیوهها از ههر راهنهاری اسهتفاده ادا رایدردان کرده ا باع  شوند که ۀن

( ا ۀنهها را در اسهارت چیاههاید 4:4اواهند کرد ما مردم را در برابر انجیل نابینا کننهد )دام قرنتیهان 
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(. همچنین سگد اواهنهد کهرد کهه از 8:4نده دارند که مانع از ۀمدن ۀنها به ناد ادا شود )لالطیان 

، احساد م  صیر، مرد، رسدرنمد، بی ری، رشک ا حسد، لهرار، افهرتا یها ههر اسهیلۀ اسوسه، شکر

 شهادت ا مثربخشد شخص مسیحد شوند.دیدری که ممنن است، استفاده کنند ما مانع از 

 اند و قدرت محدودی دارند.دیوها با کنرتل خدا محدود شده .3

اده بهود، دا به اا اجازه دموانست کاری را بنند که انوید شیخان ف   مداضوح مدداستان ایوب به

( ا 6اند )یههودا (. دیوهها در "زنجیرههای ابهدی" ندهه داشهته شهده6:2؛ 12:1نه بهیش از ۀن )ایهوب 

دههد، در برابرشهان م ابلهه کننهد موانند بها اقتهداری کهه مسهیح بهه ۀنهها مدمسیحیان با موف یت مد

 (. "در م ابل ابلی  م اامت مناهید ما از ش  بدریاد" 7:4)یگ وب 

بگالاه، قدرت دیوها محداد است. بگد از رسکشد برعلیه ادا، دیدهر قهدرمد را کهه در هندهام فرشهته 

کننده ا ایراندر است. انرچه قهدرت دیوهها بودن داشتند، در ااتیار ندارند، چون مأایر نناه، مضگیف

 مهم است، اما احت طً کمرت از قدرت فرشتدان است. 

موانند از ۀینده بهااا باشهند یها ذههن مها را نزاید فنر کنیم که دیوها مد در رابخه با دانش ا ۀناهد،

. در بسیاری از بخشهای عهدعتیق، ادااند اودش را در یایا بها بخوانند یا از افنارمان بااا شوند

 ف ه  اادههد، بها ایهن ح ی هت کهه د نشان مدعنوان ادای ح ی ادایان درالین ملتها )دیوها(، به

ده از قهدیم : "ادا هستم ا نظیر من ند. ۀار را از ابتدا ا ۀنچه را کهه ااقهع نشهنده را بداندمواند ۀیمد

یم(. حتد فرشتدان از زمان بازنشت عیسهد اها ندارنهد ، مرجمۀ قد10-9:46کنم" )اشگیا بیان مد

( ا هیچ نشاند در کتاب م هدد نیسهت کهه ۀنهها یها دیوهها از چیهای در ۀینهده ۀنهاه 32:13)مرق  

 د. باشن

نوید عیسهد از افنهار انسهانها ۀنهاه بهود )متهد کتاب م دد در رابخه با ۀناهد از افنارمان به ما مد

؛ 5:6( ا اهدا از افنهار انسهانها ۀنهاه اسهت )پیهدایش 17:11؛ 8:6؛ لوقها 8:2؛ مرق  25:12؛ 4:9

تواننهد از ای نیست کهه فرشهتدان یها دیوهها ب(، اما هیچ نشانه18:66؛ اشگیا 23، 4، 2:139ماامیر 

ک  لیهر از ۀننهه بها قهدرت افنار ما ۀناه باشند. در ااقع، دانیال به پادشاه نزوکدنرص نفت کهه ههیچ
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مواند به پادشاه بدوید که چه اوابد دیده است )مراجگه کنیهد بهه دانیهال سخن بدوید، مندادای ۀس ن 

27:2-28.) 

د چه مفنری نسزت بهه ناارشهات مگهارص بای موانند ذهن انسانها را بخوانند، پ  مااما انر دیوها مند

مواننهد جاهیهات ساحران، فالدیران یا افراد دیدهری داشهته باشهیم کهه ۀشهنارا محهت مهأایر دیوهها مد

زندند کساند را که به نظرشهان کسهد از ۀنهها اها نهدارد، بهه ۀنهها بدوینهد، چیاههاید ماننهد ایننهه 

موان با ۀناهد اند؟ اکرث اینها را مدل مخفد کردهاند یا در کجای اانه م داری پو صزحانه چه اورده

شهاهدات امفاقات دنیا باشند ا احت طً مخهابق ایهن مناظر موانند از این امر موضیح داد که دیوها مد

ااطر ایننهه مهرا کنند. شاید یک دیو بداند که من برای صزحانه چه اوردم، ف ه  بههنیری مدنتیجه

ست! شاید بداند که من در مناملۀ اصوصد ملفند چه نفهتم، چهون در حاِل صزحانه اوردن دیده ا

به این منامله نوش کرده است. انر مسهیحیان بها اعضهای ۀیینهها یها مهذاهب درالهین دیدهر مواجهه 

کنند، نزاید نمهراه شهوند. رسد ناهداهد چنین دانش نامگمولد را ظاهر مدشوند که به نظر مدمد

مواننهد افنارمهان را بخواننهد ا چیهای در کتهاب کنند که دیوها مداما این نتایج مشاهدات اابت مند

 رند.کند که ۀنها این قدرت را دام دد ما را به سوی این مفنر هدایت مند

 خ. رابطۀ ما با دیوها

 آیا دیوها در دنیای امروز فعال هستند؟ .1

یدن یا مله  کهردن اقگیت چیای را که  قابل دا بیند علوم طزیگد که ف   بگضیها محت مأایر جهان

نهد کهه فرشهتدان ا پذیرد، مننر اجود دیوها در دنیای امراز هستند. ۀنهها مگت دیا شنیدن است، مد

بیند منسهوخ مگلرهق دارنهد کهه در کتهاب م هدد ا هاید هستند که به یک جههاندیوها ف   اسخوره

 دیدر فرهندهای باستاند مگلیم داده شده است. 

کند، پ  باید مصویر مداالۀ طور ااقگد به ما اراهه مد ی د دنیا را بهاما انر کتاب م دد ناارش ح

ی بدیریم. عدم درک این مدااله با حوراد پنجدانه، رصفاً به ما  شدید دیوها در جامگۀ انساند را جدر

نوید موامنان برای درک دنیا ناقص است، نه ایننه دیوها اجود ندارند. در ااقع، دلیلد نهدارد کهه مد
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نیم امرازه اع ل شیخاند در م ایسه با زمان عهدجدیهد کمهرت اسهت. مها در ن شهۀ کلرهد اهدا فنر ک

برای ماریخ، در یک دارو زماند هستیم )عرص کلیسهاید یها عرصه عههد مهازه( ا دارو ههاار سهاله هنهوز 

 شود. از دیدناه کتاب م دد، عدم پهذیرشنیامده، زمانینه مأایر ا نفوذ شیخان از زمین برداشته مد

ااطر نابینهاید انسهانها جامگۀ مدرن برای مشخیص حضور اعه ل دیوهها در دنیهای امهراز، ف ه  بهه

 نسزت به ماهیت ح ی د ااقگیت است. 

اما امرازه دیوها مشلول چه اع لد هستند؟ ۀیا ایژنیههای مت یهای اجهود دارد کهه بتهوانیم اعه ل 

 شیخاند را در هندام اقون مشخیص دهیم؟

 گناهان از شیطان و دیوها نیست، اما بعضی از آنها از طرف آنهاست.همۀ رشارتها و  .2

یابیم که فضای بسیار کمد به نفتدو دربهارو انر ما به مأکید کلد رساطت عهدجدید فنر کنیم، درمد

اع ل شیخاند در زندند ای نداران یا سزنهای م ابلهه ا مخالفهت بها ایهن اعه ل ااتصهاص یافتهه 

 کید شده که به ای نداران بدوید که نناه نننند، ا زندند عادطنه داشته باشند.است. بلنه بر این مأ

نویهد راح مثالً در اال قرنتیهان، اقتهد مشهنل "ااهتالف ع یهده" اجهود دارد، پهول  بهه کلیسها مند

کنهد کهه "موافهق داشهته باشهید" ا "در ااتالف ع یده را اارا  کنند، بلنهه ف ه  از ۀنهها اسهتدعا مد

، مرجمۀ هاارو نو(. اقتهد مشهنل زنها بها محهارم 10:1رأی با هم متحد باشید" )اال قرنتیان  اندیشه ا

نویهد بایهد اشهمدین نوید راح زنا با محهارم را ااهرا  کننهد، بلنهه مداجود دارد، اا به قرنتیان مند

(. 5-1:5شده ا مأدیب ا انضزاط کلیساید را اجرا کنند ما زمانینهه اخاکهار موبهه کنهد )اال قرنتیهان 

 موانستند بارها در دیدر رساطت عهدجدید منثیر شوند. ها مداین منونه

اضههوح مههأایر اعهه ل شههیخاند را در دنیهها ا حتههد زنههدند ای نههداران بنههابراین، انرچههه عهدجدیههد به

دهد، اما یرکا االیۀ ۀن در رابخه با رشد مسیحد، بر اعه ل شهیخاند نیسهت، بلنهه بهر مشخیص مد

-1:4؛ افسسهیان 26-16:5اع ل مسیحیان است )همچنین مراجگهه کنیهد بهه لالطیهان انتخابها ا 

ا لیره(. همچنین این باید یرکا االیۀ مالشههای امهرازی مها باشهد، اقتهد  6:4-1:3؛ کولسیان 9:6

ۀلودی کهه در زنهدنی ن ها ا اعه ل ننهاهکنیم در قداسیت ا ای ن رشد کرده ا بر اواستهسگد مد
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زهه کنهیم کهه از دنیهای هاید لل( ا بر اسوسهه23-1:6للزه کنیم )م ایسه کنید با رامیان باقی نده، 

(. ما باید مسئولیت اودمان در اطاعت از ادااند 13:10ۀیند )اال قرنتیان لیرای ندار برعلیه ما مد

 ااطر اخاهای اودمان، بگضد از نیراهای شیخاند را م رصر ندانیم. را بپذیریم ا به

دهنهد کهه نویسهندنان عهدجدیهد قخگهاً از حضهور مهأایرات ل، بگضهد از عزهارات نشهان مدبه هرحها

شیخاند در دنیا ا زندند مسیحیان ۀناه بودند. پول  به میمومااد هشدار داد که در زمانههای ۀاهر 

پیهرای اواهنهد کهرد" )اال  مگهالیم دیوههاکننهده ا نردان شده، از ارااح نمراهبگضیها "از ای ن رای

، مرجمۀ هاارو نو( ا ایهن منجهر بهه اعهالم م نگهت از ازداا  ا پرهیها از بگضهد لهذاها 1:4ومااد میم

(. درنتیجهه، اا بگضهد از 4(، کهه اهدا ههر دای ۀنهها را "نینهو" ۀفریهده اسهت )ۀیهۀ 3اواهد شد )ۀیهۀ 

کنههد کههه هههای درالههین را از منشههأ شههیخاند دانسههت. در دام میمومههااد، پههول  اسههتنزاط مدۀموزه

اند مها ارادو اا را انجهام کنند، موسه  ابلهی  مسهخیر شهدههای صحیح مخالفت مدسانینه با ۀموزهک

دهند: "حال ۀننه اادم ادااند نزاید ناان کند، بلنه بایهد بها همهه مهربهان باشهد ا قهادر بهه مگلهیم ا 

رماید مها بهه شهناات ه ادا به ۀنها موبه عخا فبدین امید ک نرمد ارشاد کند،بردبار. باید مخالفان را به

از دام ابلی  که ایشان را برای انجام اواست اود اسیر کهرده اسهت، ح ی ت برسند ا به اود ۀمده، 

 مۀ هاارو نو(.، مرج26-24:2" )دام میمومااد برهند

کردند، از پدرشهان ابلهی  همچنین عیسد اظهار کرد که یهودیاند که با رسسختد با اا مخالفت مد

ۀاریهد. اا ا ۀرزاهای پدر اود را به عمل مدفرزندان پدر اود شیخان هستید  ش کردند: "پیرای مد

نوید مخابق اا است، چون در اا هیچ راستد نیست. اقتد درا  مداز اال قامل بود ا از راستد بد

 (. 44:8ها است" )یوحنا پدر یام درا  مناید زیرا درالدو ارسشت اود رفتار مد

عنوان اع لد که محت مأایر دیوها یا ناهد ااقات با منشأ نۀ لیرای نداران، بهمأکید بر اع ل اص 

نویهد: شیخاند است، با رصاحت بیشرت در رسالۀ اال یوحنا بیان شده است. اا یک بیانیۀ کلد را مد

نوید: "فهرق ، مرجمۀ قدیم( ا ادامه داده، مد8:3کند از ابلی  است" )اال یوحنا "کسد که نناه مد

ۀارد ا یها بهرادر اهود را ن فرزندان ادا ا فرزندان شیخان در این است: هر که عدالت را به جا منهدبی
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(. در اینجها یوحنها همهۀ کسهاند را کهه از اهدا 10:3دارد، فرزند ادا نیست" )اال یوحنا داست مند

 داند. های ابلی  مداند، فرزندان ابلی  دانسته ا محت مأایر ا اواستهمتولد نشده

عنوان مزهدرن درالهها، بینیم کهه شهیخان بههکنیم، مهدها را با هم مرکیب مهدقتد ما همۀ این بیانیها 

مهوانیم طور منخ هد مدباشهد. بهه همهین دلیهل، بههطور کلرد، ننهاه مدقتل، فریب، مگلیم درا  ا به

ا ا نناههاند  ریزاً همۀ اخاهماواهد که بدانیم ما حدادی، دجدید از ما مدنیری کنیم که عهنتیجه

دهنهد، محهت مهأایر دیوهاسهت. شهیخان یها دیوهها مسهزرب همهۀ نناههان نیسهتند ا که امرازه رخ مد

ااطر اعه ل شهیخاند نیسهت، بلنهه احهت طً اعه ل شهیخاند همچنین نفوذ اصلد یا علرت نناه بهه

 دنیاست. عاملد برای م ریزاً همۀ نناهان ا اع ل ایراندری است که امرازه مخالف کار ادا در 

در زندند مسیحیان، ه نخور که در باط موجه کردیم، مأکید عهدجدید بر مأایر دیوهها نیسهت، بلنهه 

ماند. به هرحال، باید بدانیم که نناه کردن )حتهد بر نناهد است که در زندند ای نداران باقد مد

این پهول  موانسهت کنهد. بنهابر موس  مسیحیان( جاید برای مأایرات شیخاند در زنهدنی ن بهاز مد

" ابلهی  را مجهال ندهیهدبدوید: "اشم نیرید ا نناه مورزید؛ اورشهید بهر لهیظ شه  لهراب نننهد. 

مواند به ابلی  )یا دیوها( مجال بدهد کهه ، مرجمۀ قدیم(. ظاهراً اشم نادرست مد26:4)افسسیان 

د بها افهاایش اشهم مهان ا شهای شهاید بها حملهه از طریهق عواطهف -بر زندنی ن مأایر منفد بدذارنهد

کنیم. همچنهین پهول  "جوشهن عهدالت" )افسسهیان نادرستد که نسهزت بهه دیدهران احسهاد مهد

های ابلی " ا مزارزه کند که باید برای ایستادند در برابر "حیله( را بخشد از سالحد ذکر مد14:6

ی ارااح رشیهر در "علیه قدرمها، علیه ریاستها، علیه ادااندناران ایهن دنیهای ماریهک، ا علیهه فوجهها

، مرجمۀ هاارو نو( بنار بایم. انر نناه منهرر را در بخشههاید 12-11:6جایهای ۀس ند" )افسسیان 

هاید اسهت از زندنی ن داریم، ضگفها ا شنافهاید در "جوشن عدالت" ما اجود دارد ا اینها قسهمت

ۀزاد بود، موانسهت بهه شهیخان  پذیریم. اما عیسد که کامالً از نناهکه در برابر حمالت شیخاند ۀسیب

نیها  18:5مهوانیم بهه ارمزهاط اال یوحنها (. ما مد30:14بدوید: "اا بر من هیچ قدرمد ندارد" )یوحنا 

دانیم که ۀننه از ادا مولد موجه کنیم، ارمزاط بین نناه ننردن ا مل  نشدن موس  ۀن رشیر: "ما مد
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کنهد ا شهیخان بهه اا دسرتسهد اا را حفهظ مدزیهرا پرسه اهدا 6کنهد،یافته باشد در نناه زندند مند

 ندارد".

 تواند دیوزده باشد؟آیا یک مسیحی می .3

های اندلیسهد کتهاب م هدد اصخالح دیوزدند، اصخالح نااوشایندی است که به بگضد از مرجمه

کنهد کهه راه یافته، اما ااقگاً بازمابد در منت یوناند ندارد. عهدجدید یوناند دربارو کساند صحزت مد

( یها کسهانینه 20:10؛ 52، 49، 48:8؛ 20:7؛ یوحنا 27:8؛ 33:7؛ لوقا 18:11دیو دارند" )متد "

کند کهه بدویهد (، اما هرنا از زباند استفاده مندdaimonizomaiبرند )یوناند از مأایر دیوها رنج مد

 ۀارد".یک دیو، در ااقع یک شخص را "به یلرک اود درمد

در این است که مفاات ظریفد را در این نفوذ شیخاند  دیو داشنتا دیوزدند مشنل هر دا اصخالِح 

کنهد کسهد کهه محهت حملهۀ شهیخاند اسهت، ههیچ حهقر کنند که ظاهراً اسهتنزاط مدقوی بیان مد

اش را موانهد ارادهکنند کهه شهخص دیدهر مندانتخابد ندارد، جا ایننه مسلیم شود. ۀنها پیشنهاد مد

مواند در شدیدمرین موارد درست باشد، راح رشیر است. انرچه این مد بنار باد ا کامالً محت مسلر 

د که بگهد ؛ موجه کنی20-1:5مانند کسد که در رسزمین َجَدریان دیو داشت )مراجگه کنید به مرق  

(، قخگهاً در بسهیاری از مهوارد 15از ۀننه عیسد دیوهای اا را بیران کرد، اا "ع ل سامل" داشهت، ۀیهۀ 

 7کند.کشمنش با دیوها در زندند بسیاری از افراد صدق مندحملۀ شیخاند یا 

مواند دیوزده باشد؟" درحالینه من پ  ما باید چه پاسخد به این سؤال بدهیم: "ۀیا یک مسیحد مد

ؤال بهه مفههوم سهاستفاده نننم، امها در ههر مهورد، پاسهخ ایهن  دیوزدهدهم اصالً از عزارت مرجیح مد

. انر منظور شخص از "دیوزدند" این است که ارادو شخص کهامالً "دیوزدند" بستدد اواهد داشت

محت مسلر  دیو است ا ۀن شخص هیچ قدرمد ندارد که کار درست را انتخاب کنهد ا از اهدا اطاعهت 

مواند دیوزده باشد، قخگهاً منفهد اواههد بهود، چهون کتهاب کند، پ  پاسخ به ایننه یک مسیحد مد

ایم )رامیهان سلرخد بر ما ندارد، چون ما بها مسهیح قیهام کهردهکند که نناه هیچ مم دد مضمین مد

 مراجگه کنید(.  11، 4، همچنین به ۀیات 14:6
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اند که درجات مختلفد از حمهالت یها نفهوذ شهیخاند در زنهدند از طرف دیدر، اکرث مسیحیان موافق

مالیم یا شدید، محت  طورمواند ناهداهد، بهد. یک ای ندار مدمواند اجود داشته باشای نداران مد

حملۀ دیوها باشد. )موجه کنید به "دارت ابراهیم" که "هیجده سال نرفتار شیخان بود"، پ  اا "راح 

، 13:16موانست راسهت بایسهتد" ]لوقها ضگف ا نامواند داشت" ا "پشت اش امیده شده بود ا مند

ار ارنهد کهه در درانشهان کهال هدد را د[(. انرچه مسیحیان بگد از پنخیناست، قدرت کاملرت راح11

بخشد که بر حمالت شیخاند پیراز شوند، اما همیشه ایهن قهدرمد را کهه کند ا به ۀنها مواناید مدمد

بندی کنند یا حتد از ۀن ۀناه نیستند. بهرت است کهه مها از دسهتهحقر متگلرق به ۀنهاست، صدا مندبه

محهِت ده از اصهخالحات دیدهری همچهون )همچنهین اسهتفا دیوزدنداین نفوذ ا مأایرات، با اصخالح 

درجهات مختلفهد از حملهه یها نفهوذ شهیخاند ( اجتناب کنیم ا ف ه  بهدانیم کهه مسخیر شدهیا  ستم

، ا ف   به این شنل ۀن را بیان کنهیم. بهه سیحیانمواند در انسانها اجود داشته باشد، حتد در ممد

ا به نام عیسد مهوبیخ کهرده )نهیهب زده( ا هرحال، در همۀ موارد، درمان ۀن ینسان اواهد بود: دیو ر 

  8فرمان ارا  بدهید.

دهود کوه دیوهوا را تووبیخ کورده و بوه آنهوا فرموان عیسی به همۀ ایامنداران اقتودار می .4

 خروج بدهند.

اقتد عیسد، داازده شانرد را پیشاپیش اود بهرای موعظهۀ ملنهوت اهدا فرسهتاد، "بهه ۀنهها قهدرت ا 

 (. بگهد از ۀننهه ۀن هفتهاد نفهر در شههرها ا1:9" )لوقا اح ناپاک چیره شوندبر یامد ارا ااتیار داد ما 

راستاها ملنوت ادا را موعظه کردند، با اوشد بازنشته ا نفتنهد: "اداانهدا، بها ذکهر نهام مهو حتهد 

( ا عیسد به ۀنها نفت: "من به شه  قهدرت ]اقتهدار[ 17:10شوند!" )لوقا ارااح ناپاک مسلیم ما مد

ه رفت ما (. اقتد فیلپُ  مزرشر به سامر 19:10. یام قوای دشمن را پای ل مناهید" )لوقا ام که..داده

( ا 7:8شدند" )اع ل انجیل مسیح را موعظه کند، "ارااح ناپاک با فریاد از مزتالیان بسیار اار  مد

دویهد: "بهه رت لیزدهو بنوید در یهک داهپول  از اقتدار راحاند بر دیوها استفاده کرد ما به راح لیب

 (.18:16دهم از اا اار  شو" )اع ل نام عیسد مسیح به مو فرمان مد
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ا ههم در  16پول  از اقتدار راحانیش ۀناه بود، هم در مواجهۀ رایارا مانند مهورد موجهود در اعه ل 

کنیم دنیوی ا جسه ند بریم، اما جندد که مددعاهایش. اا نفت: "انرچه ما در این دنیا به رس مد

ها را ایهران لگههاز طرف اهدا قهدرت دارد مها قهای دنیاید نیست، بلنه سالح اسلحۀ جن  ما. نیست

ا حدادی در موصهیف جنه  بها "فوجههای راحهاند رشارت در م(. بگالاه، 4-3:10" )دام قرنتیان کند

، مرجمۀ قدیم( دربهارو چالشههای مسهیحیان 18-10:6جایهای ۀس ند" )مراجگه کنید به افسسیان 

بر "منرهای ابلی " صهحزت کهرد. یگ هوب بهه همهۀ اواننهدنان اش )در بسهیاری از کلیسهاها( در برا

 (. همچنهین پهرتد بهه7:4مها از شه  بدریهاد" )یگ هوب  در م ابل ابلی  م اامت مناهیهدنوید: " مد

نوید: "دشمن ش  ابلهی ، چهون شهیری اوانندنان اش در بسیاری از کلیساهای ۀسیای صلیر مد

در م ابهل اا بهد است که اا را بزلگد. با قهدرت ایه ن  نردد ا در جستجوی کسدسو مدُلران به هر 

 (. 9-8:5" )اال پرتد ایستید

انرچهه  9ما باید مشخیص بدهیم که کار مسیح بر رای صلیب، پایهۀ نههاید اقتهدار مها بهر دیوهاسهت.

ای اشهاره ن لحظههعنوامسیح در بیابان بر شیخان پیهراز شهد، امها رسهاطت عهدجدیهد بهه صهلیب بهه

اسیلۀ مهرگ اهود کنند که شیخان قخگاً شنست اورد. عیسد، جسم ا اون به اود نرفت "ما بهمد

های (. ادا بر رای صلیب "یام قدرت14:2شیخان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد" )عاانیان 

 ش همه رسوا ساات" )کولسیانۀس ند ا فرمانراایان را الع سالح کرد ا بر ۀنها پیراز شد ا ۀنها را پی

(. بنابراین، شیخان از صلیب مسیح متنفر اسهت، چهون در ۀنجها قخگهاً مها ابهد شنسهت اهورد. 15:2

ااطر مرگ مسیح بر صلیب، نناهان ما کهامالً ۀمرزیهده شهد ا شهیخان ههیچ اقتهدار قهانوند بهر مها به

 ندارد.

ایداه اابت راحهاند اسهت کهه از ۀنجها در عنوان فرزندان در اانوادو ادا، یک جبگالاه، عضویت ما به

نوید: "زیرا همدد ش  بوسهیلۀ ایه ن در کنیم. پول  به همۀ مسیحیان مدناد راحاند رشکت مد

، مرجمۀ قدیم(. اقتد شیخان بهرای حملهه بهه 26:3باشید" )لالطیان مسیح عیسد، پرسان ادا مد
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، یگند بهه یهک عضهو از اهانوادو اهدا. ایهن کندحمله مد فرزندان اداۀید، اا به یند از طرف ما مد

 بخشد که اا را شنست دهیم ا با موف یت برعلیه اا بجندیم.ح ی ت به ما اقتدار مد

ۀمیا به یک دیو صحیح باشد، باید به یاد داشته باشیم کهه انر به نظر ما ای نداران، اعالم کالم موبیخ

ال دد است که در دران ما ، کمرت از قدرت راحنزاید از دیوها برتسیم. انرچه قدرت شیخان ا دیوها

کند مها را برتسهاند. مسهیحیان بهه کند، اما یند از راهنارهای شیخان این است که سگد مدکار مد

جای ایننه مسلیم این مرد شوند، باید ح ایق کتهاب م هدد را بهه اهود یهادۀاری کننهد، کهه بهه مها 

اا که در ش ست، بهارنرت اسهت از ۀننهه اید زیرا یافته نوید: "ش  از ادا هستید ا بر ایشان للزهمد

، مرجمۀ قدیم(؛ ا "زیرا راحد که ادا به ما بخشهیده، نهه راح مهرد، 4:4" )اال یوحنا در جهان است

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. 7:1بلنه راح قورت ا محزت ا انضهزاط ]اویشهتنداری[ اسهت" )دام میمومهااد 

شهان بایهد از "سهپر ایه ن" اسهتفاده کننهد کهه بها ۀن حاندنویهد در جنه  را پول  به افسسیان مد

(. ایهن بسهیار مههم اسهت، 16:6اار" سازند )افسسهیان موانند "یام میرهای ۀمشین شیخان را بدمد

شان شجان باشند، نوید در ناد راحاندچون متضاد مرد، ای ن به اداست. همچنین اا به ۀنها مد

های دشهمن مهاب م اامهت داشهته "در ۀن راز رشیر در برابر حمله ما با پوشیدن یام سالحهای ادا،

نویهد مسهیحیان در نهاد بها (. پهول  مد13:6" )افسسیان پایدار مبانیدباشید ا ما پایان جن  هم 

نیری کرده یا برتسند، بلنه باید با شجاعت ایسهتاده ا بداننهد نیراهای راحاند متخاصم، نزاید کناره

؛ 4:10ها را ایهران کنهد" )دام قرنتیهان ن "از طهرف اهدا قهدرت دارد مها قلگههشاکه سالحها ا اسلحه

 (.18:5م ایسه کنید با اال یوحنا 

مواند فرمان به یک راح رشیهر باشهد کهه ۀنجها را طور االصه مددر عمل، اقتدار برای موبیخ دیوها، به

مهان مشهنوک افیانمرک کنید، اقتد به حضور مأایرات شهیخاند در زنهدند شخصهد یها زنهدند اطر 

( ا اا از ما اواهد نریخهت. نهاهد 7:4هستیم. ما باید "در م ابل ابلی  م اامت ]مناهیم[" )یگ وب 

ااقات یک فرمان کوماه به نام عیسد کافد اواههد بهود. نهاهد ااقهات بههرت اسهت در فراینهد فرمهان 

  دربهارو "شمشهیر دادن به راح رشیر برای مرک یک رشای ، از کتاب م دد ن هل قهول کنهیم. پهول
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کنهد. اقتهد عیسهد در بیابهان موسه  ( صهحزت مد17:6ال دد یگند کهالم اهدا" )افسسهیان راح

-1:4های شیخان از کتاب م دد ن ل قول کرد )متد شیخان اسوسه شد، بارها در پاسخ به اسوسه

د های کلهد پیهرازی عیسهد بهر شهیخان باشهمواند شامل بیانیهه(. ۀیات مناسب کتاب م دد مد11

؛ 14:2؛ عاانیههان 15:2؛ کولسههیان 4-3:10؛ دام قرنتیههان 19 -17:10؛ لوقهها 29-28:12)متههد 

(، امها ۀیهامد کهه مسهت ی ً دربهارو یهک 18:5؛ 4:4؛ 8:3؛ اال یوحنها 9-8:5؛ اال پرتد 7:4یگ وب 

 مواند مناسب باشد. کنند نیا مداسوسۀ ااص یا مشنالت موجود صحزت مد

که قدرت اارا  دیوها از قورت اودمان یا قهدرت صهدای ن نیسهت، بلنهه از  باید به یاد داشته باشید

دههد کهه نزایهد اضهوح هشهدار مد(. بگهالاه، عیسهد به20:11؛ لوقا 28:12ال دد است )متد راح

بیش از حدر در قدریان بر دیوها شادی کرده یا ملرار شویم، بلنه باید در نجات عظهیم اهود شهادی 

اش را از مها بدیهرد. ال هدد قهدرتنظر داشته باشیم که مزادا ملرار شویم ا راح کنیم. باید این را در

اقتد هفتاد نفر با شادی برنشته ا نفتند: "اداانهدا، بها ذکهر نهام مهو حتهد ارااح ناپهاک مسهلیم مها 

شهوند اوشهد (، عیسد به ۀنها نفت: "الد از این که ارااح مسهلیم شه  مد17:10شوند!" )لوقا مد

 (.20:10نه شاد باشید که نامهای ش  در عامل باط ازت شده است" )لوقا نننید، بل

 ما باید انتظار داشته باشیم که انجیل با قدرت برای پیروزی بر اعامل ابلیس بیاید.  .5

اقتد عیسد برای موعظۀ انجیل به جلیل رفت، "ارااح ناپاک هم از عدو زیهادی بیهران ۀمدنهد" )لوقها 

سامره رفت مها انجیهل را موعظهه کنهد، "ارااح ناپهاک بها فریهاد از مزتالیهان  (. اقتد فیلیپُ  به41:4

(. عیسهد بهه پهول  مأموریهت داد کهه در بهین لیریهودیهان 7:8شهدند..." )اعه ل بسیار اهار  مد

موعظه کند ما "ایشان را از ماریند به راشناهد ا از قلمرا شیخان بهه سهوی اهدا بهازنرداند مها از راه 

شههان ۀمرزیههده شههود ا در بههین م دسههین اههدا حصههه داشههته باشههند" )اعهه ل ناهانایهه ن بههه مههن، ن

( پول  نفت اعالمیۀ انجیل اا "با کل ت نیرای حنی نه بیهان نشهد، بلنهه بها برههاِن راح ا 18:26

، 5-4:2قدرت، ما ای ن ش  نه بر حنمت برشی، بلنهه بهر قهدرت اهدا مزتنهد باشهد" )اال قرنتیهان 

(. انر ااقگهاً بهه شههادت کتهاب م هدد دربهارو 4-3:10 ایسه کنید با دام قرنتیان مرجمۀ هاارو نو؛ م
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کهار شهیخان را نهابود  مهااجود ا اع ل دیوها ای ن داریم، ا ااقگاً مگت دیم که "پرس ادا ظهاهر شهد 

مهوانیم انتظهار داشهته باشهیم کهه حتهد امهراز ههم اقتهد درستد مد(، پ  به8:3" )اال یوحنا سازد

شهود کهه شهاید از ایهن بُگهد جنه  شود ا برای ای نداراند دعها مدلیرای نداران اعالم مد انجیل به

راحاند ۀناه نزودند، یک پیرازی ااقگد که لالزاً بالفاصله قابهل شناسهاید اسهت، بهر قهدرت دشهمن 

عنوان بخهش طزیگهد کهار مسهیح در ظاهر اواهد شد. باید انتظار اقون ۀن را داشته باشیم، ۀن را بهه

 بنای ملنومش بدانید ا از پیرازی مسیح بر ۀن شادی کنید. 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 فرشتدان چه هستند؟ .1

 سه هدف فرشتدان را نام باید. .2

 رابخۀ ما با فرشتدان باید چدونه باشد؟ .3

 منشأ دیوها از کجاست؟ .4

 ضیح دهید.موانند محت مأایر دیوها باشند؟ مو ۀیا مسیحیان مد .5

 بنار نیرند؟ موانند اقتدار بر دیوها راد مدمسیحیان به چه طری های .6

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی  .3

کنند؟ به نظرمان اقتد به شه  ندهاه ۀیا به نظرمان بگضد از فرشتدان، اکنون به ش  نداه مد .1

نرفتید که اقتهد بهرای اهدا کنند، چه ندرش یا ندرشهاید دارند؟ انر ۀناهانه در نظر مدمد

وانیهد، در حضهور فرشهتدان هسهتید، در ایهن صهورت در ندرشهتان ارسادهای ستایشهد مد

 شد؟ نسزت به پرستش چه مفاامد ایجاد مد

طور برجسته از اخر جسه ند یها انهوان اخهرات دیدهر نجهات یافتهه ا متگجهب ۀیا مابحال به .2

 ُشدید که ۀیا فرشتدان در ۀن زمان برای کمک به ش  حضور داشتند یا ایر؟
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کردید که اکرث اع ل شیخاند بهه زمهان عهدجدیهد یها صل، ۀیا فنر مدپیش از مخالگۀ این ف .3

فرهندهههای دیدههری لیههر از فرهنهه  اودمههان محههداد بههود؟ بگههد از مخالگههۀ ایههن فصههل، ۀیهها 

مان هسههت کههه بههه نظرمههان شههاید امههراز محههت مههأایر بگضههد از مههأایرات بخشهههاید در جامگههه

نههدند اههود یهها  ل شههیخاند در ز ااطر احههت ل رایههاراید بهها اعههشههیخاند باشههند؟ ۀیهها بههه

طور ااص به این احساد مهرد نوید چه چیای بهمرسید؟ کتاب م دد مداطرافیانتان مد

اواهد ایهن مهرد مرسید، ۀیا به نظرمان ادااند از ش  مدرسیدند اواهد کرد؟ انر ش  مد

 را احساد کنید؟

ای بگضد از اع ل شهیخاند مواند پایداهد بر مان هست که مدۀیا اکنون نناهاند در زندند .4

اواهد کهه در رابخهه بها ایهن ننهاه چهه کهار فراهم کند؟ انر اینخور است، ادااند از ش  مد

 کنید؟

 

 اصطالحات خاص  .4

 فرشته

 رهی  فرشتدان

 کرابیان

 دیوزدند

 دیوزده

 دیوها

 موجودات زنده

 میناهیل

 ریاسات ا قدرمها

 شیخان
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 رسافین

 مراقزین

 

 سعبارات حفظی از کتاب مقد .5

 دا عزارت حفظد برای این فصل پیشنهاد شده است: 

 12-11:5مناشفه 

ش ری را که صدها هاار ا هااران ههاار بودنهد، شهنیدم. ۀنهها "ۀنداه نداه کردم ا صدای فرشتدان بد

زدنهد: "بهرو قربهاند شهده َدار ۀن مخت ا حیوانات ا پیران ایستاده بودند ا بها صهدای بلنهد فریهاد مد

 قدرت ا ارات ا حنمت ا مواناید، ُحرمت ا جالل ا یجید بیابد."شایسته است ما 

 8-7:4یگ وب 

"پ  از ادا اطاعت کنید ا در م ابل ابلی  م اامت مناهید ما از ش  بدریاد. اود را به ادا نادیهک 

سازید که اا نیا به ش  نادیک اواهد شد. ای نناهناران، دسهتهای اهود را بشهوهید. ای ریاکهاران، 

 اود را پاک سازید". دلهای 

_______________________ 

 "کرابیان" حالت جمع است. cherubim"کَرابد" مفرد است، درحالینه  cherubکلمۀ عای  .1

 "رسافین" حالت جمع است. seraphim"رسافد" مفرد است، درحالینه  seraphکلمۀ عای  .2

 مراجگه کنید. 11به فصل  .3

داند چدونه "رشیران را ما نوید ادااند مدپرتد مد 9نذارند، چون در ۀیۀ ان نناهنار بر دنیا هیچ مأایری مندبه این مگنا نیست که اکنون این فرشتد .4

کند که ۀشنارا همچنان در دنیا نفوذ داشته ا حتد برای اوانندنان پرتد راز دااری محت ع وبت ندهدارد"، در اینجا به انسانهای نناهناری اشاره مد

ند، اما ف   به این مگناست که فرشتدان رشیر از حضور ادا دار شده ا ما دااری نهاید، محت نوعد عوامل بازدارنده هست 4د. ۀیۀ کردنمشنل ایجاد مد

 کند.در عین حال، عمل پیوستۀ ۀنها را در دنیا نفد مند

 ردازد.پمراجگه کنید که از موصیف یک پادشاه ۀس ند به موصیف یک مسیحای الهد مد 45مثالً به مامور  .5
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 دهد".کند که "به نناه ادامه منددر اینجا فگل یوناند زمان حال، این احساد را ایجاد مد .6

شود، همۀ ۀنها در اناجیل است: موان "محت مأایر دیوها" یا "دیوزده شدن" مرجمه کرد، سیاده مرمزه در عهدجدید دیده مد، که مدdiamonizomaiکلمۀ  .7

. به 10:21ا یوحنا  8:36؛ لوقا 18، 16، 5:15؛ 1:32)"سخت نرفتار راح ناپاک شده"(؛ مرق   15:22؛ 12:22؛ 9:32؛ 33، 28، 8:16؛ 4:24متد 

را  demonizedدیوزده اشد که کلمۀ اندلیسد دهند. با موجه به اینها، شاید بهرت بید دیوها را نشان مدها مأایر نسزتاً شدرسد که همۀ این منونهنظر مد

کند. )م ایسه کنید با کل ت در اندلیسد، دربارو مأایر یا کنرتل بسیار شدید دیوها صحزت مد دیوزدهرط بنار برد. به نظر من کلمۀ در موارد شدید یا مف

رفنت، نمورد ظلم قرار  tyrannizedهمو نیاه شدن،  homogenizedپاستوریاه شدن،  pasteurizedاستفاده شده:  “-ized”مشابه دیدری که از 

dmaterialize  ،مح ق یافنتnationalized کنند، نه ف   یک ملرد شدن ا لیره. این کل ت همدد دربارو مزدیل کامل موضون مورد بح  صحزت مد

نویند که طور متداال برای صحزت از کسانینه محت نوعد حملۀ شیخاند هستند، مدمأایر مالیم یا متگادل(. اما امرازه در بگضد از ادبیات مسیحد، به

مر است که این اصخالح را برای موارد شدیدمری از مأایرات شیخاند حفظ کنیم، ما مزادا زبان ما استنزاطد برای مأایری قویرت اند. حنی نهده" شده"دیوز 

 از مأایر ااقگد باشد. 

یخاند شباط مراجگه کنید(. اما همۀ حمالت بگالاه، انر نناه ااصد هست که به دیو پایداه نفوذی بخشیده، این نناه باید اعرتاف ا مرک شود )به مخالب  .8

 اص ارمزاط داد، چون عیسد شدیداً موس  شیخان اسوسه شد، ه نخور که حوا هم قزل از س وط اسوسه شد.اموان به یک نناه را مند

 ,Wheaton, III.: Crosswayهستم ) ند،جن  راحادر این پارانراف ا پارانراف بگدی دربارو فرزند اواندند، من مدیوِن کار عالد میمومد اِم اارنِر،  .9

 . 63-55( صفحات 1991
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 مفصل یازده

 آفرینش انسان

 

 چرا ادا ما را ۀفرید؟  +

 صورت اود ۀفرید؟ + چدونه ادا ما را به

 + منظور کتاب م دد از "جان" ا "راح" چیست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

ای قزلد به ماهیت ادا ا ۀفرینش جهان، موجودات راحاند که اا ۀفریهد ا رابخهۀ اا بها دنیها در فصله

رابخه با پاسخ به دعا پرداات. در بخش بگدی، ما به اا  عمل ۀفرینندو ادا، یگند ۀفهرینش انسهانها 

شند ما ههر صورمد که بیشرت شزیه ادا باها بهکنیم، یگند ۀفرینش انساند یرکا مدصورت زن ا مر به

چیا دیدری که اا ۀفریده است. ما اال به هدف ادا از ۀفرینش انسان ا ماهیت انسان که اهدا بهرای 

اهیهت ننهاه ا نااطهاعتد انسهان از اههدا م(. بگهد بههه 12-11پهردازیم )فصهلهای اا در نظهر نرفتهه مد

 (. 13پردازیم )فصل مد

 الف. کاربرد کلمۀ انسان برای اشاره به نژاد برش

طور االصه به این بپردازیم که ۀیها اسهتفاده ز نفتدو دربارو موضون این فصل، طزم است که بهپیش ا

باشهد[ بهرای اشهاره بهه کهلر نهژاد برشه ]در اندلیسد به مگنهای "مهرد" نیها مد ”man“انساناز کلمۀ 

نسان امناسب است )چیای که در عنوان این فصل بنار رفته(. امرازه بگضیها مخالف اند که از کلمۀ 

“man”، طور کلرد بهرای اشهاره بهه نهژاد برشه اسهتفاده کنهیم )شهامل مهردان ا زنهان(، چهون ادعها به

اسهیت نسهزت بهه زنهان اسهت. ایهن مخالفهان مهرجیح مد کنند که این استگ ل بهه مگنهای عهدم حسر
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یت، مد دهند که ف   از اصخالحامد استفاده کنیم که از لحاظ جنسد انثد هستند، همچون برشر

 برش، موجودات برشی یا اشخاص برای اشاره به نژاد برش.  نون

من بگد از در نظر نرفنت این پیشنهاد، مصمیم نرفتم که برای اشاره به نهژاد برشه در ایهن کتهاب، بهه 

)بگهالاو چنهد اصهخالح دیدهر( ادامهه دههم، چهون ایهن اسهتگ ل در  ”man“انساناستفاده از کلمۀ 

ست ا به نظهرم یهک مسهألۀ الهیهامد در اخهر اسهت. در پیهدایش از حنم الهد براوردار ا 5پیدایش 

اوانیم: "اقتد ادا انسان را الق کرد، اا را مثل اود ۀفرید. ۀنها را مرد ا زن ۀفرید. ۀنها را مد 1:5-2

(. اصهخالح عهای کهه "انسهان، 27:1" )م ایسه کنید با پیدایش اسم ۀنها را ۀدم نذاشتبرکت داد ا 

Man ،مرجمه شده "adam  است، ه ن اصخالحد که برای اسم ۀدم بنار رفته ا ناهد ااقهات بهرای

(. بنهابراین، 28:7؛ جامگهه 12:3؛ 25، 22:2مت یا ساانت زنان از مردان بنار رفته است )پیدایش 

( نژاد کلرد برشه، از اهدا ۀلهاز 2( موجودات برشی مذکر ا )1استفاده از این اصخالح برای اشاره به )

اسیت بدانیم.شده ا ما نزای  د ۀن را نااوشایند یا عدم حسر

شاید یک نفر مخالفت کند که این ف   یک ایژند امفاقد در زبان عهای اسهت، امها ایهن اسهتدطل 

کند کهه طور ااص عمل ادا را در انتخاب نامد موصیف مدبه 2:5کننده نیست، چون پیدایش قانع

 راد.طور کلرد برای نژاد برش بنار مدبه

برداری کنم که ما باید همیشه از الدوههای نفتهاری کتهاب م هدد نسهخهینجا استدطل مندمن در ا

کنیم یا اشتزاه است که ناهد ااقات برای اشاره بهه نهژاد برشه از اصهخالحامد اسهتفاده کنهیم کهه از 

موسه  اهدا  نامدذاریلحاظ جنسد انثد است )چناننه در این جمله این کار را کردم(، بلنه عمل 

رای اشهاره بهه کهلر " بهmanدهد که اسهتفاده از "انسهان، ناارش شده، نشان مد 2:5پیدایش که در 

 1نژاد، یک انتخاب اوب ا بسیار مناسب است ا نزاید از ۀن اجتناب کنیم.

مسألۀ الهیامد این است که ۀیا پیشنهاد رهای یا رسپرستد موس  مردهها از ابتهدای ۀفهرینش اجهود 

 " نامدهذاری ننهرد، بلنهه "انسهان، Womanاهدا نهژاد برشه را "زن، داشته اسهت. ایهن ح ی هت کهه 

man در اندلیسد یگند مرد[" نامدذاری کرد، احت طً برای درک ن شۀ االیۀ ادا برای زنان ا مردان[
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بریم، منها عامهل ایهن مزحه  مهم است. الزته این سؤال دربارو اسمد که برای اشاره به نژاد بنار مد

عوامل است ا امرازه بنارنیری زبان در این رابخه، برای نفتدهو دربهارو ن شههای  نیست، بلنه یند از

 مؤن  مهم است. -مذکر

 ب. چرا انسان آفریده شد؟

 خدا نیازی نداشت که انسان را بیافریند، اما او ما را برای جالل خودش آفرید. .1

قرار دادیهم کهه مگلهیم ، چند عزارت از کتاب م دد را مورد موجه 5در مزح  است الل ادا در فصل 

دهد ادا برای هیچ چیای به ما یا ب یۀ ال ت نیهاز نهدارد، بها ایهن حهال، مها ا ب یهۀ ال هت، اا را مد

شویم. چون از ازل در بین اعضهای مثلیه ، محزهت ا مشهارکت دهیم ا باع  اوشد اا مدجالل مد

ه مشارکت بها باود یا نیاز ااطر احساد منهاید (، ادا ما را به24، 5:17کامل اجود داشت )یوحنا 

 دا به هیچ دلیلد به ما نیاز نداشت.ا -اشخاص دیدر الق ننرد

. ما در رسیدند به است الل ادا متوجهه شهدیم کهه اا ادا ما را برای جالل اودش ۀفریدبه هرحال، 

نویهد: "ۀنهها را بهرای جهالل اهود ۀفریهده" )اشهگیا دربارو پرسان ا داهرتان اش از اقصهای جههان مد

ن مها بایهد "همهه ]کارهها[ را بهرای جهالل اهدا (. بنهابرای12-11:1؛ م ایسه کنید با افسسیان 7:43

 (. 31:10انجام ]دهیم[" )اال قرنتیان 

شویم که اهدا نیهازی کند که زندند ما مهم است. اقتد در ابتدا متوجه مداین ح ی ت مضمین مد

نیری کنیم که زنهدند موانستیم نتیجهدارد، مدنداشت که ما را بیافریند ا برای هیچ چیا به ما نیاز ن

ایم ا نوید که ما برای جالل دادن ادا ۀفریده شهدهما هیچ اهمیتد ندارد. اما کتاب م دد به ما مد

دهد که ما برای ادا مهم هسهتیم. ایهن مگریهف نههاید اهمیهت ااقگهد یها اهمیهت زنهدند نشان مد

ستیم، پ  چه م یاد بارنرتی را بهرای اهمیهت یها ارزش ماست: انر ما ااقگاً ما ابد برای ادا مهم ه

 اواهیم؟اود مد
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 هدف ما در زندگی چیست؟ .2

این ح ی ت که ادا ما را برای جالل اودش ۀفریده، نشاندهندو پاسخ صحیح به ایهن سهؤال اسهت: 

هق دلیلهد باشهد کهه اهدا مها را بهه ااطر ۀن ۀفریهده: "هدف ما در زندند چیست؟" هدف ما باید مح ر

کنیم، ایهن االصهۀ اهوبد از ههدف ماسهت. امها اقتهد الل دادِن اا. اقتد دربارو ادا صحزت مدج

یابیم که باید از اهدا بخش دست مدکنیم، به این اکتشاف شادیدربارو عالیق اودمان صحزت مد

ا نوید: "من ۀمدم ما ایشهان حیهات یابنهد عیسد مد2مان با اا لذت بایم.لذت بایم ا در اا ا رابخه

نوید: "در حضور مو ک ل ، مرجمۀ قدیم(. داااد به ادا مد10:10ۀن را زیادمر حاصل کنند" )یوحنا 

(. اا مشهتاق سهنونت ابهدی در اانهۀ 11:16اوشد است ا در دست راست مو رُسُار ابدی" )ماامیهر 

 برۀارد: ( ا ۀساف فریاد 4:27ادااند است، "ما از دیدار ج ل اا همیشه براوردار باشم" )ماامیر 

اواهم. هر چند بهدنم "کیست برای من در ۀس ن؟ لیر از مو هیچ چیای را در زمین نیا مند

                 فرسهههوده ا دمل ضهههگیف نهههردد، امههها اهههدا صهههخرو دمل ا مههها ابهههد همهههه چیههها مهههن اسهههت" 

 (. 26-25:73)ماامیر 

دن در حضور اا، لذت ک ل اوشد در شناات ادا ا لذت بردن از برمری شخصیت ااست. برکِت بو 

بردن از مشارکت با اا بارنرت از هر چیا قابل مصورر است. بنهابراین، ندهرش طزیگهد دل یهک شهخص 

؛ 3-2:5دهههد )رامیههان مسههیحد، لههذت بههردن در اداانههد ا درسهههای زنههدند اسههت کههه اا بههه مهها مد

  3.ا لیره( 8، 1:6؛ اال پخرد 1:2؛ یگ وب 81-5:16؛ اال مسالونینیان 4:4فیلیپیان 

شهود. نوید اا در ما شادمان مدبریم، کتاب م دد به ما مداقتد ادا را جالل داده ا از اا لذت مد

برد، اهدا نیها از داشهنت اوانیم: "ه ن طوری که داماد از داشنت عراد زیزای اود لذت مدما مد

در  اسهت. ا کنهد کهه اداانهد "از مهو اشهنودصفنیا نزورت مد ( ا5:62شود" )اشگیا مو اوشحال مد

عشق اود به مو زندند مازه اواهد داد. اا برای مو اواهد رسایید ا از مو ارسند اواهد بود. همچون 

 ، مرجمۀ مژده برای عرص جدید(. 18-17:3کساند که در جشن هستند" )صفنیا 
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ا بهرای یابیم که ادا مها ر این ادراک دربارو ۀموزو ۀفرینش انسان، نتایج بسیار عملد دارد. اقتد درمد

کنیم، در این صورت اوشهد بسهیار جالل دادن اودش ۀفریده ا در جهت مح ق این هدف عمل مد

کنیم، ۀن اوشد که قزالً هرنا مجربه ننهرده بهودیم. اقتهد ۀنهاهد از شهادی را در ادااند مجربه مد

پهرجالل"  ناپذیر اد ما مملهو از "شهادماند اصهفافااییم، اوشادا در مشارکت با ما را هم به ۀن مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 8:1شود )اال پرتد مد

 صورت خداپ. انسان به

 صورِت خدا".مفهوم  "به .1

صورت ادا" ۀفرید. این از بین همۀ مخلوقامد که ادا ۀفریده، اا ف   یک مخلوق، یگند انسان را "به

صهورت ان به ی هت کهه انسهحایهن مهوانیم از ایهن مگریهف اسهتفاده کنهیم: چه مفههومد دارد؟ مها مد

 دهد.اداست، یگند انسان مانند اداست ا ادا را نشان مد

صهورت مها ا بهه شهنل مها باشهند" )پیهدایش سهازیم. ۀنهها بهنوید: "حهاط انسهان را مداقتد ادا مد

کشد که موجودی شزیه اهودش بسهازد. کلمهۀ عهای بهرای "مصهویر یها (، یگند ادا ن شه مد26:1

کنهد کهه ، بهه چیهای اشهاره مد(demut)برای "به شنل یا شزاهت" ( ا کلمۀ عای tselemصورت" )

شزیه است، اما با ۀنچه که نشاندهندو ۀن است، ینسهان نیسهت، یها یهک "صهورت یها مصهویری" از ۀن 

 دهد.ای بنار راد که چیا دیدری را نشان مدمواند برای چیمد صورت یا مصویراست. کلمۀ 

ای نشان کهردن یهک ایژنهد یها انهدکد از ایژنیههای انسهان الهیدانان زمان زیادی را رصف مالش بر 

انهد کهه مصهویر اهدا در شود. بگضیها فنر کردهطور اساسد دیده مداند که در ۀن مصویر ادا بهکرده

نیریهای ااالقههد ا ای دیدههر ۀن را در قههدرت اا بههرای مصههمیمموانههاید ع النههد انسههان اسههت، عههده

اند که مصویر اهدا بهه پهاکد ااالقهد االیهۀ انسهان یها فنر کرده ایاند. عدهانتخابهای ارادی دانسته

( یهها فرمههانرااید اا بههر زمههین اشههاره 27:1عنوان مههرد ا زن )مراجگههه کنیههد بههه پیهدایش ۀفهرینش اا بههه

 کند.مد
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یرکا کنیم. ه نخور که دیدیم،  شزاهتا  صورتکل ت  مفهومدر این مزح  بهرت است در ابتدا بر 

یابیم که کل ت عای اهیم ااضحد را برای اوانندنان االیه داشتند. اقتد درمداین اصخالحات مف

نفت که انسان مانند ادا بود ا به طهرق سادند به اوانندنان االیه مدبرای "صورت" ا "شزاهت" به

صهورت اهدا"، یهک بررسهد بهرای داد، بسیاری از مزاحثات دربهارو مفههوم "بهبسیار ادا را نشان مد

دههد کهه اهدا نظرانه ا بسیار ااص بوده اسهت. اقتهد کتهاب م هدد نهاارش مدیار من مفهوم بس

(، ایهن بهرای 26:1سازیم. ۀنها به صورت ما ا به شنل ما باشهند" )پیهدایش نفت: "حاط انسان را مد

 ما نشاندهندوما باشد ا  ماننداوانندنان االیه ف   این مفهوم را داشت: "بیایید انسان را بسازیم ما 

 باشد".

چون این مفاهیم "صورت" ا "شزاهت" بود، پ  طزم نیست که کتاب م دد چنین چیای را بدویهد: 

صهورت اداسهت، یگنهد انسهان بهه ایهن طری هها ماننهد اداسهت: موانهاید "این ح ی ت که انسان به

ای نیریهع الند، پاکد ااالقد، ماهیت راحاند، فرمانرااید بر زمهین، االقیهت، موانهاید در مصهمیم

ااطر ایننه ایهن ف   بههای مشابه(. این موضیح لیرواری است، نهااالقد ا جااداندد" )یا بیانیه

مواند حقر مخلهب را بیهان کنهد: ایهن اصخالحات، مفاهیم ااضحد داشتند، بلنه چنین فهرستد مند

بهرای  ، ا ب یهۀ کتهاب م هدد جاهیهات بیشهرتی رامانند اداستمنت ف   باید مأیید کند که انسان 

یهابیم کهه درک کامهل اوانیم، درمدکند. در ااقع، اقتد ب یۀ کتاب م دد را مدموضیح ۀن اراهه مد

شزاهت انسان به ادا، نیازمند درک کامل کیستد ادا در اجود ا اع ل اش ا درک کامل کیسهتد 

مشهخیص انسان ا کارهایش است. هرچه بیشرت دربارو ادا ا انسان بهدانیم، شهزاهتهای بیشهرتی را 

طور کهاملرت درک اهواهیم کهرد. داده ا منظور کتاب م دد را از ایننه انسان به صورت اداست، بهه

 کند که انسان مانند اداست.هاید اشاره مداین عزارت به همۀ طری ه

 دار شد، اما از بین نرفت.سقوط: تصویر خدا خدشه .2

ادا دانست. این سهؤال ایلهد  مانندا را موان بگد از نناه انسان، اشاید مگجب کنیم که ۀیا هنوز مد

ازات شود، جایینه ادا به نوح اقتدار داد که دقی هاً بگهد از سهیل، مجهزاد در پیدایش پاسخ داده مد
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نوید: "هر کهه اهون انسهان ریهاد، اهون ای بهه مرگ را برای قتل در بین انسانها م ررر کند، ادا مد

، مرجمهۀ قهدیم(. 6:9" )پیهدایش صهورت اهود سهاات. زیرا ادا انسان را بهدست انسان ریخته شود

انرچه انسانها نناهنارند، اما هنوز به اندازو کافد شزیه ادا هستند که قتل یک نفر دیدر )"ریخهنت 

اون"، یک عزارت در عهدعتیق برای کُشنت یک انسان(، به مگنای حمله به بخشد از ۀفرینش اسهت 

موانسهت( بهرای نندو مالش یا اشهتیاق )انهر کسهد مدکه بیش از همه به ادا شزاهت دارد ا ۀشنارک

 9:3کند، اقتد یگ هوب صورت اداست. عهدجدید این را مأیید مدحمله به اداست. انسان هنوز به

 صورت ادا ۀفریده شده است". طور کلرد، نه ف   ای نداران، "بهنوید انسان بهمد

ه شزاهت ادا نیست. پهاکد ااالقهد اش از بهین اما چون انسان نناه کرده، قخگاً مانند قزل کامالً ب

اسهیلۀ درا  ا اش بهکنهد. ع هلرفته ا قخگاً شخصیت نناهنهاراش، قداسهیت اهدا را مهنگن  مند

اش لالزهاً دهنهد؛ راابخههطور پیوسهته اهدا را جهالل منداش دیدر بهمفاهم فاسده شده؛ سخنانسو 

صهورت اداسهت، در همهۀ انسهان هنهوز بهمحت حاکمیت اوداواهد است ما محزت ا لیره. انرچه 

طور االصهه: دار شده یا از بهین رفتهه اسهت. بههجوانب زندند، بگضد از بخشهای این مصویر ادشه

، مرجمۀ قهدیم(. په  29:7"ادا ۀدمد را راست ۀفرید، اما ایشان مخرتعات بسیار طلزیدند" )جامگه 

اهدا هسهتیم ا هنهوز نشهاندهندو اهدا نهوز ماننهد ه -صهورت اهدا هسهتیمبگد از س وط، ما هنهوز به

دار شده؛ در م ایسه با قزهل از اراد ننهاه، مها کمهرت ماننهد اهدا دا در ما ادشهاما مصویر ا -هستیم

 هستیم. 

ف   با مشاهدو موجهودات برشهی در بنابراین مهم است که مفهوم کامل مصویر ادا را درک کنیم، نه

ربهارو ماهیهت ۀدم ا حهوا در زمانینهه اهدا ۀنهها را زندند کنوند، بلنه مخابق شااص کتاب م دد د

(. برمری کامل انسهانیرت 31:1ۀفرید ا اقتد همۀ چیاهاید که ادا ۀفریده بود، "عالد" بود )پیدایش 

ما در زندند بر رای زمین، ما زمان بازنشت مسیح ا دستیابد به همۀ منهافع نجهامد کهه اا بهرای مها 

 حاصل کرده، دیده نخواهد شد. 
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 در مسیح: بازیابی تدریجی تصویر بیشرتی از خدا.  فدیه .3

کننده است که به عهدجدید مراجگه کرده ا بزینیم که فدیۀ ما در مسیح، یگنهد مها به هرحال، دلدرم

نویهد مدریج در شزاهت بیشرت به ادا رشد کنیم. مثالً پهول  مدموانیم حتد در زندند کنوند بهمد

شهود" صورت االق اویش ما بهه مگرفهت کامهل، مهازه مده "بهما مسیحیان، ماهیت جدیدی داریم ک

کنیم، ایلهد ، مرجمۀ قهدیم(. اقتهد اهدا، کهالم اا ا دنیهای اا را ح ی تهاً درک مهد10:3)کولسیان 

شهویم" ا بیشهرت در بیشرت افنار ادا را اواهیم داشت. به این مرمیب "در شهناات ا مگرفهت مهازه مد

ن اصف جریان عادی زندند مسیحد است. پ  پهول  ایهن را ههم شویم. ایافنارمان مانند ادا مد

اللفظد: "صهورت"، شهویم ]محهتمواند بدوید که ما "از جالل ما جالل به ه ن صورت متزدل مدمد

، مرجمۀ قدیم(. در زندند کنوند، با رشد در بلهو  مسهیحد، 18:3[" )دام قرنتیان Eikonدر یوناند 

مان، در شهزاهت طور ااص، ما در زندند ا شخصهیتکنیم. بهددر شزاهت بیشرت به ادا هم رشد م

کنیم. در ااقع، هدف ادا از فدیۀ ما این است که "به شنل پرس اا" شویم )رامیان به مسیح رشد مد

 مان، دقی اً مانند مسیح شویم. ( ا درنتیجه در شخصیت ااالقد29:8

 در هنگام بازگشت مسیح: احیای کامل تصویر خدا. .4

اندیا عهدجدید این است کهه ه نخهور کهه مها ماننهد ۀدم بهودیم )محهت سهلخۀ مهرگ ا فتاعدو شد

نونهه کهه نناه(، باید مانند مسیح هم باشیم )پاکد ااالقد، دیدر محت سلخۀ مرگ نیستیم(: "ه ن

شنل انسان ااکد را به اهود نهرفتیم، شهنل انسهان ۀسه ند را نیها بهه اهود اهواهیم نرفهت" )اال 

صورت اهدا، در زنهدند ۀدمهد کهه ننهاه کهرد، ، مرجمۀ هاارو نو(. ۀفرینش کامل ما به49:15قرنتیان 

ایم. امها عهدجدیهد مأکیهد ود، چون مها ناکامهلشمان هم دیده مندشود، در زندند کنونددیده مند

کند که هدف ادا از ۀفرینش انسان به شزاهت اا، کامالً در شخص عیسد مسیح مشهخص شهد. مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(؛ "مسهیح صهورت ا مظههر اهدای 4:4داست" )دام قرنتیهان اا اودش "صورت ا

(. ما در عیسد، شزاهت انسان به ادا را ه نخهور کهه در نظهر نرفتهه 15:1نادیده است" )کولسیان 

بینیم ا این باید باع  شادماند ما شود که ادا ما را از پیش برنایده که "به شنل پرس شده بود، مد
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(: "اقتد مسیح ظهور کند، ما مثهل اا 49:15؛ م ایسه کنید با اال قرنتیان 29:8میان اا" درۀییم )را 

 (.2:3اواهیم بود" )اال یوحنا 

 جوانب خاص شباهت ما به خدا. .5

مان به ادا را مگریف کرد، موان همۀ طری های شزاهتسختد مدانرچه در باط استدطل کردیم که به

دهد که بیشرت از ب یۀ مخلوقات شزیه ادا را که به ما نشان مد موانیم جوانب متگدد اجودماناما مد

 هستیم، ذکر کنیم.

 الف. جوانب ااالقد.

ااطر اع ملان، از لحاظ ااالقد در برابر اهدا پاسهخدوییم. در رابخهه بها ما مخلوقامد هستیم که به

کنهد جهدا مد این پاسخدوید، یک ح ر دراند نسزت به درست ا لل  داریهم کهه مها را از حیوانهات

)حیوانامد که انر ح ر دراند دربارو ااالقیات یا عدالت داشته باشند، این ح ر بسیار کم اسهت، ا 

دهنهد(. اقتهد مها مخهابق ف   از رای مرد مجازات یها امیهد بهه دریافهت پهاداش ااکهنش نشهان مد

د ا عادطنههکنیم، شهزاهت مها بهه اهمگیارهای ااالقد اهدا عمهل مهد در نهاد اا  دا، در رفتهار م هدر

 شود.ما به ادا نیا منگن  مد شزاهت عدمکنیم، شود، اما برعن ، اقتد نناه مدمنگن  مد

 ب. جوانب راحاند.

موانیم طوری عمهل منها بدنهای جس ند داریم، بلنه راحهای لیرمادی هم داریم ا بنابراین مدما نه

. یگند ما یک زنهدند راحهاند داریهم کنیم که در عالَم لیرمادی ا راحانِد اجود ا هستد، مهم است

بخشد که با ادا شخصاً ارمزاط برقرار کنیم ا ما هم جاادانه هسهتیم؛ هسهتد مها که به ما مواناید مد

 شود، بلنه ما ابد زندند اواهیم کرد.متوقف مند

 پ. جوانب ع الند.

کنهد. نهاهد ات جدا مدما مواناید استدطل ا مفنر منخ د ا یادنیری داریم که ما را از دنیای حیوان

ای را در حهلر مسهیرهای مهارپیچ )مازهها( یها رسهیدند بهه مشهنالت در ااقات حیوانات رفتار برجسته

عنوان "مهاریخ فلسهفۀ چیهای بهه -دهند، اما قخگاً استدطل انتااعد ندارنهددنیای جس ند نشان مد
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مشنالت ااالقد یا اسهتفاده از  سدها" اجود ندارد، مثالً هیچ حیواند از زمان ۀفرینش به هیچ عنوان

نشینند ها هرنا داِر میا مندمفاهیم فلسفد ا مانند ۀن را درک ننرده است. هیچ نراهد از شامپاناه

نراید بح  ا نفتدو کننهد! در ااقهع، مها ما دربارو ۀموزو مثلی  یا ُمَحسنات نسزد کالوینیسم یا ۀرمین

متفاات از حیوانات هستیم. س  ۀبد همچنهان  حتد در رشد مهارمهای جس ند ا مخصصد، بسیار

ها را ساات، پرندنان همچنان ه ن طنههسازد که هااران نسل قزل از این مده ن سدهاید را مد

سهازند. امها مها مههارت ا پیچیهدند بیشهرتی را در سازند ا زنزورها همچنان هه ن کنهداها را مدمد

 کنیم. های فگالیت ایجاد مدفنااری، زراعت، علم ا م ریزاً در همۀ زمینه

شزاهت ما به ادا، با بنارنیری زبان پیچیده ا انتااعد هم منایان شده؛ ۀناهد ما از ۀیندو دار؛ کهلر 

نسرتو کارهای االقانۀ انسان در بخشهاید همچون هرن، موسی د، ادبیات ا علم منایان شده است. 

کامالً با حیوانات فرق داریهم، نهه رصفهاً از این جوانب هستد انسان، ۀشنارکنندو طری هاید است که 

دهد که چ در فرق بین نون برش لحاظ درجات. بگالاه، درجه ا پیچیدند احساسات انسان نشان مد

 ا ب یۀ ال ت نسرتده است. 

  . جوانب ارمزاطد.

یدری هم نظیر ما در برقراری ارمزاط با ادا )در باط مخرح شد(، جوانب ارمزاطد دعالاه بر مواناید بد

، حیوانهات از حه ر مشهارکت بها ینهدیدر اجود دارد که ما به صورت ادا هستیم. انرچهه بهدان شهکر

براوردارند، اما عمق ه هندد ارمزاط فردی که در ازداا  انسهانها، اهانوادو انسهاند کهه بهر اسهاد 

ام مههع ای نههداران در مشههارکت بهها اداانههد ا ینههدیدر نههکنههد ا کلیسهها کههه جقواعههد اههدا عمههل مد

شود، ا این ایلد بیشرت از ه هندد در رااب  فهردی حیوانهات اسهت. انسهان دارند، مجربه مدبرمد

اش با ب یۀ ال ت نیا مانند اداست. مخصوصاً حهقر فرمهانرااید بهر ال هت بهه انسهان داده در رابخه

؛ 28، 26:1ااری فرشتدان به اا سپرده شده است )پیدایش دنردد، اقتداِر شده ا اقتد مسیح بازمد

 (.3:6؛ اال قرنتیان 8-6:8ماامیر 
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 عنوان حامالن تصویر خدا.مقام رفیع ما به .6

شهویم کهه اقتهد اهالق مان به ادا فنر کنیم. احت طً متحیرر مداوب است که لالزاً دربارو شزاهت

باشهد، نهه  بیشهرت ماننهد اهودشصهورت اهود" بیافریهد، چیهای کهه اواسهت چیهای را "بهجهان مد

کنیم، ایهن مشهخیص، حه ر ت دیدر، اا ما را ساات! اقتد به برمری ب یۀ ال ت ادا فنر مدمخلوقا

دهد: جهان پُرستاره، زمین لند، دنیای سهیرارات ا حیوانهات، ا عمی د از م ام رفیع ا ارزش به ما مد

مهان قلمرای فرشتدان، قابل موجه ا حتد شنوهمند اسهت. امها مها بهیش از همهۀ اینهها ماننهد االق

نهایت حنی نه ا ماهرانۀ ادا در ال ت هستیم. انرچه نناه این شهزاهت را هستیم. ما اا  عمل بد

کنیم ا درحالینه در شهزاهت بهه دار کرده، اما ما اکنون شزاهت زیادی را منگن  مدشدت ادشهبه

 کنیم، این شزاهت بیشرت اواهد شد.مسیح رشد مد

صهورت اهدا بهودن سهان سه وط کهرده ا نناهنهار، از م هاِم بهاما باید به یاد داشته باشیم که حتد ان

در باط مراجگه کنید(. هر انسهاند بهدان موجهه بهه میاانهد از  6:9براوردار است )به مزح  پیدایش 

، یها ههر نهامواند دیدهری ادشهه دار شهده، مصویر ادا که موس  نناه، یا بی ری، یها ضهگف، یها سهنر

بها اا  ن براهوردار اسهت ا درنتیجهه بایهد بها شایسهتدد ا احرتامهدصورت ادا بودهمچنان از م اِم به

مهان نسهزت بهه دیدهران، مفهاهیم براورد کرد که شایستۀ حامهل مصهویر اداسهت. ایهن بهرای اع ل

عمی د دارد. یگند انسانها از هر نژاد، شایستۀ ح وق ا مرمزۀ ینسهان هسهتند. یگنهد سهالخوردنان، 

عنوان انسهان، شایسهتۀ های متولهد نشهده، بههدنان ذهنهد ا بچههمانهکسانینه شدیداً بی رند، ع ب

عنوان منها حامل مصویر اهدا محافظت ا احرتام کامل هستند. انر ما م ام بینظیرمان در ال ت را به

زادی ارزش زندند انسان را ناچیا شمرده ا یایل اواهیم داشت که انسهانها را رصفهاً اننار کنیم، به

ن بدانیم ا با دیدران نیا چنین رفتاری اواهیم داشت. همچنین ما حدر زیادی، شنل ااطمری از حیوا

 احساد اود را نسزت به مگنا ا مفهوم زندند از دست اواهیم داد.
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 ج. ماهیت اساسی انسان

 سه بن باوری، دو بن باوری و یک بن باوری.   .1

 ند داریم. اکرث انسهانها انسان از چند بخش مشنیل شده است؟ همه موافق اند که ما بدنهای جس

 یک "جهان" کهه -کنند که ۀنها هم یک بخش لیرمادی دارند)مسیحیان ا لیرمسیحیان( احساد مد

 شان به زندند ادامه اواهد داد.بگد از مرگ جسم

یابد. بگضیها مگت داند که عهالاه بهر "جسهم" ا "جهان"، یهک بخهش اما این موافق در اینجا اایه مد

ند "راح" که مست ی ً با ادا در ارمزاط است. این دیدناه که انسان از سهه بخهش سوم هم داریم، یگ

انرچهه ایهن دیهدناه رایهج در مگلهیم  شود.نامیده مد سه بن بااری(، جسم، جان ا راحمشنیل شده )

مگراف نهضت انجیلیها از کتاب م دد بوده، اما امرازه دفاعیات مح ی امد کمد در این مورد اجهود 

 دهد؟این دیدناه چه مگلیمد مد 4هنوز اجود داشته باشد. دارد، انر

انسان شامل ع ل، احساسهات ا ارادو ااسهت.  جانطزق کالم بسیاری از مگت دین به سه بن بااری، 

موانهد بهه اهدا ۀنها مگت داند که همۀ انسانها از چنین جهاند براوردارنهد ا عنهارص مختلهف جهان مد

ارد کهه دانسان مواناید برمری  راحکنند که شود. ۀنها استدطل مد ادمت کند یا در برابر نناه مسلیم

، مرجمهۀ قهدیم: "انهر 10:8شود )مراجگه کنید به رامیان اقتد کسد مسیحد شود، راحش زنده مد

مسیح در ش  است، جسم به سزب نناه مرده است ا اما راح، به سزب عدالت، حیات اسهت"(. په  

کند )مراجگه کنید به ت ی ً پرستش کرده ا در ناد ادا دعا مدراح شخص، بخشد اواهد بود که مس

 (.3:3؛ فیلیپیان 24:4یوحنا 

دههد کهه "راح"، بخهش جدانانهۀ شود. ایهن دیهدناه مگلهیم مدنامیده مددا بن بااری دیدناه دیدر، 

پهذیر در طور مزادلانسان نیست، بلنه ف   اصخالحد دیدر برای "جان" است ا ههر دا اصهخالح بهه

مان بهه کتاب م دد برای صحزت از بخش لیرمادی انسان بنار رفته، بخشد که بگد از مهرگ جسهم

مشنیل شده )جسم ا جان/ راح(. مگت دین به این  دا بخشدهد. بنابراین انسان از زندند ادامه مد

اسهتفاده  دیدناه لالزاً  موافق اند که کتاب م دد در اشاره به رابخۀ ما با ادا، بیشرت از کلمهۀ "راح"
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نویند این کهاربرد، یننوااهت نیسهت ا کلمهۀ (، اما ۀنها مدpneumaا یوناند  ruachکند )عای مد

موانهد بنهار راد. )امها بسهیاری از کسهانینه بهه مد راحهم به همۀ طری هاید بنار رفته که کلمۀ  جان

اکهرث ااقهات انسهان را  کنند که کتاب م هددنوعد از دا بن بااری اعت اد دارند، این را هم مأیید مد

 بیند ا ارمزاط زیادی بین بخشهای مادی ا لیرمادی ما اجود دارد(.عنوان یک ااحد مدبه

بینیم کهه مگت هد اسهت انسهان ما در اار  از قلمرا مفنر نهضت انجیلیها، دیدناه دیدری را ههم مهد

گهد از مهرگ جسهم، ههیچ ابراین بمواند اجود داشته باشد ا بنبدان بدن جس ند به هیچ عنوان مند

دههد کهه رسهتاایا کهلر اجهود ای برای "جان" نیست )انرچهه ایهن دیهدناه اجهازه مدحیات جدانانه

شخص در ۀینده اجود داشهته باشهد(. ایهن دیهدناه کهه انسهان ف ه  یهک عنرصه اسهت ا جسهم اش 

حات شود. بر اساد یک بن بااری، اصخال نامیده مد یک بن بااریدهندو این شخص است، مشنیل

، ف   عزارات دیدری برای اوِد "شخص" یا "زندند" شخص هسهتند. راح اجان کتاب م دد برای 

طور کلرد موس  الهیدانان نهضت انجیلد پذیرفته نشده، چون بسیاری از متون کتهاب این دیدناه به

د دههبگد از مرگ جسم مان بهه زنهدند ادامهه مد کنند که جان یا راح ناضوح مأیید مدم دد به

-23:1؛ فیلیپیهان 59:7؛ اعه ل 46، 43:23؛ لوقا 5:31؛ ماامیر 18:35)مراجگه کنید به پیدایش 

 دربارو برزخ(.  25؛ ا فصل 4:20؛ 9:6؛ مناشفه 23:12؛ عاانیان 8:5؛ دام قرنتیان 24

 های کتاب مقدسی.داده .2

بینهد،  یها انسهان مدعنوان بخشههای متپیش از ایننه بپرسیم ۀیا کتاب م دد "جان" ا "راح" را به

عنوان کسد اضوح بدوییم که در کتاب م دد یک مأکید قوی بر امحاد کلرد انسان بهباید در ابتدا به

که موس  ادا الق شده، اجود دارد. اقتد ادا انسان را ۀفریهد، "در بینهد اا راح حیهات دمیهد ا اا 

حد است کهه جسهم ا جهانش بها (. در اینجا ۀدم یک شخص اا7:2یک موجود زنده نردید" )پیدایش 

کنند. این جایداه االیۀ ه هن  ا ااحِد انسان، داباره در هندام بازنشهت یندیدر زندند ا عمل مد

کنیم افتد ا ما کامالً در جسم ا جامنهان رسهتداری یافتهه ا مها ابهد بها اا زنهدند مهدمسیح امفاق مد

مان، در جسهم ا یهد در همهۀ جوانهب زنهدند(. بگالاه، ما با54-51:15)مراجگه کنید به اال قرنتیان 
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اسیت ا محزت به ادا رشد کنیم )م ایسه کنید با اال قرنتیان  (. ما باید 34:7راح یا جامنان، در قدر

طاهر بسازیم ا قداسیت را در ادامرسهد بهه که ل رسهانیم"  راحا  جسم"اویشنت را از هر نجاست 

 ، مرجمۀ قدیم(. 1:7)دام قرنتیان 

مهوانیم ادامهه ید کردیم که ادا ما را ۀفریهده مها جسهم ا جهاِن متحهد داشهته باشهیم، مداما اقتد مأک

دههد کهه یهک بخهش لیرمهادی در اضهوح مگلهیم مدبدهیم ا اشاره کنیم که کتاب م هدد نسهزتاً به

ماهیت انسان اجود دارد. بگالاه، اقتد به کاربرد کل ت کتاب م دد که "جان" مرجمه شده )عای 

nephesh وناند ا یpsyche ( ا "راح" )عایruach  ا یوناندpneuma)5 بینیم که کنیم، مدنداه مد

مهن  جهاننوید: "حاط عیسد مد 27:12اند. مثالً در یوحنا پذیر بنار رفتهطور مزادلناهد ااقات به

 "راحهاً نویهد عیسهد به در باب بگدی، یوحنها مدزمینۀ بسیار مشامضخرب است"، درحالینه در پیش

 جهاناهوانیم: "مد 47-46:1(. همچنین ما کالم مریم را در لوقا 21:13خت پریشان شد" )یوحنا س

رسهد کهه کنهد". بهه نظهر مددهندو من، ادا، اوشد مدمن در نجات راحستاید ا من ادااند را مد

این منونۀ ااضحد از عزهارت مشهابه در عاانیهان اسهت، یگنهد صهنگت شهگری کهه در ۀن لالزهاً نظهر 

پهذیری ند منرار شده ا از کل ت متفاامد که مرتادف هستند، استفاده شده اسهت. ایهن مزادلینسا

مواننهد "ارااح" دهد که چرا کسانینه ُمردند ا بهه ۀسه ن یها جههنم رفتنهد، مداصخالحات موضیح مد

ال اند"؛ همچنهین اپارسایاند ]عادطن[ که کامل شهده "راحهای، مرجمۀ هاارو نو: 23:12)عاانیان 

ۀنهاند را کهه  نفود]جانهها[، مرجمهۀ قهدیم: " 9:6محزود"( یا "جانها" )مناشفه  ارااح" 19:3پرتد 

]جانها[  نفود، مرجمۀ قدیم: "دیدم 4:20برای کالم ادا ا شهادمد که داشتند کشته شده بودند"؛ 

 ۀناند را که به جهت شهادت عیسد ا کالم ادا رس بریده شدند"( نامیده شوند. 

"جسم ا جان" یا "جسم  موانیم مشاهده کنیم که انسان، مدراحا  جانپذیری کل ت مزادل عالاه بر

کُشهند الهد قهادر بهه کشهنت نوید که نرتسیم از کسانینه "جسم را مدا راح" است. عیسد به ما مد

جان نیستند"، بلنه در عوض باید "از کسد برتسید که قهادر اسهت جسهم ا جهان، ههر دا را در دازخ 

اضوح باید اشاره به بخشد از انسان باشد کهه (. در اینجا "جان" به28:10م[ مزاه سازد" )متد ]جهن
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رسهد کند، به نظر مدبگد از مرگ، حیات دارد. بگالاه، اقتد عیسد دربارو "جان ا جسم" صحزت مد

عنوان بخهش کنهد، انرچهه اا "راح" را بههاضهوح دربهارو کهلر اجهود شهخص صهحزت مدکه نسهزتاً به

 رسد که "جان" نشاندهندو کلر بخش لیرجس ند انسان است. برد. به نظر مددانانه نام مندج

اواههد کلیسهای از طرف دیدر، ناهد ااقات نفته شده که انسهان، "جسهم ا راح" اسهت. پهول  مد

قرنت  یک برادر اخاکار را به شیخان بسپارد، "به جهت هالک جسم مها راح در راز اداانهد عیسهد 

، مرجمۀ قدیم(. به این مگنا نیست کهه پهول  نجهات جهان ایهن مهرد را 5:5بد" )اال قرنتیان نجات یا

کنهد. همچنهین فراموش کرده؛ بلنه از "راح" برای اشاره به کلر اجود لیرمهادی شهخص اسهتفاده مد

نویهد. (، اما دربارو جان مجهاا چیهای مند26:2" )یگ وب راح، مرده استنوید: "بدن بدیگ وب مد

اسیت شخصد صحزت مدبگال  کند که ندهران کند، زند را مأیید مداه، اقتد پول  دربارو رشد در قدر

کند کهه ایهن کهلر ( ا پیشنهاد مد34:7است که چدونه "در جسم ا راح م دد باشد" )اال قرنتیان 

نوید: مر مد)مرجمۀ قدیم( رصیح 1:7دهد. حتد دام قرنتیان زندند شخص را محت پوشش قرار مد

طاهر بسازیم ا قداسیت را در ادامرسد بهه که ل رسهانیم".   راحا  جسمیشنت را از هر نجاست "او

نیهرد )همچنهین پاکسازی اود از نجاست "جان" یا "راح"، کلر بخش لیرمادی اجودمهان را در برمد

 (.5:2؛ کولسیان 3:5؛ اال قرنتیان 10:8مراجگه کنید به رامیان 

ل جان بیان شده، دربارو عمل راح نیا بیهان شهده، ا هرچهه دربهارو به همین مرمیب، هرچه دربارو عم

راح بیان شده، دربارو جان نیا بیان شده است. طرفداران سه بن بااری، برای مگریف ااضح فرق بین 

اضوح از این نظر شوند. انر کتاب م دد بهجان ا راح )از دیدناه ۀنها( با مشنل دشواری مواجه مد

، ح ما، بخشد از ماست که مست ی ً در پرستش ا دعا بها اهدا در ارمزهاط اسهتکند که را ح یت مد

نیری( ماسهت، په  سهه درحالینه جان ما شامل ع ل )مفنر(، عواطف )احساسات( ا اراده )مصهمیم

 دهد که این یایا اجود داشته باشد.بن بااری یک مدرک قوی دارد. اما کتاب م دد اجازه مند

نیری ف ه  موسه  جامنهان انجهام کهه اعه ل فنهری، احساسهد ا مصهمیماز یک طرف، نفته نشده 

موانهد عواطهف را مجربهه کنهد، مهثالً زمانینهه "راح اا ]پهول [ در انهدرانش شود. راح مها ههم مدمد
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، مرجمهۀ قهدیم( یها اقتهد عیسهد "در راح مضهخرب نشهت" )یوحنها 16:17مضخرب نشت" )اع ل 

راح شنسهته" داشهت کهه بهراالف "دل شهادمان" اسهت مهوان "، مرجمۀ قدیم(. همچنین مد21:13

 ، مرجمۀ قدیم(.22:17)امثال 

عنوان مثهال، شهود. بههنویند عملنرد ۀنهاهد، درک ا مفنهر نیها موسه  راح مها انجهام مدبگالاه، مد

، Epiginoskoراح اهود ادراک منهوده ]یونهاند  نوید: "در ساعت عیسد درمرق  دربارو عیسد مد

دهنهد کهه مها ال دد "با راح ما با هم شهادت مد، مرجمۀ قدیم(. اقتد راح8:2"دانسنت"[" )مرق  

کند که قخگاً ۀناهد (، راح ما این شهادت را دریافت ا درک مد16:8فرزندان ادا هستیم" )رامیان 

رسهد کهه راح مها عمی هاً از افنارمهان ۀنهاه اسهت، چهون پهول  از یک چیا است. در ااقع، به نظر مد

 (.11:2یست که بهرت از راح شخص با باطن اا ۀشنا باشد؟" )اال قرنتیان پرسد: "کمد

کند، بلنهه ننتهه کند ا به مساهل فنر مدننتۀ این ۀیات این نیست که راح به جای جان احساد مد

، ههر دا اصهخالحامد هسهتند کهه کهالً بهرای بخهش لیرمهادی انسهانها بنهار راحا  جاناین است که 

 موان یایا ااقگد کاربرد این اصخالحات را دید. سختد مدراند ا بهمد

کنند که راح ما، عنرصی از ماست کهه مسهت ی ً در از طرف دیدر، مگت دین به سه بن بااری ادعا مد

رسد که ایهن برنرفتهه از کتهاب م هدد باشهد. مها پرستش ا دعا با ادا در ارمزاط است ا به نظر مند

کنهد ا در انهوان دیدهری از فگالیتههای مها اهدا را پرسهتش مد اهوانیم کهه جهانلالزاً دربارو ایهن مد

افهرازم" )ماامیهر ا برمداهود ر  جهانکنهد. "ای اداانهد، بهه سهوی مهو راحاند با ادا ارمزاط برقرار مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. "ای 1:62کشد" )ماامیر من در سنوت انتظار مد جان(. "منها برای ادا 1:25

، ای یههام اجههود مههن نههام م ههدد اا را متزههارک بخههوان" )ماامیههر مههن اداانههد را سههتایش کههن جههان

سهتاید" مهن اداانهد را مد جان(. "1:146من ادااند را ستایش کن!" )ماامیر  جان(. "ای 1:103

 (.46:1)لوقا 

مواند ادا را پرستش کند، ستایش کنهد ا از اا شهنرنااری دهند که جان ما مداین عزارات نشان مد

نویهد: کنهد کهه مدواند در ناد ادا دعا کند، ه نخور که حنا اینخور استنزاط مدمکند. جان ما مد
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، مرجمۀ قدیم(. در ااقهع، فرمهان بهارگ 15:1ام" )اال سموهیل "جان اود را به حضور ادااند ریخته

ا یهامد قهورت اهود داسهت بهدار"  جاناین است که "ادااند، ادای اود را با یامد دل ا یامد 

رسد که بخشد در زندند یها رابخهه بها اهدا (. به نظر مد30:12؛ م ایسه کنید با مرق  5:6)مثنیه 

نیست که کتاب م دد بدوید که راح ما به جای جامنان فگال است. هر دا اصهخالح بهرای صهحزت 

 راند.دربارو همۀ جوانب رابخۀ ما با ادا بنار مد

دانهد، راحهد کهه مهازه شهده ا از ننهاه ۀزاد مد طور کلرد دیدناه سه بن بااری، راح را پاکرت از جانبه

دههد. ایهن ادراک )کهه نهاهد ااقهات اارد موعظهه ا ال دد ااکهنش نشهان مدشده ا به محریک راح

شهود. اقتهد پهول ، شود( ااقگاً موس  منت کتاب م دد ح یهت مندمنتوبات مگراف مسیحد مد

، 1:7راح" طهاهر سهازند )دام قرنتیهان  کند که اود را "از هر نجاسهت جسهم اقرنتیان را مشویق مد

مواند در راحه ن باشهد. همچنهین کند که نجاست )یا نناه( مداضوح استنزاط مدمرجمۀ قدیم(، به

د باشهد )اال اا دربارو زن مجرردی صحزت مد کند که ندران است که چخهور"در جسهم ا راح" م هدر

مهثالً، اداانهد "راح" سهیحون، پادشهاه  نوینهد.(. ۀیات دیدهر، مخالهب مشهابهد را مد34:7قرنتیان 

دربارو قوم رسکهش ارساهیهل سهخن  78، مرجمۀ قدیم(. ماامیر 30:2ِحشزون را سخت ساات )مثنیه 

، مرجمهۀ قهدیم(. "لهرار ]راح ملهرار[" پیرشهِا 8نوید: "راح ایشان به سوی ادا امین نزهود" )ۀیهۀ مد

(. 8:7ر "در راح ملرار باشهد" )جامگهه ( ا ممنن است که انسان نناهنا18:16س وط است )امثال 

، مرجمههۀ قههدیم(. 24:29کنههد کههه "راح نمراهههد دارنههد" )اشههگیا اشههگیا دربههارو کسههاند صههحزت مد

، مرجمهۀ قهدیم(. ایهن 20:5نزوکدنرص "دلش ملرار ا راحهش سهخت نردیهده، منها منهود" )دانیهال 

سهازد احهها را اابهت مدح ی ت که "همه راههای انسان در نظهر اهودش پهاک اسهت، امها اداانهد ر 

کند که ممنن است راحهای ما در نظهر اهدا ، مرجمۀ قدیم( استنزاط مد2:16سنجد[" )امثال ]مد

اخاکار باشند. ۀیات دیدهر اسهتنزاطد از امنهان ننهاه در راحه ن اسهت )مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر 

ه "بر راح اهود مالهک کند ک(. نهایتاً، این ح ی ت که کتاب م دد کسد را مأیید مد10:51؛ 2:32

سهادند بخشههای پهاک راحهاند کند که راح ما به، مرجمۀ قدیم( استنزاط مد32:16باشد" )امثال 
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ها یها مسهیرهای مواند اواسهتهدر زندنی ن نیستند که باید در همۀ موارد از ۀن پیرای کرد، بلنه مد

 ۀلودی را هم داشته باشد.نناه

نوید: "اهداید کهه رسچشهمۀ سهالمتد اسهت، شه  را مد پ  منظور پول  از این حرف چیست که

کامالً پاک نرداند ا عخا فرماید که راح ا جان ا بدن ش  سامل مبانهد مها در اقهت ۀمهدن اداانهد مها 

اضوح (؟ ۀیا این ۀیه به23:5عیسد مسیح، از هر نون عیب ا ن صد به دار باشید" )اال مسالونینیان 

منهاید نشهاندهندو کنهد؟ عزهارت "راح ا جهان ا بهدن" بههددربارو سهه بخهش در انسهان صهحزت من

نیری قاطگانه نیسهت. احهت طً پهول  در اینجها کله ت مهرتادف را بهرای مأکیهد در کنهار ههم نتیجه

نذارد، چناننه ناهد ااقات این در جای دیدری از کتاب م دد انجام شده اسهت. مهثالً عیسهد مد

]فنر[ اود داست بدار" )متهد  ع لا یام  جانا یام  دلام نوید: "ادااند، ادای اود را با یمد

مشنل بارنرت  12:30در مرق   6(. ۀیا به این مگناست که جان متفاات از ذهن یا دل است؟22:37

اهود داسهت بهدار".  قهورتا یام  ذهنا یام  جانا یام  دلاست: "ادااند، ادای اود را با یام 

این فهرسهت اصهخالحات دربهارو بخشههای بیشهرتی از انسهان سهخن انر ما این اصل را بنا کنیم که 

افااییم(، در ایهن صهورت م بدرا ه جسمافااییم )ا شاید را به این فهرست بد راحنویند، پ  انر مد

نیری لل  است. ایلد بههرت پنج یا شش بخش برای انسان اواهیم داشت! اما این قخگاً یک نتیجه

ر درک کنیم که اا اصخالحات م ریزاً مرتادف را برای مأکید بهر ایهن است که حرفهای عیسد را اینخو 

برد که بایهد اهدا را بها یهامد اجهود داسهت بهداریم. همچنهین در اال مسهالونینیان مخلب بنار مد

نوید جان ا راح دا چیا مت یااند، بلنه هر عنواند که برای اجود لیرمهادی اهود ، پول  مند23:5

 اواهد که ادا ما راز مسیح به م دی  کامل ما ادامه دهد.بنار بایم، اا ف   مد

 مزایای اعتقاد به دو بن باوری به همراه وحدت کّلی.  .3

کنهد، مههم اسهت. ایهن ماایای اعت اد به دیدناه دا بن بااری که از احهدت کلرهد انسهان ح یهت مد

ند مها را نهاچیا شهود کهه ارزش ع هل، عواطهف یها بهدن جسه راحتد مهانع از اخهاید مددیدناه به

ن بههااری، اینههها بخشهههاید از "جههان" هسههتند ا بنههابراین از راحانیههت کمههرتی شهه رد )در سههه بههمد
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اهمیهت نخهواهیم دانسهت. ایهن دیهدناه دا بهن بهااری بهه براوردارند(. ما جسم اود را ذاماً بد یا بد

ند، یک رابخۀ دامئد همراه احدت، به ما کمک اواهد کرد که به یاد داشته باشیم که در زندند کنو 

نذارنههد: "دل شههادمان شههفای نینههو مههان اجههود دارد ا اینههها بههر ینههدیدر مههأایر مدبههین جسههم ا راح

 ، مرجمۀ قدیم(.22:17کند" )امثال بخشد، اما راح شنسته استخوانها را اشک مدمد

د بایهد همهۀ کند که رشد مسیحبگالاه، مأکید سامل بر دا بن بااری در احدت کلد به ما یادۀاری مد

طهاهر بسهازیم ا  راحا  جسهمد "اویشهنت را از ههر نجاسهت مان را در برنیرد. دامئاً بایجوانب زندند

، مرجمۀ قهدیم(. بایهد "در مگرفهت اهدا 1:7قداسیت را در ادامرسد به ک ل رسانیم" )دام قرنتیان 

فااینههده مخههابق طور های ن بههه( ا بایههد عواطههف ا اواسههته10:1رشههد ا منههو ]کنههیم[" )کولسههیان 

، مرجمۀ قدیم( که شامل افاایش عواطهف الههد ماننهد ۀرامهش، 17:5"اواهش راح" باشد )لالطیان 

 (.22:5اوشد، محزت ا لیره است )لالطیان 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

مان بایهد چهه چیهای ادا برای چه هدفد انسان را ۀفرید؟ بر این اساد، هدف االیۀ زنهدند .1

 باشد؟

 دا" چه مفهومد دارد؟ به چه طری هاید اجوِد ما مانند اداست؟صورت اۀفرینش "به .2

 أایری نذاشت؟ درمان ادا برای این چیست؟صورت ادا چه مس وط برش بر ۀفرینش ما به .3

 فرق بین دیدناه سه بن بااری ا دا بن بااری دربارو انسان را بیان کنید. .4

 د؟ موضیح دهید.فرق دار  جانبا کلمۀ  راحۀیا در کتاب م دد، بنارنیری کلمۀ  .5

دا عزارت کتاب م دد در ح یت از نظر سه بن بااری را بنویسید ا بر اساد دا بهن بهااری  .6

 به ۀنها پاسخ دهید. 
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

مان چه باید باشد؟ انر مگهرهدات یها اههداف اصهلد مخابق کتاب م دد، هدف اصلد زندند .1

ها، ازداا ، محصهیالت، شهلل، )با موجهه بهه داسهتی مان را در زمان حال در نظر بدیریدزندند

مان مخابق ههدف کنید که هدفاستفاده از پول، رااب  کلیساید ا لیره(، ۀیا طوری عمل مد

ایهد مشخص شده در کتاب م دد است؟ یا اهداف دیدری دارید که مخابق ۀنهها عمهل کرده

 ار نرفتید(؟طور نااودۀناه مصمیم به انجام این ک)شاید به

عنوان انسان، بیش از مخلوقات دیدر جهان، ماننهد اهدا هسهتید، چهه کنید بهقتد فنر مدا  .2

شود که چدونه عمل کنید؟ ۀیا به نظرمان ادا ما را کنید؟ این ۀناهد باع  مداحساسد مد

شویم، شهادمر شهویم یها احسهاد شهادی کمهرتی کنهیم؟ ۀفریده که اقتد بیشرت شزیه اا مد

 هاید بیشرت شزیه ادا شوید؟تاکنون مایلید در چه قسم

مهان را نسهزت بهه کسهانینه از نهژاد مواند نحوو مفنر ا عملۀیا به نظرمان درک مصویر ادا مد .3

اب هستند، ملییر دهد؟ این بهر  متفاامد هستند، یا سالخورده، یا ضگیف، یا برای دنیا لیرجذر

 رابخۀ ش  با لیرمسیحیان چه مأایری اواهد نذاشت؟

موان ۀن را جهان یها دانید که یک بخش لیرجس ند دارید که مدمسیحیتان مدۀیا در مجربۀ  .4

؛ 23:4موانید موصیف کنید که ۀنهاهد از حضهور اهدا در راحتهان )یوحنها راح نامید؟ ۀیا مد

؛ اعه ل 21:13؛ 27:12( یا مضخرب شدن در راحتان )یوحنا 3:3؛ فیلیپیان 16:8رامیان 

 ( چدونه است؟47:1؛ لوقا 1:103کند )ماامیر رستش مد( یا ایننه راحتان ادا را پ16:17

 اصطالحات خاص .4

 دا بن بااری

 مصویر ادا یا صورت ادا

 شزاهت

 یک بن بااری

 جان

 راح

 سه بن بااری
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 27-26:1پیدایش 

ر ماهیهان اشهند ا بهصورت ما ا به شهنل مها بسازیم. ۀنها به"پ  از ۀن ادا فرمود: "حاط انسان را مد

بحری ا پرندنان ۀس ن ا همهۀ حیوانهات، اهلهد ا احشهد، بهارگ ا کوچهک ا یهام زمهین حنومهت 

 صورت ادا ۀفرید. ۀنها را زن ا مرد ۀفرید". صورت اود ۀفرید. انسان را بهکنند." پ  ادا انسان را به

 _______________________ 
کند، چناننه در "انر طور مزهم به یک شخص اشاره مدبه مگنای مرد است[ به “man”]در اندلیسد انسانبه هرحال، این سؤال که ۀیا استفاده از کلمۀ  .1

شود، یک ( دیده مد9:23[ بخواهد پیرا من باشد باید دست از جان بشوید ا همه رازه صلیب اود را بردارد ا با من بیاید" )لوقا Manکسد ]مردی، 

ت که مورد نظر نیست. در این موارد، با در نظر نرفنت زنان، همچون مردان ا الدوی زبان زمان حال مجاز اس سؤال متفاات است، چون نامدذاری نژاد برش

 بخواهد پیرا من باشد". ]این در زبان فارسد کاربرد ندارد. م[.  کسداز جنسیرت انثد استفاده کنیم، همچون "انر 

، مراجگه کنید: شتیاق برای ادااشود، به کتاب جان پایِپر، عملد زندند رازانه ظاهر مد برای موصیف عالد ایننه چدونه لذت بردن از ادا در طری های .2

 (. ,1986Portland, Ore.: Multnomah) نرامگمر های یک مسیحد لذت

این است که ادا االین سؤال در رسالۀ اصول دیند بارگ ِاست مینیسرِت این است: "هدف نهاید انسان چیست؟" پاسخ این است: "هدف نهاید انسان  .3

 را جالل دهد ا ما ابد کامالً از اا لذت باد". 

 ظام راانشناسد کتاب م دسد،نشناسم. کاِر فرَن  ِدلیچ، من هیچ دفاعیۀ مح ی امد را که در قرن بیستم دربارو سه بن بااری نوشته شده باشد، مند .4

 است.  [ ۀارین مورد ,1899Edinburgh: T.&T. Clarkمرتجم: ۀر. ای. االی  ]

ت عای ا یوناند را که در باط ( دامئاً اصخالحاNIVهای اایر کتاب م دد )مخصوصاً باید در کلر این فصل در نظر داشته باشید که بگضد از مرجمه .5

جایداین شده، اقات با اصخالحات دیدری همچون "حیات"، "ذهن"، "دل" یا "شخص" اکنند، اما ناهد "جان" ا "راح" در نظر نرفته شده، مرجمه مند

موانند حداقل ای دارند ا مدزمینه، مناسب مر است. این اصخالحات مفاهیم نسرتدهاند که این مفاهیم بر اساد پیشیگند اقتد مرتج ن فنر کرده

طور ااص بیان شده یدری بهکنم، مدر ایننه نسخۀ د، که من در اینجا از ۀن استفاده مدRSVها داشته باشند. زمینهمفاهیم دیدری را در بگضد از پیش

 امنانپذیر باشند. کند، در هرجایینه این مفاهیمباشد، مگموطً این اصخالحات را مرمزاً "جان" ا "راح" مرجمه مد

یر ؛ ماام19:17؛ طایان 6، 6:5مرین مفنرات ا احساسات دراند شخص است )مراجگه کنید به پیدایش "دل" در کتاب م دد، عزارمد برای بیان عمیق .6

؛ مناشفه 3:4؛ اال پرتد 4:12؛ عاانیان 14:25؛ 4:5؛ اال قرنتیان 10:9؛ 2:5؛ رامیان 2:37؛ اع ل 3:5؛ امثال 119:10؛ 37:4؛ 15:2؛ 14:1

 ا لیره(. 2:23
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 مفصل دوازده

 صورت مرد و زنانسان به

 + چرا ادا دا جنسیرت را ۀفرید؟ 

 ته باشند؟د همچنان ن شهای متفاامد داشموانند برابر باشند، ال+ ۀیا مردان ا زنان مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

صهورت صورت ادا، ۀفهرینش مها بهما در فصل قزلد به این پردااتیم که یند از جوانب ۀفرینش ما به

ۀنهها را زن ا صهورت اهدا ۀفریهد. ۀفرید. انسهان را بهصورت اود بهمرد ا زن است: "پ  ادا انسان را 

عنوان مهرد ا زن، در صهورت اهدا ا ۀفهرینش بهه(. ارمزهاط بهین ۀفهرینش به27:1ایش " )پیدمرد ۀفرید

ۀفریهد.  مهرد ا زناست: "اقتد ادا انسان را الق کرد، اا را مثل اود ۀفریهد. ۀنهها را  2-1:5پیدایش 

عنوان مهرد ا زن منهها طری هد ۀنها را برکت داد ا اسم ۀنها را ۀدم نذاشت". انرچه ۀفهرینش انسهان بهه

صورت اداست که کتهاب م هدد صورت ادا هستیم، اما اجه مهمد از ۀفرینش ما بهست که ما بهنی

کنههد. مهها کنههد کههه ۀفههرینش االیههۀ انسههان موسهه  اههدا را موصههیف مدای ذکههر مدۀن را در ههه ن ۀیههه

صهورت اهدا را نشهان صهورت مهرد ا زن را کهه چیهای از ۀفهرینش مها بهمان بهموانیم نحوو ۀفرینشمد

 د، اینخور االصه کنیم:دهمد

( برابری در فردیرهت 2( رااب  ه هن  افراد، )1صورت مرد ا زن، مصویر ادا را در )ۀفرینش انسان به

  1دهد.( مفاات در ن ش ا اقتدار نشان مد3ا ارزش، ا )

 الف. روابط شخصی

ا را طوری ۀفرید که صورت اود، مادا موجودات انساند را برای انااا الق ننرد، بلنه با ۀفرینش ما به

بتوانیم به انوان مختلف امحاد میان فردی در همۀ حالتهای جامگۀ انساند دست یهابیم. امحهاد میهان 

طور ااص در اانوادو انسهاند ا اهانوادو راحهانی ن، یگنهد کلیسها عمیهق باشهد. مواند بهفردی مد
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رسد )در عرصه حهاو(، جایینهه امحاد میان فردی، در زنان ا مردان در ازداا  به کاملرتین حالت مد

شوند: "به همین دلیل مرد پدر ا مادر اود را مرک منهوده بها زن نوعد دا نفر یند مدزن ا شوهر، به

(. ایهن امحهاد، نهه منهها یهک امحهاد 24:2شهوند" )پیهدایش کند ا هر دا یک مهن مداود زندند مد

باشهد. زن ا شهوهری کهه در نیا مدجس ند است؛ بلنه یک امحاد راحاند ا عاطفد در ابگاد عمیق 

(. امحهاد 6:19پیوندند، کساند هستند که "ادا بهه ههم پیوسهته اسهت" )متهد ازداا  به یندیدر مد

طور ااص نناهد نااوشایند برعلیهه بهدِن شهخص اسهت جنسد با کسد لیر از زن یا شوهر اود، به

دنشهان حهقر حاکمیهت انحصهاری ( ا در ازداا ، زن ا شوهر، دیدهر بهر ب20-18، 16:6)اال قرنتیان 

(. شوهران باید "زنان اهویش را 5-3:7کنند )اال قرنتیان ندارند، بلنه ۀن را با همرسشان قسمت مد

، مرجمۀ قدیم(. امحاد زن ا شوهر، یک امحهاد مورقهت 28:5مثل بدن اود محزت منایند" )افسسیان 

اهمیهت ( ا یهک چیها بد2:7میهان ؛ را 16-14:2؛ مالکد 6:19الُگمر است )متد نیست، بلنه مادام

نیست، بلنه رابخۀ عمی د است که موس  ادا ۀفریده شده ما رابخۀ بین مسیح ا کلیسایش را نشهان 

 (.32-23:5دهد )افسسیان 

این ح ی ت که ادا دا شخص مت یا، یگنهد مهرد ا زن را ۀفریهده، بهه جهای ایننهه ف ه  یهک مهرد را 

د اشهخاص در اداست، زیرا مد صورتبیافریند، بخشد از ۀفرینش ما به موان دید که ما حدادی مگهدر

صهورت مهرد ا زن صهحزت ای کهه دربهارو ۀفهرینش مها بهدههد. در ۀیهۀ قزهل از ۀیههمثلی  را نشهان مد

د اشخاص در دران ادا را مدمد سهازیم. ۀنهها بینیم: "حاط انسان را مدکند، االین نشانۀ رصیح مگدر

(. در اینجها شهزاهتهاید اجهود 26:1د ا... حنومهت کننهد" )پیهدایش باشن ماا به شنل  ماصورت به

دارد: ه نخور که قزل از ۀفرینش جهان، بین اعضای مثلی ، مشارکت ا ارمزهاط ا رشاکهت در جهالل 

در باط، دربارو مثلی (، پ  ادا ۀدم ا حوا را طوری  6ا فصل  24، 5:17بود )مراجگه کنید به یوحنا 

اط ا احرتام مت ابل را در رابخه بها ینهدیدر داشهته باشهند. الزتهه ایهن انگنهاد ۀفرید که محزت ا ارمز

شود، اما قخگهاً از ابتهدا در امحهاد نادیهک میهان مثلی ، به طُرق نونانون در جامگۀ انساند ظاهر مد

 فردی در ازداا  بوده است. 
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 ب. برابری در فردیّت و ارزش

عنوان اشخاص مت یا، برابرند )مراجگهه کنیهد مل بهه نخور که اعضای مثلی  در ارزش ا هستد کا

اند ما ارزش ا فردیرت برابر داشته باشند. اقتد (، پ  مردان ا زنان موس  ادا ۀفریده شده6به فصل 

(. مهردان ا 2-1:5؛ 27:1صورت اود ۀفرید )پیهدایش ادا نژاد برش را ۀفرید، "مرد ا زن"، هر دا را به

شهان مهنگن  اند ا ههر دا، شخصهیت اهدا را در زندندت ادا ۀفریده شدهصور یک اندازه به زنان به

کننههد. یگنههد مهها بایههد انگناسههد از اجههوه شخصههیت اههدا را در زنههدند ینههدیدر بزینههیم. انههر در مد

کردیم که ف   متشنل از مردان مسیحد یا ف   متشنل از زنان مسهیحد بهود، ای زندند مدجامگه

مهوانیم مهردان ا زنهان یافتیم، الهد اکنهون مدشخصد ادا دست منددر این صورت کامالً به مصویر 

ل  کنند.با هم زیزاید شخصیت ادا را منگن  مد شان بزینیم کهالهد را در مفاامهای منمر

صورت ادا هستیم، پ  قخگاً مردان ا زنان به یک اندازه برای ادا مهم ارند اما انر ما به یک اندازه به

ا ارزشمنداند. ما از ازل در ناد ادا ارزش برابهر داریهم. ایهن ح ی هت کهه طزهق ا به یک اندازه برای ا

صورت ادا" هستند، باید احساد لرار یا ح ارت ا هر نظری را کالم کتاب م دد، مردان ا زنان "به

دربارو ایننه یک جن  "برمر" یا "بدمر" از جن  دیدر است، رد کنهد. مخصوصهاً بهراالف بسهیاری از 

ااطر مهرد بهودن، احسهاد لهرار یها برمهری کنهد ا ک  نزاید بههذاهب لیرمسیحد، هیچفرهندها ا م

دانهد، ااطر زن بودن، احساد یأد ا ح ارت کند. انهر اهدا ارزش مها را برابهر مدک  نزاید بههیچ

 د ادا از ازل، مگیار ح ی د ارزش شخصد است. شود، چون ارزیابپ  این مسأله برطرف مد

طور طزیگهد ناد ادا، انگناسد از برابری شخصد ما در مثلی  اسهت ا بایهد بههبرابری شخصد ما در 

یک مصویر زیزها از احهرتام بهه یهک  31مردان ا زنان را به سوی احرتام به یندیدر هدایت کند. امثال 

 زن اداشناد است:

موانهد پیهدا کنهد؟ ارزش اا از جهواهرات ههم زیهادمر "یک زن صالحه ا طیق را چهه کسهد مد

نویهد: "مهو بهر سهتاید ا مد.. فرزندانش از اا اوش ا راضد هستند ا شوهرش اا را مداست.
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همه زنان اوب ا صالح برمری داری". ج ل ا زیزاهد، فریزنده ا ناپایدار است، امها زنهد کهه 

 (. 30-28، 10:31مرسد، قابل ستایش است" )امثال از ادااند مد

( 7:3ل پهرتد ن اود، "با عارت ا احرتام" رفتار کنید )اا نوید باید با ز همچنین پرتد به شوهران مد

نیاز نیست. زیرا چناننهه زن از مهرد بهه کند: "در ادااند، زن از مرد یا مرد از زن بدا پول  مأکید مد

زنان ارزش ینساند دارند؛  ا(. مردان 12 -11:11شود" )اال قرنتیان اجود ۀمد، مرد از زن متولد مد

 اند؛ هر دا ساااار احرتام هستند. بستههر دا به یندیدر اا

ای در کلیسای عهد جدید مورد اند، به شنل مازهبرابری در فردریت، که زنان ا مردان با ۀن ۀفریده شده

 دهد: بینیم که ادا اعده مدمأکید قرار نرفته است. ما در پنخیناست، مح رق نزوت یوهیل را مد

ر ش  نزورت اواهند کرد... حتهد به دارتانا  پرساننم ا بارا"از راح اود بر یام انسانها مد

اود در ۀن ایهام از راح اهود اهواهم بارانیهد ا ایشهان نزهورت اواهنهد کهرد"  کنیاانا  لالمان

 (. 29-28:2؛ ن ل قولد از یوهیل 18-17:2)اع ل 

رق قابهل دیدی بر کلیسا نازل شد ا به مهردان ا زنهان عخایها بخشهید مها بهه طهال دد با قدرت جراح

موجهد ادمت کنند. عخایای راحاند بین همۀ مردان ا زنان موزیع شده، از پنخیناسهت ۀلهاز شهد ا 

داند، چون در طول ماریخ کلیسا ادامه دارد. پول  همۀ مسیحیان را اعضای ارزشمند بدن مسیح مد

(. 7:12ان کنهد" )اال قرنتیه، راح ادا به نوعد ااص برای ایریت یام مهردم مجلهد مدفرد هر"در 

 ههر یهکنویهد: "کلیسهاها در رسارس ۀسهیای صهلیر مد هایش بهه بسهیاری ازهمچنین پرتد در نامه

ای[ که یافته باشهد، ینهدیدر را در ۀن اهدمت منایهد، مثهل اکهال  امهین فهید بحسب نگمتد ]عخیه

ان ی نهدار ادهنهد کهه همهۀ ، مرجمۀ قهدیم(. ایهن متهون مگلهیم مند10:4نونانون ادا" )اال پرتد 

عخایای ینسان دارند، بلنه مردان ا زنان، هر دا، عخایای ارزشمندی برای ادمت به کلیسا اواهند 

طور نسرتده ا ۀزادانه در بین مهردان ا زنهان موزیهع داشت ا باید انتظار داشته باشیم که این عخایا به

 اواهند شد.
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أکیهد قهرار نرفتهه اسهت. در برابری در نهاد اهدا، در کلیسهای عههد جدیهد، در مراسهم مگمیهد مهورد م

پنخیناست، مردان ا زناند که ایه ن ۀاردنهد، مگمیهد یافتنهد: "کسهانینه پیهام اا را پذیرفتنهد مگمیهد 

(. ایهن مههم اسهت، چهون 41:2یافتند ا در ه ن راز م ریزاً سه هاار نفر به ایشان پیوستند" )اع ل 

ختص به مردان بهود. امها نشهانۀ جدیهد در عهدعتیق، اتنه نشانۀ عضویت در قوم ادا بود که ف   م

شود ا نواه دیدری بر ایهن اسهت عضویت در قوم ادا، نشانۀ مگمید است که به مردان ا زنان عخا مد

 وم ادا در نظر نرفته شوند.قعنوان اعضای کامل ا برابر که هر دا باید به

فته: "چرا که همدد ش  که برابری م ام در قوم ادا نیا موس  پول  در لالطیان مورد مأکید قرار نر 

، در مسیح مگمید یافتید، مسیح را در بر کردید. دیدر نه یهودی مگند دارد نه یوناند، نه لالم نهه ۀزاد

ارو نو(. ، مرجمۀ ها 28-27:3، زیرا ش  همدد در مسیح عیسد یند هستید" )لالطیان نه مرد نه زن

ای از افهراد، همچهون یهودیهاند کهه از  ههکنهد کهه ههیچ طزدر اینجا پول  بر این ح ی ت مأکید مد

لحاظ جس ند از نسل ابراهیم هستند، یها مهردان ۀزادی کهه از قهدرت اقتصهادی ا قهانوند بیشهرتی 

موانند ادعا کنند که در کلیسا، م ام یا امتیهاز ااصهد دارنهد. بردنهان نزایهد اهود را براوردارند، مند

ان نزایهد ۀزاد نیا نزاید اود را برمر از بردنان بدانند. یهودی کوچنرت از مردان یا زنان ۀزاد بدانند، افراد

 اود را برمر از یونانیان بدانند، یونانیان نیا نزاید اهود را کمهرت از یهودیهان بداننهد. همچنهین پهول 

شههان یهها حتههد بگضههد از اواهههد مخمههنئ شههود کههه مههردان، بگضههد از ندرشهههای فرهنهه  اطرافمد

نخواهند پذیرفت ا فنر نخواهند کرد که ۀنها مهمرت از زنهان هسهتند یها ندرشهای یهودیت قرن ینم را 

ارزش بدانند. مردان ا در ناد ادا ارزش بیشرتی دارند. زنان هم نزاید اود را در کلیسا کوچک یا کم

زنان، یهود ا یوناند، برده ا ۀزاد، همدد از ازل، از اهمیت ا ارزش ینساند در نهاد اهدا ا از عضهویت 

 بدن مسیح، یگند کلیسا براوردارند.  ینسان در

عمالً، هرنا نزاید فنر کنیم که در کلیسا شهراند درجۀ دا اجود دارد. اواه زن باشد یا مهرد، کارمنهد 

اب یها  یا کارفرما، یهود یا لیریهود، سیاه یا سفید، ارایند یا ف یر، سامل یا بی ر، قوی یا ضگیف، جهذر

اب، بسیار بااستگداد یها کنه د ذههن، همدهد در نهاد اهدا ارزش ینسهان دارنهد ا بایهد در نهاد لیرجذر
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الگهاده در ایه ن اندیا ا فوقیندیدر نیا ارزش ینسان داشته باشند. این برابری، یک عنرصه شهدفت

کنهد. شهأن ا منالهت مسیحد است ا مسیحیت را م ریزاً از همۀ مذاهب ا جوامع ا فرهندها جهدا مد

بخش طور کامهل در اطاعهت از حنمهت رههایدموان بهد را ف   مدح ی د در مرداندد ا زناندد اله

 شود.ادا دید که در کتاب م دد یافت مد

 پ. تفاوت در نقشها

 رابطۀ بین تثلیث و تپرستی مرد در ازدواج.  .1

اعضای مثلی  از ازل، ارزش، فردیرت ا الوهیت ینسان داشتند. اما اعضای مثلی  ن شههای متفهاامد 

کند، بها پدر همیشه پدر بود ا همیشه مانند پدری که با پرسش ارمزاط برقرار مد ادای2نیا داشتند.

پرس ارمزاط برقرار کرده است. انرچه هر سه عضو مثلی ، در قدرت ا همهۀ صهفات دیدهر برابرنهد، امها 

پدر اقتدار بیشرتی دارد. اا ن ش رهای را در بین همۀ اعضای مثلی  برعهده دارد، چیای که پرس ا 

شود، اما کار ۀفرینش موس  پرس انجهام ال دد ندارند. در ۀفرینش، پدر اعالم کرده ا پیش دم مدراح

؛ اال 3-1:1؛ یوحنها 2-1:1شهود )پیهدایش ال دد حفظ ا ندهداری مدشده ا با حضور پیوستۀ راح

در اطاعت ۀید ا از پفرستد ا پرس مد(. در فدیه، پدر، پرس را به جهان مد2:1؛ عاانیان 6:8قرنتیان 

ود پرسه (. په  از صهگ8-6:2؛ فیلیپیان 42:22میرد ما بهای نناهان ما را بپردازد )لوقا کند ا مدمد

-1:2؛ 8:1؛ اع ل 7:16ۀید ما کلیسا را مجهیا کند ا قدرت بخشد )یوحنا ال دد مدبه ۀس ن، راح

ناسهت بها قهدرت عههد پنخیال دد هم نیامهد. پهدر در (. پدر نیامد ما برای نناهان ما مبیرد، راح36

جدید بر کلیسا نازل نشد، پرس هم نازل نشد. هر عضو مثلی ، ن شهها ا عملنردههای مت یها دارنهد. 

درنتیجه، مفاات در ن شها ا اقتدار اعضای مثلی  کامالً بها ارزش، فردیرهت ا الوهیهت ینسهان سهازنار 

 است. 

ار داریم که مفاامهای مشابهد در ن هش انر انسانها باید شخصیت ادا را منگن  کنند، پ  ما انتظ

مرین مفاات در انسانها، مفاات بین مهرد ا زن. ایهن قخگهاً انسانها اجود داشته باشد، حتد در اساسد

 یابیم. چیای است که ما در منت کتاب م دد مد
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رد  ههر مهاواهم بدانیهد کهه رسکند: "اما مدپول  این عزارت مشابه را با بیان این مخلب، ۀشنار مد

(. ایهن یهایا در 3:11مسیح است ا رس ههر زن شهوهر ااسهت ا رس مسهیح اداسهت" )اال قرنتیهان 

 نشان داد. 1. 12موان در مصویر اقتدار است که مد

 

 

 

 

 

 شودبرابری ا مفاات در مثلی ، در برابری ا مفاات در ازداا  منگن  مد

 1. 12مصویر 

انرچه هر دا در الوهیت برابرند، در ازداا  نیا شهوهر بهر  ه نخور که ادای پدر بر پرس اقتدار دارد،

زن اقتدار دارد، انرچه در فردیرت برابرند. در این مورد، ن ش مرد مانند ن ش ادای پدر است ا ن ش 

زمینۀ اال زن موازی با ن ش ادای پرس است. ۀنها ارزش ینسان، اما ن شهای متفاات دارند. در پیش

بینهد کهه بایهد ای برای بیان این مخلهب بهه قرنتیهان مدعنوان پایهۀن را به، پول  16-2:11قرنتیان 

لزاسهای مختلفد را که برای مردان ا زنان ۀن زمان مناسب بود، بپوشند ما فرق بین مردان ا زنهان در 

 ظاهر ا در جمع مسیحد منایان شود.

 های نقشهای متامیز پیش از سقوط. نشانه .2

های مرد ا زن، بخشد از ۀفرینش االیۀ ادا بود یا بخشد از مجازات س وط اما ۀیا این مفاات بین ن ش

است؟ اقتد ادا به حوا نفت: "اشتیاق مو به شوهرت اواهد بود ا اا بر مهو حنمرانهد اواههد کهرد" 

 ، مرجمۀ قدیم(، ۀیا در این زمان حوا محت اقتدار ۀدم قرار نرفت؟16:3)پیدایش 

 پدر        پسر القدس      دنیاروح

 

 سالقدروح
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  بگهد از ننهاه در دنیها عرضهه شهد، موسه  نویسهندنان متگهددی این ایده که مفاات در اقتهدار، ف ه

نویهد: "چهون ایهن ح یت شده اسهت. بیلِاینیهان مد4ا  یلات بیلِاینیان 3همچون ۀیدا بد.اِسپنرِس 

شهود، عنوان یک چیا شهیخاند در نظهر نرفتهه مدنتیجۀ س وط بود، در اصل، حاکمیت ۀدم بر زن به

 این کمرت از مرگ نیست".

های متگددی از مفهاات در ن هش ۀدم ا منت راایت ۀفرینش در پیدایش را بررسد کنیم، نشانه اما انر

 بینیم. حوا را حتد قزل از نناه در جهان مد

 الف. اال ۀدم ۀفریده شد، بگد حوا. 

(، نشهان 23-18، 7:2این ح ی ت که ادا اال ۀدم را ۀفرید ا پ  از مهدمد، حهوا را ۀفریهد )پیهدایش 

اش برعههده دارد. عنوان کسد در نظر نرفت که ن ش رهای را در اهانوادهدا ۀدم را بهدهد که امد

یک از حیوانامد که ادا ۀفریده، ذکهر نشهد، بلنهه در اینجها بهه نظهر ای برای هیچهیچ رایۀ دا مرحله

ق سهازنار زادند" در عههدعتیرسد که هدف ااصد دارد. ۀفرینش ۀدم در ابتدا، با الدوی "نخستمد

زاده در هههر نسههل از اههانوادو انسههاند، رههها اههانواده در ۀن نسههل اسههت. حههقر ت، ایننههه نخسههتاسهه

ااطر اههداف زادند در کلر منت عهدعتیق در نظر نرفته شده، حتد اقتهد نهاهد ااقهات بههنخست

ااص ادا، حقر مولهد فرااتهه شهد یها بهه شهخص کهوچنرت منت هل شهد )مراجگهه کنیهد بهه پیهدایش 

د" به (. "حقر مول2-1:5یخ ؛ اال موار17-15:21؛ مثنیه 4-3:49؛ 30-27:38؛ 23:35؛ 27:25-34

زاده مگلرق دارد ا ماِل ااست، مدر ایننه موقگیت ااصد مداالهه کهرده ا ایهن ح ی هت را پرس نخست

ملییههر دهههد. در نظههر نههرفنت صههحیِح هههدف اههدا در ۀفههرینش االیههۀ ۀدم ا ایننههه ایههن هههدف، یههایا 

ح یهت  13:2کند، در اال میمومهااد ادی زنان ا مردان را منگن  مدهمیشدد در ن شهای اداد

عنوان دلیلهد بهرای شود، جایینه پول  از این ح ی ت که "زیرا اال ۀدم ۀفریده شد ا بگد حوا"، بهمد

کنهد. )ایننهه حیوانهات پهیش از محداد کردن ن شهای اداره ا مگلیم در کلیسا به مردان اسهتفاده مد

زادند ف ه  بهرای اعضهای اند، با این موضون در مناقد نیسهت، چهون ایهدو نخسهتۀدم ۀفریده شده

 اانوادو انساند بود(.
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 عنوان مددکار برای ۀدم ۀفریده شد.ب. حوا به

نوید ادا حوا را برای ۀدم ۀفریهد، نهه ۀدم را بهرای حهوا. اهدا نفهت: طور مشخص مدکتاب م دد به

، مرجمۀ هاارو نهو(. 18:2" )پیدایش سازمسب برای اا مدیااری منا"نینو نیست ۀدم منها باشد. پ  

یهن نیاز به مفهاات بهین مهرد ا زن در پرسهتش را بهر رای ا داند کهپول  این موضون را ۀن در مهم مد

" )اال زن بهرای مهرد الهق شهدنوید: "مرد نیها بخهاطر زن ۀفریهده نشهد، بلنهه نذارد. اا مداصل مد

دههد کهه از ابتهدا، مفهاات در نای ارزش کمرت باشد، بلنهه نشهان مد(. این نزاید به مگ9:11قرنتیان 

 ن ش اجود داشت. 

 پ. ۀدم، حوا را نامدذاری کرد.

دو اقتهدار ۀدم (، نشاندهن20-19:2کند )پیدایش این ح ی ت که ۀدم همۀ حیوانات را نامدذاری مد

شهاندهندو نیهک نفهر  کردنهد کهه حهقر نامدهذاریبر قلمرا حیوانات بود، چون در عههدعتیق فنهر مد

شهود، همچهون کنهد، دیهده مداقتدار بر ۀن شخص بود )این در زمانینه ادا کسهد را نامدهذاری مد

کننهدو کننهد(. چهون اسهم عهای مگیینابراهیم ا سارا، ا اقتد االدین فرزندانشهان را نامدهذاری مد

امدهذاری ۀنهها مگیهین شخصیت یا عملنرد شخص بود، ۀدم، ایژنیها یها عملنردههای حیوانهات را بها ن

کرد. بنابراین اقتد ۀدم، حوا را نامدذاری کرد ا نفت: "اا زن نامیده شود، زیهرا کهه از مهرد نرفتهه مد

، مرجمۀ هاارو نو(، نشاندهندو ن ش رهای اا نیا بود. این قزهل از سه وط بهود، 23:2شد" )پیدایش 

سهم زن اهود را حهوا نذاشهت د "ۀدم انامد، ا بگد از س وط ههم بهود، اقتهاقتد ۀدم زنش را "زن" مد

اند که در ااقهع ۀدم قزهل از (. بگضیها مخالفت کرده20:3چون اا مادر یام انسانها است" )پیدایش 

(، ه نخهور کهه 2:23بلنه قخگاً زنش را "زن" اخاب کهرد )پیهدایش  5س وط، حوا را نامدذاری ننرد.

، qara(، نامدهذاری زن )هه ن فگهِل 20-19:2همۀ موجهودات زنهده را بهه نهام صهدا کهرد )پیهدایش 

"اخاب کردن" در هر دا جا بنار رفته است(. ایهن ح ی هت کهه نهاهد ااقهات مهادران در عههدعتیق 

کردند، با ایدو نامدذاری به نشانۀ اقتدار در مناقد نیست، چون مهادران فرزندانشان را نامدذاری مد

 د.ا پدران، هر دا بر فرزندانشان اقتدار االد را دارن
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 [ نامید، نه "زن".man . ادا نژاد برش را "انسان، ]مرد در اندلیسد، 

این ح ی ت که ادا نژاد برش را "انسان" ]در اندلیسد مرد[ نامید، نه "زن"، یها از اصهخالح جنسهیرت 

نویهد: طور مشهخص مدبه 5:2پیدایش  6موضیح داده شده است. 11انثد استفاده ننرد، در فصل 

" )مرجمهۀ ههاارو نهو(. نامدهذاری نهژاد برشه بها ایشان را انسهان نهام نههادنها"، ادا ""در راز ۀفرینش ۀ 

کند، پیشنهاد کند، یا به مرد در یایا با زن اشاره مدطور ااص به ۀدم هم اشاره مداصخالحد که به

ر کند که ن ش رهای به مرد مگلرق دارد. این شزیه به رسمد است که زن، نام اانوادند مهرد را دمد

 ا در اانواده است.انیرد؛ این نشاندهندو رهای هندام ازداا  بر اود مد

 چ. پ  از س وط، ادا اال با ۀدم صحزت کرد. 

(، پ  17-2:15منهاید با ۀدم صحزت کرد )پیدایش ه نخور که ادا حتد قزل از ۀفرینش حوا، به

اش از اا ااطر عملۀمد ا به بگد از س وط، انرچه حوا اال نناه کرد، اما ادا اال به رسا  ۀدم

(. ادا ۀدم 3:9ا فرمود: "کجا هستد؟" )پیدایش  ۀدم را صدا کردبازاواست کرد: "اما ادااند، ادا 

ااطر امفاقات اانواده پاسخدو بود. این مهم دانست، کسد که اال از همه بهاش مدرا رها اانواده

به حواست، "اا  3:16از این بیانیه در پیدایش  است که انرچه این بگد از ارمناب نناه بود، اما قزل

کنند که بر مو حنمراند اواهد کرد" )مرجمۀ قدیم(، جایینه بگضد از نویسندنان امرازی ادعا مد

 ۀلاز رهای مردان در اانواده بود.

 ح. ۀدم، نه حوا، نشاندهندو نژاد برش بود. 

ااطر ه ۀدم نناهنار محسهوب شهدیم، نهه بههااطر ننا(، ما به6:3انرچه حوا اال نناه کرد )پیدایش 

، مرجمهۀ قهدیم؛ 22:15میرنهد" )اال قرنتیهان همهه مد ۀدمنویهد: "در نناه حوا. عهدجدید به مها مد

یهد بها ؛ م ایسهه کن15:5مردنهد" )رامیهان  یک نفهرااطر نناه ( ا "بسیاری به49م ایسه کنید با ۀیۀ 

 رسهتد یها رههای نهژاد برشه را بهه ۀدم داده بهود،دهد که ادا حهقر رسپنشان مد (. این21-12ۀیات 

 ن شد که به حوا داده نشده بود.

 خ. لگنت باع  محریف ن شهای قزلد شد، نه مگرفد ن شهای جدید.



 

 

 
336 

ادا در مجازات ۀدم ا حوا، ن شها یا عملنردهای جدیدی را مگرفهد ننهرد، بلنهه ف ه  درد ا محریهف 

ه ۀدم همچنان مسئولیت االیۀ کِشت در زمهین ا پهرارش عملنردهای قزلد ۀنها را مگرفد کرد. درنتیج

رایانهد" ا اا بها عهرق پیشهاند نهان ههای ههرزه مدمحصول را برعهده داشهت، امها زمهین "اهار ا علف

دار شدن را برعهده داشت، امها وا همچنان مسئولیت بچهح(. همچنین 19-18:3اورد )پیدایش مد

، مرجمۀ هاارو نو(. سپ  اهدا، 16:3اهد زایید" )پیدایش این کار دردناک بود: "با درد، فرزندان او 

 "اشتیاق مو بهناان ا درد در رااب  ه هن  قزلد بین ۀدم ا حوا را نیا مگرفد کرد. ادا به حوا نفت: 

طور ، مرجمهۀ قهدیم(. سهوزان فهو بههه16:3اواههد بهود ا اا بهر مهو حنمرانهد اواهههد کهرد" ) شهوهرت

(، یگند "اشهتیاق teshuqahای که "اشتیاق" مرجمه شده )عای چشمدیری استدطل کرده که کلمه

برای فرمانرااید" ا نشاندهندو این است که حوا اشتیاق للخد بهرای َلصهب فرمهانرااید از شهوهرش 

ای کهه "اشهتیاق" مرجمهه شهده، صهحیح اسهت، چناننهه انر این ادراک دربارو کلمهه 7اواهد داشت.

تیاق حهوا بهرای ۀدم ا حوا ا اشه ناان در رابخۀد که ادا یک دهرسد، پ  نشان مدصحیح به نظر مد

 کند.رسکشد در برابر اقتدار ۀدم را مگرفد مد

، مرجمهۀ قهدیم(. در 16:3ادا در مورد ۀدم به حوا نفت: "اا بر مو حنمراند اواههد کهرد" )پیهدایش 

حنومههت  ( یههک اصههخالح قههوی اسههت کههه مگمههوطً بههرایMeashalاینجهها کلمههۀ "فرمههانرااید" )عههای 

  8طور کلد برای اقتدار در یک اانواده.راد، نه بهسلخنتد بنار مد

این کلمه قخگاً به مگنای حنومت "اشرتاکد" با افراد محت حاکمیت نیست، بلنه مفهاات ظریفهد در 

دهد. این رهای با اشونت را به جهای رههای بها فرمانرااید موس  قدرت یا قورت بیشرت را نشان مد

کند. در اینجا یگنهد ۀدم از قهورت ا قهدرت بیشهرت بهرای فرمهانرااید بهر حزت پیشنهاد مدمهرباند ا م

کند که قزالً ه هنه  بهود. بهه ای مگرفد مدزنش استفاده اواهد کرد، داباره درد ا ناان را در رابخه

این مگنا نیست که ۀدم قزل از س وط هیچ اقتداری نداشت؛ بلنه ف ه  بهه ایهن مگناسهت کهه بگهد از 

 استفاده اواهد کرد.س وط از ۀن سو 



 

 

 
337 

رهای فرامنانه ا بامالحظۀ ۀدم ا مسلیِم هوشمندانه ا ارادی  محریفپ  در هر دا مورد، لگنت باع  

 حوا در برابر این رهای قزل از س وط شد. 

 کند.د. فدیه در مسیح، مرمیب ۀفرینش را از نو مأیید مد

شها در هندام س وط صحیح باشد، پ  چیای که انتظار انر استدطل قزلد دربارو مگرفد محریف ن 

ای اسهت کهه نتیجهۀ ننهاه ا لگنهت بهود. مها داریم در عهدجدید بیابیم، ابخال جوانب دردناک رابخهه

انتظار داشتیم که در مسیح، فدیه، زنان را مشویق کند که برعلیه اقتدار شوهرشان رسکشد ننننهد ا 

ن با اشونت استفاده نننند. در ااقع، این ااقگاً هه ن چیهای شوهران را مشویق کند که از اقتدارشا

 سهت. ای ش، زیرا این کار اظیفۀ مسهیحد ُمخیع شوهران اود باشیدیابیم: "ای زنان، است که مد

نیهد بها ؛ م ایسهه ک19-18:3")کولسهیان بها ۀنهها منهدی نننیهدا  مان را داست بداریهد، زنانشوهران

م شههدن زنههان در برابههر اقتههدار (. انههر مسههلی7-1:3اال پخههرد ؛ 5:2؛ میتههود 33-22:5افسسههیان 

دادنههد کههه ایههن در ازدااجهههای ۀلود بههود، پههرتد ا پههول  فرمههان مندشوهرانشههان، یههک الدههوی ننههاه

نویند: "اارها را م ویت کنید کهه در بالتهان رشهد کننهد" یها "درد مسیحد حفظ شود! مثالً ۀنها مند

نید" یا "از ادا دار شوید، بها اا مشهارکت نداشهته باشهید!" ههدِف زای ن را ما حدر ممنن دردناکرت ک

: "پرسه اهدا ظهاهر شهد مها کهار بهرداردفدیۀ مسیح این است که نتایج نناه ا سه وط را از ههر لحهاظ 

یک از عنارص لگنت یها فرامین عهدجدید دربارو ازداا ، هیچ(. 8:3شیخان را نابود سازد" )اال یوحنا 

ینهوی ن؛ بلنه مرمیب ا یایا ن شهاید را که از ۀلهاز ال هت سازدلود را ابدی مندۀ الدوهای رفتار نناه

 کند.ادا اجود داشت، از نو مأیید مد

شویم، در لذت ا شادماند در مفاات ن شهاید که از لحاظ کاربرد عملد، اقتد در مسیح بالغ مد

کرد. اقتد این مگلیم کتاب ادا در اانوادو انساند مگیین کرده ا حنی نه ۀفریده، رشد اواهیم 

کنیم، مردان ا زنان باید بتوانند در دلشان بدویند: "این ن شۀ اداست ا زیزا ا م دد را درک مد

برم." در این ام موس  اا ا ن ش مت یای که به من داده لذت مددرست است، من از نحوو ال ت

د ا درستد جااادنه اجود دارد. مفاات ن شها در مثلی  ا اانوادو انساند، یک زیزاید ا شایستد
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ارزشرت" بودن اجود ندارد، مردان ا زنان باید هیچ احساسد از "برمر" یا "بدمر" بودن ا "مهمرت" یا "کم

 هر دا بتوانند کامالً در نحوو ۀفرینش اود موس  ادا شادی کنند.

 ذ. سؤال مربوط به کاربرد ۀن برای کلیسا.

دربهارو مرداندهد ا زنهاندد بهرای کلیسهای امهراز، یهک سهؤال  سؤاِل نحوو کهاربرد مگهالیم عهدجدیهد

طور نسرتده به این موضهون بپهردازیم. فهرق دهد بهبراندیا است ا در اینجا فضای ما اجازه مندبح 

ۀیها ل کلیهدی االصهه کهرد: مهوان در یهک سهؤااصلد بین نهضت انجیلیها دربارو ایهن موضهون را مد

مسیحیاند که بهه ایهن سهؤال کلیسا باید مختص به مردان باشد؟  بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم در

نهان ا مهردان مأکیهد ز "برابهری"  شهوند )چهون بهرنامیهده مد طلزانمسهاااتهنهد، دپاسهخ منفهد مد

همۀ م امهها  -کنند(. ۀنها مگت داند که هیچ ن ش اداره یا مگلیم در کلیسا مختص به مردان نیستمد

؛ اع ل 5-4ا همچنین دااران  3:28نسان موجود است. ۀنها بر لالطیان طور یبرای مردان ا زنان به

کننهد. اطالعهات بیشهرت مأکید مد 11:3ا اال میمومااد  7:16؛ رامیان 9:21؛ 26:18؛ 17:2-18

طلزد در سازماند که اقف مزلیغ ایهن نظهر شهده، یگنهد مسهیحیان بهرای برابهری دربارو نظر مسااات

ست. بیانیۀ اصول ۀنها، "مردان، زنان ا برابری کتاب م دسد" نامیهده موجود اCBE(9(کتاب م دسد 

 10شود.مد

شهوند )زیهرا مأکیهد نرایهان نامیهده مددهنهد، منمرلمسیحیاند کهه بهه ایهن سهؤال پاسهخ مثزهت مد

هل" براوردانهد(. ۀنهها مد کنند که درحالینه مردان ا زنان ارزش ینسان دارند، امها از مفاامههای "منمر

"بگضد" از ن شهای اداره ا مگلیم کلیسا مختص به مردان است، انرچه این ن شهای دقیق، مگت دند 

ها ا ج عتههای کلیسهاید موس  هر یک از فرقهه 15-11:2بر اساد نحوو بنارنیری اال میمومااد 

 4-2:10ا همچنهین متهد  15-11:2در سااتارهای مدیریتد متفاات است. ۀنها بهر اال میمومهااد 

؛ 2:3؛ اال میمومهااد 35-33:14عنوان رسول انتخهاب کهرد(؛ اال قرنتیهان ه مرد را به)عیسد داازد

کننهد. اطالعهات ( مأکیهد مد5:3ا ارمزاط بین رهای در اانه ا کلیسا )اال میمومهااد  6:1میتود 
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نرایان در سازماند که اقف مزلیغ این نظهر شهده، یگنهد شهورای مرداندهد ا بیشرت دربارو نظر منمرل

 12موجود است. بیانیۀ اصول ۀنها، "بیانیۀ دانِورد" است.CBMW(11(د کتاب م دسد زناند

ام. مهن بهه ااتصهار ای را دربهارو ۀن نوشهتهنراست ا در جای دیدهر، مخالهب نسهرتدهنظر من منمرل

طلزان است، ااقگاً به ایهن سهؤال کهه ۀیها زنهان یک از عزارامد که مورد مأکید مساااتمگت دم که هیچ

درسهتد کهه زنهان کنهد: بهانند اقتدار اداره یها مگلهیم بهر کهلر کلیسها داشهته باشهند، اشهاره مندمو مد

(، امها عخیهۀ نزهورت 5:11؛ اال قرنتیان 9:21موانند در کلیساهای عهدجدید نزورت کنند )اع ل مد

گلمهد همیشه مت یا از مگلیم است ا از مشایخ اواسته نشده که عخیۀ نزورت داشته باشهند، بلنهه "م

( ا 4( نزورت در الوت، ماننهد نزهورت دبهوره )دااران 2:3موانا" باشند )مراجگه کنید به اال میمومااد 

( قخگاً امرازه بهرای زنهان جهایا اسهت، 26:18مگلیم در الوت، مانند مگلیم اکیال ا پریسنیال )اع ل 

 15-11:2ل میمومهااد اما این اع ل به شنل مهمد، متفاات از اقتدار بر کلر کلیساسهت کهه در اا 

، شواهد کافد نداریم که با اطمینان بهدانیم )حتهد 7:16برای زنان منع شده است. در مورد رامیان 

درسهتد کهه . به13بگد از مح ی ات بسیار زیاد( که شخصد به نام )یونیهاد( مهرد اسهت یها زن )یونیها(

ا این ف   امحاد ما را مأیید ، مرجمۀ قدیم(، ام28:3همۀ ما "در مسیح عیسد یک" هستیم )لالطیان 

کند؛ به این مگنا نیست که همه ینسان هستیم یا عملنردهای ینسان داریم، ه نخهور کهه همهۀ مد

(، به این مگنها نیسهت کهه همهۀ قسهمتهای 12:12اعضای بدن، یک "بدن ااحد" است )اال قرنتیان 

 بدن ما عملنردهای ینسان دارند.

ل کننهد، مسهت ی ً بهه ایهن سهؤال اصهلد اشهاره بهر ۀنهها مأکیهد مدنرایهان برعن ، عزارامد کهه منمر

کنند که ۀیا زنان باید از اقتدار اداره یا مگلیم بر کهلر کلیسها براهوردار باشهند. عزهارامد ماننهد اال مد

کننهد کهه از ایهن دربارو رسوطن یا مشایخد صحزت مد 4-2:10ا متد  6:1؛ میتود 2:3میمومااد 

براوردار بودند )یا در مورد رسوطن که بر کلر کلیساها اقتهدار داشهتند(. عزهارات اقتدار بر کلر کلیسا 

کننهد، بلنهه دربهارو ن هش مگلهیم یها ادارو کهلر ج عهت کلیسهاید دیدر دربارو یک م ام صحزت مند

ها (. ایهن ادعها کهه ایهن بیانیهه35-33:14؛ اال قرنتیان 15-11:2کنند )اال میمومااد صحزت مد
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دهنهد یها زنهان د از موقگیتهای فرهندد است، از جمله: زنان ۀمهوزو لله  را مگلهیم مدمربوط به بگض

شوند ا پول  این دلیل را بیهان محصیالت کافد ندارند، به نظر من موس  شواهد مگتا ح یت مند

ها هبینم که این بیانیکند(. بنابراین من دلیلد مندکند )بلنه به ۀدم ا حوا قزل از نناه اشاره مدمند

را طوری در نظر بدیریم کهه بهرای چیهای لیهر از کهلر "عرصه کلیسهاید" )داراِن بهین پنخیناسهت مها 

 بازنشت مسیح( کاربرد داشته باشد. 

شان نسزت به انوان ادمات موجود برای زنان، بیش از حدر محهداد اما بسیاری از کلیساها در دیدناه

در ادمت مشدید شده است. کشیشهان ا    راحانیوناند ا این لالزاً موس  دیدناه افراطد مسلر بوده

مشایخ حنیم لالزاً به بینش ا مشورت زنان در کلیساهایشان نوش اواهند کرد ا درهای بیشرتی را 

اواهند برای صدها نون دیدر از ادمات ارزشمند برای زنان باز اواهند کرد، درحالینه همچنان مد

 افادار باشند ا بنابراین "بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم رابا ادراکشان از کتاب م دد، نسزت به ۀن 

 دهند. در کلیسا" به مردها ااتصاص مد

 

 سؤاالتی برای مرور .2

صورت مرد ا زن، انگناسد از مصویر ادا در راابه  موضیح دهید که چدونه ۀفرینش انسان به .1

 بین افراد است.

اند، این دربهارو ارزش نسهزد ۀنهها در نهاد صورت ادا ۀفریده شدهطور برابر بهانر مرد ا زن به .2

 نوید؟ادا چه مد

مفههاات در ن شهههای اعضههای مثلیهه ، دربههارو ن شهههای مههردان ا زنههان در ازداا  بههه مهها چههه  .3

 ۀموزد؟مد

 کند، نام باید.ای را که ن شهای مردان ا زنان قزل از س وط را مت یا مدپنج نشانه .4

 ۀدم ا حوا داشت؟س وط چه مأایری بر ن شها ا عملنردهای  .5

 فدیۀ ما در مسیح چه مأایری بر این ن شها دارد؟ .6
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

انر در مورد احساستان صادق هستید، به نظرمهان بههرت اسهت کهه مهرد باشهید یها زن؟ ۀیها از  .1

دهید متگلرق به جن  مخالف جنسیرتد که ادا به ش  داده، اوشحال هستید یا مرجیح مد

 ل چه احساسد داشته باشید؟اواهد دربارو این سؤارمان ادا مدباشید؟ به نظ

ارزش ینسههان عضههای جههن  مخههالف در نظههر اههدا از موانیههد صههادقانه بدوییههد کههه اۀیهها مد .2

 براوردارند؟

پیش از مخالگۀ این فصل، ۀیا ش  رااب  اانوادند را انگناسد از رااب  بین اعضهای مثلیه   .3

انواده است؟ ۀیا راهههاید ش مفیدی برای در نظر نرفنت ادانستید؟ ۀیا به نظرمان این را مد

 مر منگن  کنید؟طور کاملمان بهاجود دارند که بتوانید شخصیت ادا را در اانواده

مهوان بها ندرشههاید کهه در چدونه مگلیم این فصل دربارو مفاات ن شهای مردان ا زنهان را مد .4

کرث جامگه ا مگالیم کتاب امهاید بین مگالیم شود، م ایسه کرد؟ انر مفاا جامگۀ امراز ابراز مد

م دد اجود دارد، ۀیا به نظرمان زمانهاید اواهد رسهید کهه پیهرای از کتهاب م هدد دشهوار 

 مواند انجام دهد؟مان برای کمک به ش  چه کاری مداواهد شد؟ در این رشای ، کلیسای

 

 اصطالحات خاص .4

 نرایانمنمرل

 مفاات در ن ش

 محریف ن شها

 طلزانتمسااا

 برابری در فردیرت

 زادندنخست
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 19-18:3کولسیان 

مان را "ای زنان، ُمخیع شوهران اود باشید، زیرا این کار اظیفۀ مسیحد ش ست. ای شوهران، زنان

 داست بدارید ا با ۀنها مندی نننید". 

 _______________________ 
مراجگه کنید به ریموند سد. اارمالند، کوچنرت، "برابری مرد ا زن ا  3-1مفاهیم الهیامد مفاامهای مرد ا زن در پیدایش مر دربارو برای مزاحثۀ نسرتده .1

، ایرایش: جان پایپر ا ِاین در احیای مرداندد ا زناندد کتاب م دسد: پاسخد به جنزش ۀزادی زنان نهضت انجیلد"،  3-1رسپرستد مرد: پیدایش 

ام، اما پاسخهای . من در بخشهای متگدد این فصل به مجایه ا محلیل دکرت اارمالند منیه کرده98( صفحۀ 1991II.:Crossway, Wheaton, Iنراِدم )

موان در شورای مرداندد ا زناندد موان در م الۀ اا یافت. مخالب دیدر دربارو مرداندد ا زناندد کتاب م دسد را مددقی رت به مخالفت با این ننات را مد

 www.cbmw.org. (40280, Louisville, KY 926Lexington Road, Box  2825(اب م دسد یافت. کت

 مراجگه کنید. 6دربارو مفاات ن ش در اعضای مثلی  به فصل  .2

 .24-20صفحات  ) ,1985Nashville: Thomas Nelson(، ایرایش دام فرامر از لگنت .3

یت )فرامر از ن ش .4  .85-21. همچنین مراجگه کنید به صفحات 58( صفحۀ  ,1985Grand Rapids: Bakerهای جنسر

 . 612-260مراجگه کنید به  یلِات بیلِاینیان، فرامر از ن شهای جنسیرت، صفحات  .5

 .188-187مراجگه کنید به صفحات  .6

 .833 -376(: 1975) 37یامد ِاست مینیسرِت مراجگه کنید به سوزان. مد. فو "زن چه اشتیاقد دارد؟" در یادداشتهای اله .7

"مواندر بر ف یر مسل  دارد" )مرجمۀ  22:7کنند"؛ امثال کنید، الد ۀنها بر ش  حنومت مند"ش  بر بسا اقوام حنمراند مد 15:6مراجگه کنید به مثنیه  .8

 ا لیره. 12:24؛ امثال 37:8یدایش کنند(؛ همچنین پ)از فلسخینیان که بر ارساهیل حنومت مد 15:11؛ 14:4قدیم(؛ دااران 

.  Minneapolis, MN 218West Franklin Ave., Suite  122 ,55404-2451موانند با این ۀدرد یاد بدیرندمسیحیان برای برابری کتاب م دسد مد .9

کشم نه یک من رنج مدطلزان است شامل، ریچارد ا کامرین کراِنر، که نشاندهندو نظر مسااات کتابهاید www.goldengate.net/mall/cbeاب سایت: 

است(؛  یلات  CBE(؛ )کرانِر مؤس   ,1992Grand Rapids: Baker) با موجه به شواهد باستاند 15-2:11زن: مفنر داباره دربارو اال میمومااد 

ا  ) ,1992Peabody, Mass.: Hendrickson( پول ، اامنها ا زنان(؛ کِر  کیرِن، 1985apids: Baker, Grand R) فرامر از ن شهای جنسیرتبیلِاینیان، 

 .) ,1997Grand Rapids: Baker( اا اوش برای زنانِربنا ِمریل نرامُئی ، 

 موجود است. BECا در اب سایت  37-36، صفحات 1990ۀاریل  9، مسیحیت امرازاالین انتشار در  .10
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. اب سایت: Louisville, KY 926Lexington Road, Box  2825 ,40280ین طریق با شورای مرداندد ا زناندد کتاب م دسد یاد نرفت: موان به امد .11

www.cbmw.orgل  . کتابهای اندد ا زناندد کتاب م دسد: پاسخ احیای مردنرایان، شامل، جان پایِپر ا ِاین نراِدم، ایرایشهای: نشاندهندو نظر منمر

) ,Westchester, III.:Crossway زنان، ۀفرینش ا س وط؛ ِمری کاسیان، ) ,1991Wheaton, III.: Crossway( به جنزش ۀزادی زنان نهضت انجیلد

ر، موماد رِشیرِن ا اِسنات بالداین، ا اَندریاد کوسِتنِانِ  ) ,1980Ann Arbor, Mich.: Servant( مرد ا زن در مسیح، اِسِتفان بد. کالرک، 1990(

 . ) ,1995Grand Rapids: Baker( 15-2:9ای از اال میمومااد زنان در کلیسا: مجایه ا محلیل مازهایرایشهای: 

 موجود است. BMWCا در اب سایت  41-40، صفحات 1989 انویه  13، مسیحیت امرازاالین انتشار در  .12

نامد )ا با ضمیر مذکر به اا اشاره ریخد دیدری که ما اار  از عهدجدید دربارو این شخص داریم، اا را "یونیاد" مدجالب است که منها منزع اطالعات ما .13

(. یک disciplulorum Index ,125 .19 – 20میالدی[،  034-315نوید اا "اس ف ۀپاِمئیا در سوریه شد" )مراجگه کنید به اِپیفانیود ]کند( ا مدمد

داند، لیر از ۀنچه در منت کتاب م دسد کند که این یک زن، یونیا بود اما چیای دربارو اا مندفرض مد میالدی(، 347-407سوستوم )نویسندو دیدر، کری

 (. 16:7 موعظه دربارو رامیانذکر شده است )

ۀار" است )همچون یوحنا به مگنای "پیامناهد ااقات ف    postolosaدر اینجا مزهم است؛ اصخالح یوناند  رسولعالاه بر ابهام دربارو نامش، کلمۀ 

زمینه اطالعات کمد را در کند. چون این پیشمد ( ا در جاهای دیدر به م ام "رسول عیسد مسیح" اشاره2:25؛ فیلیپیان 8:23؛ دام قرنتیان 13:16

از رساند شده، مراجگه کنید به ر کند، لیرممنن است که در اینجا به مفهوم ۀن پد برد. )برای اطالعات بهاراهه مد 16:7رامیان 

7.2.com.section_100www.EFBT.) 
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 مفصل سیزده

 گناه

 نناه چیست؟  +

 + از کجا ۀمد؟

 بریم؟ۀلود را از ۀدم به ارث مد+ ۀیا ما یک ماهیت نناه

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 اهالف. تعریف گن

ماریخ نژاد برش مخابق ۀنچهه در کتهاب م هدد اراههه شهده، اساسهاً مهاریخ انسهان در اضهگیت ننهاه ا 

رسکشد برعلیه ادا ا ن شۀ فدیۀ اداست که بسیاری را به ناد اود بازنردانهد. بنهابراین جهایا اسهت 

 م.کند، در نظر بدیریانسان را از ادا جدا مد عنوان چیای کهکه اکنون ماهیت نناه را به

نناه، هر قصهوری در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد اهدا در موانیم نناه را اینخور مگریف کنیم: ما مد

در اینجا نناه در رابخه با ادا ا رشیگت ااالقد اا مگریف شهده اسهت.  عمل، ندرش یا ماهیت است.

راالف به ندرشههایداسهت، از جملهه دزدی یها درا  یها قتهل، بلنهه شهامل  اعه لمنها شامل نناه نه

منها اعه ل بینیم، کهه نههندرشهای دراواست شده از جانهب اداسهت. مها ایهن را در ده فرمهان مهد

. بهه زن، لهالم، طمهع ننهنکند: "به اانۀ همسایۀ اهود ۀلود، بلنه ندرشهای لل  را هم منع مدنناه

ینجها اهدا (. در ا17:20" )اهرا  طمع ننهنباشد، ات مدکنیا، ناا، اط  ا هر چیاینه مال همسایه

برای دزدی یا زنا نیا در نظر اا ننهاه اسهت. موعظهۀ بهاطی کهوه نیها  اشتیاقنوید طور مشخص مدبه

کنهد. پهول  نیها ( را منهع مد28:5( یا شهوت )متد 22:5ۀلود، همچون اشم )متد ندرشهای نناه

کند مدعنوان چیاهاید ذکر ( را به20:5ندرشهاید همچون حسادت، اشم ا اوداواهد )لالطیان 

(. بنابراین یهک زنهدند اوشهایند 20:5های راح است )لالطیان که اع ل جسم ا براالف اواسته

ف   در اعهه ل، بلنههه در اشههتیاق قلزههد. در ااقههع، بههرای اههدا، زنههدند در پههاکد ااالقههد اسههت، نههه
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ا بها اواهد که قلز ن مملو از ندرش محزت به ادا باشد: "ادااند ادای اهود ر بارنرتین فرمان مد

 (. 30:12یام دل ا یام جان ا یام ذهن ا یام قورت اود داست بدار" )مرق  

دههد کهه ننهاه، قصهور در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد طور مشخص نشان مددر باط به مگریف نناه

. همچنهین ماهیهت مها، یگنهد شخصهیت ماهیت ااالقهد، بلنه در ندرشا  عملمنها در اداست، نه

مواند نناهنهار باشهد. پهیش از فدیهه موسه  عنوان یک انسان است، مدتد ما بهدراند که ذات کیس

ۀلود داشهتیم، بلنهه ذامهاً نناهنهار شهدیم ا ندرشههای ننهاهۀلود مدمنها مرمنب اع ل نناهمسیح، نه

ااطر مها ، مسهیح بهه"زیرا در ۀن هندام که ما هنوز ننهنهار بهودیممواند بدوید: بودیم. پ  پول  مد

سهاااار اشهم ا لضهب اهدا بهودیم"  طزیگتهاً (، یا قزالً "مانند دیدر ۀدمیان، ما نیها 8:5)رامیان ُمرد" 

شهود یها ۀلود مند(. حتد اقتد یک لیرای ندار در اواب است ا مرمنب اعه ل ننهاه3:2)افسسیان 

ان یک دا "نناهنار" است؛ اا همچنکند، همچنان در نظر اۀلود را م ویت مندفگاطنه ندرشهای نناه

 ۀلود دارد که مخابق رشیگت ااالقد ادا نیست.ماهیت نناه

ایلد بهرت است که نناه را مخابق کتاب م دد، در ارمزاط با رشیگهت اهدا ا شخصهیت ااالقهد اا 

نویهد: "ننهاه مخهالف رشیگهت اسهت" مگریف کنیم ما راشهای بوالهوسانه ا ااتیاری. یوحنا به ما مد

اواههد نناهنهار بهودن با اشهاره بهه رشیگهت اهدا(. اقتهد پهول  مد ، مرجمۀ قدیم،4:3)اال یوحنا 

شود، اواه رشیگت منتوب که به یهودیان عخها جهاند برش را نشان دهد، به رشیگت ادا متورسل مد

کنهد، کسهانینه بها لیرمنتوب که در اجدان لیریهودیان عمل مد ( یا رشیگت29-17:2شد )رامیان 

(. در ههر 15:2هایشهان نوشهته شهده" )رامیهان رشیگهت در قلب دهنهد "م هرراترفتارشان نشان مد

 شود. مورد، نناهنار بودن ۀنها موس  عدم مخابق با رشیگت ااالقد ادا منایان مد

یت نناه مأکید مد دانیم که نناه بهه کند. ما به مجربه مدنهایتاً، باید موجه کنیم که این مگریف بر جدر

نیرند، بهه اقب مخرربد را برای ما ا کسانینه محت مأایرش قرار مدزند، درد ا عو مان ۀسیب مدزندند

کنیم، مأکیهد مگریهف مهد اهداهمراه دارد. اما اقتد ننهاه را قصهور در مخاب هت بها رشیگهت ااالقهد 

مرین شهنل ممنهن، اشهتزاه این به عمیق -کنیم که نناه بیش از یک چیا دردناک ا ایراندر استمد
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ههای یده، نناه نزاید مأییهد شهود. ننهاه مسهت ی ً بهراالف همهۀ نینویداست. در جهاند که ادا ۀفر

بهرد، شخصیت اداست ا ه نخور که ادا وارماً ا ما ابد در اهودش ا کهلر کیسهتد اهود لهذت مد

پ  وارماً ا ما ابد از نناه متنفر است. این ذاماً براالف برمری شخصیت ااالقد ااست. چون ننهاه 

 اا باید از ۀن متنفر باشد.براالف قداسیت اداست، 

 ب. منشأ گناه

ااطر اضوح مأیید کنیم که ادا نناه ننهرد ا بههنناه از کجا ۀمد؟ چدونه اارد جهان شد؟ اال، باید به

نناه م رصر نیست. انسان ننهاه کهرد ا فرشهتدان ننهاه کردنهد ا در ههر دا مهورد، بها انتخهاب ارادی ا 

ااطر نناه، کفهر برعلیهه شخصهیت اداسهت. "اا صهخره ا بهدااطلزانه این کار را کردند. رسزنش اد

. اا عهادل ا راسهت ز ظلهمامهاا های اا انصاف اسهت. اهدای باافها ا است ا اع لش کامل. همۀ راه

نوید: "حاشا از ادا که بدی کند. ا از قادر مخلق، که ظلم درستد مد(. الیهو به4:32است" )مثنیه 

(. در ااقع، لیرممنن است کهه اهدا حتهد اواههان اخها کهردن ، مرجمۀ قدیم10:34مناید" )ایوب 

، 13:1کنهد" )یگ هوب شهود، ا کسهد را نیها اسوسهه مندباشد: "زیرا ادا با هیچ بهدی اسوسهه مند

 مرجمۀ هاارو نو(.

اما از طرف دیدر باید مراقب اخای مخالف باشیم: این اشتزاه است که بدوییم از ازل قهدرت رشارت 

قههدرت اههدا در جهههان اجههود داشهت. بیههان ایههن مخلههب، یگنههد مأییههد چیههای کههه  مشهابه یهها برابههر بهها

شود، یگند اجود دا قدرت لاید برابهر، ینهد اهوب ا دیدهری "داناندد" نهاید در جهان نامیده مد

همچنین هرنا نزاید فنر کنیم که نناه، ادا را متگجب کرد یا به چالش کشید یا بر قدرت مخلق 1بد.

لهد اا بر جهان للزه کرد. بنابراین، انرچه هرنا نزاید بدوییم ادا اهودش ننهاه اا یا کنرتل مشیرت ا

ااطر نناه م رصر است، اما باید مأیید کنیم اهداید کهه "همهه چیها را مخهابق اراده ا ن شهۀ کرد یا به

(، م هررر کهرد کهه ننهاه اارد جههان شهود، انرچهه از ۀن لهذت 11:1دههد" )افسسهیان اود انجهام مد

  2.انرچه اا م ررر کرده که این از طریق انتخابهای دااطلزانۀ موجودات ااالقد حاصل شود برد امند
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حتد پیش از نااطاعتد ۀدم ا حوا، نناه در عالَم فرشتدان، با س وط شهیخان ا دیوهها اجهود داشهت. 

طور کلد ه(. ب19-1:3اما در رابخه با نژاد برش، االین نناه، نناه ۀدم ا حوا در با  عدن بود )پیدایش 

اوردن میوو درات شناات نیک ا بهد، بهه طری ههای بسهیار، راشهد عهادی بهرای ننهاه اسهت. اال، 

نناهشان به پایۀ دانش ا شناات وبه زد، چون پاسخ متفهاامد را بهه ایهن سهؤال داد: "چهه چیهای 

دایش راست است؟" درحالینه ادا نفته بود انر ۀدم ا حوا از این دراهت بخورنهد، اواهنهد ُمهرد )پیه

(. حوا مصمیم نرفت بهه راسهتد کهالم اهدا شهکر 4:3میرید" )پیدایش (، مار نفت: "ش  مند17:2

 کند ا بررسد کند ا بزیند که ۀیا ادا راست نفته است. 

دام، نناهشان به پایۀ مگیارهای ااالقد وبه زد، چون پاسخ متفاامد به این سؤال داد: "چه چیای 

ار درست ااالقد این بود کهه ۀدم ا حهوا از میهوو ایهن یهک دراهت درست است؟" ادا نفته بود که ک

(. اما مار پیشنهاد کرد که اوردن این میوه کار درستد اسهت ا بها اهوردنش، 17:2نخورند )پیدایش 

(. حوا بهه ارزیهابد اهود از کهار درسهت ا ۀنچهه بهرای اا 5:3شوند )پیدایش ۀدم ا حوا "مثل ادا" مد

ای ایننه اجازه بدهد کالم ادا درست ا لل  را مگریف کند. اا "دیهد کهه اوب بود، اعت د کرد، به ج

نواز، ا دراتد دلخواه برای افاادن دانش" بنابراین "از میهوو ۀن اوراک است ا چشمۀن درات اوش

 ، مرجمۀ هاارو نو(.6:3نرفت ا اورد" )پیدایش 

درست این بهود کهه ۀدم ا حهوا سوم، نناهشان پاسخ متفاامد به این سؤال داد: "من کیستم؟" پاسخ 

عنوان اههالق ا ادااندشههان، مههابع اا مخلوقههات اههدا بودنههد، بههه اا اابسههته بودنههد ا همیشههه بایههد بههه

(، بنهابراین 5:3بودند. اما حوا ا بگد ۀدم، مسلیم اسوسه شهدند کهه "مثهل اهدا" شهوند )پیهدایش مد

 مالش کردند که اود را در جایداه ادا بدذارند.

صحرت ماریخد راایت س وط ۀدم ا حوا مأکید کنیم. ه نخور که ناارش ۀفرینش ۀدم  مهم است که بر

ایهن نهاارش سه وط انسهان ههم کهه بهه  3ا حوا با ب یۀ راایت ماریخد کتاب پیدایش در ارمزاط است،

عنوان ماریخ راایتد ا رصیح اراهه شده اسهت. بگهالاه، دنزاِل ۀفرینش انسان است، موس  نویسنده به

اسیلۀ یهک انسهان بهه کنند که "نناه بهان عهدجدید به این ناارش مراجگه کرده ا مأیید مدنویسندن
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کنند "درنتیجۀ ۀن نافرماند، انسان محنوم شنااته شد" ( ا مأکید مد12:5جهان اارد شد" )رامیان 

نید بها ، مرجمۀ قدیم؛ م ایسه ک3:11( ا "مار به منر اود حوا را فریفت" )دام قرنتیان 16:5)رامیان 

زد، چهون قهدرت (. مار، بدان شکر یک مار ااقگد ا جس ند بود، اما حرف مهد14:2اال میمومااد 

؛ همچنین اعداد 20:16با رامیان  15:3کرد )م ایسه کنید پیدایش شیخان از طریق اا صحزت مد

 (.2:20؛ 9:12؛ مناشفه 30 -28:22

نخ د هستند. ااقگهاً منخ هد نزهود کهه شهیخان نهایتاً باید موجه کنیم که همۀ نناهان درنهایت لیرم

برعلیه ادا رسکشد کند ا انتظار داشته باشد که بتواند اود را برمر از ادا سازد. همچنهین منخ هد 

موانند به چیای دست یابنهد. اینهها نزود که ۀدم ا حوا فنر کنند که با نااطاعتد از کالم اال شان مد

ان در رسکشهد از اهدا، حتهد امهراز ههم همچنهان یهک انتخابهای احم انه بودنهد. رسسهختد شهیخ

انتخاب احم انه است، ه نخور که مصمیم انسانها برای ادامۀ رسکشهد از اهدا، احم انهه اسهت. نهه 

(. شخص "احمهق" در 1:14نوید: اداهد نیست" )ماامیر انسان عاقل، بلنه "احمق در دل اود مد

، 7:14؛ 15:12؛ 23:10مثال اکند )مراجگه کنید به پراا در انوان نناهان افراط مدکتاب امثال، بد

کنند کهه دطیهل اهوبد بهرای ا لیره(.انرچه ناهد ااقات انسانها اود را قانع مد 2:18؛ 5:15؛ 16

شوند، مشخص اواههد شهد نناه کردن دارند، اما اقتد در راز ۀار در زیر نور رسد ح ی ت ۀزموده مد

 ست.که در هر مورد، نناه اصالً منخ د نی

  4پ. آموزۀ گناه ارثی

دهد که ما به دا طریق نناه را از ۀدم بهه نذارد؟ کتاب م دد مگلیم مدنناه ۀدم چه مأایری بر ما مد

 بریم.ارث مد

 شویم. خاطر گناه آدم، گناهکار محسوب میتقصیر ارثی: ما به .1

ااسخۀ یک انسان اارد به نونه که نناهدهد: "پ ، ه نپول  مأایرات نناه ۀدم را اینخور موضیح مد

سان مرگ دامندیر همۀ ۀدمیان نردید، از ۀنجا که همه ااسخۀ نناه، مرگ ۀمد، ا بدینجهان شد، ا به

دهد که پول  دربارو ننهاهد زمینه نشان مد، مرجمۀ هاارو نو(. این پیش12:5نناه کردند" )رامیان 
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شوند، چون کلر این پهارانراف )رامیهان دشان مرمنب مکند که انسانها رازانه در زندندصحزت مند

، "درنتیجه، بهه houtos نوید: "پ  ]یوناند (، م ایسۀ ۀدم ا مسیح است. اقتد پول  مد21 -12:5

یگند از طریق نناه ۀدم[ مرگ دامندیر همۀ ۀدمیان نردید، از ۀنجا که همه نناه کردند"،  -این مرمیب"

 ه کردند". نوید که از طریق نناه ۀدم "همه ننااا مد

این ایده که "همه نناه کردند"، یگند اقتد ۀدم نااطهاعتد کهرد، اهدا همهۀ مها را نناهنهار دانسهت ا 

نوید: "زیرا پیش از ۀننه رشیگت داده شود، جلومر با دا ۀیۀ بگدی نشان داده شده، جایینه پول  مد

ید. با این حال، از ۀدم مها ۀنناه در جهان اجود داشت، اما هرناه رشیگتد نزاشد، نناه به حساب مند

نونهۀ رسپیچهد ۀدم نزهود. ۀدم، موسد، مرگ بر همدان حاکم بود، حتد بر کسهاند کهه نناهشهان به

 ارو نو(. ، مرجمۀ ها 14-13:5بایست بیاید" )رامیان منونۀ کسد بود که مد

تند. انرچهه ۀدم ما موسد، مردم رشیگت منتوب ادا را نداش کند که از زماندر اینجا پول  اشاره مد

شد"، اما همچنان ُمرده بودند. این ح ی ت که عنوان مخلرف از رشیگت( "حساب مندشان )بهنناهان

 ۀنها ُمرده بودند، برهان بسیار اوبد است که ادا انسانها را بر اساد نناه ۀدم نناهنار شُمرد. 

: "په  مأیید شهده 19-18:5ان میبگداً در را  ااطر نناه ۀدم نناهنار شمرد،این ایده که ادا ما را به

نونه که یک نافرماند به محنومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه ]عادطنه[ نیها بهه ه ن

ااسهخۀ بهنونهه کهه نهردد. زیهرا ه نپارسا ]عادل[ شمرده شدن ا حیهات همهۀ انسهانها منتههد مد

عهادل[ ]یک انسان نیا بسیاری پارسا ااسخۀ اطاعت ، بهنافرماند یک انسان، بسیاری نناهنار شدند

 اواهند نردید" )مرجمۀ هاارو نو(. 

ااسخۀ نافرماند یهک انسهان، "بسهیاری نناهنهار شهدند" ]یونهاند نوید بهدر اینجا پول  رصیحاً مد

katestathesan یک شااص فگل ماضد که نشاندهندو عمل منمیل شده در نذشته است[. اقتهد ،

اند را کهه از نسهل ۀدم بودنهد، نناهنهار شهمرد. انرچهه مها هنهوز اجهود ۀدم نناه کرد، ادا همهۀ کسه

عنوان کساند در دانست که ما به اجود اواهیم ۀمد ا ما را بهدید ا مدنداشتیم، اما ادا ۀینده را مد

نوید: "زیهرا در ۀن نظر نرفت که مثل ۀدم نناهنار بودیم. این با بیانیۀ پول  هم سازنار است که مد
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(. الزته بگضد از ما در هندهام 8:5ما هنوز ننهنار بودیم، مسیح به ااطر ما ُمرد" )رامیان  هندام که

مرگ مسیح هنوز اجود نداشتیم. به هرحال ادا ما را نناهناراند محسهوب کهرد کهه بهه نجهات نیهاز 

 داشتیم.

دن، موسه  نیری کرد که همۀ اعضای نژاد برش، در هندام ۀزمهایش بها  عهموان نتیجهاز این ۀیات مد

عنوان مناینههدو مهها ننههاه کههرد ا اههدا مهها را هههم مثههل ۀدم نناهنههار شههُمرد. ۀدم حضههور یافتنههد. ۀدم بههه

اسهت، یگنهد "ۀن را از ۀِن  نسزت دادنراد، )اصخالح مخصصد که ناهد ااقات در این مورد بنار مد

اه ۀدم را از ۀِن مها یک شخص بدانیم، ا بنابراین کاری کنیم که ۀن به یک شخص مگلرق یابد."( ادا نن

دانست ا چون ادا داار نهاید همۀ چیاهای جهان است ا افنارش همیشهه راسهت اسهت، در ااقهع، 

 .نسزت داددرستد نناه ۀدم را به ما نناه ۀدم به ما مگلق دارد. ادا به

در بهاط شود. ه نخور کهه ناهد ااقات ۀموزو نناه اراد از ۀدم، با اصخالح ۀموزو "نناه االیه" بیان مد

ام. انر این اصخالح بنار رفته، باید به یاد داشهت من از این عزارت استفاده ننرده 5موضیح داده شد،

شویم. که نناه مورد نظر، االین نناه ۀدم نیست، بلنه م صیر ا یایل به نناه است که با ۀن متولد مد

حاظ که از ۀلاز هستد اود لاز این  ۀید ا این نناه االیه است،این نناه "االیه" است، چون از ۀدم مد

عنوان انسان، ۀن را در اود داریم، اما همچنان نناه ماست، نه ننهاه ۀدم. عزهارت مهوازی بها "ننهاه به

االیه"، عزارت "م صیر االیه" اسهت. ایهن هه ن جنزهۀ ننهاه اراهد از ۀدم اسهت کهه در بهاط دربهارو ۀن 

بهریم. بهه جهای ایننهه ۀن را "م صهیر ز ۀدم بهه ارث مدصحزت کردیم، یگند این ایده که ما م صیر را ا

 ام. االیه" بنامیم، من ۀن را "م صیر اراد" نامیده

اهواهیم ااطر ننهاه ۀدم نناهنهاریم، مدشهویم کهه مها بههاقتد برای االین بار با این ایده مواجهه مد

ه ننهاه کنهیم، اینخهور رفتیم کرسد. در ااقع ما مصمیم نداعرتاض کنیم، چون لیرمنصفانه به نظر مد

 ویم؟ ۀیا این عمل ادا عادطنه است؟شموانیم نناهنار محسوب نیست؟ پ  چخور مد

مهوان نفهت. ااطً، همهۀ کسهانینه مگهرتض انهد کهه ایهن لیرمنصهفانه اسهت، در پاسخ، سه چیا را مد

های االیۀ ینها پایهداند. اااطر ۀنها هم ما را نناهنار مداند که ادا بهنناهان دااطلزانۀ زیادی کرده
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دااری ما در راز ۀار اواهد بود، چون ادا "به هر ک  بر حسب اع لد که کرده است، اجر یها جهاا 

 (.25:3( ا"شخص بدکار جاای بدی اود را اواهد دید" )کولسیان 6:2اواهد داد" )رامیان 

کهردیم ا رسکشهد نهاه مدبودیم، ما هم مثل اا ن اند: "انر ما به جای ۀدمدام، بگضیها استدطل کرده

دهد." به نظرم این احت طً درست اسهت، امها اسهتدطل قهاطگد بهه بگدی ما از ادا، این را نشان مد

رسد، چون بیش از حدر دربارو ۀنچه امفاق اواهد افتاد یا نخواهد افتاد، فرضهیامد را در نظهر نظر مند

 د شخص کمک کند.انصافمواند به کاهش ح ر بدنیرد. این عدم قخگیت مندمد

کنیم مرین پاسخ بهه ایهن اعهرتاض ایهن اسهت کهه اشهاره کنهیم کهه انهر مها فنهر مهدکنندهسوم، قانع

لیرمنصفانه است که ۀدم منایندو ما باشد، پ  باید فنر کنیم لیرمنصفانه است که مسیح منایندو ما 

سه  اهدا ینسهان بهود ا باشد ا عدالت اا موس  ادا به ما نسزت داده شود. چون راند بنار رفتهه مو 

ننهه بسهیاری درنتیجهۀ رسپیچهد یهک نفهر، اسهت: "چنا 21-12:5این دقی اً ننتۀ پول  در رامیهان 

شهوند" نناهنار نشتند، به ه ن طریق بسیاری هم در نتیجهۀ اطاعهت یهک نفهر، عهادل شهمرده مد

. امها مسهیح، اهدا مها را نناهنهار محسهوب کهرد ا -(. ۀدم، مناینهدو اال مها ننهاه کهرد19:5)رامیان 

عهادل شهمرد.  ا ادا مها را -طور کامل از ادا اطاعت کردمنایندو همۀ کسانینه به اا ای ن دارند، به

دانهد عنوان یک نهاد کامل، یک ااحد مدادا نژاد برش را به این شنل برقرار کرد. ادا نژاد برش را به

مسیحیان را که موس  مسهیح نجهات اد جدید عنوان رِس ۀن نشان داده شد. ا ادا نژ که موس  ۀدم به

 اند.عنوان رِس قومش نشان داده شدهح بهداند که موس  مسیاند، یک نهاد کامل ا ااحد مدیافته

ااطر نناه ۀدم نناهنهار محسهوب به هر حال، همۀ الهیدانان نهضت انجیلد موافق نیستند که ما به

انصافد است ا مگت د کنند این کار ادا بدنرا فنر مدشویم. بگضیها، مخصوصاً الهیدانان ۀرمینمد

امها نهضهت انجیلیهها از همهۀ ع ایهد مختلهف  6مگلهیم داده شهده اسهت. 5نیستند که این در رامیهان 

بریم، موضوعد کهه اکنهون بهه ۀن ۀلود یا یایل به نناه را از ۀدم به ارث مدمواف ند که ما نرایش نناه

 اواهیم پرداات.
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 آلود داریم.گناه آدم، یک ماهیت گناه خاطرفساد ارثی: ما به .2

ۀلود را ههم دهد، مها یهک ماهیهت ننهاهااطر نناه ۀدم به ما نسزت مدعالاه بر نناه رشعد که ادا به

ۀلود اراد، ناهد ااقات ف   "ننهاه االیهه" نامیهده بریم. این ماهیت نناهااطر نناه ۀدم به ارث مدبه

شود. من در عوض از اصخالح "فساد امیده مدنۀلودند االیه" طور دقی رت "شود ا ناهد ااقات بهمد

 کند.مر ایدو ااص مورد نظر را ابراز مدطور ااضحرسد که بهام، چون به نظر مداراد" استفاده کرده

ام در رَِحهم مهادر بسهته شهد، ای که نخفههام ا از ه ن لحظهنوید: "من نناهنار بدنیا ۀمدهداااد مد

انهد کهه در اینجها ننهاه مهادر (. بگضیها به اشتزاه فنهر کرده5:51بوده است" )ماامیر نناه همراه من 

زمینهه ههیچ ارمزهاطد بها مهادر داااد داااد مورد نظر است، اما این درست نیست، چون کل ایهن پیش

 نوید: کند. اا مدندارد. داااد نناه شخصد اود را در رسارس این بخش اعرتاف مد

از رشارمهم کهامالً  مهرارحم فرمها... نناههانم را محهو سهاز.  مناود به  "ای ادا مخابق رحمت

                 ام." اسهههت. بهههه مهههو... ننهههاه ارزیهههده مهههنشسهههت ا شهههو ده... ننهههاهم همیشهههه در نظهههر 

 (.4-1:51)ماامیر 

کنهد، ااطر ۀناهد از نناهش بسیار محت مأایر قرار نرفتهه کهه اقتهد بهه زنهدنیش ندهاه مدداااد به

یابهد کهه کنهد ا درمداش فنهر مدیابد که از ابتدا نناهنار بوده است. ما حد ممنن به نذشهتهددرم

ۀلودی داشته است. در ااقع، اقتد متولد شهد یها از رَِحهم مهادرش "زاده شهد"، "نناهنهار ماهیت نناه

کند کهه د مدا مأییۀلود داشت: ا(. بگالاه، حتد قزل از مولدش، نرایش نناه5:51بدنیا ۀمد" )ماامیر 

ۀلود داشهت، چهون "مهادرم در ننهاه بهه مهن شد، ماهیهت ننهاهاش بسته مددر ه ن لحظه که نخفه

، مرجمۀ قدیم(. این بیانیۀ قدریندی از یایل اراد به نناه است کهه از 5:51نردید" )ماامیر  ۀبسنت

: "رشیهران از رَِحهم مأییهد شهده 3:58امیهر شود. یهک ایهدو مشهابه در ما ابتدا به زندند ما متصل مد

 منحرف اند، ا از بخن مادر، نمراه ا درالدو" )مرجمۀ هاارو نو(.

موانهد مأییهد کنهد کهه پهیش از ایننهه بنابراین، ماهیت ما شامل نرایش به ننهاه اسهت کهه پهول  مد

، مرجمهۀ قهدیم(. ههر 3:2مسیحد شویم، "طزگاً فرزندان لضب بودیم، چناننهه دیدهران" )افسسهیان 
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طور مجربد شههادت بدههد کهه همهۀ مها بها مواند دربارو این ح ی ت بهه بارگ کرده، مدکسد که بچ

ها بیاموزید که چدونهه اخها کننهد؛ اودشهان ۀن را شویم. طزم نیست به بچهیایل به نناه متولد مد

شان عنوان االدین باید به ۀنها بیاموزیم که چدونه کار درست را انجام دهند، "ایکنند. ما بهکشف مد

 ، مرجمۀ قدیم(.4:6را به مأدیب ا نصیحت ادااند مربیت منایید" )افسسیان 

این یایل اراد به نناه به این مگنا نیست که همۀ انسانها بسیار بد هستند، همچنهین بهه ایهن مگنها 

موانیم اوبد کنیم. اما فساد اراد ما، یایل اراد بهه ننهاه کهه از ۀدم دریافهت نیست که ما اصالً مند

مهوان بهه دا موانیم باعه  اشهنودی اهدا شهویم. ایهن موضهون را مدردیم، به این مگناست که مندک

 طریق در نظر نرفت:

 اری از نینوید راحاند هستیم. مان در ناد ادا، کامالً عالف. ما در ماهیت

هر بخشهد قضیه این نیست که ف   بگضد از بخشهای ما نناهنار ا ب یۀ بخشها االص است. بلنه 

ها های ن، قلب ما )مرکا اواسهتهطف ا اواستهع ل ما، عوا -ن محت مأایر نناه قرار نرفتهاجودما از

نویهد: مان ا حتد بدن جسه ند مها. پهول  مدهاینیری ما(، اهداف ا اندیاها فرایندهای مصمیم

یم( ا ، مرجمۀ قهد18:7یگند در جسدم هیچ نینوید ساکن نیست" )رامیان  دانم که در من"زیرا مد

ای ن هسههتند، هههیچ چیهها پههاک نیسههت. زیههرا هههم افنارشههان ا هههم "بههرای کسههاند کههه ۀلههوده ا بههد

مر نویهد: "دل از همهه چیها فریزنهده(. بگالاه ارمیا بهه مها مد15:1شان ۀلوده است" )میتود اجدان

ت، ، مرجمهۀ قهدیم(. در ایهن عزهارا9:17است ا بسیار مرید است، کیست که ۀن را بدانهد؟" )ارمیها 

در جامگهۀ انسهاند کارههای اهوب  نوعدبههمواننهد کند که لیرای نداران مدکتاب م دد اننار مند

از لحهاظ انجهام دهنهد یها  راحهاندموانند کارهای نینهوی کند که ۀنها مدانجام دهند. بلنه اننار مد

هستیم که "افنار  نداراند مان، مانند لیراینینو باشند. ما بدان عمل مسیح در زندند رابخه با ادا

ای کهه اهدا دلد ۀنهها، ایشهان را از زنهدندۀنها میره شده است. جهالتد که در میان ۀنهاست ا سخت

 .  7(4:18بخشد دار کرده است" )افسسیان مد
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 موان از انجام اع ل نینوی راحاند در ناد ادا هستیم.مان، کامالً ناب. ما در اع ل

کهار در اودمهان نینهوید  عنوان انسهانهای ننهاهمنها مها بههط است. نهاین ایده با ایدو قزلد در ارمزا

منهاید ادا را اشنود کند، ا قادر نیستیم که راحاند نداریم، بلنه قادر به انجام کاری نیستیم که به

موانند ادا را اشهنود سهازند" نوید: "انسآنهای نفساند مندبا قورت اود به ناد ادا برایم. پول  مد

(. بگالاه، در رابخه با مثربخشد برای ملنوت ادا ا انجام کاری کهه اا را اشهنود کنهد، 8:8 )رامیان

(. در ااقههع، 5:15موانیههد جههدا از مههن کههاری انجههام دهیههد" )یوحنهها نویههد: "شهه  مندعیسههد مد

ااطر ایننهه لیرای نداران برای ادا اوشایند نیستند، انر هیچ دلیل دیدری نداشته باشد، ف   بهه

شان برنرفته از ای ن به ادا ا محزت به اا نیست ا "بدان ای ن محال است که انسان ادا را لاع 

(. لیرای نداران در اسارت یا بردند نناه هستند، چون "هر کسد که 6:11اشنود سازد" )عاانیان 

د اعه ل مواننه(. انرچهه از دیهدناه انسهاند، انسهانها مد34:8ه است" )یوحنها کند بردو ننانناه مد

کند "حتد اع ل نیک ما هم مانند پارچۀ نج ، پاک نینوی زیادی انجام دهند، اما اشگیا مأیید مد

موانیم با قدرت اود به ناد ا مندم(. همچنین 20-9:3؛ م ایسه کنید با رامیان 6:64نیست" )اشگیا 

مرا فرستاد  ه پدری کهمواند ناد من بیاید، مدر ایننک  مندنوید: "هیچادا برایم، چون عیسد مد

 (.44:6اا را به طرف من جذب مناید" )یوحنا 

اما انر ما در نظر ادا، کامالً ناموان از انجهام اعه ل نینهوی راحهاند هسهتیم، په  ۀیها همچنهان از 

طور دااطلزانههه ۀزادی انتخههاب براههورداریم؟ قخگههاً، کسههانینه اههار  از مسههیح هسههتند، همچنههان بههه

دهند. از ایهن لحهاظ، نیرند که چه کار کنند، بگد ۀن را انجام مدمصمیم مدیگند  -کنندانتخاب مد

ااطر بها ایهن حهال لیرای نهداران بهه 8همچنان یک نون "ۀزادی" در انتخابههای انسهانها اجهود دارد.

شان برای نناه، از نامواند در انجام اع ل نینو ا فرار از رسکشد االیۀ اود برعلیه ادا ا مرجیح االیه

ر انجام کارههای درسهت ا کارههاید دیگند ۀزادی  -ادی در مهمرتین حالت ۀزادی براوردار نیستندۀز 

 کند.که ادا را اشنود مد
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مان نسزتاً ااضح است: انر ادا به کسد اشهتیاق بهه موبهه ا ایه ن بهه مسهیح را کاربرد ۀن در زندند

واناید (. م17:12؛ 8-7:3عاانیان  بدهد، اا نزاید مأایر کند ا دلش را سخت سازد )م ایسه کنید با

اندیاد ا مها ال دد ۀن را برمدموبه ا اشتیاق برای ای ن به ادا، یک مواناید طزیگد نیست، بلنه راح

، 15:3ابد باقد نخواهد ماند. "امهراز انهر ۀااز اا را بشهنوید، دل اهود را سهخت مسهازید" )عاانیهان 

 مرجمۀ قدیم(.

 رتکب گناه واقعی شوند، گناهکارند؟آیا نوزادان قبل از اینکه م .3

ها دههد کهه پهیش از ۀن بچههبگضیها مگت د اند که کتاب م دد دربارو "سنر پاسهخدوید" مگلهیم مد

" اما عزارات بهاط دربهارو "ننهاه اراهد 9شوند.مسئول نناه نیستند ا از نظر ادا نناهنار محسوب مند

منها ۀلود دارند که نهدا نناهنارند ا ماهیت نناهدر نظر ا مولد حتد قزل ازها دهند که بچهنشان مد

شود ادا ۀنها را در نظهر اهود "نناهنهار" بدانهد. "مهن سازد، بلنه باع  مدۀنها را به نناه مت یل مد

ام در رَِحم مادر بسته شهد، ننهاه همهراه مهن بهوده ای که نخفهام ا از ه ن لحظهنناهنار بدنیا ۀمده

ۀلود انجهام شهده صهحزت ارامد که دربارو دااری نههاید بهرای اعه ل ننهاه(. عز5:51است" )ماامیر 

ایۀ دااری در زمانینه هیچ عمهل درسهت یها للخهد انجهام ( دربارو پ11-6:2کنند )منونه: رامیان مد

میرنهد، چیهای ندفتهه اسهت. در ایهن مهوارد، بایهد ۀیهامد را هاید کهه در نهوزادی مدنشده، مانند بچه

ۀلود داشهتیم. بگهالاه، بایهد بهدانیم کهه ماهیهت د مها پهیش از مولهد، ماهیهت ننهاهنویبپذیریم که مد

شود، قخگاً در دا سال ااِل زندند بچه، چناننه ههر کسهد کهه ۀلود یک بچه ایلد زاد ظاهر مدنناه

نوید: "رشیهران از رَِحهم منحهرف مواند ۀن را مأیید کند. )داااد در جای دیدر مدبچه بارگ کرده، مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(.3:58ا از بخن مادر، نمراه ا درالدو" ماامیر اند، 

 توانند نجات یابند؟ میرند، میچگونه نوزادانی که می .4

پ  دربارو نوزادان چه بدوییم که پیش از ۀننه به اندازو کافد بارگ شهده ا بهه انجیهل ایه ن ۀارنهد، 

 د؟موانند نجات یابنمیرند؟ ۀیا ۀنها مدمد
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مواند به شایستدد اودشهان یها بهر اند، این مندد بدوییم که انر این نوزادان نجات یافتهدر اینجا بای

بخش مسیح ا مولد نناهد اودشان باشد، بلنه باید کامالً بر اساد عمل رهایداساد عدالت یا بد

، ال دد در ۀنها باشد. "زیرا یک ادا ا یک ااسخه بین ادا ا انسهان اجهود داردمازه موس  عمل راح

موانهد پادشهاهد (. "ما شخص از نو مولهد نیابهد مند5:2یگند شخص عیسد مسیح" )اال میمومااد 

 (. 3:3ادا را بزیند" )یوحنا 

اما قخگاً برای ادا امنانپذیر است که مولد مازه )یگند حیات راحاند مهازه( را حتهد قزهل از مولهد بهه 

کرد، چون جااهیل فرشته، قزهل از مولهد یک نوزاد بدهد. این در مورد یحید مگمید دهنده صدق مد

مرجمهۀ قهدیم(. مها  15:1ال هدد اواههد بهود" )لوقها ، پُهر از راحاز شهنم مهادر اهودیحید نفهت: " 

موانیم بدوییم که یحید مگمید دهنده پیش از مولد "مولد داباره" یافته بود! یهک منونهۀ مشهابه در مد

اضهوح اهدا ادای من مو هسهتد". بنهابراین به رم"از شنم مادنوید: است، داااد مد 10:22ماامیر 

طور لیرعادی نجات دهد، بدان شنیدن ا درک انجیل، با اعخای مولهد مهازه در مواند نوزادان را بهمد

سنین کم، حتد ناهد ااقات قزل از مولد. احت طً این مولد مازه بالفاصهله بهه دنزهال یهک ۀنهاهد از 

شود، اما مها ود ادا ا ای ن به اا در سنین بسیار کم همراه مدبدا مولد ا ۀناهد دراند نسزت به اج

 10سادند ۀن را درک کنیم.موانیم بهمند

اضوح مأیید کنیم که این راش عادی ادا برای نجات انسانها نیست. نجات مگموطً به هرحال باید به

ۀارد. امها ح ای ن مدکند ا بگد به مسیشنود ا درک مدافتد که شخص انجیل را مدزماند امفاق مد

در موارد لیرعادی مانند یحید مگمید دهنده، ادا پیش از این ادراک، اا را نجات داد. این منجر بهه 

داند یک نوزاد شود که قخگاً ممنن است ادا این کار را زماند انجام دهد که مدنیری مداین نتیجه

 پیش از شنیدن انجیل اواهد ُمرد.

نویهد، په  مها دهد؟ کتاب م دد بهه مها مندا ادا به این طریق نجات مدچه مگدادی از نوزادان ر 

های قخگهد صهادر کند، عاقالنهه نیسهت کهه اعالمیههدانیم. در جایینه کتاب م دد سنوت مدمند

کنیم. اما باید بدانیم کهه الدهوی همیشهدد اهدا در رسارس کتهاب م هدد، ایهن اسهت کهه فرزنهدان 
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؛ همچنهین عاانیهان 1:7نجهات دههد )مراجگهه کنیهد بهه پیهدایش  کساند را که به اا ایه ن دارنهد،

؛ اال 8:18؛ 31:16؛ 14:11؛ 39:2؛ اعهه ل 53:4؛ یوحنهها 17:103؛ ماامیههر 18:2؛ یوشههع 7:11

اود فرزنهدان همهۀ دهند که ادا اودبه(. این عزارات نشان مند6:1؛ میتود 14:7؛ 16:1قرنتیان 

شناسیم که االدین اداشهناد دارنهد، امها ا فرزنداند را مددهد )چون همۀ مای نداران را نجات مد

نویند الدوی عادی ادا، طریق "عادی" یا مورد انتظاری اند(، اما مدبارگ شده ا ادااند را رد کرده

کند، این است که فرزندان ای نداران را به ناد اود بیاارد. دربهارو فرزنهدان که بر اساد ۀن عمل مد

 میرند، دلیلد نداریم که مفنر دیدری داشته باشیم.سن کم مدای نداراند که در 

شهود. اقتهد ایهن االین فرزندی که بتشزع برای داااد پادشاه به دنیا ۀارد، به این موضون مربهوط مد

(. 23:12نردد" )دام سهموهیل ، الد اا پیش من بهازمندراممن پیش اا مدنوزاد ُمرد، داااد نفت: "

بسیار مخمنئ بود که ما ابد در حضور ادااند اواهد زیسهت )مراجگهه کنیهد داااد که در زندند اش 

ا بسیاری از ماامیر داااد(، مخمنئ بود که پرس نوزادش را داباره بگد از مرگ اواهد  6:23به ماامیر 

ایهن عزهارت، بهه 11دید. این ف   به این مگناست که اا ما ابد در حضور ادااند با پرسش اواهد بود.

انهد، رات دیدری که در باط ذکر شد، باید به همۀ ای نداراند که نوزادشان را از دسهت دادههمراه عزا

 اطمینان بزخشد که یک راز داباره ۀنها را در جالل ملنوت ۀس ند اواهند دید. 

کنهد. مها میرنهد، کتهاب م هدد سهنوت مددر مورد فرزندان لیرای نداراند که در سن بسیار کم مد

ا به ادا بسپاریم ا اعت د کنیم که اا عادل ا رحیم است. انر ۀنها نجهات یابنهد، طزهق ف   باید ۀن ر 

ننهاهد ۀنهها نخواههد بهود. انهر نجهات یابنهد، بهر اسهاد عمهل مصور ما، بر اسهاد شایسهتدد یها بد

شان، مانند یحید مگمید دهنده که قزل از مولدش بود، بها بخش مسیح اواهد بود؛ ا مولد مازهرهاید

ااطر رحمت اداست، نهه شایسهتدد مها )مراجگهه ا فید ادا اواهد بود. نجات، همیشه بهرحمت 

 دهد که بیش از این بدوییم.(. کتاب م دد اجازه مند18-14:9کنید به رامیان 
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 ج. گناهان واقعی در زندگی ما

 همۀ انسانها در نزد خدا گناهکارند. .1

دهد. "همه نمراه ا  جهاند برش شهادت مدکتاب م دد در بخشهای بسیاری دربارو نناهنار بودنِ 

نویهد: "زیهرا (. داااد مد3:14اند. نینوکاری نیست، حتد یک نفهر ههم نیسهت" )ماامیهر فاسد شده

نویهد: "انسهاند (. سهلی ن مد2:143ای نیست که به حضور مو عهادل شهمرده شهود" )ماامیهر زنده

 (.9:20؛ م ایسه کنید با امثال ، مرجمۀ قدیم46:8نیست که نناه ننند" )اال پادشاهان 

دهد که ده ا نشان مدمخرح کر  20:3-18:1ای را در رامیان پول  در عهدجدید، استدطل نسرتده

نویهد: "یههود ا یونانیهان ههر دا بهه ننهاه همۀ انسانها، یهود ا یوناند، در ناد اهدا نناهنارنهد. اا مد

یم(. ، مرجمۀ قهد10-9:3هم ند" )رامیان نرفتارند. چناننه منتوب است: "کسد عادل نیست، یند 

، مرجمهۀ 23:3باشهند" )رامیهان انهد ا از جهالل اهدا قهارص مداا مخمنئ است که "همهه ننهاه کرده

طور ااص به عیسهد نادیهک بهود، نفهت: "انهر نهوییم کهه ننهاه قدیم(. یوحنا، شانرد محزوب که به

د اعهرتاف کنهیم، اا امهین ا ه نناههان اهو کنیم ا راستد در ما نیست. انر بهنداریم اود را نمراه مد

ایم، اا عادل است ما نناهان ما را بیامرزد ا ما را از هر ناراستد پاک سازد. انر نوییم که ننهاه ننهرده

 ، مرجمۀ قدیم(.10-8:1ا نیست" )اال یوحنا مش ریم ا کالم اا در را درالدو مد

 کند؟آیا توانایی ما، مسئولیت ما را محدود می .2

ر رام فگهال بهود ا بگهداً )مها میالدی د 410-383ود، مگلم مسیحد مگراف که در حداد سال پالنی

دانهد کهه میالدی( در فلسخین بود، مگلیم داد که ادا انسان را ف   مسهئول اع لهد مد 424سال 

ه دهد که نینوید کنیم، بنابراین باید قادر بانجام اش را دارد. چون ادا به ما هشدار مد موانانسان 

دههد. نظریهۀ ِپالنیهان، ۀمهوزو "ننهاه اراهد" )یها "ننهاه انجام اع ل نینوید باشیم که ادا فرمان مد

 ۀلود جدانانه است.که نناه ف   شامل اع ل نناه کند ا مگت د استاالیه"( را رد مد

، به هرحال، این ایده که ما در ناد ادا ف   مسئول کارهاید هستیم که قهادر بهه انجهام اش هسهتیم

" ُمهردهکند که ما "بهه علهت اخایها ا نناههان اهود براالف شهادت کتاب م دد است که مأیید مد
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مهوانیم اعه ل نینهوی ( ا درنتیجه مند1:2کردیم )افسسیان بودیم ا در نذشته مخابق ۀنها رفتار مد

ا، محداد به راحاند انجام دهیم ا همۀ ما در ناد ادا نناهناریم. بگالاه، انر مسئولیت ما در ناد اد

مههر از موانههاید مهها بههود، پهه  نناهنههاراند کههه بسههیار سههختدل ا در اسههارت شههدید ننههاه هسههتند، کم

کنند، در ناد اهدا نناهنارنهد. شهیخان ههم مسیحیان باللد که رازانه برای اطاعت از ادا مالش مد

نیری قخگهاً ایهن نتیجهه -موانهد بهدی کنهد، اصهالً ههیچ ننهاهد نخواههد داشهتکه همیشه ف ه  مد

 نادرست است.

سنجش ااقگد مسئولیت ا نناه ما، بر اساد مواناید ما در اطاعهت از اهدا نیسهت، بلنهه بهر اسهاد 

ک ل مخلق رشیگت ااالقد ادا ا قداسیت ااست )که در این رشیگت منگن  شده اسهت(. "په  

 (.48:5ش  کامل باشید ه نخور که پدر ۀس ند ش  کامل است" )متد 

 ه دارد؟آیا گناه، درج .3

موان با بله یا ایر ۀیا بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر است؟ این سؤال را با موجه به هدفش مد

 پاسخ داد.

 الف. م صیر رشعد.

موانهد ننهاه بسهیار از لحاظ جایداه رشعد ما در ناد ادا، هر نناهد، حتد چیای که بهه نظرمهان مد

شهویم. ۀدم ا کند ا درنتیجه طیهق مجهازات ابهدی مدمدکوچند باشد، ما را رشعاً در ناد ادا م رص 

حوا در با  عدن این را یاد نرفتند، جایینه ادا به ۀنها نفت که یک نااطاعتد منجر به مجازات مهوت 

کند "درنتیجۀ ۀن نافرماند، انسهان محنهوم شهنااته شهد" (. پول  مأیید مد17:2شود )پیدایش مد

موانسهتند در ا حهوا را در نهاد اهدا نناهنهار سهاات، دیدهر مند (. این یک ننهاه، ۀدم16:5)رامیان 

 حضور قداد اا بایستند.

( ۀن را مأییهد 26:27مانهد. پهول  )بها ن هل قهول از مثنیهه این ح ی ت در طول ماریخ برش مگتها مد

های کتهاب رشیگهت مها ۀنهها را بهه جها ۀرد" نوشهته یهامکند: "ملگون است هر که اابهت منانهد در مد

کند: "چون انر کسد یام رشیگت را رعایت کنهد ا ، مرجمۀ قدیم(. یگ وب اعالم مد10:3طیان )لال 
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ف   یند از احنام ۀن را بشنند باز هم در م ابل یام رشیگهت م رصه اسهت. زیهرا هه ن کسهد کهه 

نفت: "زنا ننن" همچنین نفته است: "قتل ننن" پ  انر مو از زنهان پهاک باشهد الهد مرمنهب قتهل 

(. بنابراین، از لحاظ م صهیر رشعهد، نناههان 11 -10:2ای" )یگ وب هم رشیگت را شنسته شوی باز

 کنند.ما به یک اندازه بد هستند، چون ما را رشعاً در ناد ادا م رص سااته ا نناهنار محسوب مد

 ب. نتایج در زندند ا در رابخه با ادا.

ۀارمری را در زندند مها یگند عواقب زیان از طرف دیدر، بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر است،

عنوان پهدر، بیشهرت باعه  نااشهنودی اا ا ا دیدران دارند، ا در مهورد رابخهۀ شخصهد مها بها اهدا بهه

ی  شوند.مر در مشارکت ما با اا مدااتالل جدر

یت ننهاه صهحزت مد کنهد. اقتهد عیسهد در م ابهل ناهد ااقات کتاب م هدد دربهارو درجهات جهدر

، 11:19مُ  ایستاد، نفت: "ۀن ک  که مرا به مو مسلیم کرد، نناه بارنرت دارد" )یوحنا پنخیود پیال 

شهناات، الهد مرجمۀ قدیم(. این ظاهراً اشهاره بهه یهوداسهت کهه سهه سهال عیسهد را از نادیهک مد

مشتاقانه به اا ایانت کرد ا اا را به مرگ مسلیم کرد. انرچه پیالم  با م ام حنومتد اش بر عیسهد 

نناه محنوم به مرگ شود، امها ننهاه یههودا بسهیار ار داشت ا به اشتزاه اجازه داد که یک مرد بداقتد

 ارزی مربوط به ۀن.ااطر شناات بیشرت ا کینه"بارنرت" بود، احت طً به

را  م رشیگهتکهوچنرتین احنهانوید: "پ  هرنهاه کسهد حتهد در موعظۀ باطی کوه اقتد عیسد مد

مرین ۀدم شمرده اواهد شد" )متهد ن مگلیم دهد در پادشاهد ۀس ند پستبشنند ا به دیدران چنی

کند که احنام کوچنرت ا بارنرتی اجهود دارنهد. همچنهین، انرچهه اا موافهق (، اا استنزاط مد19:5

یهک داد، کنند نیها دهاستفاده مد جات ااندد که مردمموان حتد از ادایهشایستدد مداست که به

ده ، یگنهد عهدالت ا رحمهت ا ایه ن را" نادیه"اعظم احنهام رشیگهتر فریسیان که نوید اای باما مد

، مرجمۀ قدیم(. در هر دا مورد، عیسد بین احنهام کهوچنرت ا بهارنرت مفهاات 23:23نیرند )متد مد

کند که بگضد از نناههان از لحهاظ ارزیهابد اهمیهت شهان بهرای شود، بنابراین استنزاط مدقاهل مد

 اهان دیدر هستند.ادا، بدمر از نن
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حرمتهد بیشهرت بهه اهدا شهوند یها انر باعه  بد موانیم بدوییم که بگضد از نناهانطور کلد ما مدبه

مری بیشرت به اودمان، دیدران یا کلیسا ۀسیب بانند، در م ایسه با نناهان دیدهر، عواقهب زیهانزخش

اند، بهرای سنددل ا بیرحم انجام شدهدارند. بگالاه، این نناهاند که ارادی، منررر ا ۀناهانه، با قلزد 

ااطر جهالت انجام شده ا منرار نشهده، یها بها مرکیزهد از ادا نااوشایندمر از نناهاند هستند که به

اندیاو اوب ا ناپاک انجام شده ا موبه ا ندامت را به همراه داشته است. بنابراین، رشیگتد کهه اهدا 

، 2:4کننهد )طایهان بیند که مردم "سههواً" ننهاه مدمددر طایان به موسد داد، برای مواردی مدارک 

(. نناه َسهوی، همچنان نناه است: "انر کسد نناه ارزد ا هر کدام از اموری را که اداانهد 22، 13

، م صیرکار است ا متحمل جهاای حتد انر از ۀن ۀناه نزاشدانجام ۀن را منع کرده است به عمل ۀارد، 

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. بهه هرحهال، مجهازات مهورد نیهاز ا درجهۀ 17:5 م صیر اود اواهد شد" )طایان

 نااشنودی ادا که نتیجۀ نناه است، کمرت از نناه عمدی است. 

از طرف دیدر، نناهاند که "اودرسانه" انجام شده، یگند با منار ا بیااری از احنام ادا انجام شده، 

ی در نظر نرفته مد اهواه لریهب، بهه  مد ننهاه کنهد، اهواه بهومدشوند: "اما کسد که به عبسیار جدر

، مرجمهۀ ههاارو نهو؛ 30:15ادااند کفر ارزیده است ا باید از میان قوم اهود من خهع شهود" )اعهداد 

 (.29-27م ایسه کنید با ۀیات 

مری بهرای مها ا دیدهران ا موانیم بزینیم که چخور بگضد از نناهان عواقهب زیهانزخشما بالفاصله مد

ارزیدم، این در ناد اهدا ننهاه بهود. طمع مد ا ادا دارند. انر من به ماشین همسایهمان ببرای رابخه

یاما انر این طمع مرا به سوی دزدیدن این ماشین هدایت مد مری بهود. انهر در کرد، ایهن ننهاه جهدر

کردم یها بهدان مالحظهه یهک نفهر ا زامد مدجندیدم ا اا ر ام مدجریان دزدیدن ماشین، با همسایه

یرت بود.  کردم، این یک نناه بسیاررا هم در حال رانندند زامد مددیدر   جدر

جندیهد، بهه داسهتان همچنین انر یک مسیحد جدیدی که قهزالً یایهل بهه منهداوید داشهت ا مد

شهود کههه کنهرتل رفتهارش را از دسههت دههد ا یههک راز ۀن هدر محریهک مدلیرای نهدارش شههادت مد

ند، این قخگاً در نظر ادا نناه است. اما انهر یهک کشهیش بهالغ یها ز دهد ا در ااقع یک نفر را مدمد
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یرتی کرد ا یک نفر را مدرها برجستۀ مسیحد در مألعام منداوید مد زد، این در نظر ادا نناه جدر

ااطر ایننهه کسهانینه در جایدهاه رههای ااطر ۀسیب زدن به ۀبهرای انجیهل ا ههم بههبود، هم بهمد

مر اواههد شهد" ری در ناد ادا پاسخدو هستند: "بر مها مگله ن، داارِی سهختهستند، با مگیار باطم

کنیم کهه از لحهاظ نیری مد(. پ  نتیجه48:12، مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با لوقا 1:3)یگ وب 

 نتایج ا درجۀ نااشنودی ادا، قخگاً بگضد از نناهان بدمر از نناهان دیدر هستند.

شهود، ارزش مثزتهد دارد. اال، بهه مها کمهک درجهات ننهاه قاههل مدیایای که کتاب م هدد بهرای 

کند که بدانیم در مالش برای رشد در قداسهیت شخصهد بایهد در کهدام قسهمت مهالش بیشهرتی مد

سهادند یهک اخهای کوچهک را کند که مصمیم بدیریم چه زماند باید بهبننیم. دام، به ما کمک مد

یم ا چه زماند جایا است که با یک شخص دربهارو بگضهد در یک داست یا عضو اانواده نادیده بدیر

مواند به مها کمهک ن مد(. سوم، ای20-19:5از نناهان ۀشنار صحزت کنیم )مراجگه کنید به یگ وب 

کند که مصمیم بدیریم چه زماند مأدیب کلیساید مناسب اسهت ا بهه بگضهد از مخالفتهها بها اجهرای 

نویند: "مها ُمجهرم بهه ننهاه هسهتیم، په  حهقر که مد هایددهد، مخالفتمأدیب کلیساید پاسخ مد

نداریم در زندند دیدران داالت کنیم". انرچه همۀ ما ااقگهاً مجهرم بهه ننهاه هسهتیم، امها بگضهد از 

زنند، باید مست ی ً رسیدند شهوند. چههارم، نناهان که ۀشنارا به کلیسا ا رااب  کلیساید ۀسیب مد

هاید در حنومهت مهدند اجهود دارد مها ما متوجه شویم کهه پایهه مواند به ما کمک کنداین مفاات مد

قوانین ا مجازات هاید برای جلونیری از بگضد اخاها داشته باشیم )از جمله قتل یا دزدی(، اما نهه 

برای اخاهای دیدر )از جمله اشم، حسادت، طمع یا استفادو اوداواهانهه از متگلر ایهان(. ایننهه 

 زمند مجازات مدند است، نه همۀ اخاها، موضون متناقضد نیست.بدوییم بگضد از اخاها نیا

 افتد؟کند، چه اتفاقی میوقتی یک مسیحی گناه می

مهوان بهه ایهن موضهون انرچه بگداً در ارمزاط بها فرزنهد اوانهدند یها م هدی  در زنهدند مسهیحد مد

ایج نناه در زنهدند رسیدند کرد، اما م ریزاً مناسب است که در این قسمت به ۀن رسیدند کنیم. نت

 یک مسیحد چیست؟
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 کند.الف. جایداه قانوند ما در ناد ادا، ملییر مند

کنهد. اا همچنهان بخشهیده اش در نهاد اهدا ملییهر مندکند، جایداه قهانونداقتد مسیحد نناه مد

شده، چون "اکنون برای ۀنان که در مسیح عیسد هستند، دیدهر ههیچ محنهومیتد نیسهت" )رامیهان 

ۀ هاارو نو(. نجات بر پایۀ شایستدد اودمان نیست، بلنه هدیۀ رایدان اداست )رامیهان ، مرجم1:8

ۀینهده. مسهیح "بهرای  انذشهته، حهال  -( ا مرگ مسیح قخگاً بهای همۀ نناهان ما را پردااهت23:6

( بههدان هههیچ یههایای. مهها از لحههاظ الهیههامد همچنههان 3:15نناهههان مهها" ُمههرد )اال قرنتیههان 

 12کنیم.د را حفظ مدشمردند" او "عادل

کنیم. در همین رساله مان را در اانوادو ادا حفظ مدبگالاه، ما همچنان فرزندان اداییم ا عضویت

کنیم ا راسهتد در مها نیسهت" )اال نوید: "انر نوییم که نناه نداریم اود را نمهراه مهدکه یوحنا مد

 ما فرزنهدان"ای داستان عایا، اکنون  کند:، مرجمۀ قدیم(، اا به اوانندنانش یادۀاری مد8:1یوحنا 

ماند، به این مگنا نیست که مها (. این ح ی ت که نناه در زندند ما مد2:3" )اال یوحنا ادا هستیم

دهیم. ما از لحاظ الهیامد "فرزند اواندند" اود را عنوان فرزندان ادا از دست مدجایداه ن را به

 13کنیم.حفظ مد

 بیند.شود ا زندند مسیحد ما ۀسیب مدمد ب. مشارکت ما با ادا مختل

کند، اما از ما نااشهنود اسهت اش را نسزت به ما متوقف مندکنیم، انرچه ادا محزتاقتد نناه مد

موان یک نفر را محزت کرد ا همامان از اا نااشنود بود، در ایهن مهورد، )حتد در بین انسانها هم مد

ال هدد موانند "راحنوید که مسیحیان مدپول  به ما مداالدین، زن یا شوهر نواهد اواهند داد(. 

کنیم ا کنیم، اا را لمدهین مهد، مرجمۀ قدیم(؛ اقتد نناه مد30:4ادا را" محاان کنند )افسسیان 

کند: "زیرا ادااند هر کهه را داسهت دارد اا از ما نااشنود است. نویسندو عاانیان به ما یادۀاری مد

( ا ایننه "پدرهای ن... بهرای ایریهت 12-11:3، ن ل قول از امثال 6:12کند" )عاانیان مأدیب مد

، مرجمۀ ههاارو نهو(. 10-9:12کند ما در قداسیت اا سهیم شویم" )عاانیان اودمان ما را مأدیب مد

ااطر نااطهاعتد شود، ه نخهور کهه پهدر زمینهد بههکنیم، ادای پدر محاان مداقتد نااطاعتد مد
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یافههت  3کنههد. یههک عنههوان مشههابه در مناشههفه شههود، ا اههدا مهها را مأدیههب مدفرزنههدانش محههاان مد

نویهد: "همهۀ شود، جایینه مسیح قیام کرده از ۀس ن با کلیسهای طهودینیهه صهحزت کهرده ا مدمد

منههایم، په  لیهور بههاش ا موبهه کههن" کنم ا مأدیهب مددارم، رسزنهش مههدکسهاند را کهه داسههت مهد

ره محزت ا رسزنش نناه در یهک بیانیهه بهه ههم متصهلر انهد. بنهابراین (. در اینجا دابا19:3)مناشفه 

دههد کنند، عهدجدید دربارو نااشهنودی ههر سهه عضهو مثلیه  نهواهد مداقتد مسیحیان نناه مد

 (.21:3؛ اال یوحنا 2-1:59)همچنین مراجگه کنید به اشگیا 

مواننهد از رچهه ۀنهها هرنها مندنوید: "اناعرتاف ای ن ِاست مینیسرت، با حنمت دربارو مسیحیان مد

موانند با نناهان شان باع  نااشنودی پدرانۀ ادایشهان شمردند س وط کنند، اما مدجایداه عادل

شوند ا نور رای ادا بر ۀنها نتابد، ما زمانینه اود را فهرامن کهرده ا بهه نناههان شهان اعهرتاف کننهد، 

 (. 5، بخش 11فصل طلب بخشش کنند ا ای ن ا موبۀ اود را مجدید کنند" )

شهود. بلنهه زنهدند کنیم، ف ه  رابخهۀ شخصهد مها بها اهدا مختهل منداقتد ما مسیحیان نناه مهد

دههد: "ه نخهور کهه بیند. عیسد به ما هشهدار مدمسیحد ما ا مثربخشد در ادمت نیا ۀسیب مد

وانیهد مثهر ممواند بخودی اود میوه دهد مدر ۀننهه در مهاک مبانهد، شه  نیها مندای مندهیچ شااه

مان، از مشهارکت بها ااطر ننهاه در زنهدند(. اقتهد بهه4:15" )یوحنا مدر ۀننه در من مبانیدبیاارید 

 دهیم. مان در مسیح را کاهش مدشویم، میاان سنونتمسیح منحرف مد

کننهد. در نویسندنان عهدجدید بارها دربارو عواقب ایراندر ننهاه در زنهدند ای نهداران صهحزت مد

سیاری از بخشهای رساطت شامل موبیخ ا بازداشهنت مسهیحیان از ننهاهد اسهت کهه مرمنهب ااقع، ب

طور فااینهده "بردنهان" ننهاه نوید انر مسیحیان اود را به نناه مسلیم کنند، بههشوند. پول  مدمد

اواهد مسیحیان در مسیر عدالت راز افاان در زنهدند (، درحالینه ادا مد16:6شوند )رامیان مد

مان این است که ما راز مرگ در پُری فاایندو حیات رشهد کنهیم ا در ۀسه ن بهه اند. انر هدفپیش ر 

نرد است که را به پایین ا دار از هدف شزاهت یافنت بهه حضور ادا اارد شویم، نناه به مگنای ع ب
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و ، مرجمۀ هاار 16:6شود" )رامیان رایم؛ یگند حرکت در مسیری که "منجر به مرگ مدادا پیش مد

  14نو( ا جداید ابدی از ادا ا قدم نذاشنت در مسیری که با مسیحد شدن از ۀن نجات یافتیم.

دهیم. کسد که کهار کلیسها کنیم، پاداش ۀس ند را از دست مدبگالاه، اقتد ما مسیحیان نناه مد

(، 12:3ان را نه با طال، ن ره ا سندهای ارزشمند، بلنه با "چهوب ا نیهاه ا کهاه" بنها کهرده )اال قرنتیه

اش در راز دااری "سواته شود" ا"زیان بدا اارد ۀید، هر چند اود نجهات یابهد امها چناننهه از اع ل

شود که "همۀ ما ه نخور کهه ااقگهاً ، مرجمۀ قدیم(. پول  متوجه مد15:3میان ۀمش" )اال قرنتیان 

چه  -ایما بدن اود کردههستیم، باید رازی در م ابل مخت دااری مسیح بایستیم ما مخابق ۀنچه که ب

کنهد کهه در ۀسه ن، درجهامد از (. پول  استنزاط مد10:5)دام قرنتیان  جاا بیابیم" -نیک ا چه بد

 اش ۀس ند، عواقب منفد دارد.لحاظ از دست دادن پادپاداش اجود دارد ا نناه به

 اند".پ. اخِر "انجیلیهاید که ای ن نیاارده

اش را در نهاد اهدا از شهمردند یها فرزنداوانهدندناه کردن، عادلدرحالینه یک مسیحد ااقگد با ن

دهد )به مخالب باط مراجگه کنید(، اما باید یک هشدار ااضحد باشد که رصفاً مشارکت با دست مند

کلیسای انجیلد ا مخابق ظاهری بها الدوههای رفتهار "مسهیحد" قابهل قزهول، مضهمیند بهرای نجهات 

راد( اعهرتاف کننهد راحتد )یا حتد انتظار مدهاید که مردم بهن نیست. مخصوصاً در جوامع ا فره

که مسیحد هستند، این احت ل ااقگد اجود دارد که کساند بها کلیسها مشهارکت اواهنهد کهرد کهه 

شهان از مسهیح نااطهاعتد اند. انر این افراد بیشرت ا بیشهرت در الدهوی زندندااقگاً مولد داباره نیافته

شههمردند یهها فرزنداوانههدند در اههانوادو اههدا نههان از ایننههه همچنههان از عادلکننههد، نزایههد بهها اطمی

براوردارند، از این رضایت ۀرامد یابنهد. الدهوی پیوسهتۀ نااطهاعتد از مسهیح، بهه همهراه عهدم اجهود 

-22:5ال دد، همچون محزت، اوشد، ۀرامش ا لیره )مراجگهه کنیهد بهه لالطیهان عنارص میوو راح

احهت طً شهخص از دران مسهیحد ااقگهد نیسهت ا از ابتهدا ایه ن قلزهد (، یک هشدار است که 23

دهد که به بگضد از کسهانینه ال دد را نداشته است. عیسد هشدار مدااقگد ا عمل مولد مازو راح

اند، اواهد نفهت: "مهن نزورت کرده، دیوها را بیران کرده ا کارهای عظیم زیادی در نام اا انجام داده
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نویههد: (. یوحنهها بههه مهها مد23:7شناسههم. از مههن دار شههوید، ای بههدکاران" )متههد هرنهها شهه  را مند

شناسم ا احنام اا را ندهاه نهدارد، درالدوسهت ا در ای راسهتد نیسهت" )اال "کسینه نوید اا را مد

کند(. الدهوی طهوطند مهدت از ، جایینه یوحنا دربارو الدوی همیشدد زندند صحزت مد4:2یوحنا 

ای برای کاهش دلیِل اعت ادمان بر مسیحد بودن شخص مورد از مسیح باید نشانهنااطاعتد فااینده 

 نظر باشد. 

 گناه غیرقابل بخشش چیست؟ .4

کننهد کهه بخشهیده نخواههد شهد. عیسهد عزارات متگدد در کتاب م دد دربارو نناهد صهحزت مد

ۀمرزش است، بجها ر نون نناه یا کفری که انسان مرمنب شده باشد قابل نوید: "پ  بدانید که همد

ال دد بدوید. این کفر ۀمرزیده نخواهد شد. هر که  بهه م ابهل پرسه انسهان کفری که به م ابل راح

ال دد سخن بدوید هیچ ۀمرزشد سخند بدوید ۀمرزیده اواهد شد، اما برای کسد که به م ابل راح

 (. 32-31:12ه در این دنیا ا نه در دنیای ۀینده" )متد ن -نیست

ال هدد نوید: "هر کهه بهه راحشود، اقتد عیسد مددیده مد 30-29:3شابه در مرق  یک بیانیۀ م

نوید: مد 6(. همچنین عاانیان 10:12کفر بدوید ما ابد ۀمرزیده نخواهد شد" )م ایسه کنید با لوقا 

ال هدد نصهیزد اند ا در راحاند ا طگم عخیۀ ۀس ند را چشیده"زیرا ۀناند که از نور ادا راشن شده

انههد ا نیراهههای دنیههای ۀینههده را احسههاد دارنههد ا نینههوید کههالم اههدا را در اجههود اههود درک کرده

ل است که بار دیدر ۀنهها را بهه موبهه محا، باز از ای ن دار شونداند، انر بگد از این همه برکات، منوده

ابهر همهه ا در بر کننهد ا اا ر ، زیرا با دستهای اود پرس ادا را بار دیدر به صلیب میخنوب مدکشانید

 (. 27-26:10ید با ؛ م ایسه کن6-4سازند" )ۀیات رسوا مد

یابهد؛ بنهابراین همهۀ ای ند است که مها زمهان مهرگ ادامهه مدااطر بدبگضیها مگت د اند که نناه به

ای ند اند ا بگد در بدمیرند )یا حداقل همۀ کسانینه دربارو مسیح شنیدهای ند مدکسانینه در بد

ای نهد ارصار درسهتد کسهانینه مها زمهان مهرگ بهر بداند. الزتهه بهرند( مرمنب این ننهاه شهدهمیمد

ارزند، بخشیده نخواهند شد، اما سؤال این است که ۀیها ایهن ۀیهات دربهارو ایهن ح ی هت صهحزت مد
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رسد که این موضیح مناسهب بهرای زبهان مهنت بهازنو کنند. با مخالگۀ دقیق این ۀیات، به نظر مندمد

طور ااص دربهارو کسهد کند، بلنه بهای ند صحزت مندطور کلد دربارو بدده باشد، چون این بهش

(، 29:3ال دد کفر بدویهد" )مهرق  (، "به راح32:12ال دد سخن بدوید" )متد که "به م ابل راح

ادی عهدم پهذیرش ار -(. این ۀیات ننهاه ااصهد را در نظهر دارنهد6:6یا "از ای ن دار شود" )عاانیان 

ال دد ا بدنوید دربارو ۀن، یا عدم پذیرش ارادی ح ی ت مسیح ا "رسهوا" سهاانت مسهیح عمل راح

اوبد بها یابد، بهای ند است که ما مرگ ادامه مد(. بگالاه، این ایده که این نناه، بد6:6)عاانیان 

زمینهه حه  پیشااطر کالمشان در متد ا مرق  سازنار نیسهت )بهه مززمینۀ موبیخ فریسیان بهپیش

 در زیر مراجگه کنید(.

بداواهد لیرعادی، عدم پذیرش ارادی ا افرتا بر ضدر یک احت ل بهرت این است که این نناه شامل 

مر بهه . ندهاه دقیهقال دد دربارو مسهیح ا نسهزت دادن ایهن کهار بهه شهیخان اسهتعمل نواهد راح

یسد در پاسهخ بهه امهامهات فریسهیاند دهد که عزمینۀ بیانیۀ عیسد در متد ا مرق  نشان مدپیش

نفتند: "این مهرد بهه کمهک بَگلِابهول، رههی  شهیاطین، ارااح ناپهاک را بیهران نفت که مدسخن مد

مازند یک نابینها ا ننه  (. فریسیان بارها کارهای عیسد را دیده بودند. اا به24:12کند" )متد مد

(. مردم متحیرر شده ا عدو زیادی به 22:12)متد  دیوزده را شفا داده بود ما بتواند بزیند ا حرف باند

اندیا عمههل های ااضههحد از قههدرت شههدفترفتنههد ا فریسههیان هههم بارههها نشههانهدنزههال عیسههد مد

بخشهید. امها ال دد را از طریهق عیسهد دیهده بودنهد کهه بهه عهدو زیهادی حیهات ا سهالمتد مدراح

طور ارادی، اقتهدار ا ، بههابل چش نشهانال دد در م های ااضحِ عمل راحبا اجود نشانهفریسیان، 

مگالیم عیسد را رد کردند ا ۀنها را به ابلی  نسزت دادند. این لیرمنخ د ا احم انه بود که فریسیان 

ایهن یهک درا  کالسهیک، ارادی ا -عمل اارا  ارااح موس  عیسد را به قدرت شیخان نسزت دهنهد

"پ  بدانید که هر نون نناه یا کفهری کهه انسهان  نوید:زمینه مدبداواهانه بود. عیسد در این پیش

ال هدد بدویهد. ایهن کفهر ۀمرزیهده مرمنب شده باشد قابل ۀمرزش است، بجا کفری که به م ابل راح
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ال دد موس  عیسد، با نسهزت (. افرتای ارادی ا بداواهانه بر عمل راح31:12نخواهد شد" )متد 

 شد. ال دد به شیخان، بخشیده نخواهددادن عمل راح

ای نهد یها عهدم کند کهه ف ه  بددهد که عیسد دربارو نناهد صحزت مدزمینه نشان مداین پیش

( ۀنهاهد از کهار 2( شناات ااضح کیستد مسهیح، )1پذیرش مسیح نیست، بلنه نناهد که شامل )

سهزت طور افهرتا ۀمیها ن( بهه4( عدم پهذیرش ارادی ایهن ح هایق ا سهپ  )3ال دد از طریق اا، )راح

 ال دد در مسیح به قدرت شیخان است. ِن عمل راحداد

چرا این نناه لیرقابل بخشش است؟ در این مورد، سختدلد ۀن در زیهاد اسهت کهه ههر اسهیلۀ عهادی 

کننهده بهودِن ح ی هت عمهل نخواههد برای هدایت نناهنار به موبه رد شده است. در این مهورد، قانع

ال هدد بهرای ت راحارادی ۀن را رد کردند. منایش قدر  طوردانستند ا بهکرد، چون ۀنها ح ی ت را مد

انهد. قضهیه ایهن نیسهت کهه ایهن بخشد عمل نخواهد کرد، زیرا ۀنها ۀن را دیده ا رد کردهشفا ا حیات

مواند ۀن را محت پوشش قرار دهد، بلنهه بخش مسیح مندنناه ۀن در احشتناک است که عمل رهاید

نذارد که با راشهای عادی ادا برای بخشش از طریق موبه مدسختدلد نناهنار، اا را در جایداهد 

ا اعت د به مسیح برای نجات، قابل دستیابد نیست. این نناه لیرقابل بخشش است، چون نناهنار 

 سازد.اسیلۀ ای ن به ح ی ت جدا مدبخش بهرا از موبه ا ای ن نجات

دههد ید ا عدم موبه اسهت، نشهان مداین ح ی ت که نناه لیرقابِل بخشش، شامل این سختدلد شد

ااطر ننهاه در دلشهان لمدهین مرسند مرمنب این نناه شده باشند ا با این حهال بههکه کسانینه مد

هستند ا مشتاق اند که در طلب ادا باشند، قخگاً در دستۀ کسانینه متهم به این نناه هستند، قرار 

مرسهند مرمنهب مخمنئ باشیم که کسهانینه مدطور منخ د نوید: "شاید ما بهنیرند. ِبرکوف مدمند

ااطر ۀن ندرانند، ا اواهان دعای دیدران بهرای ۀنهها هسهتند، مرمنهب ایهن این نناه شده باشند ا به

 15اند."نناه نشده

نیرد. در ۀنجا کسانینه جای مد 6-4:6اوبد در عاانیان این ادراک دربارو نناه لیرقابل بخشش به

اند" ا اند: ۀنها "راشن شده"، انوان شناات ا اعت اد راسخ به ح ی ت را داشتهشوند"از ای ن دار مد
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ال دد رشکت کرده ا "نینوید کالم اهدا را نوعد در عمل راحاند"؛ به"طگم عخیۀ ۀس ند را چشیده

طور ارادی اند"، با این حهال بههاند ا نیراهای دنیای ۀینده را احساد منودهدر اجود اود درک کرده

(. ۀنهها ههم اهود را از 6:6سهازند" )عاانیهان ز مسیح رایدردان شده ا "اا را در برابهر همهه رسهوا مدا

ا  شهنااتاند. ۀنها بها اجهوِد دسرتد راشهای عادی ادا برای هدایت افراد به موبه ا ای ن دار کرده

 کنند.طور ارادی ۀن را رد مددربارو ح ی ت، به قانع شدن

 چ. مجازات گناه

عنوان یهک عامهل بازدارنهده بهرای نناههان بیشهرت ا هشهدار بهرای مجازات ادا برای ننهاه بهه انرچه

کنند، اما این دلیل االیۀ ادا بهرای مجهازات ننهاه نیسهت. دلیهل کساند است که ۀن را مشاهده مد

االیه این است که عدالت ادا اواهان چنین چیای است، ما اا در جهاند که ۀفریده، جالل یابهد. اا 

ۀارم. زیهرا از ایهن را در جهان به جها مهد عدالتا  انصاف[ ا ملییرناپذیردااندی است که "محزت ] ا

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 24:9دااند" )ارمیا ابرم"، این است فرمودو چیاها لذت مد

ااسهخه ایه ن نوید: "اهدا اا را از قزهل مگهین کهرد مها کفهاره باشهد بهپول  دربارو مسیح عیسد مد

دههد کهه چهرا اهدا عیسهد را ، مرجمۀ قدیم(. بگد پول  موضیح مد25:3ه اون اا" )رامیان اسیلبه

شهود ا عنوان "کفاره" مگیین کهرد )یگنهد یهک قربهاند کهه اشهم اهدا برعلیهه ننهاه را متحمهل مدبه

انجهام  نشان دادن عدالت اهودکند(: "اا]ادا[ این را برای درنتیجه اشم ادا را به لخف مزدیل مد

یرا در محمل الهد اویش، از نناهاند که پیشرت صورت نرفته بود، چشم پوشیده بود" )رامیان داد، ز

ۀمهد، اهدا یابد که انر مسیح برای پرداات جاای نناههان مند، مرجمۀ هاارو نو(. پول  درمد25:3

زات عنوان ادای عادل منایان شود. چون اا در نذشته نناهان را نادیده نرفته ا مجاموانست بهمند

موانستند ادا را متهم به بیگدالتد کنند، با این فرضیه که اهداید کهه درستد مدننرده بود، مردم به

کند، ادای عادلد نیست. بنابراین اقتد ادا مسهیح را فرسهتاد کهه مبیهرد ا نناهان را مجازات مند

ا مجازات نناهان ا-موانست همچنان عادل باشدجاای نناهان ما را بپردازد، نشان داد که چدونه مد

سین عههدعتیق( ا بگهد در عهدالت کامهل، ایهن جهاا را بهر رای  قزلد را ذایره کرده بود )نناهان م در
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اضوح نشان داد که اهدا کهامالً عهادل اسهت: صلیب به عیسد داد. درنتیجه عمل کفاره در جلجتا به

ا عادل است ا کسد را کهه ، یگند اابت شود که اد"ما در این زمان، عدالت ادا کامالً به ازوت برسد

 (.26:3ش رد" )رامیان ۀارد عادل مدبه عیسد ای ن مد

بنابراین در صلیب، منایش ااضح دلیهل اهدا بهرای مجهازات ننهاه را داریهم: انهر اا ننهاه را مجهازات 

بهود. امها اقتهد ننهاه مجهازات بهود، ا ههیچ عهدالت لهاید در جههان مندکرد، ادای عادل مندمند

دههد ا عهدالت در دنیهای اا اجهرا عنوان داار عادل بر همه چیا نشهان مداودش را به شود، ادامد

 شود. مد

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 نناه را مگریف کنید. .1

نویههد ایههن مگلههیم اصههخالح "م صههیر اراههد" را موضههیح دهیههد. شهه  بههه ایههن مخالفههت کههه مد .2

 دهید؟لیرمنصفانه است، چه پاسخد مد

انساند ما مأایر نذاشت؟ ۀیا به این مگناسهت کهه همهۀ انسهانها مها چدونه نناه ۀدم بر ماهیت  .3

 حدر ممنن رشیر هستند؟ موضیح دهید.

 نذارد؟مواناید ما در اطاعت از ادا، بر مسئولیت ما در ناد ادا چه مأایری مد .4

نذارد؟ کند، این بر جایداه قانوند اش در ناد ادا چه مأایری مداقتد یک مسیحد نناه مد .5

 نذارد؟سیحد چه مأایری مدنناه بر م

 دلیل االیۀ ادا برای مجازات نناه چیست؟ .6
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

مان افهاایش داده مهان را نسهزت بهه ننهاه باقی نهده در زنهدندۀیا مخالگۀ ایهن فصهل، ۀناهد .1

است؟ ۀیا این فصل، ح ر نفرت به نناه را در ش  افاایش داد؟ چرا اکرث ااقات حه ر عمیهق 

طور کلد بر رابخهۀ شخصهیتان بها کنید؟ به نظرمان این فصل بهرت از نناه را احساد مندنف

 ادا چه مأایری اواهد نذاشت؟

ریق ۀیا نهایتاً این مفنر که علت اراد نناه به دنیا این بود که ادا م ررر کرده بود که نناه از ط .2

 یا این مفنر که نناه بهه ایهنشود منایندنان اانوی اارد جهان شود، بیشرت باع  مسلریتان مد

اش بهود؟ دلیل اارد جهان شد که اا نتوانست جلوی ۀن را بدیهرد، انرچهه ایهن بهراالف اراده

کردید که رشارت همیشه اجود داشته ا یک "دانهاندد" نههاید در جههان اجهود انر فنر مد

 دارد، در این صورت نسزت به جهان ا جایداهتان در ۀن چه احساسد داشتید؟

هاید کهه شه  حتهد اکنهون در زنهدند موانید موارد مشابهد از اسوسۀ حوا ا اسوسههمدۀیا  .3

 شوید را نام باید؟مسیحیتان با ۀنها مواجه مد

یت نناه، اکنون به زنهدند مسهیحد .4 مان کمهک چدونه مگلیم کتاب م دد دربارو درجات جدر

مهان کردیهد؟ ااکنشااشهنودی پدرانهۀ" اهدا را احسهاد کند؟ ۀیا اقتهد ننهاه کردیهد، "نمد

 نسزت به این احساد چیست؟

 

 اصطالحات خاص .4

 داناندد

 نسزت دادن

 فساد اراد

 م صیر اراد

 نناه اراد

 م صیر االیه
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 ۀلودند االیه

 نناه االیه

 ِپالجیود

 کفاره

 نناه

 نناه لیرقابل بخشش

 انحراف کامل

 نامواند کامل

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 4-1:51ماامیر 

پایانت نناهانم را محهو سهاز. مهرا از رحمت اود به من رحم فرما ا مخابق شف ت بد"ای ادا مخابق 

کنم ا ننهاهم رشارمم کامالً شست ا شو ده ا از نناهم مرا پاک کن. من به نافرماند اود اعرتاف مهد

مهو ام. پ  کالم همیشه در نظر من است. به مو ا به مو منها نناه ارزیده ا در نظر مو این بدی را کرده

 در مورد من راست ا دااری مو علیه من عادطنه است". 

_________________________ 
 مراجگه کنید. 7به مزح  داناندد در فصل  .1

 مراجگه کنید. 8برای مزاحثات بیشرت دربارو مشیت الهد ادا در رابخه با رشارت به فصل  .2

)نوح(؛  6:9)ۀدم(؛  5:1کنند )ۀس نها ا زمین(؛ را مگرفد مد 2:4دایش در پیدایش به عزارت "اینها فرزنداِن" موجه کنید که بخشهای بگدی راایت پی .3

)یگ وب(. مرجمۀ این  37:2)عیسو(؛ ا  36:1)اسحاق(؛  25:19)اس عیل(؛  25:12)مارح، پدر ابراهیم(؛  11:27)سام(؛  11:10)پرسان نوح(؛  10:1

نوید: "اینها نسلهاید از... هستند" اللفظد مدطور محتبه باشد، اما کالم عای ینسان است امواند متفاات های نونانون اندلیسد مدعزارت در مرجمه

اللفظد، نویسنده، بخشهای نونانون راایت ماریخد اود را مگرفد کرده ا همۀ اینها را در یک ااحد کلرد به هم اصل کرده ا نشان با این شیوو محت

اواهد ما ابراهیم، اسحاق ا یگ وب را شخصیتهای ده مدماریخد ینسان در رسارس منت در نظر نرفت. انر نویسن عنوان مخالبدهد که باید ۀنها را بهمد

 ک راایت ماریخد ینسان.عنوان بخشد از یاواهد ۀدم ا حوا را هم شخصیتهای ماریخد بدانیم، بهماریخد بدانیم، در این صورت اا از ما مد
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مفاهم قرار نرفته ا به االین نناه راحتد مورد سو ام، چون عزارت "نناه االیه" بهرح رایجرت "نناه االیه" استفاده کردهمن از عزارت "نناه اراد" به جای ط .4

صد(.نناهد اشاره کند که درنتیجۀ س وط ۀدم از ۀِن ماست )به کند، به جای ایننه بهۀدم اشاره مد  طور سنترد، مفهوم مخصر

 .در باط 4مراجگه کنید به ش رو  .5

 )nsas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1941 Ka– 94(، سه جلدی مراجگه کنید الهیات مسیحدعنوان مثال، به مزاحثۀ کامل در اچ. ۀرمون ایلد، به .6

3:109- 40 . 

ستفاده نخواهم کرد، چون ل" نامیده شده، اما من در اینجا از این عزارت اطور سنرتد "انحراف کاماین ف دان کامل نینوید راحاند در ناد ادا، به .7

موانند هیچ کار نینوید انجام دهند، چیای که مواند این مفهوم را برساند که لیرای نداران به هیچ عنوان مندنیرد. مدمفاهم قرار مدراحتد مورد سو به

 قخگاً مفهوم مورد نظر این اصخالح یا ۀموزه نیست.

 ید.مراجگه کن 8به مزح  سؤاِل ارادو ۀزاد در فصل  .8

عرص ، به جای عرص مسئولیتاز اصخالح  . اا639(،  ,1985Grand Rapids: Bakerاست ) الهیات مسیحدعنوان مثال، نظر میالرد اِرینسون، در این به .9

 کند.استفاده مد پاسخدوید

دانند که از مادرشان مت یاند. بنابراین نزاید مد لد یک اعت د لریای نسزت به مادرشان دارند ادانیم که نوزادان م ریزاً از لحظۀ مو به هرحال همۀ ما مد .10

کند، پ  این مواناید دراند را هم دارند که به ارصار کنیم که لیرممنن است که ۀنها ۀناهد دراند دربارو ادا نداشته باشند، ا انر ادا این را عخا مد

 ادا اعت د کنند.

میرد، ه نخور که پرسش ُمرد. اما این مفسیر با زبان این ۀیه ه هن  نیست: داااد مد نوید که ااشاید این مخالفت مخرح شود که داااد ف   مد .11

رام". این زباِن دیدار مجدد ا شخصد است ا انتظار داااد را نشان مد اانوید: "من پیش "، بلنه مدمن به جاید اواهم رفت که اا رفتهنوید: "مند

 هد بود.دهد که یک راز پرسش را دیده ا با اا اوامد

 شمردند.، دربارو عادل22مراجگه کنید به فصل  .12

 ، دربارو فرزنداواندند.22مراجگه کنید به فصل  .13

ی به ع ب بازنردند که محت محنومیت ابدی قرار نیرند، بلنه مدنوید که در ااقع مسیحیان ح ی د مدمند 6:16پول  در رامیان  .14 نوید موانند ما حدر

 کنیم.از لحاظ راحاند/ ااالقد( در این مسیر حرکت مدشویم )اقتد ما مسلیم نناه مد

 . 254صفحۀ  ) ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979( مندمگرفد الهیات نظاملوهی  ِبرکوف،  .15
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 آموزۀ مسیح
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 مفصل چهارده

 شخِص مسیح

 

 حال یک نفر است؟ انسان است، الد درعین+ چدونه عیسد کامالً ادا ا کامالً

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

عیسهد مسهیح در یهک بارو شخِص مسیح را اینخور االصه کنیم: موانیم مگلیم کتاب م دد در ما مد

 شخص، کامالً ادا ا کامالً انسان بود ا ما ابد به همین شنل اواهد بود.

کننهد، بسهیار نسهرتده اسهت. مها اال دربهارو مخالب کتاب م دسهد کهه از ایهن مگریهف ح یهت مد

کنیم نشهان بهدهیم کهه چدونهه کنیم ا سپ  الوهیت اا ا بگد سگد مهدانسانیرت مسیح صحزت مد

 اند.الوهیت ا انسانیت عیسد در شخِص مسیح با هم متحد شده

 الف. انسانّیت مسیح

 تولد از باکره. .1

لهاز کنهیم. با موجه به مولد مسیح از بهاکره ۀ  کنیم، بهرت استاقتد دربارو انسانیت مسیح صحزت مد

ۀسهای اسهیلۀ عمهل مگجاهکند که عیسهد در رَِحهم مهادرش مهریم بهاضوح اظهار مدکتاب م دد به

 ال دد ا بدان یک پدر انساند ۀبسنت شد.راح

از  پیش از ۀننه به اانه شوهر بهراد"مولد عیسد مسیح چنین بود: مادر عیسد، که ناماد یوسف بود، 

(. اندکد بگد، فرشتۀ ادااند به یوسف که ناماد مهریم بهود، 18:1ال دد حامله دیده شد" )متد احر 

ال دد زیرا ۀنچه در رَِحم ااست از راحنفت: "ای یوسف پرس دااد، از بردن مریم به اانۀ اود نرتد. 

م را بهه مخابق امر فرشهتۀ اداانهد عمهل منهود ا مهریاوانیم که یوسف "(. بگد مد20:1" )متد است

 اانۀ اود ۀارد. اما ما زماند که مریم پرس اود را به دنیا نیاارد با اا همزسرت نشد ا کهودک را عیسهد

 (.25-24:1نام نهاد" )متد 



 

 

 
376 

اهوانیم. این ح ی ت در انجیل لوقا هم مأیید شده، جایینه دربارو ظهور جااهیل فرشته بهر مهریم مد

د زایید، مریم نفت: "این چدونه ممنن اسهت؟ مهن بها پ  از ایننه فرشته به مریم نفت پرسی اواه

 ام." فرشته به اا جواب داد: هیچ مردی رابخه نداشته

به این سزب ۀمد ا قدرت ادای متگال بر مو سایه اواهد انداات ا  ال دد بر مو اواهد"راح

 (.23:3؛ م ایسه کنید با 35-34:1" )لوقا ۀن نوزاد م دد، پرس ادا نامیده اواهد شد

منهاید باید دلیل کافد برای پذیرش این ۀمهوزه ین مأیید کتاب م دد دربارو مولد مسیح از باکره، بها

دههد. مها ای انت ادی دربارو مولد از باکره نیا اهمیهت ۀن را نشهان مدبرای ما باشد. اما مفاهیم ۀموزه

 موانیم ۀنها را حداقل در سه بخش بزینیم.مد

 ت نهایتاً باید از جانب ادااند بیاید.دهد که نجاالف. این نشان مد

موانهد حاصهل مهالش مولد مسیح از باکره، یادۀار اخاناپذیر این ح ی هت اسهت کهه نجهات هرنها مند

طزیگد ادا باشد. ایهن ح ی هت در ۀلهاز زنهدند عیسهد انساند باشد، بلنه باید حاصل عمل مافوق

د رشیگهت متولهد شهده بهود، فرسهتاد مها بها منایان بود، اقتد "ادا پرس اود را که از یک زن ا در قیه

اواندند را به دست اونزها، ۀزادی کساند را که در قید رشیگت بودند فراهم سازد ا ما ما م ام فرزند

 (.5 -4:4ۀاریم" )لالطیان 

 ب. مولد از باکره، پیوند الوهیت کامل ا انسانیت کامل در یک شخص را امنانپذیر ساات.

؛ 16:3عنوان انسان به این جههان بهود )یوحنها دا برای فرستادن پرسش بهاین راش مورد استفادو ا

موانسهت بهه های احت لد دیدری فنهر کنهیم کهه مسهیح مد(. انر یک لحظه به طریق4:4لالطیان 

اضوح انسانیت ا الوهیت را در یک شخص به هم پیونهد دههد. موانست بهزمین بیاید، هیچ کدام مند

عنوان انسان کاملد در ۀس ن بیافریند ا اا را از ۀس ن بهه زمهین عیسد را بهاحت طً ممنن بود ادا 

موانستیم بزینیم کهه عیسهد سختد مدبفرستد، بدان ماایای االدین انساند. اما در این صورت ما به

موانست انسان کاملد مانند ما باشد. از طهرف دیدهر، احهت طً ممنهن بهود اهدا عیسهد را چدونه مد

الدین انساند به زمین بفرسهتد، پهدر ا مهادرش زمینهد باشهند ا ماهیهت الههد اا در یهک موس  دا ا 
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ۀسا به ماهیت انسهاند اش بپیونهدد. امها در ایهن صهورت مها طور مگجاهزماند در ااایل زندند اش، به

کردیم که چدونهه عیسهد کهامالً اهدا بهود، چهون منشهأ اا از ههر لحهاظ ماننهد مها سختد درک مدبه

کنهد کهه بفهمهیم اهدا چدونهه در حنمهت اش، فنر دربارو این دا احت ل، به ما کمک مدبود. ممد

مرکیزد از نفوذ انساند ا الهد را در مولد مسیح م هررر کهرده مها انسهانیت کامهل اش بهر اسهاد مولهد 

انساند ا عادی اا، از یک مادر انساند برای ما منایان شهود ا الوهیهت کامهل اش بهر اسهاد ۀبسهنت 

 ال دد منایان شود.رَِحم مریم، با عمل قدریند راحشدن در 

 سازد.پ. مولد از باکره، انسانیت ح ی د مسیح بدان نناه اراد را نیا امنانپذیر مد

موجهه کهردیم، همهۀ انسهانها از پهدر االشهان، یگنهد ۀدم، م صهیر قهانوند ا  13ه نخور که در فصهل 

یهن ن ح ی هت کهه عیسهد پهدر انسهاند نداشهت، بهه ااند. اما ایهماهیت ااالقد فاسد را به ارث برده

ۀمد، ما حدادی مختل شده است. عیسد دقی اً ماننهد همهۀ انسهانها مگناست که نسلد که از ۀدم مد

کنهد کهه بفهمهیم چهرا م صهیر قهانوند ا فسهاد ۀیند، از ۀدم نیامد. این بهه مها کمهک مدکه از ۀدم مد

 به مسیح مگلق نداشت.  ااالقد که به همۀ انسانهای دیدر مگلق دارد،

ۀلود را از مریم به ارث نُاد؟ کلیسهای کامولیهک رامهد بهه ایهن سهؤال اما چرا عیسد یک ماهیت نناه

دهد ا این نوید مریم فاقد نناه بود، اما کتاب م دد در هیچ کجا این را مگلیم مندپاسخ داده ا مد

نهاه را بهه ارث ریم از مهادرش ایهن نکنهد )در ایهن صهورت چهرا مهبه هیچ عنوان مشنل را برطرف مند

منها مانع از انت ال ننهاه ال دد در مریم، نهنُاد؟(. راه حلر بهرت این است که بدوییم حت ً عمل راح

ۀسهاید مهانع از انت هال ننهاه از طور مگجاهاز یوسف شد )چون عیسد پدر انساند نداشت(، بلنهه بهه

رس ادا اوانهده اواههد ا پ از این را، ۀن مولود م درد.. ال دد بر مو اواهد ۀمد.مریم نیا شد: "راح

 1، مرجمۀ هاارو نو(.1:35شد" )لوقا 
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 های انسانی.ضعف و محدودیت .2

 الف. عیسد یک بدن انساند داشت.

این ح ی ت که عیسد یک بدن انساند مانند بدن ما داشهت، در بسهیاری از عزهارات کتهاب م هدد 

کودکهان دیدهر، از  (. ماننهد همهۀ7:2دان انسهاند متولهد شهد )لوقها شود. اا مانند همۀ نوزادیده مد

نشت ا لخف ادا بها اا داران کودکد به بارنسالد رشد کرد: "کودک، پُر از حنمت، کالم ا قوی مد

کهرد ا بهه پسهند رشهد مد ا قامهتنوید: "عیسد در حنمهت (. بگالاه، لوقا به ما مد40:2بود" )لوقا 

 (.52:2ادا ا مردم بود" )لوقا 

کنهار چهاه  شهده بهود، در اسهتهاهوانیم: "عیسهد کهه از سهفر عیسد مانند ما استه شهد، چهون مد

" )یوحنها اممشهنه(. اا مشنه شد، چون اقتد رای صهلیب بهود نفهت: " 6:4نشست" در سامره )یوحنا 

. (2:4شهد" )متهد  نرسهنهاهوانیم "(. بگد از ایننه چههل راز در بیابهان رازه نرفتهه بهود، مد28:19

شهد، چههل راز رازه ناهد ااقات از لحاظ جس ند ضگیف بهود، چهون اقتهد در بیابهان اسوسهه مد

ی که قورت جس ند انسهان م ریزهاً بهه راد ا انهر رازه بیشهرت طور کامهل از بهین مهدنرفته بود )ما حدر

اا را کهرد(. در ایهن هندهام "فرشهتدان ۀمهده ناپهذیری اارد مدیافت، ۀسیب جسه ند جاانادامه مد

(، ظاهراً برای مراقزت از اا ا فراهم کردن ملذیه ۀمدند ما زمانینه اا قهورت 11:4ادمت کردند" )متد 

های عیسد از لحاظ جسم انساند اش زماند دیده کافد یافته ا از بیابان اار  شود. اا  محدادیت

شهد، ه نخهور  (. حیات ا عملنرد جسم انساند اش متوقهف46:23شد که بر رای صلیب ُمرد )لوقا 

 شود.که حیات ا عملنرد بدن ما با مرگ متوقف مد

عیسد در یک بدن جس ند ا انساند از مردنان برااست، انرچه این بدن کامهل شهده بهود ا دیدهر 

در مگرض ضگف، بی ری یا مرگ نزود. اا بارها بهه شهانردانش نشهان داد کهه بهدن جسه ند ااقگهد 

ماننهد مرا بزینید، اودم هستم، به من دست بانید ا بزینید، شزح  نوید: "دستها ا پاهایدارد. اا مد

(. اا بههه ۀنههها نشههان داد ا مگلههیم داد کههه "نوشههت ا 39:24" )لوقهها مههن نوشههت ا اسههتخوان نههدارد

استخوان" دارد ا رصفاً "شزح" بدان جسم نیست. نواه دیدر بر این ح ی ت این است کهه "یهک منهه 
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؛ م ایسه کنید با ۀیۀ 42:24را برداشت ا پیش چشم ۀنها اورد" )لوقا ماهد بریان پیش اا ۀاردند. ۀن 

 (.13، 9:21؛ 27، 20، 17:20؛ یوحنا 30

عیسد با این جسم انساند )انرچه یک جسم قیام کردو کامل بود( به ۀس ن نیا صگود کرد. اا پیش 

(. 11:17ایسه کنید با ؛ م 28:16رام" )یوحنا کنم ا به سوی پدر مداز رفنت نفت: "دنیا را مرک مد

نحوو صگود عیسد به ۀس ن طهوری بهود کهه ادامهۀ حیهات اش در بهدن جسه ند در زمهین ا ادامهۀ 

حیامش در این جسم در ۀس ن را نشان دهد. چند ۀیه بگد از ایننه عیسد به ۀنها نفت: "شزح مانند 

ادینهد نعیسد "ۀنها را مها اوانیم که (، در انجیل لوقا مد39:24من نوشت ا استخوان ندارد" )لوقا 

داد از ۀنهها های برافراشته ایشان را برکت داد. درحهالد کهه ۀنهها را برکهت مهدبیت َعنیا بُرد ا با دست

اهوانیم: "درحالینهه همهه ر اعه ل مدد(. همچنهین 51-50:24جدا ا به عامل باط برده شهد" )لوقها 

 (. 9:1پدید ساات" )اع ل شان نادیدند، باط برده شد ا ابری اا را از نظر ایمد

دهند که جسم انساند عیسد از هر لحهاظ پهیش از رسهتاایاش همۀ این ۀیات در کنار هم نشان مد

مانند جسم ما بود، ا بگد از رستاایاش همچنان یک جسم انساند با "نوشت ا اسهتخوان" بهود، امها 

از مردنهان اهواهیم کامل شده بهود، جسهمد کهه مها ههم در هندهام بازنشهت مسهیح ا په  از قیهام 

یابهد، چهون صهگود طهوری طراحهد حیات عیسد در این جسم انساند در ۀسه ن ادامهه مد 2داشت.

 شده که این را مگلیم دهد. 

 ب. عیسد یک ذهن انساند داشت.

نوید اا مانند همهۀ کودکهان دیدهر از یهک ( مد52:2" )لوقا کرد"در حنمت... رشد مدایننه عیسد 

کهه چدونهه لهذا بخهورد، حهرف بانهد، بخوانهد ا بنویسهد ا از  اا یهاد نرفهت -کردفرایند یادنیری عزور 

(. ایههن فراینههد یههادنیری عههادی، بخشههد از 8:5االههدینش اطاعههت کنههد )مراجگههه کنیههد بههه عاانیههان 

 انسانیت ااقگد مسیح بود.
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د د نشهت، ماننهکند که به زمین بازاواهبینیم که اقتد عیسد دربارو رازی صحزت مدهمچنین مد

ک  اها نهدارد، نهه فرشهتدان ۀسه ن ا نهه ما یک ذهن انساند داشت: "اما از ۀن راز ا ساعت ههیچ

  3(.13:32پرس، ف   پدر از ۀن ۀناه است" )مرق  

 پ. عیسد یک جان انساند ا عواطف انساند داشت.

ن ب شهدبینیم. عیسهد قزهل از مصهلو ز جان )یا راح( انسهاند عیسهد را مهدهای متگددی اما نشانه

نویسهد: "اقتهد عیسهد (. یوحنا اندکد بگهد مد27:12است" )یوحنا  مضخربنفت: "حاط جان من 

(. در ههر دا ۀیهه، کلمهۀ پریشهان ا مضهخرب 21:13شهد" )یوحنها  پریشهاناین را نفت راحهاً سهخت 

راد کهه مشهورش ای که لالزاً برای کسهاند بنهار مهداست، کلمه tarassoنشاندهندو اصخالح یوناند 

د یا یک اخر نانهاند لافلدیرشان کرده است. بگالاه، پهیش از مصهلوب شهدن، اقتهد عیسهد هستن

(. ایهن لهم 38:26متوجه رنج اود شد، نفت: "جان من از شدت لم نادیک بهه مهرگ اسهت" )متهد 

 نرفت.شد، جانش را مدۀن در شدید بود که احساد کرد انر از این بیشرت مد

ااطر ایه ن ۀن فرمانهدو نظهامد "مگجهب کهرد" داشهت. اا بهه عیسد نسرتو کامل عواطف انسهاند را

(. با قلزد پر احسهاد دعها کهرد: 35:11ااطر مرگ ایلگازر با انداه نریست )یوحنا (. به10:8)متد 

از درنهاه اهداید کهه بهه رههاید اا از مهرگ  ناله ا اشک با"عیسد در زمان زندند اود بر رای زمین 

ااطر این که کامالً مسلیم بهود، دعهایش مسهتجاب را اواست ا بهقادر بود دعا کرد ا حاجت اویش 

 (. 7:5شد" )عاانیان 

ا  اطاعهت را ۀمواهتنوید: "هرچند پرس بود، به مصهیزتهاید کهه کشهید، نویسندو عاانیان به ما مد

، مرجمۀ قهدیم(. بها 9-8:5کامل شده، جمیع مخیگان اود را سزب نجات جااداند نشت" )عاانیان 

موانسهت "اطاعهت را بیهاموزد؟" ظهاهراً اقتهد عیسهد انر عیسد هرنا نناه ننرد، چخور مد این حال

موانسهت مسهئولیت بیشهرتی را برعههده بدیهرد. هرچهه شد، مانند همۀ فرزنهدان انسهاند مدبالغ مد

موانستند مورقگهات بیشهرتی از اا داشهته باشهند، ا پهدر ۀسه ند اش شد، پدر ا مادرش مدبارنرت مد

نست منالیف دشوارمری را به اا بسپارد ما با قورت ماهیت انساند اش انجام دهد. با هر منلیهف موامد
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نوید(، موان ااالقد طور مشخص مدبه 8:5دشوارمر، حتد اقتد شامل رنجها بود )چناننه عاانیان 

ایهن  مهوانیم بدهوییمیافهت. مدا انساند عیسد، موان اطاعت اش در موقگیتهای دشوارمر افاایش مد

"ستون ااالقد" اا با یرین دشوارمر م ویت شد. با این حال در همۀ اینها هرنا حتد ینزار هم ننهاه 

 ننرد.

 گناهی.بی .3

کند که عیسد انسان کاملد مانند ما بهود، امها ایهن را ههم مأییهد اضوح مأیید مدانرچه عهدجدید به

زنهدند اش ننهاه ننهرد. بگضهیها ننهاه بهود ا هرنها در کند که عیسد فهرق مهمهد داشهت: اا بدمد

کننهد. اند که انر عیسد نناه ننرد، پ  ااقگاً انسان نزود، چون همۀ انسهانها ننهاه مدمخالفت کرده

شود. سادند رد مداما اقتد دریابیم که انسانها اکنون در رشای  لیرطزیگد هستند، این مخالفت به

د. ۀدم ا حهوا در بها  عهدن، پهیش از ننهاه، ااقگهاً ادا ما را نناهنار نیافرید، بلنه م دد ا عادل ۀفری

انسان بودنهد ا مها اکنهون انرچهه انسهان هسهتیم، امها مخهابق طهرح ا الدهوی مهورد نظهر اهدا عمهل 

 نناه ما احیا شود.کنیم، ما زمانینه انسانیت کامل ا بدمند

موانسهت دبینیم کهه شهیخان منهدجدید مگلیم داده شده اسهت. مها مهدعنناهد عیسد بارها در بد

عیسد را با موف یت اسوسه کند ا بگد از چهل راز مالش برای قانع کردن اا به نناه، شنست اهورد: 

های اهود را بهه پایهان رسهانید مهدمد اا را منهها نذاشهت" )لوقها "شیخان په  از ۀننهه یهام اسوسهه

یسههد (. مهها در اناجیههل همنظههر )متههد، مههرق  ا لوقهها( هههم هههیچ نشههاند از اخهها از طههرف ع13:4

موانهد ننهاهد بینیم. عیسد از یهودیاند که با اا مخالفت کردند، پرسید: "کدام یند از شه  مدمند

 ( ا هیچ پاسخد ندرفت.46:8به من نسزت دهد؟" )یوحنا 

مههر اسههت. عیسههد ایههن اعالمیههۀ ننههاهد عیسههد در انجیههل یوحنهها رصیحهای مربههوط بههه بدبیانیههه

(. انر نور را نشهاندهندو راسهتد ا پهاکد 12:8یا هستم" )یوحنا اندیا را بیان کرد: "من نور دنشدفت

کنهد منزهع ح ی هت ا پهاکد ااالقهد ا قداسهیت در ااالقد بدانیم، پ  عیسهد در اینجها ادعها مد

ننهاه بیهان شهود. مواند موس  یک شخص بدیک ادعای متحیررکننده ا ادعاید که ف   مد -دنیاست
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سازد به عمل ر ۀس ن نفت: "من همیشه ۀنچه اا را اوشنود مدبگالاه، اا در مورد اطاعت از پدرش د

کند: "مهن همیشهه ۀنچهه اا را ؛ فگل زمان حال، ح ر عمل پیوسته را ایجاد مد29:8ۀارم" )یوحنا مد

موانست بدوید: "من احنام پهدر ۀارم"(. عیسد در اااار زندند اش مدسازد به عمل مداوشنود مد

(. مهم است که اقتهد عیسهد در نهاد 10:15حزت اا ساکن هستم" )یوحنا ام ا در مرا اطاعت منوده

نیری کنهد: شد، پیالمُ  با اجود امهامات یهودیان، ف   موانست اینخهور نتیجههپیالم  محاکمه مد

 (.38:18"من در این مرد هیچ جرمد نیافتم" )یوحنا 

ب اسهت کهه ندویهد اا "جسهم ندند کند، مراقهنوید عیسد ۀمد ما مانند یک انسان ز اقتد پول  مد

ستاد" )رامیان جسم نناه ا برای نناه فر  "شزیهنوید ادا پرسش را نناهنار" بر اود نرفت، بلنه مد

کنهد )دام قرنتیهان عنوان "اا را کهه ننهاه نشهناات" اشهاره مد، مرجمۀ قهدیم(. اا بهه عیسهد بهه3:8

د اسوسهه شهد، امها همامهان مأکیه کند کهه عیسهد، مرجمۀ قدیم(. نویسندو عاانیان مأیید مد21:5

" الد مرمنهب ننهاه ندردیهدست مانند ما در هر چیا اسوسه شد، کند که اا نناه ننرد: عیسد "در مد

عیب ا از نناهناران جهدا شهده ا ۀزار ا بد(. اا کاهن اعظمد است که "قداد ا بد15:4)عاانیان 

ای نویهد: "بهره. پهرتد دربهارو عیسهد مد، مرجمۀ قهدیم(26:7از ۀس نها بلندمر نردیده" )عاانیان 

کند ما ۀزادی اا از هر ناپاکد (، اا از مصویر عهدعتیق استفاده مد19:1ن ص ا عیب" )اال پرتد بد

کند: "ههیچ ننهاه ننهرد ا َمنهر در زبهانش یافهت نشهد" ااالقد را مأیید کند. پرتد مست ی ً بیان مد

رد، این "عادلد برای ظاملان ]بود[، ما ما را ناد ادا ، مرجمۀ قدیم(. اقتد عیسد مُ 22:2)اال پرتد 

کنهد: اش، اا را اینخهور اخهاب مد، مرجمۀ قهدیم(. یوحنها در االهین رسهاله18:3بیاارد" )اال پرتد 

ننهاه اسهت" )اال یوحنها نویهد: "اا کهامالً بد( ا مد1:2"عیسد مسیح که عادل اسهت" )اال یوحنها 

نناهد مسیح در همۀ بخشهای اصلد عهدجدیهد مگلیم ااضح بدموان مننر سختد مد(. پ  به5:3

 شد. اا ااقگاً انسان بود، الد بدان نناه.

( در زندند ما اهمیت زیهادی دارد. 15:4این ح ی ت که عیسد "در هر چیا" اسوسه شد )عاانیان 

ها، اسوسههکند کهه در ایهن مواند برای ما دشوار باشد، اما کتاب م دد مأیید مدانرچه درک ۀن مد
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ها دست یافت. "چون اود اا اسوسهه ا رنهج دیهده عیسد به مواناید درک ما ا کمک به ما در اسوسه

(. نویسهنده 18:2ها رابهرا هسهتند، یهاری فرمایهد" )عاانیهان است، قادر است ۀناند را که با اسوسه

سازد که اا ماننهد مدادامه داده ا مواناید عیسد در همدردی با ضگفهای ما را به این ح ی ت مرمز  

اا باشهد، های مها بهدما اسوسه شد: "زیرا کاهن اعظمد ما کسد نیست که از همهدردی بها ضهگف

بلنه کسهد اسهت کهه درسهت ماننهد مها در ههر چیها اسوسهه شهد، الهد مرمنهب ننهاه ندردیهد. په  

ت یافتهه در بخش ادا نادیک شویم ما رحماللفظد: بنابراین[ بیاهید ما با دلیری به مخت فید]محت

 (. 16-15:4اقت احتیا  از اا فید یابیم" )عاانیان 

این برای ما کاربرد عملد دارد: در هر رشایخد که با اسوسه در کشمنشهیم، بایهد بهه زنهدند مسهیح 

فنر کنیم ا بپرسیم که ۀیا اا با رشای  مشابهد مواجه نشهد. مگمهوطً بگهد از یهک یها دا لحظهه مفنهر، 

هاید مواجهه شهد کهه انرچهه اید در زندند مسهیح فنهر کنهیم کهه اا بها اسوسهههموانیم به منونهمد

 شویم.جاهیات ینساند نداشتند، اما بسیار شزیه به رشایخد بودند که ما هر رازه با ۀنها مواجه مد

 توانست گناه کند؟آیا عیسی می .4

 ناپهذیرینناهدربارو ح نناه کند؟" بگضیها شود: "ۀیا ممنن بود مسیناهد ااقات این سؤال ایجاد مد

رمناب نناه". )کلمۀ طمهین ایگند "نامواند در  ناپذیرینناهکنند، که در ۀن کلمۀ مسیح استدطل مد

peccare موانسهت ننهاه نوینهد انهر عیسهد مندای دیدر مخهالف انهد ا مدیگند "نناه کردن"(. عده

موانهد ااقگهد باشهد، انهر موانست ااقگد باشد، چون چخور یهک اسوسهه مدهایش مندکند، اسوسه

 شَونده نتواند نناه کند؟اسوسه

اضهوح چهه مأییهدی برای پاسخ به این سؤال باید از یک طرف مشخیص بهدهیم کهه کتهاب م هدد به

( کتهاب م هدد 1زند دارد. )کند، ا از طرف دیدر چهه چیهای از طهرف مها بیشهرت ماهیهت ن نههمد

رد )به مخالب باط مراجگه کنیهد(. دربهارو ایهن ح ی هت کند که مسیح هرنا نناه نناضوح مأیید مدبه

کنهد کهه عیسهد اسوسهه شهد ا اضوح مأیید مد( همچنین به2نزاید هیچ سؤالد در ذهن ن باشد. )

(. انر ما به کتاب م دد ای ن داریم، پ  باید مأکید کنیم 2:4های ااقگد بودند )لوقا اینها اسوسه
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( 3(. )15:4، الد مرمنب نناه ندردید" )عاانیهان اسوسه شد "درست مانند ما در هر چیاکه مسیح 

، 13:1شهود" )یگ هوب همچنین باید با کتاب م دد مأیید کنیم که "ادا با ههیچ بهدی اسوسهه مند

شود: انر عیسد کامالً اهدا بهود، ا در عهین حهال مرجمۀ هاارو نو(. اما در اینجا این سؤال دشوار مد

اضهوح ا بارهها ۀن را مگلهیم یر استدطل اواهیم کهرد کهه کتهاب م هدد بهکامالً انسان بود )ا ما در ز

موانسهت بها بهدی اسوسهه نوعد( عیسهد "منددهد(، پ  ۀیا نزاید این را هم مأیید کنهیم کهه )بههمد

 شود؟"

های دشوار این مأییدهای رصیح کتاب م دد، اضگیت دشوار مشابهد را برای مگداد دیدری از ۀموزه

دهد که انر مسهت ی ً در مضهاد نزاشهند، ه ظاهراً کتاب م دد چیاهاید را مگلیم مدکند کایجاد مد

حداقل بسیار دشوار است که ۀنها را در ادراک ن با هم مرکیب کنیم. در این منونه، مها مضهاد ااقگهد 

نوید "عیسد اسوسه شد" ا "عیسد اسوسهه نشهد" )انهر "عیسهد" ا نداریم. کتاب م دد به ما مند

بهود(. کتهاب رفتنهد، ایهن یهک مضهاد مدطور ینسهان بنهار مدد" دقی اً در هر دا جمله به"اسوسه ش

نوید "عیسد اسوسه شد" ا "عیسد کامالً انسان بود" ا "عیسد کهامالً اهدا بهود" ا م دد به ما مد

کنهد کهه مواند اسوسه شود". این مرکیب مگالیم از کتاب م دد، این احت ل را ایجهاد مد"ادا مند

مهوانیم کنیم، بیشهرت مدد ما نحوو عملنرد ماهیت انساند ا الهد عیسد را در کنار هم درک مهداقت

موانست اسوسه شود ا با ایهن حهال از یهک لحهاظ دیدهر طری د را درک کنیم که اا از یک لحاظ مد

 اسوسه نشود. )در مخالب زیر بیشرت در مورد این احت ل صحزت اواهد شد.(

کنیم راه ای فرامر از مأییهدهای ااضهح کتهاب م هدد پردااتهه ا سهگد مهدپ  در این قسمت به چی

موانست نناه کند، پیشنهاد کنیم. امها بایهد مشهخیص بهدهیم حلرد برای این مشنل که ۀیا مسیح مد

صورت راشهای پیشهنهادی مرکیهب مگهالیم نونهانون کتهاب م هدد اسهت ا که این راه حل بیشرت به

شههود. بهها در نظههر نههرفنت ایههن موضههون، کتههاب م ههدد ح یههت مند های رصیههحمسههت ی ً بهها بیانیههه

منهاید ا مست ل از ماهیت الهد اا ( انر ماهیت انساند عیسد به1) 4موانیم بدوییم:شایستدد مدبه

بود، پ  این یک ماهیت انساند مانند ماهیتد بود که ادا به ۀدم ا حوا داد. این عاری از نناه بهود، 
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( اما ماهیت انسهاند عیسهد هرنها جهدا از امحهاد بها ماهیهت 2. )ست نناه کندموانمداما به هرحال 

عنوان اهدای ااقگهد ا انسهان ااقگهد بهود. ای کهه اا در رَِحهم قهرار نرفهت، بههالهد اا نزود. از لحظه

( انرچهه عیسهد چیاههاید را 3ماهیت انساند ا ماهیت الهد اا در یک شخص با هم متحد بودنهد. )

ا مشندد یا ضگف( ف ه  در ماهیهت انسهاند اش مجربهه کهرد، چیاههاید کهه در )از جمله نرسندد ی

ماهیت الهد اا مجربه نشد )به مخالب زیر مراجگه کنید(، اما نناه یک عمل ااالقد نزود که اارد کلر 

( 4نرفهت. )کرد، این ماهیت انساند ا الهد اا را در برمداجود مسیح شود. بنابراین، انر اا نناه مد

شهد، عنوان یک انسان نناه کرده بود، ماهیت انسهاند ا الههد اا اارد ایهن ننهاه مدعیسد به اما انر

ااطر قداسهیت اضهوح بههموانست ادا باشد. با این حال این بهکرد ا مندپ  ادا اودش نناه مد

بود که ممنن  ااقگاً پرسیم که ۀیا ( بنابراین ظاهراً انر ما مد5فناناپذیر ماهیت ادا لیرممنن است. )

نیری کنیم که این امنانپهذیر نزهود. احهدت ماهیهت رسد که باید نتیجهعیسد نناه کند، به نظر مد

 شد.انساند ا الهد اا در یک شخص مانع از این کار مد

موانسهت ااقگهد باشهد؟" مثهال ایهن های عیسد مدماند: "پ  چدونه اسوسهاما این سؤال باقد مد

ااطر ماهیهت الههد کنهد. عیسهد بههیل کند، به این مهورد کمهک مداسوسه که سندها را به نان مزد

کهرد، دیدهر ف ه  بها قهورت ماهیهت موانست این مگجاه را انجام دهد، اما انهر ایهن کهار را مداود مد

اهورد کهه ۀدم شنسهت کهرد، بلنهه در هه ن ۀزمهوند شنسهت مدانساند از ادای پدر اطاعهت مند

کرد. بنابراین، عیسد به ماهیهت الههد اهود منیهه ننهرد مها منداورده بود ا نجات را برای ما حاصل 

نیری کنهیم کهه عیسهد نهه بها موانیم نتیجههشایستدد مدمر کند. به همین مرمیب، بهاطاعت را ۀسان

ای بهرای ننهاه مواجهه شهد )الزتهه قدرت الهد، بلنه ف   با قورت ماهیت انسهاند اش بها ههر اسوسهه

ام نشد، زیرا عیسد در بنارنیری ای ند که انسانها بایهد بنهار نیرنهد، منهاید" انجهرچند که این "به

عنوان یهک ال دد اابسته بود.( قوت ااالقد ماهیت الههد اا بهههر لحظه کامالً به ادای پدر ا راح

موانیم بدوییم که ممنن نزهود شد )ا بنابراین مدنون "حامد"، مانع از ارمناب نناه اا در هر مورد مد
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مر کند ا ها را برای اا ۀسان(، اما اا به قورت ماهیت الهد اود منیه ننرد ما مواجهه با اسوسهنناه کند

 عدم مزدیل سندها به نان در ۀلاز ادمت اش، نشانۀ ااضحد از ۀن است.

اند که ف   کسد که مها ۀاهر بها ها ااقگد بودند؟ بسیاری از الهیدانان اشاره کردهپ  ۀیا این اسوسه

کنهد. ه نخهور کهه طور کامل نیرای ۀن اسوسه را احسهاد مدکند، بهسوسه م ابله مدموف یت با ا 

مرین ازنهه را بلنهد کهرده ا بهاطی رسش ندهه بردار در مسهاب ه، بها موف یهت سهندینیک قهرمهان ازنهه

ا ر کند ازنهه را بلنهد کنهد، الهد ۀن کند ما کسد که سگد مددارد، بیشرت نیرای ۀن را احساد مدمد

داند که این بسهیار دازد، پ  هر مسیحد که ما ۀار ا با موف یت با یک اسوسه مواجه شده، مدانمد

ای کهه بها ۀن مواجهه دشوارمر از مسلیم فوری است. پ  در مورد عیسد هم همینخور بود: هر اسوسه

ر د -ها ااقگهد بودنهد، انرچهه مسهلیم ۀنهها نشهدشد، ما ۀار مواجه شد ا بر ۀن پیراز شد. این اسوسهه

 شان نشد.اا مسلیم زیراها بودند، مرین اسوسهااقع، ۀنها ااقگد

 چرا انسانیت کامل عیسی رضوری بود؟ .5

اش را نوشت، یک مگلیم ارمدادۀمیا بدین مضمون که عیسد یک انسان نزود، اقتد یوحنا االین رساله

، "به نظر dokeoوناند در کلیسا جریان داشت. این ارمداد به داِستیسم مگراف شد، برنرفته از فگل ی

رسیدن، اینخور ظاهر شدن"؛ این نظر مگت هد اسهت کهه عیسهد ااقگهاً یهک انسهان نزهود، بلنهه ف ه  

ی بود که یوحنا نفت ایهنشد ظاهرصورت انسان به ۀمهوزو  . این اننار ح ی ت دربارو مسیح ۀن در جدر

ۀمهدن عیسهد مسهیح در بهر دهیم: هر راحد که نونه مشخیص مدضدر مسیح است: "راح ادا را این

کند، از ادا نیسهت، بلنهه از اداست. ا هر راحد که بر عیسد اقرار مند کند،جسِم برشی اقرار مد

رو نو(. یوحنهای رسهول متوجهه شهد کهه ، مرجمۀ هاا3-2:4ه ن راِح "ضدر مسیح" است" )اال یوحنا 

  هر که اننهار کنهد کهه اننار انسانیت ااقگد عیسد به مگنای اننار چیای در قلب مسیحیت بود، پ

 عیسد در جسم ۀمد، از ادا نیست. 
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بود بینیم که چرا عیسد باید کامالً انسان مدکنیم، دطیل مختلفد را مداقتد به عهدجدید نداه مد

مرین دطیل در اینجها نوشهته شهده ما بتواند مسیحا باشد ا نجات ما را حاصل کند. دا مورد از حیامد

 است.

 ایندو اطاعت.عنوان منالف. به

ااسهخۀ نااطهاعتد اا، ه نخور که در فصل مربوط به نناه دیدیم، ۀدم منایندو ما در با  عدن بود ا به

طور مشابه، عیسد منایندو ما بود ا درجایینهه ۀدم نااطهاعتد به 5ادا ما را هم نناهنار محسوب کرد.

( ا 13-1:4به اسوسهۀ عیسهد )لوقها ا کوماهد کرد، اا برای ما اطاعت کرد. ما این را در عزارات مشها

اضوح در نفتدوی پهول  به (. همچنین7:3-15:2بینیم )پیدایش زمان ۀزمایش ۀدم ا حوا در با  مد

طور که یک نناه موجب محنومیهت دربارو عزارات مشابه بین ۀدم ا مسیح منگن  شده: "پ  ه ن

باشهد ا چناننهه بسهیاری مهه مدنیا، باع  ماهه ا زندند ه عمل یک شخص عادلهمۀ ۀدمیان شد، 

، اطاعت یک نفهردر نتیجۀ رسپیچد یک نفر، نناهنار نشتند، به ه ن طریق بسیاری هم در نتیجۀ 

 (. 19-18:5شوند" )رامیان عادل شمرده مد

( ا ۀدم را "انسهان اال" 45:15مواند مسیح را "ۀدم ۀار" بنامد )اال قرنتیان به همین دلیل پول  مد

بهود مها ، مرجمهۀ قهدیم(. عیسهد بایهد انسهان مد47:15را "انسان دام" )اال قرنتیهان بنامد ا مسیح 

 بتواند منایندو ما باشد ا به جای ما اطاعت کند.

 ب. یک قرباند نیابتد باشد.

جای ما مبیرد ا جاای ما را بپردازد. نویسهندو عاانیهان بهه مها موانست بهانر عیسد انسان نزود، مند

طزم ااطر نسل ابراهیم ۀمده است. پ  کهامالً ا برای یاری فرشتدان نیامد، بلنه بهنوید: "الزته امد

عنوان کهاهن اعظهم ۀنهها در امهور اهدا، رحهیم ا که اا از هر لحاظ مانند برادران اود بشود ما بهه بود

 ااطرطور دقی هرت: "فرانشهاندن اشهم ا لضهب"[ بههافادار باشد ما نناهان مردم را کفاره منایهد ]بهه

، نهه یهک شهدبایهد انسهان مد( عیسهد 14؛ م ایسه کنید بها ۀیهۀ 17-16:2نناهان مردم" )عاانیان 

" از ههر "بایهداواست انسانها را نجات دهد، نه فرشتدان را. اما بهرای ایهن کهار فرشته، چون ادا مد
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بهرای  شد ما بتواند برای ما "کفهاره" شهود، یهک قربهاند کهه جانشهین قابهل قزهولدلحاظ مانند ما مد

موانست مبیرد ما جاای نناهان انسان را بپردازد. شد، مندماست. ما زمانینه مسیح کامالً انسان مند

 موانست برای ما قرباند نیابتد ا جایداین شود. اا مند

دطیل دیدری هم برای وارت انسانیرت عیسد اجود دارد. عیسهد بایهد کهامالً انسهان ا کهامالً اهدا 

(. ایننهه 5:2 ه بین ادا ا انسان را داشته باشد )م ایسه کنید با اال میموماادبود ما ن ش ااسخمد

عنوان طور کاملرت با ما بههها را مجربه کرد، به اا مواناید بخشید که بهعیسد یک انسان بود ا اسوسه

(. انسهانیرت عیسهد یهک 16-15:4؛ م ایسه کنید با 18:2"کاهن اعظم" ما همدردی کند )عاانیان 

(. همهۀ 21:2؛ اال پرتد 6:2ه ا الدو هم برای زندند ما فراهم کرد )م ایسه کنید با اال یوحنا منون

این دطیل به اهمیت حیامد این مأیید که عیسد ف   کامالً ادا نزود، بلنهه کهامالً انسهان ههم بهود، 

 ا کامالً مضمین کند.ر کنند، درنتیجه اا موانست نجات ما اشاره مد

 ب. الوهیت مسیح

منها اا کهامالً انسهان برای منمیل مگلیم کتاب م دد دربارو عیسد مسیح باید مأیید کنهیم کهه نهه ما

شهود، امها کلیسها از بود، بلنه کامالً ادا هم بود. انرچه این کلمه رصیحاً در کتاب م دد دیده مند

ود. برای اشاره به این ح ی هت اسهتفاده کهرده کهه عیسهد، اهدا در جسهم انسهاند به مجسماصخالح 

، عمل ادای پرس بود که از طریق ۀن ماهیت انساند بهر اهود نرفهت. برههان کتهاب م دسهد مجسم

 برای الوهیت مسیح در عهدجدید بسیار نسرتده است. ما باید ۀن را در چند م وله بررسد کنیم.

 ادعاهای مستقیم کتاب مقدس.  .1

سد ادا یا الههد اسهت، بررسهد ننه عیهای مست یم کتاب م دد را دربارو ایدر این بخش ما بیانیه

 کنیم.مد

 ( برای مسیح بنار رفته است.theosالف. کلمۀ ادا )

"ادا"، مگموطً در عهدجدید برای ادای پدر بنهار رفتهه، امها در عزهارات متگهدد، ،theosانرچه کلمۀ 

برای  طور قدرینداین برای اشاره به عیسد مسیح هم بنار رفته است. در همۀ این عزارات، "ادا" به
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اشاره به کسد بنار رفته که االق ۀس ن ا زمین، حاکم بر همه چیا است. این عزارات شهامل یوحنها 

؛ عاانیهان 13:2؛ میتود 5:9؛ رامیان 28:20های قدیمد مر ا بهرت(؛ نوشته)در دست 18:1؛ 1:1

جاهیهات کهم است. چون بگضد از این عزارات بها  1:1(؛ ا دام پرتد 6:45)ن ل قول از ماامیر  8:1

در اینجا این نفتدو منرار نخواهد شد. ف ه  کهافد  6در فصل مربوط به مثلی  مورد بح  قرار نرفت،

عنوان اهدا اشهاره است که بدانید حداقل این هفت عزارت ااضح در عهدجدید، رصیحاً به عیسد بهه

 کنند.مد

رت مسهیحاید ۀشهنا دیهده را برای مسیح بنهار بهرده، در یهک عزها ادایک منونه در عهدعتیق که نام 

شود: "زیرا که برای ما الدی زاییده ا پرسی به ما بخشیده شد ا سلخنت بر داش اا اواهد بهود ا مد

 ، مرجمۀ قدیم(.6:9... اواهد شد" )اشگیا ادای قدیراسم اا عجیب ا مشیر ا 

 برای مسیح بنار رفته است. (kyrios)ب. کلمۀ ادااند 

( ف   برای اشارو مؤدبانه به یک شخص برمر بنار رفته که kyriosاند )یون ادااندناهد ااقات کلمۀ 

(. نهاهد 11:4؛ یوحنها 63:27؛ 30:21؛ 27:13ست )مراجگه کنید بهه متهد ۀقام ریزاً مگادل کلمۀ 

(. بها ایهن حهال ایهن 40:21؛ 24:6ااقات این ف   به مگنای "ارباِب" یک لالم یا بهرده اسهت )متهد 

طور متهداال در زمهان مسهیح ر رفتهه )مرجمهۀ یونهاند عههدعتیق کهه بههکلمه در سپتواجنت ههم بنها

 " یها )چناننهه منهررراً مرجمههyhwh" ،yahwehای برای کلمۀ عای عنوان مرجمهشد( بهاستفاده مد

مرمزه در عههدعتیق بهه  6814برای مرجمۀ نام ادااند  kyriosیا "یهوه" است. کلمۀ  شده( "ادااند"

است. بنابراین هر اوانندو یوناند زبان در زمان عهدجدیهد کهه دانشهد دربهارو  زبان یوناند بنار رفته

نهام کسهد بهود کهه  اداانهدزمینۀ مناسب، کلمۀ شد که در پیشعهدعتیق یوناند داشت، متوجه مد

 االق ا ندهدارندو ۀس ن ا زمین، ادای قادر مخلق است. 

موان بها مفههوم مسیح بنار رفته که ف   مدهای بسیار در عهدجدید، "ادااند" برای اکنون در منونه

عنوان "اداانهد" در نظهر نرفهت، اداانهدی کهه یههوه یها اهوِد اداسهت. ایهن قدریند عهدعتیق بهه

اندیا است: "امهراز در شههر دااد بنارنیری "ادااند"، در کالم فرشته به شزانان در بیت لحم، حیرت
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(. انرچهه ایهن 11:2اسهت" )لوقها  اداانهدیح ا ای برای ش  به دنیا ۀمده است کهه مسهدهندهنجات

اوانیم، اما باید بدانیم که برای کل ت برای ما ۀشناست، چون بارها در داستان کریسم  این را مد

شد، "مسیح" )یها صورت نوزاد متولد مدۀار بود که بشنوند کسد که بهیهودیان قرن ینم چ در مگجب

 یگند اوِد ادااند ادا!  -"ادااند" هم بودا بگالاه، این مسیحا،  7"مسیحا"( بود،

زنهد: "راه را نوید یحیهد مگمیهد دهنهده در بیابهان فریهاد مدبینیم که متد مدما منونۀ دیدری را مد

ن هل قهول  3:40(. یوحنها از اشهگیا 3:3ۀماده سازید ا مسیر اا را هموار سهازید" )متهد  ادااندبرای 

زمینۀ این عزارت ۀید. اما پیشکند که به میان قوم اش مدکند که دربارو ادااند ادا صحزت مدمد

 اهوِد اداانهدد اسهت. یگنهد بها ۀمهدن عیسهد، سازی راه برای ۀمدن عیسبرای ن ش یحید در ۀماده

 اواهد ۀمد. 

کنهد، اهودش را اداانهد حهاکم مخلهق در سهؤال مد 1:110اقتد عیسد از فریسیان دربارو مامهور 

 نفت: بر دست راست من بنشین ما دشمنان مهو را من اداانداند به کند: "اداعهدعتیق مگرفد مد

(. مگند ااقگد این بیانیه این است: "ادای پدر به ادای پرس 44:22زیر پاهای مو قرار دهم" )متد 

داننهد کهه اا دربهارو اهودش نفت )ادااند داااد(، "بر دسهت راسهت مهن بنشهین...". فریسهیان مد

، "اداانهد" در kyriosنهوان عکنهد کهه طیهق نوان کسهد مگرفهد مدعکند ا اودش را بهصحزت مد

 عهدعتیق است.

شود، جایینه "ادااند" نام رایجد برای اشاره به مسهیح اسهت. این کاربرد، بارها در رساطت دیده مد

گند ادای پدر که ۀفرینندو همه چیا اسهت ا مها بهرای اا زنهدند ی -نوید: "یک ادا هستپول  مد

اسیلۀ اا ۀفریده شهد ا مها اجود دارد، یگند عیسد مسیح که همه چیا به یک ادااند  کنیم ا ف مد

ا بسههیاری از عزههارات دیدههر در  3:12؛ م ایسههه کنیههد بهها 6:8کنیم" )اال قرنتیههان در اا زیسههت مههد

 رساطت پول  ا رساطت کلد(.

 پ. ادعاهای قدریند دیدر دربارو الوهیت.
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در اشهاره بهه مسهیح، عزهارات دیدهری را داریهم کهه شهدیداً  ادااندا  اداما عالاه بر بنارنیری کلمۀ 

کنند. اقتد عیسد به مخالفان یهودیش نفت ابراهیم راز اا )راز مسهیح( الوهیت مسیح را اعالم مد

را دیده بود، ۀنها با اا مخالفت کردند: "مهو هنهوز پنجهاه سهال ههم نهداری په  چدونهه ممنهن اسهت 

(. در اینجا یک پاسخ مناسهب بهرای اازهات جهااداندد عیسهد 57:8یوحنا ابراهیم را دیده باشد؟" )

ایههن اسههت: "پههیش از ۀننههه ابههراهیم باشههد، مههن بههودم". امهها عیسههد ایههن را ندفههت. بلنههه مخلههب 

(. 58:8" )یوحنها هستم منمری را اظهار کرد: "بی ین بدانید پیش از ۀننه ابراهیم باشد، دهندهمنان

رسید مرمیزشان منخ د نیست: "پیش از ۀننه هم مرکیب کرد که به نظر مدای را با عیسد دا اعالمیه

چیای در نذشته امفاق افتد ]ابراهیم بود[، چیای در زمان حال امفاق افتاد ]مهن هسهتم[". رههاان 

نوید. اقتد اا نفت: "مهن هسهتم"، یهودی بالفاصله فهمیدند که اا با مگ  یا لیرمنخ د سخن مند

( مگرفهد 14:3" )ارا  هستم ۀننه هستمعنوان "کرد که اودش را به موسد بهر مدکالم ادا را منرا

عنوان دانست، عنواند که با ۀن ادا اودش را بهکرد. عیسد عنوان "من هستم" را متگلق به اود مد

اجود ازلد مگرفد کرد، اداید که منشهأ اجهود اهودش اسهت ا همیشهه بهوده ا اواههد بهود. اقتهد 

کنهد. دانستند که اا ادعای اداید مدنیۀ لیرعادی، مؤکد ا صادقانه را شنیدند، مدیهودیان این بیا

"ۀنها سن  برداشتند که به سوی عیسد پرماب کنند الد اا از نظر مهردم دار شهد اعزادمدهاه را مهرک 

  8(.8:59کرد ا رفت" )یوحنا 

است: "من الف ا یها، اال ا یک ادعای قدریند دیدر دربارو الوهیت، بیانیۀ عیسد در پایان مناشفه 

مرکیهب  8:1(. اقتد این با بیانیۀ ادای پهدر در مناشهفه 13:22ۀار، ابتدا ا انتها هستم" )مناشفه 

شود: "من الف ا یا هستم"، این متشنل از ادعای قدرینهد دربهارو الوهیهت برابهر بها اهدای پهدر مد

 انتهاست.است. حاکم مخلق بر همۀ ماریخ ا همۀ ۀفرینش، عیسد ابتدا ا 

موان در این ح ی ت یافت که عیسد اود را "پرس  ادعاهای مربوط به الوهیت را مدهای بیشرتِ نشانه

کند. این عنوان هشتاد ا چهار بهار در چههار انجیهل بنهار رفتهه، امها ف ه  موسه  انسان" اخاب مد

(. 18:9با لوقا  13:16عیسد ا برای صحزت دربارو اودش بنار رفته است )مثالً موجه کنید به متد 
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( ف ه  ینزهار در theدر ب یۀ عهدجدید، عزارت "پرس انسان" )بها حهرف مگریهف مگرفهه، در اندلیسهد 

کنهد. ایهن اصهخالح عنوان پرس انسان اشاره مدبنار رفته، جایینه استیفان به مسیح به 56:7اع ل 

موجودی مانند "پرس انسان" را را در نظر دارد که دانیال  7زمینۀ اود، رایای دانیال نظیر در پیشبد

مها جمیهع قهوم هها ا اطیام رسید" ا "سلخنت ا جالل ا ملنوت به اا داده شده بهود دید که "ناد قدیم

ا ملنهوت اا زایهل  زاال اسهتامتها ا زبانها اا را ادمت منایند. سهلخنت اا سهلخنت جهااداند ا بهد

که این "پرس انسان" با "ابرهای ۀسه ن  اندیا است، مرجمۀ قدیم(. حیرت14-13نخواهد شد" )ۀیات 

کنهد کهه منشهأ ۀسه ند داشهت ا اضوح دربارو کسد صحزت مد(. این عزارت به13:7ۀمد" )دانیال 

به اا عخا شده بود. کاهنان اعظم ننتۀ این عزهارت را نادیهده ندرفتنهد،  همۀ جهان سلخنت جااداند

بر دست راست قادر مخلق نشسته ا بر ید که اقتد عیسد نفت: "بگد از این پرس انسان را اواهید د

اخاناپهذیر بهود ا کهاهن اعظهم ا  14-13:7(. اشاره به دانیهال 64:26" )متد ۀیدابرهای ۀس ن مد

کرد که حاکم جااداند دنیها بها منشهأ ۀسه ند اسهت کهه در دانستند که عیسد ادعا مدشورایش مد

فتنهد: "اا کفهر نفهت... اا مسهتوجب اعهدام رایای دانیال دربارو ۀن صحزت شده اسهت. بالفاصهله ن

رصاحت ادعاهای قدریند سلخنت جهااداند بهر (. در اینجا عیسد نهایتاً به66-65:26است" )متد 

دنیا را که قزالً در بنارنیری منررر عنوان "پرسه انسهان" بهه ۀن اشهاره کهرده بهود، بهرای اهودش بنهار 

 برد. مد

( یها انسهان 15:2مواند ف   برای اشاره به ارساهیهل )متهد انرچه عنوان "پرس ادا" ناهد ااقات مد

نجهات یافتهه )رامیهان   طور کلرد انسهان(، یا به38:2عنوان کسد که موس  ادا ۀفریده شده )لوقا به

عنوان پرسه هاید اجود دارند که عزارت "پرس ادا" به عیسهد بهه( بنار راد، اما منونه23، 19، 14:8

؛ 5:17؛ 30-25:11کنند که با ادا برابر است )مراجگه کنیهد بهه متهد مدۀس ند ا جااداند اشاره 

شههود کههه (. ایههن مخصوصههاً در انجیههل یوحنهها دیههده مد8، 5، 3-1:1؛ عاانیههان 28:15اال قرنتیههان 

کنهد ( کسهد کهه کهامالً پهدر را ۀشهنار مد49، 34، 18، 14:1عیسد پرس یدانهۀ پهدر اسهت )یوحنها 

مهوانیم بهرای حیهات جهااداند بهه اا عنوان پرس ۀن در عظیم است کهه مد(. اا به9:14؛ 19:8)یوحنا 
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(. همچنهین اا 31:20؛ 36، 16:3موان دربارو مخلوقهات نفهت: یوحنها اعت د کنیم )چیای که مند

همۀ اقتدار را از پدر در ااتیار دارد ما حیات بخشد، دااری نهاید را اعالم کند ا بر همدهان سهلخنت 

عنوان پرس موس  پدر فرستاده شده بود (. اا به15:16؛ 17:10؛ 25، 22-20:5؛ 36:3کند )یوحنا 

 (.36:10؛ 23:5؛ 37:3ا بنابراین پیش از ۀننه به جهان ۀید، اجود داشته است )یوحنا 

، شدیداً الوهیت اا در مورد مسیحهند که شوند ما عنوان "پرس ادا" را نشان داین عزارات مرکیب مد

 کنند، کسد که در همۀ صفامش با ادای پدر برابر است. د در مثلی  مأیید مدعنوان پرس ازلرا به

 ای که عیسی از صفات الهی برخوردار بود.نشانه .2

های زیهادی از عالاه بر مأیید ااص الوهیت عیسد در عزارات بسیاری که در باط ن ل شهد، مها منونهه

 کنند.د اا اشاره مدبینیم که به شخصیت الهاع ل را در داران زندند عیسد مد

-26:8را نشان داد، اقتد با یک کالم طوفان دریها را ۀرام کهرد )متهد قدرت مخلق اش )الف( عیسد 

 (. 11-1:2(، ا ۀب را به رشاب مزدیل کرد )یوحنا 19:14(، نان ا ماهد را منثیر کرد )متد 27

اهیم باشهد، مهن هسهتم" اود را زماند اظهار کرد که نفت: "پیش از ۀننهه ابهر  جااداندد)ب( عیسد 

 (.13:22، به نفتدوی باط مراجگه کنید(، یا "من الف ا یا هستم" )مناشفه 58:8)یوحنا 

( ا در ۀنهاهد از ایننهه "از 8:2عیسد در ۀناهد اا از افنار مردم منایان شد )مرق   علم مخلق)پ( 

شهناات" سهلیم کهرد مدابتدا کساند را که ایه ن نداشهتند ا همچنهین ۀن کسهد را کهه بگهداً اا را م

موانسهتند از (. ۀناهد عیسد بسیار اسهیع مهر از مناشهفۀ اطالعهامد بهود کهه مهردم مد64:6)یوحنا 

ای نهد در قلهب همهۀ افهراد ۀنهاه بهود طریق عخیۀ نزورت دریافت کنند، چون اا حتد از ای ن یها بد

 (.30:16؛ 25:2)مراجگه کنید به یوحنا 

شهود. امها اقتهد ی ً در طول اهدمت زمینهد عیسهد مأییهد مند، مست حاو مخلق) ( صفت الهد 

شد، موانست بدوید: "زیرا هر جا که دا یها سهه کرد که کلیسا برپا مدعیسد به ۀینده ا زماند نداه مد

(. بگهالاه پهیش از ۀننهه زمهین را 20:18" )متد هستمدر میان ۀنها  من ۀنجانفر بنام من جمع شوند، 

 (.20:28فت: "من هر رازه ما ۀار با ش  هستم" )متد مرک کند، به شانردانش ن
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)چ( حاکمیت الهد عیسد، ۀن نهون اقتهداری کهه ف ه  متگلرهق بهه اداسهت، در ایهن ح ی هت دیهده 

نزیای عهدعتیق که اعالم کردند: (. براالف ا7-5:2شود که اا موانست نناهان را بزخشد )مرق  مد

" نهویممهن بهه شه  مدز کنهد: "امها ش را با این عزارت ۀلهاهایفرماید"، اا موانست بیانیه"ادااند مد

اندیای دربهارو اقتهدار اهودش. اا موانسهت بها ادعای شهدفت -(44، 39، 34، 32، 28، 22:5)متد 

 اقتدار ادا صحزت کند، زیرا اودش کامالً ادا بود. 

بهود، چیهای  شساااار پرست)ح( یک نواه ااضح دیدر دربارو الوهیت مسیح، این ح ی ت است که اا 

(، 10:19کند، از جمله فرشتدان )مراجگه کنید به مناشفه که دربارو هیچ مخلوق دیدری صدق مند

نوید: "از این جهت ادا اا بلنه ف   مختص به اداست. با این حال کتاب م دد دربارو مسیح مد

ایننهه همهۀ موجهودات  را بسیار رسافراز منود ا نامد را که مافوق جمیع نامهاست به اا عخا فرمود. ما

در ۀس ن ا رای زمین ا زیرزمین با شنیدن نام عیسد زانو بانند. ا همه برای جهالل اهدای پهدر، بها 

دا بهه اه(. همچنهین 11-9:2زبان اود اعرتاف کنند که عیسهد مسهیح، اداانهد اسهت" )فیلیپیهان 

زاده را بهه دنیها تاوانیم: "اقتهد نخسه، چون مددهد که مسیح را پرستش کنندفرشتدان فرمان مد

 (.  6:1" )عاانیان اا را بپرستندادا  فرماید: "همۀ فرشتدانفرستد، مدمد

آیا وقتی عیسی روی زمین بود، بعضی از صفات الهی خود را  رها کورد )نظریوۀ خوود را  .3

 خالی ساخنت(؟

چهون در  نویسد: "پ  همین فنر در ش  باشد که در مسیح عیسد نیا بود کهپول  به فیلیپیان مد

، صهورت لهالم را اهود را اهالد کهردهصورت ادا بود، با اهدا برابهر بهودن را لنیمهت نشهمرد، لهینن 

، مرجمهۀ قهدیم(. در ۀلهاز ایهن مهنت، الهیهدانان 7-5:2پذیرفت ا در شزاهت مردمان شد" )فیلیپیهان 

را اهالد اهود متگددی در قرن نوزدهم، از دیدناه جدیدی دربارو مجسم طرفداری کردند که "نظریهۀ 

صهورت انسهان شود که مگت د است مسیح بگضد از صفات الهد اود را اقتهد به" نامیده مدساانت

کِنوسهی ، اهود را اهالد سهاانت، برنرفتهه از فگهل یونهاند  kenosisدر زمین بود، رها کرد. )کلمهۀ 

kenoo ود را اینخهور مرجمهه شهده: "اه 7:2طور کلد یگند "االد کهردن" ا در فیلیپیهان است که به
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صورت انسان در زمین بود، از بگضد صهفات الههد االد کرد"(. بر اساد این نظریه، اقتد مسیح به

عنوان "اود را االد کرد"، از جمله علم مخلق، حضور مخلق ا قدرت مخلق. این از طهرف مسهیح بهه

 ساند.طور دااطلزانه بود که این کار را کرد ما کار فدیه را به انجام ر محداد کردن اود به

نویهد مسهیح "اهود را از بگضهد قهدرمها مند 7:2موانیم بزینیم که فیلیپیهان مر مدما با بررسد دقیق

کنهد کهه االد کرد" یا "اود را از صفات الهد االد کرد" یا این چیاها. بلنه ایهن مهنت موصهیف مد

بلنهه بها "صهورت عیسد با این "االد کردن" چه کار کرد: اا با مسلیم صهفات اش ایهن کهار را ننهرد، 

عنوان انسهان زنهدند کنهد ا "چهون در شهنل انسهان یافهت شهد، لالم را پذیرفت"، یگنهد ۀمهد مها بهه

، مرجمهۀ 8:2اویشنت را فرامن ساات ا ما به موت بلنه ما به موت صلیب مخیهع نردیهد" )فیلیپیهان 

پهذیرفنت جایدهاه ا  ا برابر با "فرامن سهاانت اهود" ازمینه، "االد کردن" ر قدیم(. درنتیجه این پیش

اهود را اهالد کهرد" "، به جای ایننه این عزهارت را NIVکند. بنابراین، مرجمۀ م ام پایین مفسیر مد

مرجمه کند، ۀن را "اود را هیچ ساات" مرجمه کرده است. االد کردن شامِل ن ش ا م ام است، نهه 

 هده نرفت.صفات واری یا ماهیت. این بدین مگناست که اا یک ن ش فرامن را برع

کند. هدف پول  ایهن بهود کهه فیلیپیهان را مر این عزارت، این مفسیر را ااضح مدزمینۀ نسرتدهپیش

چشمد ]اودپسندی[ ا اوداواهد انجام ندهیهد، بلنهه قانع کند که باید "هیچ عملد را از رای هم

دههد: "بهه نفهع امهه مد( ا بها ایهن مخلهب اد3:2با فرامند، دیدران را از اود بهرت بدانید" )فیلیپیان 

(. سپ  برای ایننه ۀنها را قانع کند کهه 4:2دیدران فنر کنید ا منها در فنر اود نزاشید" )فیلیپیان 

کند کهه ایهن عنوان منونۀ برمر اشاره مدفرامن باشند ا نفع دیدران را در االویت بدذارند، به مسیح به

شهتاقانه بگضهد از امتیهازات ا م امههاید را کهه کار را کرد: اا نفع دیدهران را در االویهت نذاشهت ا م

اواهد فیلیپیان از مسیح رسمشق بدیرند. امها ل  مدعنوان ادا به اا مگلرق داشت، مسلیم کرد. پو به

اواهد که صفات یا مواناییهای واریشان را "مسهلیم کننهد" یها "کنهار قخگاً از مسیحیان فیلیپد مند

یافتهۀ  ا قهوت یها مهارمشهان را "مسهلیم کننهد" ا نسهخۀ م لیهلاواههد ههوش یهبدذارند"! از ۀنهها مند



 

 

 
396 

اواهد نفع دیدران را در االویت بدذارند: "به نفع دیدران شخصیت قزلد اود باشند. بلنه از ۀنها مد

 (. 4:2فنر کنید ا منها در فنر اود نزاشید" )فیلیپیان 

کنهد این دربهارو عیسهد صهحزت مد بنابراین، بهرتین ادراک دربارو این عزارت، این است که بدوییم

ۀس ند اود را مسهلیم کهرد: اا "بها اهدا برابهر بهودن را لنیمهت نشهمرد" )یها "بهرای  امتیازا  م امکه 

ااطر ما "اود را االد کرد" یا "اود را فرامن ساات"، ا ۀمد ما منفگت اود به ۀن نچسزید"(، بلنه به

کنهد کهه "پهیش از لهد" صهحزت مدربهارو "جالعنوان انسان زندند کند. عیسهد در جهای دیدهر دبه

(، جاللههد کههه رههها کههرد ا دابههاره اقتههد بههه ۀسهه ن 5:17ۀفههرینش دنیهها" در نههاد پههدر داشههت )یوحنهها 

کرد. پول  موانست دربارو مسیح بدوید: "نرچه دالتمند بهود، بخهاطر نشت، ۀن را دریافت مدبازمد

کنهد کهه دربهارو امتیهاز ا ُحرمتهد صهحزت مد(، دابهاره 9:8ش  اود را ف یر ساات" )دام قرنتیهان 

 ااطر ما موقتاً ۀن را مسلیم کرد.ساااارش بود، اما به

اقهع، انهر نیسهت. در ا  7-5:2بنابراین "نظریۀ اهود را اهالد سهاانت"، درک صهحیحد از فیلیپیهان 

نظریههۀ اههود را اههالد سههاانت، درسههت بههود )ا ایههن مخالفههت اساسههد بهها ۀن اسههت(، پهه  مهها دیدههر 

 انستیم مأیید کنیم که اقتد عیسد در زمین بود، کامالً ادا بهود. نهایتهاً نظریهۀ اهود را اهالدمو مند

 سازد.کند ا اا را چیای کمرت از ادای کامل مدساانت، الوهیت کامل عیسد مسیح را اننار مد

 نتیجه: مسیح کامالً الهی است. .4

نهد. ایهن کهار را در صهدها ۀیهۀ کعهدجدید بارها الوهیهت کامهل ا مخلهق عیسهد مسهیح را مأییهد مد

اواننهد، عهالاه بهر ۀیهات انهد" ا "پرسه اهدا" مددههد کهه عیسهد را "اهدا"، "ادارصیحد انجام مد

کننهد ا در عزهارات بسهیاری کهه بسیاری که از عنااین دیدِر الوهیهت بهرای اشهاره بهه اا اسهتفاده مد

و اهدا صهدق کنهد. "زیهرا اشهنودی مواند دربهار دهند که ف   مداع ل یا کالمد را به اا نسزت مد

، مرجمۀ هاارو نو( ا "کهه در 19:1در اا ساکن شود" )کولسیان  همۀ ک ل اودادا در این بود که با 

، مرجمهۀ قهدیم(. در بخشههای 9:2ساکن اسهت" )کولسهیان  یامد پُری الوهیتای از جهت جسم، 

کنیم کهه نیری مدست. اکنون نتیجهقزلد دربارو این صحزت کردیم که عیسد ااقگاً ا کامالً انسان ا
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درستد "ِع نوهیل" یگنهد "اهدا بها مها" اوانهده شهده اسهت اا ااقگاً ا کامالً ادا هم هست. نام اا به

 (.23:1)متد 

 چرا الوهیت عیسی رضوری بود؟ .5

ما در بخش قزلد، دطیل متگددی را دربارو وارت ایننه چرا عیسد باید کامالً انسان باشد مها فدیهۀ 

درستد بایهد مشهخیص دههیم کهه بایهد بهر الوهیهت کامهل را حاصل کند، بیان کردیم. در اینجا بهما 

( ف ه  1اضوح در کتاب م دد مگلیم داده شده، بلنهه چهون )منها چون بهمسیح نیا مأکید کنیم، نه

 -مواند جاای کامل همۀ نناهان کساند را کهه بهه اا ایه ن دارنهد، متحمهل شهودادای فناناپذیر مد

(، ا کهلر 9:2( نجات از جانب ادااند است )یهون  2موجودات فاند قادر به حمل این جاا نزودند؛ )

موانهد پیلام کتاب م دد طوری طراحد شده که نشان بدهد هیچ انساند، هیچ مخلوقد، هرنا مند

موانهد سهد کهه ااقگهاً ا کهامالً اداسهت، مد( ف ه  ک3موانهد؛ ا )   اهدا مدف -انسان را نجات دهد

(، مها مها را بهه سهوی اهدا بازنردانهد ا اهدا را بهه 5:2ااسخۀ بین ادا ا انسان باشد )اال میمومااد 

 (.9:14کاملرتین شنل بر ما ۀشنار کند )یوحنا 

بنابراین، انر عیسد کامالً ادا نیست، ما هیچ نجامد نداریم ا نهایتهاً ههیچ مسهیحیتد نهداریم. ایهن 

هههاید کهه ای نشهان را بهه الوهیهت کامهل مسهیح از دسهت امفاقد نیست کهه در رسارس مهاریخ، نرا 

انهد کهه زادی به سوی مذهزد رفتهاند، بلنه بهاند، برای مدت طوطند در ای ن مسیحد مناندهداده

بیند در ایاطت متحدو ۀمرینا ا جاهای دیدر اراهه شده است. "هر که پرس را رد کند، پدر موس  یدانه

که  کهه از مگلهیم مسهیح فرامهر راد ا در ۀن پایهدار (. "ههر ۀن23:2یوحنها  را نیا رد کرده است" )اال

، مرجمهۀ 9)دام یوحنها یم پایدار مانَد، هم پدر را دارد ا هم پرسه را" که در ۀن مگلمناند، ادا را ندارد، ۀن

 هاارو نو(.

 پ. تجسم: الوهیت و انسانیت در شخِص واحد مسیح

ا انسهانیت کامهل مسهیح بسهیار نسهرتده اسهت ا از ااایهل  مگلیم کتاب م دد دربارو الوهیت کامهل

سانیت کامهل اند. اما ادراک دقیق ایننه چدونه الوهیت کامل ا انماریخ کلیسا به هر دا ای ن داشته
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ا زمهان مگریهف مدریج در کلیسا شنل نرفت ا مهموانند با هم در یک شخص ۀمیخته شوند، ف   بهمد

بههه شههنل نهههاید اههود دسههت نیافههت. پههیش از ۀن، دیههدناههای مههیالدی  451کلِسههدانیان در سههال 

ناشایستۀ متگددی دربارو شخص مسیح اراهه شد ا سپ  رد شد. یک دیهدناه، ۀریانیسهم کهه مگت هد 

امها سهه  9است عیسد کامالً ادا نزود ا در باط در فصل مربوط به ۀموزو مثلی  دربارو ۀن صحزت شد.

 مداد رد شدند، باید در اینجا ذکر شوند.عنوان ار دیدناه دیدر که نهایتاً به

 سه دیدگاه ناشایسته دربارۀ شخِص مسیح. .1

 ". Apollinarianismالف. ۀپولیناریانیسم "

میالدی اس ف طهودینیه شد، مگلیم داد که شهخِص مسهیح یهک بهدن  361ۀپولیناری  که در حداد 

از ماهیهت الههد پرسه اهدا جس ند داشت، اما ذهن یا راح انساند نداشهت، ا ذههن ا راح مسهیح 

 نشان داد. 1. 14موان در مصویر براوردار بود. این دیدناه را مد

 

 

 جسم                                                                 ماهیت 

 انساند                                                                   الهد

 

 

 ۀپولیناریانیسم                                     

 1. 14مصویر                                       

اما دیدناههای ۀپولیناری ، در ۀن زمان موس  رههاان کلیسها رد شهد، رهاانهد کهه دریافتنهد ف ه  

یابند، بلنهه ذههن بخش اا نجات جسم انساند ما نیاز به نجات ندارد که موس  مسیح در عمل نجات

اواست ما را نجهات دههد، بایهد کهامالً ا ا راح انساند ما نیا )یا جان( به ۀن نیاز دارد: انر مسیح مد



 

 

 
399 

(. ۀپولیناریانیسم از جانب شوراهای کلیسهاید متگهدد رد شهد، از 17:2بود )عاانیان ااقگاً انسان مد

 میالدی.  381ر میالدی نرفته ما شورای قسخنخنیه د 362شورای اسنندریه در 

 . Nestorianismنری، ب. نستوری

نری، این ۀموزه است که دا شخص جدانانه در مسیح بود، یک شخص انساند ا یک شخص نستوری

بینههد. الهههد، مگلیمههد کههه مت یهها از دیههدناه کتههاب م ههدد اسههت کههه عیسههد را یههک شههخص مد

 نشان داد.  2. 14موان در مصویر نری را مدنستوری

 

 

 

 

 نریتورینس

  2. 14مصویر 

میالدی اس ف قسهخنخنیه بهود. انرچهه  428نستوریود یک ااعظ مگراف در انخاکیه بود ا از سال 

یهن احت طً اوِد نستوریود هرنا این دیدناه ارمدادۀمیا را که به نام اا نامدذاری شده، مگلیم نداد )ا

رکیزهد از مشهاجرات شخصهد ایده که مسیح دا شخص در یک بدن بهود، نهه یهک شهخص(، امها بها م

 متگدد ا بسیاری از سیاستهای کلیساید، از م ام اس فد برکنار شده ا مگالیم اش محنوم شد.

باید درک کنید که چرا کلیسا نتوانست این دیدناه را که مسیح دا شخص مت یا اسهت، بپهذیرد. مها 

ند مسهیح، یهک شهخص بینیم کهه مهثالً ماهیهت انسهاای منددر هیچ بخشد از کتاب م دد، نشانه

ای مست ل باشد ا مصمیم بدیرد کاری براالف ماهیت الهد مسیح انجام دهد. در هیچ بخش، نشانه

بینیم کهه بها ههم صهحزت کننهد یها در مسهیح در کشهمنش باشهند یها از ماهیت انساند ا الهد مند

ا متحهد عمهل طور کامهل ای از یک شهخص را داریهم کهه بههچیاهاید مانند این. بلنه مصویر پیوسته

شخص 

 انسانی 

شخص 

 الهی
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مواند به اهودش ا پهدر بها کند، نه "ما"، انرچه مدعنوان "من" صحزت مدکند. عیسد همیشه بهمد

عنوان "اا" (. کتهاب م هدد همیشهه دربهارو عیسهد بهه23:14عنوان "ما" اشاره کنهد )یوحنها هم، به

ل ماهیهت مهوانیم اعه ل ماهیهت الههد ا اعه کند، نهه "ۀنهها". انرچهه نهاهد ااقهات مدصحزت مد

ها ا اع ل ناارش شده در کتهاب م هدد را درک کنهیم، انساند اا را مت یا کنیم ما بگضد از بیانیه

نوید "ماهیت انساند عیسد این کار را کرد" یا "ماهیت الهد عیسد ۀن کهار را اما کتاب م دد مند

مسهیح  شخِص د که کناند، بلنه همیشه دربارو کاری صحزت مدکرد"، نوید ۀنها دا شخص جدانانه

کنهد کهه عیسهد یهک شهخص بهود، انرچهه دارای یهک ماهیهت انجام داد. بنابراین، کلیسا مأکید مد

 انساند ا یک ماهیت الهد بود. 

 (.Eutychianism)یوِمنیانیسم  Monophysitismپنداری ذاتپ. یک

ماهیهت  شهود، دیهدناهد کهه مسهیح ف ه  یهکنامیهده مد پنهداریذاتیکسومین دیدناه نادرست 

،"ماهیهت"(. طرفهدار االیهۀ ایهن دیهدناه در کلیسهای االیهه، physis، "یک" ا monosداشت )یوناند 

ای در قسخنخنیه بود. یومیِن  اخاید بهراالف میالدی(، اا رها صومگه 454–378یومیِن  بود )

کهامالً  نری را مگلیم داد، چون اا اننار کهرد کهه ماهیهت انسهاند ا ماهیهت الههد در مسهیح،نستوری

انسان ا کامالً ادا باقد ماند. بلنه مگت د بود ماهیت انساند مسیح برافراشته شهد ا جهذِب ماهیهت 

حاصل شده اسهت. یهک قیهاد  یک ماهیت سومنوعد ملییر کرده ا الهد اا شد که هر دا ماهیت به

ک لیوان ۀب اضافه موان اینخور در نظر نرفت که انر ما یک قخره جوهر را به یبرای یومِنیانیسم را مد

کنیم: مرکیب حاصله، جوهر االص یا ۀب االص نیست، بلنه نوعد مادو سوم اسهت، مرکیهب ههر دا 

اند. همچنین یومیِن  مگلیم داد که عیسد مرکیزد از عنارص الهد ا که در ۀن جوهر ا ۀب ملییر کرده

مهوان در دهند. ایهن را ماند ما یک ماهیت جدید مشنیل دنوعد مگدیل شدهانساند بود که هر دا به

 نشان داد. 3. 14مصویر 

 

 

ماهیت 

 جدید
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 یومِنیانیسم

 3. 14مصویر 

درستد باع  ندراند زیهادی در کلیسها شهد، زیهرا بها ایهن ۀمهوزه، مسهیح پنداری بهذاتهمچنین یک

 درستد منایندو ما انسانها شهود اموانست بهح ی تاً ادا یا ح ی تاً انسان نزود. در این صورت اا مند

 ادای ح ی د باشد ا بتواند نجات ما را بدست ۀارد.

 میالدی. 451راه حّل این مباحثه: تعریف کلسدانیان در  .2

نهواما  1اُکتها مها  8در مالش برای رفع مشنالت حاصل از این مزاحثات دربارو شخص مسیح، یک شورای کلیساید بارگ از 

ا اسهتانزول امههرازی( مشهنیل شههد. بیانیهۀ حاصههل، مگریههف مههیالدی در شههر کلسههدان در نادینهد قسههخنخنیه )یهه 451سهال 

نری ا یومِنیانیسم، از ۀن محافظت شهد. از ۀن راز بهه بگهد موسه  کلسدانیان نامیده شد که در م ابِل ۀپولیناریانیسم، نستوری

م کتهاب م هدد عنوان مگیهار، مگریهف اُرمهدک  از مگلهیطور ینسان، بهرامستان ا ارمدک  بهپهای مسیحیت کامولیک، شااه

 دربارو شخص مسیح پذیرفته شد. 

  10یم:طور کامل ن ل کنموانیم ۀن را بهاین بیانیه طوطند نیست ا ما مد

دهیم کهه بهه یهک پرسه، اداانهد مها عیسهد کامل، به انسانها مگلهیم مهد  پ  ما در پیرای از پدران م دد، همدد با رضایت

کامل ا در انسانیت هم کامل بود؛ ح ی تاً ادا ا ح ی تاً انسان، با یک جسم مسیح اعرتاف کنند، ه ن پرسی که در الوهیت 

؛ در همه چیا ماننهد مها، بهدان هم ذات ]یک ماهیت[ با پدر در الوهیت، ا هم ذات با ما در انسانیتا جان منخ د ]مگ ول[؛ 

ات مها، از مهریم بهاکره، مهادِر اهدا، در نناه؛ پیش از یامد اعصار در الوهیت، مولهود پهدر، ا در رازههای ۀاهر، بهرای مها ا نجه

بهدان التشهاش، شهنااته شهد،  دا ماهیهتانسانیت متولد شد؛ یک مسیح ا هه ن مسهیح، پرسه، اداانهد، یدانهه مولهود، در 

اصوصهیت ههر رانهد، بلنهه دمن؛ این ماهیتهای مت یا به هیچ عنوان با امحهاد از بهین ناپذیرناپذیر، جدایدملییرناپذیر، بخش

طور جدانانه یا م سیم شده بهه دا شهخص، بلنهه یهک نیرد، نه بها یک اجود قرار مد یک شخص، ا در شودحفظ مدماهیت 

انهد[، ا اهوِد پرس ا ه ن پرس، ا یدانه مولود، ادا، کالم، ادااند عیسد مسیح، چناننهه انزیها از ابتهدا دربهارو اا ]اعهالم کرده

 ادنامۀ پدران م دد به ما منت ل شده است.ادااند عیسد مسیح به ما مگلیم داده، ا اعت 

ماهیت 

شخصیت  انسانی

 الهی
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ای را داریهم کهه نوید مسیح یک ذهن یا جان انساند نداشهت، بیانیههما براالف دیدناه ۀپولیناری  که مد

ر همه چیا ماننهد ددر انسانیت؛  ذات با ماهم... منخ د، از یک جسم ا جان ح ی تاً انسان بودنوید اا "مد

 ما بود."

نوید مسیح دا شخص بود که در یک بدن متحهد شهده بهود، ایهن نری که مدناه نستوریدر مخالفت با دید 

طور جدانانه یها نیرد، نه بها یک اجود قرار مد یک شخص... در ناپذیرناپذیر، جداید"بخشکالم را داریم: 

 م سیم شده به دا شخص".

نسهاند اش در اشهت ا ماهیهت انویهد مسهیح ف ه  یهک ماهیهت ددر مخالفت با دیدناه یومِنیانیسم که مد

، بهدان التشهاش، شهنااته شهد دا ماهیهتامحاد با ماهیت الهد از بهین رفهت، مها ایهن کهالم را داریهم: "در 

اهیهت ماصوصهیت ههر رانهد، بلنهه ... این ماهیتهای مت یا به هیچ عنوان با امحاد از بهین مندملییرناپذیر

ا الهد ملشوش نشد یا ملییهر ننهرد، بلنهه ماهیهت  ". اقتد مسیح انسان شد، ماهیت انساندشودحفظ مد

عنوان یهک ماهیهت الههد ح ی هد عنوان یک ماهیت انساند ح ی د باقد ماند ا ماهیت الهد بههانساند به

 باقد ماند.

دههد کهه مواند در نشان دادن این مخلب مفید باشد. این نشان مددر مضاد با مصور قزلد مد 4. 14مصویر 

مانهد ا اهیت انساند ح ی د بر اود نرفت ا ماهیت الهد ا انسهاند مسهیح مت یها مدپرس ازلد ادا یک م

 ناپذیر، با هم در یک شخص متحد هستند.طور جدایدکنند، اما از ازل ا بهاصوصیات شان را حفظ مد

 شخص مسیح                                                      

 ماهیت الهدماهیت انساند                                                         

                                                       

 پرس              پدر                                                              

 ال ددراح

 

 شناسد کلسدانیانمسیح

 4. 14مصویر 
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 اب مقدس دربارۀ الوهیت و انسانیت مسیح. ترکیب متون خاص کت .3

کنیم، ه نخور که در باط، در بخشهای مربوط بهه انسهانیت ا الوهیهت اقتد عهدجدید را بررسد مد

مواننهد در کنهار ههم قهرار سهختد مدرسد که عزارات متگددی بهعیسد این کار را کردیم، به نظر مد

موانسهت جههان را چنان ضگیف باشد؟ چدونهه مدموانست قادر مخلق ا همنیرند )عیسد چدونه مد

موانست چیاههاید را یهاد بدیهرد ا همچنهان مرک کند ا همچنان در همه جا حاو باشد؟ چدونه مد

عالِم مخلق باشد؟( اقتد کلیسا با درک این مگالیم در کشمنش بهود، بهاطاره مگریهف کلسهدانیان را 

کنند، الهد ت کرد که اصوصیات اود را حفظ مداراهه کرد که دربارو دا ماهیت مت یا مسیح صحز

مانند. این یایا که به درک ما از عزارامد که قزالً از کتهاب م هدد ذکهر همچنان در یک شخص مد

 شوند. کنند، ظاهراً با این عزارات مخالزه مدشد، کمک مد

 کند.کند که ماهیت دیدر مندالف. یک ماهیت، کارهاید را مد

" در شهخص مسهیح مأییهد اصوصهیت ههر ماهیهتنیۀ کلسدانیان را دربارو "حفهظ اواهیم بیاانر مد

شهود، الهد موسه  ماهیهت کنیم، باید فرق بین کارهاید که موس  ماهیت انساند مسهیح انجهام مد

شود، الد موس  ماهیت انساند اا انجام شود، یا موس  ماهیت الهد اا انجام مدالهد اا انجام مند

 م.شود را مشخیص دهیمند

موانیم بدوییم اا به ۀسه ن صهگود کهرد ا دیدهر در دنیها مثالً در صحزت از ماهیت انساند عیسد مد

مهوانیم بدهوییم ورد ماهیهت الههد اا مدمه(. امها در 11-9:1؛ اعه ل 11:17؛ 28:16نیست )یوحنا 

میهان  در مهن ۀنجهاعیسد در همه جا حاو است: "زیرا هر جا که دا یا سه نفر بنام من جمع شوند، 

(؛ "هرکهه مهرا داسهت 20:28" )متهد با شه  هسهتمما ۀار  من هر رازه(؛ "20:18" )متد هستمۀنها 

پیش اا ۀمهده ا  ماپدر من اا را داست اواهد داشت ا  نویم عمل اواهد منود ادارد مخابق ۀنچه مد

دق مسههیح صهه شههخص مههوانیم بدهوییم هههر دا دربههارو(. پهه  مد23:14بها اا اههواهیم مانههد" )یوحنهها 

 در کنار ما هم حضور دارد. ات اا به ۀس ن بازنش –کندمد
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مهوانیم بدهوییم اا حهداداً سهد سهال داشهت )لوقها همچنین در صحزت از ماهیت انساند عیسد مد

                   ل اجهههود داشهههته اسهههتمهههوانیم بدهههوییم از از در صهههحزت از ماهیهههت الههههد اا مدامههها  (،23:3

 (.58:8؛ 2-1:1)یوحنا 

(، 6:4؛ یوحنها 21:15؛ مرق  24:8؛ 2:4در ماهیت انساند اش، ضگیف ا استه بود )متد  عیسد

(. 3:1؛ عاانیههان 17:1؛ کولسههیان 27-26:8امهها در ماهیههت الهههد اههود قههادر مخلههق بههود )متههد 

اندیا اسهت کهه عیسهد در ع هب قهایق اوابیهده بهود، احهت طً بخصوص، صحنۀ دریای جلیل حیرت

را با یک کالم ۀرام  (. اما موانست از اواب بیدار شود ا باد ا دریا24:8ود )متد ااطر ایننه استه ببه

ما قادر مخلق! در اینجا ماهیت انساند ضگیف عیسد، کامالً قدرت ا(! استه، 27 -26:8کند )متد 

کند، ما ایننه این قدرت مخلق با یک کالم م تدرانه از طرف کسهد کهه اداانهد مخل ش را پنهان مد

 شود. زمین است، جاری مد ۀس ن ا

؛ اال قرنتیهان 46:23در ماهیت انساند اش ُمرد )لوقا موانیم درک کنیم که عیسد به این مرمیب مد

-17:10؛ 19:2(. اما در ماهیت الهد منُرد، بلنه موانست اود را از مردنهان برایاانهد )یوحنها 3:15

درستد که اقتد عیسد ُمهرد، بهدن نیم: به(. با این حال در اینجا باید احتیاط ک16:7؛ عاانیان 18

جس ند اش ُمرد ا جان انسانیش )یا راح( از بدنش جدا شد ا به حضور ادای پدر در ۀس ن رفهت 

(. به این مرمیهب، اا مرنهد را مجربهه کهرد کهه ماننهد مهرگ مها ای نهداران پهیش از 46، 43:23)لوقا 

ت، هوشیاری یا کاهش قدرت اسهت، درسهت بازنشت مسیح است. انر "مردن" به مگنای موقف فگالی

موانست مبیرد. به هرحال، ماهیت الهد عیسهد در نیست که بدوییم ماهیت الهد عیسد ُمرد، یا مد

مسهیح مهرگ را  شهخصنوعد، چیای را دربارو محمهل مهرگ چشهید. امحاد با ماهیت انساند اش، به

منهاید ماهیهت انسهاند عیسهد، بههمهوانیم درک کنهیم کهه چدونهه سهختد مدمجربه کرد. بگهالاه، به

نوعد ماهیت الهد عیسهد در موانست اشم ادا را برعلیه نناهان میلیونها نفر محمل کند. ظاهراً به

محمل اشم ادا برعلیه نناهد که متگلرق به ما بود، رشکهت داشهت )انرچهه کتهاب م هدد در ههیچ 

اقهع ماهیهت الههد عیسهد منُهرد، اا کنهد(. بنهابراین، هرچنهد کهه در ا جاید رصیحهاً ۀن را مأییهد مند
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نوعد ماهیهت الههد ا انسهاند اش در ایهن مجربهه عنوان یک انسان کامل مرگ را مجربه کهرد ا بههبه

 دهد که بیش از این بدوییم.رشکت داشت. کتاب م دد به ما این مواناید را مند

یسد را درک کنیم. های عکند اسوسهفرِق بین ماهیت انساند ا ماهیت الهد عیسد به ما کمک مد

در رابخه با ماهیت انساند اش، اا قخگاً از هر لحاظ مانند ما اسوسه شد، الد ننهاه ننهرد )عاانیهان 

       سوسههه شههود ا موانههد بهها بههدی (. امهها در رابخههه بهها ماهیههت الهههد اسوسههه نشههد، چههون اههدا مند15:4

 (.13:1)یگ وب 

 دهد.ند، شخص مسیح انجام مددهب. هر کاری که هر یک از این ماهیتها انجام مد

در بخش قزلد، مگدادی از کارهاید را ذکر کردم که در شخص مسیح، موس  یک ماهیت انجام شد، 

الد موس  ماهیت دیدر انجام نشد. اکنون باید مأیید کنیم که هر ۀنچه بهر ماهیهت انسهاند یها الههد 

بدویهد: "پهیش از ۀننهه  موانهدکنهد. درنتیجهه، عیسهد مدکند، بر شخص مسهیح صهدق مدصدق مد

نوید: "پیش از ۀننه ابراهیم باشد، ماهیت الهد من (. اا مند58:8" )یوحنا من هستمابراهیم باشد، 

مواند دربارو کارهاید که ف   موس  ماهیت الهد اا انجام شهده یها اجود داشت"، چون اا ۀزادانه مد

 انجام داده، صحزت کند. ااعنوان کاری که ف   موس  ماهیت انساند اا انجام شده، به

کند. انر من یک نامه مایپ کنم، انرچه پاها در حوزو انساند، این قخگاً بر مناملات ما هم صدق مد

نویم: "اندشتان دستم یک نامه کنند، اما به مردم مندا اندشتان پایم در مایپ این نامه داالت مند

 مهننویم: "این درست است(. بلنه به مردم مدرا مایپ کرد ا اندشتان پایم هیچ کاری ننرد" )انرچه 

یک نامه مایپ کردم". این درست است، چون هر کاری که موس  یک بخهش از اجهودم انجهام شهده، 

 انجام شده است. مندر ااقع موس  

(. انرچههه در ااقههع ف هه  حیههاِت بههدن 3:15بههرای نناهههان مهها ُمههرد" )اال قرنتیههان  "مسههیحدرنتیجههه، 

عنوان یک شهخص بهرای ننهاه مها ُمهرد. به مسیحۀن متوقف شد، اما به هرحال جس ند اا ا عملنرد 

مهوان دربهارو یهک ماهیهت نفهت، در ااقهع ای برای مأیید ایهن اسهت کهه هرچهه را مداین ف   اسیله

 مسیح نفت. شخصموان دربارو مد
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دیدهر در  مهن( یها "28:16کنم" )یوحنها [ دنیا را مرک مهدمننوید: "]درستد مدبنابراین، عیسد به

رازه ... بهها شهه  هسههتم" )متههد  هههر مههن(، ا همامههان بدویههد: "11:17مههانم" )یوحنهها ایههن دنیهها مند

مسهیح انجهام شهده  شهخص(. هر کاری که موس  یند از این ماهیتهها انجهام شهده، موسه  20:28

 است.

 پ. نتیجه.

کتاب م هدد بهرداریم. ایهن ااقگد  راحتد نداه ن را از مگلیمدر پایان این مزاحثۀ طوطند، شاید به

اندیامر از رسهتاایا ا شهدفت –اندیامرین مگجاو کلر کتاب م دد اسهتطور قابل مالحظه، شدفتبه

ۀفرینش جهان. این ح ی ت که پرس فناناپذیر، قادرمخلق ا ابدی ادا موانست انسهان شهود ا مها ابهد 

نسان فاند بهه یهک شهخص مزهدیل اود را به ماهیت انساند پیوند دهد، چناننه ادای فناناپذیر با ا

 اه ا عمیق مرین راِز یام هستد اواهد بود. عنوان عمیق مرین مگجشد، ما ابد به

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 سه نشانه را از کتاب م دد دربارو انسانیت مسیح بیان کنید. .1

 چرا واری بود که عیسد کامالً انسان شود؟ دا دلیل را بیان کنید. .2

نوید عیسد اداست یا یک اجود الهد است،  دد رصیحاً مدسه طری د که کتاب م .3

 نام باید.

 چرا الوهیت عیسد واری بود؟ .4

 کنند؟به چه طری هاید دیدناههای زیر، در دیدناهشان دربارو مسیح اشتزاه مد .5

 ۀریانیسم 

 ۀپولیناریانیسم 

 نرینستوری 

 پنداریذاتیک 
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 صیف کنید.سهم مگریف کلسدانیان در درک صحیِح شخص مسیح را مو  .6

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

بگد از مخالگۀ این فصل، ۀیا اکنون به طری های ااصهد عیسهد را بهیش از قزهل ماننهد  .1

دانید؟ این طری ها چیسهت؟ چدونهه درک ااضهحرت از انسهانیت عیسهد بهه شه  اودمان مد

 ؟مواند در دعا به ش  کمک کندها مواجه شوید؟ چدونه مدکند با اسوسهکمک مد

موانیهد رشایه  مشهابهد را در نظهر مرین رشای  زندنیتان چیست؟ ۀیا مداکنون سخت .2

کند که بها اطمینهان در بدیرید که احت طً عیسد با ۀن مواجه شد؟ ۀیا این ش  را مشویق مد

 ناد اا دعا کنید؟

اقتد عیسد نفت: "پیش از ۀننه ابراهیم باشد، من هستم"، انهر شه  در ۀنجها حضهور  .3

کردید؟ اکنون سگد کنید اود را در زماند کردید؟ چه احساسد مدچه مصوری مدداشتید، 

های "مهن هسهتم" دیدهری را نفهت کهه در انجیهل یوحنها بزینید که عیسهد بگضهد از بیانیهه

 11ناارش شده است.

مر دربهارو الوهیهت عیسهد درک طور کامهلبگد از مخالگهۀ ایهن فصهل، ۀیها چیهای را بهه .4

مان را بههه اا موانیههد مهها ابههد زنههدندنیههد عیسههد کسههد اسههت کههه مدککنیههد؟ ۀیهها فنههر مدمد

بسپارید؟ ۀیا اوشحال اواهید شد که با ههااران نفهر دیدهر در پرسهتش، بهه داِر مخهت اا در 

 برید؟ۀس ن بپیوندید؟ ۀیا اکنون از پرستش اا لذت مد
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 اصطالحات خاص .4

 ۀپولیناریانیسم

 ۀریانیسم

 مگریف کلسدانیان

 داِستیسم

 یانیسمیومِن

 ادا

 عیب ا ن صبد

 مجسم

 نظریۀ اود را االد ساانت

 ادااند

 پنداریذاتیک

 نرینستوری

 پرس ادا

 پرس انسان

 مولد از باکره
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 ، مرجمۀ قدیم14:1یوحنا 

ته "ا کلمه جسم نردید ا میان ما ساکن شد، پر از فید ا راستد ا جالل اا را دیدیم، جاللد شایسه

 پرس یدانه پدر."

  _______________________ 
ال دد بر مو اواهد ۀمد... به این سزب ۀن نوزاد است: "راح TDVمر از مرجمۀ نسخۀ دری امراز این مرجمۀ هاارو نو است که به نظر من محتمل .1

عنوان "نوزادی که مگموطً به gennomenonیوناند  دهند که عزارتهای دیدر ادبیات کهن نشان مدم دد، پرس ادا نامیده اواهد شد". چون منونه

 شد. شود" در نظر نرفته مدمتولد مد

 دربارو ماهیت بدن قیام کردو ما. 25ا فصل  16مراجگه کنید به فصل  .2

 برای مزاحثات بیشرت دربارو این ۀیه، به مخالب زیر مراجگه کنید. .3

) ,Grand Rapids: Eerdmansکنم پیرای مد الهیات کتاب م دسد،هارداد ااد، نیریهای ِنر من در این مزح  به میاان زیادی از نتیجه .4

 . 342–339، صفحات 1948(

 .13مراجگه کنید به فصل  .5

مرین مفسیری که ما به حال مراجگه کنید. همچنین برای نسرتده 6کنند، به فصل عنوان "ادا" اشاره مددربارو مزح  عزارامد که به عیسد به .6

مراجگه کنید  عنوان ادا،عیسد بهکنند، به موری جد. َهری ، عنوان "ادا" اشاره مدیدند به عزارات عهدجدید که به عیسد بهمنترش شده ا رس

)1992Grand Rapids: Baker, ( . 

 یا ِمسایا است.  مسیحا، یک مرجمۀ یوناند از کلمۀ عای مسیحکلمۀ  .7

( 10:7برای نوسفندان )  (، در8:12ن )( ، نور جها6:35کند نان حیات )مد "من هستم" بگدی در انجیل یوحناست، جاید که عیسد ادعا .8

شود که ( است، در مصویر کلد الوهیتد سهیم مد15:1( ا ماک ح ی د )14:6(، راه، راستد ا حیات )11:25(، قیامت ا حیات )10:11شزان نینو )

 . 323–330، صفحات ات عهدجدیدالهیکند: مراجگه کنید به دانالد نامری، یوحنا از مسیح مرسیم مد

 مراجگه کنید. 6به مزاحثۀ ۀریانیسم در فصل  .9

 )ایتالیک افااده شده است(. 36-2:62، اعت ادات مسیحیتمرجمۀ اندلیسد برنرفته از فیلیپ اِسناف،  .10

 در باط مراجگه کنید. 8های "من هستم" در پاارقد ش رو به فهرست بیانیه .11
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 مفصل پانزده

 کفاره

 

 طزم بود که مسیح مبیرد؟ ۀیا  +

 + در کفاره ااقگاً چه امفاقد افتاد؟ 

 + ۀیا مسیح به جهنم ناال کرد؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

مسیح در زندند ا مهرنش انجهام داد  کفاره کاری است کهموانیم کفاره را اینخور مگریف کنیم: ما مد

مر از حالتد طور نسرتده، بهکفارهاز کلمۀ  دهد که مااین مگریف نشان مد ما نجات ما را حاصل کند.

کنیم. ناهد ااقات این ف ه  بهرای اشهاره بهه مهرگ عیسهد ا که ناهد ااقات بنار رفته، استفاده مد

پرداات بهای نناهان ما بر رای صلیب بنار رفته است. اما چناننه در زیر اواهید دید، چون ماایای 

 ایم.شود، ما ۀن را هم در مگریف اود اارد کردهل مدنجات از طریق زندند مسیح نیا به ما منت 

 الف. علت کفاره

علت نهاید که منجر به ۀمدن مسیح به زمین ا مردن اا برای نناهان ما شد، چهه بهود؟ مها بهرای پهد 

بردن به این موضون باید این سؤال را به چیای در شخصیت ادا بازنردانیم. در اینجا کتاب م هدد 

 ادا.  عدالتا  محزتکند: دبه دا چیا اشاره م

بهه دنیها شود: "زیرا اهدا عنوان علت کفاره، در ۀشنامرین عزارت کتاب م دد دیده مدمحزت ادا به

که پرس یدانۀ اود را داد ما هر که به اا ای ن بیاارد هالک ندردد، بلنهه صهاحب  ۀن در محزت داشت

ند این بود که اا راهد پیدا کند ما جهاای (. اما عدالت ادا هم نیازم16:3زندند ابدی شود" )یوحنا 
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موانست ما را به مشارکت با اود بپذیرد، مدر ایننه ایهن جهاا نناهان ما را پرداات کند )چون اا مند

، 25:3دهد کهه اهدا مسهیح را فرسهتاد مها "کفهاره" باشهد )رامیهان پرداات شود(. پول  موضیح مد

شود ما ادا "ارسند" شود یا به ما لخف متحمل مدیگند یک قرباند که اشم ادا را  -مرجمۀ قدیم(

، زیرا در نذشته به سزب بردباری اود نناهان ۀدمیان اابت منوداود را  عدالتکند: "با این کار ادا 

بخشهید، نوید ادا در عهدعتیق نناههان را مد(. در اینجا پول  مد25:3را نادیده نرفت" )رامیان 

شود که ۀیا ادا ااقگاً عادل بود این ح ی ت باع  مگجب مردم مد -اما هیچ جااید پرداات نشده بود

پرسهند اا چدونههه موانسههت نناهههان را بههدان مجههازات بزخشهد. اههداید کههه ااقگههاً عههادل باشههد، ا مد

مواند این کار را بنند، اینخور نیست؟ با این حال اقتد ادا مسیح را فرستاد کهه مبیهرد ا جهاای مند

اهدا ما در این زمان، عدالت ادا کامالً به ازوت برسهد، یگنهد اابهت شهود کهه نناهان ما را بپردازد: "

 (.  26:3ش رد" )رامیان ۀارد عادل مدا کسد را که به عیسد ای ن مد عادل است

ای نهدارد کهه بپرسهیم کهدام بنابراین، محزت ا عدالت ادا علت نهاید کفاره بهود. بهه هرحهال فایهده

داشت، ا بهدان دبدان محزت ادا، اا هرنا برای رهاید ما قدمد برمنمر است، چون به هرحال، مهم

ُمهرد مها نجهات مها را حاصهل عدالت ادا، رشای  مورد نیاز ااصد که مسیح باید برای نناهان ما مد

 زه مهم بودند. شد. محزت ا عدالت ادا به یک انداکند، برۀارده مند

 ب. رضورت کفاره

 ای ُمردن به جای ما، راه دیدری برای نجات انسانها داشت؟ۀیا ادا لیر از فرستادن پرسش بر 

پیش از پاسخ به این سؤال، باید بدانید که وارمد نداشت که ادا انسانها را نجات دهد. اقتهد مها 

ههای سپاسدااریم که "ادا فرشتداند را که نناه کردند بدان منزیه رها ننهرد، بلنهه ۀنهها را بهه نودال

(، در ایههن صههورت 4:2در ۀنجهها بههرای دااری ندهههداری شههوند" )دام پههرتد ماریههک دازخ فرسههتاد مهها 

موانست با عدالت کامل انتخاب کند که مها را ههم در نناهامنهان رهها کنهد مها یابیم که ادا مددرمد

موانست انتخاب کند که کسد را نجات ندهد، ه ن کاری که با فرشتدان منتظر دااری شویم. اا مد

 این لحاظ، کفاره کامالً واری نزود.نناهنار کرد. پ  از 



 

 

 
412 

اما اقتد ادا با محزت اش مصمیم نرفت بگضهد از انسهانها را نجهات دههد، در ایهن صهورت عزهارات 

دهند که ادا راه دیدری نداشت، لیر از ایننه از طریق مهرگ پرسهش متگدد کتاب م دد نشان مد

عنوان "نتیجهۀ" مصهمیم اهدا بهرای ، امها بههاین کار را انجام دهد. بنابراین، کفاره کامالً واری نزود

نجات بگضد از انسانها، کفاره کامالً واری بود. ناهد ااقات ۀن را دیهدناه "نتیجهۀ وارت مخلهق" 

 اوانند.کفاره مد

ادو ، این پیاله را از من دار کن، اما نه بهه ار "انر ممنن استکند: در با  جتسی ند، عیسد دعا مد

موانیم مخمنئ باشیم که عیسد همیشه طزق ارادو پهدر ا (. ما مد39:26)متد  من بلنه به ارادو مو"

رسد که ایهن دعهاید کهه متهد بها مهالش بسهیار بهرای مها با ای ن کامل دعا کرد. درنتیجه به نظر مد

زادی بهه از مرگ بر رای صلیب که بهه نزود رامنانپذیدهد که برای عیسد کند، نشان مدناارش مد

د، اجتنههاب کنههد )"پیالههه" رنههج ا دردی کههه نفتههه بههود از ۀِن اا اواهههد بههود(. انههر اا ۀمههرسا  اش مد

شهدند، اواست کاری را بنند که پدر اا را برای ۀن فرستاده بود ا انر مردم برای ادا بازارید مدمد

 واری بود که اا رای صلیب مبیرد.

بهد را بگهد از رسهتاایاش کهرد، چیها مشهااقتد عیسد با دا شانردش در جادو عموۀد صهحزت مد

ااطر مرگ عیسد لمدین بودند، اما پاسخ اا این بود: "شه  چ هدر دیهرفهم ا در قزهول نفت. ۀنها به

از اراد به جالل اود همینخور  که مسیح پیش بایدمندهای انزیا  کند ذهن هستید. ۀیا کردن نفته

فدیه )که ۀن را از بسیاری از ۀیهات  (. عیسد فهمید که ن شۀ ادا برای26-25:24رنج بزیند؟" )لوقا 

( این وارت را برای مسیحا ایجاد کرد که بهرای 27:24عهدعتیق برای شانردانش موضیح داد، لوقا 

 نناهان قومش مبیرد.

اواسهت عهادل باشهد ا دهد که انر اهدا مدنیا نشان مد 3چناننه در باط دیدیم، پول  در رامیان 

فرستاد: "ما در این زمان، مسیح را برای پرداات جاای نناهان مد همچنان مردم را نجات دهد، باید

عدالت ادا کامالً به ازوت برسد، یگند اابت شود که ادا عادل است ا کسد را که به عیسد ایه ن 

بهرای  بایهدکنهد کهه مسهیح (. رساله بهه عاانیهان مأکیهد مد26:3ش رد" )رامیان ۀارد عادل مدمد
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عنوان که اا از هر لحاظ مانند برادران اود بشود ما بهه طزم بود: "پ  کامالً کشیدنناهان ما رنج مد

اللفظد "اهدا را کاهن اعظم ۀنها در امور ادا، رحیم ا افادار باشد مها نناههان مهردم را کفهاره ]محهت

کنهد کهه چهون (. همچنهین نویسهندو عاانیهان اسهتدطل مد17:2اشنود سازد"[ مناید" )عاانیان 

(، یک قربهاند بههرت طزم 4:10مواند نناهان را برطرف مناید" )عاانیان ها ا باها هرنا مند"اون ناا 

موانست ااقگاً نناهان را بردارد )عاانیان (. ف   اون مسیح، یگند مرگ اا مد23:9است )عاانیان 

 رد.(. هیچ راه دیدری نزود که ادا ما را نجات دهد، مدر ایننه مسیح به جای ما مبی25:9-26

 پ. ماهیت کفاره

( اطاعهت مسهیح بهرای مها، کهه اا 1نیهریم: )در این بخهش، مها دا اجهه از کهار مسهیح را در نظهر مد

عنوان منایندو مها کهامالً مخیهع ارادو اهدای پهدر دراواستهای رشیگت را به جای ما اطاعت کرد ا به

نرفت ا درنتیجه برای نناههان  ( رنجهای مسیح برای ما، که اا مجازات نناهان ما را بر اود2بود، ا )

 ما ُمرد.

باید موجه کنید که در این دا م وله، مأکید االیهه ا مهأایر االیهۀ عمهل مسهیح بهرای فدیهه، بهر رای مها 

طور کامههل نیسههت، بلنههه بههر رای اههدای پههدر اسههت. عیسههد بههه جههای مهها از پههدر اطاعههت کههرد ا بههه

د، جااید را که اهدای پهدر بهرای مها در نظهر های رشیگت را بجا ۀارد. اا به جای ما رنج کشیاواسته

یگنهد  در نظهر نرفتهه شهده؛ بُرانهدعنوان یهک چیها داشت، بر اود نرفت. در هر دا مورد، کفهاره بهه

 چیای که مأایر االیۀ ۀن مست ی ً بر اوِد ادا بود. این برای مها ف ه  کهاربرد اانویهه دارد، ا ف ه  بهه

ن ادای پدر ا ادای پرس بود کهه نجهات مها را مضهمین ااطر ایننه یک رایداد مشخص در رابخۀ بی

 کرد. 

 شود(.اطاعت مسیح برای ما )گاهی اوقات "اطاعت فعال" او نامیده می .1

کرد، در این صورت ما شایستۀ رفهنت بهه ۀسه ن انر مسیح ف   ۀمرزش نناهان را برای ما حاصل مد

حوا پیش از انجام کار نیک یا بد ا پهیش شد، اما ف   در جایداه ۀدم ا نزودیم. نناه ن برداشته مد

م ا حوا برای ایننه ما ابد در عدالت قهرار نیرنهد ا در سپری کردن داران ۀزمایش بودیم. ۀد از موف یت
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کردنهد. در شان با ادا مضمین شود، باید کامالً در طول یک داره از اهدا اطاعهت مدما ابد مشارکت

ندریست ا ۀنها ما ابد در مشهارکت بها با لذت ا اشنودی مدشان این صورت ادا به اطاعت افادارانه

 زیستند. اا مد

کرد ما عدالت را برای ما حاصهل به همین دلیل مسیح باید در حضور ادا با اطاعت کامل زندند مد

کرد ما ُمحسنات مثزت اطاعت کامل کند. اا باید به جای ما در کلر زندند اش از رشیگت اطاعت مد

نامند، درحالینهه رنهج ا شد. ناهد ااقات ۀن را "اطاعت فگال" مسیح مدنذاشته مد اا به حساب ما

نویهد ههدف اش شهود. پهول  مدمرگ اا برای نناهان ما "اطاعت منفگل یا لیرفگال" اا نامیهده مد

کهه از انجهام م هررات رشیگهت عایهد  مهن دیدهر بهه عهدالت اهوداین است که در مسیح یافت شود: "

ام. ایهن عهدالت بهر ایه ن دارای عهدالت شهده ای ن به مسهیح اسیلۀبهکنم، بلنه شود منیه مندمد

طرفهد ااالقهد نیسهت کهه (. ایهن ف ه  بد9:3نیرد" )فیلیپیهان استوار است ا از ادا رسچشمه مد

داند از جانب مسیح به ۀن نیاز دارد )یگند یک لوحۀ پاک با نناهاِن ۀمرزیده شده(، بلنه به پول  مد

مواند ۀن را بدسهت ۀارد، بلنهه بایهد از داند که اودش مندت ااالقد مثزت نیاز دارد. اا مدیک عدال

" شهد )اال قرنتیهان عهدالت مهانوید مسهیح "طریق ای ن به مسیح حاصل شود. همچنین پول  مد

نوید: "چناننه بسیاری درنتیجۀ رسپیچد یک نفر، نناهنار نشهتند، (. اا م ریزاً با رصاحت مد30:1

 (.19:5" )رامیان شوندعادل شمرده مده ن طریق بسیاری هم درنتیجۀ اطاعت یک نفر،  به

الُگمر از اطاعت کامل برای مها اند که مسیح باید به یک ناارش مادامبگضد از الهیدانان مگلیم نداده

ا ُمهرد ا درنتیجهه بههای نناههان مها ر انهد کهه مسهیح بایهد مدیافهت. ۀنهها ف ه  مأکیهد کردهدست مد

دهد که چرا مسیح کاری بیش از ُمردن برای مها پرداات. اما این نظر به اندازو کافد موضیح مندمد

انجام داد؛ اا "عدالت" ما در ناد ادا هم شد. عیسد پیش از مگمید موس  یحید مگمید دهنده به اا 

 جمۀ قدیم(.، مر 15:3نفت: "ما را همچنین مناسب است ما یام عدالت را به ک ل رسانیم" )متد 

ننهاهد بهرای مها باشهد، بایهد شاید اینخور استدطل شود که مسیح قزهل از ایننهه بتوانهد قربهاند بد

ااطر ااطر ما. اما عیسد نیهاز نداشهت کهه بههکرد، نه بهااطر اودش در عدالت کامل زندند مدبه
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ر شخصیت اش، از اا از ازل در محزت ا مشارکت با پدر بود ا د -اودش در اطاعت کامل زندند کند

یگنهد  -رساند"ااطر ما "عدالت را به ک ل مدازل ساااار اشنودی ا شادماند پدر بود. بلنه باید به

عنوان رس، منایندو ۀنها بود. ما زمانینه اا این کار را برای ما ننهرده بهود، مها ههیچ ااطر کسانینه بهبه

دا ا حیات ابدی با اا باشیم. بگالاه، انهر اسیلۀ ۀن شایستۀ لخف اناارشد از اطاعت نداشتیم که به

موانسهت بهه جهای سهد ا بود، نه نیازمند زندند در اطاعت کامل، اا مدنناه مدعیسد ف   باید بد

 سه سالدد، در کودکد مبیرد. 

الُگمر چهه در عمل، ما باید از اودمان بپرسیم که برای جایداه ن در ناد ادا، ناارش اطاعت مادام

دهیم که به ۀن منیه کنیم، ناارش اودمان یا مسیح؟ اقتد به زندند مسیح فنهر ح مدکسد را مرجی

کنیم، باید از اودمان بپرسیم که ۀیا این به اندازو کافد اوب بود ما شایستۀ مأیید اهدا باشهد؟ ا مد

 ناارش اطاعت اا منیه کنیم؟ اواهیم برای رسنوشت ابدی اود بهۀیا مد

ی اوقوات "اطاعوت منفعول یوا غیرفعوال" او نامیوده رنجهای مسیح برای موا )گواه .2

 شود(.می

ااطر ما در کلر زندند اش، کامالً از رشیگت اطاعت کهرد، بلنهه رنجههای طزم بهرای مسیح نه منها به

 پرداات بهای نناهان ما را نیا بر اود نرفت. 

 الف. رنج ا درد در کلر زندنیش.

ت نناهان ما متحمل شد، محمل رنج در جسم ا جان طور نسرتده، مجازامد که مسیح برای پرداابه

ا در کلر زندند اش بود. انرچه رنجهای مسیح، با مرنش بر رای صلیب به اا  رسید )به مخالب زیر 

مراجگه کنید(، اما کلر زندند اش در یک دنیای س وط کردو مملو از درد ا رنج بود. مهثالً عیسهد در 

محت حمالت شیخان بود، متحمل رنهج شهدیدی شهد )متهد طول اسوسه در بیابان، اقتد چهل راز 

اوانیم: "انرچهه پرسه اهدا بهود، اطاعهت را از راه (. اا درحاِل بلو  نیا رنج کشید، چون مد11 -1:4

اش، بها مخالفهت شهدید (. اا در اکهرث داران اهدمت زمینهد8:5ۀموات" )عاانیان  درد ا رنجمحمل 

موانیم فهرض (. مد4-3:12ۀشنا بود )مراجگه کنید به عاانیان رهاان یهود مواجه شد ا با رنج ا درد 
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اود نیا رنج ا لم را مجربه کهرد ا قخگهاً لهم ا انهداه را در هندهام مهرگ 1کنیم که در مرگ پدر زمیند

(. اشگیا در پیشدوید ۀمدن مسیحا نفهت کهه اا 35:11داست نادیک اش ایلگازر مجربه کرد )یوحنا 

 ، مرجمۀ قدیم(.3:53ود )اشگیا "صاحب لمها ا رنج دیده" ب

 ب. درد صلیب.

یافههت. اا بهها شههانردانش دربههارو عههذاب مر شههدن بههه صههلیب، شههدت مدرنههج ا درد عیسههد بهها نادیههک

شد، صحزت کرد ا نفت: "جان مهن از شهدت لهم نادیهک بهه مهرگ اسهت" جانناهد که متحمل مد

اا  رسید، چون در ۀنجا جهاای  (. مخصوصاً بر رای صلیب، رنج عیسد برای ما به ن خۀ38:26)متد 

دههد کهه عیسهد چههار جنزهۀ نناه ما را متحمل شد ا به جای ما ُمرد. کتاب م دد به مها مگلهیم مد

 مختلف درد را مجربه کرد.

 درد جس ند ا مرگ. (1)

ما نزاید مگت د باشیم که عیسد بیش از هر انسان دیدری متحمل رنهج جسه ند شهد، چهون کتهاب 

کنهد. امها نزایهد فرامهوش کنهیم کهه ۀن مهرگ بهر رای صهلیب، ادعاید مندم دد در هیچ جا چنین 

 حال موس  انسان ابدان شده است.  مرین شنل اعدام بود که ما بهاحشتناک

اند ا درنتیجه با اوانهدن بسیاری از اوانندنان اناجیل در دنیای باستان، شاهد مصلوب شدنها بوده

، مرجمۀ قدیم(، مصویر زنده ا دردناکد در 24:15)مرق  این کل ت ساده که "اا را مصلوب کردند" 

ای شهود کهه شد، وارماً مجزور بود متحمل مرگ بسیار ۀهستهذهن داشتند. ُمجرمد که مصلوب مد

شهد، بایهد شد. اقتد دستهای ُمجرم به حالت کشیده، با میخ به صلیب اصهل مدبا افدد ایجاد مد

سختد شد ا بهفرو قفسۀ سینه به باط ا بیران کشیده مدکرد. حازن بدنش را بر دستانش محمل مد

موانست هوا را اار  کند ما هوای مازه منف  کند. اما اقتد اشتیاق قرباند برای دریافت اکسیژن مد

مری ازن بهدنش طور طزیگدکشید، درنتیجه بهشد، باید با پاها، اود را به باط مدلیرقابل محمل مد

طور شهد ا حفهرو قفسهۀ سهینه بههدادی این سندیند از دستانش برداشته مدکرد ا ما حرا محمل مد

موانسهت مهانع از کشهید، مدشد. اقتد ُمجرم به این شنل اودش را بهاط مدمری من زد مدطزیگد
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افدد شود، اما بسیار دردناک بود، چون باید ازن بدنش را رای میخهاید که پاهایش را نده داشهته 

جش را ام کند ا دستش را رای میخهاید که در مچ دسهتش فهرا رفتهه بهه بهاط بود، محمل کند ا ۀرن

ااطر شالق اوردن بارها شنافته شهده بهود، بها ههر مهنف  بهه صهلیب بنشد. پشت ُمجرم که قزالً به

شد. درنتیجه ِسِننا )قرن اال میالدی( دربهارو مهرد مصهلوبد صهحزت کهرد کهه "َدِم چوبد ساییده مد

 (.14، به لوسیلیود، بخش 101داد" )رسالۀ نناه ا طوطند بیران مدحیات را با رنجد جا

نوشت، درد حاصل از مهرگ مخلب مد 1986در سال  مجلۀ انجمن پاشند ۀمرینایک پاشک که در 

 بر رای صلیب را موضیح داده است: 

ایهن  بازدم کافد نیازمند ۀن است که بدن را با کشیدِن پاها ا ام کردن ۀرنج بلند کنید... اما

کهرد. انهداات ا درد شهدیدی ایجهاد مدعمل، کلر ازن بهدن را رای اسهتخوان قهوزک پها مد

شهد مهچ دسهتها در میخههای ۀهنهد بچرانهد ا باعه  درد بگالاه، ام کهردن ۀرنهج باعه  مد

شهد... نرفتدهد عضهالت ا سهوزش بازاههای سوزناکد در کنار عصب میاند ۀسیب دیهده مد

افااد. درنتیجه هر مالشهد بهرای مهنف ، بهه د ناراحتد مدکشیده ا بلند شده به این احسا

  2شد.کننده بود ا نهایتاً منجر به افدد مدشد ا استهدردی جانناه بدل مد

ماندند ا م ریزاً در حاِل افدد بودند، امها در بگضد از موارد، مردان مصلوب، رازهای متگدد زنده مد

شنستند ما زادمر مبیرنهد، جرم را مدکنندنان پاهای مُ ُمردند. به همین دلیل ناهد ااقات اعداممند

 بینیم:، مرجمۀ قدیم مد33-31:19چناننه در یوحنا 

اواستند اجساد مها راز "ۀن راز، راز مهیه بود، ا راز بگد، َشزرات بارگ. از ۀنجا که رسان یهود مند

ننند ا اجسادشهان را از بگد بر صلیب مباند، از پیالمُ  اواستند ما ساق پاهای ۀن سه من را بشه

صلیب پایین بیاارند. پ  رسبهازان ۀمدنهد ا سهاق پاههای نخسهتین شهخص ا ۀن دیدهر را کهه بها 

عیسد بر صلیب شده بود، شنستند. اما چون به عیسد رسیدند ا دیدند مرده است، سهاقهای اا 

 را نشنستند".

 درِد محمرِل نناه. (2)
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حمِل م صیرات نناه ما بود. مها  ل شد، درد رااندمر از درد ا رنج جس ند که مسیح متحماحشتناک

کنیم، ۀشهنا عنوان مسیحد، با لم ا انداهد که در هندام ارمناب ننهاه احسهاد مهدمان بهدر مجربه

ۀارد ا ح ر ملخ جداید از همۀ چیاهای درست در جهان، هستیم. سندیند نناه بر قلز ن فشار مد

عنوان اید اجود داشهته باشهد. در ااقهع، هرچهه بیشهرت بههمرین حالت نزۀناهد از چیای که در عمیق

اسیت رشد مهد کنیم، بیشهرت ایهن نفهرت شهدید لریهای برعلیهه بهدی را احسهاد فرزندان ادا در قدر

 کنیم.مد

حاط عیسد کامالً م دد بود. اا با همۀ اجودش از نناه متنفر بود. فنِر بهدی ا ننهاه بهراالف همهۀ 

کرد. با این طور لریای از بدی داری مدود. عیسد بیش از ما، بهچیاهای موجود در شخصیت اش ب

یافتند، بر ااطر محزت به ما، همۀ نناهان کساند را که یک راز نجات مدحال در اطاعت از پدر ا به

کهرد، نفهرت عمی هد را در ُعمهق اود نرفت. متحمل شدن همۀ بدیهاید که جانش از ۀنهها داری مد

 یاهاید که عمی اً از ۀنها متنفر بود، کامالً بر اا فراریخت. اجودش ایجاد کرد. همۀ چ

نوید نناهان ما بر مسیح قرار نرفت: "ادااند نناه جمیع مها را بهر ای نههاد" کتاب م دد بارها مد

، مرجمهۀ قهدیم(. 12:53، مرجمۀ قدیم( ا اا "نناهان بسیاری را بر اود نرفت" )اشهگیا 6:53)اشگیا 

کنهد. ( اخهاب مد29:1دارد" )یوحنا سد را "برو ادا که نناه جهان را برمدیحید مگمید دهنده، عی

ااطر ما ملگهون ( ا مسیح "به21:5)دام قرنتیان "نناه ساات"کند که ادا مسیح را پول  اعالم مد

عنوان قرباند م دیم شد مها بهار نوید مسیح "یک بار به(. نویسندو عاانیان مد13:3شد" )لالطیان 

نوید: "که اود نناهان ما را در بهدن (. ا پرتد مد28:9یان را به داش نیرد" )عاانیان نناهان ۀدم

 ، مرجمۀ قدیم(.24:2" )اال پرتد متحمل شداویش بر دار 

دهنهد کهه اهدای پهدر عزارمد که در باط از دام قرنتیان ن ل شد، به همراه ۀیامد از اشگیا، نشهان مد

خور ممنن است؟ ه نخور که نناهان ۀدم بهه مها نسهزت داده نناهان ما را بر مسیح نذاشت. این چ

ا چون ادا داار نهاید  ۀنها را از ۀِن مسیح دانستیگند  -ادا نناهان ما را به مسیح نسزت داد 3شد،

کنندو چیاهای موجود در جهان است، اقتد نناهان ما را از ۀِن مسیح دانست، در ااقهع ۀنهها ا مگیین
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شتند. بدین مگنا نیست که ادا فنر کرد مسیح اودش مرمنهب ایهن نناههان به مسیح مگلق دا ااقگاً 

ۀلود داشت، بلنه م صیرات نناهان ما )یگند ۀنچهه مشهمول مجهازات شده یا اا ااقگاً یک ماهیت نناه

 بود( موس  ادا از ۀِن مسیح در نظر نرفته شد، به جای ایننه از ۀِن ما باشد.

نناه، یگند مسیح ه نزود ادا م صیر نناه ما را به یک شخص بداند که منصفانبگضیها مخالفت کرده

منت ل کند. اما باید به یاد داشته باشیم که مسیح دااطلزانه م صیر نناهان ما را بر اود نرفت، پ  

ال دد( مگیهار نههاید عهدل ا دهد. بگالاه، ادا )پدر، پرس ا راحاین مخالفت، قورمش را از دست مد

ا اا حنم کرد که کفاره به این طریق انجام شود ا این در ااقع الهاام عهدالت ا انصاف در جهان است 

 انصاف اا را برطرف کرد. 

 اانذاشته شدن. (3)

درد جس ند مصلوب شدن ا درِد بر اود نرفنت رشارت کامل نناهان ما، با این ح ی ت کهه عیسهد 

ت مداین درد را به جتسهی ند، پهرتد ا یگ هوب ا یابد. اقتد عیسد در با  منهاید متحمل شد، شدر

طور محرمانه دربارو درد جانناه اش با ۀنها صحزت کرد: "از شهدت لهم ا انهداه یوحنا را با اود برد، به

(. ایهن اعهت دی اسهت کهه 34:14نادیک به مرگ هستم، ش  اینجا مبانید ا بیدار باشید" )مهرق  

در بارنرتین ۀزمایش است. الهد بهه کند ا اواهان ح یت اا ش ۀشنار مدشخص به داست نادیک ا

 (.56:26محد ایننه عیسد دستدیر شد، "همۀ شانردان اا را مرک کرده، نریختند" )متد 

مهوانیم مهدت زیهادی بهدان در اینجا یک قیاد بسیار ضگیف با مجربۀ ما نیا اجود دارد، چون ما مند

داست نادیک باشد، یها چشیدن طگم درد دراند طردشدند زندند کنیم، اواه طردشدند از سوی 

االدین یا فرزند، یا حتد زن یا شوهر. با این حال در همۀ این موارد، حداقل این ح ر اجود دارد کهه 

موانستیم کار متفاامد انجام دهیم، حداقل شاید ما حدادی اخاکار بهودیم. امها دربهارو عیسهد ا مد

داشت، ۀنها را ما به این دنیا محزت مدشانردان اینخور نزود، چون "اا که همیشه به متگل ان اود در 

(. اا کاری لیر از محزهت بهه ۀنهها ننهرده بهود؛ در عهوض، همهۀ ۀنهها 1:13ۀار محزت داشت" )یوحنا 

 مرکش کردند.
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اما بدمر از ایننه نهادینرتین داسهتان انسهاند عیسهد اا را مهرک کردنهد، ایهن ح ی هت بهود کهه اا از 

مرین اوشد دلش بود، محرام شد. اقتد عیسد فریاد عمیق نادیند به پدر که در کلر زندند زمیند

زد: "ایلههد، ایلههد، لَهه  َسههزَ تَند؟" یگنههد: "اههدای مههن، اههدای مههن، چههرا مههرا مههرک کههردی؟" )متههد 

(، نشان داد که اا نهایتاً از مشارکت شیرین با پهدر ۀسه ند اش جهدا شهد، پهدری کهه منزهع 46:27

ز لهم ا انهداه بهود. اقتهد ال اوشهد اا در زنهدند مملهو ناپذیر قورت دراند ا بهارنرتین عامهشنست

عیسد نناهان ما را در صلیب بر اود نرفهت، از طهرف پهدر ۀسه ند اش اانذاشهته شهد، پهدری کهه 

منهاید بها شهدت م صهیرات (. اا بهه13:1"چش ن مو پاکرت از ۀن است که بر نناه بندرنهد" )حز هوق 

 میلیونها نناه مواجه شد. 

 محمرِل اشم ادا. (4)

مر از این سه اجهد که دربارو درد عیسد نفتیم، درِد محمل اشم ادا بود. اقتهد با این حال سخت

منهاید محمل کهرد، اهدای پهدر، اهالق قهادر مخلهق، اداانهد جههان، عیسد م صیر نناهان ما را به

ت اشم اش را بر عیسد فرا ریخت: عیسد محت نفهرت شهدید ننهاه ا انت هام برعلیهه ننهاه قهرار  شدر

 فت، چیای که ادا صزورانه از ۀلاز جهان بر رای هم انزاشته بود.نر 

ای کهه یگنهد "یهک قربهاند عنوان "کفاره" فرستاد، کلمهنوید ادا مسیح را بهبه ما مد 25:3رامیان 

شهود ا بها ایهن کهار اشهم اهدا را نسهزت بهه مها بهه لخهف مزهدیل که اشم ادا را ما ۀار متحمل مد

را در نذشهته بهه سهزب وید: "با این کار ادا عدالت اود را اابت منود، زیهنکند". پول  به ما مدمد

بردباری اود نناهان ۀدمیان را نادیده نرفت ما در این زمان، عدالت ادا کامالً به ازوت برسد، یگنهد 

شه رد" )رامیهان ۀارد عهادل مداابت شود که ادا عادل است ا کسهد را کهه بهه عیسهد ایه ن مهد

سادند ننهاه را نزخشهیده ا مجهازات نسهلهای قزهل را فرامهوش ننهرده اسهت. اا به (. ادا25:3-26

نناهان را بخشیده ا اشم عادطنۀ اود برعلیه این نناهان را بر رای هم انزاشهته اسهت. امها بهر رای 

 صلیب، شدت همۀ این اشمد که برعلیه نناه انزاشته شده بود، برعلیه پرس ادا جاری شد.
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شدت بها ایهن ایهده کهه عیسهد اشهم اهدا را ان اار  از دنیای نهضت انجیلد، بهبسیاری از الهیدان

شهان ایهن اسهت کهه چهون اهدا محزهت فهرض االیهاند. پیشبرعلیه نناه متحمل شد، مخالفت کرده

است، این متناقد با شخصیت ااست که از موجودات انساند که اودش الق کهرده ا پهدر مهربهان 

انهد کهه ریشهۀ کننده استدطل کردهطور قانع  ان نهضت انجیلد بهۀنهاست، اشمدین شود. اما مح

ایدو اشم ادا، کامالً در عهدعتیق ا جدید است: "کلر استدطل بخش ابتداید رامیهان دربهارو ایهن 

  4است که همۀ انسانها، لیریهود ا یهود، نناهنارند ا محت اشم ا محنومیت ادا هستند".

کننهد: عاانیهان عنوان "کفاره" اشاره مددجدید، به مرگ عیسد بهسه عزارت بسیار مهم دیدر در عه

، "کفهههاره کهههردن" ا اسهههِم hilaskomai. اصهههخالح یونهههاند )فگهههل 10:4ا  2:2؛ اال یوحنههها 17:2

hilasmosکنند: "یهک قربهاند ، "قرباند کفاره"( که در این عزارات بنار رفته، این ح ر را منت ل مد

سهازد(". ایهن کنهد )یها مسهاعد مدا درنتیجه اهدا را از مها ارسهند مد -نرداندکه اشم ادا را برمد

پرسهت یونهاند مناقد کله ت اهار  از کتهاب م هدد اسهت کهه در اشهاره بهه مهذاهب بُتمفهوم بد

مگنها هسهتند کهه عیسهد اشهم اهدا برعلیهه ننهاه را  سادند به ایهناوبد درک شد. این ۀیات بهبه

 متحمل شد.

ید کرد، چون این اصل ۀموزو کفاره است. این یگند رشای  مهورد نیهاز ابهدی ا باید بر این ح ی ت مأک

اسیت ا عدالت ادا این است که بهای نناه بایهد پردااهت شهود. بگهالاه، پهیش از  ملییرناپذیر در قدر

ۀننه کفاره بر ح ر ۀناهد دراند ما مأایر نذاشته باشهد، اال بهر اهدا ا رابخهۀ اا بها نناهنهاراند کهه 

ریای کرده بود، مأایر نذاشت. مرگ مسیح بدان این ح ی ت مرکهای، ااقگهاً اریدشان برنامهبرای باز 

درستد درک شود )به مخالب زیر دربارو مزح  دیدناههای دیدهر دربهارو کفهاره مراجگهه مواند بهمند

 کنید(.

سهت. مهرگ دیدناه مرگ مسیح که در اینجا اراهه شده، لالزاً نظریۀ "مجازات نیهابتد" نامیهده شهده ا

را بر اود نرفت. مرگ اا یهک "جهایداین" نیها  مجازات مسیح "مجازات" بود، یگند اقتد اا ُمرد، یک

برای مها بهود. ایهن ادراک ارمهدک  دربهارو کفهاره بهود کهه  جایداینبود، یگند اقتد اا ُمرد، این یک 



 

 

 
422 

کننهد کفهاره را الهیدانان نهضت انجیلد به ۀن مگت د اند، بهراالف دیهدناههای دیدهر کهه سهگد مد

 بدان ایدو اشم ادا یا پرداات بهای نناه موضیح دهند )به مخالب زیر مراجگه کنید(.

شود. "ناهب" کسد است که بهه نامیده مد کفارو نیابتدناهد ااقات این دیدناه دربارو کفاره، نظریۀ 

ون اا بهه جهای دری است. بنابراین مرگ مسیح "نیابتد" بود، چهایستد یا منایندو دیجای دیدری مد

 عنوان منایندو ما، مجازامد را که ما طیق اش بودیم، بر اود نرفت. ما ایستاد ا منایندو ما بود. اا به

 کنند.پ. اصخالحات عهدجدید جوانب مختلف کفاره را موصیف مد

ب موان از جوانعمل کفارو مسیح، رایدادی پیچیده است که مأایرات مختلفد بر ما دارد. بنابراین مد

کند؛ ما باید چهار مختلف به ۀن نداه کرد. عهدجدید از کل ت متفاامد برای موصیف ۀن استفاده مد

 اصخالح مهم را بررسد کنیم.

ر برطهرف عنوان نناهنادهند مرگ مسیح چدونه باید چهار نیاز ما را بهچهار اصخالحد که نشان مد

 کند:

 نناه، طیق مرگ هستیم. مجازاتعنوان ما به .1

 ادا برعلیه نناه هستیم. اشمیق محمل ما ط .2

 .ایمجدا شدهما موس  نناه ن از ادا  .3

 نناه ا ملنوت شیخان هستیم. اسارتما در  .4

 این چهار نیاز با مرگ مسیح به طری های زیر برطرف شدند:

 قرباند. (1)

برای عنوان قرباند ااطر نناهامنان طیق اش بودیم، بهمسیح برای پرداات مجازات نناهد که ما به

عنوان قربهاند، ما ُمرد. "اا ف   ینزار ا ۀن هم برای همیشه در زمان ۀار ظاهر شد ما با مرگ اهود بهه

 (.26:9نناه را از بین باد" )عاانیان 

 کفاره. (2)
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عنوان کفاره برای نناهان ما ُمرد. "ا محزت مسیح برای برداشنت اشم ادا که ما طیق اش بودیم، به

ا به ادا محزت داشتیم بلنه ایننهه اا بهه مها محزهت داشهت ا پرسه اهود را در همین است: نه ۀننه م

 (.10:4فرستاد ما کفارو نناهان ما شود" )اال یوحنا 

 مصالحه. (3)

ما برای للزه بر جداید اود از ادا، به کسد نیاز داشتیم که مصالحه را فراهم کنهد ا درنتیجهه مها را 

ه ا ا "ما را بواسخه عیسد مسیح با اود مصالحه دادنوید ادبه مشارکت با ادا بازنرداند. پول  مد

ادمت مصالحه را به ما سپرده است. یگنهد ایننهه اهدا در مسهیح بهود ا جههان را بها اهود مصهالحه 

 ، مرجمۀ قدیم(.19-18:5داد" )دام قرنتیان مد

 فدیه. (4)

کنهد ا  چون ما نناهناران در اسارت ننهاه ا شهیخان هسهتیم، بهه کسهد نیهاز داریهم کهه مها را فدیهه

رسهد. کنیم، ایدو "بازارید" به نظرمهان مددرنتیجه از اسارت "برهاند". اقتد دربارو فدیه صحزت مد

شهود مها کسهد را از اسهارت یها بنهدند برهانهد. عیسهد دربهارو بازارید، بهاید است که پردااهت مد

د ا جهانش را اودش نفت: "چناننه پرس انسان نیا نیامد ما ادمت اش کنند، بلنه ۀمد ما ادمت کن

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. انهر بپرسهیم کهه ایهن 45:10چون بهای رههاید در راه بسهیاری بنههد" )مهرق  

یابیم که قیاد انساند بهای بازاریهد، در همهۀ جاهیهات بها بازارید به چه کسد پرداات شد، درمد

بهه "ننهاه" یها  کفارو مسیح متناسب نیست. انرچه ما در اسارت نناه ا شیخان بودیم، امها "بازاریهد"

شیخان پرداات نشد، چون ۀنها قدرت نداشتند که چنین بهاید را مخالزه کنند، شیخان ههم کسهد 

نزود که قداسیت اش با نناه ۀزرده شود ا اواهان پرداات مجازات نناه باشد. چناننه پهیش از ایهن 

شد. امها بهرای  دیدیم، مجازات نناه موس  مسیح پرداات شد ا موس  ادای پدر دریافت ا پذیرفته

صحزت دربارو پرداات "بازارید" به ادای پدر، مردرد هستیم، چون اا مها را اسهیر ننهرده بهود، بلنهه 

شیخان ا نناهان اودمان ما را اسیر کرده بودند. بنهابراین در ایهن قسهمت، ایهدو پردااهت بازاریهد 
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داات شد )مرگ مسیح( ا مواند برای همۀ جاهیات باشد. کافد است در نظر بدیریم که بهاید پر مند

 نتیجه این بود که ما از اسارت "رهاید یافتیم".

(، ا 19:5ما از اسارت شیخان رهاید یافتیم، چون "یام دنیا محت مسل  شیخان است" )اال یوحنها 

اقتد مسیح ۀمد، اا ُمهرد مها "ۀن کسهاند را کهه بهه سهزب مهرد از مهرگ یهام عمهر در بردنهد بهه رس 

لمهت رهانیهده ا (. در ااقع، ادای پدر "ما را از چن  نیرامنهد ظ15:2" )عاانیان اند، ۀزاد سازدبرده

 (.13:1به پادشاهد پرس عایا اود ۀارده است" )کولسیان 

نوید: "همچنین ش  نیا اود را برای ننهاه مهرده انداریهد، امها پول  دربارو ۀزادی از اسارت نناه مد

بر ش  سلخنت نخواهد کرد، چوننه زیر رشیگت نیستید  برای ادا در مسیح عیسد زنده... زیرا نناه

، مرجمۀ قدیم(. ما از اسارت م صیرات نناه ا اسارت قدرت حهاکم 14، 11:6بلنه زیر فید" )رامیان 

 ایم. ۀن در زندنی ن ۀزاد شده

  . دیدناههای دیدر دربارو کفاره.

د دیدری در براالف دیدناه مجازات نیابتد دربارو کفاره که در این فصل ار  اهه شد، دیدناههای متگدر

 ماریخ کلیسا ح یت شده است.

 نظریۀ بازارید از شیخان. (1)

میالدی( اراههه شهد، یهک الهیهدان اههِل اسهنندریه ا بگهدها  254–185این دیدناه موس  ااریِجن )

 ای دیدهر در مهاریخ االیهۀ کلیسها اراههه شهد. بهر اسهاد ایهن دیهدناه،قیرصیه، ا بگد از اا موس  عهده

ااطر ننهاه بازاریدی که مسیح پرداات ما ما را برهاند، به شیخان پرداات شد، که همۀ انسهانها بهه

 در پادشاهد اا بودند. 

شود ا حامیان اندکد در مهاریخ کلیسها دارد. ایهن بهه این نظریه مست ی ً در کتاب م دد مأیید مند

هان پرداات این بها برای ننهاه بهود ا داند که اواعنوان کسد مداشتزاه، شیخان را به جای ادا به

نیهرد. ایهن شهیخان را صهاحب قهدرمد درنتیجه کامالً الاام عدالت ادا در رابخه با نناه را نادیده مد

اواهد از اهدا مخالزهه کنهد، نیرد، یگند این قدرت که ۀنچه مدبیش از قدرت ااقگد اش در نظر مد
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ۀس ن بیران افننده شد ا هیچ ح رد ندارد که از اهدا  عنوان کسد بزیند که ازبه جای ایننه اا را به

نوید ما نناهناران به شهیخان بهدهناریم، بلنهه چیای را مخالزه کند. کتاب م دد در هیچ جا مند

موانهد بهه اواهد بهای نناهامنان را بپردازیم. همچنین این دیهدناه مندنوید ادا از ما مدمنررراً مد

کنند که برای نناهان ما بهه ای صحزت مدعنوان کفارهمرگ مسیح به متوند رسیدند کند که دربارو

ادای پدر م دیم شد، یا با این ح ی ت که ادای پدر به منایندند از مثلی ، پرداات بهای نناههان 

 موس  مسیح را پذیرفت )به مزح  باط مراجگه کنید(.

 نظریۀ مأایر ااالقد.  (2)

(، یهک الهیهدان فرانسهوی از نظریهۀ مهأایر ااالقهد کفهاره 1142–1079برای االین بار پیرِت اَِبهالرد )

ای که مگت د است ادا اواهان پرداات جاای نناه نزود، بلنه مرگ مسیح ف ه  ح یت کرد، نظریه

راهد برای نشان دادن محزت ادا به انسانها بود، به این مرمیب که با رنجهای شهان همهدردی کهرد، 

شود که محزت اهدا را بهه مها مسیح، یک منونۀ مگلیمد عالد مد حتد ما به حدر مرگ. بنابراین مرگ

 شیده شویم. اواهد، ما با محزت به اا بخز ما سپاسدااری مددهد ا در پاسخ انشان مد

مشنل بارگ این دیدناه، این است که براالف بسهیاری از عزهارات کتهاب م هدد اسهت کهه دربهارو 

کننهد. بگهالاه، عنوان کفهاره صهحزت مد، یها ُمهردن بههمرگ مسیح برای نناه، بر اود نرفنت نناه مها

برد، چون مگت د است کفاره هیچ مأایری بر ادا ندذاشت. نهایتاً، به ایژند بُراند کفاره را از بین مد

ای پرداات بههای نناههان مها منُهرد، مها حهقر انر مسیح بر  -کندهیچ عنوان به نناه ما رسیدند مند

 به اا اعت د کنیم. نداریم برای بخشش نناهامنان

 نظریۀ الدو. (3)

( مگلهیم داده 1604–1539نظریۀ الدو در کفاره، موس  سوسینیانها، پیراان فاسهتود سوسهینود )

در لهستان سهاکن شهد ا پیهراان زیهادی را بهه سهوی اهود  1578شد، یک الهیدان ایتالیاید که در 

که عهدالت اهدا اواههان پردااهت  جذب کرد. نظریۀ الدو مانند نظریۀ مأایر ااالقد، مننر این است

کنهد مها بهدانیم چدونهه ای را برای ما فراهم مدنوید مرگ مسیح ف   منونهبهای نناه است؛ این مد
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کامالً از ادا اطاعهت کهرده ا بهه اا اعهت د کنهیم، حتهد انهر ایهن اعهت د ا اطاعهت منجهر بهه مهرگ 

چ هدر دهد کهه مسیح به ما مگلیم مدنوید مرگ احشتناکد شود. درحالینه نظریۀ مأایر ااالقد مد

بایهد چدونهه زنهدند دهد کهه نوید مرگ مسیح به ما مگلیم مد، نظریۀ الدو مدادا ما را داست دارد

اید، ح یت کرد: "زیرا که برای همین اوانهده شهده 21:2موان با اال پرتد . این دیدناه را مدکنیم

ای نذاشت ما در اار قدمهای ای رفتار مناییهد" نهچوننه مسیح نیا برای ما عذاب کشید ا ش  را منو 

 )مرجمۀ قدیم(.

درستد، مسیح حتد در مرنش الدوی ماسهت، امها سهؤال ایهن اسهت کهه ۀیها ایهن ح ی هت، انرچه به

عنوان موضیح کامل کفاره است. نظریۀ الدو، بسیاری از ۀیات کتاب م دد را که بهر مهرگ مسهیح بهه

نیرد، یگند این ح ی ت که مسیح نناههان مها را بهر ، در نظر مندکنندپرداات بهای نناه یرکا مد

منهاید، به این مگناست که این نظریه اود نرفت ا کفارو نناهان ما بود. در نظر نرفنت این چیاها به

موانهد بها پیهرای از انجامهد کهه انسهان مدباید رد شود. بگالاه، این دیدناه ااقگاً به این اسهتدطل مد

موانهد ا اعت د ا اطاعت از ادا مانند مسیح، اهود را نجهات دههد. بنهابراین، ایهن مندالدوی مسیح 

مواند برداشته شود، چون مگت هد نیسهت کهه مسهیح در ااقهع نشان دهد که چدونه م صیر نناه ما مد

 بهای نناهان ما را پرداات یا با مرنش راهد برای م صیرات ما فراهم کرد.

 نظریۀ حنمراند. (4)

ند دربارو کفاره برای االین بار موس  یک الهیدان ا کارشهناد ح هوقد هلنهدی مگلهیم نظریۀ حنمرا

(. این نظریه مگت هد اسهت کهه در ااقهع اهدا مجزهور نزهود 1645–1583داده شد، هونو نرامیود )

موانست این دراواست را کنار اواهان پرداات بهای نناه باشد، اما چون ادای قادر مخلق بود، مد

نناهان را بدان پرداات مجازات بزخشد. در این صورت هدف از مرگ مسیح چه بود؟  بدذارد ا ف  

این نشاندهندو این ح ی ت بود که رشیگت ادا زیر پا نذاشته شهده، اا قانوندهذار ااالقهد ا حهاکم 

شود. درنتیجه مسیح جهان است ا هرناه رشیگت اش زیر پا نذاشته شود، نوعد مجازات مخالزه مد
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نناهان ااقگد همۀ انسانها را نپرداات، بلنه ف   رنهج کشهید مها نشهان دههد کهه اقتهد  دقی اً بهای

 شود، باید بهاید پرداات شود. رشیگت ادا زیر پا نذاشته مد

نویند مسهیح نناههان مها را در درستد همۀ ۀیامد را که مدداباره مشنل این دیدناه این است که به

طور ااص برای نناههان مها را بر مسیح نذاشت، مسیح بهصلیب بر اود نرفت، ادا رشارت همۀ ما 

نیرنهد. بگهالاه، ایهن ایژنهد بیرانهد کفهاره را کنهار ُمرد ا مسیح کفارو نناهان ماسهت را در نظهر مند

نهذارد داند، بلنه ف   بر ما مأایر مدنذارد، به این مرمیب که هدف ۀن را ارضای عدالت ادا مندمد

کهه بایهد رعایهت شهود. همچنهین ایهن دیهدناه بهه ایهن مگناسهت کهه مها  ما بدانیم ادا رشیگتد دارد

درستد به کار منمیل شدو مسیح بهرای بخشهش ننهاه اعهت د کنهیم، چهون اا در ااقهع موانیم بهمند

بهای ۀن نناهان را نپردااته است. بگالاه، بخششد را کهه بهرای مها حاصهل کهرد، بهه چیهای مزهدیل 

صمیم نرفته بود ما اا از قزل م -مسیح بر رای صلیب امفاق افتاد کند که در ذهن ادا بدان مرگمد

را بزخشد، بدان ایننه اواهان مجازات ما باشد ا بگد مسیح را مجازات کرد ما ف ه  نشهان دههد کهه 

همچنان حاکم ااالقد جهان است. اما این یگند مسیح )در این دیدناه( در ااقع بخشش یها نجهات 

شهود. نهایتهاً، ایهن شدت کاسهته مددهندو اا بهنتیجه از ارزش عمل فدیهرا برای ما حاصل ننرد ا در 

نیهرد. انهر بدهوییم اهدا درستد ملییرناپذیری ا الوص فناناپذیر عدالت ادا را در نظر مندنظریه به

مواند نناهان را بزخشد، بهدان ایننهه اواههان مجهازات باشهد )بها اجهود ایننهه در رسارس کتهاب مد

ی شخصیت عدالت مخلهق اهدا را ه اواهان پرداات مجازات است(، بهم دد، نناه همیش طور جدر

 سازد.ارزش مدبد

 چ. ۀیا مسیح به جهنم ناال کرد؟

اند که مسیح بگد از مرنش به جهنم ناال کرد. انرچه عزارت "اا به جهنم ناهد ااقات استدطل کرده

طور نسهرتده ه بههت ادنامهۀ رسهوطن کهشود، اما ظههور ۀن در اعناال کرد" در کتاب م دد دیده مند

 مورد استفاده قرار نرفته، باع  مزاحثات زیادی دربارو مگنا ا کاربردهای ۀن شده است.
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؛ راز اا بهه جههنم نهاال کهرداین اعت ادنامه شامل این کل ت است: "مصلوب شد، ُمرد ا دفهن شهد، 

رو دهندو مگلهیم کتهاب م هدد دربهادرسهتد نشهانسوم داباره از مردنان برااست." ۀیا این عزهارت به

مرگ مسیح است؟ ۀیا مسیح بگد از مرنش بهر رای صهلیب، رنهج بیشهرتی را متحمهل شهد؟ در اینجها 

  5طور االصه ماریخچۀ این عزارت ا متون کتاب م دسد مربوط به این ایده را بررسد اواهیم کرد.به

یخچۀ عزارت "اا به جههنم نهاال کهرد" شاید در ابتدا بتوان نفت که یک پیشینۀ مزهم در زیربنای مار

باشد. اعت ادنامۀ رسوطن، براالف اعت ادنامۀ نی یه ا مگریف کلسدانیان، موس  شورای کلیساید مد

میالدی شنل نرفته اسهت.  750ما  200در زمان ااصد نوشته یا مأیید نشده، بلنه مدریجاً از حداد 

دههد کهه لیپ اِسناف نشهان مدارگ کلیسا، فینیری این اعت ادنامه موس  ماریخدان باالصۀ شنل

میالدی، عزارت  650پیش از  6های اعت ادنامۀ االیه یافت نشد.یک از نسخهعزارت مورد نظر در هیچ

میالدی دیهده  390"اا به جهنم ناال کرد"، ف   در یک نسخه از این اعت ادنامه موس  رافینود در 

ن عزارت ف ه  بهه مگنهای ایهن اسهت کهه مسهیح "دفهن شده است. بگالاه، رافینود متوجه شد که ای

به عزارت دیدر، اا این مفهوم را در نظر نرفت که مسیح "به قا ناال کرد". )شهنل یونهاند ۀن  7شد".

hades مواند ف   به مگنای "قا" باشد، نه است که مدgeennaهنم، محل مجازات"(. بنهابراین، ، "ج

ای از این اعت ادنامه شامل عزارمد با این مفهوم هیچ نسخه میالدی 650به این مگناست که ما سال 

های مختلهف نزود که بدوید مسیح "به جهنم ناال کرد". در ااقع، بگد از ایننه این عزهارت بهه نسهخه

این اعت ادنامه ضمیمه شد، مالشهای مختلفد انجام شد ما موضیح دهند "اا به جهنم ناال کرد"، بهه 

کند کهه ۀیها در مناقد نیست. با موجه به این ماریخچه، شخص مگجب مد نوعد با ب یۀ کتاب م دد

مواند در این عزارت بنار راد یا ۀیا ایهن ااقگهاً از جایدهاه درسهت در یهک نوعد مد، بهرسالتداصخالح 

 ن االیۀ مسیح است. کند از طرف رسوط اعت ادنامه براوردار است که عنوان اش ادعا مد

یابیم مگدادی از متهون برعلیهه کنیم، درمددد دربارو این ۀموزه مراجگه مداقتد به شواهد کتاب م 

کنند که مسیح بگد از مهرنش بهه جههنم رفهت. کهالم عیسهد بهه دزد بهاطی این احت ل استدطل مد

(، به این مگناست که بگد از مرگ عیسهد، 43:23صلیب: "امراز با من در فرداد اواهد بود" )لوقا 



 

 

 
429 

بالفاصله به حضور پدر در ۀس ن رفت، انرچهه بهدن اش در زمهین مانهد ا دفهن جان اش )یا راحش( 

نوید که رنج مسهیح در ۀن لحظهه ( با قدرت مد19:30بگالاه، فریاد عیسد: "یام شد" )یوحنا  8شد.

ااطر حمل نناه ما بود، یام شد. نهایتاً، این فریهاد: "ای پهدر، یام شد ا جداید اا از پدر هم که به

درسهتد( منتظهر پایهان کنهد کهه مسهیح )به(، پیشهنهاد مد46:23سپارم" )لوقا د را به مو مدراح او 

 فوری رنج ا جداید اود ا است زال ادای پدر از راحش در ۀس ن بود. 

دهند که مسیح در مرنش ه ن چیاهاید را مجربه کرد که ای نداران عرصه پ  این متون نشان مد

کنند: جسد اا در زمین ماند ا دفن شد )مانند جسد ما(، اما راحش حاو در هندام مرگ مجربه مد

)یا جان( بالفاصله به حضور ادا در ۀس ن رفت )ه نخور که راح ا جان مها اواههد رفهت(. په  در 

یاند کهه چناننهه مسهیح -االین صزح قیام، راح مسهیح بهه بهدنش پیوسهت ا اا از مردنهان برااسهت

سه ند در حیهامد جیح(، به بدن اود پیوسته ا در رسهتاایا کامهل اند )در هندام بازنشت مسُمرده

دهند که مسیح در مرنش بر رای صلیب، کامالً الهاام ایاند. بگالاه، این متون نشان مدجدید برمد

 دااری عادطنۀ ادا برای نناه را برۀارده کرد ا کامالً اشم ادا بر نناه را متحمهل شهد؛ طزم نزهود کهه

 بر رای صلیب، رنج بیشرتی را متحمل شود.  مسیح بگد از مرنش

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 نردد؟علت نهاید کفاره، به کدام دا جنزه از شخصیت ادا بازمد .1

 ۀیا کفاره واری بود؟ موضیح دهید. .2

 دا جنزه از اطاعت مسیح در کفاره را موضیح دهید. .3

 چرا واری بود که عیسد اشم ادا را متحمل شود؟ .4

کنند که نظریهۀ قد کفاره ا نظریۀ الدو در کفاره، چه چیای را اننار مدنظریۀ مأایر ااال  .5

 کند؟مجازات نیابتد ۀن را مأیید مد
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نویهد مسهیح بگهد از مهرگ بهه جههنم شواهد کتاب م دسد را برعلیه دیدناهد کهه مد .6

 ناال کرد، بیان کنید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

نذشته قدردان مرگ مسیح باشید؟ ۀیها چدونه این فصل به ش  کمک کرد که بیش از  .1

دربارو این ح ی ت که بهای نناهانتان موس  مسیح پرداات شد، اطمینان بیشرتی به شه  

 داد یا اطمیناند کمرت؟

انههر علههت نهههاید کفههاره در محزههت ا عههدالت اداسههت، پهه  ۀیهها چیههای در شهه  بههود  .2

داشهت یها داسهت مد دا( کهه اهدا بایهد شه  راعنوان شخص نناهنار در رسکشهد از اه)به

کند که داشت؟ ۀیا پاسختان به این سؤال به ش  کمک مدقدمهاید را برای نجات مان برمد

عنوان کسد که اصالً طیق این محزهت نزودیهد، قهدرداند از شخصیت محزت ادا به ش ، به

 مان با ادا چه احساسد داشته باشید؟شود که در رابخهکنید؟ این ۀناهد باع  مد

کنیههد رنجهههای مسههیح کههافد بههود مهها بهههای نناهههان مههان را بپههردازد؟ ۀیهها ر مدۀیهها فنهه .3

کنیهد اا اواهید برای پرداات بهای همۀ نناهان مان به کار اا منیهه کنیهد؟ ۀیها فنهر مدمد

دهندو باکفایت ا ساااار اعت د ش ست؟ ۀیا اکنون ا همیشه بها یهامد دل بهرای یک نجات

 ؟کنیدنجات کامل به اا منیه مد

انر مسیح یامد م صیر نناهان ما، یامد اشم ادا برعلیهه ننهاه ا یهامد مجهازات  .4

ل شد، پ  ۀیا ادا هرنها برعلیهه شه  بهه عنوان ای نهدار مرند را که ما طی ش بودیم، متحمر

یها یها رنجههاید کهه در (؟ ۀیها سهخت39-31:8اشمدین اواهد شد )مراجگه کنید به رامیان 

ااطر اشم ادا برعلیه شه  باشهد؟ انهر اینخهور نیسهت، مواند بهمدکنید، زندند مجربه مد

کنیم )مراجگهه کنیهد بهه پ  چرا ما مسیحیان سختیها ا رنجها را در ایهن زنهدند مجربهه مهد

 (؟11-3:12؛ عاانیان 28:8رامیان 
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انر مسیح ااقگاً ش  را از اسارت نناه ا پادشهاهد شهیخان رهانیهد، ۀیها قسهمتهاید در  .5

مر به ایهن موضهون پهد بایهد؟ ۀیها ایهن ۀنهاهد طور کاملموانستید بههست که مدزندنیتان 

 مر سازد؟ موانست ش  را در زندند مسیحیتان دلدرممد

 

 اصطالحات خاص .4

 اطاعت فگال

 کفاره

 عواقب وارت کامل

 نظریۀ الدو 

 نظریۀ حنمراند

 نسزت دادن

 نظریۀ مأایر ااالقد

 اطاعت منفگل یا لیرفگال 

 نیابتدمجازات 

 کفاره

 نظریۀ بازارید از شیخان

 مصالحه 

 فدیه

 قرباند

 کفارو نیابتد
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 ، مرجمۀ قدیم26-23:3رامیان 

شهوند باشند، ا به فید اا مجانهاً عهادل شهمرده مداند ا از جالل ادا قارص مد"زیرا همه نناه کرده

ه اهدا اا را از قزهل مگهین کهرد مها کفهاره باشهد د مسهیح اسهت. کهای که در عیسهاساطت ۀن فدیهبه

سهزب فهرا نذاشهنت اخایهای اسیله اون اا ما ۀننه عدالت اود را ظهاهر سهازد، بهااسخه ای ن بهبه

سابق در حین محمل ادا، برای اظهار عدالت اود در زمان حاو، ما اا عهادل شهود ا عهادل شه رد 

 هر کسد را که به عیسد ای ن ۀارد". 

______ __________________ 
 شنویم.نوید یوسف در طول زندند عیسد ُمرد، اما بگد از داازده سالدد عیسد، چیای دربارو اا مندانرچه کتاب م دد رصیحاً مند .1

 .1461(: 1986مارچ  21) 11، ش رو 255ایلیام اِدااردز، ام. دی. ا دیدران، مجلۀ انجمن پاشند ۀمرینا  .2

 مراجگه کنید.13ناه ۀدم به ما، به فصل دربارو مزح  نسزت دادِن ن .3

 :Grand Rapids)شامل فهرست االصۀ کتابها( ایرایش االرِت اِلِول.  888. صفحۀ للتنامۀ الهیامد نهضت انجیلدلِئون موری ، "کفاره"،  .4

1984Baker Book House, ایرایش سوم موعظۀ رسولد صلیبه . کاِر موری ، بهرتین مح یق نهضت انجیلد دربارو این سؤال را اراهه کرده است. ب ،

 مراجگه کنید. 5. همچنین به مزح  اشم ادا در فصل 213–144(، صفحات  ,1965London: Tyndale Pressمراجگه کنید. )

نامۀ رسوطن"، ی اعت ادای برای ۀیات ذکر شده، به جامر در کتاب ِاین نراِدم بیان شده، "اا به جهنم ناال ننرد: دفاعیهطور نسرتدهننات زیر به .5

 . 113–103(: 1991)مارچ  1ش رو   34، یادداشتهای جامگۀ الهیامد نهضت انجیلد

 . edition 1931, reprint of 1983Grand Rapids: Baker, ( ،2 :52 – 55(، سه جلدی مراجگه کنید. اعت ادات مسیحیتبه منودار فیلیپ اسناف،  .6

 . 2، ش رو 1:46همچنین مراجگه کنید به ؛ 6، ش رو 1:21مراجگه کنید به ه ن مرجع.  .7

، این مناند است که 12:4اضوح یگند "ۀس ن". در دام قرنتیان ( بهparadeisosدر هر دا کاربرد دیدر عهدجدید، کلمۀ "فرداد" )یوناند  .8

 است.  14، 22:2وح ۀس ن در مناشفه اضکه به -یابیمند است که ما درات حیات را مد، منا2:7اش از ۀس ن دید ا در مناشفه پول  در مناشفه
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 مفصل شانزده

 رستاخیز و صعود

 

 بدن قیام کردو عیسد چه شنلد بود؟  +

 + این برای ما چه اهمیتد دارد؟

 + اقتد مسیح به ۀس ن صگود کرد، چه امفاقد برای اا افتاد؟  

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. رستاخیز

 شواهد عهدجدید. .1

؛ مهرق  20-1:28ادات فراااند از رستاایا مسیح اسهت )مراجگهه کنیهد بهه متهد اناجیل شامل شه

ه بر این راایتهای دقیق چههار انجیهل، کتهاب (. عالا 25:21- 1:20؛ یوحنا 53-1:24؛ لوقا 1:16-8

اع ل، داستان اعالمیۀ رسوطن دربارو رستاایا مسیح است ا دعای پیوسته در ناد مسیح ا ای ن به 

فهرض منیهه کند. رساطت، کامالً به این پیشسد که زنده است ا در ۀس ن سلخنت مدعنوان کاا به

دهندو زنده ا حاکم است که اکنون رِس متگهال کلیساسهت، بایهد بهه اا کنند که عیسد یک نجاتمد

عنوان نردد ما بهای ن داشت ا اا را پرستش ا ستایش کرد ا اا یک راز با قدرت ا جالل عظیم بازمد

دههد کهه در ۀسه ن اه بر زمین سلخنت کند. کتاب مناشفه منررراً مسیح قیام کرده را نشان مدپادش

شهود ا در جهالل کند که بر دشهمنان اش لالهب مدکند ا بازنشت اش را پیشدوید مدسلخنت مد

 1هد ح ی ت رستاایا مسیح است.کند. بنابراین، کلر عهدجدید شاسلخنت مد
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 ماهیت رستاخیز مسیح. .2

اایا مسیح ف   بازنشت از مردنان نزود، چناننه قزالً کسهاند ماننهد ایلگهازر ۀن را مجربهه کهرده رست

شهد ا نهایتهاً دابهاره ین صورت عیسد متحمل ضگف ا پیهری مدا(، چون در 44-1:11بودند )یوحنا 

 )اال قرنتیهان 2مردنهان برااسهت، "نهوبر" ُمهرد. امها اقتهد عیسهد ازمانند همهۀ انسهانهای دیدهر مد

، مرجمۀ قدیم( حیات جدید انسانها بود، حیامد که در ۀن بدنش کامل شده بهود، دیدهر 23، 20:15

 موانست ما ابد زندند کند.شد، بلنه مدمتحمل ضگف، پیری یا مرگ مند

رفتنهد، اا را نشهنااتند درستد که دا من از شانردان عیسهد اقتهد در جهادو عمهوۀد بها اا راه مدبه

نویهد چهون "چشه ن ایشهان بسهته شهد مها اا را طور ااص بهه مها مدما لوقا به(، ا32-13:24)لوقا 

، مرجمههۀ قههدیم( ا بگههداً "چشهه ن ایشههان بههاز شههد ا اا را شههنااتند" )لوقهها 16:24نشناسههند" )لوقهها 

د (، امها شهای16-14:20(. مریم مجدلیره ف   یک لحظه نتوانست عیسد را بشناسد )یوحنها 31:24

ر زمهاند ۀمهد اا االین با -کردوز هوا ماریک بود ا اا در ابتدا به عیسد نداه مندااطر این بود که هنبه

( ا اقتد عیسد را شناات، "برنشت" ما با اا صحزت کند )یوحنا 1:20که "هنوز ماریند بود" )یوحنا 

16:20.) 

، 9:28رسعت شهنااتند )متهد رسد که شانردان، عیسد را نسهزتاً بههدر موقگیتهای دیدر به نظر مد

(. اقتد عیسد به یازده شانرد در اارشهلیم ظهاهر شهد، 12، 7:21؛ 28-26، 20-19:20؛ یوحنا 17

(، الد اقتد دستان ا پاهای عیسهد را دیدنهد ا 37، 33:24ۀنها در ابتدا لرزان ا مرسان شدند )لوقا 

ها ونههشاهد بودند که اا یک منه ماهد اورد، قانع شدند کهه اا از مردنهان برااسهته اسهت. ایهن من

یسههد پههیش از مههرگ ا بگههد از ای بههین ظهههور جسهه ند عدهنههد کههه مههداام قابههل مالحظهههنشههان مد

رستاایاش اجود داشت. با این حال عیسد دقی اً مانند زماِن قزهل از مهرنش نزهود، چهون عهالاه بهر 

طً ۀن در مواند امفاق بد افتد، احت ااطر چیای که ظاهراً فنر کردند که مندحیرت االیۀ شانردان به
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ظهور جس ند عیسد متفاات بود که بالفاصله شناسهاید نشهد. شهاید ایهن مفهاات در ظهاهر، ف ه  

مفاات در مردی بود که یک زندند مملو از درد ا رنج، سختد ا لم ا انداه داشت ا بهدنش کهامالً بهه 

ند ظاهر داران جواند ا سالمت کامل بازنشته بود: انرچه بهدن عیسهد همچنهان یهک بهدن جسه 

موانست داباره رنج بنشد، ضهگیف یها عنوان یک بدن مزدیل شده قیام کرده بود، هرنا مندبود، اما به

، مرجمههۀ قههدیم(. پههول  53:15فسههادی را ]پوشههید[" )اال قرنتیههان بههی ر شههود یهها مبیههرد؛ زیههرا "بد

ند" )اال ایهاد... در جهالل... در قهوت... جسهم راحهافسهادی برمدنوید بدن قیام کرده "در بدمد

، مرجمۀ قدیم(. )منظور پول  از "جسم راحاند"، "جسم لیرمادی" نیست، بلنه 44-42:15قرنتیان 

 . 3"مناسب ا پاسخدو به راهن ید راح است"(

دهند که عیسهد بگهد از رسهتاایا، بهدن جسه ند داشهت: حداقل ده نشانه در عهدجدید نشان مد

عنوان مسهافر مرجمهۀ قهدیم(؛ اا در راه عمهوۀد بهه، 9:28شانردان "به قدمهای اا چسهزیده" )متهد 

رفهت ا پهاره کهرد )لوقها ن(؛ نهان را 29-28، 18-15:24دیدری در جاده بر شانردان ظاهر شد )لوقها 

اضوح نشان دههد کهه بهدن جسه ند داشهت ا ف ه  (؛ یک منه ماهد کزاب شده اورد ما به30:24

ها ا پهلوی اود را به ۀنها نشان داد" (؛ "دست15:20راح نزود؛ مریم فنر کرد اا بالزان است )یوحنا 

(؛ از موما اواست اندشت اش را بیاارد ا دستهایش را مل  کند ا دستش را بیهاارد ا 20:20)یوحنا 

(؛ ا 13-12:21(؛ برای شانردانش صهزحانه ۀمهاده کهرد )یوحنها 27:20پهلویش را مل  کند )یوحنا 

شهزح بزینید، اودم هستم، بهه مهن دسهت بانیهد ا بزینیهد،  رصیحاً به ۀنها نفت: "دستها ا پاهای مرا

(. نهایتههاً پههرتد نفههت مهها شههانردانش "پهه  از 39:24" )لوقهها ماننههد مههن نوشههت ا اسههتخوان نههدارد

 (. 41:10نوشیدیم" )اع ل اوردیم ا مدرستاایا اا با اا مد

؛ یوحنها 36، 31:24ا طور نانهاند ظاهر ا محهو شهود )لوقهموانست بهدرستد که عیسد ظاهراً مدبه

نیریهای افراطهد نننهیم، چهون همهۀ (. اما باید مراقب باشیم که از این ح ی هت نتیجهه26، 19:20

نویند عیسهد کنند که عیسد موانست نانهان ظاهر یا محو شود؛ بگضیها ف   مدعزارات مأیید مند

موۀمود ناپدید شد، شهاید ۀمد ا در بین شانردان ایستاد. اقتد عیسد نانهان از نداه شانردان در ع
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رسا دیدر ۀسای ااصد بود، چیای که اقتد "راح ادااند فیلپ  را برداشته، اواجهاین امفاق مگجاه

، مرجمۀ قدیم(، امفاق افتاد. همچنهین نزایهد بهیش از حهد ایهن موضهون را 39:8اا را نیافت" )اع ل 

( ۀمهد ا در بهین 26، 20:19ا )یوحنه 4بارگ کنهیم کهه عیسهد در دا موقگیهت کهه درهها "بسهته بهود"

" یها چنهین چیاههاید را نویهد عیسهد "از دیهوار عزهور کهردشانردان ایسهتاد، چهون ههیچ متنهد مند

کرد، در نوید. در ااقع، در موقگیت دیدری در عهدجدید، اقتد یک نفر باید از دِر بسته عزور مدمند

 (.10:12ۀسا باز شد )مراجگه کنید به اع ل طور مگجاهبه

ایتاً، یک ۀموزو بارنرت اجود دارد که باید مورد موجه قرار نیرد. رستاایا جسه ند عیسهد ا یلرهک نه

اضوح نینوید ۀفرینش مادی را که ادا در ابتدا ۀفریده بهود، مأییهد ابدی بدن قیام کردو جس ند، به

" )پیهدایش عهالد یافهتنش را مالحظهه کهرد ا همهه را از ههر جههت کند: "ۀنداه ادا کارهای ۀفریمد

عنوان زنان ا مردان قیام کرده ما ابد در "ۀسآمنهای نو ا زمیند نو... کهه در ۀنهها عهدالت (. ما به31:1

(. ما در یک زمین مازه شده زندند اواهیم 13:3برقرار اواهد بود"، زندند اواهیم کرد )دام پرتد 

م( ا کلر زمین مانند یهک بها  ، مرجمۀ قدی21:8کرد که "از قید فساد االصد اواهد یافت" )رامیان 

عدن جدید اواهد شد. یک اارشلیم جدید اواهد بود ا مهردم "جهالل ا عهارت امتهها را بهه ۀن دااهل 

، مرجمۀ قدیم( ا"نهری از ۀب حیات به من نشان داد که دراشنده 26:21اواهند ساات" )مناشفه 

دا کنهاره نههر،  ن عهام ۀن ا بهر ههرشود. ا در اس  شهار بود، مانند بلور ا از مخت ادا ا بره جاری مد

، 2-1:22دههد" )مناشهفه ۀارد یگنهد ههر مهاه میهوه اهود را مددرات حیات را کهه داازده میهوه مهد

 مرجمۀ قدیم(.

عنوان انسهانهاید بها رسهد کهه بایهد بههدر این جهان بسیار مادی، جس ند، مهازه شهده، بهه نظهر مد

زندند در ۀفرینش جس ند مازه شدو ادا مناسهب بدنهای جس ند زندند کنیم، بدنهاید که برای 

است. مخصوصاً بدن جس ند قیام کردو عیسد، نینوید ۀفهرینش االیهۀ اهدا بهرای انسهان را مأییهد 

"بسهیار  موجهودی بها بهدن جسه ندعنوان عنوان راحد مانند فرشتدان، بلنه بههکند، نه رصفاً بهمد

نوعد شهنل بههرتی از هسهتد یم اجهود لیرمهادی، بههنینو". ما نزاید مرمنب این اخا شده ا فنر کن
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عنوان اا  ۀفرینش اود ۀفرید، به مها بهدنهای جسه ند داد. برای موجودات است: اقتد ادا ما را به

کنهد ا بازاواههد عیسد در بدن جس ند کامل از مردنان برااست، اکنهون در ۀسه ن سهلخنت مد

 شیم. نشت ما ما را با اود باد که ما ابد با اا با

 پدر و پرس، هر دو در رستاخیز رشکت داشتند. .3

طور اهاص مسهیح را از مردنهان برایاانیهد )اعه ل کنند که ادای پهدر بههبگضد از متون مأیید مد

(، امها متهون دیدهر دربهارو 20:1؛ افسسهیان 1:1؛ لالطیهان 14:6؛ اال قرنتیهان 4:6؛ رامیان 24:2

نوید: "پدرم مرا داست دارد زیرا کنند: عیسد مددعیسد که در رستاایا اود سهیم بود، صحزت م

نیهرد، مهن بهه ک  جهان مهرا از مهن مند. ههیچۀن را بار دیدر بازیهابمکنم ما من جان اود را فدا مد

ااتیهار دارم کهه ۀن را بهاز بهه دسهت م ا کنم. ااتیار دارم که ۀن را فدا ساز اواهش اود ۀن را فدا مد

ت (. بههرت اسه21-19:2نیهد بها ؛ م ایسه ک18-17:10اده است" )یوحنا . پدر این امر را به من دۀارم

نوید: "مهن قیامهت ا نیری کنیم که پدر ا پرس در رستاایا ن ش داشتند. در ااقع، عیسد مدنتیجه

 (. 16:7؛ م ایسه کنید با عاانیان 25:11زندند هستم" )یوحنا 

 ای رستاخیز.ارزش آموزه .4

 کند.ما را مضمین مدالف. رستاایا مسیح مولد مازو 

، مولد نو ا امید زنده به ما بخشیده است" رستاایا عیسد مسیح از مردناناسیلۀ نوید: "بهپرتد مد

کنهد. (. در اینجا رصیحاً رستاایا عیسد را به مولد داباره یا مولد مهازو مها مهرمز  مد3:1)اال پرتد 

ت، یک "زندند قیام کرده" در بهدن اقتد عیسد از مردنان برااست، زندند اا کیفیت جدیدی داش

انسههاند ا راح انسههاند کههه کههامالً بههرای مشههارکت ا اطاعههت ابههدی از اههدا مناسههب بههود. عیسههد در 

شهویم، رستاایاش، برای ما زندند جدیدی مانند زندند اودش بدست ۀارد. اقتد مها مسهیحد مد

ماننهد، ا بهه هه ن شهنل مدکنیم، چون بدنهای مهکلر این "زندند قیام کردو" جدید را دریافت مند

همچنههان در مگههرض ضههگف، پیههری ا مههرگ هسههتند. امهها در راحهه ن بهها قههدرت رسههتاایا مههازه، زنههده 

درنتیجه، مسیح از طریق رستاایاش، برای ما زندند جدیدی بدست ۀارد که اقتد "مولد  5شویم.مد
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بدوید اهدا "مها را بها مسهیح مواند کنیم. به همین دلیل پول  مدیابیم، ۀن را دریافت مدداباره" مد

" در مسههیح مهها را رسافههراز فرمههودایههد(. ا زنههده نردانیههد )از راه فههید اداسههت کههه شهه  نجههات یافته

(. اقتد ادا مسیح را از مردنهان برایاانیهد، اا بهه 1:3؛ م ایسه کنید با کولسیان 6-5:2)افسسیان 

این طیق شایستدد ههای رسهتاایا مسهیح نوعد "با مسیح" برایاانیده شویم ا بنابر فنِر ما بود که به

را در  قهدرت قیامهت اانوید هدف زندند اش این است: "مسیح را کامالً بشناسم ا شویم. پول  مد

دانسهت کهه حتهد در زنهدند کنهوند، رسهتاایا (. پهول  مد10:3اجود اود درک کنم" )فیلیپیان 

 . مسیح، قدرت جدیدی به ادمت مسیحد ا اطاعت از ادا بخشیده است

ااطر ایننهه بهرای موانهاید مها در این کاربرد مثزت زیادی برای زندند مسیحد ما دارد، مخصوصاً به

مهت کنهد ۀنهها "عظنویهد کهه دعها مدزندند مسیحد پیامدهاید دارد. اقتد پول  به افسسیان مد

 سهت کهه، بفهمید. این هه ن قهدرت عظیمهد اقدرت اا را که در ما ای نداران در کار استاندازو بد

ا در دست راست اود، در جایهای ۀس ند  اقتد مسیح را پ  از مرگ زنده نردانیدادا به کار بُرد، 

کنهد، ا مسهیح را بهه قهدرت راحهاند کهه در مها عمهل مدرستاایاا  (،20-19:1قرار داد" )افسسیان 

برایاانیهد، سهیح را از مردنهان منوید قدرمد که موس  ۀن اهدا، ول  مدسازد. در اینجا پمرمز  مد

بینهد کهه کردنهان در مسهیح مدعنوان قیامکند. پهول  مها را بههه ن قدرمد است که در ما کار مد

نوید: "پ  چوننه در موت اا مگمید یافتیم، با اا دفن شدیم ما ۀننه به همین قسمد که مسیح به مد

ین ش  نیا اود را بهرای جالل پدر از مردنان برااست، ما نیا در مازند حیات رفتار مناییم... همچن

 ، مرجمۀ قدیم(.11، 4:6نناه مرده اندارید، اما برای ادا در مسیح عیسد زنده" )رامیان 

در  قهدرِت دسهتیابد بهه پیهرازی بیشهرت بهر ننهاه باقی نهدهاین قدرت جدید رستاایا در مها، شهامل 

مۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد ، مرج14:6"زیرا نناه بر ش  سلخنت نخواهد کرد" )رامیان  -زندنی ن است

انرچه ما هرنا در این زندند کامهل نخهواهیم بهود. ایهن قهدرت رسهتاایا،  –( 17:15با اال قرنتیان 

باشد. عیسد بگهد از رسهتاایا بهه شهانردانش اعهده نیا مد قدرت برای ادمت در کار ملنوتشامل 

م ا یام یهودیهه ا سهامره ا ال دد بر ش  نازل شود قدرت اواهید یافت ا در اارشلیداد: "اقتد راح
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(. این قدرت جدید ا مشدید شهده 8:1مرین ن اط دنیا شاهدان من اواهید بود" )اع ل ما دارافتاده

برای اعالم انجیل ا انجام مگجاات ا پیرازی بر مخالفتهای دشمن، بگد از رستاایا مسیح از مردنان 

 ه مشخصۀ زندند مسیحد شان بود.به شانردان عخا شد ا بخشد از قدرت جدید رستاایا بود ک

 کند.شمردند ما را مضمین مدب. رستاایا مسیح، عادل

کند )یها مها ایهن شمردند ما مرمز  مدف   در یک عزارت، پول  رصیحاً رستاایا مسیح را به عادل

نویهد پهول  مد 6ناهنار نیستیم، بلنهه عهادل هسهتیم(.کنیم که در ناد ادا ناعالمیه را دریافت مد

" یش اهدا عهادل شهمرده شهویمزنده شد ما مها در پهااطر نناهان ما مسلیم مرگ نردید ا د "بهعیس

(. اقتد مسیح از مردنان برااست، این اعالمیۀ مأیید ادا برای عمل فدیۀ مسیح بود. 25:4)رامیان 

چون مسیح "اویشنت را فرامن ساات ا ما به موت بلنه ما به موت صهلیب مخیهع نردیهد" )فیلیپیهان 

، مرجمۀ قدیم(. ادای پهدر بها 9:2، مرجمۀ قدیم(، "ادا نیا اا را بلایت رسافراز منود" )فیلیپیان 8:2

برایاانیدن مسیح از مردنان، در ااقع عمل رنج ا مرگ مسیح برای نناههان مها را مأییهد کهرد، یگنهد 

ننهاه پردااهت  کار اا منمیل شد ا دیدر طزم نیست مسیح ُمرده مباند. دیدر بهاید منانهده کهه بهرای

امالً همۀ اینها ک -شود، دیدر اشم ادا اجود ندارد که ۀن را متحمل شود، دیدر نناه یا مجازامد نزود

نفهت: "مهن کهار مهو را مأییهد پرداات شده ا هیچ نناهد منانده بود. ادا در رستاایا به مسهیح مد

 کنم ا مو مورد لخف من هستد." مد

مواند بدویهد مسهیح "زنهده شهد مها مها در پهیش اهدا عهادل ددهد که چدونه پول  ماین موضیح مد

، مرجمهۀ قهدیم(، په  6:2(. انر ادا ما را "با اا برایاانید" )افسسیان 25:4شمرده شویم" )رامیان 

اسیلۀ امحادمان با مسیح، اعالمیۀ مأیید ادا از مسیح نیا اعالمیۀ مأیید ماست. اقتد در اصل پهدر به

دانم، بلنه در نظر مهن ات نناهان پرداات شد ا من مو را نناهنار مندبه مسیح نفت: "یامد مجاز 

ۀاریم، کرد که اقتد ما برای نجات به مسیح ای ن مهدعادل هستد"، بدین اسیله چیای را اعالم مد

شهمردند مها برای ما هم کاربرد دارد. به این مرمیب، رستاایا مسیح، دلیل نهاید دستیابد بهه عادل

 بود. 
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 کند که ما هم بدنهای قیام کردو کاملد را دریافت اواهیم کرد.یا مسیح مضمین مدپ. رستاا

کنهد. "اهدا اداانهد را عهدجدید، بارها رستاایا عیسد را به رستاایا جس ند نهاید ما مهرمز  مد

، مرجمۀ قدیم(. همچنین "اا 14:6" )اال قرنتیان اواهد برایاانیدبه قوت اود  ما را نیابرایاانید ا 

ا با ش  حهاو اواههد سهاات"  برایاانید اواهدبا عیسد  ما را نیاه عیسد ادااند را برایاانید، ک

مرین مزحه  دربهارو ارمزهاط بهین رسهتاایا مسهیح ا ، مرجمۀ قدیم(. اما نسهرتده14:4)دام قرنتیان 

نویههد مسههیح "نههوبر شههود. در اینجهها پههول  مدیافههت مد 58-12:15رسههتاایا مهها در اال قرنتیههان 

، مرجمۀ قدیم(. پول  با "نوبر" اواندن مسهیح )یونهاند 20:15وابیدنان شده است" )اال قرنتیان ا

Aparcheکند ما نشان دهد که ما مانند مسیح اواهیم بهود. (، از یک استگارو کشاارزی استفاده مد

نهه دهد که ب یۀ محصول این اهرمن چدو ه نخور که "نوبر" یا طگم االین محصول رسیده، نشان مد

دهد که بدنهای قیهام کهردو مها چدونهه اواههد بهود، عنوان "نوبر" نشان مداواهد بود، مسیح نیا به

 7برد.ر اود مدایااند ا به حضو اقتینه در "محصول" نهاید ادا، ما را از مردنان برمد

یوحنا عیسد بگد از رستاایا همچنان اار میخها را بر دست ا پایش داشت ا اار نیاه بر پهلویش بود )

ی (. ناهد ااقات مردم فنر مد27:20 کنند که ۀیا این نشاندهندو ۀن است کهه ااهر جراحتههای جهدر

زندند کنوند در بدنهای قیام کردو ما نیا باقد اواهد ماند. پاسخ ایهن اسهت کهه احهت طً مها ههیچ 

مل اواهد بود، ااری از جراحتها یا زامهای این زندند را بر اود نخواهیم داشت، بلنه بدنهای ن کا

ایاد. اار زامهای صلیب عیسد منحرص بهه فهرد بهود، چهون یهادۀار "فسادناپذیر" ا "در جالل" برمد

ابدی رنجها ا مرگ اا برای ماست. در ااقع، نشانۀ وبات شهدید ا بهد شهنل شهدن بهود کهه عیسهد 

ر دستها، پاهها ا پیش از مصلوب شدن متحمل شد ا احت طً همۀ ۀنها شفا یافتند ا ف   اار زامها د

عنوان نواهد از مرنش برای ما باقد ماند. ایننه اا اار این زامها را بر اود دارد، وارماً پهلوی اا به

به این مگنا نیست که ما اار زامهای ن را بر اود اواهیم داشت. بلنه همۀ اینها شفا یافتهه ا کامهل 

 عیب اواهند شد. ا بد
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 ارزش اخالقی رستاخیز. .5

بینهد. عنوان عملد که برای اطاعت ما از ادا در این زندند کاربرد دارد نیا مدستاایا را بهپول ، ر 

ن ای بهرادرا "بنهابراینکنهد: اا بگد از نفتدوی طوطند دربارو رستاایا، اوانندنان اش را مشویق مد

نیهد کهه داعایا، پابرجا ا استوار مبانیهد. همیشهه در کهار ا اهدمت اداانهد مشهلول باشهید زیهرا مد

(. چهون مسهیح از مردنهان 58:15نتیجهه نخواههد بهود" )اال قرنتیهان زح ت ش  در اهدمت اا بد

. چهون با پایداری به کار ادااند ادامه دهیمبرااست ا ما هم از مردنان براواهیم ااست، پ  باید 

اههد داشهت، اارد ملنوت کرده ا بنها کنهیم، در ااقهع ارزش ابهدی او  کنیم ما مردم راهر کاری که مد

 زندند اواهیم کرد. ایایم ا ما ابد با ااچون همۀ ما در راز بازنشت مسیح برمد

 مانپهاداش ۀسه ند ۀینهدهکنیم، بهه کند که اقتد به رسهتاایا فنهر مهددام، پول  ما را مشویق مد

د یهن زنهدنبینهد کهه همهۀ چالشههای اعنوان زمهاند مد. اا رستاایا را بهیرکا کنیمعنوان هدف به

شوند. اما انر مسیح قیام ننرده ا هیچ رستاایای نیست، پ  "ای ن ش  بیهوده اسهت ا جاان مد

انهد، بایهد ههالک شهده ش  هنوز در نناهان اهود هسهتید. از ۀن نذشهته ای نهداراند ههم کهه ُمرده

" )اال ممر هسهتیاز یام مردم بهدبختباشند! انر امید ما به مسیح ف   مربوط به این زندند باشد، 

ایم، (. اما چون مسیح قیام کهرده، ا مها بها اا قیهام کهرده32نید با ۀیۀ ؛ م ایسه ک19-17:15قرنتیان 

"پ  چون با مسیح برایاانیهده باید در پد پاداش ۀس ند باشیم ا بر چیاهای ۀس ند یرکا کنیم: 

سهت اهدا نشسهته. در در ۀنجاید که مسیح است، به دسهت را شدید، ۀنچه را که در باط است بخلزید

ۀنچه باط است مفنر کنید، نه در ۀنچه بر زمین است. زیرا که ُمردید ا زنهدند شه  بها مسهیح در اهدا 

مخفد است. چون مسیح که زندند ما است ظاهر شود ۀنداه ش  هم با ای در جالل ظاهر اواهیهد 

 ، مرجمۀ قدیم(. 4-1:3شد" )کولسیان 

. اقتد پول  مسلیم نشدن در برابر نناه در زندنی ن استاام به سومین کاربرد ااالقد رستاایا، ال

نوید با عمل رستاایا مسیح ا قدرت رستاایا اا در ما باید اود را "برای نناه مهرده انداریهد، امها مد

نویهد: ، مرجمۀ قدیم(، بگد ادامه داده ا بالفاصله مد11:6برای ادا در مسیح عیسد زنده" )رامیان 
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یک از اعضای بدن اود را در ااتیار نناه ... هیچحاکم باشد های فاند ش بر بدناه "دیدر نزاید نن

(. ایننه مها ایهن قهدرت جدیهد رسهتاایا در م ابهل سهلخنت ننهاه در 13-12:6قرار ندهید" )رامیان 

 راد. عنوان دلیلد برای مرلیب ما به نناه ننردن بنار مدزندنی ن را داریم، موس  پول  به

 

 به آسامن ب. صعود

 مسیح به یک مکان صعود کرد. .1

(، بگد پیراانش را بهه بیهت َعنیها، در 3:1عیسد ما چهل راز بگد از رستاایا بر رای زمین بود )اع ل 

داد های برافراشته ایشان را برکت داد. در حالد که ۀنها را برکهت مهداار  از اارشلیم برد ا "با دست

 (. 51-50:24" )لوقا از ۀنها جدا ا به عامل باط برده شد

یک ناارش مشابه از لوقها، در بخهش ۀلهازین اعه ل اراههه شهده: "همیننهه عیسهد ایهن را نفهت، در 

رفت دیدند، باط برده شد ا ابری اا را از نظر ایشان ناپدید ساات. هندامد که اا مدحالینه همه مد

نار ۀنهها ایسهتادند ا پرسهیدند: ا چش ن ۀنها هنوز به ۀس ن دااته شده بود دا مرد سفیدپوش در ک

بینید؟ همهین عیسهد کهه از پهیش شه  بهه اید ا به ۀس ن مد"ای مردان جلیلد، چرا اینجا ایستاده

ۀس ن باط برده شد، ه نخورینه باط رفت ا ش  دیدید، داباره به همین طریهق بهاز اواههد نشهت" 

 (.11-9:1)اع ل 

اضهوح طراحهد شهده مها بهه شهانردان نشهان دههد کهه که به کننداین راایتها، اقایگد را موصیف مد

عیسد به یک منان رفت. اا نانهان از نظرشان محو نشد که دیدهر هرنها نتواننهد اا را بزیننهد، بلنهه 

مدریج در م ابل چش ن شان صهگود کهرد ا بگهد یهک ابهر )ظهاهراً ابهر جهالل اهدا( اا را از م ابهل به

که به ۀسه ن رفهت، بازاواههد  به همین طریقاصله نفتند که اا چش ن شان بُرد. اما فرشتدان بالف

نشت. این ح ی ت که عیسد یک بدن قیام کرده داشت که محت محدادیتهای کیهاند بود )در یک 

موانست در یک منان باشد(، به این مگناست که اقتد عیسد به ۀس ن صگود کرد، به زمان ف   مد

  8رفت. یک جاید
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دا بوه او تعّلوق خو-عنوان انسوانی را دریافت کرد که قبالً بهمسیح، جالل و ُحرمت .2

 نداشت.

عنوان اقتد عیسد به ۀس ن صگود کرد، جالل، ُحرمت ا اقتداری را دریافت کهرد کهه قهزالً هرنها بهه

ادا ا انسان، به اا مگلق نداشت. عیسد پیش از مرنش دعها کهرد: "اکنهون ای پهدر، مهرا در پیشهداه 

(. پهرتد در 5:17و داشهتم" )یوحنها جاللد که پیش از ۀفرینش دنیا در ناد مهه ن  -اود جالل بده

( ا پهول  33:2اش در پنخیناست نفت عیسد "به دست راست ادا باط بُرده شده" )اعه ل موعظه

( ا اا "بههه جههالل بههاط بههرده شههد" )اال 9:2اعههالم کههرد: "اههدا اا را بسههیار رسافههراز منههود" )فیلیپیههان 

(. مسیح اکنون در ۀس ن با نراه رساد 4:1رجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با عاانیان ، م16:3میمومااد 

کنند: "برو قرباند شده شایسته اسهت مها قهدرت ا فرشتداند است که با این کل ت اا را ستایش مد

 (. 12:5ارات ا حنمت ا مواناید، ُحرمت ا جالل ا یجید بیابد" )مناشفه 

 شد )جلوس یافنت مسیح(.  مسیح بر دست راست خدا نشانیده .3

یک جنزۀ ااص صگود مسیح به ۀس ن ا ُحرمت یافنت، این ح ی ت بود که اا بر دسهت راسهت اهدا 

 شود. بر دست راست ادا نامیده مد یافنت جلود. ناهد ااقات این نشست

کند که مسیحا بر دست راست ادا اواهد نشست: "ادااند به اداانهد مهن عهدعتیق پیشدوید مد

(. اقتهد مسهیح 1:110انداز مو سازم" )ماامیر ما دشمنانت را پای "در دست راست من بنشیننفت: 

شهان پهاک به ۀس ن صگود کرد، مح رق این اعده را دریافت کهرد: "په  از ۀننهه ۀدمیهان را از نناهان

(. این است زال در حضور 3:1" )عاانیان نشستنردانید، در عامل باط در دست راست حرضت اعلد 

ادا ا نشسنت بر دست راست ادا، نشانۀ شدرف منمیل کار فدیۀ مسیح است. ه نخور کهه انسهان 

نشیند ما از رضایت حاصل از منمیهل ۀن کهار لهذت بهاد، عیسهد بگد از منمیل یک منلیف بارگ مد

 دهد که کارش برای فدیه منمیل شد.اضوح نشان مدهم بر دست راست ادا نشست ا این به

دست راست ادا، عالاه بر نشانۀ منمیل فدیۀ مسیح، نشاندهندو این است که اا بر  عمل نشسنت بر

نوید ادا "مسیح را پ  از مرگ زنده نردانید ا در دست راست اهود، جهان اقتدار یافت. پول  مد
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در جایهای ۀس ند قرار داد ا اا را مافوق هر سلخنت، اقتدار، قدرت، پادشاهد ا هر م ام دیدهر کهه 

نویهد عیسهد "بهه عهامل بهاط (. همچنین پهرتد مد21-20:1ذکر کرد... قرار داد" )افسسیان بتوان 

های ۀس ند محت فرمان اا هستند" رفت ا در دست راست اداست ا یام فرشتدان ا قومها ا قدرت

نوید مسیح "مهادامد کهه همهه دشهمنان را مد 1:110(. پول  با اشاره به ماامیر 22:3)اال پرتد 

 ، مرجمۀ قدیم(. 25:15باید اا سلخنت بن ید" )اال قرنتیان های اود ننهد، مدزیر پای

جنزۀ دیدر اقتداری که مسیح  در هندام نشسنت بر دست راسهت اهدا از پهدر دریافهت کهرد، اقتهداِر 

نوید: "حال که عیسد بهه دسهت راسهت ال دد بر کلیسا بود. پرتد در راز پنخیناست مدناال راح

یختهه اسهت، شه  ایهن چیاهها را ا بهه مها ر ال دد اعده شده را از پدر یافتههراحشده،  ادا باط بُرده

 (. 33:2شنوید" )اع ل بینید ا مدمد

نشیند، به این مگنا نیسهت کهه اا مها این ح ی ت که عیسد اکنون بر دست راست ادا در ۀس ن مد

ه نیا دیهده ر دست راست ادا ایستادعنوان کسد که بابد در ۀنجا "نشسته" یا لیرفگال است. بلنه به

راد ( ا در بهین هفهت چرالهدان طالیهد )چرالپایهۀ زریهن( در ۀسه ن راه مهد56:7شود )اعه ل مد

(. ه نخور که یک پادشاه انساند در هندام جلود بر پادشهاهد، بهر مخهت سهلخنتد 1:2)مناشفه 

کند، مسیح نیا بهر دسهت راسهت تهای بسیار رشکت مدنشیند، اما بگد در طول راز در فگالیاود مد

عنوان نشهانۀ شهدرف منمیهل عمهل فدیهه ا دریافهت اقتهدار بهر جههان، امها قخگهاً در ادا نشست، به

 فگالیتهای دیدر در ۀس ن نیا رشکت دارد.

 ای دارد. صعود مسیح در زندگی ما، ارزش آموزه .4

یا کاربردهای عمی د بهرای ه نخور که رستاایا برای زندنی ن کاربرد عمی د دارد، صگود مسیح ن

ایم، رفنت مسیح به ۀس ن ما دارد. ااطً، چون ما با مسیح در همۀ جوانب کار اا برای فدیه متحد شده

ای از صگود ۀیندو ما با اا به ۀس ن است. "ۀنداه ما که زنهده ا بهاقد باشهیم، بها ایشهان در ابرهها سایه

کنهیم ا همچنهین همیشهه بها اداانهد اهواهیم بهود"  ربوده اواهیم شد ما ادااند را در هوا است زال

اواهد با این ۀنهاهد در مسهاب ۀ ، مرجمۀ قدیم(. نویسندو عاانیان از ما مد17:4)اال مسالونینیان 
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کنیم ا نهایتهاً بهه برکهات زنهدند در ۀسه ن دسهت زندند بدایم که ما از قدمهای عیسد پیرای مهد

برد: "با صا در ۀن میدان که پهیش رای مها م هررر نها لذت مداواهیم یافت، برکامد که اا اکنون از ۀ 

شده است بدایم، ا به سوی پیشوا ا کامل کننده ای ن یگند عیسد ندران باشهیم کهه بهه جههت ۀن 

اوشد که پیش اا موضون بود، بیحرمتد را ناچیا شمرده، متحمل صلیب نردیهد ا بهه دسهت راسهت 

نویهد یهک راز مها را ، مرجمۀ قدیم(. عیسهد اهودش مد2-1:12مخت ادا نشسته است" )عاانیان 

 (. 3:14برد ما با اا باشیم )یوحنا مد

کند که اانۀ نهاید ما در ۀس ن با اا اواهد بود. "در اانهۀ پهدر داماً، صگود عیسد ما را مخمنئ مد

مهاده رام مها منهاند بهرای شه  ۀ نفتم مهن مهددمبود، به ش  من منال بسیار است. انر چنین مند

برم ما ۀیم ا ش  را پیش اود مدسازم؟ پ  از ایننه رفتم ا مناند برای ش  ۀماده سااتم، داباره مد

ر لحاظ، انساند مانند ما بود، الد ه(. عیسد از 3-2:14جاید که من هستم ش  نیا باشید" )یوحنا 

ند کنهیم. برایم ا ما ابد با اا زنهد  بدان نناه، ا پیش از ما رفت ما نهایتاً ما بتوانیم به دنزال اا به ۀنجا

این ح ی ت که عیسد به ۀس ن صگود کرده ا به هدفد که پیش رایش بود دسهت یافتهه، اطمینهان 

 رفت.  بخشد که ما هم نهایتاً به ۀنجا اواهیمعظیمد به ما مد

مسهیح بهر قتهدار موانیم )ما حهدادی( در اااطر امحادمان با مسیح در این صگود، اکنون مدسوماً، به

مر در ۀن سهیم شویم. این چیای است که پول  با ایهن مخلهب طور کاملجهان سهیم شویم ا بگد به

" نشهانیددر مسهیح عیسهد  ای ۀسه نددر جایههکند که ادا ما را "بها اا برایاانیهد ا به ۀن اشاره مد

ا در زمهین ، مرجمهۀ قهدیم(. الزتهه مها جسه ً در ۀسه ن نیسهتیم، چهون اکنهون اینجه6:2)افسسیان 

کنهد، په  هستیم. اما انر جلود مسیح بر دست راست ادا به دریافت اقتهدار موسه  اا اشهاره مد

، اقتهدار ما اکنون ما حدادی در اقتدار مسیح  سهیم هسهتیمایننه ادا ما را با مسیح نشانیده، یگند 

مرجمهۀ قهدیم؛  ،12:6برای مزارزه برعلیه "فوجهای راحاند رشارت در جایهای ۀسه ند" )افسسهیان 

ها را ایهران هاید که "از طرف ادا قدرت دارد ما قلگهبا اسلحه ( ا مزارزه18-10م ایسه کنید با ۀیات 

 (. 4:10کند" )دام قرنتیان 
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مر در ۀینهده بهه مها مگلهق اواههد داشهت: "ۀیها طور کامهلسهیم شدن در اقتدار مسیح بهر جههان، بهه

(. بگالاه، ما بها مسهیح، در 3:6ان اواهیم کرد؟" )اال قرنتیدانید که ما دربارو فرشتدان قضاات مند

ه (. عیسهد اعهد8-5:2اقتداراش بهر ۀفرینشهد کهه اهدا ۀفریهده نیها سههیم اهواهیم شهد )عاانیهان 

قهدرت اهواهم یراز شود ا در انجام ارادو من ما به ۀار است امت نشان دههد، پدهد: "به کسد که مد

نها را مثل ظراف . اا با عصای ۀهنین بر ۀنها فرمان اواهد راند ا ۀ دها حنمراند کنداد ما بر یام ملت

ام، انجهام اواههد سفالین اواهد شنست. اا یام این کارها را با قدرمد که من از پدر دریافت کهرده

رای  جهاید دردهد: "به ۀن کسد که پیهراز نهردد، (. اا این اعده را هم مد27-26:2داد" )مناشفه 

طور که من پیراز شدم ا با پدر بر مخت سلخنت اا نشستم" ، ه نواهم بخشیدمخت سلخنت اود ا

اندیای برای سهیم شدن در نشسنت مسیح بر دست راست های شدفت(. اینها اعده21:3)مناشفه 

 طور کامل درک نخواهیم کرد.هاید که ما عرص ۀینده بهاداست، اعده

 

 سؤاالتی برای مرور .2

، بهدن جسه ند داشهت؟ پاسهختان را بها کتهاب م هدد ۀیا عیسد بگهد از رسهتاایاش .1

 پشتیزاند کنید.

 سه دلیل برای ارزش رستاایا مسیح بیان کنید. .2

 رستاایا مسیح، برای جایداه مسیحیان بگد از مرگ، چه پیامدهاید اواهد داشت؟ .3

 اقتد مسیح صگود کرد، به کجا رفت؟ ۀیا این یک منان ااقگد است؟ .4

  نداران چه اهمیتد دارد؟صگود مسیح برای زندند ما ای .5

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

در حاِل اواندن این فصل، کدام جنزه از مگلیم کتاب م هدد دربهارو بهدن قیهام کهردو  .1

شوید مها یهک راز، بهدند ماننهد اا اهواهیم مسیح برای ش  مازند داشت؟ اقتد متوجه مد
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طور اهاص ی فنر کنیهد کهه بههاموانید به بگضد از اصوصیات بدن قیام کردهداشت، ۀیا مد

 کنید؟ منتظرش هستید؟ با مفنر دربارو داشنت چنین بدند، چه احساسد مد

ااطر ضهگف یها محهدادیتهای اکنون داست دارید چه کارهاید را انجهام دهیهد کهه بهه .2

مان در ۀسه ن  جس ند قادر به انجامش نیستید؟ ۀیا به نظرمان این فگالیتها شایستۀ زندند

 ۀیا در ۀن زمان قادر به انجام این کارها اواهید بود؟ اواهد بود؟

اقتد مولد داباره یافتید، حیات راحاند جدیدی را در درانتان دریافت کردید. انر این  .3

کند، این حیات راحاند جدید را بخشد از قدرت رستاایا مسیح بدانید که در ش  عمل مد

 کند؟   را مشویق ا دلدرم مدچدونه در زندند مسیحد ا ادمت به نیازهای مردم، ش

اید نویهد شه  اکنهون بها مسهیح در جایههای ۀسه ند نشهانیده شهدهکتاب م دد مد .4

ق مد6:2)افسسیان  کنید، این بر دعای ش  ا رشکهت در جنه  (. اقتد بر این ح ی ت مگمر

 راحاند برعلیه نیراهای شیخاند چه مأایری اواهد نذاشت؟ 

شهود بهر کارههاید کهه سیح در ۀس ن است، ۀیا این باعه  مدکنید که اکنون ماقتد فنر مد .5

کند که یهک راز در مر مداهمیت ابدی اواهند داشت، موجه بیشرتی کنید؟ ۀیا این ش  را مخمنئ

ۀس ن با اا اواهید بود؟ دربارو این دیدناه که با مسیح بر ملتها ا فرشتدان سلخنت اواهید کهرد، 

 چه احساسد دارید؟ 

 اصاصطالحات خ .4

 صگود

 نوبر

 فسادناپذیر

 در جالل برااست

 در قدرت برااست

 رستاایا

 جلود کردن

 بدن راحاند
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 23-20:15اال قرنتیان 

"اما در ح ی ت مسیح پ  از مرگ زنده شد ا االین کسد است کهه از میهان مردنهان برااسهته اسهت. زیهرا 

اسیلۀ یک انسان دیدر فرا رسهید. ا طور قیامت از مردنان نیا بهاسیلۀ یک انسان ۀمد، ه نچناننه مرگ به

میرنهد، یهام کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح طور که همۀ ۀدمیهان بخهاطر همزسهتدد بها ۀدم مده ن

شود: اال مسیح ا بگد در اقهت ۀمهدن اا ۀنهاند هستند، زنده اواهند شد. اما هر ک  به نوبت اود زنده مد

 ستند". که متگلق به اا ه

 _______________________ 
ند. استدطلهای ماریخد دربارو رستاایا مسیح، ااقگد است ا بسیاری از شناکان را مجاب کرده که شواهدی را برای عدم پذیرش رستاایا بررسد کن .1

 ,reprint 1930London: Faber and Faber ;است ) ؟چه کسد سن  را للخانیدنراید به اعت اد، کتابچۀ فرانک موریسون، مشهورمرین ناارش دربارو مزدیل شکر 

1958Grand Rapids: Zondervan, کند را االصه مد رستاایا طور نسرتده استفاده شده ا استدطل جد.اِن.دی. اَندرسون، نشانۀای که به(. کتابچهLondon (

)1966and Downers Grove, III: InterVarsity Press, عنوان اکیل مگلیم یافته بودند(. سخرنانیهای جدیدمر ا دقی رت در ایلیام لِین ه. )موریسون ا اندرسون ب

 ۀیا عیسد از مردنان برااست؟(؛ نَری َهِاماد ا ۀنتوند فلو،  ,1981Chicago: Moody) نشانۀ ماریخد رستاایا عیسدشود: ، یافت مدایادپرس برمدکرِ ، 

. ایرایش للتنامۀ الهیامد نهضت انجیلد؛ نَری َهِاماد، "رستاایا مسیح" در )1987w York: Harper and Row, Ne(، ایرایش: مِری اِل. مِی  مناظرو رستاایا

. مألیف نسرتدو استدطلها ا ن ل قولهای مح  ان شنااته شده که اعتزار زیاد 941-938، صفحات  ,1984Grand Rapids: Baker Book Houseاالرِت اِلِول. 

 San)1، مناشفه. ایرایش شده، جلد که اواهان یک حنم استشود، نواهد کنند، در جاش مک داهِل یافت مدسیح را مأیید مدهای رستاایا منشانه

1979Bernardino, calif.: Here’s Life Publishers,  263– 179(، صفحات . 

 به مزح  اصخالح "نوبر" در مخالب زیر مراجگه کنید. .2

ال دد" ( هرنا به مگنای "لیرجس ند" نیست، بلنه به مگنای "مخابِق شخصیت ا عمل راحpneumatikosیوناند در رساطت پول ، کلمۀ "راحاند" ) .3

 (. 5:19]"ش  که راحاند هستید"[؛ افسسیان  6:1؛ لالطیان 14:37؛ 3:1؛ 15، 2:13؛ اال قرنتیان 7:14؛ 1:11عنوان مثال مراجگه کنید به رامیان است )به

 سته" بودند یا "قفل" بودند. مواند به این مگنا باشد که درها "بمد kekleismenonد اجه اصفد کامل یونان .4

 مراجگه کنید. 20برای مزح  مولد مازه به فصل  .5

 مراجگه کنید. 22شمردند به فصل برای عادل .6

 مراجگه کنید. 25برای جاهیات بیشرت دربارو ماهیت بدنهای قیام کردو ما به فصل  .7

 . مراجگه کنید 34عنوان یک منان به فصل بارو ۀس ن بهبرای مزاحثۀ بیشرت در  .8
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 آموزۀ کاربرد فدیه
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 مفصل هفده

 فیض مشرتک

 

دههد کهه مها طیهق اش + ادا چه برکامد را به همۀ انسانها، یگند به ای نهداران ا لیرای نهداران مد

 نیستیم؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. مقدمه و تعریف

(. بهه ایهن 17:2اقتد ۀدم ا حوا نناه کردند، طیق مجازات ابدی ا جهداید از اهدا شهدند )پیهدایش 

شهوند: "مهاد ننهاه کنند، مشمول اشم ادا ا مجازات ابدی مدمرمیب، اقتد امرازه انسانها نناه مد

یها دا ف   اواههان یهک چاکنند، عدالت (. یگند اقتد انسانها نناه مد23:6مرگ است" )رامیان 

های اا جهدا شهوند ا مها ابهد در جههنم زنهدند د از ادا جدا شوند، از مجربۀ نینویدایننه ما اب -است

کنند، ما ابد ف   اشم ادا را دریافت کنند. در ااقع، این برای فرشهتداند کهه ننهاه کردنهد، امفهاق 

داند را که نناه کردند ادا فرشتدانید که افتد: "ش  مدافتاد ا عادطنه بود که برای ما هم امفاق بد

های ماریک دازخ فرستاد ما در ۀنجا برای دااری ندههداری ، بلنه ۀنها را به نودالبدان منزیه رها ننرد

 (. 4:2شوند" )دام پرتد 

اما در ااقع ۀدم ا حوا بالفاصله منُردند )انرچه حنم مرگ در رازی که نناه کردند، در زندنیشان ۀلاز 

ل حنم مرگ ما سالها به مأایر افتاد. بگالاه، میلیونها نفر از نسل ۀنهها، حتهد به کار کرد(. اجرای کام

راند، بلنه سهالها بهه زندنیشهان میرند ا به جهنم مندکنند، مندما به امراز، به محد ایننه نناه مد

برنهد. ایهن چخهور ممنهن اسهت؟ اهدا چدونهه دهند، از برکات بیشه ِر ایهن دنیها لهذت مدادامه مد

ف   به کسانینه نهایتاً نجات نه  -د به نناهناراند که ف   شایستۀ مرگ هستند، برکت بدهدموانمد
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اواهند یافت، بلنه به میلیونها نفر از کسهانینه هرنها نجهات نخواهنهد یافهت، کسهانینه نناهانشهان 

 هرنا بخشیده نخواهد شد؟

مهوانیم فهید مشهرتک را کنهد. مها مدارزانهد مد فید مشهرتکپاسخ این سؤاطت این است که ادا 

، سهانینه در نجهات نیسهتنداسهیلۀ ۀن بهه کفید مشرتک، فید اداست که بهاینخور مگریف کنیم: 

ک در اینجا به مگنای چیای است که برای همهۀ انسهانها مشهرت  مشرتکدهد. کلمۀ برکات فرااان مد

 است ا ف   محداد به ای نداران یا برنایدنان نیست.

کنههد، لالزههاً "فههید ک، فههید اههدا کههه انسههانها را بههه نجههات رهنمههون مددر یههایا بهها فههید مشههرت 

بخش" صهحزت شهود. الزتهه اقتهد دربهارو "فهید مشهرتک" ا "فهید نجهاتبخش" نامیهده مدنجات

کنیم که دا نون فید متفاات در ادا اجود دارد، بلنهه ف ه  فهید اهدا در کنیم، استنزاط مندمد

 نتهایج اشر دبخش فهرق دارد، . فید مشرتک با فید نجاتشونددنیا به دا شنل متفاات ظاهر مد

ک انهدازه عخها )بهه ای نهداران ا لیرای نهداران بهه یه کنندنانشدریافتبخشد(، در )این نجات مند

شهود، چهون مهرگ مسهیح ههیچ )مست ی ً از عمل کفارو مسهیح جهاری مند اشرسچشمهشده( ا در 

بنابراین شایستۀ برکات فید مشرتک برای ۀنها نزهود(.  بخششد را برای لیرای نداران حاصل ننرد ا

بخش از عمهل نجهات لیرمسهت یمطور به هرحال، در این ننتۀ ۀار باید نفهت کهه فهید مشهرتک بهه

شود، چون این ح ی ت که ادا جههان را بالفاصهله بگهد از اراد ننهاه دااری ننهرد، مسیح جاری مند

ریای کرد که نهایتاً بگضد از نناهنهاران ت بود که اا برنامهااطر این ح ی اساساً یا شاید منحرصاً به

 را از طریق مرگ پرسش نجات دهد. 

 های فیض مشرتکب. منونه

انر به دنیای اطراف ن نداه کنهیم ا ۀن را بها ۀمهش جههنم کهه دنیها سهاااار ۀن اسهت، م ایسهه کنهیم، 

ن منونهۀ زنهدند رازانهه بزینهیم. مها در ههاارا موانیم نشانۀ فرااان فهید مشهرتک اهدا رابالفاصله مد

 شود.اساید کنیم که این فید مشرتک در ۀنها دیده مدهای ااص متگددی را شنموانیم م ولهمد
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 قلمرو جسامنی. .1

ه ههر نََفسهد که -دهندبه زندند در این دنیا ادامه مد ااطر فید مشرتک ادالیرای نداران ف   به

رگ اسهت، نهه حیهات. بگهالاه، زمهین ف ه  اهار ا مهنهاه ااطر فید است، چهون مهاد نکشند، بهمد

ماند، بلنه با فید صورت یک بیابان اشک باقد مند(، یا به18:3کند )پیدایش ااشاک مولید مند

فراااند ا نونهانوند ایهن کنهد، لالزهاً بههمشرتک ادا، لذا ا مواد را برای پوشاک ا پناهداه مولید مد

  جفهها ن اههود را داسههت بداریههد ا بههرای کسههاند کههه بههه شههکنههد. عیسههد نفههت: "دشههمناکههار را مد

چهون ۀفتهاب اا بهر ن اسیله ش  فرزندان پدر ۀس ند اهود اواهیهد شهد، رسانند دعا کنید. به ایمد

 -44:5" )متهد بهاردر درستناران ا بدکاران یهک قسهم مدمابد ا باران اا ببدان ا نینان یک قسم مد

کند، مها ۀنهها ههم به افوِر فید مشرتک ادا رجون مد نردانش(. در اینجا عیسد برای مشویق شا45

ول  به پ(. همچنین 36-35:6محزت ا دعای برکت را نثار لیرای نداران کنند )م ایسه کنید با لوقا 

ههای اهود برانهد. در عهین مردم لِسرته نفت: "در داران نذشته اا اجازه داد که جمیهع ملتهها بهه راه

بهه شه  از ۀسه ن بهاران ا محصهول اجهودش را اابهت منهوده اسهت. اا حال اع ل نیک اا همیشهه 

-16:14" )اعه ل سهازدمان را از شادماند پُهر مددهد ا دلهایکند، به ش  لذا مدموقع عخا مدبه

17 .) 

کند که بر لیرای نداران همچون ای نداران عخها عهدعتیق نیا دربارو فید مشرتک ادا صحزت مد

از ۀن بهه ااص، فومیفار است، فرماندو نارد مرصی که یوسف را به بردند ارید: " شود. یک منونۀمد

 "برکهت دادچهه در اانهه ا چهه در صهحرا بهود  را یهام داراههد ۀن مرصهیااطر یوسف بگد ادااند به

 کند: مر دربارو همۀ مخلوقات ادا صحزت مدطور کلرد(. داااد به5:39)پیدایش 

هههایش بههر همههۀ مخلوقههات ای اسههت... چشهه ن ا رحمت "اداانههد بههرای همدههان نینوسههت

دههد. دسهت اهود را بهاز باشهد ا مهو رازی ایشهان را در موسهمش مدهمدان منتظهر مهو مد

 (.16 -15، 9:145مناهد" )ماامیر مندی اویش همۀ زندنان را سیر مدکند ا در رضامد
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طور اودکهار "امفهاق نهه ف   بهاین ۀیات یادۀار دیدری از نینوید یافت شده در همۀ ۀفرینش است ا 

 ااطر نینوید ا شف ت اداست.این به -افتاد"

 قلمرو عقالنی. .2

(، چهون اا 44:8هها اسهت" ا "در اا ههیچ راسهتد نیسهت" )یوحنها شیخان "درالدو ا پدر یهام درا 

ِاهردی شهده ا متگههد بهه کِهذب ا درا  اسهت کهه بها رشارت اساسهد همهراه کامالً مسلیم بهدی ا بد

ِاهردی ا جهالهت . اما انسانها در دنیای امراز، حتد لیرای نهداران، کهامالً مسهلیِم درا ، بدشودمد

موانند ادراکد از ح ی هت داشهته باشهند؛ در ااقهع، بگضهیها ههوش ا درک اند. همۀ انسانها مدنشده

د عنوان نتیجهۀ فهید اهدا در نظهر نرفتهه شهود. یوحنها دربهارو عیسهزیادی دارند. ایهن نیها بایهد بهه

(، چهون پرسه اهدا در ن هش 9:1" )یوحنها سازدهمۀ ۀدمیان را نوراند مدنوید: "ۀن نور ااقگد که مد

دهنهده( اجهازه عنوان فدیهطور اهاص در ن هش اش بههعنوان االق ا ندهدارندو جهان )نه بههاود به

 ن ارزاند شود. دهد درک ا راشنفنری به همۀ انسانهای جهامد

شود که همۀ انسانها شنااتد از اهدا ع الند، در این ح ی ت دیده مدفید مشرتک ادا در قلمرا 

طهوری کهه شایسهتۀ ااسهت اا را منهریم ا شهنرنذاری الهد ۀن انرچهه ۀنهها اهدا را شهنااتنددارند: " 

کنند ا لالزاً مشنۀ شناات ادا هستند که (. این یگند اجود ادا را ح ر مد21:1ننردند" )رامیان 

نساند مشندد در دل انسانها مباند، انرچه این لالزاً منجر به ایجاد مذاهب ا دهد اینادا اجازه مد

شود. بنابراین، حتد پول  در صحزت دربارو کسانینه به مذاهب درالهین اعت هاد بسیار متفاات مد

دارند، موانست یک ن خۀ ارمزاط دربارو ۀناهد از اجود ادا بیابد، ه نخور که در هندهام صهحزت بها 

دانم که شه  در کلیهه امهور دینهد بسهیار ۀمند این کار را کرد: "ای مردم شهر ۀمن، من مدفیلسوفان 

 اعهالم شناسهید بهه شه پرستید امها مندبین هستید... من ه ن کسد را که ش  مددقیق ا باریک

 (.23-22:17کنم" )اع ل مد

یها سهاانت ۀن از اخها ا فید مشرتک ادا در قلمرا ع الند، منجر به موانهاید درک ح ی هت ا مت 

مواند در بررسد جهان ا منلیف محت کنرتل درۀاردن زمین بنار شود که مدمجربۀ رشد در دانشد مد
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شهود، نتیجهۀ فهید مشهرتک همۀ علوم ا مننولو ی که موس  لیرمسیحیان انجام مدراد. این یگند 

یابنهد، منهابع زمهین را بهه  الگهاده دسهتدهد به اکتشهافات ا ابهداعات فوقکه به ۀنها اجازه مد است

کاطهای اساسد مزدیل کنند، این منابع را مولید ا موزیع کنند ا در کار مثربخش اود مهارت داشته 

کنیم یها اارد یهک اانهه رایم یها راننهدند مهدباشند. عمالً یگند هر بار که مها بهه سهوپر مارکهت مهد

ادا را کهه بها دالتمنهدی بهر همهۀ انسهانها شویم، باید به یاد ۀاریم که نتایج فید مشرتک فرااان مد

 کنیم. نازل شده، مجربه مد

 قلمرو اخالقی. .3

شود که انسانها ما حدر ممنن بد شوند. داباره قلمرا شیخاند همچنین ادا با فید مشرتک مانع مد

کنهد کهه در ۀن بهدی کامالً اقِف رشارت ا نابودی شده که مضاد ااضحد با جامگۀ انسهاند ایجهاد مد

شود. انر مردم با سختدلد ا منررراً به انجام نناه در یهک دارو زمهاند ارصار ارزنهد، ضوح مهار مدا به

؛ رامیهان 12:81کنهد" )م ایسهه کنیهد بها ماامیهر ادا نهایتاً ۀنها را در برابر نناه بهارنرت "مسهلیم مد

رده ا از کدااله کنند، چون ادا م(، اما اکرث انسانها در اع ق نناهشان س وط مند28، 26، 24:1

نویهد: "هرنهاه کند. یک مانع بسیار مهؤار، نیهرای اجهدان اسهت، پهول  مدشان جلونیری مدعمل

دهنهد، مگلهوم اسهت کهه لیریهودیان که دارای رشیگت نیستند، احنام رشیگهت را طزیگتهاً انجهام مد

م هررات د کهه دههرشیگت ۀنها اودشانند. با اجود ایننه رشیگت کتزد ندارنهد، رفتارشهان نشهان مد

. زیههرا کنههداجههدۀنهای ایشههان نیهها درسههتد ایههن را مأییههد مدا  هایشههان نوشههته شههدهرشیگههت در قلب

 (. 15-14:2مناید" )رامیان ها دفان مدکند ا یا از ۀنافنارشان یا ۀنها را مالمت مد

که ۀنها کند، به این مگناست این ح ر دراند نسزت به درست ا لل  که ادا به همۀ انسانها عخا مد

لالزاً ۀن مگیارهای ااالقد را که بازمهاب بسهیاری از مگیارههای ااالقهد کتهاب م هدد اسهت، مأییهد 

حنهم اهدا را اند: "مرین نناههان شهدهنوید حتهد کسهانینه مسهلیِم اساسهداواهند کرد. پول  مد

د دیدهر، (. در بسهیاری از مهوار 32:1که کنندنان چنین کارها مستوجب مرگ اند" )رامیان  دانندمد

کند، از لحهاظ رفتهار ح ر دراند اجدان، مردم را به برقراری قوانین ا رسومامد در جامگه هدایت مد
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کنند، که م ریزاً مانند قوانین ااالقهد کتهاب م هدد اسهت. مهردم لالزهاً ظاهری که مأیید یا منع مد

د ازداا  ا اهانواده احهرت  نهذارد، از زنهدند ام مدقوانیند را اضع کرده یا رسومامد دارند که به م هدر

کنهد. بهه همهین دلیهل، مهردم لالزهاً طهوری کند ا دزدی ا درالدوید را منع مدانسان محافظت مد

زندند اواهند کرد که از لحاظ ااالقد، صحیح ا از لحاظ ظاهری مخابق مگیارهای ااالقهد کتهاب 

)چهون کتهاب م هدد  موانهد در نهاد اهدا شایسهته باشهدشان مندم دد است. انرچه رفتار ااالقد

 11:3شود" لالطیان اسیلۀ رشیگت عادل شمرده مندک  در حضور ادا بهنوید: "هیچاضوح مدبه

اند؛ حتد یک نفر نینوکار نیست" اند، همدد از راه راست دار شدها "همۀ ۀدمیان از ادا رانردانیده

ه مأیید یها شایسهتدد ابهدی در نوعد کمرت از دستیابد ب(، به هرحال، لیرای نداران به12:3رامیان 

کند: "انهر ف ه  دهند. عیسد ۀن را با بیان این مخلب استنزاط مدناد ادا، "اع ل نینو" انجام مد

اخاکهاران ههم نیند کنید برای ش  چه افتخهاری دارد؟ چهون کنند به ش  نیند مدبه کساند که 

 (. 33:6" )لوقا کنندچنین مد

 قلمرو خالقیّت. .4

ده که میاان قابهل مهوجهد از مههارت در قسهمتهای ههرنی ا موسهی اید موجهود باشهد، ادا اجازه دا

موانههد ابههراز شههود، از جملههه ارزش، هههای دیدههری کههه در ۀن االقیههت ا مهههارت مدهمچنههین در حوزه

بخشد که در بسهیاری از قسهمتهای زنهدند ۀشپای، نویسندند ا لیره. بگالاه، ادا به ما مواناید مد

باشیم. در این قلمرا هم مانند قلمرا جس ند ا ع الند، ناهد ااقهات برکهات فهید قدردان زیزاید 

شود. با این حال در همهۀ مهوارد، ایهن نتیجهۀ مشرتک بر لیرای نداران بیش از ای نداران ارزاند مد

 فید اداست.

 قلمرو اجتامعی. .5

شود. ما اال ۀن را در مد فید ادا در اجود سازمانها ا سااتارهای نونانون جامگۀ انساند نیا دیده

بینیم، در این ح ی ت که ۀدم ا حوا بگد از س وط، زن ا شوهر باقد ماندند ا بگد اانوادو انساند مد

(. فرزنهدان ۀدم ا حهوا ازداا  کردنهد ا بهرای 4:5دار شهدند، پرسهان ا داهرتان ۀاردنهد )پیهدایش بچه
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انوادو انساند ما امهراز پابرجها مانهده، (. ا26، 19، 17:4اودشان اانواده مشنیل دادند )پیدایش 

 عنوان بنیاند برای ای نداران، بلنه برای همۀ انسانها.ف   بهنه

طور اصهولد بنیهان حنومت انساند نیا نتیجۀ فید مشرتک است. این بگد از سیل، موسه  اهدا بهه

موس  ادا اعخا بیان شده که  1:13اضوح در رامیان ( ا به6:9نهاده شد )مراجگه کنید به پیدایش 

شده: "زیرا بدان اجازو ادا هیچ قدرمد اجود ندارد ا صاحزاِن قدرت فگلد را ادا م رر کرده است". 

نویهد طور کلد هدیۀ ادا برای انسانهاسهت، چهون پهول  مدشود که حنومت، بهاضوح دیده مدبه

لضب اهدا را در مهورد  کند" ا اا "اادم اداست مافرمانراا "اادم اداست ا برای ایریت مو کار مد

(. یند از راشههای اساسهد اهدا بهرای جلهونیری از رشارت در 4:13اخاکاران اجرا مناید" )رامیان 

دنیا، حنومت انساند است. قوانین انساند ا نیراهای پلی  ا نظامههای دادنهاهد، بازدارنهدو قهوی 

خ هد اسهت ا ف ه  اع ل بهد ا واری هسهتند، چهون رشارت زیهادی در دنیها اجهود دارد کهه لیرمن

موانهد بازداشهته شهود. الزتهه نناهنهار مواند با نیرا بازداشته شود، چون با دلیل یا محصیالت مندمد

مواند بر حنومتها مأایر بدذارد که ۀنها فاسد شده ا در ااقع بدی را به جای اوبد بودِن انسان نیا مد

کنهد، فید مشرتک که ادا عخا مدم ویت کنند. این یگند حنومت انساند مانند همۀ برکات دیدر 

 مواند برای اهداف اوب یا بد بنار راد.مد

سازمانهای دیدر در جامگۀ انساند شامل مؤسسات ۀموزشد، مجارمها ا رشکتها، انجمنهای دااطلزانهه 

نساند های بیش ر از داستیهای اهای ادمات عمومد( ا منونهها ا نراه)از جمله بسیاری از ایریه

کنند که ما حدادی منجر به ایریت انسهانها شهوند ا همهۀ اینهها تند. همۀ اینها مالش مدرازمره هس

 کنند.فید مشرتک ادا را ابراز مد

 قلمرو مذهبی. .6

کند. عیسد به حتد در قلمرا مذهب انساند، فید مشرتک ادا برکامد را به لیرای نداران عخا مد

" رسهانند دعها کنیهدکساند که بهه شه  جفها مد براینوید: "دشمنان اود را داست بدارید ا ما مد

شهان دعها کنیهد ا زمینه نیست، رصفهاً بهرای نجات( ا چون هیچ محدادیتد در این پیش44:5)متد 
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رسهد کهه چون حنِم دعا برای جفاکنندنامنان با حنم محزت به ۀنها همراه شده، منخ د به نظهر مد

برای جفاکنندنامنان، در بسیاری از قسمتهای  اواهد به دعاهای ما حتدنیری کنیم ادا مدنتیجه

دهد: "برای پادشاهان ا همۀ االیها  امهور" طور ااص فرمان مدزندند پاسخ دهد. در ااقع، پول  به

(. اقتد ما اواهان ایریت لیرای نداران هستیم، این با عمل اهدا 2-1:2دعا کنیم )اال میمومااد 

کنهد، سهازنار اسهت ا بها ( ارزانهد مد45:5ا بدکاران" )متهد  که نور ۀفتاب ا باران را "بر درستناران

داد، سازنار اسهت ۀاردند، شفا مدعمل عیسد در طول ادمت زمیند اش که هر کد را به نادش مد

ای نیست که اا قزل از عخای شفای جس ند از همۀ ۀنها بخواهد کهه بهه اا (. هیچ نشانه40:4)لوقا 

 مسیحا بود. ای ن ۀارند یا بپذیرند که اا 

دهد؟ انرچه ادا اعده نداده بهه دعاههای لیرای نهداران ۀیا ادا به دعاهای لیرای نداران پاسخ مد

کنند، پاسخ دههد ا انرچهه پاسخ دهد، چناننه اعده داده به دعاهای کسانینه به نام عیسد دعا مد

ااطر فهید سهت اهدا بهههیچ الاامد برای پاسخ به دعاهای لیرای نداران ندارد، به هرحال ممنن ا

مشرتک اش، همچنان دعاهای لیرای نداران را شنیده ا پاسخ دهد، درنتیجه رحمت ا نینهوید اش 

(. 36-35:6؛ لوقها 22:7؛ متهد 15، 9:145را به شنل دیدری نشان دهد )م ایسه کنید بها ماامیهر 

میهان ا مخصوصهاً دهنهدو همهۀ ۀدنویهد اهدا "نجاتاست کهه مد 10:4این ظاهراً از اال میمومااد 

بخشهد ا موانهد بهه مگنهای "کسهد کهه نناههان را مددهنهده" مندای نداران است". در اینجا "نجات

کند"، محداد شود، چون این چیاها به لیرای نداران عخا نشده است. در اینجا حیات ابدی عخا مد

دههد، کسهد د نجات مدگند "کسد که از پریشانی -مری داشته باشددهنده" باید مفهوم کلرد"نجات

شهنود ا بها بخشد". ادا لالزاً در مشنالت یا پریشهانیها، دعاههای لیرای نهداران را مدکه رهاید مد

ااطر نینوید ۀفهرینش، دهد. بگالاه، حتد لیرای نداران لالزاً بهفید، ۀنها را از مشنالت رهاید مد

 سزت به ادا ح ر شنرنااری دارند.رهاید از اخر ا برکات اانواده، اانه، داستیها ا کشور، ن
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 دهد.فیض مشرتک مردم را نجات منی .7

بخش فهرق دارد. فهید مشهرتک، ما با اجود همۀ اینها باید بدانیم که فید مشرتک بها فهید نجهات

موانهد یهن مندا -کنهدکند یا انسانها را به موبهه ا ایه ن ااقگهد ههدایت مندقلب انسان را عوض مند

مواند ۀنها را ۀماده کنهد مها دهد )انرچه در حوزو ع الند ا ااالقد مدنجات مند مردم را نجات دهد ا

کنهد، امها جایدهاه اساسهد بیشرت اواهان پذیرش انجیل شوند(. فید مشرتک از نناه جلونیری مد

دهد ا به میاان قابل موجهد، ماهیت سه وط کهردو انسهان را پهاک کسد را نسزت به نناه ملییر مند

 سازد.مند

منهاید شایستۀ مأیید یها شود، بهباید بدانیم که اع ل لیرای نداران که با فید مشرتک انجام مد ما

نیرنهد )"ههر عملهد کهه از رای ایه ن نزاشهد، لخف ادا نیستند. این اع ل از ای ن رسچشمه مند

بلنهه  (،37:22باشهند )متهد (، اینها بها اندیهاو محزهت بهه اهدا نیها مند23:14نناه است" رامیان 

درن  بدوییم اع ل لیرای نداران کهه موانیم بدنوعد، محزت به اود هستند. بنابراین، انرچه مدبه

نوعد "نینو" هستند، اما از لحاظ استح اق مأیید ادا نینو نیستند ظاهراً مخابق قوانین اداست، به

 کنند. ا هرنا ادا را در برابر نناهناران موظف مند

شهاید  -کننهدم لیرای نداران لالزاً بیش از ای نداران، فید مشهرتک را دریافهت مدنهایتاً باید بدانی

مهر باشهند، یها از ماایهای مهادی بیشهرتی در ایهن زنهدند مر، االقمر، بهاهوشۀنها ماهرمر، سختنوش

دههد کهه ۀنهها کهامالً بیشهرت مهورد براوردار باشند که از ۀن لذت باند. این به هیچ عنوان نشان مند

دههد کهه اهدا برکهات ف ادا هستند یا در نجات ابدی سهیم اواهند شد، بلنهه ف ه  نشهان مدلخ

کند، لالزاً برکهات بسهیار مههم را بهه لیرای نهداران عخها فید مشرتک را به طرق نونانون موزیع مد

( ا بداننههد ارادو 17:14کنههد. الزتههه در همههۀ اینههها بایههد نینههوید اههدا را مصههدیق کننههد )اعهه ل مد

 (.4:2وف ادا این است که "مهرباند ادا" باید نهایتاً ۀنها را به "موبه" هدایت کند )رامیان منش
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 پ. دالیل فیض مشرتک

کنهد؟ مها چرا ادا فید مشرتک را به نناهناران ناطی د که هرنا نجات نخواهند یافهت، ارزانهد مد

 موانیم حداقل چهار دلیل را بیان کنیم.مد

 واهند یافت، فدیه دهد.تا آنانی را که نجات خ .1

نوید راز دااری ا مجازات نهاید به مأایر افتهاده، چهون هنهوز افهراد بیشهرتی بایهد نجهات پرتد مد

کند، بلنه کنند دیر مندها ن ن مدیابند: "ادااند در انجام ۀنچه اعده داده است ۀنچنان که بگضد

اواههد همهه از نناههان بلنهه مد شهوداواهد کسد نهابود زیرا مندمناید، با صا، ش  را محمل مد

، ایهن دلیهل از (. در ااقع10-9:3. راز ادااند مانند یک دزد اواهد ۀمد" )دام پرتد اود موبه کنند

اواسهت کسهد را از بهین ج عهت نناهنهار ابتدای ماریخ برشیت اجود داشهت، چهون انهر اهدا مد

نهد )چهون در ایهن صهورت ههیچ کنابود موانست همۀ نناهناران را بالفاصله انسانها نجات دهد، مند

ماند(. بلنه اا انتخاب کرد که به انسانهای نناهنار اجازه بدهد مدمد زنهدند نژاد انساند باقد مند

دار شوند ا نسل بگدی را برای زندند موامنند سازند ا کنند ما بتوانند فرصت موبه داشته باشند ا بچه

 بگد انجیل را شنیده ا موبه کنند.

 ان دادن نیکویی و رحمت خدا.برای نش .2

شهود، بلنهه در برکهامد کهه بهه نناهنهاران نینوید ا رحمت ادا ف   در نجات ای نداران دیده مند

شود. اقتد ادا "نسزت به ناسپاسهان ا اخاکهاران مهربهان اسهت" )لوقها بخشد، دیده مدناطیق مد

بهرای همدهان نوید: "اداانهد د مدشود. دااا (، مهرباند اا در جهان، برای جالل اا ۀشنار مد35:6

(. در داسهتان عیسهد کهه بها 9:145های اش بر همۀ مخلوقات ای است" )ماامیر ا رحمت نینوست

ندهاه کهرد" )مهرق   بهه اا بها محزهتاوانیم: "عیسد کند، مدفرمانراای ارایند ا جوان صحزت مد

ههای زیهادش از عیسهد دارایدااطر ای بگهد بهه(، انرچه ایهن مهرد لیرای نهدار بهود ا لحظهه21:10

ریاد ا همچنین نشدند را بر همۀ انسانها فرا مدنوید ادا "برکات بیانشد. ِبرکوف مدرایدردان مد
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دهد که اینها حاطمد از یک طزع مخلهوب در اداسهت کهه بهه هرحهال فاقهد ارادو اضوح نشان مدبه

 1ۀنهاست".مثزت برای بخشش نناهشان، برداشنت حنمشان ا اعخای نجات به 

ناعادطنه نیست که ادا مجازات نناه را به مأایر اندازد ا برکات موقهت بهه انسهانها عخها کنهد، چهون 

اضهوح نشهان مجازات فراموش نشده، بلنه ف   به مگویق افتاده است. ادا بها مهأایر در مجهازات، به

شهود. مد ان اشهنودشود، بلنه از نجات زنهان ا مهرداید اشنود منددهد که از اجرای دااری نهمد

فرماید: "ۀنچنان که من ادای زنده هستم، به حیات اودم قسم که من از مهرگ شهخص "ادااند مد

اواهم که اا از راه بدی کهه در پهیش نرفتهه اسهت بهازنردد ا زنهده شوم، بلنه مدرشیر اوشنود مند

بشناسهند" )اال  بنهد ا ح ی هت رااواههد همهۀ ۀدمیهان نجهات یا(. ادا "مد11:33مباند" )حاقیال 

اضوح رحمت ا نینوید ا محزهت اهدا را نشهان (. در همۀ اینها، مأایر در مجازات، به4:2میمومااد 

 دهد.مد

 برای نشان دادن عدالت خدا. .3

کننهد، کند که ای ن ۀارنهد ا ۀنهها بارهها دعهوت اش را رد مداقتد ادا بارها از نناهناران دعوت مد

ای نهد شود. پول  به کسهانینه بهر بدبا اضوح بیشرتی دیده مد عدالت ادا در محنوم کردن ۀنها،

اندازنهد: "امها مهو بهه سهزب دهد که ف   اشم بیشرتی را برای اهود مدارزند، هشدار مدارصار مد

انهدازی، رازی کهه در ۀن رسسختد ا دِل ناموبه کارت، لضب را نسزت به اهود، بهرای راز لضهب مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. در راز دااری، "ههر دههاند 5:2د شد" )رامیهان دااری عادطنۀ ادا ۀشنار اواه

 مواند مخالفت کند که ادا ناعادل بوده است.ک  مند(، ا هیچ19:3بسته شود" )رامیان 

 برای نشان دادن جالل خدا. .4

نهایتاً، جالل ادا به طری های بسیار موس  اع ل انسانها در همۀ قسمتهاید که فید مشرتک ادا 

شود. زنان ا مردان در مشنیل ا بنارنیری حاکمیت بهر زمهین، حنمهت کند، نشان داده مددعمل م

کنند، اصوصیات الهد مهارت ا فضیلت ااالقد ا اقتهدار بهر شان را نشان داده ا منگن  مداالق

 دار شهده، امها بههۀلود لنههههای ننهاهدهند. انرچه همۀ این کارها با اندیاهجهان ا لیره را نشان مد
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دهند، نه کامالً یها یامهاً، امها بهه هرحال برمری اال  ن را منگن  کرده ا بنابراین ادا را جالل مد

 کنند.طرز مهمد این کار را مدهرحال، به

 ج. پاسخ ما به آموزۀ فیض مشرتک

ااطر افور فهید مشهرتک اهدا در زنهدند لیرای نهداران در مفنر دربارو انوان مختلف نینوید که به

 شود، باید سه ننته را در نظر داشته باشیم:مددیده 

 فت.کنندگانش نجات خواهند یافیض مشرتک به این معنا نیست که دریافت .1

کنندنانش نجهات اواهنهد حتد میاان بسیار زیادی از فید مشرتک، به این مگنا نیست که دریافت

دنیها، همچنهان بهه انجیهل ین افهراد مرین، اراینهدمرین ا قدرینهدمریافت. حتد ماهرمرین، باهوش

مرین مهرین ا مهربهانااالقعیسد مسیح نیاز دارند، انرنه ما ابد محنوم اواهنهد بهود! حتهد اهوش 

مان همچنان به انجیل عیسد مسیح نیاز دارد، انرنهه مها ابهد محنهوم اواههد بهود! شهاید در همسایه

نویهد لیرای نههداران ظهاهر بهه نظهر برسهد کههه ههیچ نیهازی ندارنهد، امها کتههاب م هدد همچنهان مد

( ا "بهراالف" 4:4؛ یگ هوب 21:1؛ م ایسه کنید با کولسهیان 10:5"دشمنان" ادا هستند )رامیان 

کنند که نوید دشمنان صلیب مسیح هستند" (. ۀنها "طوری زندند مد30:12مسیح هستند )متد 

یدهران، بنها دمچون ( ا "ه19-18:3سازند" )فیلیپیان ا "افنار اود را به چیاهای دنیوی مشلول مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(.3:2به طزیگت اود محنوم به لضب ادا" هستند )افسسیان 

عنوان کارهوای کوامالً ما باید مراقبت باشیم که کارهای خوب غیرایامنوداران را بوه .2

 بد رد نکنیم.

ا کننهد ا مها بایهد دسهت اهدا را در ۀنهها بزینهیم اهوب مد کارههایلیرای نداران با فید مشهرتک، 

ههاید کهه باعه  برکهت ۀمیا ا طریقشنرناار فید مشهرتک باشهیم کهه در داسهتیها، اعه ل محزهت

هایتهاً از سهوی ن - نداران از ۀن ۀنهاه نیسهتندانرچه لیرای -کند. همۀ اینهاشود، عمل مددیدران مد

 ااطر اینها ساااار جالل است.اداست، ا اا به
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 گزاری بیشرت از خدا تکان دهد.آموزۀ فیض مشرتک باید دل ما را برای شکر  .3

بینیم کهه در امنیهت زنهدند ههاید را مهدها ا بالهها ا اانوادهرایم ا اانههاقتد ما در ایابان راه مد

بینیم، یها در جندهل راه کنیم ا نتایج فرااان پیرشفت مننولو ی را مهدکنند، یا در بازار مجارت مدمد

شهویم یها از انزارههای نسهرتدو ومت محافظت مدوس  حنبینیم، یا مرایم ا زیزاید طزیگت را مدمد

منها ادا در حاکمیت اش نهایتاً مسهئول همهۀ ایهن بینیم، باید بدانیم که نهدانش انساند ۀموزش مد

 نهاطیقبرای دریافت هر یهک از ۀنهها  کامالًبرکات است، بلنه همۀ ۀنها را به نناهناراند عخا کرده که 

طور پیوسهته نشهانۀ ظههور منها نشانۀ قدرت ا حنمت ادا هستند، بلنه بههستند! این برکات دنیا نه

فرااان اا هسهتند. مشهخیص ایهن ح ی هت بایهد باعه  شهود کهه در هریهک از اعه ل زنهدند،  فید

 مان مملو از شنرنااری ادا شود.قلب

 

 سؤاالتی برای مرور .2

ه اعخای برکات ب مواند به(، ادا چدونه مد23:6انر مجازات نناه، مرگ است )رامیان  .1

 انسانها ادامه دهد؟

 بخش" ا "فید مشرتک" را بیان کنید.فرق بین "فید نجات .2

 ر یک از قلمراهای زیر بیان کنید:ای از فید مشرتک را در همنونه .3

 قلمرا جس ند 

 قلمرا ع الند 

 قلمرا ااالقد 

 قلمرا االقیت 

 قلمرا اجت عد 

 قلمرا مذهزد 

 ک را بیان کنید.چهار دلیل ادا از اعخای فید مشرت  .4
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ۀیا پیش از مخالگۀ این فصل، دربارو ایننهه لیرای نهداران طیهق ماایهای رازمهرو دنیهای  .1

اطرافشان هستند، دیدناه متفاامد داشتید؟ چدونه دیدناهتان ملییر کرد، انهر ملییهر کهرده 

 است؟

ی نداراند کهه در سهختد بودنهد، شناسید که ادا به دعاهای لیراهاید را مدۀیا منونه .2

پاسخ داده باشد، یا به دعاهای ش  برای نیازهای یک داست لیرای ندار پاسخ داده باشهد؟ 

ۀیا این دِر را برای اعالم انجیهل بهاز کهرده اسهت؟ ۀیها لیرای نهداران نهایتهاً بهه مسهیح ایه ن 

سهازی ای بهرای ۀمادهن اسهیلهعنواۀاردند؟ ۀیا به نظرمان ادا لالزاً از برکات فید مشرتک به

 کند؟انسانها در دریافت انجیل استفاده مد

به چه طری هاید این ۀموزه، نحوو ارمزاطتان بها یهک همسهایه یها داسهت لیرای نهدار را  .3

بینیهد، شهان مدااطر ۀن نینهوید کهه در زنهدندشود کهه بههملییر اواهد داد؟ ۀیا باع  مد

 شنرناار باشید؟

ههاید همچهون ندرشهتان را نسهزت بهه مههارت ا االقیهت در حوزهۀیا ایهن فصهل نحهوو  .4

موسی د، هرن، مگ ری یا شگر یا )چیاهای بسیار مشابه(، االقیت ابراز شهده در فگالیتههای 

 ارزشد ملییر داده است؟

انر ش  به یک لیرای ندار محزت کنید ا اا هرنا مسیح را نپذیرد، ۀیا این در نظر ادا  .5

فهع ن(؟ ایهن چهه 36-32:6؛ لوقها 45-44:5د )مراجگه کنید به متد شو نینوید محسوب مد

داشته است؟ به نظرمان چهرا اهدا حتهد نسهزت بهه کسهانینه هرنها نجهات نخواهنهد یافهت، 

کنید ما ملام هستیم که به ای نداران، بهیش از لیرای نهداران نینهوید نینوست؟ ۀیا فنر مد

 کنیم؟
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 اصطالحات خاص .4

 فید مشرتک

 شبخفید نجات

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 36-35:6لوقا 

"اما ش  به دشمنان اود محزت منایید ا نیند کنید ا بدان موقع عوض، قرض بدهید که اجر بارگ 

اواهید داشت ا فرزندان ادای متگال اواهید بود، زیرا اا نسزت به ناسپاسان ا اخاکاران مهربهان 

 باشید".است. پ  ه نخور که پدر ش  رحیم است، رحیم 

______________________ 

 . 445، صفحۀ ) ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979(مند لوهی  ِبرکوف، مگرفد الهیات نظام .1
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 مفصل هجده

 برگزیدگی

 

 چه زماند ا چرا ادا ما را برناید؟  +

 + ۀیا بگضیها برنایده نیستند؟

 

ایم ا طیق مجازات ابدی ل، دربارو این ح ی ت صحزت کردیم که همۀ ما نناه کردهما در فصلهای قز

. امها اکنهون در فصهلهای بدسهت ۀاردادا هستیم، ا این ح ی ت که مسیح ُمهرد ا نجهات را بهرای مها 

ایهن نجهات موسه  اهدا در زنهدنی ن  نهارنیریب( بهه نحهوو 25-18باقی ندو این بخهش )فصهلهای 

کنیم، یگنهد مصهمیم اا قزهل از در این فصل بها عمهل برنایهدند اهدا ۀلهاز مهد اواهیم پرداات. ما

نجات  کاربردۀفرینش جهان، در برنایدن ما برای نجات. الزته این عمل برنایدند )دقی اً( بخشد از 

برای ما نیست، چون این پیش از ۀننه مسیح نجات ما را با ُمردن بهر رای صهلیب بدسهت ۀارد، اجهود 

براورد  ۀلازز لحاظ مرمیب ماریخد، این پردازیم، چون ادر این قسمت به برنایدند مد داشت. اما ما

درستد، این قدم اال در فرایند نجات مها موسه  اهدا در نظهر بخش ادا با ماست. بنابراین، بهفید

 نرفته شده است.

ل از سهوی قدمهای دیدر در کار ادا برای بنارنیری نجات در زندنی ن، شامل شنیدن دعوت انجیه

ال دد، پاسخ ما با ای ن ا موبه، ا بخشش ادا برای ما ا اعخای عضهویت ما، مولد مازو ما موس  راح

کنهد ا مها را در طهول اش است، در عین حال که رشد در زندند مسیحد را به ما عخا مددر اانواده

رایم، ا به حضورش مهدمیریم ن مددارد. ما در پایان زندنی زندند نسزت به اودش افادار نده مد

د بدسهت ۀاردن نجهات منمیهل نیهریم ا فراینهنردد، بهدنهای قیهام کهرده مدبگد اقتد مسهیح بهازمد

 شود. مد
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الهیدانان مختلف، اصخالحات ااصد را به ش ری از این اقایع نسزت داده ا لالزاً ۀنها را بها مرمیهب 

افتنهد. ایهن فهرسهت اقهایع مان امفاق مدداند که مگت د اند به این مرمیب در زندنااصد بیان کرده

ن نامیده شده ا نهاهد ااقهات بها عزهارت طمهین بهه ۀ  مرمیب نجاتبرد، که ادا نجات را در ما بنار مد

، که ف   به مگنای "مرمیب نجات" است. پهیش از صهحزت دربهارو ایهن ordo salutis شود،اشاره مد

در  اینجا فهرسهت کامهل عنهارصی را اراههه کنهیم کهه موانیم درعنارص کاربرد نجات در زندنی ن، مد

 فصلهای بگدی به ۀنها رسیدند اواهد شد: 

 ترتیب نجات

 کند ما نجات یابند(برنایدند )کسانینه ادا انتخاب مد .1

 دعوت انجیل )اعالم پیلام انجیل( .2

 مولد مازه )مولد داباره یافنت( .3

 ای ن ۀاردن )ای ن ا موبه( .4

 ت قانوند(شمردند )جایداه درسعادل .5

 فرزند اواندند )عضویت در اانوادو ادا( .6

 م دی  )رفتار صحیح در زندند( .7

 پایداری )مسیحد ماندن( .8

 مرگ )با ادااند بودن( .9

 جالل یافنت )دریافت بدن قیام کرده( .10

، همدهد در "مسهیحد شهدن" سههیم 7ورد مها بخشهد از  6-2باید در اینجها موجهه کنهیم کهه مهوارد 

دههد ا مهورد در پایهان ایهن زنهدند ُرخ مد 9کنند، مورد زندند عمل مد در این 8ا  7هستند. مورد 

 دهد.در بازنشت مسیح ُرخ مد 10

کنیم. دربهارو ایهن موضهون، در پایهان ما مزح  مرمیب نجات را با مورد اال، یگند برنایدند ۀلاز مهد

ینه نجهات این فصل، در سؤال "مردادریت" نیا صحزت اواهیم کرد، مصمیم ادا بهرای حهذف کسهان
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ااطر نناهانشان مجازات اواههد کهرد. چناننهه در مخالهب بگهدی موضهیح نخواهند یافت ا ۀنها را به

داده اواهد شد، برنایدند ا مردادیت، در جوانب مهم متگددی متفاات اند ا باید اینها را مشخیص 

 دهیم ما مفنر نادرستد دربارو ادا یا اع ل اش نداشته باشیم. 

طور نیا بارها در این مزح  بنار رفتهه اسهت. در ایهن کتهاب درسهد ا بههبرنایدند از پیش اصخالح 

یههک اصههخالح نسههرتده اسههت ا شههامل دا جنزههۀ  از پههیش برنایههدند،یافته، کلههد در الهیههات اصههالح

از پهیش برنایدند )برای ای نداران( ا مردادریت )برای لیر ای نداران( است. بهه هرحهال، اصهخالح 

طور کند که برنایدند ا مردادیهت، بههاصخالح مفیدی نیست، چون استنزاط مد ،برنایدند دانانه

شوند ا مفاامد اساسد در بهین ۀنهها اجهود نهدارد، کهه ایهن قخگهاً درسهت ینسان موس  ادا اجرا مد

یافته بنهار طور کلد موس  الهیهدانان اصهالحبه از پیش برنایدند دانانه،نیست. بنابراین، اصخالح 

یافته موسه  منت هدین ۀن بنهار رفتهه اسهت. ه ناهد ااقات برای اشهاره بهه مگلهیم اصهالحنرفته، انرچ

در این کتاب برای اشاره به برنایدند ا مردادیهت بنهار نخواههد  از پیش برنایدند دانانه،اصخالح 

 کند. حیحد از مخلب ۀمواته شده اراهه مندصکند ا نشانۀ رفت، چون یایاشان را مزهم مد

 یۀ کتاب مقدسیتوضیح و پا .1

ل اهدا پهیش از ۀفهرینش اسهت کهه برنایهدند، عمهموانیم برنایدند را اینخهور مگریهف کنهیم: ما مد

بینهد، بلنهه ف ه  ناید، نه بهر حسهب شایسهتدد کهه از پهیش در ۀنهها مدبگضیها را برای نجات برمد

 ااطر اشنودی مخلق اود.به

ت. بسیاری از دربارو این ۀموزه اجود داشته اسمفاه ت زیادی در کلیسا، مزاحثات بسیار زیاد ا سو 

براندیا دربههارو اراده ا مسههئولیت انسههان ا عههدالت اههدا دربههارو انتخابهههای انسههان، مهها سههؤاطت بحهه 

(. ما در اینجا ف   بر سؤاطت دیدهر 8ند )فصل حدادی در ارمزاط با مشیت الهد ادا صحزت کرده 

 سؤال برنایدند است.  طور ااص مربوط بهیرکا اواهیم کرد که به

راش ما در این فصل، این است که اال ف   مگدادی از عزارات را از عهدجدید بازنو کنیم که دربهارو 

کنند. بگد سگد اواهیم کرد هدف ادا را که نویسندنان عهدجدیهد در ۀمهوزو برنایدند صحزت مد
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اضوح بیهان ا دربارو این ۀموزه بهبینند، درک کنیم. نهایتاً سگد اواهیم کرد ادراک ن ر برنایدند مد

 کنیم ا به بگضد از مخالفتها پاسخ داده ا ۀموزو مردادیت را در نظر بدیریم. 

 دهد؟الف. آیا عهدجدید از پیش برگزیدگی را تعلیم می

کننهد کهه اهدا از قزهل مگیهین طور نسزتاً ااضحد مأییهد مدظاهراً عزارات متگددی در عهدجدید، به

شههان را در بههین د نجههات اواهنههد یافههت. مههثالً اقتههد پههول  ا برنابهها، موعظهکههرده کههه چههه کسههان

نویسههد: "اقتههد لیریهودیههان ایههن نفتههار را لیریهودیههان در انخاکیههۀ پیسههیدیه ۀلههاز کردنههد، لوقهها مد

ۀناند کهه بهرای دریافهت زنهدند ابهدی مگهین شنیدند اوشحال شدند ا از کالم ادا مگریف کردند ا 

طور نهذرا، ح ی هت برنایهدند را (. مهم است که لوقها بهه48:13" )اع ل ردندشده بودند، ای ن ۀا 

کند. چناننه نوید این یک امفاق عادی در موعظۀ انجیل بود. چهه مگهدادی ایه ن ۀاردنهد؟ ذکر مد

 "ۀناند که برای دریافت زندند ابدی مگین شده بودند، ای ن ۀاردند".

نیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا دااوانیم: "ما مدمد 30-28:8در رامیان 

شهناات از پهیش ا که از ابتدا مدۀناند ر اند، با هم در کارند، زیرا ادا به حسب ارادو اا اواسته شده

کسهاند را ا ما پرس، نخستین برادر در میان برادران بسهیار باشهد. اا  برناید ما به شنل پرس اا درۀیند

عادطن را نیها جهاه ا  شدنان را عادل شمردهاواند، ا بود به سوی اود اوانده است که قزالً برنایده

 ".ا جالل بخشید

نویهد کهه ایهن پول  در باب بگدی، در صحزت از ایننه ادا یگ وب را برناید ا عیسو را برنداید، مد

"پهیش از مولهد  ا عیسو نزود، بلنه ف   برای ادامۀ هدف برنایدند ادا بهود:ااطر اع ل یگ وب یبه

های داناندد اا ا پیش از ایننه این دا نفر عملد نیک یا بد انجهام دهنهد، بهه ِرِبنها نفتهه شهد: بچه

ما ایننه م صد ادا در انتخاب یند از این دا نفر اابهت "برادر بارگ اادم برادر کوچک اواهد بود." 

چناننهه نوشهته شهده اسهت:  ا این انتخاب مرشاط بهه دعهوت اا باشهد، نهه بهه اعه ل انسهان. مباند

 (. 13-11:9"یگ وب را داست داشتم اما از عیسو متنفر بودم." )رامیان 
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نوید: "ارساهیل دربارو ایننه بگضد از ارساهیلیها نجات یافتند، الد بگضیها نجات نیافتند، پول  مد

دیدنهد" )رامیهان ماندنان سختدل نر یافتند ا باقد برنایدنانطلزد نیافته است، لنن ۀنچه را که مد

دههد. ، مرجمۀ قدیم(. در اینجها دابهاره پهول  دا نهراه متفهاات در قهوم ارساهیهل را نشهان مد7:11

طلزیدنهد، یافتنهد، الهد کسهانینه برنایهده نزودنهد، ف ه  "سهختدل "برنایدنان"، نجهامد را کهه مد

 نردیدند".

در پهیش از ۀفهرینش جههان  پول  در ۀلاز افسسیان، رصیحاً دربارو نهاینش ای نهداران موسه  اهدا

عیهب ما در پیشداه اا م هدد ا بد ما را پیش از ۀفرینش دنیا در مسیح برنایدکند: "ادا صحزت مد

اسهیلۀ کهه به م هدر فرمهودا بر حسب صالحدید ارادو اهویش، بهرای مها  به سزب محزت اودباشیم. 

ایدان در پرسه عایها اهود بهه مها عیسد مسیح فرزندان اا شویم. ما ادا را برای فید پُرشنوِه اا که ر 

 (. 6-4:1بخشیده است، سپاد نوهیم" )افسسیان 

طور نوید ادا در مسیح "ما را برناید"، بههطور ااص مدنویسد ا بهدر اینجا پول  به ای نداران مد

نویهد: "مها مها کهه نخسهتین کند. به همین مرمیب، در چنهد ۀیهۀ بگهد مدکلد به ای نداران اشاره مد

ر ا مگیهین شهدیم کههبودیم که به مسیح امید بستیم، ] کساند [ مایهۀ سهتایِش جهالل اا باشهیم" م در

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 12:1)افسسیان 

برنایهده  ش  راش  را داست دارد ا  ادادانیم که نویسد: "ای برادران، ما مداا به مسالونینیان مد

ال هدد ا اطمینهان نیااردیم، بلنه با قهدرت راح ، زیرا ما انجیل را منها در قالب کل ت ناد ش است

 (. 5-4:1کامل به ح انیت ۀن" )اال مسالونینیان 

)"زیهرا مها  ایه ن ۀاردنهدنوید این ح ی ت که اقتد اا انجیل را موعظه کهرد، مسهالونینیان پول  مد

بهرای ایهن ۀنهاهد دلیل اا  انجیل را... با قدرت... ا اطمینان کامل به ح انیت ۀن" ناد ش  ۀاردیم(، 

نیری کرد که مهدمها . به محد ایننه ۀنها ای ن ۀاردند، پول  نتیجهاست که ادا ۀنها را انتخاب کرد

پیش، ادا ۀنها را برنایده بود ا بنابراین اقتد موعظه کرد، ۀنها ای ن ۀاردند. اا بگداً به ه ن کلیسها 

ااطر اجهود شه  شهنر همهواره اهدا را بههنویسد: "اما ای برادران که محزهوب اداییهد، مها بایهد مد



 

 

 
470 

کنندو راح ا ای ن بهه ح ی هت نجهات ااسخۀ عمل م دی ما به ادا ش  را از ۀلاز برنایدنوییم، زیرا 

 ، مرجمۀ هاارو نو(.13:2یابید" )دام مسالونینیان 

رصیحهاً کند که چرا ادا ما را نجات داد ا به نهاد اهود فرااوانهد، اقتد پول  دربارو این صحزت مد

کنهد کهه ااطر اع ل ما بود، بلنه به هدف ادا ا فید اش از ازل اشهاره مدکند که این بهاننار مد

نوید ادا "ما را نجات داد ا به دعوت م دد اواند نه به حسب اعه ل مها ساااار اش نزودیم. اا مد

ا عخها ح عیسد به مهاطیام در مسیۀن فیضد که قزل از قدیما  اراده اود ]هدف اود[بلنه بر حسب 

 ، مرجمۀ قدیم(.9:1" )دام میموماهود شد

نویسد: "به کسهانینه ای به صدها مسیحد در بسیاری از کلیساهای ۀسیای صلیر مدپرتد در رساله

" نهدابرنایدو ادا در رسمارس ایاطت پُنخُ ، لالمیه، کَپَداکیه، ۀسیا ا ِبخونیه مهاجر ا پراکنده شده ا 

 (.9:2اواند )اال پرتد " مدبرنایدهداً ۀنها را "نژادی (. بگ1:1)اال پرتد 

کننههد، کسههاند در رایههای یوحنهها در مناشههفه، کسههانینه مسههلیم جفهها نشههده ا احههش را پرسههتش مند

هستند که نامشان پیش از ۀفرینش جهان در کتاب حیات نوشته شده: "بر همۀ امتها ا ملتها ا زبانها 

کساند که پیش از پیدایش دم دنیا اا را پرستش اواهند کرد، یگند ا قزایل دنیا اقتدار یابد. یام مر 

" )مناشهفه ت، ازهت نشهده اسهباشهدکه متگلهق بهه بهره ذبهح شهده مدشان در کتاب زندند عامل نام

انتهاسهت: "از اوانیم کهه در چهاه بددربارو احش مد 17رمیب، ما در مناشفه م(. به همین 7:13-8

، هایشان پیش از پیدایش دنیا در کتاب زندند نوشته نشده بودکه نامۀناند میان مردمان رای زمین 

از دیدن این حیوان مگجب اواهند کرد، زیرا اا زنده بود الد دیدر زنده نیست اما باز هم اواهد ۀمد" 

 (. 8:17)مناشفه 

 کند؟ب. عهدجدید چگونه تعلیم برگزیدگی را ارائه می

 دند، باید این ۀموزه را از دیدناه عهدجدید بزینیم. بگد از مخالگۀ این ۀیات دربارو برنای
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 عنوان تسّلی.به .1

کننهد. اقتهد عنوان مسلرد برای ای نداران اراههه مدنویسندنان عهدجدید لالزاً ۀموزو برنایدند را به

بخشد که "همه چیا برای ایریت ۀناند کهه اهدا را داسهت دارنهد ا بهه پول  به رامیان اطمینان مد

(، اا عمهل از پهیش برنایهدند موسه  28:8اند، با هم درکارند" )رامیان و اا اواسته شدهحسب اراد

دهد: "زیرا ادا کند. اا در ۀیۀ بگد موضیح مدادا را دلیلد برای اطمینان ما از این ح ی ت بیان مد

زالً برنایده شناات از پیش برناید ما به شنل پرس اا درۀیند... کساند را که قۀناند را که از ابتدا مد

ل  (. ننتهۀ پهو 30-29:8بود به سوی اود اوانده است... عادل شمرد... جهالل بخشهید" )رامیهان 

برای ایریت کسانینه ۀنهان را بهه نهاد اهود فرااوانهده، عمهل کهرده  همیشهاین است که بدوید ادا 

از ا قهومش ر  بینهد کهه اهدااست. انر پول  به نذشتۀ دار، یگند پیش از ۀفرینش دنیا نداه کند، مد

ادیهک ندهاه کنهد، انر بهه نذشهتۀ ن 1ما به شنل مسیح درۀیند. شناات ا از پیش مگیین کردپیش مد

ود. انر بگهد از ۀن ب، کسانینه از پیش مگیین کرده فرااواند ا عادل شمردیابد که ادا قومش را درمد

کهرده کهه بهه کسهانینه بهه بیند که ادا مگیهین نردد، مدبه ۀینده نداه کند، یگند اقتد مسیح بازمد

بدهد. ادا از ازل ما ابد، با در نظهر داشهنت ایریهت  یافته جالل ا کاملبدنهای مسیح ای ن دارند، 

برای ایریت ما عمل کرده ا در ۀینده بهرای ایریهت مها  همیشهقومش عمل کرده است. اما انر ادا 

رای بنیا همه چیا را  یت کنوند ماۀیا اا در موقگکند که عمل اواهد کرد، پول  اینخور استدطل مد

عنوان مسهلرد ای نهداران در اقهایع ایریت ما بنار نخواهد برد؟ به این مرمیب، از پیش برنایهدند بهه

 رازمرو زندند است. 

 عنوان دلیلی برای ستایش خدا.به .2

اسهیلۀ عیسهد مسهیح نوید: "بر حسب صالحدید ارادو اویش، برای ما م در فرمهود کهه بهپول  مد

که رایدان در پرس عایا اود به مها بخشهیده اسهت،  فید پُرشنوِه اافرزندان اا شویم. ما ادا را برای 

نوید: "ما ما که نخستین کساند بودیم که به مسیح د(. همچنین م6-5:1" )افسسیان سپاد نوهیم

 ، مرجمۀ هاارو نو(.12:1" )افسسیان مایۀ ستایِش جالل اا باشیمامید بستیم، 
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... زیرا کهه کنیما شنر مدادا ر نوید: "پیوسته درباره جمیع ش  مسیحیان مسالونیند مدپول  به 

، 4، 2:1" )اال مسههالونینیان از برنایههده شههدن شهه  مخلههع هسههتیمای بههرادران ا ای عایههاان اههدا، 

سالونیند ادا را شنر کند، این اسهت مااطر مسیحیان مواند بهمرجمۀ قدیم(. دلیل ایننه پول  مد

داند نهایتاً ادا مسئول نجات ۀنهاست ا در ااقع ۀنها را برنایده کهه نجهات یابنهد. ایهن در دام مدکه 

اهدا را ااضحرت بیان شده: "اما ای برادران که محزوب ادایید، مها بایهد همهواره  13:2مسالونینیان 

کننهدو راح ا دی ااسخۀ عمهل م ما به برناید از ۀلاززیرا ادا ش  را ، ااطر اجود ش  شنر نوییمبه

ااطر مسهیحیان مسهالونیند ای ن به ح ی ت نجات یابید" )مرجمۀ هاارو نو(. پول  موظهف بهود بهه

ااطر نهاینش اهدا بهود. بنهابراین، شایسهته شهان بههدانست نهایتاً نجاتادا را شنر کند، چون مد

شهان از ۀنهها جهات بخشااطر ای ن ن، به جای ایننه بهااطر ۀنها ادا را شنر کنداست که پول  به

 مگریف ا یجید کند. 

طور کند ا بههکنیم، ستایش ادا برای نجایان را بیشرت مداقتد ۀموزو برنایدند را اینخور درک مد

ی هر لراری را کاهش مد ااطر چیها اهوبد در ااطر ایهن مفنهر کهه نجایهان بههدهد، لهرار بههجدر

 زی را دریافت کنیم. ااطر چیای که باید برای ۀن امتیاماست یا به

 عنوان تشویقی برای بشارت.به .3

کنم ما ۀنها نیا نجامد را که در مسیح ااطر برنایدنان ادا محمل مدنوید: "همه چیا را بهپول  مد

دانهد کهه اهدا (. اا مد10:2عیسد است همراه با جالل ابدی ۀن بهه دسهت ۀارنهد" )دام میمومهااد 

بیند، حتد انهر بهه مگنهای ا ۀن را مشوی د برای موعظۀ انجیل مدبگضیها را برنایده که نجات یابند 

محمل رنج بسیار باشد. برنایدند، مضمین پول  است که در بشارت اش به موف یت دسهت اواههد 

کند، برنایده اواهند بود ا به انجیل ایه ن داند بگضد از کسانینه با ۀنها صحزت مدیافت، زیرا مد

مانند این است که یک نفر ما را به ماهیدیری دعوت کند ا بدوید: "مهن  ۀارده ا نجات اواهند یافت.

 نها نرسنه ا منتظرند".ۀ  -هاید را اواهد نرفتکنم که ماهدمضمین مد
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 تفاهامت دربارۀ آموزۀ برگزیدگیپ. سوء

 گرایی یا سیستم مکانیکی نیست.برگزیدگی به معنای تنوشت .1

نراید" است یا یک "نظام منهانیند" نویند این "رسنوشتدناهد ااقات مخالفین ۀموزو برنایدند م

نراید"، نظامد است که در ۀن انتخابها ا مصهمی ت کند. منظور از "رسنوشترا برای جهان اراهه مد

نراید، ههر کهاری کهه بننهیم، همهه چیها بهه هه ن کنند. در رسنوشتانسان ااقگاً مفاامد ایجاد مند

ر شده است. درنتیجه، انسانیرت مها نهابوده شهده ا اندیهاو پاسهخدوید شنلد اواهد بود که قزالً م در 

راد. در یک سیستم منانیند، مصویر یک دنیهای لیرشخصهد را داریهم کهه در ۀن ااالقد از بین مد

طور همۀ امفاقهات بهدان انگخهاف موسه  نیهرای لیرشخصهد از مهدمها پهیش مگیهین شهده ا دنیها بهه

. در بیشرت مانند ماشهین یها رابهات هسهتند مها اشهخاص ااقگهد کند، پ  انسانهامنانیند عمل مد

های از یابد که ف   بهر اسهاد برنامههاینجا نیا شخصیت ااقگد انسان ما حدر یک ماشین کاهش مد

 کند. پیش مگیین شده ا در پاسخ به علرتها ا مأایرات از پیش مگیین شده عمل مد

عنوان چیهای کهه موسه  یهک اهدای مها را بههبراالف مصویر منانیند، عهدجدید کلر عمهل نجهات 

اهود... بهرای مها  محزهتداند. ادا "به سزب شخصد در ارمزاط با مخلوقات شخصد انجام شده مد

(. عمهل برنایهدند اهدا 5:1اسیلۀ عیسهد مسهیح فرزنهدان اا شهویم" )افسسهیان م در فرمود که به

نرفهت. بگهالاه، اقتهد نشهأت مدلیرشخصد یا منانیند نزود، بلنه از محزت شخصد به برنایدنان 

عنوان موجهودات کنیم، کتاب م هدد دامئهاً مها را بههمان به پیشنهاد انجیل صحزت مددربارو پاسخ

طور بینهد کهه بهه، موجهودات شخصهد مدااقگهد اشخاصعنوان بیند، بلنه بهمنانیند یا رابات مند

کنهد: "ای یهامد از همه دعهوت مد عیسد2کنند که انجیل را بپذیرند یا رد کنند.ارادی انتخاب مد

(. در پایهان 28:11ا مهن بهه شه  ۀرامهد اهواهم داد" )متهد  ناد من بیاییهدزحمتنشان ا نرانزاران 

شهنود، بدویهد: "بیها!" نویند: "بیا!" هر ۀننهه مداوانیم: "راح ا عراد مدمناشفه، این دعوت را مد

دند را بپذیرد که ایهن بخششهد اسهت رایدهان" ، ۀب زندارد هر که اشتیاقهر که مشنه است بیاید، ا 
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کنند کهه قهادر (. این دعوت ا بسیاری دیدر مانند این، به اشخاص ااقگد اشاره مد17:22)مناشفه 

 موانند با مصمیم ارادی پاسخ دهند.به شنیدن دعوت هستند ا مد

عنوان منها بهه. ما نهبینیممتفاامد را در عهدجدید مد نراید، ما مصویر بسیاربراالف امهام رسنوشت

کنیم، بلنه این انتخابهها ااقگهد هسهتند، چهون بهر جریهان طور ارادی انتخاب مداشخاص ااقگد، به

هر ک  بهه نذارند. پ  "نذارند. بر زندند ما ا زندند ا م صد دیدران مأایر مداقایع دنیا مأایر مد

زیهرا  مانهد،حنم باقد مد ای ن نیاارد زیرشود اما کسد که به اا اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مند

(. مصمی ت شخصد ما بهرای ایه ن ۀاردن 18:3به اسم پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است" )یوحنا 

اواهد دربهارو مصهمیم یا ای ن نیااردن به مسیح، در زندنی ن عواقب ابدی دارد ا کتاب م دد مد

نوان عهاملد صهحزت کنهد کهه دربهارو رسنوشهت ابهدی مها عما برای ای ن ۀاردن یا ای ن نیااردن بهه

 نیرد.مصمیم مد

مفهوم اش این است که ما قخگاً باید انجیل را موعظه کنهیم ا رسنوشهت ابهدی افهراد بهر ایهن اسهاد 

کنیم. بنابراین، اقتد ادااند یک شب به پول  نفت: کنیم یا منداست که ۀیا ما انجیل را اعالم مد

ته باش، به مگالیم اود ادامه بده ا دست از کار ننش. زیرا من بها مهو هسهتم ا "هیچ مرد ا بیم نداش

در این شهر افراد بسیاری هستند کهه متگلهق بهه مهن هیچن  قادر نخواهد بود به مو ۀزاری برساند ا 

به اهدا  کرد که "بسیاری از کساند" کهنیری مندفاً نتیجه(، پول  رص 10-9:18" )اع ل باشندمد

نهه د، نجات اواهند یافت، اواه اا در ۀنجا مباند ا انجیل را موعظه کند یا در ۀنجا مناند. بلمگلق دارن

ایهن  -(11:18داد" )اعه ل ا کهالم اهدا را بهه ایشهان مگلهیم مهد "یک سال ا شش ماه در ۀنجا ماند

ۀنجها.  مر از اقامت پول  در شهرهای دیدر بود، به لیر از افس ، در سه سفر بشارمد اود بههطوطند

اقتد به پول  نفته شد که ادا برنایدنان زیادی در قهرنت  دارد، اا مهدت زیهادی در ۀنجها مانهد ا 

 موعظه کرد ما این برنایدنان نجات یابند!
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 برگزیدگی، بر اساس پیشدانی خدا از ایامن ما نیست. .2

ما اواهند نفهت اند، نایند ما نجات یابمگموطً مردم اواهند پذیرفت که ادا بگضیها را از پیش برمد

که اا با نداه کردن به ۀینده ا دیدِن ایننه چه کسد به مسیح ایه ن اواههد ۀارد ا چهه کسهد ایه ن 

بخش را اواههد پهذیرفت، ۀن کند. انر اا بزیند کهه شهخص ایه ن نجهاتنخواهد ۀارد، این کار را مد

ر اا بزینهد . انهیه ن ۀن شهخصبر اساد پیشداند از اکند ما نجات یابد، شخص را از قزل مگیین مد

ناینهد کهه نجهات یابهد. بهه بخش را نخواهد پذیرفت، پ  اا را از پیش برمندکه شخص ای ن نجات

 بههیابنهد، ت مندیابنهد ا بگضهیها نجهاکنند دلیل نهاید ایننه بگضیها نجهات مداین مرمیب، فنر مد

دند، مأییهد مصهمیم افهراد اسهت. ، نه ادا. کار ادا در عمل از پیش برنایهاوِد شخص بستدد دارد

ۀناند را کهه از زیرا ادا است: " 29:8راد، رامیان  در ح یت از این دیدناه بنار مدای که مگموطًۀیه

 از پیش برناید ما به شنل پرس اا درۀیند". شنااتابتدا مد

 الف. پیشداند دربارو اشخاص، نه ح ایق.

دادن این بنار برد که ادا از پیش برنایدند را بر پایۀ  موان برای نشانسختد مدرا به 29:8رامیان 

کنهد کهه قرار داد. بلنه این عزارت دربهارو ایهن ح ی هت صهحزت مداز ای ن ۀاردن شخص پیشداند 

ح های د را دربهارو ۀنهها شهناات"(، نهه ایننهه از ابتهدا مد )"ۀنهاند را کههشناات را مد اشخاصادا 

ۀنها ای ن اواهند ۀارد. این دانش شخصد ا ارمزاطد است کهه دانست، از جمله این ح ی ت که مد

بخش بها اهود در اینجا دربارو ۀن صحزت شده: ادا با نداهد به ۀینده، بگضیها را برای رابخهۀ نجهات

شناات". پول  از این لحاظ دربارو "شناات" ادا برناید ا به این مرمیب، از مدمها پیش "ۀنها را مد

اسهیلۀ به"اما کسد که ادا را داست دارد،  3:8کند، مثالً در اال قرنتیان ددربارو یک نفر صحزت م

اهدا بههرت بدهویم  -شناسهیدنوید: "اما اکنون کهه اهدا را مد". همچنین مدادا شنااته شده است

، یا ادا ۀنها را شناسندمد(. اقتد مردم در کتاب م دد ادا را 9:4..." )لالطیان شناسدش  را مد

"ۀنهاند را  29:8بخش است. بنابراین در رامیان این شناات شخصد شامل رابخۀ نجات، شناسدمد

در "، بهرت است با این مفهوم در نظر نرفته شود: "ۀناند را کهه از مهدمها پهیش شنااتاز ابتدا مدکه 
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ههم م ایسهه کنیهد(. در ااقهع ایهن  2:11" )با رامیان بخش با اودش در نظر نرفتیک رابخۀ نجات

کند ا این ایده در منت دیدری بیند ادا صحزت منداعت اد بگضیها، دربارو پیشداند یا پیش منت به

 از کتاب م دد ذکر نشده است.

 کند.دا برای برنایدن ما صحزت مندعنوان دلیل اب. کتاب م دد هرنا دربارو ای ن ما به

پهردازیم ا کنند، مدصحزت مدبگالاه، اقتد به چیای فرامر از این عزارات ااص که دربارو پیشداند 

یهابیم کهه کتهاب کند، درمدادا برای برنایدن ما صحزت مد دلیلرایم که دربارو به رسا  ۀیامد مد

عنوان دلیل اهدا بهرای برنایهدن م دد هرنا از ای ن ما یا ایننه ما به مسیح ای ن اواهیم ۀارد، به

اسهاد ادراکهش از ایننهه اهدا یگ هوب را بهه رسد پول  بهر کند. در ااقع، به نظر مدما صحزت مند

جههای عیسههو برنایههد، رصیحههاً موجههه بههه کارهههاید را کههه مههردم در زنههدند انجههام اواهنههد داد، کنههار 

های داناندد اا ا پیش از ایننه این دا نفر عملد نیهک یها نوید: "پیش از مولد بچهنذارد. اا مدمد

ما ایننه م صهد اهدا گ اادم برادر کوچک اواهد بود". بد انجام دهند، به ِرِبنا نفته شد: "برادر بار 

ا ایهن انتخهاب مرشهاط بهه دعهوت اا باشهد، نهه بهه اعه ل  در انتخاب یند از این دا نفر اابت مباند

-11:9انسان. چناننه نوشته شده است: "یگ وب را داست داشتم اما از عیسو متنفر بودم" )رامیهان 

نذاشت؛ این ف   بهرای در زندند، بر مصمیم ادا مأایر مند یک از اع ل یگ وب یا عیسو(. هیچ13

 ادامۀ هدف برنایدند ادا بود.

نویهد: "بهه همهین سهان، در زمهان حهاو نیها پول  دربارو یهودیاند که به مسیح ای ن ۀاردنهد، مد

عه ل . اما انر از راه فید باشد، دیدر بر پایهۀ اانداز راه فید انتخاب شدهباقی ندناند هستند که 

، مرجمۀ هاارو نو(. در اینجا پول  دابهاره بهر فهید اهدا ا عهدم شایسهتدد 6-5:11نیست" )رامیان 

کنهد. همچنهین اقتهد پهول  دربهارو برنایهدند در افسسهیان انسان در فرایند برنایدند مأکیهد مد

د یها کند، از پیشداند این ح ی ت که ما ای ن اواهیم ۀارد یا این ایده کهه چیها ارزشهمنصحزت مد

ای در ما بود )مانند یایل بهه ایه ن ۀاردن( کهه پایهۀ برنایهده شهدن مها موسه  اهدا باشهد، شایسته

، دید ارادو اهویشبهر حسهب صهالحنوید: "به سزب محزت اهود ا کند. بلنه پول  مدصحزت مند
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 اا کهه اسیلۀ عیسد مسیح فرزندان اا شویم. ما ادا را برای فهید پُرشهنوهِ برای ما م در فرمود که به

(. حهال انهر فهید 6-5:1، سهپاد نهوهیم" )افسسهیان به ما بخشیده استدر پرس عایا اود  رایدان

ادا برای برنایدند، نه مواناید انسان در ای ن ۀاردن یا مصمیمش برای ایه ن ۀاردن بایهد سهتایش 

ادا برای از نوید، بلنه ف   عمل مناقد، چیای دربارو ای ن انسان مندشود، پ  داباره پول  بد

 کند. پیش برنایدند، هدف ا ارادو اا، ا فید رایدان اا را ذکر مد

 اسیلۀ شایستدد اواهد بود.پ. برنایدند بر اساد نینوید در ما )ای ن ما(، ۀلاز نجات به

دانست که ای ن اهواهیم مخالفت دیدر با این ایده، این است که ادا ما را برناید، چون از قزل مد

کنندو نهاید در نجات یا عدم نجایان، مصمیم اودمهان بهرای پهذیرش مسهیح عامل مگیین ۀارد. انر

ااطر نجایهان، شایسهتۀ دریافهت امتیهازامد باشد، پ  بیشرت یایل اواهیم داشت که فنر کنیم به

دهنهد، ۀن هدر در قضهاایان هستیم. ما در یایا با کسانینه دامئاً به عهدم پهذیرش مسهیح ادامهه مد

مان با ههوش بهودیم کهه مان اوب بودیم یا در ظرفیت راحاندداشتیم یا در یایالت ااالقدحنمت 

مصمیم نرفتیم به مسهیح ایه ن ۀاریهم. بهرعن ، انهر برنایهدند ف ه  بهر اسهاد اشهنودی اهدا ا 

مصمیم حاک نه ا مخلق اا برای محزت به ما، با اجوِد عدِم نینوید یا شایستدد ما باشد، پ  قخگهاً 

طر نجامد که طیق اش نزودیم، ح ر قدرداند عمی د نسزت به اا اواهیم داشت ا ما ابد یایل اابه

 (.6:1اواهیم داشت که "فید پُرشنوه" اا را ستایش کنیم )افسسیان 

مهوان در پاسهخ بهه یهک سهؤال بسهیار در مجایه ا محلیل نهاید، فرق بین دا دیدناه برنایدند را مد

 این ح ی ت که در مجایه ا محلیل نهاید، بگضیها انتخهاب اواهنهد کهرد ساده دید. با در نظر نرفنت

که مسیح را بپذیرند ا بگضیها این انتخاب را نخواهند کرد، سؤال این اسهت: "چهه چیهای انسهانها را 

ۀارنهد یها کسهاند را کهه ایه ن کنهد؟" یگنهد چهه چیهای نهایتهاً کسهاند را کهه ایه ن مدمتفاات مد

یگنهد  -سازد؟ انر پاسخ مان این است که این نهایتهاً بهر اسهاد کهار اداسهتمدۀارند، متفاات مند

بینیم که نجات در اساسهد مهرین حالهت، پ  مد -برنایدند حاک نۀ کسانینه نجات اواهند یافت

انهد است. از طرف دیدر، انر پاسخ بدهیم که مفاات نهاید کسانینه نجات یافته فیدبر اساد  ف  
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یگنهد یایهل یها نهرایش بهه ایه ن  -اسهت چیای در انسهانااطر یک اند، بهافتها کسانینه نجات نی

 پ  نجات نهایتاً به مرکیزد از فید، بگالاو مواناید انسان بستدد دارد.  -ۀاردن یا ای ن نیااردن

 دهد. . از پیش برنایدند بر اساد پیشداند، همچنان به انسانها حقر انتخاب ۀزاد مند

یش برنایدند موس  ادا، برای ای ن ۀاردن بگضیها، بر اسهاد پیشهداند از ایه ن این ایده که از پ

یابیم که این سیستم شود: بگد از مفنر دربارو ۀن درمدۀنهاست، همچنان با مشنل دیدری مواجه مد

مواند به ۀینده نداه کنهد ا بزینهد کهه شهخص دهد. چون انر ادا مدهم ۀزادی ااقگد به انسانها مند

مسیح ای ن اواهد ۀارد ا شخص ب به مسیح ای ن نخواهد ۀارد، په  ایهن ح هایق از پهیش  الف به

ر شده  -خهور باشهدکه بایهد این -اند. انر فرض کنیم که ۀناهد ادا از ۀینده صحیح استمگیین ا م در

پ  قخگاً شخص الهف ایه ن اواههد ۀارد ا شهخص ب ایه ن نخواههد ۀارد. ههیچ راههد نیسهت کهه 

تفاات از این باشد. بنابراین، منصفانه است که بدوییم رسنوشت شان همچنان مگیهین زندند شان م

اند؟ انر موس  مواند باشد. اما این رسنوشتها موس  چه کسد مگیین شدهشده، چون لیر از این مند

اند، پ  دیدر برنایدند، نهایتاً بهر اسهاد پیشهداند ایه ن نخواههد بهود، بلنهه بهر ادا مگیین شده

اند، پ  چه کسد ارادو حاکم ادا اواهد بود. اما انر این رسنوشتها موس  ادا مگیین نشدهاساد 

کند؟ قخگاً هیچ مسیحد نخواهد نفت که موجود قدریند دیدری لیهر یا چه چیای ۀنها را مگیین مد

در ایهن حت لد دیارسد منها راه حلر کند. بنابراین، به نظر مداز ادا، رسنوشت انسانها را کنرتل مد

اند، نهوعد رسنوشهت کهه در جههان عمهل است که موس  بگضد از نیراهای لیرشخصد مگیین شهده

شود که مساهل اینخور پیش راند. اما این چه نفگهد دارد؟ په  مها برنایهدند بها کند ا باع  مدمد

ایم ا محزت ا موس  یک ادای شخصد را قرباند نوعد جانراید موسه  نیهرای لیرشخصهد کهرده

 یدر از اعتزار نهاید نجات ما براوردار نیست.ادا د

 قید ا رشط است.نیری: برنایدند، بدچ. نتیجه

رسد که بههرت اسهت ایهدو برنایهدند بهر اسهاد پیشهداند اهدا از برای چهار دلیل قزلد، به نظر مد

 -کنیم که دلیل برنایدند ف   انتخاب حاکِم اداسهتنیری مدای منان را رد کرد. در عوض نتیجه
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(. اهدا مها را 5:1اا "به سزب محزت اود... برای ما م در فرمود که ... فرزندان اا شویم" )افسسیان 

ااطر ای نهد ااطر ایننه مصمیم نرفت محزت اش را به ما ارزاند کند. ایهن بههانتخاب کرد، ف   به

 دید، نزود.دید یا شایستدد که از قزل در ما مدکه از قزل در ما مد

نامیهده شهده اسهت. ایهن  3قیهد ا رشط"طور سهنرتد "برنایهدند بدربارو برنایهدند، بههاین ادراک د

شهود شایسهتۀ بیند ا باع  مدقید ا رشط" است، چون بر اساد چیای نیست که ادا در ما مد"بد

 برنایدند اا باشیم. 

 ج. مخالفتها با آموزۀ برگزیدگی

طور جهاند در کلیسهای مسهیحد ه هیچ عنوان بهباید نفت که ۀموزو برنایدند اراهه شده در اینجا، ب

یا اعت اد کامولیند یا پرامستاند پذیرفته نشده است. پذیرش این ۀموزه، یک ماریخچهۀ طهوطند دارد، 

انهد. در بهین نهضهت انجیلیههای اایهر، چناننه در اینجا اراهه شده، اما بسیاری بها ۀن مخالفهت کرده

کار های محافظهههیهها کالوینیسههم هسههتند )مههثالً فرقههه یافتهکسههانینه بیشههرت در جمگهههای اصههالح

ها ِپرزبیرتی(، مانند بسیاری از لومریها ا اَنِدلینان )اعضای نظام اس فد( ا مگداد زیهادی از مگمیهدی

ا کسانینه در کلیساهای مست ل هستند، این دیدناه را اواهند پهذیرفت، امها مسهلر ً موسه  م ریزهاً 

های دیدر، اندلینان ا کلیساهای مسهت رل نیها رد اواههد شهد. مگمیدی همۀ ِمتدیستها ا بسیاری از

درحالینه مگدادی از مخالفتها با برنایدند، شنلهای ااصد از مخالفت با ۀموزو مشیت الههد اسهت 

اراهه شد ا با جاهیات بیشرت در ۀنجا پاسخ داده شهد، امها مخالفتههای ااصهد بایهد در  9که در فصل 

 اینجا ذکر شوند.

 یدگی یعنی ما برای پذیرش یا عدم پذیرش مسیح، حّق انتخاب نداریم. برگز .1

شود ا بر اساد این مخالفت، ۀموزو برنایدند، همۀ دعومهای انجیل را که به ارادو انسان متورسل مد

اواهند به دعهوت مسهیح پاسهخ دهنهد یها ایهر، اننهار اواهد که انتخاب کنند که ۀیا مداز مردم مد

مواند بها ایهن ایهده سهازنار به این امر باید مأیید کنیم که ۀموزو برنایدند کامالً مدکند. در پاسخ مد

نیریم که مسیح را بپذیریم یها رد کنهیم. باشد که ما حقر انتخاب دااطلزانه داریم ا مصمیم ارادی مد
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ام دهیم ا نیریم که انجاواهیم ۀنها را انجام دهیم ا مصمیم مداند، چون مدانتخابهای ما دااطلزانه

)ه نخهور اند، چهون از این لحاظ، "ۀزادانه" هستند. به این مگنا نیست که انتخابهای ما کامالً ۀزادانه

های ن موانهد بها حاکمیهت، در اواسهتهدربارو مشیت الهد موضیح داده شد( ادا مد 8که در فصل 

جهام رسهند؛ امها ایهن همچنهان عمل کند ما مضمین کند که انتخابهای ما ۀنخور که اا م ررر کرده به ان

الق کرده ا م ررر کهرده کهه ایهن عنوان انتخاب ااقگد در نظر نرفته شود، چون ادا ما را مواند بهمد

شود که ما دااطلزانهه موانیم بدوییم که ادا باع  مدطور االصه، ما مدیک انتخاب ااقگد باشد. به

ین مخالفت، این است کهه یهک انتخهاب بایهد فرض اشتزاه در زیربنای امسیح را انتخاب کنیم. پیش

کامالً ۀزادانه باشد )یگند به هیچ عنوان ادا مسزرب ۀن نزاشهد( مها انتخهاب ااقگهد انسهان باشهد. بهه 

نویهد کهه انتخابههای دااطلزانهۀ مها ۀفریند ا بگد به مها مدهرحال، انر ادا ما را به شنل ااصد مد

 ت.ااقگد است، پ  باید بپذیریم که همینخور اس

 آموزۀ برگزیدگی، یعنی غیرایامنداران هرگز فرصِت ایامن آوردن نداشتند. .2

نوید انر ادا از ازل حنم کهرده کهه بگضهیها ایه ن نیاارنهد، په  ۀنهها این مخالفت با برنایدند مد

کنهد. بهه ایهن فرصت ااقگد نداشتند که ایه ن بیاارنهد، ا ب یهۀ ایهن سیسهتم لیرمنصهفانه عمهل مد

دههد کهه بدهوییم دا پاسخ داد. اال، باید موجه کنیم که کتهاب م هدد اجهازه مند موانمخالفت مد

لیرای نداران "هیچ فرصتد" برای ای ن ۀاردن نداشتند، چهون بیهان رشایه  بهه ایهن شهنل، اهدا را 

ای ند اود نیستند ا ۀن را انتخاب ننردنهد. داند ا چناننه نوید لیرای نداران مسئول بدم رص مد

کنهد، نهه م عیسد را رد کردند، اا همیشه انتخاب ارادی ۀنها در عدم پذیرش را رسزنهش مداقتد مرد

فهمیهد؟ بهرای ایننهه طاقهت شهنیدن حنمد که ادای پدر اعالم کرده است. "چرا سهخنان مهرا مند

ۀرزاههای پهدر اهود را بهه عمهل چنین سخناند را ندارید. ش  فرزندان پهدر اهود شهیخان هسهتید ا 

اواهیهد پهیش مهن "شه  مند(. به یهودیاند کهه اا را رد کردنهد، نفهت: 44-43:8وحنا " )یۀاریدمد

ای از نویهد همهۀ انسهانها بها مناشهفهسادند مدبه 1(. رامیان 40:5ما زندند بیابید" )یوحنا  بیایید

منهاقد در (. ایهن الدهوی بد20:1اند، با چنان اضوحد که "عذری ندارند" )رامیان ادا مواجه شده
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اواهند ناد ادا بیایند ا ااطر این است که مندمانند، بهای ن مدب م دد است: کسانینه بدکتا

 شوند، نه ادا. ای ند رسزنش مدااطر این بدهمیشه لیرای نداران به

اما دامین پاسخ به این مخالفت، باید ف   پاسخ پول  به مخالفت مشابه باشد: "ای ۀدم، مو کیستد 

پرسد: "چرا مرا بهه ایهن شهنل سهااتد؟" )رامیهان نر مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزهمدکه به ادا جواب 

کنهد، موجهه کنیهد(. په  ایهن مربهوط بهه ذکهر مد 19؛ به شزاهت مخالفتد که پول  در ۀیهۀ 20:9

 مخالفت بگدی است. 

 برگزیدگی، غیرمنصفانه است. .3

دههد کهه اهدا بگضهیها را مگلیم مد دانند، چونناهد ااقات مردم ۀموزو برنایدند را لیرمنصفانه مد

نیهرد نجامشهان ندههد. ایهن کند که نجات یابند ا دیدران را نادیهده نرفتهه ا مصهمیم مدانتخاب مد

 مواند منصفانه باشد؟چدونه مد

کامالً منصفانه است کهه اهدا ه یاد داشته باشیم که بموان دا پاسخ داد. اال، باید در این قسمت مد

ه نخور که با فرشتدان چنین کرد: "ادا فرشتداند را کهه ننهاه کردنهد بهدان ، کسد را نجات ندهد

های ماریک دازخ فرستاد ما در ۀنجا برای دااری ندهداری شوند" منزیه رها ننرد، بلنه ۀنها را به نودال

یک (. کامالً منصفانه بود که ادا با انسانها نیا مانند فرشتدان عمل کند، یگند هیچ4:2)دام پرتد 

ای را نجهات از کسهاند را کهه ننهاه کردنهد ا برعلیهه اا رسکشهد کردنهد، نجهات ندههد. امها انهر عهده

 ست که فرامر از دراواست انصاف ا عدالت است. دهد، این نشاندهندو فید امد

نویههد منصههفانه نیسههت کههه اههدا انسههانهاید را بیافرینههد کههه مر، ایههن مخالفههت مدطور عمیههقامهها بههه

شوند، یگند کسانینه نجامشان نخواهد داد. پول  ایهن کنند ا ما ابد محنوم مددانست نناه مدمد

نویهد اههدا "بههه هههر کههه بخواهههد، رحمههت کنههد. پهه  از ایننههه مدبیههان مد 9مخالفهت را در رامیههان 

(، سپ  پول  این مخالفت دقیق را 18:9سازد" )رامیان مناید ا هر که را بخواهد، رسسخت مدمد

سهازد؟ زیهرا از ش  به من اواهد نفهت: "په  دیدهر چهرا اهدا مها را مالمهت مد کند: "یندبیان مد

انصافد" برعلیه (. این اساِد مخالفت "بد19:9کیست که بتواند با ارادو اا م اامت کند؟" )رامیان 
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 -ۀموزو برنایدند است. انر رسنوشت نهاید هر شخص موس  ادا م ررر شده، نه موس  اوِد شهخص

کننهدو نجهات شهان اسهت، انهر کنند که مگیینطور ارادی انتخابد را مدنسانها بهیگند حتد اقتد ا

په  ایهن  -شود که این چیاها امفاق افتنهدنوعد باع  مدادا ااقگاً در زیربنای این انتخابهاست، به

 مواند منصفانه باشد؟چخور مد

یح فلسهفد بدویهد کهه کند با موضهپاسخ پول  چیای نیست که لرار ما را جذب کند ا اا سگد مند

 کند:عنوان االق قادر مخلق بیان مدچرا این عادطنه است. اا ف   حقر ا ح وق ادا را به

پرسد: "چرا مرا به ایهن نر مددهد؟ ۀیا کوزه از کوزه"ای ۀدم، مو کیستد که به ادا جواب مد

عهالد ا ک ُمشت نِل، یک ظرف برای مرصهف نر حق ندارد که از یشنل سااتد؟" مدر کوزه

شود انر ادا بخواهد بها صها زیهاد متحمهل ظرف دیدر برای مرصف مگمولد بسازد؟ چه مد

باشند ا به این اسیله هم لضب اود کساند شود که مورد اشم اا بوده ا ساااار هالکت مد

شود انهر اهدا بخواههد بارنهد را منایان سازد ا هم قدرت اود را منشوف نرداند؟ ا چه مد

کساند که مورد رحمت اا هستند ا قزالً ۀنها را برای جهالل ۀمهاده کهرده بهود  جالل اود را به

منها از میان قوم یهود بلنه از میهان ملتههای ظاهر سازد، حتد به ما، یگند کساند را که اا نه

 (. 24-20:9لیریهود نیا فرااوانده است؟" )رامیان 

موانیم به ادا جواب پ  بدهیم یا ن منداز ۀ نوید که حدر ا مرزی اجود دارد که فرامر پول  رصفاً مد

عدالت اش را مورد سؤال قرار دهیم. ادا این کارها را مخهابق ارادو حهاکم اش انجهام داده اسهت. اا 

انصههافد یهها ای نههداریم کههه بههر اسههاد ۀن، اا را بههه بداههالق اسههت؛ مهها مخلههوقیم ا نهایتههاً هههیچ پایههه

شهویم کهه ۀیها اوانیم، با این مصمیم مواجه مد  را مدعدالتد متهم کنیم. اقتد این کل ت پولبد

ااطر ایننه اا اداست ا دهد، ف   بهنوید ا کاری را که انجام مداین چیای را که ادا در اینجا مد

عنوان ما ادا نیستیم، بپذیریم یا نپذیریم. این سؤالد اسهت کهه عمی هاً بهه ادراک مها از اودمهان بهه

 کند.عنوان اال  ن رسیدند مدا بهمخلوقات ا رابخۀ ما با اد
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 ات یابند.گوید ارادۀ خدا این است که همه نجکتاب مقدس می .4

مخالفت دیدر با ۀموزو برنایدند این است که این بهراالف عزهارات اهاص کتهاب م هدد اسهت کهه 

دهنههدو مهها نویههد ارادو اههدا ایههن اسههت کههه همههه نجههات یابنههد. پههول  دربههارو اههدا، یگنههد نجاتمد

(. ا 4:2" )اال میمومهااد ح ی هت را بشناسهند ااواهد همۀ ۀدمیان نجهات یابنهد "اا مدیسد: نومد

کننهد دیهر ها نه ن مدنوید: "ادااند در انجام ۀنچه اعده داده اسهت ۀنچنهان کهه بگضهدپرتد مد

ه اواهد همبلنه مد اواهد کسد نابود شودمندمناید، زیرا کند، بلنه با صا، ش  را محمل مدمند

(. ۀیا این عزارات در مضاد بها ایهن ایهده نیسهتند کهه اهدا 9:3از نناهان اود موبه کنند" )دام پرتد 

 ف   اشخاص ااصد را برای نجات برنایده است؟

یافته که در این کتاب ح یت شده( این اسهت یک راه حلر متداال برای این سؤال )از دیدناه اصالح

ار کنهیم(، کهنوید باید چهه کنند )به ما مدادا صحزت مد شوفارادو منکه بدویید این ۀیات دربارو 

نویند این ۀیات ف   به ما مد 4اواهد افتاد(. های ابدی اا برای امفاقامد کهاا )ن شه ارادو مخفدنه 

دهد، امها دربهارو فرمانههای ادا همه را به موبه ا ای ن به مسیح برای نجات دعوت کرده ا فرمان مد

 نوید. کسد نجات اواهد یافت، چیای مندمخفد ادا که چه 

نرا با این ایده که ادا یک ارادو مخفد ا یهک ارادو منشهوف درحالینه ناهد ااقات الهیدانان ۀرمین

اش کنند، اما نهایتاً ۀنها هم باید بدوینهد کهه ارادو اهدا چیهای قدرینهدمر از ارادهدارد، مخالفت مد

کند که دلیهل نراید ادعا مدیابند. ۀرمینع همه نجات مندبرای نجات همۀ انسانهاست، چون در ااق

کند که ارادو ۀزاد انسهان را حفهظ کنهد، بهیش از نجات نیافنت همۀ افراد، این است که ادا اراده مد

رسد این هم در دا جنزهۀ ارادو اهدا یهایا قاههل ۀننه اراده کند که همه را نجات دهد. اما به نظر مد

؛ دام پهرتد 6-5:2رادو ادا این است که همه نجات یابنهد )اال میمومهااد شود. از یک طرف، امد

اش این است که انتخاب کامالً ۀزادانۀ انسان را حفظ کند. در ااقهع، اا (. اما از طرف دیدر، اراده9:3

 اواهد.دامین مورد را بیش از االد مد
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شود. کالوینیسهم اضوح دیده مدادا بهنرا دربارو ارادو یافته ا ۀرمیندر اینجا فرق بین ادراک اصالح

دهنهد کهه اهدا از مها نراید موافق انهد کهه فهرامین اهدا در کتهاب م هدد بهه مها نشهان مدا ۀرمین

کننهد کهه اواهد چه کار کنیم ا هر دا موافق اند که این فرامین در کتاب م دد از ما دعوت مدمد

ن، از یک لحاظ هر دا موافق اند کهه ارادو اهدا موبه کرده ا برای نجات به مسیح ای ن ۀاریم. بنابرای

ای اسهت کهه ۀن را رصیحهاً در دعهوت انجیهل بهرای مها ۀشهنار ایهن اراده -این است که ما نجات یابیم

 کند.مد

اما هر دا طرف باید بدویند که چیا دیدری اجود دارد که اهدا ۀن را مههم مهر از نجهات همهۀ انسهانها 

داند ا )بهر نویند ادا جاللش را مهم مر از نجات همۀ انسانها مده مدیافتداند. الهیدانان اصالحمد

اند، فااند یافته است. الهیدانان ( جالل ادا با این ح ی ت که بگضیها نجات نیافته9اساد رامیان 

نویند برای ادا چیا دیدری مهم مر از نجهات همهۀ انسانهاسهت، یگنهد حفهظ ارادو نرا نیا مدۀرمین

دانهد ا در نظهام یافته، اهدا جاللهش را ارزشهمندمر از ههر چیهای مد  در نظام اصالحۀزاد انسان. پ

داند. این دا مفهوم متفاات ا مت یا از نرا، ادا ارادو ۀزاد انسان را ارزشمندمر از هر چیای مدۀرمین

سؤال، با  نرا دربارو اینظر ۀرمینیافته در م ایسه با نرسد که نظر اصالحماهیت اداست ا به نظر مد

 شود. رصاحت بیشرتی در کتاب م دد ح یت مد

 چ. آموزۀ مردودیّت

نیهریم کهه بگضهیها نجهات عنوان نهاینش حاک نهه ا مخلهق اهدا در نظهر مداقتد برنایهدند را بهه

یابند، پ  وارماً جنزۀ دیدری در ایهن نهاینش اجهود دارد، یگنهد مصهمیم حاک نهۀ اهدا بهرای مد

شههود. نجههات نههدادن ۀنههها. ایههن مصههمیم ازلههد اههدا، مردادیههت نامیههده مد نادیههده نههرفنت دیدههران ا

نیهرد، متأسهفانه مردادیت، مصمیم حاک نهۀ اهدا پهیش از ۀفهرینش اسهت کهه بگضهیها را نادیهده مد

ااطر نناههان شهان مجهازات کنهد ا درنتیجهه عهدالت اش را نیرد ۀنها را نجات ندهد ا بهمصمیم مد

  ظاهر سازد.



 

 

 
485 

مرین مگلیم کتاب م دد برای مفنر ا پذیرش ماست، چهون ، ۀموزو مردادیت، سختاز بسیاری جهات

اند. محزتهد کهه اهدا صورت ادا ۀفریده شدهپردازد که بهبه عواقب احشتناک ا ابدی انسانهاید مد

مان دهد کهه نسهزت بهه همسهایهدهد ا محزتد که به ما فرمان مدنسزت به انسانهای دیدر به ما مد

درسهتد از مفنهر ا مگمهق دربهارو ۀن نیری کنهیم ا بهشود از این ۀمهوزه کنهاره، باع  مدداشته باشیم

کنیم، مدهر ایننهه کتهاب اهواهیم بهاار کنهیم ا بهاار منهداحشت کنیم. این چیای است کهه مها مند

 اضوح ۀن را مگلیم دهد. م دد به

نند؟ قخگاً عزارامد اجهود اما ۀیا عزارامد در کتاب م دد هست که دربارو این مصمیم ادا صحزت ک

، دیربهاز رقهم اهورده محنومیهت شهان ازنوید: "زیرا براهد کسهان کهه دارد. یهودا دربارو بگضیها مد

اند. اینان ادانشناسهاند هسهتند کهه فهید اهدای مها را بهه جهواز مخفیانه در میان ش  رانه کرده

، 4مناینهد" )یههودا را اننهار مداانهد مها کنند ا عیسد مسیح، یدانه رسار ا ادارمناب فجور بدل مد

 مرجمۀ هاارو نو(. 

بگالاه، پول  در عزارمد در اشهاره بهه عزهارت بهاط، بهه ایهن طریهق دربهارو فرعهون ا دیدهران صهحزت 

اسیلۀ مو قهدرت اهود فرماید: "به همین منظور مو را براندیختم ما بهکند: "کالم ادا به فرعون مدمد

منایهد ا جهان انتشار یابد." بنابراین به هر که بخواهد، رحمت مد را نشان دهم ا اسم من در رسارس

شود انر ادا بخواههد بها صها زیهاد متحمهل کسهاند سازد... چه مدهر که را بخواهد، رسسخت مد

باشند ا به این اسیله هم لضب اود را منایهان سهازد شود که مورد اشم اا بوده ا ساااار هالکت مد

تایج این ح ی ت که اهدا همهه را ن(. دربارو 22-17:9نرداند؟" )رامیان  ا هم قدرت اود را منشوف

" مانهدنان سهختدل نردیدنهدباقدنویهد: "برنایهدنان یافتنهد ا برای نجات انتخاب ننرد، پهول  مد

نوید: "زیرا که اطاعت کهالم ، مرجمۀ قدیم(. پرتد به کسانینه انجیل را رد کردند، مد7:11)رامیان 

 ، مرجمۀ قدیم(. 8:2" )اال پرتد اندکه برای همین مگین شدهاورند ننرده، للاش مد

کنیم، امها بایهد مراقهب رفتارمهان نسهزت بهه اهدا ا ایهن نیری مهدبا اجود ایننه ما از این ۀموزه کناره

عزارات کتاب م دد باشیم. نزاید هرنا ۀرزا کنیم که ای کهاش کتهاب م هدد طهور دیدهری نوشهته 
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ایم کهه ایهن ۀیهات دربهارو مردادیهت ن ۀیات را نداشت. بگالاه، انر قانع شهدهشده بود، یا ای کاش ای

عنوان انصهاف ا عهدالت شویم که به ۀنها ای ن داشته باشیم ا ۀنها را بهدهند، پ  ملام مدمگلیم مد

 شوند که با فنر کردن به ۀنها، از مرد بلرزیم.ادا بپذیریم، انرچه همچنان باع  مد

نوعد در حنمت ادا، مردادیهت ا محنومیهت ابهدی بگضهیها، عهدالت ه بدانیم بهشاید مفید باشد ک

نوید: "انر ادا چهون اراده منهود کهه ادا را نشان اواهد داد ا باع  جاللش اواهد شد. پول  مد

ظراف لضب را که بهرای هالکهت ۀمهاده شهده  لضب اود را ظاهر سازد ا قدرت اویش را بشناساند،

، مرجمۀ قدیم(. پهول  بهه ایهن ح ی هت ههم موجهه 22:9مل نردید" )رامیان بود، به حلم بسیار متح

دهد: ادا کند که این مجازات برای "ظراف لضب"، عظمت رحمت ادا نسزت به ما را نشان مدمد

 ، مرجمۀ قدیم(.23:9کند "ما دالت جالل اود را بشناساند بر ظراف رحمت" )رامیان این کار را مد

مفاامهای مهمهد بهین برنایهدند ا مردادیهت کهه در کتهاب یاد داشته باشیم که ما باید این را هم به 

عنوان دلیلد برای شادی ا سهتایش اهدا در . برنایدند برای نجات، بهم دد اراهه شده، اجود دارد

پهذیرد نظر نرفته شده، اداید که شایستۀ سهتایش اسهت ا یهامد یجیهد ا منهریم نجایهان را مد

عنوان کسد در نظهر نرفتهه شهده کهه (. ادا به3-1:1؛ اال پرتد 6-3:1سیان )مراجگه کنید به افس

عنوان کند. اما مردادیهت بههنایند ا با محزت ا شادماند این کار را مدفگاطنه ما را برای نجات برمد

( 11:33کند، نه شادمان )مراجگه کنید بهه حاقیهال چیای در نظر نرفته شده که ادا را لمدین مد

ه هسهتند، نهه نسانها یا فرشتداند که رسکشد کردند، بها همیشه ا ااطر محنومیت نناهناران م رصر

کنهد، اهدا   در ۀنچهه کتهاب م هدد اراههه مد(. په40:5؛ 19-18:3ادا )مراجگه کنیهد بهه یوحنها 

مسزرب برنایدند ا نناهنار، مسهزرب مردادیهت اسهت. یهک یهایا مههم دیدهر ایهن اسهت کهه زمینهۀ 

ت، درحالینه زمینۀ مردادیت، عدالت اداست. بنابراین "از پیش برنایهدند برنایدند، فید اداس

دانانه"، یک عزارت مفیهد یها صهحیح نیسهت، چهون یهایاات بهین برنایهدند ا مردادیهت را نادیهده 

 نیرد.مد
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 ح. کاربرد عملی آموزۀ برگزیدگی

بهه مگلهیم کتهاب م هدد  ۀموزو برنایدند از لحاظ رابخۀ ما با ادا، کاربرد عملد مهمهد دارد. اقتهد

کنیم، شایسته است کهه ۀن را در زنهدند اودمهان بنهار بهایم. دربارو برنایدند ا مردادیت فنر مد

مواند این سؤال را از اود بپرسد: "چرا من مسیحد هستم؟ دلیل نهاید درستد که هر مسیحد مدبه

 مصمیم ادا برای نجات من چیست؟"

ااطر ایننه ادا از ازل مصمیم نرفهت کهه مسیحد هستم، ف   بهنوید من ۀموزو برنایدند به ما مد

محزت اش را به من ارزاند کنهد. امها چهرا اا مصهمیم نرفهت محزهت اش را بهه مهن ارزانهد کنهد؟ نهه 

ااطر ایننه مصمیم نرفت مرا محزت کند. هیچ دلیل ااطر چیا اوبد که در من بود، بلنه ف   بهبه

 نهاید دیدری لیر از این نیست.

شود که دریابیم هیچ ادعاید بهر فهید اهدا یها سازد. باع  مدین مفنر، ما را در ناد ادا فرامن مدا

ااطر فید است. منها پاسخ مناسب مها ایهن اسهت کهه سهتایش این چیاها نداریم. نجات ما ف   به

 ابدی را به ادا م دیم کنیم. 

 سؤاالتی برای مرور .2

ایهن ۀمهوزه، سهه نشهانه از عهدجدیهد بیهان  برنایدند را مگریف کنید ا برای ح یهت از .1

 کنید.

 نیرد، بیان کنید.سه طری د که عهدجدید ۀموزو برنایدند را در نظر مد .2

 نایند؟ موضیح دهید.ۀیا ادا انسانها را بر اساد ۀناهد قزلد از ای نشان برمد .3

 رابخۀ بین برنایدند ادا ا انتخاب شخص برای پذیرش مسیح چیست؟  .4

نوعد ارادو اهدا ایهن اسهت کهه نرا موافق اند که بهیافته ا ۀرمینصالحچون الهیدانان ا .5

یابند، درستد که همه نجات مند( ا به9:3؛ دام پرتد 4:2همه نجات یابند )اال میمومااد 
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چدونه طرفین این مناظره به این سؤال پاسخ اواهند داد: "ظاهراً ادا چه چیای را مههم مهر 

 د؟"داناز نجات همۀ انسانها مد

کنهد ا ۀنچهه دربهارو ۀمهوزو مردادیهت ۀنچه کتاب م دد دربارو ۀموزو برنایدند اراهه مد .6

 کند، چه مفاامهاید با هم دارند؟اراهه مد

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ۀیا به نظرمان ادا ش  را شخصاً پیش از ۀفرینش جهان برناید ما نجهات یابیهد؟ ۀیها بهه  .1

نست ش  بهه مسهیح ایه ن اواهیهد ۀارد، شه  را برنایهد یها دانظرمان اا بر اساد ایننه مد

قید ا رشط"، نه بر اساد ۀنچه از قزل در ش  دید که ش  را شایسهتۀ ااطر "برنایدند بدبه

اید، موضیح بدهید که اقتد بهه اودمهان محزت اش سازد؟ با پاسخد که به سؤال قزلد داده

 دهد؟ حساسد را به ش  مدکنید، پاسختان چه ادر رابخه با ادا فنر مد

 بخشد؟د یا اطمینان مدمان به ش  مسلر ۀیا ۀموزو برنایدند، دربارو ۀینده شخ

کنیهد کهه مایلیهد اهدا را شهنر یها بگد از مخالگۀ این فصهل، ۀیها صهادقانه احسهاد مد .3

انصهافد اسهت کنید ایهن بدستایش کنید که ش  را برنایده ما نجات یابید؟ ۀیا احساد مد

 صمیم ندرفت همۀ انسانها را نجات دهد؟که ادا م

انر بها ۀمهوزو برنایهدند اراههه شهده در ایهن فصهل مواف یهد، ۀیها ایهن احسهاد فردریهت  .4

نوعد احسهاد کنیهد کهه ماننهد رابهات یها شهود بههدهد یا باع  مدشخصیتان را کاهش مد

 ؟عراسک منایشد در دستان ادا هستید؟ ۀیا به نظرمان باید چنین احساسد را بننید

مان برای بشارت چه مأایری اواهد نذاشت؟ ۀیا این مأایر به نظرمان این فصل بر اندیاه .5

موانیهد راهههاید را در نظهر بدیریهد کهه ۀمهوزو برنایهدند بتوانهد مثزت است یا منفد؟ ۀیا مد

؛ دام 5-4:1عنوان مشویق مثزت برای بشارت بنار راد )مراجگه کنید بهه اال مسهالونینیان به

 (؟10:2میمومااد 
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 اصطالحات خاص .4

 جانراید

 برنایدند

 نرایدرسنوشت

 پیشداند

 مرمیِب نجات

 از پیش برنایدند

 مردادیرت

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 6-3:1افسسیان 

نوهیم، زیرا اا ما را در مسیح از همۀ برکات راحاند "ادا ا پدر ادااند ما عیسد مسیح را سپاد مد

اته اسهت. اهدا مها را پهیش از ۀفهرینش دنیها در مسهیح برنایهد مها در مند سهادر قلمرا ۀس ند بهره

عیب باشیم. به سزب محزت اود ا بر حسب صالحدید ارادو اویش، برای مها پیشداه اا م دد ا بد

اسیلۀ عیسد مسیح فرزندان اا شویم. ما ادا را برای فید پُرشنوِه اا که رایدان در م در فرمود که به

 بخشیده است، سپاد نوهیم".پرس عایا اود به ما 
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_________________________ 

 در اینجا به مزاحثات زیر دربارو مفهوم "پیشداند" مراجگه کنید. .1

ر کرده کهه چهه کهار کنهیم، اشهخاص ااقگهد باشهیم ا مر دربارو ایننه چخور مدبرای مزاحثۀ نسرتده .2 موانیم با اجود ایننه ادا از قزل برای ما م در

 مراجگه کنید.  8ااقگد کنیم، به فصل انتخابهای 

 است که نشهاندهندو "پهنج ننتهۀ کالوینیسهم" اسهت. حهراف دیدهر نشهاندهندو رشارت کامهل TULIPدر اا و  Uقید ا رشط، حرف برنایدند بد .3

سهین اسه( ا م20ناپذیر )مراجگه کنید به فصل (، کفارو محداد، فید م اامت13)مراجگه کنید به فصل  (. 24ت )مراجگهه کنیهد بهه فصهل داام ای ن م در

ۀاردند، پردااهت، امها نهه جهاای کسهانینه نهایتهاً نوید مرگ مسیح جاای همۀ کساند را که به اا ای ن مدای که مدکفارو محداد )یا "فدیۀ ااص"(، ایده

 مراجگه کنید.  مندنظام الهیاته نفتدوی ِاین نراِدم در بیافتند. در این کتاب دربارو این ۀموزه صحزت نشده، اما نجات مند

 مراجگه کنید. 5برای مزح  فرق بین ارادو منشوف ادا ا ارادو مخفد اا به فصل  .4
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 مفصل نوزده

 دعوت انجیل

 

 + پیلام انجیل چیست؟ 

 شود؟+ چدونه مأایرنذار مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

قزالً برنایده نوید: "اا کساند را که دمان مپول  در صحزت از راش ادا برای اراد نجات به زندند

" یدجالل بخشها عادطن را نیا جاه ا  عادل شمردشدنان را ، ا اواندهاوانده استبه سوی اود  بود

کنهد. رسهد، اشهاره مد(. در اینجا پول  به مرمیب مشخصد که برکات نجات به مها مد30:8)رامیان 

صهورت از پیش مگیهین کهرد" مها فرزنهدان اا باشهیم ا بهانرچه مدمها پیش از ۀفرینش دنیا، ادا ما را "

کند که ادا در اجرای هدف اش در زندند مان، مها را پرس اا درۀییم، پول  به این ح ی ت اشاره مد

دهد این کند که نشان مدشمردند ا جالل یافنت را مخرح مد"فرااواند". بگد پول  بالفاصله عادل

دهههد کههه مرمیههب مشخصههد در هههدف ۀیههد. پههول  نشههان مدچیاههها بگههد از دعههوت ا اوانههدند مد

بخش ادا اجود دارد )انرچه همۀ جوانب نجات مان در اینجا ذکر نشده است(. پ  ما مزح  نجات

 کنیم. مان از نجات را با موضون اواندند ا دعوت ۀلاز مدمان دربارو بخشهای متفاات مجربه

 الف. دعوت تأثیرگذار

اند را کههه قههزالً برنایههده بههود بههه سههوی اههود فرااوانههده اسههت، ا نویههد: "کسههاقتههد پههول  مد

دهد که اواندند، کاِر اداست. در ااقهع، (، نشان مد30:8شدنان را عادل شمرد" )رامیان اوانده
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طور ااص این کار ادای پدر اسهت، چهون اا مهردم را از پهیش مگیهین منهود "مها بهه شهنل پرسه اا به

کنند. اقتهد اهدا مر مفهوم این دعوت را موصیف مدطور کاملیدر به(. ۀیات د29:8درۀیند" )رامیان 

کند )اال پهرتد کند، ۀنها را "از ماریند به نور عجیب اود" دعوت مدمردم را با این قدرت دعوت مد

، مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد بها 9:1کند )اال قرنتیان (؛ ۀنها را "به رشاکت پرس اود" دعوت مد9:2

؛ م ایسه کنید با 12:2کند )اال مسالونینیان "به پادشاهد ا جالل اود" دعوت مد( ا 39:2اع ل 

اند، "از ۀِن عیسهد مسهیح" اسهیلۀ اهدا دعهوت شهده(. کسانینه به3:1؛ دام پرتد 10:5اال پرتد 

، مرجمۀ هاارو نو؛ اال 7:1اند که "از م دسین باشند" )رامیان (. فرااوانده شده6:1هستند )رامیان 

(، ۀزادی )لالطیهان 15:3؛ کولسهیان 15:7( ا به قلمرا ۀرامش ا سهالمتد )اال قرنتیهان 2:1ن قرنتیا

اسهیت )اال مسهالونینیان 4:4؛ 18:1(، امید )افسسهیان 13:5 (، بردبهاری در رنجهها )اال 7:4(، قدر

 اند.( اارد شده12:6( ا حیات ابدی )اال میمومااد 9:3؛ 21-20:2پرتد 

ه دعوت انساند محد ا بدان قدرت، مورد نظر نیست. ایهن دعهوت، یهک دهند کاین ۀیات نشان مد

نون "احضاریه" از جانب پادشاه جهان است ا چنان قدرمد دارد که پاسهخ قلزهد انسهانها را دریافهت 

 30:8، چهون پهول  در رامیهان کندمد مضمینکند. این عمل اداست که دریافت یک پاسخ را مد

موانهد اند. این دعوت مداند، "عادل" شمرده شدهه "اوانده" شدهنوید همۀ کسانینطور ااص مدبه

ما را از ملنوت ماریند اار  کند ا اارد ملنوت ادا کند ا به مشارکت کامل با ادا بپیونهدد: "امهین 

" )اال قرنتیهان اسهت اوانهدهعیسد مسهیح اداانهد مها  به رشاکت پرس اوداست اداید که ش  را 

 ، مرجمۀ قدیم(.9:1

اشاره شده ما ۀن را از دعوت کلرد انجیل که  دعوت مأایرنذارعنوان ن عمل قدریند ادا لالزاً بهبه ای

کنند، مت یا کند. به این مگنا نیست که اعالم انجیل موس  برای همدان است ا بگضیها ۀن را رد مد

موس  انسان انجام اعالم انجیل  از طریقانسان، در ۀن داالتد ندارد. در ااقع، دعوت مأایرنذار ادا 

فرااواند ما از جالل ادااند مها عیسهد  ااسخۀ انجیل مابهنوید: "اا ش  را شود، چون پول  مدمد

، مرجمۀ ههاارو نهو(. الزتهه عهدو زیهادی دعهوت کلرهد 14:2مسیح براوردار شوید" )دام مسالونینیان 
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ال دد در ت انجیل با عمل راحدهند. اما در بگضد از موارد، دعو پیلام انجیل را شنیده ا پاسخ مند

مهوانیم بدهوییم ۀنهها "دعهوت دهنهد؛ مها مدشهود ا ۀنهها پاسهخ مدقلب اشخاص، بسیار مأایرنهذار مد

 اند.مأایرنذار" را دریافت کرده

ار، عمل اهدای پهدر اسهت کهه از دعوت مأایرنذ موانیم دعوت مأایرنذار را اینخور مگریف کنیم:ما مد

کند که بها کند ا مردم را طوری به سوی اود احضار مدانسان صحزت مدطریق اعالم انجیل موس  

 بخش پاسخ دهند.ای ن نجات

پاسخ ارادی اود به انجیل، نجات  بدانما نزاید این مفهوم را برسانیم که مردم با قدرت این دعوت ا 

اردن واری دربارو ای ن شخصد ا موبه کهه بهرای ایه ن ۀ  21اواهند یافت )مراجگه کنید به فصل 

کنهد، امها بایهد کند ا پاسخد را از ما دریافهت مددرستد دعوت مأایرنذار، بیدار مداست(. انرچه به

همیشه مأکید کنیم که این پاسخ بایهد دااطلزانهه باشهد، پاسهخ ارادی کهه شهخص بهه مسهیح ایه ن 

 ۀارد.مد

قلهب افهراد کهار نننهد مها  به همین دلیل دعا برای بشارت مأایرنذار بسهیار مههم اسهت. انهر اهدا در

بخش ااقگهد حاصههل نخواهههد شههد. عیسههد نفههت: اعالمیهۀ انجیههل را مأایرنههذار سههازد، پاسههخ نجههات

مواند ناد من بیاید، مدر ایننه پدری که مرا فرسهتاد اا را بهه طهرف مهن جهذب منایهد" ک  مند"هیچ

 (. 44:6)یوحنا 

ول  از فیلیپهد دیهده پهند، در االین دیدار کطور مأایرنذار عمل مدیک منونه از دعوت انجیل که به

مها مگلهیم پهول  را بپهذیرد"  لهب اا را بهاز کهردقشود. اقتد لیدیه پیلام انجیل را شنید: "اداانهد مد

 (. 14:16)اع ل 

طور عهام بهه دعهوت انجیهلمهوانیم دربهارو در یایا از دعوت مأایرنذار کهه کهامالً عمهل اداسهت، مد

نیرد. این دعوت انجیل به همۀ انسهانها اراههه رناند انساند صورت مدصحزت کنیم که از طریق سخ

یها  دعوت بیرانهدعنوان پذیرند. ناهد ااقات به این دعوت انجیل، بهشده، حتد کسانینه ۀن را مند

اشاره شده است. برعن ، دعوت مأایرنهذار اهدا کهه در ااقهع پاسهخ ارادی را از شهنونده  دعوت عام
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شود. دعوت انجیل، یک دعوت عام ا بیرانهد نامیده مد دعوت دراندااقات  کند، ناهددریافت مد

مأایرنهذار  همیشههشود، درحالینه دعوت مأایرنهذار، یهک دعهوت ایهژه، درانهد ا است ا لالزاً رد مد

ایهن طری هد اسهت کهه اهدا مگیهین  -ارزش کردن دعوت انجیل نیستاست. به هرحال این برای کم

موانسهت پاسهخ ک  مندأایرنذار انجام شود. بهدان دعهوت انجیهل، ههیچکرده که موس  ۀن دعوت م

اند؟" )رامیهان موانند به کسد ای ن ۀارند که دربارو اا چیهای نشهنیدهدهد ا نجات یابد! "چدونه مد

 (. بنابراین، باید بدانید که دعوت انجیل دقی اً چیست.14:10

 ب. عنارص دعوت انجیل

 ظۀ انجیل موس  انسان موجود باشد.سه عنرص مهمد که باید در موع

 توضیح حقایق مربوط به نجات. .1

ۀید، باید حهداقل از کیسهتد مسهیح ا نحهوو رفهع نیازمهان بهه نجهات هر که برای نجات ناد مسیح مد

اسیلۀ اا، یک ادراک م دمامد داشته باشد. بنابراین، موضهیح ح هایق نجهات بایهد حهداقل شهامل به

 موارد زیر باشد:

 (.23:3اند )رامیان سانها نناه کردهالف. همۀ ان

 (.23:6ب. جاای نناه ما مرگ است )رامیان 

 (.8:5پ. عیسد مسیح ُمرد ما جاای نناهان ما را بپردازد )رامیان 

اما درک این ح ایق ا حتد مواف ت با راستد ۀنها، بهرای نجهات شهخص کهافد نیسهت. بایهد دعهومد 

واهد کهرد ا شخصهاً بهه مسهیح ایه ن اواههد ۀارد، برای پاسخ شخصد کسد که از نناهانش موبه ا

 اجود داشته باشد.

 دعوت برای پاسخ شخصی به مسیح، با توبه و ایامن. .2

یابند، از لحاظ پاسخ شخصد به دعهوت کند که نجات مداقتد عهدجدید دربارو کساند صحزت مد

"ای یههامد کنههد. ایههن دعههوت بههه زیزههاید بیههان شههده، مههثالً در کلهه ت عیسههد: مسههیح صههحزت مد
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ا من به ش  ۀرامد اواهم داد. یهو  مهرا بهر اهود نیریهد ا از  ناد من بیاییدکشان ا نرانزاران زحمت

من مگلیم یابید، زیرا من نرمدل ا فرامن هسهتم ا جانههای شه  ۀرامهد اواههد یافهت، زیهرا یهو  مهن 

 (. 30-28:11افیف ا بار من سزک است" )متد 

زد در نذشهته   کل مد نیست که مدمها پیش موس  یک رها مهذهاضوح بدوییم که این ف باید به

عنوان شهنود بایهد مشهویق شهود کهه ۀنهها را بههاعالم شده باشد. هر لیرمسیحد که این کل ت را مد

کنهد. عیسهد ، شخصهاً بهه اا اعهالم مددر ایهن لحظهه عیسد مسهیح اکنونکل مد در نظر بدیرد که 

عنوان رمسیحد باید عیسد را بههدر ۀس ن زنده است ا هر لی ای است که اکنوندهندهمسیح نجات

اهواهم  ... ا من به ش  ۀرامدناد من بیاییدنوید: " کسد بداند که مست ی ً با اا صحزت کرده ا مد

ا ااقگهد اسهت کهه اواههان پاسهخ شخصهد شهنوندنانش  شخصهد(. این دعوت 28:11داد" )متد 

 است.

نوید: "اا به قلمرا اود ۀمهد الهد متگل هان اش اا را قزهول نیا مد یوحنا دربارو نیاز به پاسخ شخصد

دا ا به اا ای ن ۀاردند، این حق را داد که فرزندان اه اما به همۀ کساند که اا را قزول کردندننردند. 

ا مأکید بر نیاز به "پذیرش" مسیح، بهه وارت پاسهخ شخصهد نیها (. یوحنا ب12-11:1شوند" )یوحنا 

ادااند عیسد مسیح از کسانینه در داال کلیسای الرم هستند، کسهانینه نابینهاید  کند.اشاره مد

ۀارد کهه اواههان پاسهخ شخصهد دهند، داباره یک دعوت به عمل مهدراحاند شان را مشخیص مند

کهوبم، انهر کسهد صهدای مهرا بشهنود ا در را بهاز کنهد دااهل است: "من پشت در ایسهتاده در را مد

 (. 20:3واهم اورد ا اا نیا با من" )مناشفه شوم ا با اا نان امد

موضهیح داده  23مر در فصهل طور کامهلاما ۀمدن به ناد مسیح شامل چیست؟ انرچه این موضون بهه

ۀاریم کهه رایم ا به اا ایه ن مهداواهد شد، اما کافیست که در اینجا بدوییم انر ما به ناد مسیح مد

طور ارادی ا بها موبهۀ دیدر بهه ننهاه بچسهزیم، بلنهه بایهد بهه موانیمما را از نناه ن نجات دهد، مند

ااقگد از ۀن دست بنشیم. در مواردی در کتاب م دد، اقتهد بهه ایه ن ۀاردن االیهۀ شهخص اشهاره 

نوید اقتش را به این ااتصاص داد: "به یهودیان اند )پول  مدکند، موبه ا ای ن با هم ذکر شدهمد
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دادم". اعه ل به اداانهد مها عیسهد مسهیح شههادت مهد ای نسوی ادا ا به  موبها یونانیان نیا از 

عنوان بخش بهه، مرجمۀ قدیم(. ناهد ااقات ف   موبه از نناهان نام برده شده ا ای ن نجات21:20

هها اعهالم ا ۀمرزش نناهان به همه ملت موبهعاملد به همراه ۀن در نظر نرفته شده است )"ا به نام اا 

؛ دام 4:2؛ رامیهان 30:17؛ 31:5؛ 19:3؛ 38-37:2؛ م ایسهه کنیهد بها اعه ل 47:24نردد" لوقا 

ا لیره(. بنابراین، هر اعالمیۀ ااقگد انجیل باید شامل دعومد برای مصمیم ۀناهانه در  10:7قرنتیان 

مرک نناهان ا ای ن به مسیح باشد ا از مسیح برای نناهان طلب بخشش کند. انر نیهاز بهه موبهه از 

ن یا نیاز به ای ن به مسیح بهرای بخشهش نادیهده نرفتهه شهود، ایهن اعالمیهۀ کامهل ا ح ی هد نناها

 انجیل نیست.

؟ ایهن عنرصه سهوم در دعهوت انجیهل ای داده شده استۀیند، چه اعدهاما به کسانینه ناد مسیح مد

 است.

 وعدۀ بخشش و حیات ابدی. .3

ت فرزند ادا شدن ا دسرتسد بهه ۀب انرچه کالم مسیح برای دعوت شخصد شامل اعدو ۀرامد، قدر 

ۀیند، رصیحاً بیهان حیات است، اما بهرت است اعدو مسیح را به کسانینه با موبه ا ای ن به نادش مد

کنیم. االین چیای که در پیلام انجیهل اعهده داده شهده، اعهدو بخشهش نناههان ا حیهات ابهدی بها 

نۀ اود را داد ما هر که به اا ایه ن بیهاارد اداست. "زیرا ادا به دنیا ۀن در محزت داشت که پرس یدا

نویهد: (. پهرتد در موعظهۀ انجیهل مد16:3" )یوحنها هالک ندردد، بلنه صاحب زندند ابهدی شهود

؛ م ایسهه 19:3" )اعه ل ما نناهان شه  محهو نهردد"پ  موبه کنید ا به سوی ادا بازنشت مناهید 

 (. 38:2کنید با 

باید این ض نت مخرح شود که مسیح همهۀ کسهاند را کهه بها به همراه اعدو بخشش ا حیات ابدی، 

ۀینهد، اواههد پهذیرفت: "کسهد را کهه پهیش مهن موبه ا ای ن ااقگد برای طلب نجات بهه نهادش مد

 (. 37:6ۀید بیران نخواهم کرد" )یوحنا مد
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 پ. اهمیت دعوت انجیل

سهتیم نجهات یابیم."چدونهه موانۀموزو دعوت انجیل مهم است، چون انر دعوت انجیهل نزهود، مها مند

 (.14:10اند؟" )رامیان ن ۀارند که دربارو اا چیای نشنیدهموانند به کسد ای مد

همچنههین دعههوت انجیههل مهههم اسههت، چههون از طریههق ۀن اههدا در کهه ل انسههانیرت ن مهها را مخاطههب 

یهان عنوان اشهخاص کامهل، نجات پاسهخ مها بههطور اودکار" ا بهدان دراواسهبهسازد. اا ف   "مد

دههد. اا بها موضهیح دهد. بلنه ع ل، احساسات ا ارادو ما را با دعهوت انجیهل مخاطهب قهرار مدمند

دهد، کند. با دعوت شخصد قلزد از ما برای پاسخح ایق نجات در کالم اش، با ع ل ما صحزت مد

، بها ست شنیدن دعوت اش ا پاسخ ارادی بها موبهه ا ایه نکند. با دراوابا احساسایان صحزت مد

عنوان نیری بهرای رایدردانهد از نناهامنهان ا پهذیرش مسهیح بههمصهمیم -کنهدمان صحزت مداراده

 مان به اا، برای نجات. دهنده ا سپردن قلبنجات

 

 سؤاالتی برای مرور .2

ش  سه اجه برکهات نجهات را بها چهه مرمیزهد منظهیم اواهیهد کهرد: دعهوت مأایرنهذار،  .1

 چرا؟ شمردند ا از پیش برنایدند.عادل

 فرق بین "دعوت مأایرنذار" ا "دعوت عام" )یا "دعوت انجیل"( چیست؟ .2

 سه عنرصی که باید در دعوت انجیل باشد، چیست؟ .3

 (، ۀیا دعوت انجیل ااقگاً واری است؟ چرا؟18با موجه به ۀموزو برنایدند )فصل  .4

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

موانیهد دادیهد، بهه یهاد داریهد؟ ۀیها مد ۀیا االین باری که انجیل را شنیده ا به ۀن پاسهخ .1

کهرد مها ایهن دعهوت ال هدد عمهل مداحساد قلزد مان را موصیف کنید؟ ۀیا به نظرمهان راح

 انجیل را در زندند مان مأایرنذار سازد؟ ۀیا در ۀن زمان، با ۀن م ابله کردید؟
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ر اینخهور ۀیا در موضیحتان از دعوت انجیل به دیدران، بگضد از عنارص موجود نزود؟ ان .2

مهرین کهرد؟ واریافاادید، چه فرقد مداست، انر این عنارص را به موضیحتان از انجیل مد

 چیا برای مأایرنذارمر کردن اعالمیۀ انجیل ش  چیست؟

کردید که حتهد امهرازه، عیسهد در ۀسه ن کهالم پیش از مخالگۀ این فصل، ۀیا فنر مد .3

انر لیرمسیحیان فنر کنند که عیسد اینخور  کند؟دعوت انجیل را شخصاً به مردم اعالم مد

 کند، به نظرمان این بر پاسخ شان به انجیل چه مأایری اواهد نذاشت؟با ۀنها صحزت مد

کنید ما بتوانید ۀن را به دیدران اراهه ۀیا عنارص دعوت انجیل را با اضوح کافد درک مد .4

چهار یا پهنج ۀیهۀ مناسهب را پیهدا موانید به رسا  کتاب م دد براید ا راحتد مدکنید؟ ۀیا به

اضوح به مردم موضیح دهد؟ )حفظ کردن عنارص دعوت انجیهل ا کنید که دعوت انجیل را به

 االین م ررات زندند مسیحد باشد.( دهد، باید یند ازۀیامد که ۀن را موضیح مد

 

 اصطالحات خاص .4

 دعوت مأایرنذار

 دعوت بیراند

 دعوت دراند

 دعوت انجیل

 

 از کتاب مقدسعبارت حفظی  .5

 30-28:11متد 

"ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من به ش  ۀرامهد اهواهم داد. یهو  مهرا بهر اهود 

نیرید ا از من مگلیم یابید، زیرا من نرمدل ا فرامن هستم ا جانهای شه  ۀرامهد اواههد یافهت، زیهرا 

 یو  من افیف ا بار من سزک است."
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 مفصل بیست

 هتولد تاز 

 

 + مولد مازه یافنت چه مفهومد دارد؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

اسهیلۀ ۀن زنهدند داسهت کهه بهعمل مرموز ا مولد مازه،موانیم مولد مازه را اینخور مگریف کنیم: ما مد

نامند )با اسهتفاده از . ناهد ااقات ۀن را "مولد داباره یافنت" مدکندراحاند جدیدی را به ما عخا مد

 بنار رفته است(. 8-3:3که در یوحنا زباند 

 الف. تولد تازه کامالً کار خداست

ما در بگضد از عنارص کاربرد فدیه که در فصلهای بگد دربارو ۀن صحزت اهواهیم کهرد، ن هش فگهالد 

کنهد(. امها در عمهل مولهد عنوان مثال دربارو ای ن ۀاردن، م دی  ا پایداری صدق مدداریم )این به

بینیم که یوحنها عنوان مثال ۀن را زماند مدفگالد نداریم. این کامالً کاِر اداست. بهمازه، هیچ ن ش 

کهه نهه ماننهد " -کند که مسیح به ۀنهها قهدرت داد کهه فرزنهدان اهدا شهونددربارو کساند صحزت مد

بلنهه از اهدا مولهد یافتنهد"  نه در اار یایالت نفساند ا نه در ااهر اهواهش برشهمولدهای مگمولد ا 

نوید فرزندان ادا کساند هستند کهه "از اهدا مولهد طور ااص مد(. در اینجا یوحنا به13:1وحنا )ی

 کند. یافتند" ا ارادو انساند ما )"ارادو انسان"( این نون مولد را حاصل مند

عنوان شود که کتهاب م هدد بههاین ح ی ت که ما در عمل مولد مازه منفگل هستیم، زماند دیده مد

؛ اال پهرتد 18:1کند )م ایسهه کنیهد بها یگ هوب  یا "مولد داباره" یافنت به ۀن اشاره مد"مولد" یافنت
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(. ما انتخاب ننردیم که از لحاظ جس ند زنده باشیم ا انتخاب ننردیم که متولد 8-3:3؛ یوحنا 3:1

این چیای است که برای ما امفهاق افتهاد؛ همچنهین ایهن قیاسهها در کتهاب م هدد پیشهنهاد  -شویم

 کنند که ما کامالً در مولد مازه، منفگل هستیم.مد

بینهد شهد. اهدا از طریهق اا اعهدو این عمل حاک نۀ ادا در مولد مازه، در نزهوت حاقیهال نیها پیش

بهه شه   دل مهازهزماند را در ۀینده داد که حیات راحهاند جدیهدی را بهه قهومش اواههد بخشهید: " 

. ا دل سههندد را از جسههد شهه  دار کههرده، دل نهههادراح مههازه در انههدران شهه  اههواهم اههواهم داد ا 

نوشتین به ش  اواهم داد. ا راح اود را در اندران ش  اواهم نهاد ا ش  را به فراید اود سالک 

 ، مرجمۀ قدیم(. 27-26:36اواهم نردانید ما احنام مرا نداه داشته، ۀنها را بجا ۀارید" )حاقیال 

کنهد ؟ اقتهد عیسهد دربهارو "مولهد یهافنت از راح" صهحزت مدبخشهدکدام عضو مثلی ، مولد مازه مد

بخشد. اما ۀیهات دیدهر ال دد، مولد مازه مدطور ااص ادای راحدهد که به(، نشان مد8:3)یوحنا 

نوید ادا "ما را با مسیح طور ااص مددهند: پول  بهنیا حضور ادای پدر در مولد مازه را نشان مد

نوید "پدر نورهها" بهه مها (. یگ وب مد13:2؛ م ایسه کنید با کولسیان 5:2زنده نردانید" )افسسیان 

 ما ما چون نوبر مخلوقات اا مولید منودبوسیله کلمه حق ما را مولد مازه بخشیده: "اا محد اراده اود 

نوید ادا "بحسب رحمت عظیم اهود مها یم(. نهایتاً پرتد مد، مرجمۀ قد18-17:1باشیم" )یگ وب 

، مرجمهۀ قهدیم(. 3:1)اال پهرتد از نهو مولیهد منهود"سنت عیسد مسهیح از مردنهان را بوساطت براا

 بخشند. ال دد، مولد مازه مدنیری کنیم که ادای پدر ا ادای راحموانیم نتیجهمد

ا مولد مازه چه ارمزاطد با هم دارند؟ چناننه بگداً در این فصل اواهیم دیهد، کتهاب 1دعوت مأایرنذار

بخش بهه دعهوت مأایرنهذار ه مولد مازه باید قزل از پاسهخ مها بها ایه ن نجهاتدهد کم دد نشان مد

ۀیهد. امها دعوت مأایرنذار )ای ن مها( مد نتیجۀموانیم بدوییم که مولد مازه پیش از باشد. بنابراین مد

ۀن اهدا  موان رابخۀ دقیق زماِن بین مولد مازه ا اعالمیۀ انجیل موس  انسان را که موس سختد مدبه

کنند که ادا همامان کند، مشخص کرد. حداقل دا عزارت پیشنهاد مددر دعوت مأایرنذار عمل مد

نوید: "ایهن بهار مولهد شه  در ااهر بخشد. پرتد مددر صحزت با دعوت مأایرنذار، به ما مولد مازه مد
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... ایهن تیهدکالم ادای زنهده ا ابهدی مولهد نهو یافاسیلۀ مخم لیرفاند، یگند مخم فاند نزود، بلنه به

نویهد: "اا (. یگ هوب مد25، 23:1ای است که به ش  داده شده است" )اال پرتد کالم ه ن مژده

، مرجمۀ هاارو نو(. اقتهد انجیهل بهه 18:1" )یگ وب ما را با کالم حق مولید کندچنین اراده فرمود که 

)دعهوت مأایرنهذار( ا  کند ما ما را به سوی اود احضهار کنهدرسد، ادا از طریق ۀن صحزت مدما مد

حیات راحاند جدیدی به ما عخا کند )مولد مازه( ما بتوانیم با ایه ن پاسهخ دههیم. بنهابراین، دعهوت 

کنهد ا در مولهد مهازه، اهدای پهدر ا اهدای مأایرنذار، یگند ادای پهدر بها قهدرت بها مها صهحزت مد

د، انجیهل را بهه اههل اانهۀ کننهد مها مها را زنهده کننهد. اقتهد پهرت ال دد با قدرت در ما کار مدراح

کهرد: کرد، حت ً این دا مورد همامان امفاق افتهاد، چهون اقتهد هنهوز موعظهه مدکُرنلیود اعالم مد

 (.44:10ال دد بر همه شنوندنان نازل شد" )اع ل "راح

در ایهن رابخهه بنهار رفتهه اسهت. بهه ایهن ح ی هت اشهاره 2ناپهذیرفید م اامتناهد ااقات اصخالح 

بخشهد ا ههر دا اواند ا بهه ۀنهها مولهد مهازه ههم مدطور مأایرنذار، انسانها را فرامده ادا بهکند کمد

فهید ال اصهخالح بخش پاسهخ اهواهیم داد. بهه ههر حهن نجهاتکنند که ما با ای عمل مضمین مد

سخ انسانها در پاکند رسد که استنزاط مدبه نظر مدمفاهم قرار نرفته، چون مورد سو  ناپذیرم اامت

فههید یههن یههک ایههده ا درک للهه  از اصههخالح ا -بههه انجیههل، انتخههاب دااطلزانههه ا ارادی ندارنههد

کنهد، زیهرا نشهان است. به ههر حهال ایهن اصهخالح، از چیها ارزشهمندی محافظهت مد ناپذیرم اامت

نرچه مها ا -را که کامالً قخگد است حاصل کند شود ما پاسخددهد که عمل ادا اارد قلب ما مدمد

 دهیم. زانه پاسخ مددااطل

 ب. ماهیت دقیق تولد تازه برای ما مرموز است

نوعد، از لحهاظ دانیم کهه بههافتد، برای ما مرموز است. ما مهدچیای که دقی اً در مولد مازه امفاق مد

ایم طور بسیار ااقگد "از نو متولد" شده(، برای ادا زنده شده ا به1:2راحاند ُمرده بودیم )افسسیان 

افتهد یها فهمیم کهه ایهن چدونهه امفهاق مد(. اما مند13:2؛ کولسیان 5:2؛ افسسیان 7، 3:3ا )یوحن

نویهد: "بهاد کند ما این حیات راحاند جدید را به ما عخا کند. عیسهد مددقی اً ادا با ما چه کار مد
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راد. ۀیهد یها بهه کجها مهددانهد از کجها مدشنوی امها مندازد، صدای ۀن را مدهر جا که بخواهد مد

 (.8:3شود همینخور است" )یوحنا حالت کسد هم که از راح ادا متولد مد

نهذارد. الزتهه په  از بیند که بر همۀ اجودمان مأایر مدعنوان چیای مدکتاب م دد مولد مازه را به

محهت  کامالًااطر ایننه اجود ما (، اما ف   به10:8مولد مازه، برای ادا "راح ما زنده است" )رامیان 

در قصهورات ا  امه -مأایر مولد مازه قرار نرفته است. موضون ف   این نیست که قزالً راح ن ُمرده بود

(. درست نیست که بدوییم در مولد مازه 1:2نناهان برای ادا ُمرده بودیم )مراجگه کنید به افسسیان 

أایر مولهد مهازه محهت مه مانهر بخش از اجودشود )مخابق مگلیم بگضیها(، چون ف   راح ما زنده مد

ذشهت ا اینهک همهه ، هر ۀنچه کهنه بود درن، ال ت نو استنیرد: "کسد که در مسیح استقرار مد

 (. 17:5چیا نو شده است" )دام قرنتیان 

مههوانیم درسههتد مدبخشههد، بهچههون مولههد مههازه، کههاِر اههدا در دران ماسههت کههه بههه مهها حیههات مههازه مد

افتد. در یک لحظه از لحاظ است. ف   یک بار امفاق مد رایداد فورینیری کنیم که این یک نتیجه

ایم ا در لحظۀ بگد، موس  ادا، حیات راحاند جدیدی داریهم. بهه هرحهال مها همیشهه راحاند ُمرده

هاید کهه در اانهۀ افتهد. مخصوصهاً بهرای بچههدانیم این ملییر فوری چه زمهاند امفهاق مددقی اً مند

م دد  دمد در کلیسای نهضت انجیلد یا جلسۀ مخالگۀ کتابشوند یا کسانینه ممسیحد بارگ مد

شود، شاید یک ن خۀ عخف شهدرف بها ملییهر مدریج درکشان از انجیل بیشرت مدکنند ا بهرشکت مد

اساسد در رفتارشان که از "نناهنار سختدل" به "قدی  م دد" مزدیل شوند، اجود نداشته باشهد، 

طور نادیهدند ا نهامرهد، حیهات راحهاند را در دران ال دد بهاما به هرحال، اقتد ادا از طریق راح

کنههد، ملییههر فههوری ایجههاد اواهههد شههد. ایههن ملییههر بههه مههرار زمههان در الدوهههای رفتههاری ا بیههدار مد

 . ۀشنار اواهد شدهاید که برای ادا اوشایند است، اواسته

شهوند(، مولهد مهازه در یحد مددر موارد دیدر )در ااقع، احت طً در اکرث مواردی کهه بارنسهاطن، مسه

شهود قهزالً از اهدا افتد، زمانینه شهخص متوجهه مداضوح قابل شناساید است، امفاق مدزمانینه به

اضوح، حیات راحاند جدیدی در درانهش جدا ا از لحاظ راحاند ُمرده بود، اما بالفاصله بگد از ۀن به
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ی ن قلزد به مسهیح بهرای نجهات، اطمینهان از ا -مواند دیده شودبود. مگموطً نتایج اش بالفاصله مد

بخشش نناهان، اشتیاق برای مخالگۀ کتهاب م هدد ا دعها )ا ایهن حه ر کهه اینهها اعه ل راحهاند 

مگناداری هستند(، لذت از پرستش، اشتیاق برای مشارکت مسیحد، اشتیاق االصانه برای اطاعهت 

سیح با دیدهران. شهاید انسهانها اینخهور از کالم ادا در کتاب م دد ا اشتیاق برای صحزت دربارو م

دانم دقی اً چه امفاقد افتاد، امها قزهل از ۀن لحظهه، بهرای نجهات بهه مسهیح ایه ن بدویند: "من مند

کردم. اما بگد از ۀن لحظهه متوجهه شهدم کهه بهه نداشتم. همچنان متگجب بودم ا در ذهنم سؤال مد

یک امفاقد افتاد". امها حتهد در ایهن مهوارد ههم  دهندو من بود. در قلزممسیح ای ن دارم ا اا نجات

کامالً مخمنئ نیستیم که دقی اً چه امفاقد در قلز ن افتاد. دقی اً ه نخور کهه عیسهد در مهورد بهاد 

موانیم باد را بزینیم. پ  عمهل بینیم، اما دقی اً منداش را مدشنویم ا نتیجهما صدایش را مد -نفت

 همین شنل است. ال دد در قلز ن نیا به راح

 آیدبخش میپ. از این لحاظ که "تولد تازه" پیش از ایامن نجات

عنوان عمل اهدا در بیهداری حیهات راحهاند ما با استفاده از ۀیامد که در باط ن ل شد، مولد مازه را به

کنهد. در ایهن مگریهف، راحهاند مد حیهاتراحهاند اارد  مهرگدر درامنان مگریف کهردیم کهه مها را از 

 ۀید. در ااقع این عمل ادا به مهابخش مدموان درک کرد که مولد مازه قزل از ای ن نجاتگتاً مدطزی

نهوییم ایهن "قزهل" از ایه ن بخشد که با ای ن به ادا پاسخ دهیم. اما اقتد مدراحاند مد مواناید

کهه مگمهوطً بهه ۀید، باید به یاد داشته باشیم کهه مگمهوطً بهه ینهدیدر بسهیار نادیننهد بخش مدنجات

دههد، اا افتند. اقتد ادا ما را با دعوت مأایرنذار انجیل مخاطب قهرار مدنظرمان همامان امفاق مد

 از دیهدناه مهادهیم. په  موبهه بهه ایهن دعهوت پاسهخ مهد ابخشهد ا مها بها ایه ن به ما مولد مازه مد

زه، عمهل راحهاند اسهت کهه موان این فاصلۀ زماند را بیان کرد، مخصوصاً چون مولهد مهاسختد مدبه

 موانیم با چشم یا ذهن ن ۀن را درک کنیم.مند

نویند در ااقع، این عمل مرموز ا مخفد ادا در راح ن، قزهل از پاسهخ الد عزارات متگدد به ما مد

موانهد ف ه  چنهد اانیهه پهیش از پاسهخ مها ۀید )انرچهه لالزهاً مدبخش به ادا مدمان با ای ن نجات
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ک  کرد، نفت: "بی ین بدان که هیچیسد دربارو مولد مازه با نی ودیمود صحزت مدباشد(. اقتد ع

(. اقتهد بها ایه ن 5:3مدر ۀننه از ۀب ا راح مولد یابهد" )یوحنها  مواند داال پادشاهد ادا شودمند

نویهد پهیش از ۀن بایهد "از راح" شویم. امها عیسهد مدشویم، اارد ملنوت ادا مدۀاردن مسیحد مد

کنهد کهه در نزهوت شویم. )"مولد از ۀب" به احت ل زیاد به پاکسازی راحاند از نناه اشهاره مدمتولد 

منهاید ا بهدان (. نامواند ما در ایننه بهه26-25:36حاقیال با مناد ۀب نشان داده شده، در حاقیال 

نهاد مهن  مواندک  مندنوید: "هیچعمل االیۀ ادا در درامنان به ناد مسیح برایم، اقتد عیسد مد

( مورد مأکیهد قهرار 44:6بیاید، مدر ایننه پدری که مرا فرستاد اا را به طرف من جذب مناید" )یوحنا 

، مرجمهۀ 65:6مواند ۀمد مدر ۀننه پدر من، ۀن را بدا عخا کند" )یوحنها نیرد ا "کسد ناد من مندمد

کنهد، موصهیف شهده: صحزت مدقدیم(. این عمل دراند مولد مازه به زیزاید، اقتد لوقا دربارو لیدیه 

(. اال اداانهد قلهب اش را بهاز 14:16ما مگلیم پهول  را بپهذیرد" )اعه ل  ادااند قلب اا را باز کرد"

 کرد، بگد اا موانست به موعظۀ پول  نوش کند ا با ای ن پاسخ دهد.

ربهوط بهه ور ماللفظد: "انسان طزیگهد"( امهان نفساند )محتنوید: "اما انسبرعن ، پول  به ما مد

پذیرد زیرا در نظرش جهالت است، ا قادر به درکشان نیست، چرا که قضاات درسهت راح ادا را مند

ه اسهت" )اال قرنتیهان  ، مرجمهۀ ههاارو نهو(. دربهارو 14:2دربارو ۀنها منهها از دیهدناهد راحهاند میرسر

)رامیهان  فهمهد یها جویهای اهدا باشهد"نوید: "کسد نیست که بکسانینه از مسیح جدا هستند، مد

11:3 .) 

شهود کهه اهدا در درامنهان دهد، ف   زماند حاصل مدراه حلر این مرگ راحاند ا نامواند در پاسخ

حیات جدیدی عخا کند. "اما ادا ۀن در در رحمت ا بخشایش ارایند ا در محزت ش نسهزت بهه مها 

دانیهد" )افسسهیان ، مها را بها مسهیح زنهده نر انرچه به علت اخاهای اود ُمرده بهودیمکریم است که 

اهود مهرده ا حالت اتنهه ناشهدو نَفه   ۀن زمان که در نناهاننوید: " (. همچنین پول  مد4:2-5

 ، مرجمۀ هاارو نو(.13:2" )کولسیان ش  را با مسیح زنده کرد، ادا بودید
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ک ی نهضت انجیلیها در ۀید، همیشه از سو بخش مدامرازه این ایده که مولد مازه پیش از ای ن نجات

دهنهدو اهود عنوان نجاتشود. ناهد ااقات مردم حتد اینخور اواهند نفت: "انر به مسهیح بههمند

ای ن داری، پ  )بگد از ای ن( مولد داباره اواهد یافت(. اما کتاب م دد هرنها چنهین چیهای را 

ان ه شهده کهه اهدا در درامنهعنوان چیهای در نظهر نرفتهنوید. این مولد مازه در کتاب م دد بهمند

 دهد ما به ما مواناید ای ن ۀاردن عخا کند. انجام مد

ۀیهد، ایهن بخش مدکند که مولهد مهازه بگهد از ایه ن نجهاتدلیل ایننه نهضت انجیلیها لالزاً فنر مد

بینند )از جمله داست داشنت اهدا ا کالمهش، ا ای ن ۀاردن شخص مدنتایج را بگد از است که ۀنها 

بخش باشهد. در ااقهع، کنند که بنابراین مولد مازه باید بگد از ای ن نجهاتمدبازنشت از نناه( ا فنر 

نویند مولد مهازه بگهد از های نهضت انجیلد دربارو ای ن، شامل کل مد است که مدبگضد از بیانیه

 هنشهانۀ بیرانهد مولهد مهاز ظاهراً به مگنای  مولد مازه،ها، کلمۀ یانیهبۀید. در این بخش مدای ن نجات

ۀیهد. بخش مدای که قخگهاً بگهد از ایه ن نجهاتشود، نشانهاست که در زندند ملییر یافته دیده مد

شهود، بلنهه از درنتیجه، "مولد داباره یافنت" از لحاظ اعخای االیهۀ حیهات جدیهد در نظهر نرفتهه مند

ر نرفتهه شهود، اینخور در نظ مولد مازهاین اعخاست. انر اصخالح  ملییر کامل زندند که نتیجۀلحاظ 

 ۀید. بخش مددرستد، مولد مازه بگد از ای ن نجاتپ  به

به هرحال، انر باید با دقت از زباند مخابق کالم ااقگد کتاب م دد استفاده کنیم، بهرتاست کلمهۀ 

ادا محداد کنهیم کهه بهه ایهن مرمیهب اا بهه مها حیهات راحهاند عخها  االیۀرا به عمل فوری،  مولد مازه

بینیم، بلنهه ف ه  نتهایج اش را در مهوانیم مأکیهد کنهیم کهه مها مولهد مهازه را منهدمدکند. سهپ  مد

بینیم. در ااقهع، مها ای اسهت کهه مهدبینیم ا ای ن به مسیح برای نجات، االین نتیجههزندنی ن مد

عمل نه به مسیح ای ن ۀاریم، چون این نشانۀ بیراند این ایم، مدر ایندانیم مولد مازه یافتههرنا مند

دانیم کهه مولهد رایم، مهدبخش در مسهیح مهدمخفد ا دراند اداست. اقتد به سوی ایه ن نجهات

 ایم.داباره یافته
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صهورت یهک فرمهان نیسهت: ما از لحاظ عملد باید بدانیم که موضیح پیلام انجیل در کتاب م دد به

ا نجهات اهواهد یافهت". "مولد داباره بیاب ا نجات اواهد یافت"، بلنه: "به عیسد مسیح ای ن ۀار 

این الدوی پیوسته در موعظۀ انجیل در رسارس کتاب اع ل ا در موصیف نهضت انجیلد است که در 

 رساطت اراهه شده است. 

 ج. تولد تازۀ واقعی باید نتایجی را در زندگی حاصل کند

االین نتیجهۀ بخش، در بخش قزلد به این موضون پردااتیم که مواناید پاسخ به ادا در ای ن نجات

نوید: "هر که ای ن دارد که عیسد، مسهیح اسهت، از اهدا مولهود مولد مازه است. درنتیجه یوحنا مد

، مرجمۀ قدیم(. اما نتایج دیدری هم در مولد مازه اجود دارد کهه بسهیاری 1:5شده است" )اال یوحنا 

نویهد: "ۀن کهه از اهدا مولهود مداند. مثالً یوحنها ا بیان شدهطور ااص در االین رسالۀ یوحناز ۀنها به

مواند در نناه زنهدند کنهد، چهرا ماند؛ پ  اا مندکند زیرا رسشت ادا در اا مدشده است نناه مند

دههد کهه ، مرجمۀ هاارو نو(. در اینجا یوحنها موضهیح مد9:3که از ادا مولود شده است" )اال یوحنا 

یت" راحاند را در  بخش ا در حهال رشهد( ا درانش دارد )قدرت حیاتۀننه مولد داباره یافته، این "ذرر

سازد. الزته به این مگنا نیست که ایهن شهخص زنهدند این زندند شخص را عاری از نناه دامئد مد

کاملد اواهد داشت، بلنه ف   الدوی زندند، افراط دامئد در نناه نخواهد بود. بایهد موجهه کنهیم 

از ادا مولود  که "ۀنکند: دق مدصاً مولد داباره یافته نوید این دربارو هر کسد که ااقگکه یوحنا مد

کند". راش دیدر در رسیدند به این موضهون، ایهن اسهت کهه بدهوییم: "ههر کهه شده است نناه مند

 ، مرجمۀ قدیم(. 29:2عدالت را به جا ۀارد، از ای مولد یافته است" )اال یوحنا 

منایهد از واهد داشهت: "ههر کهه محزهت مدنونه، نتیجۀ مشخصد در زندند اااقگد ا مسیح محزت

للزه ، مرجمۀ قدیم(. مأایر دیدر مولد مازه، 7:4شناسد" )اال یوحنا ادا مولود شده است ا ادا را مد

یابهد" : "احنام اا باری نران نیست. زیرا هر که از ادا مولود شده است، بر دنیا للزهه مدبر دنیاست

دهد که مولهد مهازه، موانهاید للزهه بهر ر اینجا یوحنا موضیح مد، مرجمۀ هاارو نو(. د4-3:5)اال یوحنا 

کند، که در لیر این صورت مهانع از اطهاعت ن از احنهام اهدا ا های دنیا را عخا مدفشارها ا اسوسه
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نوید ما بر این فشارها للزه اواهیم کرد ا بنابراین اطاعهت شد. یوحنا مدهایش مد پیرای از طری ه

 بخش اواهد بود.کند که این لذتی نران" نخواهد بود، بلنه استنزاط مداز فرامین ادا "بار 

دانیم اسهت: "مها مهد ابر شیخانمحافظت در بر شود که نتیجۀ دیدر مولد مازه، نهایتاً یوحنا متذکر مد

اا کند، بلنه ۀن "مولوِد ادا" ]یگنهد عیسهد[ که هر که از ادا مولود شده است، در نناه زندند مند

نو(. انرچه شهاید از  مرجمۀ هاارو ،18:5" )اال یوحنا رسدکند ا دست ۀن رشیر به اا منددرا حفظ م

بخشد: "ۀن کهه در ش سهت طرف شیخان به اا حمله شود، اما یوحنا به اوانندنان اش اطمینان مد

مههر  ، مرجمههۀ هههاارو نههو( ا ایههن قههدرت عظههیم4:4بههارنرت اسههت از ۀن کههه در دنیاسههت" )اال یوحنهها 

 کند.ل دد در ما، در برابر ۀسیب نهاید راحاند از سوی ۀن رشیر، از ما محافظت مداراح

اند، اباره یافتهدر زندند کسانینه مولد د واریعنوان نتایج ما باید بدانیم که یوحنا بر این چیاها به

یسهد، داشت کهه ع اواهدر زندند شخص اجود دارد، اا ای ن کند. انر مولد مازو ااقگد دمأکید مد

کهرد ا بهرادر یها اهواهرش را محزهت  اواهدمسیح است ا از الدوی زندند در نناه دامئد اودداری 

بود. این  هداواکرد ا از ۀسیب نهاید ۀن رشیر در امان  اواهدهای دنیا للزه کرد ا بر اسوسه اواهد

 اارد.ت یک نفر مولد مازه بیابد ا ااقگاً ای ن نیدهند که لیرممنن اسعزارات نشان مد

کند، یگند نتایجد در زنهدند کهه ذکر مد "میوو راح"پول  نتایج دیدر مولد مازه را با صحزت دربارو 

ال هدد بهه بهار ای کهه راحکند: "اما مثرهال دد است که در هر ای نداری کار مدحاصل قدرت راح

د ا اویشهتنداری تد، بردباری، مهرباند، ایراواهد، افاداری، فرامنۀارد: محزت، اوشد، سالممد

د مهازه، ااقگهد باشهد، ایهن عنهارص میهوو راح ایلهد بیشهرت در (. انر موله23-22:5است" )لالطیان 

کنند زندند ۀن شخص منایان اواهند شد. اما برعن ، لیرای نداران، از جمله کسانینه اامنود مد

شان اواهند در زندند خصیتداضوح فاقد این ایژنیهای شای ندار هستند، اما ای ندار نیستند، به

 بود. عیسد به شانردانش نفت: 

ۀیند، الد در باطن نرنان "از انزیای درالین احتیاط کنید که در لزاد میش به ناد ش  مد

موان از بومهۀ اهار اندهور ا . ۀیا مدشان[ اواهید شنااتشان ]میوهۀنها را از اع لاند. درنده



 

 

 
508 

وه بهد. ۀارد ا دراهت بهد میهب میوه نینو بزهار مهداز ااربن انجیر چید؟ همینخور درات او 

مواند میوه بد بزار ۀارد ا نه درات بد میوو نینو. دراتد که میوو اهوب بزهار درات نینو مند

شههان اواهیههد هایاندازنههد. بنههابراین شهه  ۀنههها را از میوهبُرنههد ا در ۀمههش مدنیههاارد ۀن را مد

 (. 20-15:7شناات" )متد 

کننهد. عنوان نشهانۀ مولهد مهازه اشهاره مندوحنا، به عمل کلیساید یا مگجاات، بههعیسد یا پول  یا ی

کنند. در ااقع، بالفاصله بگد از ۀیهات ن هل شهده در بلنه به ایژنیهای شخصیتد در زندند اشاره مد

دهد که در راز دااری بسیاری به اا اواهند نفت: "ادااندا، ادااندا، ۀیها بهه باط، عیسد هشدار مد

به نهام  مو نزورت ننردیم ا به نام مو سخن ندفتیم؟ ۀیا با ذکر نام مو ارااح ناپاک را بیران نراندیم؟ ا نام

. از مهن شناسهممهن هرنها شه  را مندمو مگجاات بسیار ننردیم؟" ۀنداه ااضگاً به ۀنها اواهم نفت: "

ار ا اع ل قدرینهد در (. نزورت، اارا  ارااح ا مگجاات بسی23-22:7دار شوید، ای بدکاران" )متد 

نام عیسد )دربارو انوان دیدر اع ل شدید کلیساید که شاید بیش از چنهد دههه بها قهدرت جسهم در 

ای نیست که شخص ااقگاً مولد داباره کنندهنوییم(، نواه قانعزندند شخص عمل کنند، چیای مند

ا با کمک ۀن رشیر انجام شهود. امها مواند با قدرت طزیگد مرد یا زن ییافته است. ظاهراً همۀ اینها مد

نونه کهه محزت ااقگد به ادا ا قوم اش، اطاعت قلزد از فرامین اش ا ایژنیههای شخصهیتد مسهیح

سههادند شههود ا بهاوانههد، دامئههاً در طههول دارانههها در زنههدند شههخص دیههده مدپههول  میههوو راح مد

کند، حاصل شود. اینها ف ه  دموس  شیخان یا زن ا مرد طزیگد که با قدرت اود عمل م مواندمند

 شود.دبخشد، حاصل مموس  راح ادا که در دران ما مشلول کار است ا به ما زندند مازه مد

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 ۀیا شخص در مولد مازه ن ش فگالد دارد؟ موضیح دهید. .1

 شزاهتها ا مفاامهای دعوت مأایرنذار ا مولد مازه را بیان کنید؟ .2

 بخش چه ارمزاطد دارد؟نجاتمولد مازه با ای ن  .3
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ای در زندند اش نزاشد؟ با اسهتفاده از مواند مولد مازه بیابد ا هیچ نشانهۀیا شخص مد .4

 کتاب م دد از پاسخ اود ح یت کنید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

شود؟ ۀیها زمهان اید؟ ۀیا نشانۀ مولد مازه در زندند مان دیده مدۀیا ش  مولد داباره یافته .1

موانیهد موصهیف کنیهد د را که مولد مازه در زندند مان امفاق افتاد، به یاد دارید؟ ۀیها مدااص

 دانستید چیای امفاق افتاده است؟که از کجا مد

ایهد، ۀید( مخمنئ نیستید کهه مولهد دابهاره یافتهانر ش  )یا داستد که به رسالتان مد .2

کار کنید )یها بهرای  ان بیشرت چهکند که برای دستیابد به اطمینکتاب م دد مشوی تان مد

بخش در االین بار ااقگاً مولد داباره بیابید(؟ )ننته: نفتدوی بیشرت دربارو موبه ا ای ن نجات

 شود.(فصل بگدی اراهه مد

مان کهامالً عمهل اهدا بهود ا شه  ههیچ نظرمان دربارو این ح ی ت چیست که مولد مازه .3

ه احساسد نسزت بهه اودمهان داشهته باشهید؟ شود چسهمد در ۀن نداشتید؟ این باع  مد

 شود چه احساسد نسزت به ادا داشته باشید؟این باع  مد

شهود؟ ۀیها بهه اضوح دیده مندۀیا قسمتهاید در زندند مان هست که نتایج مولد مازه به .4

نظرمان ممنن است که یک نفر مولد مازه بیابد ا سپ  از لحاظ راحهاند راکهد مبانهد ا ههیچ 

موانهد امفهاق بهد ه باشد یا رشد اندکد داشته باشهد؟ ایهن در چهه رشایخهد مدرشدی نداشت

کنهد، کند، مگلیمد کهه دریافهت مدافتد؟ ما چه اندازه کلیساید که شخص در ۀن رشکت مد

نون مشارکت مسیحد که در ااتیار دارد ا زماند را که مرمزهاً رصف مخالگهۀ کتهاب م هدد ا 

 أایر بدذارد؟مرشد راحاند اا مواند بر زندند ا کند، مددعا مد
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 اصطالحات خاص .4

 مولد داباره

 مولد از راح

 مولد از ۀب

 ناپذیرفید م اامت

 مولد مازه

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 8-5:3یوحنا 

مواند داال پادشاهد ادا شهود مدهر ۀننهه از ۀب ا ک  مند"عیسد جواب داد "بی ین بدان که هیچ

مولد بیابد، جسم است ا ۀنچه از راح متولد نردد راح است. مگجب ننهن راح مولد یابد. ۀنچه از جسم 

شهنوی ازد. صدای ۀن را مدنویم همه باید داباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد مدکه به مو مد

شهود اهدا متولهد مد راد. حالهت کسهد ههم کهه از راحۀیهد یها بهه کجها مهدداند از کجا مداما مند

 همینخور است".

_________________________ 

 دربارو دعوت مأایرنذار. 19مراجگه کنید به فصل   .1

اراهه شده است. حراف دیدر نشهاندهندو رشارت کامهل )مراجگهه کنیهد بهه فصهل  TULIPدر "پنج ننتۀ کالوینیسم" است که با کلمۀ  Iاین حرف  .2

 ( است. 24جگه کنید به فصل مداام ای ن م دسین )مرا(، کفارو محداد ا 18قید ا رشط )مراجگه کنید به فصل (، برنایدند بد13
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 مو یکفصل بیست

 ایامن آوردن )ایامن و توبه(

 

 موبۀ ااقگد چیست؟  +

 بخش چیست؟ + ای ن نجات

 عنوان ادااند نپذیرند؟دهنده بپذیرند، الد بهعنوان نجاتموانند عیسد را به+ ۀیا انسانها مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

بخش قزلد موضیح دادند که چدونه ادا )از طریق موعظۀ کالم موس  انسان( دعوت انجیل را به  دا

بخشهد، حیهات راحهاند جدیهد را در درامنهان ال دد، به ما مولهد مهازه مدرساند ا با عمل راحما مد

ردن را مهوانیم ایه ن ۀا کنیم. ما مدنذارد. در این فصل، پاسخ مان به دعوت انجیل را بررسد مدمد

ای ن ۀاردن، پاسخ ارادی ما به دعوت انجیل است، کهه االصهانه از نناهامنهان اینخور مگریف کنیم: 

 کنیم. موبه کرده ا برای نجات به مسیح اعت د مد

اندهندو رایدردانهد راحهاند اسهت، در اینجها نشه -، یگنهد "رایدردانهد"ای ن ۀاردن )ِنرَایدن(کلمۀ 

شهود ا رایدردانهد بهه سهوی نامیهده مد موبههمسیح. رایدرداند از ننهاه،  سوی بهنناه  ازرایدرداند 

موانیم به هریک از عنارص ای ن ۀاردن بپهردازیم ا از یهک لحهاظ شود. ما مدنامیده مد ای نمسیح، 

مواند بدان دیدری امفهاق افتهد یک مندمهم نیست که اال دربارو کدام یک صحزت کنیم، چون هیچ

افتد، اینها باید با هم امفاق افتند. برای پرداانت به اهداف این ن ااقگد امفاق مدا اقتد ای ن ۀارد

 وبه بپردازیم.مبخش را بررسد کنیم ا بگد به فصل، باید اال ای ن نجات
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 شخصی است. بخش واقعی شامل دانش، تأیید و اعتامدالف. ایامن نجات

 تنهایی کافی نیست. دانش به .1

ما  مخابق ادراک کتاب م دد، شامل چیای بیش از دانش محد است. بخش شخصدای ن نجات

مواننهد بهه کسهد ایه ن ، چهون "چدونهه مداز کیستد مسیح ا کاری که انجام داده، ۀناه باشیم باید

زندند عیسد، مهرگ ا  ح ایقناهد از (. اما ۀ 14:10اند؟" )رامیان ۀارند که دربارو اا چیای نشنیده

موانند ح ایق را بدانند، اما از ۀنها رسکشد کرده یا نیست، چون انسانها مد رستاایاش برای ما کافد

دانند اما از ۀن بیاارنهد: "ههر چنهد نوید بسیاری، رشیگت ادا را مدبیاار باشند. مثالً پول  به ما مد

ام منها اود ۀنهها را انجهکه منافات مرمنزاِن چنین اع لد مرگ است، نه ۀناهنداز حنم عادطنۀ ادا 

، مرجمهۀ ههاارو 32:1کنند" )رامیان شوند، مأیید مددهند، بلنه کساند را نیا که مرمنب ۀنها مدمد

بخش اا را داننهد کهه اهدا کیسهت ا ح هایق زنهدند عیسهد ا عمهل نجهاتنو(. حتد دیوهها ههم مد

ه اهدا ااحهد اسهت، بسهیار اهوب! شهیاطین ههم کنوید: "مو ای ن داری دانند، چون یگ وب مدمد

(. اما این ۀناهد قخگاً به ایهن مگنها نیسهت کهه دیوهها 19:2لرزند" )یگ وب ی ن دارند ا از مرد مدا

 اند.نجات یافته

 دانش و تأیید کافی نیست. .2

بها ح ی هت شهان کهافد نیسهت. نی ودیمهود  مواف هتشان یها مأییدبگالاه، رصفاً ۀناهد از ح ایق ا 

دانیم مهو مگلمهد هسهتد کهه از ی استاد، ما مهددانست عیسد از طرف ادا ۀمده، چون نفت: "امد

کند انجام دهد، مدر ۀننه ادا بها اا مواند مگجاامد را که مو مدای زیرا هیچن  مندطرف ادا ۀمده

اش را ( نی ودیمود ح ایق این رشای ، از جمله مگلیم عیسد ا مگجهاات برجسهته2:3باشد" )یوحنا 

یجۀ درست رسیده بود: عیسد مگلمد بود که از جانب ادا ارزیابد کرده ا بر اساد این ح ایق به نت

بخش داشت، چون همچنان منهاید به این مگنا نزود که نی ودیمود ای ن نجاتۀمده بود. اما این به

ۀارد". الریپهاد پادشهاه، کرد؛ همچنهان بایهد "بهه اا ایه ن مهدباید برای نجات به مسیح اعت د مد
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خش است. پول  دریافت کهه الریپهاد پادشهاه از ببدان ای ن نجات منونۀ دیدری از دانش ا مأیید

کهرد. نامیم( ۀناه اسهت ا ظهاهراً ۀن را مأییهد مدکُتب م دد یهودی )چیای که اکنون عهدعتیق مد

اقتد پول  در برابر الریپاد در محنمه بود، نفت: "ای الریپاد پادشاه، ۀیا ش  بهه انزیها  ع یهده 

بخش نداشهت، (. با این حال الریپاد ای ن نجات27:26" )اع ل یده داریدع دانم که دارید؟ مد

 (.28:26مواند مرا مسیحد بسازی؟" )اع ل کند به این زادی مدچون به پول  نفت: "ایال مد

 من باید تصمیم بگیرم که به عیسی تکیه کنم تا شخصاً مرا نجات بخشد. .3

ح ایق، من برای ایننه نجات یابم باید مصمیم بدیرم که  عالاه بر ۀناهد از ح ایق انجیل ا مأیید این

به عیسد منیه کنم ما مرا نجات دهد. با این کهار، مهن از نهاظر عالقمنهد بهه ح هایق نجهات ا مگهالیم 

عنوان یهک شهخص زنهده رابخهۀ جدیهد شوم که با عیسد مسیح بههکتاب م دد، به کسد مزدیل مد

بخش ایه ن نجهاتبخش را اینخهور مگریهف کنهیم: ای ن نجهاتموانیم کنم. بنابراین ما مدبرقرار مد

 عنوان یک شخص زنده، برای بخشش نناهان ا حیات ابدی با ادا. یگند اعت د به عیسد مسیح به

اعت د شخصد به بخش ف   ای ن به ح ایق نیست، بلنه کند که ای ن نجاتاین مگریف مأکید مد

ر فصول بگدی موضهیح اهواهیم داد، نجهات چیهای بهیش از . ه نخور که دعیسد برای نجامم است

نهدرت بهه اسهگت ۀید، بهرصفاً بخشش نناهان ا حیات ابدی است، اما ۀننه در ابتدا به ناد مسیح مد

شهود برد. ننتۀ اصلد که باع  ندراند لیرای نداری مدبرکات نجامد که حاصل اواهد شد، پد مد

ایم، جهدا یده شدهنناه، اا را از مشارکت با ادا که برای ۀن ۀفرۀید، این است که که به ناد مسیح مد

ۀید ا در طلب ۀن است که نناه ا قصورات اش برداشته شود کرده است. لیرای ندار به ناد مسیح مد

اصهلد  مهوانیم دا ندرانهددرسهتد مدمانهد. مها بها اارد رابخۀ ااقگد با ادا شود که ما ابد پایهدار مد

ن" ا "حیهات ابهدی بها اهدا" االصهه عنوان "بخشهش نناههاکند را بههاعت د مد کسد که به مسیح

 کنیم.

کند، نه ف   اعت اد به ح ای د دربارو مسیح. چون بر مسیح مأکید مد اعت د شخصداین مگریف به 

بههرت از  اعهت د،بخش در کتاب م دد شامل این اعهت د شخصهد اسهت، لالزهاً کلمهۀ ای ن نجات
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موانیم به صحِت یک چیا "ای ن" داشته باشهیم، در فرهن  مگارص است. چون ما مد  اداعتیا  ای ن

داشههته باشههم کههه کههاناا پایتخههت  ایهه نمههوانم بههدان مگهههد یهها اابسههتدد شخصههد بههه ۀن. مههن مد

، اما اقتهد ف ه  بهه ایهن ح هایق ایه ن دارم، ههیچ مگههد یها 42شود مد 6وبدر  7اسرتالیاست یا 

، امرازه برای اشاره به مگهد ای نکسد ندارم. از طرف دیدر، ناهد ااقات کلمۀ  اابستدد شخصد به

راد که شواهد قدریندی براالف ۀن اجود دارد، نهوعد مصهمیم لیرمنخ د نسزت به چیای بنار مد

مان لیرمنخ د برای ای ن به چیای که نسزتاً مخمئنیم که راست نیست! )انر میم فومزال موردعالقهه

مواند ش  را مشهویق کنهد کهه "ایه ن داشهته باشهید"، ر بازی شنست بخورد، یک نفر مدهمچنان د

 ایه نا  اعت هاددهند(. در این دا حالهت مگهراف، مفههوم انرچه همۀ ح ایق، االف ۀن را نشان مد

 براالف مفهوم کتاب م دد است. 

سهانها در زنهدند رازانهه به ایدو کتاب م دد نهادینرت اسهت، چهون مها بها اعهت د بهه ان اعت دکلمۀ 

ای را بزینهیم کهه اعهت د را مضهمین کنهد، ۀشناییم. هرچه بیشرت یک نفر را بشناسیم ا الدوی زندند

هایش عمل کند، یا طوری عمل کند که بتهوانیم بهه اا موانیم به اا اعت د کنیم که به اعدهبیشرت مد

د کتاب م دد نشان داده شده کهه از منیه کنیم. این حالت کاملرت اعت د شخصد در عزارات متگد

کنهد، لالزهاً از قیاسههاید اسهتفاده بخش االیهه صهحزت مدلحاظ بسیار شخصد دربارو ای ن نجات

قدرت  دقزول کردن اا رانوید: "به ۀن کساند که خصد است. یوحنا مدکند که برنرفته از رااب  شمد

 ، مرجمۀ قدیم(. یوحنها12:1ای ن ۀارد" )یوحنا داد ما فرزندان ادا نردند، یگند به هر که به اسم اا 

 کند.مان صحزت مددربارو پذیرش مسیح، ه نند پذیرش مه ن در اانه

هالک ندردد، بلنه صاحب زندند ابدی شود".  به اا ای ن بیااردنوید: "هر که به ما مد 16:3یوحنا 

" اا را بهاار کنهدنوید: "ههر کهه مندکند که ف   اندیای استفاده مددر اینجا یوحنا از عزارت شدفت

بهه اا ایه ن نویهد: "ههر کهه )یگند باار کند که حرف هایش راست ا قابهل اعهت د اسهت(، بلنهه مد

اا ایه ن  بهرموان اینخور نیها مرجمهه کهرد: "ههر کهه را مد pisteuo eis auton". عزارت یوناند بیاارد

کنهد. عیسهد منیهه مد برعنوان یک شخص است ا ۀارد"، با ح ر اعت د یا اطمینان به عیسد که به
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نوید: "ای ن برای یوحنا، عملد است کهه انسهانها را از اودشهان اهار  کهرده ا بها لئون موری  مد

نیهرد کهه عنوان نشهانۀ مهمهد در نظهر مدرا بهه pisteuo eisسازد". اا عزارت یوناند مسیح یند مد

 1شامل "عنرص ااالقهد اعهت د شخصهد" اسهت. ای ن عهدجدید ف   پذیرش ع الند نیست، بلنه

چنین عزارمد در زبان یوناند دنیوی اار  از عهدجدید بسیار نادر بود یا شاید اصالً اجهود نداشهت، 

 بخش است. اوبد برای بیان اعت د شخصد به مسیح مناسب است که شامل ای ن نجاتاما به

نوید: "همۀ کساند که پدر کند. اا مدزت مدعیسد در بخشهای متگدد دربارو "ۀمدن به ناد اا" صح

ۀید بیران نخواهم کهرد" )یوحنها ا کسد را که پیش من مد به سوی من اواهند ۀمدبخشد به من مد

طور (. بهه37:7 ا بنوشهد" )یوحنها پیش من بیایهدنوید: "انر کسد مشنه است (. همچنین مد37:6

ا من بهه شه  ۀرامهد اهواهم داد.  دناد من بیایی نوید: "ای یامد زحمتنشان ا نرانزارانمشابه مد

یو  مرا بر اود نیرید ا از من مگلیم یابیهد، زیهرا مهن نرمهدل ا فهرامن هسهتم ا جانههای شه  ۀرامهد 

زهارات، ایهدو ع(. در ایهن 30-28:11اواهد یافت، زیرا یو  من افیف ا بار من سزک اسهت" )متهد 

، بهرای نوشهیدن ۀب حیهات ا ۀرامهد ا مگلهیم یهافنت. ۀمدن به ناد مسیح ا دراواست پذیرش را داریم

 بخش هست. جاتدهند که در ای ن نهمۀ اینها شدیداً مصویر شخصد چیای را نشان مد

موانیم سپاسداار باشهیم کهه اقتهد کسهد بهه مسهیح حاط با این ادراک از ای ن ااقگد عهدجدید مد

ناهد االیهه یها ادراکهد دربهارو ح هایق انجیهل کند، هر سه عنرص باید موجود باشد. باید ۀ اعت د مد

موجود باشد. همچنین باید مأیید یا مواف ت با این ح ایق نیا موجهود باشهد. ایهن موافهق شهامل یهک 

الاام است که ح ایق اعالم شده در انجیل راست است، مخصوصاً ایننه من نناهنارم ا به نجات نیاز 

کنهد. ایهن شهامل یهک اتهه ا نجهات را بهه مهن عرضهه مدمنهاید جاای نناهم را پردادارم ا مسیح به

باشد که من باید برای نجات به مسیح اعت د کنم ا اا منهها راه بهه سهوی اهدا ا منهها ۀناهد نیا مد

اسیلۀ مهیا شده برای نجامم است. این مأییهد ح هایق انجیهل شهامل اشهتیاق بهرای نجهات از طریهق 

افاایند. این ف   زماند بخش ح ی د مندای ن نجات مسیح است. اما همۀ اینها همچنان چیای به

ام منیه یها اعهت د دهندهعنوان نجاتشود که من یک مصمیم ارادی بدیرم که به مسیح بهحاصل مد
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شود، قوو مرکهای کهلر اجهودم کهه کنم. این مصمیم شخصد برای اعت د به مسیح، با قلزم انجام مد

 سازد.کامل را مدعنوان یک انسان مگهدات شخصد من به

 ب. ایامن و توبه باید با یکدیگر همراه شوند.

زد نسهزت بهه ننهاه، منهذیب کهردن ۀن ا موبه، لم ا انداه قلموانیم موبه را اینخور مگریف کنیم: ما مد

 مگهد االصانه برای مرک ۀن ا زندند در اطاعت از مسیح است.

صد امفهاق افتهد ا بها ظههور ملییهر در الدهوی اا مواند در زماندهد که موبه مداین مگریف نشان مد

ع النههد )ایننههه ننههاه اخاسههت(،  ادراکزنههدند شههخص برابههر نیسههت. موبههه ماننههد ایهه ن، یههک 

مصهمیم عاطفد مگالیم کتاب م دد دربارو نناه )لهم ا انهداه نسهزت بهه ننهاه ا نفهرت از ۀن( ا مأیید

ای مرِک ۀن ا درعوض ههدایت زنهدند برای رایدرداند از ۀن )منذیب نناه ا مصمیم ارادی بر  شخصد

موانیم بدوییم شخص باید مدمد در این زندند ملییر یافته زندند به اطاعت از مسیح( است. ما مند

موانستیم انجام شود که مدکند ما موبه ااقگد باشد، در این صورت موبه به یک نون اطاعت مزدیل مد

 وبۀ ااقگد، زندند ملییر یافته اواههد بهود. در ااقهع،دهیم ما نجایان را بدست ۀاریم. الزته، نتیجۀ م

موانیم این زندند ملییر یافتهه را مثهرو کار ااقگد بالفاصله زندند ملییر یافته اواهد داشت ا مدموبه

موبه بنامیم. اما هرنا نزاید سگد کنیم اواهان سهپری شهدن یهک مهدت زمهاند باشهیم مها در ااقهع، 

افتهد ا کهلر یم از بخشش اا مخمنئ شویم. موبه، در قلهب امفهاق مدزندند شخص ملییر کند ما بتوان

 نیرد ما از نناه رایدردان شود.نیری در برمداجود شخص را در مصمیم

ااطر اع ملان یا حتد پشی ند عمیق از اع ملان، موبۀ ااقگهد باید بدانیم که لم ا انداه محد به

نناهد که برعلیه ادا مرمنب شده همراه شود. موبۀ نیست، مدر ایننه با مصمیم االصانه برای مرک 

ااقگد شامل این ح ر عمیق است که بدمرین چیا دربارو نناه شخص این است که ادای قهداد را 

ا ای ن به اداانهد مها عیسهد مسهیح" موعظهه کهرد  ادارنجانیده است. پول  دربارو "موبه به سوی 

طر قرنتیان شادمان شد: "نه از ۀن را کهه انهداهدین اانوید به، مرجمۀ قدیم(. اا مد21:20)اع ل 

چهون انهداهد کهه بهرای اهدا باشهد، موجهب موبهه ... انهداهتان بهه موبهه انجامیهدُشدید، بلنه چون 
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انجامهد ا پشهی ند نهدارد. امها انهداهد کهه بهرای دنیاسهت، مهرگ بهه بهار شود، که به نجهات مدمد

مواند شهامل لهم ا انهداه زیهاد بهرای نو(. لم دنیوی مد، مرجمۀ هاارو 10-9:7" )دام قرنتیان ۀاردمد

اع ل شخص ا احت طً مرد از مجازات نیا باشد، اما منذیب ااقگد نناه یا مگههد بهرای مهرک ۀن در 

ااطر عواقهب اع لهش نریسهت، امها نوید عیسو بهبه ما مد 17:12زندند شخص نیست. عاانیان 

دهد، حتد انهداه الههد ااقگهد ف ه  نشان مد 10-9:7قرنتیان  ااقگاً موبه ننرد. بگالاه، چناننه دام

شود، اما این انداه، مصمیم االصانۀ قلزد در حضور اهدا عاملد است که به موبۀ ااقگد رهنمون مد

 نیست ما منجر به موبۀ ااقگد شود.

نجات، عنوان جوانب مختلف یک عمل برای ۀمدن به ناد مسیح برای کتاب م دد، موبه ا ای ن را به

شود ا بگد به مسیح اعت د نذارد. چنین نیست که شخص، اال از نناه رایدردان مددر کنار هم مد

مامهان هشهود، بلنهه ههر دا کند ا سهپ  از ننهاه رایدهردان مدکند، یا اال به مسیح اعت د مدمد

 رایدردانناهاند رایم، همامان از ننجات از نناهامنان به ناد مسیح مد برایافتند. اقتد امفاق مد

اواهیم ما را از ۀنها نجات دهد. انهر ایهن درسهت نزهود، په  رفهنت بهه نهاد شویم که از مسیح مدمد

 ه ناد مسیح یا اعت د به اا باشد. موانست رایدرداند بسختد مدمسیح برای نجات از نناه، به

ختلف رایداد ای ن ۀاردن این ح ی ت را که موبه ا ای ن ف   دا رای مختلِف یک سنه یا دا جنزۀ م

دید. در این منودار، کسد کهه ااقگهاً بهرای نجهات بهه نهاد مسهیح  1.  21موان در مصویر هستند، مد

راد، باید همامان نناهد را که به ۀن چسزیده، رهها کنهد ا از ۀن ننهاه رایدهردان شهود مها بهه نهاد مد

و اینها باید با هم باشند. جان موری دربار مسیح براد. درنتیجه، موبه یا ای ن، هیچندام اال نیستند؛ 

 2کند.کار" ا "موبۀ باای ن" صحزت مد"ای ن موبه

بخش اضوح براالف شواهد عهدجدید است که دربهارو احهت ل اجهود ایه ن نجهاتبنابراین، این به

ااقگد بدان موبه برای نناه صحزت کنیم. همچنین براالف عهدجدید است که دربارو ایهن احهت ل 

عنوان "ادااند" نپذیرد، انهر دهنده" بپذیرد، اما بهعنوان نجاتصحزت کنیم که یک نفر مسیح را "به
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به این مگناست که ف   برای نجات به اا منیه کنیم، اما متگهد نشویم که نناه را مرک کرده ا بگهد از 

 ز مسیح اطاعت کنیم.ۀن ا

 

 غیر مسیحی               عیسی                                                             

  
 

 موبه + ای ن                                                                           

 ای ن ۀاردن                                                                            

 نناه، با موبه ا رای کردن به مسیح، با ای ن است ای ن ۀاردن، عمل رایدرداند از

 1.  21مصویر 

کند: "ای یامد زحمتنشان ا نرانزاران ناد من بیایید ا من به اقتد عیسد از نناهناران دعوت مد

متهد " )از مهن مگلهیم یابیهدا  "یهو  مهرا بهر اهود نیریهدافااید: ش  ۀرامد اواهم داد"، بالفاصله مد

ا راهن یهد اا بهودن، یهاد  به ناد اا شامل بر اود نرفنت یهو  اا، محهت ههدایت(. ۀمدن 28:11-29

اههواهیم اینخههور متگهههد شههویم، پهه  ااقگههاً بههه اا اعههت د نههرفنت از اا ا اطاعههت از ااسههت. انههر مند

 ایم.ننرده

د کند، بارها این اعت د را به موبۀ ااقگاقتد کتاب م دد دربارو اعت د به ادا یا مسیح صحزت مد

دهد که مگموطً در پیلام بسیاری از انزیای عهدعتیق کند. مثالً اشگیا شهادت فصیحد مدمرمز  مد

 شود:دیده مد

 گناه

"ای تمامی زحمتکشان و گرانباران 

نزد من بیایید و من به شما آرامی 

( 11:28خواهم داد" )متی   
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شود بجویید، ا ما زماند که نادیک اسهت اا را بخوانیهد. رشیهر "ادااند را حیند که یافت مد

، کهه بهر نرددبه سوی ادااند بهاز ، ا شخص بدکار افنار اویش را؛ راههای اود را مرک نوید

ای رحم اواهد کرد، به سوی اهدای ن بیایهد، کهه اا را بهه فرااانهد اواههد ۀمرزیهد" )اشهگیا 

 ، مرجمۀ هاارو نو(.6:55-7

در اینجا موبه از نناه ا رفنت به ناد ادا برای ۀمرزش ذکر شهده اسهت. در عهدجدیهد، پهول  اهدمت 

بهه  ایه نسهوی اهدا ا  بهه موبههیهان نیها از کند: "به یهودیان ا یونانانجیل اش را اینخور االصه مد

، مرجمۀ قدیم(. نویسندو عاانیان، "موبهه 21:20دادم" )اع ل ادااند ما عیسد مسیح شهادت مد

کنهد ههای االیهه اارد مدعنوان دا عنرص االیه در فهرست ۀموزهاز اع ل ُمرده" ا "ای ن به ادا" را به

 ، مرجمۀ قدیم(.1:6)عاانیان 

عنوان عنرص واری رفنت به ناد مسیح برای نجهات ذکهر شهده منهاید، بههد ااقات ای ن بهالزته نا

ینهها ا لیهره(. ا 9-8:2؛ افسسیان 9:10؛ رامیان 31:16؛ اع ل 16:3است )مراجگه کنید به یوحنا 

الزهاً کنیم. امها ۀنچهه لعزارات ۀشناید هستند ا لالزاً در موضیح انجیل به دیدران، بر ۀنهها مأکیهد مهد

سهادند فهرض ذکهر شهده، چهون به موبهه ف  شویم، این است که در عزارات بسیاری نیا متوجه مند

شده که موبۀ ااقگهد شهامل ایه ن بهه مسهیح بهرای بخشهش نناههان نیها اواههد بهود. نویسهندنان 

ه را اوبد درک کردند که موبۀ ااقگد ا ای ن ااقگد باید با هم باشند که لالزاً ف ه  موبهعهدجدید به

 ازنیهرد، چهون رایدردانهد ااقگهد ک کهه ایه ن را ههم در برمدکردند، بها ایهن ادرامنهاید ذکر مدبه

ادا لیهرممنن اسهت. بنهابراین، عیسهد قزهل از صهگود بهه  به سوینناهان، بدان رای ۀاردن ااقگد 

ا در  ۀس ن، به شانردانش نفت: "این است ۀنچه نوشته شده، که مسیح بایهد عهذاب مهرگ را بزینهد

-46:24ها اعالم نردد" )لوقها ا ۀمرزش نناهان به همه ملت موبهراز سوم داباره زنده شود ا به نام اا 

 خشش نناهان" است، اما رصیحاً ذکر نشده است.بخش در عزارت "ب(. مفهوم ای ن نجات47

ر دهههد. بگههد از موعظههۀ پههرتد دموعظههۀ ازههت شههده در کتههاب اعهه ل، الدههوی ینسههاند را نشههان مد

کنیهد ا همهه شه   موبههپنخیناست، جمگیت پرسیدند: "ای برادران، چه کنیم؟" پرتد پاسخ داد: " 
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پهرتد در  3(.38-2:37مان به نام عیسد مسیح مگمید بدیرید" )اع ل فرداً فرد برای ۀمرزش نناهان

شه   ا بازنشت کنیهد مها نناههان موبهطور مشابه به شنوندنان اش نفت: "پ  موعظۀ دام اود، به

، مرجمهۀ قهدیم(. بگهداً اقتهد 19:3محو نردد ا ما ااقات اسرتاحت از حضور ادااند برسهد" )اعه ل 

رسوطن در م ابل سنهدرین در محنمه بودند، پرتد دربارو مسیح نفت: "اا را ادا بهر دسهت راسهت 

، 31:5عه ل ا ۀمرزش نناهان بدهد" )ا موبهدهنده ساات ما ارساهیل را اود باط برده، رسار ا نجات

مرجمۀ قدیم(. اقتد پول  در ۀمهن در ۀریوپهانود )کهوه مهریخ( در جمهع فیلسهوفان یونهاند موعظهه 

در همه جا برش را امهر بهه موبهه کرد، نفت: "ادا بر داران جهالت چشم پوشیده است، اما اکنون مد

ظهور مهربهاند داند که مننوید: "مدر مند(. همچنین در رساطت اش مد30:17" )اع ل فرمایدمد

کهه بهه نجهات  ایموبهه( ا اا دربهارو 4:2ادا این است که مو را به موبه راهن یهد فرمایهد؟" )رامیهان 

 (. 10:7کند )دام قرنتیان شود، صحزت مدرهنمون مد

بخش ااقگد باید با موبۀ ااقگد از نناه همراه شود، این به ما کمهک یابیم که ای ن نجاتاقتد درمد

ۀارنهد. انهر های انجیل، این نتایج ناکافد را بهه بهار مدنیم چرا امرازه بگضد از موعظهکند که بدامد

شود: "به عیسد مسیح ایه ن ۀار ا نیاز به موبه ذکر نشود، ناهد ااقات پیلام انجیل ف   اینخور مد

ان نجات بیاب"، بدان ایننه اصالً چیای دربارو موبه ذکر شهود. امها ایهن نسهخۀ ۀبنهد انجیهل، اواهه

ننهاه  ازنر مگهد به مسیح ااقگد باشد، بایهد شهامل مگههدی باشهد کهه ا -مگهد قلزد به مسیح نیست

اش کند. نتیجهشود. موعظۀ نیاز به ای ن بدان موبه، منها نیمد از انجیل را موعظه مدرایدردان مد

اند، حان کردهکنند انجیل مسیحد را شنیده ا امتاورند ا فنر مداین است که عدو زیادی فریب مد

عنوان اما هیچ امفاقد نه افتاده اسهت. حتهد ممنهن اسهت اینخهور بدوینهد: "مهن بارهها مسهیح را بهه

دهنهده عنوان نجاتدهنده پذیرفتم ا هرنا کاری ننهرد". بها ایهن حهال ۀنهها هرنها مسهیح را بههنجات

را ه نخهور کهه هسهت کنهد کهه اا ۀید ا از ما دعهوت مدنپذیرفتند، چون اا با شنوهش به ناد ما مد

 اواهد ادااند مخلق زندند مان نیا باشد ا اا شایستۀ ۀن است.عنوان کسد که مدهب -بپذیریم
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دهنهدو عنوان نجاتما مسیح را به دعا کننداواهد نهایتاً باید دربارو این عمل متداال که از مردم مد

ح باید شامل مصمیم ااقگد شخصد ا ادااندشان بپذیرند، چه بدوییم؟ چون ای ن شخصد به مسی

طور بسیار مواند بهکنید ا این مد بیاناراده باشد، لالزاً بسیار مفید است که این مصمیم را با کل ت 

صورت دعا در ناد مسیح باشد که لم ا انهداه ن بهرای ننهاه، مگههدمان بهرای مهرک ۀن ا طزیگد، به

دههد، منهاید مها را نجهات مندن دعای لفظد بههمصمیم ااقگی ن برای اعت د به اا را بیان کنیم. ای

نیری در بیان ایننه دعها کند، شامل ای ن ۀاردن ااقگد است ا مصمیمبلنه ندرش قلزد که اراهه مد

 ۀارد.ای باشد که شخص ااقگاً به مسیح ای ن مدمواند ن خهلالزاً مد

 یابندپ. ایامن و توبه، هر دو در طول زندگی ادامه می

ز زندند مسیحد در نظر نهرفتیم، ۀلا عنوان دا جنزۀ ای ن ۀاردن درا ای ن االیه ا موبه را بهانرچه م

شهود. بلنهه ۀنهها ندرشههای اما باید بدانیم که این ای ن ا موبه به ۀلاز زنهدند مسهیحد محهداد مند

نویهد مدیابند. عیسد به شانردانش امه مدعنوان مسیحد ادقلزد هستند که در کلر زندند مان به

بخشهیم" انهد مد، چناننه ما نیا کساند را که به ما اخها کردهاخایای ما را بزخشرازانه دعا کنند: "

ااطر نناه ا موبۀ ااقگد است. (، دعاید که ااقگد باشد، قخگاً شامل لم ا انداه رازانه به12:6)متد 

دارم، رسزنهش سهت مهدنویهد: "همهۀ کسهاند را کهه دا مسیح قیام کهرده بهه کلیسهای طهودینیهه مد

؛ م ایسه کنید بها دام قرنتیهان 19:3کن" )مناشفه  موبها  منایم، پ  لیور باشکنم ا مأدیب مدمد

10:7.) 

، الهد ای ن ا امیهد ا محزهت: ماندباقد مدنوید: "االصه این سه چیا پول  دربارو ای ن به ما مد

منظورش این است که ایهن سهه در رسارس (. قخگاً 13:13بارنرتین اینها محزت است" )اال قرنتیان 

مانند: انر ای ن، مانند، اما احت طً منظورش این است که ما ابد نیا باقد مدزندند کنوند باقد مد

اعت د به ادا برای فراهم کردن همۀ نیازهای ن است، پ  این ندرش هرنها متوقهف نخواههد شهد، 

اضوح بیان شهده کهه ایه ن ر هر مورد، این ننته بهحتد در عرص ۀینده نیا متوقف نخواهد شد. اما د

ای کهه مهن اکنهون نویهد: "زنهدند جسه ندیابد. همچنین پهول  مددر طول این زندند ادامه مد
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ااطر من داد زنهدند که به من محزت داشت ا جان اود را به اسیلۀ ای ن به پرس ادابهدارم، ف   

 (.20:2کنم" )لالطیان مد

دههد ا ر زندنی ن رخ مدف   ینزار د االیهبخش ا موبۀ نجات االیۀدرستد، ای ن بهبنابراین انرچه 

در هندام اقون، شامل ای ن ۀاردِن ااقگد است، اما ندرش قلزد موبه ا ای ن ف   در هندهام ایه ن 

قلزهد  هر رازه باید موبهۀ 4لر زندند مسیحی ن ادامه یابند.کشود. این ندرشها باید در ۀاردن ۀلاز مد

ایم ا ای ن به مسیح برای رفع نیازهای ن ا قدرت بخشیدن به ما برای برای نناهاند که مرمنب شده

 یک زندند مسیحد اجود داشته باشد.

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 دهندو ای ن ۀاردن را موصیف کنید؟دا جا  مشنیل .1

 بخش ح ی د را نام باید؟سه عامل واری برای ای ن نجات .2

مگریف کنید. این چه مفاامد با لهم ا انهداه دنیهوی یها پشهی ند دارد )م ایسهه موبه را  .3

 (؟10-9:7کنید با دام قرنتیان 

 موضیح دهید. بخش ااقگد داشته باشد؟مواند بدان موبه، ای ن نجاتۀیا شخص مد .4

 ه؟دهد؟ چرا یا چرا نۀیا ای ن ا موبه ف   در ۀلاز زندند مسیحد رخ مد .5

 

 برد شخصیسؤاالتی برای کار  .3

ایهد یها همچنهان در بخهش دانهش فنهری ا مأییهد ۀیا ش  شخصاً به مسیح اعت د کرده .1

عاطفد عوامل نجات هستید، بدان ایننه شخصاً به مسیح اعت د کنید؟ انر هنوز به مسهیح 

 کند؟درد مداید، به نظرمان چه چیای ش  را مر اعت د ننرده
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این کتاب افهاایش یافتهه، ۀیها ایه ن مهان بهه  انر دانش ا ۀناهد مان از ادا، با مخالگۀ .2

موانیهد ادا هم در کنار این دانش افاایش یافته است؟ چرا یا چرا نه؟ انر نهه، چهه کهاری مد

 بننید ما ای ن مان را م ویت کنید که بیشرت شود؟

کنیهد شناسید، بیشرت به اا اعهت د مداوبد منددر رااب  انساند، اقتد یک نفر را به .3

اوبد شنااتید؟ این ح ی ت دربارو نحوو افاایش اعت دمهان بهه از ایننه اا را نسزتاً به یا بگد

نوید؟ ش  در طول راز چه کارهاید باید بننید ما ادا را بهرت بشناسید ا عیسد ادا چه مد

 ال دد را بهرت بشناسید؟ا راح

ۀبنهد را بهه شه  مگلهیم  نجیهلااید، یا به نظرمان یهک ۀیا مابحال ااقگاً از نناه موبه کرده .4

شد؟ ۀیا به نظرمان ممنن است که کسد االصانه بهرای بخشهش اند که شامل موبه مندداده

 نناهان به مسیح اعت د کند، بدان ایننه االصانه از نناهان موبه کند؟

ۀیا ای ن ا موبهه، بخهش دامئهد زنهدند مسهیحد ش سهت، یها ایهن ندرشههای قلزهد،  .5

 اند؟ نتیجۀ ۀن در زندند مسیحد مان چه بوده است؟گیف شدهنوعد در زندند مان ضبه

 

 اصطالحات خاص .4

 اعت اد

 ای ن ۀاردن

 ای ن

 موبه

 بخشای ن نجات

 اعت د
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 16:3یوحنا 

"زیرا ادا به دنیا ۀن در محزت داشت که پرس یدانۀ اود را داد مها ههر کهه بهه اا ایه ن بیهاارد ههالک 

 بلنه صاحب زندند ابدی شود". ندردد،

 ________________________ 

 .336، صفحۀ ) ,1971Grand Rapids: Eerdmans(املللد عهدجدید ، مفسیر جدید بینانجیل بر اساد یوحنالئون موری ،  .1

 .113(، صفحۀ  ,1955Grand Rapids: Eerdmans) انجام شد ا بنار نرفته شدجان موری، فدیه  .2

 دربارو این سؤال که ۀیا مگمید برای نجات واری است. 27فصل مراجگه کنید به  .3

شهود یافهت مد فید ۀینهدهیک مزح  عالد دربارو طری د که ای ن به ادا باید بر هر لحظۀ زندند مسیحد ما چیره شود، در کتاب جان پایِپر،  .4

(1995Sisters, Ore.:Multnomah, .) 
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 مو دوستفصل بی

 اندگیشمردگی و فرزند خو عادل

 

 یابیم؟ ما چدونه ا چه زماند به جایداه قانوند درست در ناد ادا دست مد +

 + ماایای عضویت در اانوادو ادا چیست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

کنهد بهرای نجهات بهه مسهیح اعهت د در فصلهای قزل دربارو دعوت انجیل )که ادا از مها دعهوت مد

دهد( ا ای ن ۀاردن )که ما به دعهوت د جدید را در ما قرار مدکنیم(، مولد مازه )که ادا حیات راحان

م صهیر دیم. امها دهیم( صهحزت کهر انجیل با موبه برای نناه ا ای ن به مسیح برای نجات پاسهخ مهد

کند که برای بخشهش نناههان بهه مسهیح اعهت د ؟ دعوت انجیل از ما دعوت مدشودنناه ما چه مد

دعوت را برای ما امنانپذیر ساات. ما با ایه ن ۀاردن پاسهخ دادیهم ا  کنیم. مولد داباره پاسخ به این

برای بخشش نناهان به مسیح اعت د کردیم. اکنون قدم بگدی در فرایند بنارنیری فدیه در ما، این 

اش را بجا ۀارد، یگند در ااقع ۀمهرزش نناههان مها را است که ادا باید به ای منان پاسخ دهد ا اعده

باشهد ا اظههار کنهد کهه مها  اعالمیۀ قانونداین در مورد رابخۀ ما با رشیگت ادا، باید یک اعالم کند. 

 شویم.کامالً بخشیده شده ا دیدر مشمول مجازات مند

شمردند برای کلر ای ن مسیحد بسیار مهم است. اقتد مارمین لومر به ح ی هت درک صحیح عادل

مسیحد شهد ا از اوشهد جدیهدی کهه در انجیهل  اسیلۀ ای ن پد برد، اا یکشمردند ف   بهعادل

یافته بود، لایا شد. مسألۀ اساسد در اصهالحات پرامسهتان، مشهاجره بها کلیسهای کامولیهک رامهد 

شمردند بود. انر ما باید ح ی ت انجیل را برای نسلهای ۀینده حفظ کنیم، باید ح ی ت دربارو عادل

شهمردند، مهرز جداکننهدو انجیهل حیح عادلشمردند را درک کنیم. حتهد امهرازه دیهدناه صهعادل
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اسهیلۀ ایه ن، ا یهام اناجیهل درالهین دربهارو نجهات بهر اسهاد کتاب م دسد دربارو نجات ف   به

 اع ل نینوست. 

شهمردند را ذکهر کنهد، رصیحهاً عادلاقتد پول  فرایند ادا در بنارنیری نجات برای ما را مهرار مد

عهادل شهدنان را ، ا اواندهایده بود بهه سهوی اهود اوانهده اسهتکند: "اا کساند را که قزالً برنمد

(. ه نخهور کهه در فصهل قزهل موضهیح 30:8ا عادطن را نیا جهاه ا جهالل بخشهید" )رامیهان  شمرد

کند که شامل مولهد مهازه ا دادیم، در اینجا کلمۀ "اوانده است"، به دعوت مأایرنذار انجیل اشاره مد

 ن ۀاردن( از طرف ماست. بگد از دعوت مأایرنذار ا پاسخد کهه مها بهرای پاسخ با موبه ا ای ن )یا ای

شهمردند" اسهت. در اینجها پهول  ذکهر شویم، قدم بگدی در بنارنیری فدیهه، "عادلۀن پیش دم مد

 ".عادل شمردشدنان را دهد: "اواندهکند که ادا اودش ۀن را انجام مدمد

 عنوان پاسهخبههی ن مها ا ا بگد ازشمردند که این عادل دهداضوح مگلیم مدبگالاه، پول  نسزتاً به

" شه ردۀارد عهادل مددایه ن مه بهه عیسهد"کسهد را کهه نوید ادا ۀید. اا مدادا به ای ن ما مد

(. اا 28:3" )رامیان شویمعادل شمرده مد، بدان اجرای رشیگت، اسیلۀ ای ن"به( ا 26:3)رامیان 

بوساطت ادااند مها  ، ناد ادا سالمتد داریمای ن عادل شمرده شدیمبه نوید: "بنابراین چوننه مد

ک  بها اجهرای احنهام رشیگهت در حضهور ، مرجمۀ قدیم(. بگالاه، "ههیچ1:5عیسد مسیح" )رامیان 

شود" )لالطیهان به عیسد مسیح عادل شمرده مد بر اار ای ن ف   شود بلنهادا عادل شمرده مند

16:2.) 

شمردند، عمهل قهانوند فهوری عادلریف کنیم: موانیم ۀن را اینخور مگمد شمردند چیست؟ ماعادل

( ما 2داند ا )( نناهان ما را بخشیده شده ا عدالت مسیح را متگلق به ما مد1اداست که در ۀن اا )

 کند.را در نظر اودش عادل اعالم مد

شمردند کهه از عادل ما در موضیح عنارص این مگریف، اال به بخش دام ۀن اواهیم پرداات، اجهد

کنههد". دلیههل ایننههه بهها مرمیههب اارانههه بههه ایههن عنههارص اههدا "مهها را در نظههر اههودش عههادل اعههالم مد

ا اصهخالحات مربوطهه،  شمردندعادلپردازیم، این است که مأکید عهدجدید بر بنارنیری کلمۀ مد
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عزهارات نیها نشهان  در بخش دام این مگریف است، یگند اعالمیۀ قانوند از سوی ادا. امها بگضهد از

دانهد. شمردند را از ۀِن ما مددهند که این اعالمیه بر اساد این ح ی ت است که ادا اال عادلمد

اما  کنند،شمردند بر اعالمیۀ قانوند از سوی ادا یرکا مدانرچه اصخالحات عهدجدید برای عادل

 باید به هر دا جنزه رسیدند شود.

 یۀ قانونی از سوی خداستشمردگی شامل یک اعالمالف. عادل

شمردند یک اعالمیهۀ قهانوند از دهد که عادلدر کتاب م دد نشان مد عادل شمردنکاربرد کلمۀ 

ای دارد، امها (، مفهاهیم نسهرتدهDikaiooدر عهدجدیهد )یونهاند  عادل شمردنسوی اداست. فگل 

نیران جایهه دم ا از جملههاوانیم: "همۀ مر مفهوم بسیار متداال، "عادل اعالم کردن" است. مثالً مد

عهدالت سخنان عیسد را شنیدند ا به سزب ایننه از دست یحید، مگمید نرفته بودنهد اهدا را بهرای 

نجهام ایهن کهار ا -نسهااتندنیران، ادا را عادل ردم ا جایهم(. الزته 29:7کردند" )لوقا شنر مد اش

. ایهن مفههوم ایهن اصهخالح در کردنهدعالم اک  امنانپذیر نیست. بلنه ۀنها عدالت ادا را برای هیچ

، 26، 20:3ایم )رامیان نوید از طرف ادا عادل اعالم شدهعزارامد است که عهدجدید دربارو ما مد

 5:4طور ااص در رامیان (. مثالً این مفهوم به24:3؛ 16:2؛ لالطیان 10، 4:10؛ 30:8؛ 1:5؛ 28

ایه ن  شه رد،دینان را عهادل مدبدا که ابه  شود: "اما کسینه عمل ننند، بلنه ای ن ۀارددیده مد

موانهد ایهن باشهد کهه اهدا شود" )مرجمۀ قهدیم(. در اینجها منظهور پهول  منداا عدالت محسوب مد

سازد" )با ملییر دراند ۀنها ا کامل ساانت ۀنها از لحاظ ااالقد(، چون در این دینان را عادل مد"بد

داشتند که به ۀن منیه کنند. بلنه منظورش ایهن اسهت کهه  صورت ساااار بودند یا اع ل اودشان را

کند، نه بر اساد اع ل نینوی شان، بلنهه در پاسهخ بهه دینان را از نظر اود عادل اعالم مدادا بد

 ای ن شان.

شهمردند بها محنومیهت نیها شمردند یک اعالمیۀ قانوند است، در م ایسهۀ عادلاین ایده که عادل

نوید: "چه کسد برنایدنان ادا را مالمت اواهد کرد؟ ادا شود. پول  مدمداضوح دیده نسزتاً به

(. "محنهوم 34-33:8! پ  کیست که بتوانهد ۀنهها را محنهوم سهازد؟" )رامیهان منایدماهه مدۀنها را 
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اد محنومیت، عادل شمردند است که کردن" کسد، به این مگناست که اا را م رص اعالم کنید. متضر

نه باید به این مگنا باشد: "شخص را م رص اعالم نننید". این امر در این ح ی هت کهه زمیدر این پیش

عنوان پاسخ پول  به این احت ل است که کسهد یهک "امههام" را عمل عادل شمردن موس  ادا، به

 مواند در م ابل اعالمیۀ عدالت ادا قرار نیرد. برعلیه قوم ادا اعالم کند؛ این اعالمیۀ م صیر مند

کند مها د"، استفاده مکنداعالم مند" یا "ُمجرم کنداعالم مد  بارها از این کلمه با مفهوم "عادل پول

شمردند ادا با ما صحزت کند، اعالمیۀ اا که با اجود ایننه ما نناهنهاران م رصهیم، امها در از عادل

خصهیت شت دراند یا منهاید ماهینظر ادا عادل هستیم. باید مأکید کنیم که این اعالمیۀ قانوند به

دهد. ادا از لحهاظ "عهادل شهمردن"، یهک اعالمیهۀ قهانوند را دربهارو مها صهادر ما را هرنا ملییر مند

 قضایداست، که کلمۀ  قضایدشمردند یک امر اند عادلا نفتهکند. به همین دلیل الهیدانان نیمد

 یگند "مربوط به اع ل قانوند است".

 شود: شمردند قاهل مدمازه ا عادل جان موری، یایا مهمد بین مولد

شمردند، دااری اهدا در مهورد ماسهت. فهرق بهین ۀنهها مولد مازه، عمل ادا در ماست؛ عادل

دارد، مانند فرق بین عمل یک جراح ا یک قاضد است. اقتد جراح، رسطان داالد را برمهد

و جایداه دادنهاهد ار اا درب -کندددهد. قاضد این کار را مندر درامنان یک کاری انجام مد

 دهد.نناهد ما حنم مدنناهیم، اا بر اساد بددهد. انر بدما حنم مد

شمردند با مولد مازه یها م هدی  الوص انجیل به مشخیص این یایا بستدد دارد. انرعادل

شههود. اشههتزاه نرفتههه شههود، در ایههن صههورت دری بههرای انحههراف از اصههِل انجیههل بههاز مد

  1برای ایستادن یا افتادن کلیساست. شمردند همچنان اصلدعادل

 ب. خدا ما را از نظر خود عادل اعالم کرد

. در نظهر اا عهادل هسهتیمکند کهه مها طور ااص اعالم مدشمردند، بهادا در اعالمیۀ قانوند عادل

کنهد مها ههیچ جاایهد بهرای ننهاه ن این اعالمیه دا جنزه دارد. اال، به این مگناست کهه اعهالم مد

زیم، ایههن شههامل نناهههان نذشههته، حههال ا ۀینههده اسههت. پههول  بگههد از مزحهه  طههوطند پههردامند



 

 

 
529 

( ا مزح  داال پرانتا دربارو نناه باقی نهده 21:5-1:4اسیلۀ ای ن )رامیان شمردند ف   بهعادل

نوید چه چیای بر کسانینه در زندند مسیحد، به مزح  اصلد اود در کتاب رامیان بازنشته ا مد

کند: "پ  دیدر بهرای کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح اند، صدق مدل شمرده شدهبا ای ن عاد 

(. از ایهن لحهاظ، کسهانینه عهادل 1:8اجهود نهدارد" )رامیهان  محنهومیتدبرند ههیچ عیسد برس مد

کننهد. ایهن یگنهد مها مهتهم بهه ههیچ م صهیر یها اند، هیچ جااید برای نناه پرداات مندشمرده شده

کننهده اسهت؟ کیست که بر برنایهدنان اهدا مهدعد شهود؟ ۀیها اهدا کهه عادلمحنومیتد نیستیم: "

، مرجمۀ قدیم(. ادا در عمهل 34-33:8کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ ]محنومشان کند[" )رامیان 

 کند.شمردند، بخشش کامل نناهان را به ما ارزاند مدعادل

کند، چهون مشنل ن را کامالً رفع مند ، ایننناهان ما بخشیده شدهاما انر ادا رصفاً اعالم کند که 

کند. ما در جایداهد اهواهیم بهود کهه ۀدم پهیش از ف   ما را از لحاظ ااالقد در ناد ادا انثد مد

دا مجرم نزود، اما ناارش عدالت در ناد ادا اا در ناد ا -انجام کار درست یا لل  در نظر ادا داشت

کنهد نناههان مها بخشهیده شمردند را که ادا اعالم مدرا هم بدست نیاارده بود. این اجه اال عادل

نشان داد، در این مصویرعالمت منها نشاندهندو نناههاند اسهت کهه  1. 22موان در مصویر شده، مد

 شمردند بخشیده شده است.به حساب ما نذاشته شده، که کامالً در عادل

 

 

 

                                                                                     

 شمردند استبخشش نناهان، یک بخش از عادل

 1. 22مصویر 

به هرحال، این حرکت برای دستیابد به لخف ادا کافد نیست. بلنه باید از جایداه ااالقهد انثهد 

ن را به جایداه عدالت مثزت در ناد ادا برایم، عدالت زندند در اطاعت کامهل از اا. بنهابراین نیازمها

 _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _

_ _ _ 
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نشهان داد، کههه در ۀن عالمههت مثزهت نشههاندهندو نهاارش عههدالت در نههاد  2. 22مهوان در مصههویر مد

 اداست.

 

 

 

 شمردند استنسزت دادن عدالت مسیح به ما، بخش دیدر عادل

 2. 22مصویر 

 اعهالم کنهد، انثهدمنها در نظر اود دا باید ما را نهاشمردند این است که بنابراین، اجه دام عادل

باشیم. در ااقهع، اا بایهد اعهالم کنهد کهه مها شایسهتدد عهدالت  عادلبلنه در ااقع ما باید در نظر اا 

کامل را در ناد اا داریم. ناهد ااقات عههدعتیق دربهارو اهدا نفتهه کهه اا ایهن عهدالت را بهه قهومش 

ردای ا  جهاتنویهد: "اا مهرا بها جامهۀ نا اودشان ۀن را بدست نیااردند. اشگیا مددهد، انرچه ۀنهمد

طور مشهخص دربهارو ۀن صهحزت (. اما پول  در عهدجدید به10:61" )اشگیا عدالت پوشانیده است

نویهد: "لنهن الحهال بهدان رشیگهت، عنوان راه حلر نیازمان بهه عهدالت، بهه مها مدکند. پول  بهمد

 اهدا کههعهدالت دهنهد؛ یگنهد عدالت ادا ظاهر شده است، چناننه مورات ا انزیا بر ۀن شهادت مد

، مرجمهۀ 22-21:3، به همه ا کل ۀناند که ای ن ۀارند" )رامیان بوسیله ای ن به عیسد مسیح است

عنوان عهدالت بهه حسهاب اا بهه رد ا اهدا ۀن ایه ن رانوید: "ابراهیم بهه اهدا ایه ن ۀا قدیم(. اا مد

ل شهد، چهون (. این از طریق اطاعت مسیح حاصه6:15؛ ن ل قول از پیدایش 3:4" )رامیان نذاشت

نوید: "به ه ن طریق بسیاری شمردند با ای ن مدپول  در پایان این مزح  نسرتده دربارو عادل

(. پ  اجه دام در اعالمیۀ اهدا 19:5" )رامیان شوندعادل شمرده مدهم درنتیجۀ عدالت یک نفر، 

 یستدد عدالت کامل در ناد اا براورداریم. شمردند این است که از شااز عادل

مواند اعالم کند که ما شود: انر در ااقع ما م رصان نناهناریم، چدونه ادا مدما سؤاطمد ایجاد مدا

موانهد پردازیم ا از شایستدد عدالت کامهل براهورداریم؟ اهدا چدونهه مدهیچ جااید برای نناه مند

 + + + + +

 + + + + +

+ + 
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سؤاطت مها را  اعالم کند که ما م رص نیستیم، بلنه عادل هستیم، اقتد در ااقع ناعادل هستیم؟ این

 کنند.به سوی ننتۀ بگدی هدایت مد

 دهدم کند، چون او عدالت مسیح را به ما نسبت میتواند ما را عادل اعال پ. خدا می

دههد، یگنهد اهدا عهدالت مسهیح را از ۀِن مها نوییم ادا عدالت مسیح را بهه مها نسهزت مداقتد مد

نیهرد. اا ۀن را بهه "حسهاب" مها د، در نظهر مدعنوان چیهای کهه بهه مها مگلهق دار داند، یها ۀن را بههمد

عنوان عدالت بهه حسهاب اا بهاوانیم: "ابراهیم به ادا ای ن ۀارد ا ادا ۀن ای ن را نذارد. ما مدمد

دهد: "اما کسینه عمل ننند، (. پول  موضیح مد6:15، ن ل قول از پیدایش 3:4" )رامیان نذاشت

. چناننهه شهودمحسهوب مدلت شه رد، ایه ن اا عهداا عهادل مددینان ر بلنه ای ن ۀارد به اا که بد

ل" ، بدان اع داردادا برای اا عدالت محسوب مدکند که دااد نیا اوش حالد ۀن ک  را ذکر مد

نوید ما "عخیه شود. پول  مد، مرجمۀ قدیم(. به این طریق، عدالت مسیح از ۀِن ما مد6:4)رامیان 

 (.17:5ایم )رامیان هرایدان عدالت" را دریافت کرد

ه یا عدالت به یک های کتاب م دد با ایدو نسزت دادن ننااین سومین بار است که در مخالگۀ ۀموزه

ایم. اال، اقتد ۀدم نناه کرد، نناه اش به ما نسزت داده شد؛ ادای پدر ۀن شخص دیدر مواجه شده

ح رنج کشید ا برای نناهان ما ُمهرد، ننهاه دام، اقتد مسی 2را از ۀِن ما دانست ا بنابراین از ۀِن ما شد.

اکنون در ۀموزو  3ما به مسیح نسزت داده شد؛ ادا ۀن را متگلق به اا دانست ا اا جاای ۀن را پرداات.

بینیم. عهدالت مسهیح بهه مها نسهزت داده شهد ا شمردند، برای سومین بار نسزت دادن را مهدعادل

رایدان بهه عدالت ما نیست، بلنه عدالت مسیح است کهه بهه داند. اینبنابراین ادا ۀن را از ۀِن ما مد

مواند بدوید ادا مسیح را "حنمت، عهدالت، قداسهیت ا اونزههای ما عخا شده است. پ  پول  مد

نویهد ههدف اش ایهن اسهت کهه در مسهیح (. ا پهول  مد30:1ۀزادی نردانیده است" )اال قرنتیان 

کنم، بلنهه شود منیه منهدام م ررات رشیگت عاید مدیافت شود: "من دیدر به عدالت اود که از انج

رسچشهمه  از اهدابر ای ن استوار است ا  عدالتام. این اسیلۀ ای ن به مسیح دارای عدالت شدهبه
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ااطر اعه ل اهودش دانهد عهدالتد کهه در نهاد اهدا دارد، بهه(. پهول  مد9:3نیرد" )فیلیپیان مد

 (.22-21:3ۀید )م ایسه کنید با رامیان د مسیح مدنیست؛ این عدالت اداست که از طریق عیس

برای اصِل انجیل واری است که ادا ما را عادل یا پارسا اعالم کند، نهه بهر اسهاد اضهگیت ااقگهد 

داند. این مفهاات عدالت یا قداسیت ما، بلنه بر اساد عدالت کامل مسیح که ادا ۀن را از ۀِن ما مد

داران اصالحات بود. پرامستان از زمان مارمین لومر مأکید کهرده  اصلد پرامستان ا کامولیک رامد در

 وید ما نیست.کند ا این اصالً بر اساد نیندران عوض مند شمردند، ما را ازکه عادل

شهمرد، در ایهن کرد ا بگد بر اساد نینهویی ن عهادل مدشمردند، ما را از دران عوض مدانر عادل

ر ین زندند کهامالً عهادل محسهوب شهویم، چهون همیشهه ننهاه دموانستیم در ا( هرنا مند1صورت )

بهود )نناههاند کهه پهیش از ( هیچ مدارکد برای بخشش نناهان نذشهته مند2ماند ا )زندند ما مد

موانسهتیم مخمهنئ باشهیم کهه نهاد اهدا عهادل ایم( ا بنهابراین هرنها مندملییر درانهد مرمنهب شهده

چوننهه بهه  نویهد: "په ددادیم، اقتینهه اا مز دست مهدهستیم. ما اطمیناند را که پول  داشت، ا

، ناد ادا سهالمتد داریهم بوسهاطت اداانهدمان عیسهد مسهیح" )رامیهان ای ن عادل شمرده شدیم

نرفتیم، هرنها ایهن شمردند را یک چیا دراند در اودمان در نظر مد، مرجمۀ قدیم(. انر عادل1:5

اکنون برای ۀنان که در مسیح عیسهد هسهتند، دیدهر  اطمینان را نداشتیم که با پول  بدوییم: "پ 

، مرجمۀ هاارو نهو(. مها "بهه دل راسهت، در ی هین ایه ن" ههیچ 1:8نیست" )رامیان  هیچ محنومیتد

اطمیناند از بخشش در ناد ادا، هیچ اطمینهاند کهه مها را بهه اا نادیهک کنهد، نداشهتیم )عاانیهان 

زت کنهیم ( صح17:5عدالت" )رامیان  عخیۀ رایدانو "موانستیم دربار ، مرجمۀ قدیم(. ما مند22:10

ادا حیات جااداند در ادااند مها عیسهد مسهیح" اسهت )رامیهان  "نگمت ]عخیۀ رایدان[یا بدوییم: 

 ، مرجمۀ قدیم(.23:6

شمردند بسیار متفاات اسهت. کلیسهای کامولیهک رامهد، ادراک کامولیک رامد سنتد دربارو عادل

د مر مدند که ما را از دران عوض مدداشمردند را چیای مدعادل کنهد. شهاید کند ا در دران م در

نیرد، بلنهه در نظر مند نسزت داده شدهشمردند را بر اساد عدالت بتوان نفت این دیدناه، عادل
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ا ما را از دران ا  نذارددر درامنان مدیگند عدالتد که ادا در ااقع  -ال ا شدهبر اساد عدالتد که 

  4کند.ااالقد ااقگی ن عوض مد از لحاظ شخصیت

موانند مخمنئ شمردند این است که مردم مندنتیجۀ این دیدناه سنتد کامولیک رامد دربارو عادل

باشند که در "جایداه فید" هستند، یگند جایینه پذیرش ا لخف کامل ادا را مجربه کنند. بگهالاه، 

ا در یهر اساد میاان عدالتد که ال ها شهده شمردند را بدر این دیدناه، مردم درجات نونانون عادل

شهمردند کنند. نهایتاً عواقب منخ هد ایهن دیهدناه دربهارو عادلدران شان نذاشته شده، مجربه مد

این است که حیات ابدی ما با ادا، ف   بر اساد فهید اهدا نیسهت، بلنهه مها حهدادی بهر اسهاد 

نوید: "چون حیات ابدی عادل شهمرده باشد. چناننه یک الهیدان کامولیک مدشایستدد ما نیا مد

شده، هم عخیۀ فیضد اسهت کهه موسه  اهدا اعهده داده شهده ا ههم پاداشهد بهرای اعه ل نینهو ا 

شایستدیهای اود شخص است... همامان اع ل سودمند، عخایای ادا ا اعه ل در اهور سهتایش 

سهان ا عدالت درانهد انبخش به به این مرمیب، نسزت دادن شایستدد نجات 5باشند".انسان نیا مد

 کند."اع ل نینو"، نهایتاً اصِل انجیل را نابود مد

ای بهرای اصهالحات بهود. اقتهد اها اهوش اضهوح دیهد ا اندیهاهاین چیای است که مارمین لومر به

سوزی بهارگ در رسارس انجیل، ااقگاً اا اوش نجات کامالً رایدان در عیسد مسیح شد، مانند ۀمش

کند: "زیرا که مهاد ننهاه  شد. اما این ف   بازیابد انجیل االیه بود که اعالم مددنیای متمدن منترش

[ حیات جااداند در ادااند ما عیسد مسیح" )رامیهان عخیۀ رایدان ادا] ادا نگمتموت است، اما 

کند: "پ  دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برسه ، مرجمۀ قدیم( ا مأکید مد23:6

 (. 1:8اجود ندارد" )رامیان  یچ محنومیتدهبرند مد

 خاطر شایستگی خودمانشمردگی کامالً با فیض خداست، نه بهج. عادل

موانهد اهود را در نهاد ک  هرنا منددهد هیچموضیح مد 20:3-18:1بگد از ایننه پول  در رامیان 

شهود" ل شهمرده مندادا عادل ش رد )"زیرا هیچ انساند در نظر ادا با انجهام احنهام رشیگهت عهاد 

انههد ا از جههالل اههدا قههارص دهههد: "زیههرا همههه ننههاه کرده(، ادامههه داده ا موضههیح مد20:3رامیههان 
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ای کهه در عیسهد مسهیح اسهاطت ۀن فدیههشهوند بهعهادل شهمرده مد به فید اا مجاناً باشند، ا مد

ستیم". چون ما ، مرجمۀ قدیم(. "فید" ادا یگند "لخف اا که ساااارش نی24-23:3است" )رامیان 

رایدان از دستیابد به لخف ادا کامالً ناموانیم، منها راه برای عادل اعالم شدن، این است که ادا بهه

زیهرا بهه دههد: " اسیلۀ فید ا کامالً جدا از کارمان، برای ما فراهم کند. پول  موضیح مدنجات را به

کهار شه  نیسهت بلنهه بخشهش ایهد ا ایهن اداسهت کهه شه  از راه ایه ن نجهات یافته سزب فهید

اداست. این نجات نتیجۀ اع ل ش  نیست، پ  هیچ دلیلد اجود ندارد کهه کسهد بهه اهود فخهر 

اضوح در م ابل اع ل یا شایسهتدد (. فید به7:3؛ م ایسه کنید با میتود 9-8:2کند" )افسسیان 

ننهاه مها را بهه مسهیح  عنوان دلیل ادا برای عادل شمردن ما قرار نرفته اسهت. اهدا مجزهور نزهودبه

ااطر لخهف اا بهود کهه مها شایسهتۀ ۀن نسزت دهد یا عدالت مسیح را به ما نسزت دهد؛ این ف   بهه

 نزودیم. 

اسیلۀ فید اسهت، به ف  شمردند به همین دلیل، لومر ا اصالحدرایان دیدر مأکید کردند که عادل

نفهت مها از طریهق فهرق داشهت کهه مدنه با فید بگالاو شایستدد ما. این با مگلیم کامولیک رامهد 

فید ادا بگالاو شایستدد اود عادل شمرده شدیم، یگند ۀن شایستدد که با ااجد رشای  ساانت 

شهمردند ا رشهد در جایدهاه فهید از طریهق اعه ل نینهوی ن بهه ۀن اود برای دریافت فیِد عادل

 یابیم. دست مد

 شامردچ. خدا از طریق ایاممنان به مسیح، ما را عادل می

یچ ارزش و شایستگی در هشمردگی است، اما ای برای دستیابی به عادلایامن وسیله .1

 خود ندارد. 

ۀیهد. پهول  بها بخش مدشمردند بگد از ای ن نجاتما در ۀلاز این فصل، به این پردااتیم که عادل

از  ۀاردیهم مها ما هم بهه مسهیح عیسهد ایه ندهد: "اضوح نشان مدبیان این مخلب، این مرمیب را به

، زیهرا کهه از اعه ل رشیگهت ههیچ برشهی عادل شهمرده شهویمای ن به مسیح ا نه از اع ل رشیگت 

دههد کهه اال ، مرجمۀ قدیم(. در اینجها پهول  نشهان مد16:2عادل شمرده نخواهد شد" )لالطیان 
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را پهذیرفت ا نوید "با ای ن" بایهد مسهیح ۀید ا به منظور عادل شمردن است. همچنین مدای ن مد

در  4(. کهلر بهاب 26، 25:3شه رد" )رامیهان ۀارد عهادل مدمهد ایه نادا "کسد را که به عیسهد 

اسیلۀ ای ن عادل شمرده شدیم نه با اع ل، ه نخور که رامیان، دفاعیۀ این ح ی ت است که ما به

، 1:5یم" )رامیهان عادل شهمرده شهد "به ای ننوید: ابراهیم ا داااد عادل شمرده شدند. پول  مد

 مرجمۀ قدیم(.

ااطر نینوید ذامد ای ن مان عادل شمرده شدیم، چناننه نوید نوید ما بهکتاب م دد هرنا مند

دههد کهه فنهر کنهیم ایه ن مهان ای ن مان در ناد ادا شایسته اسهت. ایهن هرنها بهه مها اجهازه مند

وید ما "از طریهق" ایه ن مهان عهادل ننیرد. بلنه کتاب م دد مدمنهاید مورد لخف ادا قرار مدبه

شهمردند بهه مها عخها ای است که از طریهق ۀن عادلشویم، با این ادراک که ای ن اسیلهشمرده مد

شود، اما به هیچ عنوان عملد نیست که شایستدد یا لخف ادا را برای مها بدسهت ۀارد. بلنهه مها مد

 (.19-17:5میان شویم )را ااطر شایستدد عمل مسیح عادل شمرده مدف   به

 شمردگی برگزید؟ای برای دریافت عادلعنوان وسیلهچرا خدا ایامن را به .2

اسههیلۀ ۀن عنوان ندههرش قلزههد برنایههد مهها بهرا بههه ایهه ناههدا  چههرامههوانیم بپرسههیم کههه امهها مهها مد

شهمردند را بهه همهۀ یهرد کهه عادلموانسهت مصهمیم بدشمردند را بدست ۀاریم. چرا ادا مندعادل

دهنهد؟ یها قهانع هسهتند؟ یها کنند؟ یا اوشد اود را نشان مدبدهد که االصانه محزت مدکساند 

شهمردند ای بهرای دریافهت عادلعنوان اسهیلهرا به ای نفرامن هستند؟ یا حنیم هستند؟ چرا ادا 

 برناید؟

. منها ندرش قلزد است کهه کهامالً بهراالف اابسهتدد بهه اودمهان اسهت ای نااطر ایننه ظاهراً به

شوم! دیدر به اودم یا اعه ل نوییم: "من مسلیم مدرایم، اساساً مداقتد با ای ن به ناد مسیح مد

موانم اودم را در ناد ادا عادل سهازم. بنهابراین، دانم که هرنا مندنینویم منیه نخواهم کرد. من مد

مها جایدهاه عهدالت را عخها کنم ما در نهاد اهدا بهه کنم ا کامالً به مو منیه مدعیسد به مو اعت د مد

کند". به این مرمیب، ای ن براالف اعت د به اودمان است ا بنهابراین ندرشهد اسهت کهه کهامالً در 
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کند، بلنهه کهامالً بهه عخیهۀ رایدهان فهید اوِر نجات است که اصالً به شایستدد اودمان منیه مند

متنهد  ایه ن"پ  این اعهده بهه دهد: کند. پول  با بیان این مخلب ۀن را موضیح مدادا منیه مد

ا بهرای یهامد نسهل ابهراهیم اعتزهار داشهته باشهد" )رامیهان  ما ۀن بر فید ادا اسهتوار بهودهاست، 

کردنهد کهه (. به همین دلیل اصالحدرایان از زمان مارمین لومر بهه بگهد، قاطگانهه پافشهاری مد16:4

 از طریهق ایه ن ف  ا نیست، بلنه شمردند از طریق ای ن بگالاو شایستدد یا عمل نینوی معادل

اید ا ایهن کهار شه  نیسهت بلنهه نجات یافته ای ن از راهاست. "زیرا به سزب فید اداست که ش  

بخشش اداست. این نجات نتیجۀ اع ل ش  نیست، پ  هیچ دلیلد اجود ندارد که کسد به اود 

در نظهر اهدا بها انجهام احنهام  نویهد: "ههیچ انسهاند(. پول  بارهها مد9-8:2فخر کند" )افسسیان 

منهرار  4:5؛ 11:3؛ 16:2(؛ ایهن ایهده در لالطیهان 20:3شهود" )رامیهان رشیگت عادل شمرده مند

 شده است. 

 ایم، چیست؟منظور یعقوب از اینکه ما با اعامل عادل شمرده شده .3

کهه چدونهه بینیهد نوید: "پ  مدۀیا این با رسالۀ یگ وب سازنار است؟ منظور یگ وب چیست که مد

(. در 24:2" )یگ هوب شهوداسهیلۀ اعه ل اهود عهادل شهمرده مدبهانسان نه ف   از راه ای ن بلنهه 

کنهد. در اسهتفاده مد شهمردندعادلطرز متفاامد از پول ، از کلمهۀ اینجا باید بدانیم که یگ وب به

مفههوم مههم،  ای دارد ا ایهنمفهاهیم نسهرتده شهمردندعادلۀلاز این فصل موجهه کهردیم کهه کلمهۀ 

مواند بهه ایهن مگنها باشهد مد dikaioo"عادل اعالم شدن" است، اما باید موجه کنیم که کلمۀ یوناند 

که "منایان سااته یا نشان دهید که عادل هستید". مثالً عیسد به فریسیان نفت: "ش  هستید که 

، مرجمهۀ قهدیم(. 15:16، لینن ادا عارف دلهای ش ست" )لوقا مناییدعادل مداود را پیش مردم 

کردنهد نهاد اهدا "ُمجهرم در اینجا ننته ایهن نزهود کهه فریسهیان بهه ههر طهرف رفتهه ا رشعهاً اعهالم مد

کردند به دیدران نشان دهند که با اع ل ظاهریشان عادل هستند. نیستند"، بلنه همیشه سگد مد

، 15:16لوقها دانست ح ی ت براالف این اسهت: "لهینن اهدا عهارف دلههای ش سهت" )عیسد مد

مرجمۀ قدیم(. همچنین یند از مگلمین رشیگت که با این سؤال عیسد را امتحان کرد که اا باید چه 
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اوبد به االین سؤال عیسد جواب داد. اما اقتد عیسهد بهه اا کار کند ما اارث حیات ابدی شود، به

نوید: "لینن اا چهون دنفت: "این کار را بنن که زندند اواهد داشت"، اا راضد نشد. لوقا به ما م

، مرجمهۀ 29-28:10، به عیسد نفهت: "ا همسهایه مهن کیسهت؟" )لوقها اواست اود را عادل مناید

اواسهت در نهاد اواست رشعاً اعالم کند که از نظر اهدا ُمجهرم نیسهت؛ بلنهه مدقدیم(. حاط اا مند

بهه مگنهای  شهمردن، لعهاد های دیدهر کلمهۀ کردند، "اود را عادل بن ید". منونهکسانینه نوش مد

 شود.یافت مد 4:3؛ رامیان 35:7؛ لوقا 19:11دهد" در متد "اود را عادل نشان مد

منها به این ح ی ت اابسهته اسهت کهه "عهادل نشهان دادن"، مفههوم پذیرفتهه نه 2مفسیر ما از یگ وب 

بد بها ههدف اواست، بلنه با موجه به این است که این مفهوم بهه عادل شمرده شدهشده برای کلمۀ 

اواهد نشان بدهد که موافهق ع النهد محهد بها االیۀ یگ وب در این بخش سازنار است. یگ وب مد

نوینهد اواهد برعلیه کساند صحزت کند که مدانجیل، "ای ند" است که اصالً ای ن نیست. اا مد

بدان اع ل به من نوید: "ای ن اود را شود. اا مدای ن دارند، اما ملییری در زندنیشان دیده مند

، مرجمۀ قدیم(. "زیرا چناننه 18:2بن  ا من ای ن اود را از اع ل اود به مو اواهم منود" )یگ وب 

، مرجمهۀ 26:2بدن بدان راح ُمرده است، همچنهین ایه ن بهدان اعه ل نیها ُمهرده اسهت" )یگ هوب 

لد" ندارد، اصالً ای ن ااقگهد "اع  نوید "ای ند" که هیچ نتیجه یاقدیم(. یگ وب در اینجا ف   مد

شهمردند )از کنهد، ایننهه عادلنیست؛ این ای ن "ُمرده" است. اا مگلهیم ااضهح پهول  را اننهار مند

اسیلۀ ای ن ا بدان اع ل رشیگت است؛ بلنهه ف ه  لحاظ اعالم جایداه قانوند در ناد ادا( ف   به

دههد شهخص، عهادل ظاهری که نشهان مدشمردند" گند "عادلی -کندح ی ت متفاامد را مأیید مد

اش را در زندند شخص بزینیم. به عزهارت دیدهر، یگ هوب افتد که نشانهاست ا ف   زماند امفاق مد

". این چیهای تدهد که عادل اسنشان مداسیلۀ اع ل هنوید انسان "نه ف   از راه ای ن بلنه بمد

 (.24 -19:5؛ لالطیان 5:13است که پول  هم با ۀن موافق بود )دام قرنتیان 
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 وسیلۀ ایامن. شمردگی فقط بهنتایج عملی عادل .4

اسیلۀ ای ن، بسیار مهم است. اال، این ۀموزه به ما موانهاید شمردند ف   بهنتایج عملد ۀموزو عادل

موانسهتند اهود را در نهاد اهدا عهادل سهازند، دانند هرنا مندبخشد که به لیرای نداراند که مدمد

شهود، په  ههر اسیلۀ ای ن دریافت مدبه ف  قگد دهیم. انر نجات، عخیۀ رایدان است که اا امید

مهوان بهه ۀن رایدان اراههه شهده ا مدمواند امیداار باشد که حیات ابدی بههشنود، مدکه انجیل را مد

 دست یافت. 

نناههاند را کهه کنهد جهاای را مجزهور مند بخشد که ادا هرنها مهادام، این ۀموزه به ما اطمینان مد

عادی نناه  عواقبااطر خشیده شده، پرداات کنیم. الزته شاید ما بهااطر شایستدیهای مسیح ببه

کشهد، ممنهن اسهت همچنهان مها ۀاهر عذاب بنشیم )شخص مگتاد به النل که از نوشیدن دست مد

ود ُعمر ضگف جس ند داشته باشد، ا دزدی که عادل شمرده شده، ممنن است همچنان مجزهور شه

ا ر به زندان براد ما جاای ُجرمش را بپردازد(. بگالاه، انر ما بهه نااطهاعتد از اهدا ادامهه دههیم، اا مها 

را برای محزت به ما ا برای نینوید مها  (، این کار11-5:12کند )مراجگه کنید به عاانیان مد مأدیب

بدیرد یا مها  انت امما  نذشته ازااطر نناهان اواهد بهمواند یا منددهد. اما ادا هرنا مندانجام مد

"په  دیدهر با اشم ا برای ۀسیب رساندن، ما را منزیه کند. یا  بپردازیم ۀنها راجاای را مجزور کند که 

برند ههیچ محنهومیتد اجهود نهدارد" )رامیهان برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برس مد

در نهاد اهدا شهود کهه مها موسه  اا پذیرفتهه  (. این ح ی ت باید باع  اوشد زیاد ما ا اطمینان1:8

 ایستیم. دعنوان افراد "عادل" معنوان "ُمجرم"، بلنه بهشده ا ما ابد در م ابل اا نه به

 ح. فرزند خواندگی

اندیا دیدری هم هست که ادا در زمان مسیحد شدن بهه مها شمردند، امتیاز شدفتعالاه بر عادل

فرزند موانیم فرزند اواندند را اینخور مگریف کنیم: . ما مداندندفرزند او کند، یگند امتیاز عخا مد

 سازد.اش مداواندند عمل اداست که درنتیجۀ ۀن، ما را اعضای اانواده
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؛ 12:1شهود )یوحنها انرچه فرزند اواندند امتیازی است که در زمان مسیحد شدن بهه مها عخها مد

شهمردند ا مولهد مهازه ین امتیاز، مت یها از عادل، اما به هرحال ا(2-1:3؛ اال یوحنا 26:3لالطیان 

اش بهه مها شمردند را بدان امتیازات فرزنهد اوانهدند در اهانوادهموانست عادلاست. مثالً ادا مد

موانست نناهامنان را بزخشد ا جایداه قانوند درستد در ناد اود به ما عخا کنهد، بدهد، چون اا مد

موانست ما را از طریق مولهد مهازه از لحهاظ راحهاند . همچنین مدبدان ایننه ما را فرزندان اود سازد

 -اش را بهه مها ندههدزنده کند، اما اعضای اانوادو اود نسازد ا امتیازات مخصوص اعضهای اهانواده

نیرند. مگلیم کتاب م دد دربارو فرزند اواندند، بیشهرت مثالً فرشتدان ظاهراً در این م وله قرار مد

 کند.کند، یرکا مددا ا قومش که نجات برای ما فراهم مدبر رااب  شخصد با ا

نوید: "امها بهه ۀن کسهاند کهه اا را قزهول کند ا مدیوحنا فرزند اواندند را در ۀلاز انجیلش ذکر مد

، مرجمۀ قدیم(. بهرعن ، کسهانینه بهه مسهیح 12:1" )یوحنا فرزندان ادا نردندکردند قدرت داد ما 

اند، بلنهه نیسهتند یها در اهانوادو اا بهه فرزنهد اوانهدند پذیرفتهه نشهده ای ن ندارند، فرزنهدان اهدا

( هستند. 6:5؛ 2:2، مرجمۀ قدیم( ا "فرزندان مگصیت" )افسسیان 3:2"فرزندان لضب" )افسسیان 

(، 41:8انرچه یهودیاند که مسیح را رد کردند، سگد کردند ادعا کنند که ادا پدرشهان بهود )یوحنها 

داشهتید... شه  فرزنهدان پهدر اهود بهود، مهرا داسهت مدانر ادا پدر ش  مدعیسد به ۀنها نفت: "

 (. 44-42:8ۀارید" )یوحنا شیخان هستید ا ۀرزاهای پدر اود را به عمل مد

طور اهاص فرزنهدان دهنهد کهه اکنهون مها بههرساطت عهدجدید بارها دربارو این ح ی ت شهادت مد

شوند، ید: "زیرا همه کساند که از راح ادا هدایت مدنوادا، اعضای اانوادو اا هستیم. پول  مد

را  راح پرساواندندان شوید بلنه اید ما باز مرس. از ۀنرا که راح بندند را نیافتهپرسان ادا اندایشان 

دههد کهه راح ههای مها شههادت مد کنیم. هه ن راح بهراید که به ۀن ابا یگند ای پهدر نهدا مهدیافته

ارث بها مسهیح، انهر ناه فرزندانیم، ااراان هم هستیم یگند اراه ادا ا ههمهستیم. ا هر  ادا فرزندان

 ، مرجمۀ قدیم(.17-14:8رشیک مصیزت های اا هستیم ما در جالل ای نیا رشیک باشیم" )رامیان 
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عنوان اعضای اانواده با یندیدر در ارمزاطیم؟ قخگهاً همینخهور اما انر ما فرزندان اداییم، پ  ۀیا به

یم سهه یهک اهانوادهشهود بها ههم در ع، این فرزند اواندند در اهانوادو اهدا باعه  مداست. در ااق

نوید ما فرزندان ابراهیم نیها هسهتیم: شویم، حتد با یهودیان ای ندار در عهدعتیق، چون پول  مد

شوند. بلنه نفته شده است: "نسل مو از اند، فرزندان اا شمرده مند"همۀ کساند که از نسل ابراهیم

اق اوانده اواهد شد". بهه دیدهر سهخن، فرزنهدان جسه ند نیسهتند کهه فرزنهد اداانهد، بلنهه اسح

رو نهو(. اا در لالطیهان ، مرجمهۀ ههاا8-7:9شهوند" )رامیهان فرزندان اعده نسهل ابهراهیم شهمرده مد

ندان کنیها باشیم... فرز دهد: "لینن ما ای برادران، چون اسحاق فرزندان اعده مدبیشرت موضیح مد

، 6:3، مرجمهۀ قهدیم؛ م ایسهه کنیهد بها اال پهرتد 31، 28:4تیم بلنه از زن ۀزادیهم" )لالطیهان نیس

 داند(. اقتد پرتد زنان ای ندار را دارتان سارا در عهد مازه مد

عنوان فرزندان ادا، در عهدعتیق کامالً درک نشهد. دهد جایداه فرزند اواندند بهپول  موضیح مد

بردیم... رشیگت مربد ما شد ما ۀمدن ای ن، محت مراقزت رشیگت به رس مدنوید: "ما پیش از اا مد

اسیلۀ ای ن پارسا ]عادل[ شمرده شویم. اما اکنون که ایه ن ۀمهده، دیدهر زماند که مسیح بیاید ا به

" رسهان اداییهدپااسهخۀ ایه ن، در مسهیح عیسهد، شه  همهه بهزیر دسِت ۀن مربهد نیسهتیم. زیهرا 

امالً صهحزت دربهارو اهدا که، مرجمۀ هاارو نو(. به این مگنا نیست که عههدعتیق 26-23:3)لالطیان 

عنوان پدر ما را حذف کرد، چون در بخشهای متگدد، ادا اودش را پدر فرزندان ارساهیل ا ۀنهها را به

(. اما انرچه قوم ارساهیل 10:2؛ 6:1؛ مالکد 7-6:43؛ اشگیا 13:103فرزندان اود نامید. )ماامیر 

عنوان پدر ۀناه بودند، اما منافع ا ماایای کامل عضویت در اانوادو اهدا ا مشهخیص ود ادا بهاز اج

کامل این عضویت ظاهر نشد، ما ایننه مسیح ۀمد ا راح پرس ادا در قلب مان جاری شهد کهه بها راح 

 داد که ما فرزندان اداییم. ما شهادت مد

(، اما باید موجه کنیم که حالهت 2:3)اال یوحنا ما فرزندان اداییم  اکنوننوید انرچه عهدجدید مد

دیدری هم هست که فرزند اواندند ما هنوز مربوط به ۀینده است، چون ما زمان بازنشت مسیح ا ما 

زمانینه بدنهای قیام کردو جدید نداریم، از منافع ا ماایای کامل فرزند اواندند براهوردار نخهواهیم 
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منها ال هت، بلنهه اهود نوید: "ا نهامل مر فرزند اواندند مدشد. پول  دربارو این حالت بگدی ا ک

ۀاریم، در هه ن حهال کهه مشهتاقانه در ما نیا که از نوبر راح براورداریم، در دران اویش ناله برمهد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. در 23:8هسهتیم" )رامیهان  رههاید بهدنهای اهویشانتظار پرساواندند، یگند 

بینهد، عنوان مح هق ماایهای فرزنهد اوانهدند مها مدیام کردو مازه را بههاینجا پول  دریافت بدنهای ق

 عنوان "پرساواندند" اشاره کند.مواند به ۀن بهچناننه مد

 

 سؤاالتی برای مرور .2

؛ 28، 26، 20:3کلمۀ عادل شمرده شدن را ۀنخور که در عهدجدید در ۀیهامد ماننهد رامیهان  .1

 بنار رفته مگریف کنید؟ 33:8ا  5:4

دههد؟ شمردند موس  ادا، ااقگاً ماهیت دراند یها شخصهیت مها را ملییهر مدل عادلۀیا عم .2

 چرا یا چرا نه؟

 مل است؟شمردند از جانب ادا شامل کدام دا عااعالمیۀ عادل .3

مواند ما را عادل اعالم کند، اقتینه ما در ااقع نناهناران ُمجهرم هسهتیم؟ ۀیها ادا چدونه مد .4

ان یا ماهیت دراند ااقگد است؟ انر اینخور نیسهت، په  این عدالت بر اساد اع ل اودم

 این بر چه اساسد است؟

شمردند ا درک سنتد کامولیک رامد طور االصه فرق بین دیدناه پرامستان دربارو عادلبه .5

 را موضیح دهید.

ۀارد؟ موضهیح شمردند چیست؟ ۀیا ایه ن، نجهات مها را بدسهت مهدرابخۀ بین ای ن ا عادل .6

 دهید.

تاب م دد دربارو فرزند اوانهدند را مگریهف کنیهد. ایهن امتیهاز چهه فرقهد بها برکهت ۀموزو ک .7

 شمردند دارد؟عادل

 

 



 

 

 
542 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

دانیهد ایهن چهه نناه" اعالم کرده اسهت؟ ۀیها مدۀیا مخمئنید ادا ما ابد ش  را در نظرش "بد .1

کردید که باع  شهد اهدا شه  را زماند در زندند مان امفاق افتاد؟ ۀیا کاری کردید یا فنری 

شهمردند باشهید؟ انهر مخمهنئ نیسهتید اهدا عادل ش رد؟ ۀیا کاری کردید کهه طیهق عادل

کند که ادا قخگهاً شه  را کامالً ا برای همیشه ش  را عادل شمرده، چه چیای قانع مان مد

 عادل شمرده است؟

کنیهد ف ه  ۀمهرزش همهۀ ا فنهر مدانر اود را در راز دااری در م ابل ادا در نظر بدیرید، ۀی .2

 ت مسیح به حسابتان نذاشته شود؟کنید باید عدالنناهانتان کافد است یا احساد مد

شهمردند، یهک کنید فهرق بهین ادراک کامولیهک رامهد ا پرامسهتان دربهارو عادلۀیا فنر مد .3

ند شهمرد مفاات مهم است؟ موضیح دهید که انر ش  به دیدناه کامولیک رامد دربارو عادل

 داشتید.مان با ادا چه احساسد مدمگت د بودید، دربارو رابخه

ااطر نناههاند کهه در نذشهته مرمنهب اید که اهدا هنهوز ناهدهاهد بههۀیا مابحال فنر کرده .4

شمردند دهد؟ چدونه ۀموزو عادلاید، حتد نناهان مدمها پیش، به منزیه ش  ادامه مدشده

 کند؟مد در براورد با این احساسات به ش  کمک

کنیهد؟ ۀیها قهزالً ااطر عضویت در اانوادو ادا دریافت مدبه نظرمان چه مگداد از منافع را به .5

ایهد؟ اکنهون در طور اودکهار از ۀِن شه  بهود، چهون مولهد دابهاره یافتهکردید اینها بههفنر مد

م ایسه با احساستان پهیش از مخالگهۀ ایهن فصهل، دربهارو ایهن ح ی هت کهه اهدا شه  را در 

 اسد دارید؟اش به فرزند اواندند پذیرفته، چه احساانواده
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 اصطالحات خاص .4

 فرزند اواندند

 قضاید

 نسزت دادن

 عدالت ال ا شده

 شمردندعادل

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 28-27:3رامیان 

"پ  فخر کردن چهه مگنهد دارد؟ جهاهد بهرای ۀن نیسهت. بهه چهه دلیهل؟ ۀیها بهه دلیهل انجهام دادن 

اسهیلۀ ایه ن، بهدان اجهرای ۀاریم. زیهرا مها ی هین داریهم کهه بهنخیر، بلنه چون ای ن مهدرشیگت؟ 

 شویم". رشیگت، عادل شمرده مد

_______________________ 
 .121( صفحۀ  ,1955Grand Rapids: Eerdmans) انجام شد ا بنار نرفته شد جان موری، فدیه .1

 که به ما نسزت داده شد. دربارو ایدو نناه ۀدم 13مراجگه کنید به فصل  .2

 دربارو این ح ی ت که نناه ما به مسیح نسزت داده شد. 15مراجگه کنید به فصل  .3

، پاناده رها کامولیک رامد به هجده رها نهضت انجیلد پیوسته ا سندی را امضا  کردند که "عخیۀ نجات" 1997اکتا  7شایان موجه است که در  .4

 کردند: نامیده شد، که در ۀن با هم اعالم

ۀید؛ این کامالً عخیۀ اداست، موس  فید االص پدر اعخا شمردند با عمل نینو یا شایستدد اودمان بدست مندما مواف یم که عادل

ردنان برااست... شمردند ما از مااطر ما رنج کشید ا برای عادلااطر محزتد که اا در پرسش نسزت به ما داشت، پرسی که بهشده، به

شمردند، ف   بر اساد عدالت مسیح اعالم کرد که ما دیدر دشمنان رسکش اا نیستیم، بلنه داستان ۀمرزیده شدو اا هستیم ادا در عادل

 ا با عمل اعالمیۀ اا ایندونه است.
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با سنتهای  کنیم،دانیم ۀنچه را در اینجا مأیید مدشود... ما مدشمردند از طریق ای ن دریافت مدنوید عخیۀ عادلاضوح مدعهدجدید به

 (.73–35، صفحات 1997دساما  8مراز، سازنار است. )مسیحیت ا )sola fide(اسیلۀ ای ن شمردند ف   بهاصالحدرایان دربارو عادل

  ۀید که ف ای بدست مدکنند که موس  عدالت نسزت داده شدهشمردند را مأیید مدرسد این کل ت، ادراکد از عادلدر بررسد االیه به نظر مد

ااطرش شنرناار باشیم. انر این ااقگاً موافق کامل بین موانیم بهای است که مدرسد این اعالمیهشود ا بنابراین به نظر مدسیلۀ ای ن دریافت مدا به

ها ر باشیم که این نون اعالمیهموانیم امیداادهد، پ  ارزش ماریخد دارد. ما مدشمردند نشان مدانجلیها ا کامولینهای رامد بانفوذ را دربارو ۀموزو عادل

تد موانند مورد پذیرش رهاان دیدر در کلیسای کامولیک رامد باشند ا این نشاندهندو عایمت از چیای اواهد بود که در این بخش ۀن را نظر سنمد

ند: مراجگه کنید به "دراواست از دیدر مگت دین اام. به هرحال، همۀ مگت دین به نهضت انجیلیها ارزیابد مثزت از این سند نداشتهکامولیک رامد نامیده

 .or  3696-546 215( 19103Spruce Street, Philadelphia, PA  1716به نهضت انجیلیها"، که در امحادیۀ نهضت انجیلیهای مگرتف موجود است

). www.alliancenet.org 

 . 264(، صفحۀ  ,1955St. Louis: Herder، ایرایش: جیما کانُن باستیِزل، مرجمه: پامریک لینک )اد کامولیکبنیاد اعت طدای  ۀت،  .5

http://www.alliancenet.org/
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 ومو سفصل بیست

 تقدیس )رشد در شباهت به مسیح(

 

 کنیم؟ + ما چدونه در بلو  مسیحد رشد مد

 + برکات رشد مسیحد چیست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

افتهد: متگدد ادا صحزت کهرد کهه در ۀلهاز زنهدند مسهیحی ن امفهاق مدفصول قزلد دربارو اع ل 

دههد(، مولهد مهازه )اهدا موسه  ۀن، زنهدند جدیهد بهه مها دعوت انجیل )ادا ما را مخاطهب قهرار مد

کند( ا شمردند )ادا موس  ۀن، جایداه قانوند درست را در ناد اود به ما عخا مدبخشد(، عادلمد

سازد(. ما دربارو ایه ن ۀاردن نیها صهحزت کهردیم اش مداعضای اانواده فرزند اواندند )ادا ما را

کنیم(. همهۀ ایهن اقهایع در ۀلهاز زنهدند )از نناهامنان موبه کرده ا برای نجات به مسیح اعهت د مهد

 افتند.مسیحد ما امفاق مد

 نداسهت کهه در رسارس زنهد  مهدریجدرسهیم کهه یهک عمهل اما اکنون به بخشهد از کهاربرد فدیهه مد

، هریهک کننهدادا ا انسهان بها ههم همنهاری مدیابد. همچنین عملد است که مان ادامه مدزمیند

م دی ، عمهل مهدریجد شود: ن شهای مت یای دارند. این بخش از کاربرد فدیه، م دی  نامیده مد

سهیح ادا ا انسان است که ما را بیشرت ا بیشهرت از ننهاه ۀزاد سهااته ا در زنهدند ااقگهی ن ماننهد م

 سازد.مد
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 شمردگی و تقدیسالف. فرق بین عادل

 دهد:شمردند ا م دی  را نشان مدطور مشخص، فرق بین عادلجدال زیر به

 شمردگی:عادل

 جایداه قانوند

 ینزار برای همیشه

 کامالً عمل اداست

 در زندند کنوند کامل است

 در همۀ مسیحیان ینسان است

 

 تقدیس:

 اضگیت دراند

 یابددند ادامه مددر رسارس زن

 کنیمما همناری مد

 در زندند کنوند کامل نیست

 در بگضیها بیشرت از دیدران است

 

یابهد. جریهان عهادی دهد که م دی  در رسارس زندند مسیحد مهان ادامهه مداین جدال نشان مد

کند زندند مسیحد شامل رشد دامئد در م دی  اواهد بود ا چیای که عهدجدید ما را مشویق مد

 که برای دستیابد به ۀن مالش ا موجه کنیم.
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 ب. سه مرحلۀ تقدیس

 تقدیس، یک آغاز مشخصی در تولد تازه دارد. .1

نویهد: شهود، چهون پهول  مدیک ملییر مشخص ااالقد در زمان مولد مازه در زندند مان ایجهاد مد

قتهد مولهد دابهاره ، مرجمۀ قهدیم(. ا 5:3ال دد است" )میتود ای که از راح"لسل مولد مازه ا مازند

(، چون 9:3عنوان عادت یا الدوی زندند ادامه دهیم )اال یوحنا موانیم به نناه کردن بهیافتیم، مند

 ۀلود شویم.ندند نناهز شود که مسلیِم قدرت زندند راحاند جدید در ما، مانع از ۀن مد

ا م هدی  همامهان رخ  این ملییر ااالقد االیه، مرحلۀ اال م هدی  اسهت. از ایهن لحهاظ، مولهد مهازه

دهند، چون در ااقع این ملییر ااالقد، بخشد از مولد مازه اسهت. امها اقتهد از ن خهه نظهر ملییهر مد

عنوان مرحلۀ اال م هدی  بزینهیم. پهول  در موانیم ۀن را بهکنیم، مدااالقد درامنان به ۀن نداه مد

 ر نام عیسد مسیِح ادااند ا موسه کند: "دصحزت با قرنتیان، به یک ااقگۀ منمیل شده مراجگه مد

، 11:6اید" )اال قرنتیهان ا پارسها ]عهادل[ شهمرده شهده م هدی  نشهتهراح ادای ما شسته شهده، 

عنوان، "جمیهع کسهاند مواند به مسیحیان بهپول  مد 32:20مرجمۀ هاارو نو(. همچنین در اع ل 

کننهدو کند کهه بیانولد استفاده مد" )مرجمۀ هاارو نو( اشاره کند، )از صفت مفگاندم دی  شده که

اند[ ا یک نتیجۀ متوالد ]همچنهان مهأایر عملهد را عمل منمیل شده در نذشته است ]م دی  شده

 کنند[(. که در نذشته انجام شده، مجربه مد

این قدم االیه در م دی ، شامل جداید قخگد از قدرت حاکم ا عشق به نناه است ما ای ندار دیدر 

نوید: "همچنین ش  یا مسلر  نناه نزاشد ا دیدر عاشق نناه کردن نزاشد. پول  مدمحت حاکمیت 

نیا اود را برای نناه مرده اندارید، اما برای ادا در مسیح عیسد زنده... زیرا نناه بهر شه  سهلخنت 

نویهد مسهیحیان "از بنهدند ننهاه ۀزاد" ، مرجمۀ قهدیم(. پهول  مد14، 11:6نخواهد کرد" )رامیان 

زمینه، ُمردن نسزت به نناه یا ۀزاد شدن از نناه، شهامل قهدرت (. در این پیش18:6اند )رامیان شده

نویهد اجهازه ۀلود در زندند شخص است. پول  به رامیان مدللزه بر اع ل یا الدوهای رفتاری نناه
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ن اهود یک از اعضای بدنوید: "هیچهای فاند ش  حاکم باشد" ا همچنین مدندهید نناه "بر بدن

را در ااتیار نناه قرار ندهید ما برای م اصد رشیرانه به کار راد. بلنه اود را به اهدا مسهلیم مناهیهد" 

ال هدد ا (. ُمردن نسزت به قدرت حاکم نناه، یگند ما مسهیحیان، بها قهدرت راح13-12:6)رامیان 

لیزههای ننهاه للزهه ها ا مر کند، قدرت داریم که بهر اسوسههحیات رستاایا مسیح که در ما عمل مد

 کنیم. نناه، دیدر ارباب ما نخواهد بود، چناننه قزل از مسیحد شدن، ارباب ما بود.

موانیم بدوییم: "من کامالً از عمالً یگند ما باید ح ی ت دا چیا را مأیید کنیم. از یک طرف، هرنا مند

ه کنیهد(. امها از طهرف نناه ۀزادم"، چون م دی  ما هرنا منمیل نخواهد شد )به مخالهب زیهر مراجگه

شوم. من سد ا دیدر، مثالً یک مسیحد هرنا نزاید بدوید: "این نناه مرا شنست داد. من مسلیم مد

ام ا ما زمان مرنم ۀن را اواهم داشت ا مردم باید همینخور کهه هسهتم هفت سال ااالق بدی داشته

 ند به نناه اجازه بهدهیم بهر بهدنبا من مدارا کنند!" بیان این حرف یگند نناه مسلر  یافته است. یگ

نویهد: مان سلخنت کند. یگند شنست را بپذیریم. یگند اننار ح ی ت کتهاب م هدد کهه بهه مها مد

"همچنین ش  نیا اود را برای نناه مرده اندارید، امها بهرای اهدا در مسهیح عیسهد زنهده" )رامیهان 

نویهد: "ننهاه بهر شه  سهلخنت د، مرجمۀ قدیم(. یگند اننار ح ی ت کتاب م دد که به مها م11:6

 ، مرجمۀ قدیم(.14:6نخواهد کرد" )رامیان 

های ماست ما دیدر عشق بهه ننهاه بهر یابد مجدد اواستهپ  این جداید االیه از نناه، شامل جهت

دانهد اواننهدنانش قهزالً بهردو ننهاه بودنهد )چناننهه همهۀ زندنی ن مسل  نداشته باشد. پهول  مد

نوید دیدر برده نیستند. "اما ادا را شنر کهه انرچهه یهک زمهاند بردنهان اما مدای نداران هستند(، 

ا از بنهدند  کنیهداطاعهت مداز اصول مگالیمد که به ش  داده شده،  با یام دلنناه بودید، اکنون 

(. ایهن ملییهر در عشهق االیهه ا اشهتیاق 18-17:6اید" )رامیهان نناه ۀزاد شده، بردنان عدالت نشته

 افتد.خص، در ۀلاز م دی  امفاق مداالیۀ ش
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 یابد.تقدیس در تات زندگی افزایش می .2

عنوان فراینهدی در نظهر کنهد، امها ۀن را بههانرچه عهدجدید دربارو ۀلاز مشخص م دی  صهحزت مد

منهد ا یابد. این حالهت االیهۀ م هدی ، در الهیهات نظامنیرد که در کلر زندند مسیحد ادامه مدمد

نویهد اواننهدنان اش از ر کلد در نفتدوی مسیحد بنار رفتهه اسهت. انرچهه پهول  مدطو امرازه به

(، بهه 11:6انهد )رامیهان (، نسزت به نناه ُمرده ا نسزت به اهدا زنده18:6اند )رامیان نناه ۀزاد شده

نویهد اجهازه ندهنهد ننهاه نهها مدماند، په  بهه ۀ کند که نناه در زندند شان مدهرحال مصدیق مد

عنوان مسهیحد ایهن ن منلیهف شهان بهه(. بنهابرای13-12:6کند ا مسلیِم ۀن نشوند )رامیان سلخنت 

است که بیشرت ا بیشرت در م دی  رشد کنند، ه نخور که قزالً بیشرت ا بیشرت در نناه رشد کردنهد: 

طور که زماند یام اعضای بدن اود را بهرای انجهام ننهاه بهه بردنهد ناپهاکد ا رشارت سهپرده "ه ن

 (. 19:6ودید، اکنون یام اعضای اود را برای م اصد م دد به بردند عدالت بسپارید" )رامیان ب

مزهدیل نوید در کلر زندند مسیحد، "همۀ ما... رفته رفته در جاللد راز افاان به شهنل اا پول  مد

ا بیشهرت مدریج، درحاِل ادامه دادن به زندند مسهیحد بیشهرت (. ما به18:3" )دام قرنتیان شویممد

نوید: "ۀنچه در ع ب است فرامهوش کهرده ا بهه سهوی ۀنچهه در شویم. بنابراین اا مدمانند مسیح مد

بجهت انگام دعوت بلند اهدا کهه در مسهیح  کوشممدپیش است، اویشنت را کشیده، در پد م صد 

هنهوز نویهد اا ای اسهت کهه مدزمینهین در پیشا -، مرجمۀ قدیم(14-13:3عیسد است" )فیلیپیان 

ااطر ۀن نجامش داده است )ۀیات کوشد به همۀ اهدافد دست یابد که مسیح بهکامل نیست، اما مد

9-12 .) 

نیازی نیست که چند ن ل قول دیدر را بهد افهاایم، چهون اکهرث عهدجدیهد بهه ههدایت ای نهداران در 

نهد. همهۀ کلیساهای مختلف ااتصاص یافته که بدانند چدونهه بایهد در شهزاهت بهه مسهیح رشهد کن

نصایح ا فرامین ااالقد رساطت عهدجدید در اینجا کاربرد دارنهد، چهون همهۀ ۀنهها ای نهداران را بهه 

کننهد. همهۀ نویسهندنان عهدجدیهد سوی یند از جوانب م دی  بیشرت در زندند شان نصیحت مد

 انتظار دارند که م دی   مان در طول زندند مسیحد افاایش یابد. 
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گ )برای جامنان( و در هنگام بازگشت خداوند )بورای جسومامن( تقدیس در هنگام مر  .3

 شود.تکمیل می

( 8:1ا ؛ اال یوحن13-12:6ماند )رامیان ایم، اما هنوز نناه در قلز ن مدچون انرچه مسیحد شده

ا م دی  مان هرنا در زندند کنوند کامل نخواهد شد )بهه مخالهب زیهر مراجگهه کنیهد(. امها اقتهد 

شود، چون جان مهان از رایم، ۀنداه م دی  مان از یک لحاظ کامل مدناد ادااند مدمیریم ا به مد

نوید اقتد به حضهور اهدا شود. نویسندو عاانیان مدنناهد که در ما ساکن است، ۀزاد ا کامل مد

رایم )عاانیهان " مهداندکامهل شهدهیاند ]عادطند[ کهه رایم ما پرستش کنیم، "به راحهای پارسامد

بیند که "ههیچ ناپهاکد اارد ۀن نخواههد شهد"، ااطر این پیش، مرجمۀ هاارو نو(. این ف   به23:12

 (. 27:21یگند اارد حضور ادا ا شهر ۀس ند نخواهد شد، صحیح است )مناشفه 

نیهرد به هرحال، اقتد سپاسهدااریم کهه م هدی ، کهلر اجهود شهخص، از جملهه بهدن اش را در برمد

شهویم کهه (، در ایهن صهورت متوجهه مد23:5؛ اال مسهالونینیان 1:7تیهان )مراجگه کنید به دام قرن

م دی  کامالً منمیل نخواهد شد، ما زمانینه ادااند بازنردد ا بدنهای قیام کهردو جدیهد را دریافهت 

کنیم. ما منتظر بازنشت ادااندمان عیسد مسیح از ۀس ن هستیم ا اا "بدنهای ح یر مها را مزهدیل 

، مرجمۀ هاارو نهو(. مها "در اقهت ۀمهدِن 21:3نل بدن پرجالل اا درۀید" )فیلیپیان اواهد کرد ما به ش

( با بدنهای قیام کرده زنده اواهیم شد ا بگد کامالً "شنل انسان ۀس ند را 23:15اا" )اال قرنتیان 

  1، مرجمۀ هاارو نو(.15:49نیا به اود اواهیم نرفت" )اال قرنتیان 

دههد صورت منودار نشان دهیم، ایهن نشهان مدبه 1. 23را مانند مصویر موانیم فرایند م دی  ما مد

( ۀلاز مشخصد برای م هدی  در هندهام ایه ن ۀاردن 1که ما قزل از ای ن ۀاردن، بردنان نناهیم، )

( م هدی  در هندهام مهرگ 3( م دی  باید در طول زنهدند مسهیحد افهاایش یابهد ا )2اجود دارد، )



 

 

 
551 

ودار، منمیل م دی  در هندام دریافهت بهدنهای قیهام کهرده، بهرای حفهظ شود. )در این منکامل مد

 سادند حذف شده است(. 

 

 

 قداسیت کامل                                                                                                                                

      

                                                                                                                                       

 شد در قداسیتر                                                                                                                                

 

 ردو نناهب                                                                                                                                      

 فرایند م دی 

 1. 23مصویر 

که  ام ا نشاندهندو این استمن در این منودار، فرایند مدریجد م دی  را با ا  ناهموار نشان داده

در زندند کنوند، همیشه رشد در م دی ، در یک مسیر نیست، بلنه ناهد ااقات در م هدی  رشهد 

کنیم. در شهدیدمرین حالهت، نوعد پرَسهفت مهدشهویم کهه بههکنیم ا در مواقهع دیدهر متوجهه مدمد

گلهیم بهد ا ف هدان مشهارکت اهوِب مبهرد ا در عهوض، در نهدرت م هدی  را بنهار مدای نداری کهه به

موانهد مها سهالهای بسهیار بها کنهد، در ااقهع مدباشد ا کمرت به کالم ادا ا دعا موجهه مدحد مدمسی

اً الدهوی طزیگهد یها مهورد انتظهار در زنهدند امها ایهن قخگه -پیرشفت بسیار کم در م دی  ادامه دهد

 مسیحد نیست. این در ااقع بسیار لیرطزیگد است.

 

 

 . مر3                                 

 

 . زندگی مسیحی 2                             

 

 

 ایمان آوردن .1

 غیرمسیحی                        
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  شود.تقدیس، هرگز در این زندگی تکمیل منی .4

ه نخور کهه  کامل باشید)"پ  ش   48:5همیشه بگضیها در ماریخ کلیسا از فرامیند همچون متد 

)"پ  ما چ در باید اود را از هر چیای که جسهم  1:7پدر ۀس ند ش  کامل است"( یا دام قرنتیان 

فاده کهرده "( استل برسانیمم دد اود را به ک سازد پاک کنیم ا با ادامرسد ا جان ما را ۀلوده مد

دهد، پ  باید همیشه به مها ایهن موانهاید را اند که چون ادا این فرامین را به ما مدا استدطل کرده

مهوانیم در ایهن انهد کهه مها مدنیری کردههم عخا کند که کامالً از ۀنها اطاعت کنیم. بنابراین، نتیجهه

مانهد نویهد: "ۀن کهه در اا مدمدا حتد نناهد کامل دست یابیم. در ااقع یوحنزندند به جایداه بد

نناهد کامل در زندند ، مرجمۀ هاارو نو(! ۀیا این ۀیات به احت ل بد6:3کند" )اال یوحنا نناه مند

بهرای اشهاره بهه  نرایهدلک کننهد؟ در ایهن نفتدهو، مهن از اصهخالح بگضد از مسیحیان اشهاره مند

 منانپذیر است، استفاده اواهم کرد.نناهد کامل در زندند کنوند انوید بددیدناهد که مد

کنند. ااطً، اصالً در کتاب م هدد نراید ح یت منداین عزارات در بررسد دقیق مر، از نظریۀ ک ل

کنهد. دهد، مواناید اطاعت از ۀن را در هر مورد عخها مدمگلیم داده نشده که اقتد ادا فرماند را مد

ااطر که از همۀ قهوانین ااالقهد اا اطاعهت کننهد ا بهه دهدادا به همۀ افراد، در همه جا فرمان مد

انهد، نناهنارنهد ا سهازد، انرچهه کسهانینه نجهات نیافتهنااطاعتد از این قوانین، ۀنها را پاسهخدو مد

موانند از فرامین ادا اطاعت کنند. اقتهد اند، ا بنابراین منددرنتیجه در اخاها ا نناهان شان ُمرده

(، 48:5د که کامل باشیم ه نخور که پدر ۀس ند مها کامهل اسهت )متهد دهعیسد به ما فرمان مد

دهد که الوص ااالقد مخلق اهدا مگیهاری اسهت کهه بایهد ههدف قهرار دههیم ا این ف   نشان مد

موانیم به این مگیار دست سازد. این ح ی ت که ما مندااطر ۀن، ادا ما را پاسخدو مدمگیاری که به

که از ارزش ۀن کاسته اواهد شهد، بلنهه مها بهه فهید ا بخشهش اهدا نیهاز  یابیم، به این مگنا نیست

دههد قداسهیت مان للزه کنیم. همچنین اقتد پول  به قرنتیان فرمان مدداریم ما بر نناه باقی نده

اواههد بهه ۀن کنهد کهه مد(، به هدفد اشهاره مد1:7را با ادامرسد به "ک ل" رسانند )دام قرنتیان 
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یابد، بلنه این مگیار ااالقد ااطید است کند که کسد به ۀن دست مدستنزاط منددست یابند. اا ا

 اواهد همۀ ای نداران با همۀ دل، ۀن را بخواهند. که ادا مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(، مگلهیم 6:3کنهد" )اال یوحنها مانهد ننهاه مندبیانیۀ یوحنها کهه "ۀن کهه در اا مد

ال یوناند را اینخور مرجمه کهرد چون بهرت است فگل زمان ح رسند،دهد که بگضیها به ک ل مدمند

نونه اسهت: "بنهابراین محهال اسهت کسهد کهه در پیوسهتدد بها که نشاندهندو عمل پیوسته یا عادت

کنهد اا را هرنها ندیهده ا کنهد، در ننهاه برسه بهاد! امها هرکهه در ننهاه زنهدند مدمسیح زنهدند مد

شهزیه بیانیهۀ یوحنها در چنهد ۀیهۀ بگهدی اسهت: "هرکهه فرزنهد (. ایهن 6:3نشنااته است" )اال یوحنا 

مواند در نناه به رس برد، زیهرا مواند در نناه زندند کند، زیرا ذات ادا در ااست ا منداداست، مند

ننهاهد کامهل بنهار رانهد، بایهد بهرای ( انر این ۀیات برای اازات بد9:3ادا پدر ااست" )اال یوحنا 

کنند که چه چیای بر همۀ کسانینه از اهدا چون دربارو این صحزت مد همۀ مسیحیان اازات شوند،

 کند.اند، صدق مدمتولد شده ا مسیح را دیده ا شنااته

مواننهد در زنهدند ای در کتاب م دد مگلیم دهد که همه مدکنندهرسد ۀیۀ قانعبنابراین به نظر مند

اضهوح مگلهیم در رسارس کتهاب م هدد به کنوند کهامالً از ننهاه ۀزاد شهوند. از طهرف دیدهر، عزهارامد

اضهوح موانیم در زندند کنوند از لحاظ ااالقد کامل باشیم. نویسندو جامگه بهدهند که ما مندمد

م(. ، مرجمۀ قدی20:7" )"زیرا مرد عادلد در دنیا نیست که نینوید ارزد ا هیچ اخا نن یدنوید: مد

، اخایای ما را بزخشان رازانۀ ما را امراز به ما بده. عیسد به شانردانش فرمان داد که دعا کنند: "ن

که دعا بهرای  (. ه نخور12-11:6بخشیم" )متد اند مدچناننه ما نیا کساند را که به ما اخا کرده

کند که باید هر رازه منرار شود، دعا برای بخشش نناههان نیها نان رازانه، الدوی دعاید را فراهم مد

 ید هر رازه در زندند ای ندار باشد. یک نون دعاید است که با

شهود، چناننه در باط موجه کردیم، پول  در صحزت از قدرت جدید بر نناه که به مسیحیان عخها مد

نویهد اجهازه نوید هیچ نناهد در زندند مسیحیان نخواههد بهود، بلنهه ف ه  بهه ای نهداران مدمند

-12:6بدنشان را به نناه "بسپارند" )رامیهان  ندهند نناه بر بدنشان "حنمراند" کند ا نزاید اعضای
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کنهد، نشهاندهندو مشهخیص ااسهت کهه ، مرجمۀ قدیم(. این ح ی ت که اا این احنام را بیهان مد13

نناه در زندند ای نداران، در طهول زندنیشهان در زمهین ادامهه اواههد یافهت. حتهد یگ هوب، بهرادر 

( ا انهر یگ هوب 2:3" )یگ هوب شهویمایاید مددر چیاهای زیاد مرمنب اخادااند ما نفت: "همۀ ما 

ای کهه یوحنها بارهها هه ن نامهه مواند این را بدوید، پ  ما هم قخگاً باید ۀن را بدهوییم. نهایتهاً درمد

نویهد: " اضهوح ایهن را ههم مدۀلود ادامه نخواهد داد، بهکند فرزند ادا به الدوی رفتار نناهاعالم مد

(. در 8:1ا از ح ی هت داریهم" )اال یوحنها  دهیمم، اهود را فریهب مهدنناه هسهتیانر بدوهیم که بد

نویهد ههر کند. در ااقهع مدنناهد کامل در این زندند را حذف مداضوح احت ل بداینجا یوحنا به

 دهد ا ح ی ت در اا نیست.که ادعا کند که عاری از نناه است، ف   اودش را فریب مد

شهود، بایهد حنمهت ا ه م هدی  هرنها در ایهن زنهدند منمیهل منداما اقتد به این نتیجه رسیدیم ک

ای بهرای عهدم موانند این ح ی ت را بهانهاحتیاط را در بنارنیری این ح ی ت بنار بایم. بگضیها مد

ی هاً بهراالف بسهیاری از فهرامین راندی کهه دق -مالش در قداسیت یا عدم رشد در م دی  بنار باند

موانیم در این زندند کامهل باشهیم ا دیدر به این فنر کنند که ما مند ایعهدجدید است. شاید عده

ا  6االف مگلهیم ااضهح رامیهان ندرشد که بر  -امید به پیرشفت در زندند مسیحد را از دست بدهند

بخشهد کهه بهر ننهاه عزارات دیدر دربارو قدرت رستاایا مسیح در زندند ماست که به ما موانهاید مد

، انرچه م دی  هرنا در این زندند منمیل نخواهد شد، اما باید مأکید کنیم کهه للزه کنیم. بنابراین

شهوند، . در ااقهع اقتهد مسهیحیان بهالغ مدرشد در م دی ، هرنا نزاید متوقف شود در این زندند،

قخگاً ممنن است در ااقات بسیاری در طول راز، کالم یا اعه ل شهان، عهاری از نااطهاعتد ارادی یها 

ادا باشد. در ااقع انر رهاان مسیحد باید "در نفتار ا کردار، در محزت ا ای ن ا پهاکد ۀناهانه از 

(، پ  بارها این ح ی هت دیهده اواههد شهد کهه 12:4)اال میمومااد  منونه" باشند برای ای نداران

ا ۀمیها اواهنهد دانسهت. امهزندند شان عاری از کالم یا اع لد اواهد بود که دیدران ۀنها را رسزنش

 ها ا افنار ا نیرتهای قلز ن بسیار دار است.این از دستیابد به ۀزادی کامل از نناه در اندیاه
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 کنندپ. خدا و انسان در تقدیس همکاری می

اواهنهد کنند، چهون مدبگضیها مخالف این کالم هستند که ادا ا انسان در م دی  "همناری" مد

دههد ا کهار مها ف ه  یهک کهار فرعهد اسهت انجهام مدارصار کنند که در م دی ، ادا کهار اصهلد را 

ل، انر ماهیهت ن هش اهدا ا ن هش مها را در م هدی  (. به هرحا13-12:2)مراجگه کنید به فیلیپیان 

رسد که بدوییم ادا ا انسان در م دی  با ههم همنهاری اضوح موضیح دهیم، نادرست به نظر مندبه

کنیم، بلنه ف   ریم یا هر دا به یک شنل عمل مدنوییم در م دی ، ن ش برابر داکنند. ما مندمد

کنیم. ایهن عنوان مخلوقات، به طرقد که شایستۀ جایداه مان است، با ادا همناری مدنوییم بهمد

کند )با همۀ فهرامین ااالقهد عهدجدیهد(، ح ی ت که کتاب م دد به ن ش ما در م دی  مأکید مد

 اواند. ر این فگالیت، ما را به همناری با اا فرامددا ددرستد مگلیم دهیم که اشود بهباع  مد

 نقش خدا در تقدیس. .1

متد، شه  را اهوِد اهدای سهال کنهد: "درسهتد دعها مدچون م دی  در ابتدا کار اداست، پهول  به

، مرجمۀ قدیم(. یک ن ش ااص اهدای پهدر در ایهن 23:5" )اال مسالونینیان بالنل م دد نرداناد

ه (. پهول  به11 -5:12عنوان فرزندانش است )مراجگه کنید به عاانیان بهم دی ، فرایند مأدیب ما 

یجهاد اشه   دراز لخف اود، هم اراده ا هم قدرت ههر کهاری را  اداست کهنوید: "زیرا فیلیپیان مد

ه باعه  که -دههد(، درنتیجهه نحهوو م هدی  ۀنهها موسه  اهدا را نشهان مد13:2" )فیلیپیهان کندمد

بخشد. نویسندو عاانیهان دربهارو خواهند ا همچنین قدرت انجامش را به ۀنها مدشود ارادو اا را بمد

کند: "حال، ادای سالمتد... ش  را به هر چیها ن ش پدر ا پرس در یک دعای ایر ۀشنا صحزت مد

نینو مجها نرداند ما ارادو اا را به انجام رسانید. باشد که اا هر ۀنچه را کهه موجهب اشهنودی ااسهت 

، مرجمۀ 21-20:13عیسد مسیح در ما به عمل ۀارد، که اا را جالل جاادانه باد" )عاانیان  ااسخۀبه

 هاارو نو(.

درحالینه ادای پرس، یگند عیسد مسیح، قخگاً در م دی  ن ش دارد کهه م هدی  مهان را بهرای مها 

ال دد راحطور ااص، ادای (، اما به2:12ا اا الدوی ماست )مراجگه کنید به عاانیان  بدست ۀارد
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را مزدیل ا م دی  کند، قداسهیت بیشهرت زنهدند را بهه مها عخها کنهد. پهرتد  کند ما مادر ما کار مد

اسههیلۀ راح" ( ا پههول  دربههارو "م ههدی  به2:1کنههد )اال پههرتد دربههارو "م ههدیِ  راح" صههحزت مد

د )لالطیهان کنهال دد در ما "مثره راح" را مولیهد مد(. راح13:2کند )دام مسالونینیان صحزت مد

، مرجمۀ قدیم(، این ایژنیهای شخصیتد که بخشد از م دیِ  بیشرت ا بیشهرت اسهت. انهر 22:5-23

، 18 -16:5شویم )لالطیهان کنیم ا "از راح هدایت" مدما در م دی  رشد کنیم، "به راح رفتار" مد

ال هدد حریک راحها ا م(، یگند بیشرت نسزت به اواسته14:8مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با رامیان 

ال دد، راح قداسهیت اسهت ا قداسهیت را در مها در زندند ا شخصد یان پاسخ اواهیم داد. راح

 کند.ایجاد مد

 نقش ما در تقدیس .2

کنیم ما ما را م دی  کند ا یهک ن هش ن ش ما در م دی  یک ن ش منفگل است که به ادا منیه مد

 دیسه ن را افهاایش قهدمهاید را بهرداریم کهه مکنیم از ادا اطاعت کنهیم ا فگال است که مالش مد

 ز ن ش ن در م دی  بپردازیم.موانیم به این دا جنزه ااواهد داد. اکنون مد

شهوند کهه مها را شهود، در متهوند دیهده مدااطً، چیای که ن ش "منفگهل" مها در م هدی  نامیهده مد

م کهه مها را م هدی  کنهد. پهول  بهه م ا از اا بخواهیکنند به ادا اعت د کنیم یا دعا کنیمشویق مد

ا ماننههد کسههاند کههه از مههرگ بههه زنههدند  اههود را بههه اههدا مسههلیم مناهیههدنویههد: "اواننههدنانش مد

های اهود نوید: "بهدن( ا به مسیحیان رامد مد19؛ م ایسه کنید با ۀیۀ 13:6اند" )رامیان بازنشته

(. پهول  1:12 هدیم کنیهد" )رامیهان اسهت بهه اا معنوان قرباند زنده ا م دد که پسندیدو ادرا به

 "انهرنویهد: ایم مها در م هدی  رشهد کنهیم، چهون مدال دد اابسهتهمل راحعکند که ما به درک مد

 ، مرجمۀ قدیم(.13:8بُنشید، ه نا اواهید زیست" )رامیان  بوسیله راحافگال بدن را 

به ادا ا اعت د به کهار اا در متأسفانه امرازه این ن ش "منفگل" در م دی ، یگند ایدو مسلیم شدن 

، مرجمهۀ 13:2ما که "بر حسب رضامندی اود، هم اراده ا هم فگل را به عمل" ایجاد کند )فیلیپیان 

شدت مورد مأکید قرار نرفته ا منها چیای است کهه دربهارو مسهیر م هدی  بهه قدیم(، ناهد ااقات به
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عنوان دههذار اههدا عمههل کنههد"، بهههشههود. نههاهد ااقههات عزههارت مگههراف "رههها کههن ا بمههردم نفتههه مد

اندیها ۀمهوزو م هدی  اسهت، ای از شیوو زندند مسیحد اراهه شده است. اما ایهن محریهف لماالصه

منهاید مسهیحیان را بهه منزلهد ا نادیهده کند ا ایهن بههچون ف   دربارو نیمد از سهم ما صحزت مد

 در م دی  شان اجرا کنند. دهدنرفنت ن ش فگالد هدایت اواهد کرد که کتاب م دد فرمان مد

نوید: "انهر بیان شده، جایینه پول  مد 13:8این ن ش فگالد که ما باید اجرا کنیم، موس  رامیان 

، زنهدند اواهیهد کهرد". در اینجها پهول  مصهدیق اع ل جس ند را نهابود سهازیدبه یاری راح ادا 

نویهد مها بایهد ۀن را انجهام نهین مدموانیم ایهن کهار را انجهام دههیم. همچاسیلۀ راح" مدکند "بهمد

ال دد فرمان داده نشده که اع ل جسهم را بُنشهد، بلنهه مسهیحیان بایهد ایهن کهار را دهیم! به راح

نویهد: "په  ای عایهاان مهن، چناننهه همیشهه مخیهع انجام دهند! همچنین پول  به فیلیپیهان مد

 بهه مهرد ا لهرز نجات اود راکه لایزم، یادمر اطن اقتد بودید، نه در حضور من ف   بلنه بسیار زمد

. زیرا اداست که در ش  بر حسب رضامندی اود، ههم اراده ا ههم فگهل را بگمهل ایجهاد بگمل ۀارید

نوید اطاعت طری د است که "نجات اود را یم(. پول  مد، مرجمۀ قد13-12:2کند" )فیلیپیان مد

مسیحیشهان را "بگمهل اواهنهد ۀارد".  ندۀارند"، یگند درک بیشرت ماایای نجات در زنهد به عمل مد

فیلیپیان باید برای رشد در م دی  اقدام کنند ا ۀن را صادقانه ا با احرتام انجهام دهنهد )"بها مهرد ا 

دهنهد. امها چیاههای بیشهرتی اجهود دارد: دلیهل عمهل ا لرز"(، چون ۀن را در حضور اهدا انجهام مد

عمهل  –کند"ان، این است که "ادا در ش  کار مدانتظارشان برای دستیابد به نتایج مثزت در کارش

یابهد؛ االیه ا اساسد اهدا در م هدی  بهه ایهن مگناسهت کهه کهار اودشهان از طهرف اهدا قهدرت مد

 بنابراین، ارزش ۀن را اواهد داشت ا نتایج مثزت به بار اواهد ۀارد.

زیهرا ... "بنوشهیدایهد جوانب بسیاری در این ن ش فگال اجود دارد که باید در م دی  اجهرا کنهیم. ب

عفتهد دار (، بایهد "اهود را از بد14:12ک  ادااند را نخواهد دید" )عاانیهان هیچ بدان قداسیت

نداه دارید" ا از ارادو ادا اطاعت کنید، ارادو ادا این است که "م هدد" باشهیم )اال مسهالونینیان 

دهام ظههور مسهیح ماننهد اا باشهند، نوید کسانینه امیداارنهد در هن، مرجمۀ هاارو نو(. یوحنا مد3:4
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فگاطنه برای طهارت ا پاکسازی در زندند کنوند عمل اواهند کرد: "هر که در مسیح چنین امیهدی 

(. ایهن نهون مهالش بهرای 3:3طور که مسیح پاک است" )اال یوحنا ، ه نسازداود را پاک مددارد 

مهها باشههد، چههون پههرتد بههه  موانههد شههامل مههالش زیههادی از جانههباطاعههت از اههدا ا قداسههیت مد

نویههد "بهها سههگد یههام بنوشههید" در ایژنیهههای شخصههیتد رشههد کنیههد کههه مخههابق اواننههدنانش مد

(. عزهارات اهاص بسهیار در عهدجدیهد، مها را بهه موجهه دقیهق بهه 5:1اداشناسد است )دام پرتد 

-1:12کننهد )مراجگهه کنیهد بهه رامیهان جوانب نونانون قداسیت ا دینداری در زندند مشهویق مد

؛ 11:5-11:2؛ اال پههرتد 6:4-5:3؛ کولسههیان 9-4:4؛ فیلیپیههان 20:6-17:4؛ افسسههیان 14:13

لیره(. ما دامئاً باید الدوها ا عادات قداسیت را ایجاد کنیم، چون یند از مگیارهای بلو  ایهن اسهت 

یهک ا بهد را های طوطند پرارش یافته است ما بتواننهد نکه مسیحیان بالغ "قوای ذهند ۀنها با یرین

 (. 14:5از هم مشخیص بدهند" )عاانیان 

اسهیلۀ ۀن بتهوانیم در م هدی  رشهد کنهیم، کند کهه بهعهدجدید هیچ مسیر کوماهد را پیشنهاد مند

ای مخالگهۀ کتهاب م هدد ا کند اود را به راشههای قهدیمد ا ریشههبلنه ف   بارها ما را مشویق مد

(، پرستش 6:4؛ فیلیپیان 18:6(، دعا )افسسیان 17:17 ؛ یوحنا4:4؛ متد 2:1مفنر عمیق )ماامیر 

( ا 25-24:10سیحد )عاانیان م(، مشارکت 20-19:28دن )متد (، شاهد بو 20-18:5)افسسیان 

 ( مسلیم کنیم.8:1؛ میتود 23:5مأدیب ا انضزاط شخصد یا اویشتنداری )لالطیان 

مان برای قداسهیت ا اطاعهت بیشهرت طنهما باید به اعت د منفگل به ادا برای م دی  ما ا مالش فگا

در زندند ادامه دهیم. انر مالش فگاطنهه در اطاعهت از اهدا را نادیهده بدیهریم، مسهیحیان منفگهل ا 

شویم. انر ن ش منفگل اعت د به ادا ا مسلیم شدن به اا را نادیده بدیهریم، ملهرار شهده ا منزل مد

ر مورد، م دی  ما بسهیار نهاقص ا مگیهوب اواههد بیش از حدر از اودمان مخمنئ اواهیم بود. در ه

نویهد: بود. ما باید ای ن ا مجاهدت برای اطاعت را همامان حفظ کنیم. رساد قدیمد، حنی نه مد

، چون راه دیدری برای شادماند در عیسد نیست، بلنه ف   اعت د ا اطاعهت اعت د ا اطاعت کن" 

 کن".
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 ذاردگج. تقدیس بر کّل وجود شخص تأثیر می

نوید: "طوری که شایستۀ نذارد، اقتد پول  مدبینیم که م دی  بر ع ل ا دانش ما مأایر مدما مد

اهدا رشهد ا  تمگرفهای کهه دامئهاً "در ادااند است زندند کنید، کامالً اا را اشنود سازید"، زندند

طور اشت. ما بههمأایر اواهد نذ ما نیا احساسات(. رشد در م دی  بر 10:1کند )کولسیان منو" مد

(، بلنه ماننهد 15:2یابیم که "دنیا ا ۀنچه به ۀن مگلق دارد" را داست نداریم )اال یوحنا فااینده درمد

نیری ما مأایر اواهد قوو مصمیم اراده ابریم. م دی  بر مان از انجام ارادو ادا لذت مددهندهنجات

گل را بگمل ایجاد فاود، هم اراده ا هم کند ما "بر حسب رضامندی نذاشت، چون ادا در ما کار مد

ما نیا مأایر اواههد نذاشهت، یگنهد  راحه، م دی  بر ، مرجمۀ قدیم(. بگالا 13:2کند" )فیلیپیان مد

کنهد: "اویشهنت را از ، چناننه پول  مشهوی  ن مدبدن جس نی نبخش لیرجس ند اجودمان ا 

امرسهد بهه که ل رسهانیم" )دام قرنتیهان طاهر بسهازیم ا قداسهیت را در اد راحا  جسمهر نجاست 

نوید موجه به امهور اداانهد، (. همچنین اا مد34:7، مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنید با اال قرنتیان 1:7

. هدف اهدا بهرای زنهدند 2(7:34م دد" باشید )اال قرنتیان  راحیگند موجه به ایننه "در جسم ا 

 (. 29:8اا" درۀییم )رامیان  یت مان "به شنل پرسطور فااینده در همۀ ابگاد فردر مان این است که به

 چ. انگیزۀ اطاعت از خدا در زندگی مسیحی

شهود، ناهد ااقات مسیحیان طیهف نسهرتدو اندیهاو اطاعهت از اهدا را کهه در عهدجدیهد یافهت مد

درستد که اشتیاق بهرای اشهنودی اهدا ا ابهراز محزهت ن نسهزت بهه اا ( به1دهند. )مشخیص مند

نوید: "انهر مهرا داسهت داریهد ااامهر مهرا اطاعهت عیسد مد-یار مهمد در اطاعت از ااستاندیاو بس

( ا "هرکه احنام مرا قزول کند ا مخابق ۀنها عمل منایهد اا کسهد اسهت 15:14اواهید کرد" )یوحنا 

های بسیاری نیها بهه (. اما اندیاه3:5؛ م ایسه کنید با اال یوحنا 21:14که مرا داست دارد" )یوحنا 

؛ 19، 5:1؛ اال میمومهااد 5:13( نیاز به حفظ اجدان پهاک در نهاد اهدا )رامیهان 2ا داده شده: )م

( اشتیاق برای "ظرفد... کهه بهرای م صهد اهاص بهه کهار 3(؛ )16:3؛ اال پرتد 3:1دام میمومااد 

( اشهتیاق بهرای 4(؛ )21-20:2ای در کهار ملنهوت دارد )دام میمومهااد اواهد رفت" ا مأایر فااینده
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( 5(؛ )16-15، 2-1:3ۀارنهد )اال پهرتد لیرای نداراند که با مشاهدو زندند ما به مسیح ای ن مد

( 6(؛ )12-9:3اشههتیاق بههرای دریافههت برکههات حههاو از اههدا در زنههدند ا اههدمت مههان )اال پههرتد 

اشتیاق برای جلونیری از نااشنودی ادا ا مأدیب ا انضهزاط در زنهدند مهان )نهاهد ااقهات "مهرد 

؛ فیلیپیهان 30:4؛ افسسهیان 1:7؛ 11:5؛ دام قرنتیهان 31:9؛ 11:5شود( )اعه ل نامیده مد ادا"

؛ م ایسه کنید با جایدهاه 17:2؛ 17:1؛ اال پرتد 11-3:12؛ عاانیان 20:5؛ اال میمومااد 12:2

؛ 21-19:6( اشتیاق برای طلهب پهاداش ۀسه ند بیشهرت )متهد 7(؛ )18:3لیرای نداران در رامیان 

( اشتیاق بهرای زنهدند عمیهق 8؛ )3(10-5:9؛ دام قرنتیان 15-3:12؛ اال قرنتیان 19-19:17لوقا 

؛ 18:66ا در عههدعتیق، ماامیهر  22-21:3؛ 6:1؛ اال یوحنها 21:14؛ یوحنها 8:5مر با اهدا )متهد 

ااطر اطاعهت مهان، اهدا را جهالل دهنهد )اال ( اشتیاق بهرای ایننهه فرشهتدان بهه9(؛ )2:59اشگیا 

( ا اوشهد 9:4( اشتیاق بهرای صهلح ا ۀرامهش )فیلیپیهان 10(؛ )12:1؛ اال پرتد 21:5 میمومااد

ااطر ایننهه ( اشهتیاق بهرای انجهام فهرامین اهدا، ف ه  بهه11( در زنهدنی ن؛ ا )2-1:12)عاانیان 

؛ م ایسهه کنیهد بها ماامیهر 8:4بریم )فیلیپان فرامین اش درست است ا از انجام کار درست لذت مد

8:40 .) 

 . زیبایی و خوشی تقدیسح

شهود، بهه پایهان درست نیست که نفتدوی ن را بدان بیان ایننه م دی  باع  اوشد عظهیم مها مد

طور شخصد، "اوشد" ا "ۀرامش" را برسانیم. هرچه بیشرت در شزاهت به مسیح رشد کنیم، بیشرت به

ای که در یشرت به زندند( ا ب22:5ال دد است )لالطیان مجربه اواهیم کرد که بخشد از میوو راح

 "مثهرینوید هرچه بیشرت مخیع اهدا شهوید، ۀس ن اواهیم داشت، نادیک اواهیم شد. پول  مد

، مرجمۀ ههاارو نهو(. 22:6انجامد" )رامیان برید نیل به م درد است که به حیات جاایدان مدکه مد

اهوردن ا نوشهیدن کند که این رسچشهمۀ اوشهد ااقگهد ماسهت. "زیهرا پادشهاهد اهدا اا درک مد

(. بها 17:14ال دد اسهت" )رامیهان در راح اوشدا  سالمتد ]ۀرامش[ا  عدالتنیست؛ بلنه شامل 

کنیم ا زیزهاید شخصهیت اا بیشهرت در صهورت مسهیح نیها رشهد مهدرشد در قداسیت، در شزاهت به
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ر شود. این ههدف م هدی  کهاملد اسهت کهه امیهداار ا مشهتاق اش هسهتیم ا دمان دیده مدزندند

سازد، هندام بازنشت مسیح از ۀِن ما اواهد شد. "هرکه در مسیح چنین امیدی دارد اود را پاک مد

 (. 3:3طور که مسیح پاک است" )اال یوحنا ه ن

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 شمردند را موصیف کنید.حداقل سه مفاات م دی  با عادل .1

 سه مرحلۀ م دی  چیست؟ .2

 اهد شد؟ موضیح دهید.ۀیا م دی  در این زندند منمیل او  .3

فرق بین ن ش ادا ا ن ش انسان در م دی  را بیان کنید. ن ش اساسد از ۀِن کیست ا چهرا  .4

 اینخور است؟

ۀیا اشتزاه است که بدوییم مها بایهد بهرای قداسهیت ا اطاعهت بیشهرت در زنهدند مهان مهالش  .5

 کنیم؟ چرا یا چرا نه؟

 ب م دد بیان شده، نام باید.حداقل پنج اندیاه برای اطاعت از ادا را که در کتا .6

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

مان زمان مشخص ۀلاز م هدی   مهان را کهه در هندهام مسهیحد شهدن موانید در مجربهۀیا مد .1

امفاق افتاد به یاد ۀارید؟ ۀیا یک جداید ااضح از قدرت حاکم ا عشهق بهه ننهاه را در زنهدند 

حتد اطن نسزت به قدرت حاکم ا عشق به ننهاه  مان احساد کردید؟ ۀیا ااقگاً باار دارید که

موانهد در قسهمتهای اهاص اید؟ چدونه این ح ی ت زنهدند مسهیحد مددر زندند مان ُمرده

 زندند مان که هنوز به رشد در م دی  نیاز دارید، به ش  کمک کند؟
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موانیهد الدهوی رشهد کنیهد، ۀیها مداقتد به چند سال نذشتۀ زندند مسهیحد مهان ندهاه مد .2

مان نیست؟ بردید که دیدر موردعالقهمشخص در م دی  را بزینید؟ از چه چیاهاید لذت مد

 به چه چیاهاید قزالً عالقه نداشتید که اکنون شدیداً موردعالقۀ ش ست؟

چهه  شهرت کنهد،کنهد مها م هدی  مهان را بیدر شه  کهار مد ال دد دامئهاً ۀناهد از ایننه راح .3

ۀیا مگادلد بهین ن هش منفگهل ا فگالتهان در م هدی  ایجهاد  نذارد؟مأایری بر زندند مان مد

اید یا یایل دارید بر یک جنزه بیش از دیدری مأکید کنید ا چهرا؟ انهر در زنهدند مهان کرده

 عدم مگادل دارید، باید برای اصالح ۀن چه کار کنید؟

چهه بخشههاید نذارد؟ درت مفنر ا نحوو مفنرمان مأایر مدقکردید م دی  بر ۀیا قزالً فنر مد در

از قدرت مفنرمان هنوز باید در م دی  رشد کند؟ در مورد احساسامتان، در چه قسمت هاید 

دانید که ادا هنوز باید کار کند ما م دی  بیشرت را حاصل کند؟ ۀیا قسهمتها یها جهوانزد مد

 از م دی  هست که باید با موجه به بدن جسم مان ا اطاعت ۀن از اهداف ادا، بهزود یابد؟

یا سالها با بگضد از بخشهای رشد در م هدی  در کشهمنش بودیهد، امها ههیچ پیرشهفتد در ۀ .5

زندند مان نداشتید؟ ۀیا این فصل بهه شه  کمهک کهرد کهه بهرای پیرشهفت در ایهن قسهمتها 

ی دلرسهد ااطر عدم پیرشفت در م هدی  بههامیداار شوید؟ )برای مسیحیاند که به طور جهدر

یهن رشایه  اصهاً بها یهک کشهیش یها مسهیحد بهالغ دربهارو اند، بسیار مهم است که شخشده

 صحزت کنند، به جای ایننه مدمد طوطند ۀن را رها کنند(. 

 

 اصطالحات خاص .4

 نرایدک ل

 م دی 

 نناهد کاملبد
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 14-11:6رامیان 

دد با مسیح عیسد زنهده ه نناه مرده، اما نسزت به ادا در پیوستطور ش  نیا اود را نسزت ب"همین

ههای اهود سهازد. های فهاند شه  حهاکم باشهد ا شه  را مهابع هودبدانید. دیدر نزاید نناه بر بدن

یک از اعضای بدن اود را در ااتیار نناه قرار ندهید ما برای م اصد رشیرانهه بهه کهار راد. بلنهه هیچ

اند، یام اجهود اهود را در ند بازنشتهاود را به ادا مسلیم مناهید ا مانند کساند که از مرگ به زند 

ااتیار اا بدذارید ما اعضای ش  برای م اصد عدالت به کار راد. زیرا نناه نزاید بر اجود شه  حهاکم 

 باشد. چون ش  مابع رشیگت نیستید، بلنه زیر فید ادا هستید". 

 _________________________ 

 قیام کرده در هندام بازنشت مسیح. یگند دریافت بدن -دربارو جالل یافنت 25مراجگه کنید به فصل  .1

 مراجگه کنید. 11اند، به فصل دد بنار رفتهطور مرتادف در کتاب م برای مزحثد دربارو این ح ی ت که "جان" ا "راح" م ریزاً به ین

 مراجگه کنید.  33برای مزح  درجات پاداش در ۀس ن به فصل  .3
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 مو چهارل بیستفص

 ن مقّدسین )مسیحی ماندن(تداوم ایام

 

 موانند نجات شان را از دست بدهند؟ + ۀیا مسیحیان ااقگد مد

 ایم؟+ ما چخور بدانیم که ااقگاً مولد داباره یافته

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

ال هدد ما در مزح  قزلد به جوانب بسیاِر نجات کاملد که مسیح برای مها کسهب کهرد ا ایننهه راح

بهرد، رسهیدند کهردیم. امها از کجها بهدانیم در رسارس زنهدند مهان بهه رای مها بنهار مداکنون ۀن را به

دهیم؟ ۀیا چیای هسهت کهه مهانع از جهداید مها از مسهیح شهود، چیهای کهه مسیحد بودن ادامه مد

مضمین کند ما زمان مرگ مان مسیحد مانده ا در ااقع ما ابد در ۀس ن با ادا زندند اواهیم کرد؟ 

 از مسیح رایدردان شویم ا برکات نجات مان را از دسهت بهدهیم؟ موضهون مهداام ایه نموانیم یا مد

سین دربارو این سؤاطت صحزت مد سین یگند همهۀ کسهانینه ااقگهاً مولهد کند. م در مداام ای ن م در

عنوان مسهیحد پایهداری اواهنهد کهرد ا اند، با قدرت ا ارادو ادا ما پایان زندند شان بهداباره یافته

 اند.   کسانینه ما ۀار پایداری کنند، ااقگاً مولد داباره یافتهف

مههوان بههه کسههانینه ااقگههاً مولههد دابههاره ایههن مگریههف دا بخههش دارد. اال نشههاندهندو ۀن اسههت کههه مد

کند که قدرت ادا، ۀنهها را مها زمهان مهرگ شهان اند، اطمینان داد، چون این به ۀنها یادۀاری مدیافته

اشت ا ۀنها قخگاً ما ابد در ۀس ن با مسیح زندند اواهند کرد. از طرف دیدهر، مسیحد نده اواهد د
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هاید است کهه شهخص نوید مداام زندند مسیحد، یند از نشانهاضوح مدبخش دام این مگریف به

ح ی تاً مولد داباره یافته است. بسیار مهم است که این جنزه از ۀمهوزه را نیها در نظهر داشهته باشهید، 

 ینان کاذب به کساند داده شود که هرنا از اال ای نداران ااقگد نزودند. مزادا اطم

باید موجه کرد که این سؤالد است که مسیحیان نهضت انجیلد، مدت زیادی با ۀن مخالفهت مهمهد 

نراید مگت د بودند که ممنن است کسد کهه ااقگهاً مولهد اند. بسیاری در سنرت ِاسلیان/ ۀرمینداشته

نجات اش را از دست بدهد، درحالینه مسیحیان اصالحدرا مگت دند که ایهن امنانپهذیر داباره یافته، 

اند؛ به هرحال، ۀنها بارهها از اکرث مگمیدیها در این قسمت از سنرت اصالحدرایان پیرای کرده 1نیست.

سهینبهه جهای اصهخالح  امنیهت ابهدی ای نهداریا  امنیت ابدیاصخالح  اسهتفاده  مهداام ایه ن م در

 اند. کرده

 ند کرداند، تا آخر پایداری خواهالف. همۀ کسانیکه واقعاً تولد دوباره یافته

انهد، کسهانینه ااقگهاً مسهیحد دهند که کسانینه ااقگاً مولد دابهاره یافتهبسیاری از عزارات مگلیم مد

سهیح هستند، ما زمان مرگ به زندند مسیحد ادامه اواهند داد ا بگد به ۀس ن اواهند رفت ما بها م

ام نه بخاطر ۀننه ارادو اود را به عمل ۀارم، بلنه نوید: "من از ۀس ن به زمین ۀمدهباشند. عیسد مد

ارادو کسد را که مرا فرستاده است ا ارادو اا اینست که من از همۀ کساند که اا بهه مهن داده اسهت 

اواسهت پهدر مهن اینسهت  حتد یک نفر را هم از دست ندهم بلنه در راز ۀارت ۀنها را زنده کنم. زیرا

مهن اا را در راز ۀاهرت صاحب زندند ابدی نهردد ا  ۀاردای ن مدبیند ا به اا پرس را مد هر ک که 

نویهد همهۀ کسهانینه بهه اا ایه ن دارنهد (. در اینجها عیسهد مد40-38:6" )یوحنها زنده اواهم کرد

زمینه، که در این پیش-ایااندنوید در راز ۀار، ۀن شخص را برمدحیات ابدی اواهند داشت. اا مد

اضوح یگند عیسد ۀن شخص را با اود در حیات ابدی ای ن به پرس ا براورداری از حیات ابدی، به

مههوان ایههن سههختد مدایاانههد )نههه ایننههه ف هه  اا را برایاانههد مهها دااری ا محنههوم شههود(. بهبرمد

ارد، مها راز رسهتاایا نههاید در برکهات نیری را نادیده نرفت که هرکه ح ی تاً به مسیح ای ن دنتیجه

کند کهه عیسهد ارادو پهدر را زندند در حضور ادا، مسیحد اواهد ماند. بگالاه، این منت مأکید مد
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" حتهد یهک نفهر را ههم از دسهت نهدهمۀارد، یگند "از همۀ کساند کهه اا بهه مهن داده اسهت بجا مد

 ز دست نخواهند رفت.(. داباره کسانینه پدر به پرس داده است، ا39:6)یوحنا 

نویهد: سهد مداسهت کهه عی 29-27:10کنهد، یوحنها عزارت دیدری کهه بهر ایهن ح ی هت مأکیهد مد

ۀیند. من بهه ۀنهها شناسم ا ۀنها به دنزال من مدشنوند ا من ۀنها را مد"نوسفندان من صدای مرا مد

نهها را از دسهت مهن موانهد ۀ ک  مندا ههیچ ۀنها هرنا هالک نخواهنهد شهدبخشم ا زندند ابدی مد

مواند ۀن را از دسهت ک  مندبدیرد. پدری که ۀنها را به من بخشیده است از همه بارنرت است ا هیچ

 پدر من بدیرد". 

کننهد، کسهانینه نوسهفندان اا هسهتند، از حیهات نوید کسانینه از اا پیرای مددر اینجا عیسد مد

(. بگضهیها 28سهت مهن بدیهرد" )ۀیهۀ دد ۀن را از موانهک  مندنوید "هیچابدی براوردارند. بگداً مد

مهوانیم مواند مسیحیان را از دست مسیح بدیرد، امها مها مدک  منداند که انرچه هیچمخالفت کرده

ک " ۀیها "ههیچ -اود را از دست مسیح بیران بنشیم. اما ظهاهراً ایهن لفهاظد ا حاشهیه رفهنت اسهت

دانیم قلهز ن قابهل اعهت د نیسهت. اه، مها مهدشود که در دست مسیح است؟ بگال شامل کسد مند

سهختد بنابراین انر احت ل دارد که بتوانیم اهود را از دسهت مسهیح بیهران بنشهیم، ایهن عزهارت به

 مواند اطمیناند را بزخشد که عیسد در نظر داشت. مد

( اسهت. 28" )ۀیۀ هرنا هالک نخواهند شداما مهم  مر از همه ایننه، قویرتین عزارت در این قسمت "

مهوان طور ااص مأکیدی اسهت ا مدبگالاو فگل ماضد رشطد در یوناند( به ou meسااتار یوناند )

کنهد کهه کسهانینه ". ایهن مأکیهد مدههالک نخواهنهد شهدمها ابهد  قخگهاً رصیح مر مرجمه کرد: "ا ۀنها 

خشهیده، هرنها به ۀنها حیات ابدی ب کنند ا کسانینه اا"نوسفندان" عیسد هستند ا از اا پیرای مد

 نها "هرنا هالک" نخواهند شد.ۀ  -نجات شان را از دست نخواهند داد یا از مسیح جدا نخواهند شد

نویند کسانینه ای ن دارند، از "حیات ابدی" براوردارند. یک منونهه، یوحنها عزارات متگدد دیدر مد

م ایسه کنیهد بها یوحنها " )همچنین زندند ابدی دارداست: "ۀن کسد که به پرس ای ن بیاارد  36:3

دارنهد، په  ایهن  ابهدی(. حال انر ای نداران ااقگاً حیات 13:5؛ اال یوحنا 28:10؛ 7-4:6؛ 24:5
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نیهرد ماند. این لالزهاً در م ابهل محنومیهت ا دااری ابهدی قهرار مدحیامد است که ما ابد با ادا مد

دههد کهه ، بیشهرت نشهان مددیابه( ا مأکید این منت با صفت 28:10؛ 36، 17-16:3)مثال: یوحنا 

 یابد.این زندند ما ابد در حضور ادا ادامه مد

دهند که کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره های پول  ا دیدر رساطت عهدجدید نیا نشان مدشواهد نامه

اند ما ۀار پایداری اواهند کرد. "پ  دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسهد برسه یافته

(؛ بنهابراین لیرمنصهفانه اسهت کهه اهدا نهوعد 1:8چ محنهومیتد اجهود نهدارد" )رامیهان برند هیمد

مانهد، چهون جهاای ابهدی نناههان برای ۀنهها مند هیچ محنومیتد-مجازات ابدی به مسیحیان بدهد

 شان پرداات شده است.

رای پول  بر ارمزاط ااضح بین اهداف ابهدی اهدا در از پهیش برنایهدند ا اجه 30:8بگد در رامیان 

این اهدف در زندند، به همراه مشخیص نهاید این اهداف در "جالل دادن" یا اعخای بدنهای قیهام 

کند: "اا کساند را که قزالً برنایده بهود بهه کردو نهاید به کسانینه با مسیح متحد سااته، مأکید مد

ل بخشهید". در عهادطن را نیها جهاه ا جهال شدنان را عادل شمرد اسوی اود اوانده است، ا اوانده

موانهد طهوری بینهد کهه مداینجا پول  رایداد ۀیندو جالل یافنت را قخگیت در ههدف اابهت اهدا مد

دربارو ۀن صحزت کند که نوید قزالً انجام شده است )"جاه ا جالل بخشید"(. این بر همۀ کسانینه 

 شوند.مسیحد مد سانینه ااقگاً کیگند همۀ -کنداند، صدق مدفرااوانده شده ا عادل شمرده شده

دارد، "ُمهری" است که ه مداند در امنیت ندشواهد دیدر بر ایننه ادا کساند را که مولد داباره یافته

عنوان "ض نت" ادا نیها عمهل ال دد در دران ماست که بهدهد. این "ُمهر"، راحادا بر ما قرار مد

اقتد پیام ح ی هت یگنهد مهژدو نجهات  کند که ما میراث موعود را دریافت اواهیم کرد: "ش  نیامد

ال هدد، کهه قهزالً اعهده راحاود را شنیدید ا به اا ای ن ۀاردید، با اا متحد شدید ا ادا بها اعخهای 

ۀن اسهت کهه مها ۀنچهه را اا بهه قهوم  ضامن. راح ادا داده بود ُمهر مالنیت اود را بر ش  نهاده است

دهد که ادا به متگل ان اود ۀزادی ه ما اطمینان مدبرنایدو اود اعده داده است، اواهیم یافت ا ب

(. کلمهۀ یونهاند کهه 14-13:1بخشد، پ  جالل ا شنوه ادا را ستایش کنیم" )افسسیان کامل مد
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( یک اصخالح قانوند ا مجاری به مگنهای "قسه  اال، arrabonدر این عزارت "ضامن" مرجمه شده )

کنهد "پردااتد اسهت کهه طهرف قهرارداد را ملهام مد پرداات، اای ه" است ا نشاندهندو ادیگه، پیش

ال دد را در دران مها نذاشهت، اهود را متگههد کهرد کهه اقتد ادا راح 2ماب د را نیا پرداات کند".

همۀ برکات دیدر حیات ابدی ا پاداش بارند را نیا که با اا در ۀسه ن اسهت، عخها کنهد. بهه همهین 

ۀن است که ما ۀنچه را اا به قهوم برنایهدو اهود اعهده  نضامال دد "مواند بدوید راحدلیل پول  مد

ال دد را در درانشان دارنهد، همهۀ (. همۀ کسانینه راح14:1داده است، اواهیم یافت" )افسسیان 

اند، اعدو ملییرناپذیر ادا ا این ضه نت را دارنهد کهه میهراث حیهات کسانینه ااقگاً مولد داباره یافته

ان مگلرق اواهد داشت. افهاداری اهدا بهه اای هه نذاشهته شهده کهه ۀن را ابدی در ۀس ن، قخگاً به ۀن

 انجام دهد.

بهرای  محفهوظ هسهتیدااسهخۀ ایه ن، ا به به قهدرت اهدانوید: "ش  نیا پرتد به اوانندنانش مد

، مرجمۀ ههاارو 5:1نجامد که از هم اکنون ۀماده شده است ما در زمان ۀار به ظهور رسد" )اال پرتد 

مواند به مگنای "مانع از فرار شدن" ا "محافظت در برابر ( مدPhroureo"محفوظ" )یوناند  نو(. کلمۀ

نهذارد ای نهداران از ملنهوت حمله" باشد ا شاید هر دا محافظت در اینجا مورد نظر باشد: ادا مند

کنههد. "نجههات" در اینجهها بههرای اش فههرار کننههد ا در برابههر حمههالت بیههران از ۀنههها محافظههت مد

های الهیهامد(، بلنهه دربهارو شمردند در نذشته یا م دی  در حال بنار نرفته )از لحاظ م ولههعادل

ید ا کامهل نجهات از مح ق نها -کندمگلرق کامل همۀ برکات نجات ا رستاایا ما در ۀینده صحزت مد

طور ه(. انرچه مهیا شده یها "ۀمهاده" اسهت، امها به2:2؛ اال پرتد 11:13ما )م ایسه کنید با رامیان 

کلد ما "زمان ۀار"، زمان دااری نههاید، موسه  اهدا بهه انسهانها "ۀشهنار" نخواههد شهد. انهر ههدف 

حفاظت ادا، حفظ ا ندهداری ای نداران ما زمان دریافت نجات کامل ا ۀس ند شان است، پ  بها 

ا بهه ایهن نیری کنیم که ادا این هدف را انجهام اواههد داد ا در ااقهع ۀنههموانیم نتیجهاطمینان مد

 نجات ابدی دست اواهند یافت. نهایتاً دستیابد ۀنها به نجات نهاید، اابسته به قدرت اداست. 
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 اندتهمانند، واقعاً تولد دوباره یافب. فقط کسانیکه تا آخر پایدار می

یهداری انهد مها ۀاهر پاکنهد کسهانینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهدرحالینه کتاب م دد بارها مأکیهد مد

واهند کرد ا قخگاً در ۀس ن با ادا حیات ابدی اواهند داشهت، امها عزهارات دیدهر دربهارو وارت ا

شوند که بدانیم ۀنچهه پهرتد در کنند. اینها باع  مدپایداری در ای ن در رسارس زندند صحزت مد

نهو(  ، محفوظ هستید"، مرجمهۀ ههااروااسخۀ ای نبها  به قدرت ادانفت )"ش  نیا  5:1اال پرتد 

ی ن مان ا از طریقدارد، بلنه ف   از ای ن مان محفوظ نده مند جداصحیح است، یگند ادا ما را 

کند ما به ما مواناید بخشد که با ای ن به اا ادامه دهیم. بهه ایهن مرمیهب، کسهانینه بهه این کار را مد

نهد ا از ۀنهها محافظهت کشوند کهه اهدا در ۀنهها کهار مددهند، مخمنئ مداعت د به مسیح ادامه مد

 کند.مد

عیسد بهه یهودیهاند کهه بهه اا نرایهده  است: "سپ  32-31:8یک منونه از این نون عزارات، یوحنا 

، در ااقع پیرا من اواهیهد بهود ا ح ی هت را اواهیهد "انر مخابق مگالیم من عمل کنیدبودند نفت: 

دههد کهه یهک نشهانۀ ایه ن ر مدشناات ا ح ی ت ش  را ۀزاد اواهد کرد." در اینجا عیسهد هشهدا

ااقگد، ادامه دادن در کالم ااست، یگند به ای ن به حرفههای اا ا زنهدند در اطاعهت از احنهام اش 

نجهات اواههد یافهت" )متهد  "کسد که مها ۀاهر اابهت مبانهدنوید: ادامه دهید. همچنین عیسد مد

 .فاها شنست نخورندعنوان هشدار به کسانینه در داران ج(، به22:10

عیهب ا نوید مسیح ۀنهها را بها اهدا ۀشهتد داده "مها شه  را پهاک، بدپول  به مسیحیان کولسد مد

ا محنهم ا اسهتوار  به رشط ایننه ای ن اود را از دست ندهیهدۀطیش به حضور اود بیاارد، الزته بد

(. 23-22:1مبانید ا ۀن امیدی را که در اقت شنیدن انجیل به دست ۀاردید مرک نننید" )کولسهیان 

ون ۀنهها بهه نهراه کننهد، چهطزیگد است که پول  ا دیدر نویسندنان عهدجدید، اینخور صحزت مد

کنند، بدان ایننه بتوانند از اضگیت ااقگد دل کنند که مسیحیت شان را اعالم مدافرادی اشاره مد

نهد ا شهاید هر یک از اشخاص ۀناه شوند. شاید بگضیها در کولُسد به مشارکت کلیساید پیوسته بود
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حتد اعالم کرده بودند که به مسیح ای ن دارند ا برای عضهویت در کلیسها مگمیهد یافتهه بودنهد، امها 

موانهد ایهن اشهخاص را از ای نهداران بخش ح ی هد نداشهتند. چدونهه پهول  مدهرنا ایه ن نجهات

ایهن اطمینهان مواند از اراهۀ اطمینان کاذب به ۀنها جلونیری کند، ح ی د مشخیص دهد؟ چدونه مد

که ما ابد نجات اواهند یافت، درحالینهه در ااقهع نجهات نخواهنهد یافهت، مدهر ایننهه موبهه ا ایه ن 

داند کسانینه ای نشان ااقگد نیست، نهایتاً از مشهارکت کلیسهاید ح ی د داشته باشند؟ پول  مد

"بهه رشط ایننهه فهت: نوید نهایتاً نجهات اواهیهد یااش مد جدا اواهند شد. بنابراین به اوانندنان

دهنهد، نشهان (. بهدین طریهق کسهانینه ادامهه مد23:1" )کولسهیان ای ن اهود را از دسهت ندهیهد

دهند کهه از دهند، نشان مددهند که ای نداران ااقگد هستند. اما کسانینه در ای ن ادامه مندمد

 شان نزود.اال ای ن ااقگد در قلب

 ار نداه داریمۀ انر ما اعت د االیۀ اود را ما به شود: "زیرا ه مددید 14:3مأکید مشابهد در عاانیان 

کنهد. مها چخهور رشینان مسیح هستیم". این ۀیه، دیدناهد عهالد دربهارو ۀمهوزو پایهداری فهراهم مد

ایم"؟ چخور بدانیم این پیوستدد با مسیح در زماند در نذشته در ما رخ بدانیم "رشینان مسیح شده

برای ۀناهد از ای ن ااقگد به مسیح این است که ما پایهان زنهدند در ایه ن داده است؟ یک طریق 

 ادامه دهیم. 

بایههد بههه یههاد داشههته باشههیم کههه در جههای دیدههری از کتههاب م ههدد، شههواهد دیدههری اجههود دارد کههه 

نزایهد فنهر کنهیم سازد )به بخش   در زیر مراجگه کنیهد(، په  مسیحیان را از نجامشان مخمنئ مد

. به هرحهال، پایهداری در ایه ن، مگلق داشنت به مسیح ما زمان مرن ن، لیرممنن است اطمینان از

یند از طری های اطمینان است که در اینجا موس  نویسندو عاانیهان ذکهر شهده اسهت. بگهالاه، در 

هرنا هدف این نیسهت کهه کسهاند را کهه این عزارت ا همۀ عزارات دیدر دربارو نیاز به مداام ای ن، 

. نزایهد نون به مسیح ای ن دارند، ندران کند که یک زماند در ۀینده ممنن است سه وط کننهداکهم

شهویم کهه این عزارات را اینخور بنار بایم، چون به این مرمیب، اشتزاهاً باع  ندراند به طری هد مد

بهه کسهانینه بهه فنهِر مهرک کهردن مورد نظر کتاب م دد نیست. بلنه، هدف این است کهه همیشهه 
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که انر این کار را بننند، این یک نشانۀ قوی اسهت کهه هرنها  اند، هشدار بدهیمتند یا مرک کردههس

از اال نجات نیافته بودند. بنابراین، وارت مداام ای ن، باید ف   هشدار برعلیه مرک کهردن باشهد، 

  دهند که ای نشان هرنا ااقگد نزود.هشدار برای ایننه کسانینه مرک کردند، نشان مد

ن آوردن را های ظواهری ایوامکنند، ممکن است بسویاری از نشوانهپ. کسانیکه نهایتاً ترک می

 داشته باشند

بخش ااقگد دارند ا چه کساند ف ه  از ۀیا همیشه ااضح است که چه کساند در کلیسا ای ن نجات

راحتد همیشهه بههلحاظ ع الند به ح ایق انجیل اعت اد دارند، اما در قلزشان ای ن ااقگد ندارنهد؟ 

کند که لیرای نداران در مشهارکت موان این را نفت ا کتاب م دد در بخشهای متگدد ذکر مدمند

عنوان هاید را داشهته باشهند کهه ۀنهها را بهههای ظهاهری یها نشهانهمواننهد نشهانهبا کلیسای مرهد مد

ت ً در طول سه سالد که بها یانت کرد، حادهد. مثالً یهودا که به مسیح ای نداران ااقگد نشان مد

کهرد. شهزاهت اش بهه الدهوی رفتهاری عیسد بود، ما حهدادی دقی هاً مثهل شهانردان دیدهر عمهل مد

کننده بود که در پایان سه سال ادمت عیسد، اقتد عیسد نفت ینهد از شانردان دیدر چنان قانع

نشدند، بلنه "ینهد په   ه ننرده ا مشنوککند، ۀنها همدد به یهودا نداشانردانش به اا ایانت مد

؛ م ایسهه کنیهد بها مهرق  22:26از دیدری پرسیدند: "ادااندا، ۀیا من ۀن شهخص هسهتم؟" )متهد 

دانسهت در دل یههودا ایه ن ااقگهد (. بهه هرحهال، عیسهد مد22:13؛ یوحنها 23:22؛ لوقا 19:14

از شه  ابلیسهد  نزود، چون یک زماند نفت: "ۀیا من ش  داازده نفر را برندایهدم ا حهال ۀننهه ینهد

، مرجمۀ قدیم(. یوحنا بگداً در انجیل اش نوشت: "عیسد از ابتهدا کسهاند را کهه 70:6است" )یوحنا 

(. امها 64:6شهناات" )یوحنها ای ن نداشتند ا همچنهین ۀن کسهد را کهه بگهداً اا را مسهلیم کهرد مد

 دانستند.شانردان این را مند

، 4:2را با م اصد نهاند به جمع ما درۀاردند" )لالطیهان  ن"برادراِن درالینوید: پول  این را هم مد

" مواجهه شهده اسهت )دام برادران درالیننوید در سفرهایش با "اخر از سوی مرجمۀ هاارو نو( ا مد

به اهدام عهدالت  را "اویشنتنوید اادمان شیخان ، مرجمۀ هاارو نو(. همچنین مد26:11قرنتیان 
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، مرجمۀ قدیم(. بهه ایهن مگنها نیسهت کهه همهۀ لیرای نهداران در 15:11" )دام قرنتیان مشابه سازند

کلیسا که به هرحال هیچ نشاند از ای ن ح ی د ندارند، اادمان شیخان هسهتند کهه مخفیانهه کهار 

کنند، چون شاید بگضیها در فرایند در نظر نرفنت ادعاهای انجیهل باشهند ا بهه کلیسا را مضگیف مد

اند ا شهاید ای ف   موضیح ناکافد از پیلام انجیهل شهنیدهشاید عدهسوی ای ن ح ی د پیش راند، 

اند. اما بیانیۀ پول  به ایهن مگناسهت ال دد قرار ندرفتهای دیدر هم هنوز محت الاام ااقگد راحعده

که بگضد از لیرای نهداران در کلیسها، بهرادران ا اهواهران درالینهد اواهنهد بهود کهه بهرای ایجهاد 

ای دیدر ف   لیرای نداراند اواهند بهود کهه شوند، درحالینه عدهفرستاده مد ااتالل در مشارکت

بخش ااقگد اواهند رفت. به هر حهال در ههر دا مهورد، ۀنهها چنهد نشهانۀ نهایتاً به سوی ای ن نجات

 شود شزیه ای نداران ااقگد باشند.ظاهری دارند که باع  مد

در دااری نهاید رخ اواهد داد: "نه ههر  امفاقامد بزینیم که موانیم ۀن را در بیانیۀ عیسد درباروما مد

که مرا "ادااندا، ادااندا" نوید داال ملنوت ۀس ن نردد، بلنه ۀننهه اراده پهدر مهرا کهه در ۀسه ن 

به  ااست به جا ۀارد. بسا در ۀن راز مرا اواهند نفت: "ادااندا، ادااندا، ۀیا به نام مو نزورت ننمودیم 

را اارا  ننردیم ا به نام مو مگجاات بسهیار ظهاهر نسهااتیم؟" ۀندهاه بهه ایشهان رصیهح  اسم مو دیوها

، مرجمهۀ 23-21:7! ای بهدکاران از مهن دار شهوید!" )متهد ش  را نشهنااتم هرنااواهم نفت که "

 قدیم(.

 انجامانرچه این افراد نزورت کرده ا دیوها را اارا  کردند ا"کارهای قدریند زیادی" را به نام عیسد 

نوید: "هرنها شه  شان نزود. عیسد مددادند، اما مواناید انجام این کارها، مضمیند برای مسیحیت

شناسهم" یها "یهک شهنااتم، امها دیدهر شه  را مندنوید: "یک زماند ش  را مدرا نشنااتم". اا مند

نشنااتم". ۀنهها هرنها ش  را  هرنانوید: "لنه مدشنااتم، اما مو از من دار شدی". بزماند مو را مد

 ای نداران ااقگد نزودند.

ها رای نویهد: "بگضهد از دانههشود. عیسهد مدیافت مد 4یک مگلیم مشابه در َمثَل برزنر در مرق  

سندالخ، جاهد که ااک کم بود افتاد ا چون زمین عم د نداشت، زاد سزا شد. اما اقتد ۀفتهاب بهر 
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(. عیسد موضیح 6-5:4نداشتند اشک شدند" )مرق   ایۀنها دراشید، همه سواتند ا چون ریشه

شود، نشهاندهندو کسهاند اسهت کهه "چهون کهالم را ای که در زمین سندالخ کاشته مددهد دانهمد

باشهند، ا بلنهه فهاند مد ای در اود ندارندریشهبشنوند، در حال ۀن را به اوشد قزول کنند، ا لنن 

، 17-16:4اورنهد" )مهرق  د در سهاعت للهاش مدای یا زحمتد به سزب کالم رای دههچون صدمه

ای در اود ندارند"، نشاندهندو ۀن است که هیچ منزهع حیهامد مرجمۀ قدیم(. این ح ی ت که "ریشه

در دران این نیاهان نیسهت؛ همچنهین کسهانینه نشهاندهندو ۀنهها هسهتند، حیهات ااقگهد در اهود 

انهد، اوشهد" قزهول کردهاند، چون کالم را "بههندارند. ۀنها ظاهر ای ن را دارند ا ظاهراً مسیحد شد

ای ن ظاهریشان، ااقگد نزود ا هیچ ایه ن -شوندۀیند، در هیچ کجا یافت منداما اقتد سختیها مد

 بخش ااقگد در قلزشان نزود.نجات

عنوان عنوان ماک نیا مأییهد شهده کهه در ۀن مسهیحیان بههارزش پایداری در ای ن، در َمثَل عیسد به

نوید: "من ماک ح ی د هستم ا پهدر مهن (. عیسد مد7 -1:15اند )یوحنا ها نشان داده شدهاهشا

ای کهه مثهر بیهاارد ۀن را پهاک بُهرد ا ههر شهااهای را که در من مثر نیاارد مدبالزان است. هر شااه

شهود نده مدای به دار افنسازد ما میوو بیشرتی به بار ۀارد... انر کسد در من مناند مانند شااهمد

سهوزانند" اندازنهد ا مدکننهد ا در ۀمهش مدهای اشنیده را جمع مدنردد. مردم شااها اشک مد

 (.6، 2-1:15)یوحنا 

های ح ی هد مهاک ۀارنهد، همچنهان شهااههاید کهه مثهر منداند که شهااهنرایان چنین نفتهۀرمین

هاید (. بنابراین، شهااه2کند )ۀیۀ دمثر نیاارد" اشاره م منای را که در عیسد به "هر شااه-هستند

سوزند، باید اشهاره بهه ای نهداران ح ی هد باشهد کهه قهزالً که جمع شده ا در ۀمش افننده شده ا مد

بخشد از ماک بودند، اما جدا شده ا محت دااری ابدی قرار نرفتند. اما در اینجا، این مفهوم بهدیهد 

موانهد مگلهیم بنار رفتهه، بهه میهاان جاهیهامد کهه مد مگلیم عیسد نیست. مصویر ماک که در این َمثَل

اواست مگلیم دهد که ای نداران ح ی هد ا درالهین شود. در ااقع، انر عیسد مددهد، محداد مد

ها استفاده کند، در این صورت منها راه اشاره اواست از قیاد ماک ا شااهاند ا انر مدبه اا پیوسته
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هاید صهحزت کنهد کهه ههیچ ندارنهد، ایهن بهود کهه دربهارو شهااهبه کسانینه در اود، حیات ااقگهد 

ای در اهود هاید کهه رای زمهین سهندالخ افتادنهد ا "ریشههای ندارند )نسزتاً بگد از قیاد دانههمیوه

ۀارنهد، انرچهه هاید که میهوه مند، شااه15، مرجمۀ قدیم(. اینجا در یوحنا 17:4ندارند"، در مرق  

شان با این ح ی ت های ااقگد را دارند، اما اضگیت ااقگدد ا ظاهِر شااهنوعد به عیسد متصلر انبه

شهود کهه هرکهه در ۀارنهد. همچنهین بها ایهن ح ی هت منایهان مدای مندشود که هیچ میوهۀشنار مد

شود. انر سگد کنهیم ایهن قیهاد را (، مانند یک شااه بُریده ا اشک مد6:15مسیح مناند )یوحنا 

انههد، انرنههه از اال در ۀنجهها قههرار های یههک مههاک ااقگههاً زندهمههثالً همههۀ شههااهاسههگت دهههیم ا بدههوییم 

مواند مگلیم کنیم این مصویر را برای چیای فرامر از ۀنچه مدنرفتند، در این صورت ف   سگد مدمند

موانهد بهه ههیچ عنهوان نشهاندهندو در ایهن مهورد، ههیچ چیهای در ایهن قیهاد مند-دهد، بنار نیریم

ۀارند، به ایهن طریهق رالین باشد. ننتۀ این مصویر، رصفاً این است که کسانینه میوه مدای نداران د

 مانند. ۀارند، در اا مندمانند؛ کسانینه میوه منددهند که در مسیح مدنشان مد

های کنند، ممنن است نشهانهکند کسانینه نهایتاً مرک مدنهایتاً دا عزارت در عاانیان نیا مأیید مد

زیادی از ای ن داشته باشند ا شاید به طری ههای بسهیار، ماننهد مسهیحیان بهه نظهر برسهند. ظاهری 

عنوان برهههاند بههرای ایننههه نرایههان بهههههها موسهه  ۀرمیناسههت کههه بار  6-4:6االههین عزههارت، عاانیههان 

ر مر، ایهن مفسهیموانند نجامشان را از دست دهند، بنار رفته است. اما در بررسد دقیهقای نداران مد

اند ا طگم عخیۀ ۀس ند نویسد: "زیرا ۀناند که از نور ادا راشن شدهکننده نیست. نویسنده مدقانع

انهد ا ال دد نصیزد دارنهد ا نینهوید کهالم اهدا را در اجهود اهود درک کردهاند ا در راحرا چشیده

ی ن دار شوند، محهال همه برکات، باز از ا اند، انر بگد از ایننیراهای دنیای ۀینده را احساد منوده

است که بار دیدر ۀنها را بهه موبهه کشهانید، زیهرا بها دسهتهای اهود پرسه اهدا را بهار دیدهر بهه صهلیب 

 (. 6-4:6سازند" )عاانیان ه رسوا مدکنند ا اا را در برابر هممیخنوب مد

ایهن مهنت اند. ۀیها موانیم بپرسیم چه نون افرادی با همهۀ ایهن اصهخالحات موصهیف شهدهدر اینجا مد

ارمزاط بدان شکر اینها کساند هستند که  3کند که ااقگاً مولد داباره یافته است؟کسد را موصیف مد
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اضهوح اند )موبه(. بهااطر نناه انداهدین شده. ۀنها ما حدادی بهنادیند با مشارکت کلیساید دارند

ا ملییهری هسهتند کهه اند(. شهنرناار جهذابیت زنهدند مسهیحد اند )راشن شدهانجیل را درک کرده

شود، ا احت طً در زندنیشان، پاسخ دعاهایشهان را زندند مردم ایجاد مد ااطر مسیحد شدن دربه

انهد، شهاید حتهد بگضهد از عخایهای ال هدد را در عمهل احسهاد کردهاند ا قدرت راحدریافت کرده

ال هدد "همنهاری" کهرده یها برند )بها کهار راحبنار مد 22:7راحاند را مانند لیرای نداران در متد 

اند(. در ال هدد شهده ا عخایهای ۀسه ند ا قهدرمهای عرصه ۀینهده را در ااتیهار داشهته"رشکای" راح

اند )نینهوید مگرض موعظۀ ح ی د کالم قرار نرفته ا بهرای بسهیاری از مگهالیم اش ارزش قاههل شهده

 اند(.کالم ادا را چشیده

دار شوند" ا "با دستهای اود پرس اهدا را بهار دیدهر بهه صهلیب اما با اجود همۀ اینها، انر "از ای ن 

طور ارادی (، در این صهورت بهه6:6سازند" )عاانیان کنند ا اا را در برابر همه رسوا مدمیخنوب مد

نوید انر این نیرند از ۀنها رایدردان شوند. نویسنده به ما مدهمۀ این برکات را رد کرده ا مصمیم مد

نوعد موبه یا لم ا انداه برای نناه بازنرداند. ۀنها لیرممنن است این افراد را داباره به امفاق بد افتد،

شهان از مهأایرات سختدل شده ا اجدانشان سخت اواهد شد. ۀشناید منرررشان با امور ادا ا مجربه

 ا برای ای ن ۀاردن شده است. ال دد، رصفاً باع  سختدلد ۀنهزیاد راح

ای در ج عتد که این نامه برای ۀنها نوشته شده بود، در این اخهر بودنهد ه عدهبینیم کاضوح مدبه

، 7، 1:4؛ 15-14، 12، 8:3؛ 3:2که ج عت را به این طریق مرک کنند )مراجگه کنید بهه عاانیهان 

اواهد به ۀنهها هشهدار دههد کهه (. نویسنده مد17-15، 3:12؛ 39-38، 36-35، 29، 26:10؛ 11

انهد، شارکت کلیسا رشکت کرده ا مگدادی از برکات ادا را در زندنیشان مجربهه کردهانرچه ۀنها در م

اواهد از قهویرتین با این حال انر بگد از همۀ اینها س وط کنند، هیچ نجامد برای ۀنها نیست. اا مد

را مجربهه کنهد ا  برکهات مورقهتمواند ما این اندازه زبان ممنن استفاده کند ا بدوید: "یک شخص مد

دهد که مراقب باشهند، چهون منیهه بهر برکهات ا همچنان نجات ااقگد را نیابد". اا به ۀنها هشدار مد

مواننهد مهرک کند مسیحیان ااقگد مدمجربیات مورقت کافد نیست. به این مگنا نیست که اا فنر مد
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پایهداری در اواههد از طریهق نویهد. امها اا از ۀنهها مدم ریزهاً اهالف ۀن را مد 14:3عاانیهان  -کنند

دههد کند که انر مرک کنند، این نشهان مدای ن، از نجامشان مخمنئ شوند ا درنتیجه استنزاط مد

 که از اال، هرنا قوم مسیح نزودند.

شوند، رهها کهرده ا بهه رسا  قیهاد به همین دلیل اا بالفاصله اصف کساند را که از ای ن اار  مد

زندنیشان نداشتند. ۀیات  رک کردند، هرنا میوو ااقگد درراد ما نشان دهد که کسانینه مدیدری مد

کند، محصولد کهه در زمهین های هرز" صحزت مدعنوان "اار ا ا  ا علفافراد به دربارو این 7-8

کنهد )از لحهاظ قیاسهد، شود ا هیچ ارزشد ندارد، انرچه برکات منررر را از ادا دریافت مدمولید مد

شوند، بارد(. باید در اینجا موجه کنیم که کسانینه از ای ن رایدردان مدانرچه بارها باران بر ۀنها مد

زمینهد ، بلنهه ماننهد ۀاردۀارد ا حاط میوو اوب مندوب مدااند که قزالً میوو با زمیند م ایسه نشده

، بلنه ف   اار ا اه  ا علفههای ههرز ۀارد. شهاید زمهین پهیش از هستند که هرنا میوو اوب نیاارد

 کند ا این نشانه، بد است.صول، اوب به نظر برسد، اما میوه، نشانۀ ااقگد را ظاهر مدظهور مح

شود. انرچه نویسنده با اشهونت دربهارو ی یافت مددر ۀیۀ بگد 8-4:6پشتیزان قوی مفسیر عاانیان 

نردد کهه بهه نظهرش اکهرث احت ل مرک کردن صحزت کرده، اما بگد به صحزت دربارو رشایخد بازمد

نهوییم، نوید: "ای عایاان، هرچند این چنین سهخن مددنان، مسیحیان ااقگد هستند. اا مدشنون

" ی ین داریهم کهه چیاههای بههرت کهه بها نجهات همهراه اسهت، نصهیزتان اواههد شهد اما در مورد ش 

، مرجمۀ هاارو نو(. اما سؤال این است که "چیاهای بهرت" از چه چیهای؟ حالهت جمهع 9:6)عاانیان 

اد مناسب را با "چیاههای بههرتی" کهه در ۀیهات  "چیاهای کنهد؛ جهاد مدذکهر شهده ای 6-4بهرت"، مضر

از رصفههاً مههأایرات نسههزد ا مورقههت  چیاهههاید بهههرتنویسههنده قههانع شههده کههه اکههرث اواننههدنان اش، 

 اند.صحزت شده، مجربه کرده 6-4ه دربارو ۀن در ۀیات ال دد ا کلیساید را کراح

"، دربهارو ایهن با نجهات همهراه اسهتان ایننه ۀنها "چیاهای بهرتی هستند که در ااقع، نویسنده با بی

منها برکات مورقهت اینها نه 4(.kai echomena soeriasکند )یوناند طور ااقگد( صحزت مدچیاها )به

قتهاً مهأایر هستند که نهه چیاهای بهرتدر موردشان صحزت شد، بلنه  6-4هستند که در ۀیات  منها مور
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دههد ، "همچنین"، نشان مدkai". به این مرمیب، کلمۀ یوناند "با نجات همراه استد، بلنه نذارنمد

کهه رصیحهاً در  kaiدر بهاط نزهود. بنهابراین، کلمهۀ  6-4که نجات، بخشد از مخالهب مهذکور در ۀیهات 

ت اواسهکند. انر نویسهنده مد، کلید مهمد را برای درک این عزارت فراهم مد5ها بنار نرفتهمرجمه

 9موان فهمید که چرا در ۀیۀ سختد مداند، پ  به، ااقگاً نجات یافته6-4بدوید افراد مذکور در ۀیات 

عالاه"( چیاهاید که همچنین )یا "بههداند که چیاهای بهرت نصیزشان اواهد شد، نوید ی ین مدمد

کور در بهاط دارنهد. عنوان چیای عالاه بهر چیاههای مهذ . این چیاها "نجات" را بهبا نجات همراه است

ۀاری مواند در صورت یایل )نیازی ندارد که عزارات بسیاری را جمعدهد که مدبنابراین اا نشان مد

دههد کهه کند( از یک عزارت االصه استفاده کرده ا بدوید که مردم "نجات دارند" ا بگالاه نشان مد

 اند.کند، نجات نیافتهدربارو ۀنها صحزت مد 6-4کسانینه در ۀیات 

ذکر شهد، اینهها نشهانۀ  9این "چیاهای بهرت"، دقی اً چه چیاهاید هستند؟ عالاه بر نجامد که در ۀیۀ 

( ا ایه ن 11(، اطمینان کامهل از امیهد )ۀیهۀ 10ر زندنیشان )ۀیۀ میوو ااقگد د-ااقگد نجات هستند

ه این بشده است.  ( منایان12ها هستند )ۀیۀ   کسانینه اارث اعدهبخش، از ۀن نوعد که موسنجات

ر زندنیشان میوه دارند ا به مسیحیان به کسانینه د-دهدمرمیب، اا به ای نداران ااقگد اطمینان مد

یابد دهند که در زمان حال ادامه مدکنند، کسانینه امید ا ای ن ااقگد را نشان مددیدر محزت مد

اکهرث افهرادی را  نان )کسهانینه قخگهاً اواهد به این اوانند ا کسانینه در حاِل س وط نیستند. اا مد

نویسد( اطمینان بخشد، درحالینه هنهوز بهه کسهانینه شهاید در دهند که اا برای ۀنها مدمشنیل مد

 دهد. بین ۀنها در اخر مرک کردن هستند، هشدار شدید مد

ما پ   نوید: "زیرا انرشود. در ۀنجا نویسنده مدیافت مد 31-26:10یک مگلیم مشابه در عاانیان 

ای برای نناهان ما بهاقد از شناات کامل ح ی ت قصداً به نناه اود ادامه دهیم، دیدر هیچ قرباند

کند ا "اون عهدی را که به ۀن م دد نردانیده (. کسد که نجات مسیح را رد مد26ماند" )ۀیۀ مند

هشهدار شهدیدی ، مرجمۀ قدیم( شایستۀ مجازات ابدی است. این دابهاره 29شد، ناپاک شمرد" )ۀیۀ 

برعلیه مرک کردن است، اما نزاید برای اازات این موضون باشد که کسینه ااقگهاً مولهد دابهاره یافتهه، 
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کنهد کهه "بهه ۀن مواند نجات اش را از دست بدهد. اقتد نویسنده دربارو اهون عههد صهحزت مدمد

د ارساهیلیههای ف   برای اشهاره بهه "م هدی  بیرانهد ماننه م دد شدهم دد نردانیده شد"، کلمۀ 

این عزارت دربارو کسهد کهه ااقگهاً نجهات یافتهه  6اسیلۀ ارمزاط بیراند با قوم ادا" است.باستاند، به

کند، بلنه کسد که مأایر ااالقهد مفیهدی را از طریهق ارمزهاط بها کلیسها دریافهت کهرده صحزت مند

 است.

 تواند به یک ایامندار اطمینان واقعی ببخشد؟ج. چه چیزی می

کننهد، درستد، مخابق موضیحات بخش قزلد، کسانینه لیرای ندار هسهتند ا نهایتهاً مهرک مدهانر ب

های ظاهری ای ن را داشته باشند، په  چهه چیهای نشهانۀ ایه ن ۀاردن موانند بسیاری از نشانهمد

مهوانیم سهه مواند به یک ای ندار ااقگد، اطمینان ااقگد بزخشهد؟ مها مدااقگد است؟ چه چیای مد

 .مواند ۀنها را از اودش بپرسدم وله از سؤاطت را ذکر کنیم که شخص مد

 آیا من در حال حارض برای نجات به مسیح اعتامد دارم؟ .1

ایه ن اهود را ز ۀار نجات اواهند یافت، "الزته به رشط ایننهه نوید ۀنها در را پول  به کولسیان مد

ا که در اقت شهنیدن انجیهل بهه دسهت ۀاردیهد ا محنم ا استوار مبانید ا ۀن امیدی ر  از دست ندهید

نوید: "زیرا انر ما اعت د االیۀ اود را ما به ۀار (. نویسندو عاانیان مد23:1مرک نننید" )کولسیان 

کنهد کهه از ( ا اواننهدنان اش را مشهویق مد14:3نداه داریهم رشینهان مسهیح هسهتیم" )عاانیهان 

(. در 12:6شهوند" )عاانیهان ها مدصها، اارث اعهده اسهیلۀ ایه ن اکساند رسمشق بدیرند که "به

موان اینخور کند که مدااقع، این مگرافرتین ۀیه در کلر کتاب م دد، از فگل زمان حال استفاده مد

شود )مراجگهه کنیهد مرجمه کرد: "هر که به ای ن اش در اا ادامه دهد"، از حیات ابدی براوردار مد

 (.16:3به یوحنا 

ص باید از اودش بپرسد: "ۀیا من امراز به مسیح اعهت د دارم کهه نناههانم را بزخشهد ا بنابراین شخ

مرا بدان عیب ا ن ص، ما ابد به ۀس ن باد؟ ۀیها مهن در دمل مخمهنئ هسهتم کهه اا مهرا نجهات داده 

است؟ انر امشب مبیرم ا در م ابل مخت دااری ادا بایستم، ا انر اا از مهن بپرسهد چهرا بایهد اجهازه 



 

 

 
579 

درنه  کنم، یها بدهد که من اارد ۀس ن شوم، ۀیا من به اع ل نینویم فنر کرده ا به ۀنها منیه مدبد

دهنهدو کنم ا مخمهنئ هسهتم کهه اا یهک نجاتهای مسهیح منیهه مهداواهم نفت من به شایستدد

 باکفایت است؟"

که افراد بارها  بر مسیح، براالف عمل بگضد از "شهادات" کلیساید است کنونداین مأکید بر ای ن 

کنند که شاید بیست یا سد سال پهیش امفهاق افتهاده اسهت. جاهیات مجربۀ ای ن ۀاردن را بازنو مد

 ، باید شهادت ای ند باشد که امراز فگال است. بخش، ااقگد استانر شهادت ای ن نجات

 القدس در قلبم موجود است؟آیا نشانۀ عمل تولد تازۀ روح .2

شود. انرچه اطمینان ما نزاید در قلز ن به شنلهای بسیار متفاات ظاهر مدال دد نشانۀ عمل راح

(، یها سهاعتها ا سهالهای طهوطند کهار در یهک کلیسهای 22:7ۀسا باشد )متهد بر ظهور اع ل مگجاه

[ مها نَفه  یها 12:3محلد )که شاید ف   بنا کردن با "چوب ا نیاه ا کاه" باشد ]مخابق اال قرنتیان 

های زیهاد ر دیدران بیشرت کنهد یها سهگد کنهد در نهاد اهدا شایسهته شهود(، نشهانهقدرت شخص را ب

 ال دد در قلب شخص اجود دارد.دیدری از عمل ااقگد راح

دهد ما فرزندان ادا هستیم )رامیان است که شهادت مد ال دد در دملانراح دراندشهادت اال، 

ال هدد در مسهیر اطاعهت از ههدایت راح(. این شهادت مگموطً با حه ر 13:4؛ اال یوحنا 15:8-16

 (.14:8ارادو ادا همراه اواهد بود )رامیان 

ال دد ااقگهاً در زنهدنی ن مشهلول کهار اسهت، اا نهوعد ایژنهد شخصهیتد را مولیهد بگالاه انر راح

، مرجمهۀ قهدیم(. اا ندرشهها ا ایژنیههای 22:5نامد )لالطیان " مدمثره راحاواهد کرد که پول ، " 

شوند: "محزت، اوشد، سالمتد، ال دد مولید مدکند که موس  راحگددی را بیان مدشخصیتد مت

(. الزته سؤال 23-22:5بردباری، مهرباند، ایراواهد، افاداری، فرامند ا اویشتنداری" )لالطیان 

دهم؟"، بلنهه "ۀیها ایهن این نیست که "ۀیا من کامالً همۀ این اصوصهیات را در زنهدند ام نشهان مهد

کنم؟ ۀیهها دیدههران یژنههد کلههد زنههدند ام اسههت؟ ۀیهها ایههن ندرشههها را در قلههزم احسههاد مههدچیاههها ا

بیننهد؟ ۀیها در طهول سهالها، در )مخصوصاً کسانینه به من نادینرتاند( این ایژنیها را در زنهدنیم مد
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کند که شهخص لیرمسهیحد ا مولهد مهازه ام؟" در عهدجدید هیچ مخلزد پیشنهاد مندۀنها رشد کرده

ای این ایژنیهای شخصیتد را جگل کند، مخصوصاً برای کسهانینه کنندهطور قانعمواند بهمدنیافته 

 شناسند.این شخص را از نادیک مد

که بر دیدهران  تایج زندند ا ادمت شخصن -در ارمزاط با این نون میوه، یک میوو دیدری اجود دارد

هسهتند، امها مأایرشهان بهر دیدهران  کننهد کهه مسهیحدنذارد. بگضهیها اعهرتاف مدا کلیسا مأایر مد

زننهد ا مزاحثهات ا مفرقهه را کننهد، بهه ای نشهان ۀسهیب مددلرسدکننده اسهت ا ۀنهها را مضهگیف مد

کنند. نتیجۀ زندند ا ادمتشان، بنای دیدران ا کلیسا نیست، بلنه فراپاشهد ۀن اسهت. محریک مد

ه انجهام کههر نفتدهو، دعها ا اهدمتد  رسد دیدران را دراز طرف دیدر، کساند هستند که به نظر مد

ههای کننهد. عیسهد دربهارو انزیهای درالهین نفهت: "ایشهان را از میوهدهند، مهذیب ا اصالح مدمد

ۀارد... لههذا از ۀارد ا درات بد، میوه بد مدایشان اواهید شناات... هر درات نینو، میوه نینو مد

 یم(. ، مرجمۀ قد20-16:7های ایشان، ایشان را اواهید شناات" )متد میوه

. ا بپذیریهددر ایه ن ادامهه داده ا مگلهیم صهحیح کلیسها ر ال دد این است که نشانۀ دیدر عمل راح

ی را دربارو نجامشان ظهاهر کنند، نشانههای اصلد ای ن را اننار مدکسانینه ۀموزه های منفد ا جدر

ۀنچه از اال شنیدید، در ش  اابت مباند، ا هم ندارد... انر کنند: "کسینه پرس را اننار کند، پدر ر مد

یم(. یوحنها ههم ، مرجمهۀ قهد24-23:2ش  نیها در پرسه ا در پهدر اابهت اواهیهد مانهد" )اال یوحنها 

شهنود" )اال یوحنها شنود ا ۀننه از اهدا نیسهت مها را مندشناسد ما را مدنوید: "هرکه ادا را مدمد

مهوانیم ین کنوند رسوطند ماننهد یوحناسهت، مد، مرجمۀ قدیم(. چون مخالب عهدجدید، جایدا6:4

شناسد، به مخالگه ا لذت بردن از کالم ادا ادامه اواهد داد ا بهه ۀن ایه ن بدوییم هرکه ادا را مد

دهنهد کهه "از برنهد، نشهان مدکامل اواهد داشت. کسانینه ای ن ندارند ا از کهالم اهدا لهذت مند

 ادا" نیستند.

نوید: "در من مبانیهد است. عیسد مد مداام رابخۀ کنوند با عیسد مسیحنشانۀ دیدر نجات ااقگد، 

ا من در ش " ا "انر در من مبانید ا کالم من در ش  مبانهد، ۀنچهه اواهیهد بخلزیهد کهه بهرای شه  
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منها شهامل اعهت د راز بهه راز در ، مرجمۀ قدیم(. مانهدن در مسهیح، نهه7، 4:15اواهد شد" )یوحنا 

ن اواهد بود، بلنه قخگاً شامل مشارکت منظم با اا، در دعا ا پرستش اواهد بود. موقگیتهای نونانو 

نوید: "انر کسهد بدویهد کهه اا را از فرامین ادا نیا اواهد بود. یوحنا مد اطاعتاین ماندن، شامل 

کنهد، درالدهو ا از ح ی هت دار اسهت. امها اقتهد کسهد شناسد الد مخابق احنام اا عمهل مندمد

طور ااقگد بهه که ل رسهیده اسهت. از ایهن راه کند، محزت ادا در اا بهادا زندند مدمخابق کالم 

کنهد، کنیم: ههر کهه بدویهد کهه در اهدا زنهدند مدموانیم مخمنئ باشیم که در ادا زنهدند مهدمد

(. الزته یک زندند کامل، 6-4:2زندند اا باید درست مانند زندند عیسد مسیح باشد" )اال یوحنا 

نیری از مسهیح ا شهزاهت طور کلد، زندنی ن باید با رسمشقنوید به. بلنه یوحنا مدواری نیست

بخش ااقگهد داریهم، نتهایج ااضهحد از اطاعهت در به اا در اع ل ا کالم باشد. انر مها ایه ن نجهات

 (.18:5؛ 24، 10-9:3زندنی ن اواهد بود )همچنین مراجگه کنید به اال یوحنا 

 بینم؟ی مدت رشد را در زندگی مسیحی خود میآیا من یک الگوی طوالن .3

ال دد در زندند مها پردااهت. امها دا بخش اال اطمینان، به ای ن کنوند ا نشانۀ کنوند عمل راح

موانیم بنار بایم ا بپرسیم ۀیا ااقگاً ای ندار هستیم. اا کند که مدپرتد ۀزمون دیدری را هم اراهه مد

اواهند کهرد کهه  ایژنیهای شخصیتد دامئاً رشد کنیم، اینها مضمیننوید انر در بگضد از به ما مد

نویهد بهه ای نشهان (. اا بهه اواننهدنان اش مد10:1ما "هرنا للاش" نخهواهیم اهورد )دام پهرتد 

"نینوید ]فضیلت[... شناات... اویشتنداری... پایداری... دینداری... مههِر برادرانهه... محزهت" را 

نوید این چیاهها بایهد در اواننهدنان اش رو نو(. سپ  مد، مرجمۀ هاا7-5:1افاایند )دام پرتد بد

افااید که باید "ههر ، مرجمۀ هاارو نو(. اا مد8:1باشد ا دامئاً در زندنیشان "فااند یابد" )دام پرتد 

انهر نویهد: " چه بیشرت بنوشید ما فرااوانهدند ا برنایهدند اهویش را مثزیهت مناییهد" ا سهپ  مد

ذکهر شهد[  7-5اللفظد "این چیاها"، اشاره به ایژنیهای شخصهیتد کهه در ۀیهات محت] چنین کنید

 ، مرجمۀ هاارو نو(.10:1" )دام پرتد هرنا س وط نخواهید کرد
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نحوو مثزیت فرااواندند ا برنایدند ما این اسهت کهه بهه رشهد در "ایهن چیاهها" ادامهه دههیم. ایهن 

در زندنی ن افاایش یابد. ههر سهال  ند به مرار زمانمواکند که اطمینان ما از نجات مداستنزاط مد

افهااییم، بهه اطمینهان بیشهرتی از نجایهان دسهت که به این ایژنیهای شخصهیتد در زنهدنی ن مد

موانند اطمینان نسزتاً زیادی به نجامشان داشهته باشهند، امها یابیم. بنابراین، انرچه نوای نان مدمد

مر شود. انهر کنند، عمیقطول سالهاید که در بلو  مسیحد رشد مدمواند در قخگاً این اطمینان مد

ۀنها به افاادن این چیاها ادامه دهند، فرااواندند ا برنایدند اود را مثزیت اواهنهد کهرد ا "هرنها 

 س وط نخواهند کرد".

هد. بهه موانیم از اود بپرسیم، باید به ای نداران ااقگد اطمینان زیاد بدنتیجۀ این سه سؤالد که مد

سین، ۀموزو فوق بخشد اواهد بهود. کسهد کهه چنهین الگاده مسلرداین مرمیب، ۀموزو مداام ای ن م در

موانم ما ۀار ُعمهر پایهداری کهنم ا نجهات یهابم؟" همهۀ اطمیناند دارد، نزاید متگجب باشد که "ۀیا مد

ام؛  مولهد دابهاره یافتههااقگهاً  شوند، باید فنر کنند: "منکسانینه از طریق این اودۀزماید مخمنئ مد

کنهد ا بنابراین قخگاً ما ۀار پایداری اواهم کرد، چون "ادا با قدرت اود" از طریق ای نهم عمهل مد

( ا بنابراین هرنها للهاش نخهواهم اهورد. عیسهد در راز ۀاهر مهرا 5:1من محفوظ هستم )اال پرتد 

 (. 40:6شد )یوحنا  ایااند ا ما ابد اارد ملنوت اا اواهمبرمد

سین به درستد درک شود، باید باع  ندراند ااقگد ا حتهد از طرف دیدر، انر ۀموزو مداام ای ن م در

اضهوح بهه ایهن شهوند. بایهد بهاورند" یا از مسیح منحرف مدمرد در دل کساند شود که "للاش مد

ف . انهر اعهرتاانهداشخاص هشدار داد که ف   کسانینه ما ۀار پایداری کنند، ااقگاً مولد داباره یافته

در ااقهع،  -ای ن به مسیح ا زندند در اطاعهت از اا را مهرک کننهد، شهاید ااقگهاً نجهات نیافتهه بودنهد

اند ا هرنا ااقگاً نجات نیافته بودند. اقتهد کنند، این است که ۀنها نجات نیافتهشواهدی که اراهه مد

اوردار نیسهتند ا قگد برای نجات بر کشند، از اطمینان اااز اعت د به مسیح ا اطاعت از اا دست مد

باید اود را نجات نیافته بداننهد ا بها موبهه بهه سهوی مسهیح بازنشهته ا بهرای نناهانشهان از اا طلهب 

 بخشش کنند.
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اند، باید بدانیم کهه شان نمراه شدهدر اینجا، از لحاظ مراقزت شزاند از کسانینه از اعرتاف مسیحد

کنند مسیحیان نه به مداام ای ن م دسین ای ن دارند ا فنر مدنرایان )کسانیکالوینیستها ا ۀرمین

اهورده" مشهورت موانند نجامشهان را از دسهت بدهنهد(، ههر دا بهه یهک طریهق بهه شهخص "للاشمد

نرایان، این شخص یک زماند مسیحد بود، اما دیدهر مسهیحد نیسهت. اواهند داد. بر اساد ۀرمین

دا هرنا مسیحد ااقگد نزهود ا اکنهون ههم مسهیحد ااقگهد بر اساد کالوینیستها، این شخص از ابت

نیست. اما در هر دا مورد، مشورت کتاب م دسد ینساند اراهه اواهد شد: "مهو اکنهون مسهیحد بهه 

هانههت موبههه کنههد ا بههرای نجههات اههود بههه مسههیح اعههت د کنههد!" انرچههه بایههد از ننا -رسههدنظههر مند

اشت، امها دربهارو عملهد ز ماریخچۀ نذشتۀ اا اواهند دنرایان، مفسیر متفاامد اکالوینیستها ا ۀرمین

 که اکنون باید انجام شود، با یندیدر موافق اواهند بود.

مواند نسزتاً راد، مدطور نادرست بنار مداقتد به امنیت ابدیبینیم که چرا اصخالح اما در اینجا مد

لیم کامل ا متگادل ۀموزو مداام هضت انجیلد، به جای مگکننده باشد. در بگضد از کلیساهای ننمراه

سین، نهاهد ااقهات کشیشهان یهک نسهخۀ ۀبنهد را مگلهیم داده انهد کهه در ااقهع بهه مهردم ای ن م در

اند، "ما ابد در امنیهت هسهتند". نوید همۀ کسانینه ینزار ای نشان را اعرتاف کرده ا مگمید یافتهمد

موانند در پایان موعظۀ بشهارمد اند، مدااردهنیاش این است که بگضد از کسانینه ااقگاً ای ن نتیجه

ت "به جلو براند" ما ای نشان را به مسیح اعرتاف کنند ا کمد بگد از ۀن مگمید بدیرند، اما بگد مشارک

کلیسا را مرک کرده ا زندنیشان با زندند قزل از دستیابد به این "امنیت ابدی" هیچ فرقهد نداشهته 

رح نهه فریهب اهورده ا طور بدکاذبد به این اشخاص داده شده ا بهه باشد. به این مرمیب، اطمینان

 .راند، در حالینه اینخور نیستمدکنند به ۀس ن فنر مد

 سؤاالتی برای مرور .2

انهد، مها پایهان زندنیشهان در ایه ن ۀیا درست است که همۀ کسانینه ااقگاً مولد دابهاره یافته .1

 کتاب م دد از پاسخ اود ح یت کنید. مسیحد پایداری اواهند کرد؟ با استفاده از
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(، 20-18با موجه به مزاح  قزلد ما دربارو برنایدند، دعوت مأایرنذار ا مولد مازه )فصلهای  .2

 ۀیا مداام زندند مسیحد، نشانۀ واری ای ن ااقگد است؟ موضیح دهید.

سهیحد را ا داشته باشد ا بگداً ایه ن مر های ظاهری ای ن چخور ممنن است یک نفر نشانه .3

 مرک کند؟

 .جات اش مخمنئ باشد؟ موضیح دهیدنمواند ااقگاً از نرا، ۀیا ای ندار مدبر اساد دیدناه ۀرمین .4

 مواند به یک ای ندار ااقگد اطمینان بزخشد، نام باید.سه نشانۀ ای ن ااقگد را که مد .5

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

بینید که این ای را در زندنیتان مداید؟ چه نشانهفتهۀیا ش  مخمئنید که ااقگاً مولد داباره یا .1

اواهد ای نهداران ح ی هد ایهن اطمینهان را دهد؟ به نظرمان ادا مداطمینان را به ش  مد

(. ۀیا ش  بهه مهرار زمهان الدهوی رشهد را در 13:5داشته باشند؟ )مراجگه کنید به اال یوحنا 

ن اعهت د داریهد ای ن در مسیح، به قدرت اودمااید؟ ۀیا برای مداام زندند مسیحیتان دیده

 یا به قدرت ادا که ای نتان را فگال ا زنده نده دارد؟

شود ایهن اید، چه چیای در زندنیتان باع  مدانر ش  شکر دارید که ااقگاً مولد داباره یافته .2

کهار یهن شهنرها چهه کنهد بهرای رفهع اشنرها را داشته باشید؟ کتاب م دد ش  را مشویق مد

 (؟37:6؛ یوحنا 30-28:11؛ همچنین متد 11-5:1کنید )مراجگه کنید به دام پرتد 

شناسید که "میوو" ۀنها همیشه برای ادمت کلیسها ا ۀیا احت طً کساند را در کلیسایتان مد .3

زننده باشد؟ به نظرمان ۀیا ارزیابد میهوو زنهدند اندیا یا ۀسیبای ن دیدران، ایراندر یا مفرقه

مأایر اش بر دیدران باید رشای  مورد نیاِز رهای کلیسا باشد؟ ۀیا ممنن است مردم شخص ا 

های مسیحد ح ی د مواف ت کنند ا هنوز مولد داباره نداشته باشهند؟ لیهر با هریک از ۀموزه

 های مگتا ای ن ااقگد چیست؟از مزگیت ع الند از ۀموزو صحیح، بگضد دیدر از نشانه
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 اصطالحات خاص .4

 ینان از نجاتاطم

 امنیت ابدی

سین  مداام ای ن م در

 برکات مورقت
 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 28-27:10یوحنا 

ۀیند. من بهه ۀنهها شناسم ا ۀنها به دنزال من مدشنوند ا من ۀنها را مد"نوسفندان من صدای مرا مد

ن مههها را از دسهت موانهد ۀنک  منداهنهد شهد ا ههیچبخشم ا ۀنها هرنا هالک نخو زندند ابدی مد

 بدیرد". 

 _______________________ 
سین، با حرف  .1 راد. )مراجگه کنید به نشان داده شده که لالزاً برای االصه کردن "پنج ننتۀ کالوینیستها" بنار مد TULIPدر  Pۀموزو مداام ای ن م در

 (.3فهرست کامل در بخش برنایدند، مورد 

 ,Wm.Arndt, F. Gingrichیافته موس  . ایرایش االرِت بوهِر. مجدید نظر ا اصالحدیدر ادبیات مسیحد االیهاندلیسد عهدجدید ا  -قامود یوناند .2

. F.Danker  ،109. صفحۀ 4، مثلی ، ننتۀ 6. فصل 1979شینانو: انتشارات دانشداه شینانو 

رات هشدار دهنده در ا دیدر عزا 6-6:4: مخالگۀ موردی از عاانیان برای مزح  طوطنیرت این عزارت، مراجگه کنید به ِاین نراِدم، "مداام ای ن م دسین .3

 . 1 :133–182(،  ,1995Grand Rapids: Baker، ایرایش: موماد رِشیرِن ا براد ِایر )فید ادا ا اسارت ارادهعاانیان"، در 

 ,Wm.Arndt, F. Gingrichیافته موس  ید نظر ا اصالحاندلیسد عهدجدید ا دیدر ادبیات مسیحد االیه. ایرایش االرِت بوهِر. مجد -قامود یوناند .4

F.Danker ،1979.  شینانو: انتشارات دانشداه شینانو .III بخش میاند 334، صفحۀ ،echo کند ا را "محنم نده داشنت، چسزیدن به" مرجمه مد

، اندلیسد-قامود یوناندکند )م ایسه کنید با ت نادیک" بیان مدعنوان منها منونۀ عهدجدید از این نون کاربرد "مگلق دراند ا مشارکرا به 6:9عاانیان 

، پ: "محنم نده داشنت، 750، صفحۀ 1940ایرایش نهم. ِهرنی لیِدل، راِبرت اِسنات، اِچ. اِد. جونا، ۀر. َمک ِکنای. ۀکسفورد: انتشارات کالرِندان، 

صورت فگال مرجمه کنیم، مفهوم این عزارت، چنین اواهد بود: "همچنین بهطور ینسان، محنم چسزیدن"(. به هرحال، حتد انر صدای میاند را به

 نذارد."، ا بر استدطل من در این بخش مأایری مندبراوردارندچیاهاید که از نجات 

 نوید: "ا چیاهاید که با نجات همراه است".مد NASBمرجمۀ  .5

اره اش 9:13. به مراسم ظاهری م دی  نیا در عاانیان 884(، صفحۀ  :.1907Judson, Valley Forge, Pa) مندالهیات نظامۀنوستود اِچ. اِسرتان ،  .6

 . 19، 23:17شده؛ م ایسه کنید با متد 
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 مو پنجفصل بیست

 مرگ، رشایط بینابینی و جالل یافنت

 

 هدف مرگ در زندند مسیحد چیست؟  +

 افتد؟میریم، برای جسم ا جامنان چه امفاقد مد+ اقتد مد

 بدنهای قیام کرده را دریافت اواهیم کرد؟ + چه زماند

 + ۀنها چه شنلد اواهند بود؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 میرند؟الف. مرگ: چرا مسیحیان می

به این سؤال باشهد کهه مسهیحیان  نحوو رسیدند ما به کاربرد فدیه باید شامل در نظر نرفنت مرگ ا

ه باشند. همچنین باید بپرسیم در فاصهلۀ بهین باید چه دیدناهد نسزت به مرگ اود ا دیدران داشت

دهد، چه امفاقد بهرای میریم ا زمان بازنشت مسیح که به ما بدنهای قیام کردو جدید مدزمانینه مد

 افتد.ما مد

 مرگ برای مسیحیان یک مجازات نیست. .1

برند دنوید: "پ  دیدر برای کساند که در پیوستدد با مسیح عیسد برس ماضوح به ما مدپول  به

(. جاای کامل نناهامنان پردااهت شهده اسهت. بنهابراین 1:8هیچ محنومیتد اجود ندارد" )رامیان 

نوعد میرند، اما نزاید مرگ مسیحیان را مجازامد از جانهب اهدا یها بههدانیم مسیحیان مدانرچه مد

دهر بهرای مها درستد که جاای نناه مرگ اسهت، امها ایهن جهاا دینتیجۀ مجازات نناهامنان بدانیم. به

نه از لحاظ مرگ جس ند ا نه از لحاظ مرگ راحهاند یها جهداید از اهدا. جهاای همهۀ اینهها -نیست
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اواهیم دلیل مرگ مسیحیان را درک کنیم، بایهد موس  مسیح پرداات شده است. بنابراین، انر مد

 دلیل دیدری لیر از مجازات نناهامنان باشد. 

 سقوط کرده است.مرگ، نتیجۀ نهایی زندگی در یک دنیای  .2

بخش مسیح را بالفاصله در ما بنار ندیرد. ادا با حنمت عظیم اش مصمیم نرفت ماایای عمل نجات

 25-19بلنه مصمیم نرفت ماایای نجات را به مرار زمان در ما بنار نیرد )ه نخهور کهه در فصهلهای 

بلنهه مها دااری نههاید ا  دیدیم(. همچنین اا مصمیم ندرفت همهۀ بهدیها را بالفاصهله از دنیها بهردارد،

طور االصهه، (. بهه34ا  33برقراری ۀس ن جدید ا زمین جدید صا کند )مراجگه کنید به فصهلهای 

 ست. امان از نجات، ناکامل کنیم ا هنوز مجربهما همچنان در یک دنیای س وط کرده زندند مد

نوید: "په  از ۀن پول  مد ۀارین جنزۀ دنیای س وط کرده که باید برداشته شود، مرگ اواهد بود.

ها را براندااتهه ا پادشهاهد را بهه هها ا قهدرتپایان کار اواهد رسید ا مسیح یام فرمانراایان ا قوت

ادای پدر اواهد سپرد. زیرا ما ۀن زماند که ادا همۀ دشمنان را زیر پای مسهیح ندهذارد اا بایهد بهه 

(. 26:15" )اال قرنتیهان شود، مرگ استۀارین دشمند که براندااته مدسلخنت اود ادامه دهد. 

 نردد: اقتد مسیح بازمد

"ۀنداه این کالمد که منتوب است به انجهام اواههد رسهید کهه "مهرگ در ظفهر بلگیهده شهده 

، مرجمهۀ 55-54:15است. ای موت نیش مو کجا است ا ای نور ظفر مو کجا؟" )اال قرنتیان 

 قدیم(. 

عنوان ماند. انرچه مرگ بهعنوان ااقگیت باقد مدن، مرگ بهاما ما ۀن زمان، حتد در زندند مسیحیا

عنوان نتیجۀ ۀید )چون بهایش موس  مسیح پرداات شده(، اما بهمجازات نناهامنان به رسا  ما مند

ۀید. در رابخه زندند در دنیای س وط کرده که مأایرات نناه در ۀن، کامالً از بین نرفته، به رسا  ما مد

مان ۀسیب رسانده ا حضور مرگ را در نتایج دیدر س وط را داریم که به بدن جس ندبا مجربۀ مرگ، 

مسیحیان نیا مانند لیرمسیحیان، پیری، بی ری، صدمات ا بالههای طزیگهد )از -دهددنیا نشان مد

کنند. انرچه ادا لالزهاً مهدمد، بهه دعها بهرای ها( را مجربه مدجمله: سیلها، طوفانهای شدید ا زلاله
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دههد )ا بها ۀن، ید مسیحیان )ا همچنین لیرمسیحیان( از بگضد از این مأایرات س وط پاسخ مدرها

دهد(، اما مسیحیان نهایتاً همۀ این چیاها را ما حهدادی مجربهه اش را نشان مدماهیت ملنوت ۀینده

شهده میریم. "ۀارین دشهمن" هنهوز نهابود نکنند ا ما زمان بازنشت مسیح، همۀ ما پیر شده ا مدمد

است. ا ادا مصمیم نرفته که اجازه بدهد ما پیش از دستیابد بهه همهۀ ماایهای نجهات کهه بهرای مها 

 بدست ۀمده، مرگ را مجربه کنیم. 

 کند.خدا از تجربۀ مرگ برای تکمیل تقدیس ما استفاده می .3

ن موس  ااید برای نناه بپردازیم، چون ایدانیم که هرنا نزاید جمان مدما در رسارس زندند مسیحد

کنیم، (. بنابراین، اقتد درد ا رنج را در این زندند مجربه مد1:8مسیح پرداات شده است )رامیان 

کنهد )بهرای ۀسهیب زدن بهه مها(. مد مجهازاتهرنا نزاید فنر کنیم به ااطر این است کهه اهدا مها را 

نهاهد ااقهات بهه  ا ۀلود ا س وط کرده استناهد ااقات رنج ا درد ف   نتیجۀ زندند در دنیای نناه

کند )برای ایریت ما(، امها در همهۀ مهوارد، از طریهق رامیهان مد مأدیبااطر این است که ادا ما را 

برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارنهد ا بهه حسهب ارادو اا  همه چیامخمنئ هستیم که " 28:8

 اند، با هم درکارند".اواسته شده

اوانیم: "زیرا ادااند هرکهه را شود که مددیده مد 12یان اضوح در عاانهدف مثزت مأدیب ادا به

کنهد مها رشیهک قداسهیت اا شهویم. ااطر ایریت ما چنهان مدکند... ادا بهداست دارد مأدیب مد

ۀیند نیست، بلنه دردناک است، اما بگدها کسهاند کهه منها برای ما اوششویم نهزماند که منزیه مد

شهوند" منهد مداز مثرات سالمتد ]عهدالت[ یهک زنهدند پهاک بهره اند،با چنین منزیهد مأدیب شده

مان در هندام ارمناب نناههان نیسهت؛ شهاید ها برای اصالح(. همۀ مأدیب11 -10، 6:12)عاانیان 

دهد این مأدیب به ما قورت بخشد ما به مواناید بیشرت برای اعت د به اا ا م ابله با نناه ادا اجازه مد

بینیم کهه انرچهه اضوح در زندند عیسهد مهداندیا اطاعت دست یابیم. ما ۀن را بهبر در مسیر چالش

" بهه رنهج از راه درد ا(. اا " 8:5ۀمواهت" )عاانیهان  از راه محمل درد ا رنهجنناه بود، اما "اطاعت بد

(. بنابراین باید همۀ سختیها ا رنجههاید را کهه در زنهدند بهه رساله ن 10:2ک ل رسید )عاانیان 
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مهان را ۀارد، اعت دمهان بهه اا ا اطاعتمهد مها ایریهتعنوان چیای بدانیم که ادا برای ۀیند، بهدم

 م ویت کرده ا نهایتاً موامنان را در جالل دادن اا بیشرت کند.

درک ایننه مرگ به هیچ عنوان مجازات نناه نیست، بلنه ف   چیای است که ادا مها را از ۀن عزهور 

ید مرد از مرگ را  شزیه مسیح سازد، باید دلدرمد بارند برای ما باشد. این بادهد ما ما را بیشرتمد

(. بهه هرحهال، 15:2کند، از بهین بهاد )م ایسهه کنیهد بها عاانیهان که فنر ای نداران را مشلول مد

انرچه ادا از طریق فرایند مرگ برای ایریت ما عمل اواهد کرد، اما بایهد همچنهان بهه یهاد داشهته 

ه مرگ یک چیا طزیگد نیسهت؛ ایهن درسهت نیسهت؛ ا در دنیهاید کهه اهدا ۀفریهده، چنهین باشیم ک

تاً مسیح، ۀن را نابود اواهد کرد )اال قرنتیان چیای که نهای-چیای نزاید باشد. این یک دشمن است

26:15.) 

 تر از حفظ زندگیامن است.اطاعت ما از خدا، مهم .4

مهان از اا را مهر کنهد ا اطاعتت دمهان را بهه اا عمیهقکنهد مها اعانر ادا از مجربۀ مرگ اسهتفاده مد

م ویت کند، پ  باید به یاد داشته باشیم که هدف دنیا برای حفظ زندند جسه ند بهه ههر بههاید، 

. مهر اسهتدر هر رشایخد، اطاعت از ادا ا افاداری به اا از همه مهمباطمرین هدف مسیحد نیست: 

ن نه ف ه  حهاوم زنهداند شهوم، بلنهه حهاوم در اارشهلیم به همین دلیل پول  موانست بدوید: "م

(. اا بهه مشهایخ افسسهیان 11:25؛ م ایسهه کنیهد بها 13:21ااطر عیسد ادااند مبیرم" )اع ل به

نفت: "اما ادامه زندند برای من ۀن در ارزش ندارد که از ااطر جان اود پریشان باشهم. منهها ۀرزای 

دهم ا ادمتد را که عیسد ادااند به مهن سهپرده بهود، یگنهد من این است که اظیفۀ اود را انجام 

دانسهت (. اقتد پول  در زندان بهود ا مند24:20اعالم مژدو فید ادا را به پایان برسانم" )اع ل 

در ۀنجا اواهد ُمرد یا زنده بیران اواهد ۀمد، همچنان موانست بدوید: "زیرا انتظهار زیهاد ا امیهد مهن 

مسهیح را در اجهود اجالت ننشم، بلنه حاط با دلیری کامل مانند همیشه این است که در هیچ چیا 

 (.20:1" )فیلیپیان اواه با مرگ من باشد اواه با زندند من-اود جالل دهم
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مهر از موانیم ادااند را حتد در مرن ن جالل دهیم ا افاداری بهه اا بسهیار مهماین اعت اد که ما مد

کلر ماریخ کلیسا، جرأت ا اندیاه بخشیده است. اقتد با ناینۀ حفظ زندنی ن است، به شهیدان در 

حفظ زندنیشان ا نناه کردن یا مسلیم زندنیشان ا افاداری مواجهه شهدند، ۀنهها انتخهاب کردنهد کهه 

، مرجمهۀ 11:12" )مناشهفه ند، حتد ما بهه مهرگجان اود را عایا نشمرد"-زندنیشان را مسلیم کنند

م ا احت ل کمرتی برای شهید شدن اجهود دارد، اهوب اسهت ایهن هاارو نو(. حتد اقتد جفاهای ک

ااطر اواهیم حتد زندنی ن را بهح ی ت را ینزار برای همیشه در ذهن داشته باشیم، چون انر مد

ااطر مسهیح مر اواهد بود کهه ههر چیها دیدهری را ههم بههافاداری به ادا مسلیم کنیم، بسیار راحت

 مسلیم کنیم. 

 فکری نسبت به مرگ خود و دیگران داشته باشیم؟ب. ما باید چه ت

 مرگ خودمان. .1

ااطر انتظار برای کند که با مرد به مرن ن نداه نننیم، بلنه با اوشد بهعهدجدید ما را مشویق مد

دهیم که این اانۀ زمیند را مهرک کهرده ا بها اداانهد در نوید: "مرجیح مدبا مسیح بودن. پول  مد

داند ۀیا اعدام اواهد (. اقتد اا در زندان است ا مند8:5هیم" )دام قرنتیان اانۀ ۀس ند زندند منا

مهردن نیها بهه نفهع مهن یهام ز زندند، مسهیح اسهت ا مواند بدوید: "زیرا م صود من اشد یا ۀزاد، مد

دانم کهدام را انتخهاب کهنم. ای انجام دهم، من منهد. اما انر با زنده ماندن بتوانم کار ارزندهشودمد

" تۀرزا دارم که این زندند را مرک کنم ا با مسیح باشم که ایلد بهرت اسهام، ن دا راهد نیر ۀمدهبی

 (. 23-21:1)فیلیپیان 

نفهت: "ایهن را اوانیم: "صداید از ۀس ن شنیدم که مدما کالم ادا را از زبان یوحنا در مناشفه مد

نویهد بلهد، ۀنهها از ا راح اهدا مد ندمیر اوشا به حال کساند که از این پ  در ادااند مدبنوی : 

 (.13:14واهد بود" )مناشفه شان با ۀنها ازح ت اویش راحت اواهند شد، زیرا اع ل نیک

دهد که حتد "موت" ای نداران نزاید از مرگ برتسند، بنابراین چون کتاب م دد به ما اطمینان مد

سهیح ۀشهنار منهوده جهدا سهازد" )رامیهان مواند "ما را از محزتد که ادا در ادااند مها عیسهد ممند
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(. در ااقع، عیسد ُمرد ما بتواند "ۀن کساند را کهه بهه سهزب 4:23؛ م ایسه کنید با ماامیر 38:8-39

(. این ۀیه به مها یهادۀاری 15:2اند، ۀزاد سازد" )عاانیان مرد از مرگ یام عمر در بردند به رس برده

شود شاهدی قوی برای مسیحیان در د از مرگ باع  مدکند که شهادت ااضح ما دربارو عدم مر مد

 کند از صحزت دربارو مرگ اودداری کند ا هیچ پاسخد برای ۀن ندارد.  عرصی باشیم که سگد مد

 مرگ دوستان و بستگان مسیحی. .2

بخش برای رفنت به حضور مسیح، منتظر مرن ن باشیم، اما اقتهد موانیم با امید شادیدرحالینه مد

نوعد متفهاات اواههد بهود. در کنیم، ندرش ن بههمان را مجربه مدان ا بستدان مسیحدمرگ داست

 اند. وشد که ۀنها به ناد ادااند رفتهاما با این ا-این موارد، لم ا انداه ااقگد را مجربه اواهیم کرد

داه ااقگهد اند، لم ا انهااطر از دست دادن مشارکت عایااند که از دنیا رفتهاین اشتزاه نیست که به

اند. ااطر رنهج ا سهختد کهه پهیش از مرنشهان متحمهل شهدهرا ابراز کنید، ا همچنین لم ا انداه به

ااطر مرگ بهرادر یها اهواهر مسهیحد نالهه ا مهامم کنند انر عمی اً بهناهد ااقات مسیحیان فنر مد

کند، چون اقتد م دد از این دیدناه ح یت مند ای ند است. اما کتابکنند، این نشاندهندو بد

ا هد از کسان ادامرد جسد استیفان را بهه اهاک سهپردند اوانیم: "نرا استیفان سندسار شد، مد

ای ن نزهود کهه اسهتیفان اوشهد ک  بهد(. قخگهاً ههیچ2:8" )اعه ل مامم بارنهد بهرای اا نرفتنهد

ن اش، انهداه م ا انهداه همراههاکرد. با ایهن حهال لهعظیمد را در ۀس ن ا در ناد ادااند مجربه مد

دهد که داسهتش داشهتند ا اشهتزاه ااطر از دست دادن مشارکت با کسد را نشان مدشان بهااقگد

د. حتد عیسد در قها ایلگهازر "نریسهت" )یوحنها این درست بو  -نزود که این لم ا انداه را ابراز کنند

کردنهد، ی را مجربهه مداهواهران اا ا دیدهران انهداه زیهاد ااطر مرگ ایلگهازر ا ایننهه(، اا به35:11

، بهههلمدههین شههد ا همچنههین بد ااطر اجههود مههرگ در دنیهها انههداهدین بههود، چههون نهایتههاً ایههن شههکر

 لیرطزیگد است ا نزاید در دنیاید که ادا ۀفریده اجود داشته باشد.

اضهوح بها امیهد ا اوشهد کنیم، بهااطر مهرگ عایاامنهان مجربهه مهدبه هرحال، لم ا انداهد که به

عایاان از دست رفته سونواری کنند،  اصالً براینوید نزاید است. پول  به مسالونینیان مندۀمیخته 
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کهه ههیچ امیهدی بهه ۀینهده ندارنهد لمدهین باشهید" )اال  ماننهد دیدهر مهردمنویسد: "مزهادا بلنه مد

نند. اما ۀنها نزاید مانند لیرای نداران ا با نومیدی شدید مانند ۀنها سونواری ک -(13:4مسالونینیان 

مسیح "برای مها ُمهرد، مها مها بها اا زنهدند بخشد که قخگاً باید سونواری کنند. اا به ۀنها اطمینان مد

( ا به این مرمیهب، ۀنهها را 10:5کنیم اواه در زمان ۀمدنش ُمرده باشیم اواه زنده" )اال مسالونینیان 

مواند بدویهد: دلیل کتاب م دد مداند با ادااند هستند. به همین کند که ۀناند که ُمردهدلدرم مد

میرند... ۀنها از زحه ت اهویش راحهت اواهنهد "اوشا به حال کساند که از این پ  در ادااند مد

نوید: "موت م دسان ادااند در نظهر (. در ااقع، کتاب م دد حتد به ما مد13:14شد" )مناشفه 

 (.15:116ای نرانزهاست" )ماامیر 

کنیم، مرگ داستان ا بستدان مسیحد، لم ا انداه ااقگد را احساد مهدبنابراین، انرچه در هندام 

ا اما مد موانیم با کتاب م دد بدوییم: "ای نور، پیرازی مو کجاست؟ ا ای مرگ، نیش مو کجا؟... امر

، 57-55:15بخشد" )اال قرنتیان ااسخۀ ادااند ما عیسد مسیح به ما پیرازی مدشنر ادا را که به

ااطر کنیم، اما نالۀ ما بایهد بها پرسهتش اهدا ا شهنرنااری بهه. انرچه مامم ا ناله مدمرجمۀ هاارو نو(

 زندند عایا از دنیا رفته باشد.

 مرگ غیرایامنداران. .3

کنیم، با اوشد حاصل از این اطمینان که ۀنهها لم ا انداهد که در مرگ لیرای نداران احساد مد

ن لهم ا انهداه، مخصوصهاً در مهورد کسهانینه بهه ۀنهها ما ابد در ناد ادااند هستند، همراه نیسهت. ایه

نادیک بودیم، بسیار عمیق ا ااقگد است. پول  با مفنر دربهارو بگضهد از بهرادران یههودی اهود کهه 

ال هدد ااسهخۀ راحنویم، نهه درا ، ا اجهدانم بهنوید: "در مسیح راست مدمسیح را نپذیرفتند، مد

داشهتم اهود در . زیهرا ۀرزا مداه ا انداهد همیشهدد دارمدر قلب اود دردی جاننمرا نواه است که 

، 3-1:9نژاد َمن اند، ملگون شهوم ا از مسهیح محهرام نهردم" )رامیهان راه برادرانم، یگند ۀناند که هم

 مرجمۀ هاارو نو(. 
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با این حال باید نفت که ما لالزاً کامالً مخمنئ نیستیم که شخص ما به حدر مرگ، در عدم اعت د بهه 

شود که شخِص در حاِل مرگ الوقون لالزاً باع  مدح پافشاری کرده است. ۀناهد از مرگ قریبمسی

ااقگاً قلزش را مفتیش کند ا ناهد ااقات کالم کتاب م دد یا کهالم شههادت مسهیحد را کهه مهدمها 

در میستیم، پیش شنیده به یاد ۀارد ا شاید ااقگاً موبه کرده ا ای ن ۀارد. ما قخگاً از اقون ۀن مخمنئ ن

طور ایننه نشانۀ رصیحد از ۀن موجود باشد، اما اوب است که بدانیم در بسیاری از مهوارد، ف ه  بهه

شناسیم، ما زمان مهرگ بهر عنوان لیرای ندار مددانیم که کسانینه بهطور قخگد مداحت لد ا نه به

 نیم. دااند. اما در بگضد از موارد چیای مندشان پافشاری کردهای ندبد

به هرحال، بگد از مرگ یک لیرمسیحد، قخگاً درست نیسهت کهه بهه دیدهران بدهوییم بهه نظرمهان ۀن 

کننده ا اطمینان کاذب اواههد بهود ا وارت شخص به ۀس ن رفته است. این ف   اطالعات نمراه

تد اهدا کند. ایلد بهرت است که در این موقگیتها، اقنیاز زندنان در اعت د به مسیح را مضگیف مد

کند، زماند را به مفنر دربارو زندند ا رسنوشت اودمان ااتصاص دههیم ا انجیهل فرصتد فراهم مد

عنوان یههک داسههت بهها عایههاان شههخص مههوانیم بهههرا بههه دیدههران اعههالم کنههیم. در ااقههع، اقتههد مد

کنهد اهم مدلیرای نداری که از دنیا رفته صحزت کنیم، لالزاً در این زمانها، ادااند فرصتهاید را فهر 

 اند، دربارو انجیل صحزت کنیم.ما با کسانینه هنوز زنده

 افتد؟میرند، چه اتفاقی میپ. وقتی انسانها می

 رود.جان ایامنداران بالفاصله به حضور خدا می .1

میهرد، انرچهه مرگ، موقف مورقت زندند جس ند ا جداید جان از جسهم اسهت. اقتهد ای نهدار مد

شود، اما در لحظۀ مرگ، جان اش )یا راح( بالفاصله با شادی به ا دفن مدجسم اش در زمین مانده 

از بدن لربت جسته، نهاد دهیم نوید: "مرجیح مدراد. پول  در مفنر دربارو مرگ مدحضور ادا مد

، مرجمۀ هاارو نو(. مرک جسم یگند در اانه با ادااند بودن. 8:5" )دام قرنتیان ادااند منال نیریم

کهه ایلهد بههرت اسهت"  این زندند را مرک کنم ا با مسیح باشمنوید مشتاق است " دهمچنین اا م

بها مهن در  "امهرازُمهرد، نفهت: (. عیسد به دزدی که در کنهارش بهر رای صهلیب مد23:1)فیلیپیان 
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نوید اقتد مسیحیان برای پرستش با ههم (. نویسندو عاانیان مد43:23فرداد اواهد بود" )لوقا 

هههای پارسههایاند رانههد، بلنههه بههه حضههور "راحمنها بههه حضههور اههدا در ۀسهه ن مدنهههشههوند، جمههع مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. امها ه نخهور کهه بها 23:12رانهد )عاانیهان اند"، مد]عادطند[ که کامل شهده

جاهیات بیشرت در زیر اواهیم دید، ادا جسد مردو ما را ما ابد بر رای زمین مرک نخواهد کرد، چهون 

پیونهدد، جسمشهان از مردنهان براواههد نردد، جان ای نداران بهه جسمشهان مدح بازمداقتد مسی

 ااست ا ما ابد با مسیح زندند اواهند کرد.

 دهد.الف. کتاب م دد ۀموزو برزخ را مگلیم مند

عنوان چیهای بههه کهراد، به این مگناست این ح ی ت که جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مد

. در مگلیم کامولیک رامد، برزخ مناند است که جان ای نداران برای طهارت بیشرت ندارد برزخ اجود

راد ما زمانینه ۀمادو پذیرش در ۀس ن باشد. مخابق این دیدناه، رنجهای برزخ، بهه از نناه به ۀنجا مد

دا داده اه کهرد، الهد دریافهت ننهرد، بههدموقع دریافهت مجای مجازات نناهاند که ای ندار باید به

 شود.مد

اما این ۀمهوزه در کتهاب م هدد مگلهیم داده نشهده ا در ااقهع بهراالف ۀیهات ن هل شهده در باطسهت. 

کلیسای کامولیک رامد، این ۀموزه را با صفحات کتب رسمد کتهاب م هدد کهه پرامسهتانها از زمهان 

یابهد ]چههارده دکند، بلنه ۀن را در منتوبهات کتهب مشهنوک ماند، پشتیزاند منداصالحات پذیرفته

ی یهود که ازسوی عالَم یهود مرداد ا کاذب شنااته شده )مسیحیان پرامستان کتاب از کتب هفتاده

دانند، الد کامولینها ف   چههار کتهاب را قزهول ندارنهد(.م[. اال هم این چهارده کتاب را کاذب مد

عنوان منزهع م تهدر نزایهد بههباید نفت که اقتدار این ادبیات، برابر با اقتدار کتاب م هدد نیسهت ا 

بگالاه، متوند که این ۀموزه از ۀنها مشتق شهده، بهراالف مأییهدهای ااضهح 1ۀموزه در نظر نرفته شود.

عهدجدید ا درنتیجه براالف مگلیم کتاب م دد است. مثالً منت االیۀ بنار رفتهه در ایهن مهورد، دام 

عایمت ا با مسیح بودن است کهه در  ، براالف مأیید ااضح کتاب م دد دربارو45-42:12منابی  

 نوید: باط ن ل شد. این منت مد
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درههم ن هره جمهع  2000"]یهودا ِمنابیود، رها نیراهای یهودی[ نیا از مک مک اشخاص، 

کرد ا ۀن را به اارشلیم فرستاد ما برای هدیۀ نناه م هدیم شهود. بهه ایهن مرمیهب عمهل اهوب ا 

دنهان ر نداشهت اوابداایا انجهام داد. چهون انهر انتظهاای را با در نظر نرفنت رستمحرتمانه

بهود. امها انهر بهه پهاداش ایاند، دعها بهرای مردنهان، عملهد زاههد ا احم انهه مدداباره برمد

ای کرد که در انتظار افتدان دیندار بود، پ  این مفنر م دد ا زاهدانههباشنوهد نداه مد

 ".ها از نناهشان رهاید یابندبرای ُمردنان کفاره داد ما ۀنبود. بنابراین اا 

دهنهد مها مردنهان را از بینیم که دعا برای مردنان مأیید شده ا به ادا هدیه مداضوح مددر اینجا به

نناهشان رهاید دهند. اما این براالف مگلیم رصیح عهدجدید است که ف   مسیح بهرای مها کفهاره 

امهد مخزیهق داد، چهون مگلهیم یم کامولیک ر موان با مگلسختد مدداد. این عزارت دام منابی  را به

مواند بخشیده پرستد )که بر اساد مگلیم کامولیک منددهد که رسبازاند که در نناه ااالقد بُتمد

ن شود( مرده بودند، باید دعاها ا قربانیهاید برای ۀنها م دیم شود، با این احت ل که از رنج ا دردشها

 رهاید یابند. 

ا اال  32:12دری که بهرای ح یهت از ۀمهوزو بهرزخ بنهار رفتهه، شهامل متهد ناهد ااقات عزارات دی

ال هدد سهخن نوید: "برای کسد که به م ابهل راحعیسد مد 32:12است. در متد  15:3قرنتیان 

نوید این جمله "ایهن نیا ا نه در دنیای ۀینده". لوداِگ ۀت مدنه در این د -بدوید هیچ ۀمرزشد نیست

 2شهوند".منها در این دنیا، بلنه در دنیای ۀینده نیا ۀمرزیهده مدند که نناهان نهکامنان را ایجاد مد

اما این ف   یک استدطل اشتزاه است که بدوییم، انر چیای در عرص ۀینده امفاق نخواهد افتهاد، بهه 

 یانیۀاین مگنا نیست که شاید در عرص ۀینده امفاق افتد! ۀنچه برای اازات ۀموزو برزخ طزم است، این ب

نوید انسانها بهرای ادامهۀ طههارت، بگهد از مرنشهان منفد نیست، بلنه یک بیانیۀ مثزت است که مد

 نوید.چیای را مند کشند. اما کتاب م دد در هیچ جا چنینرنج مد

نویهد در راز دااری، اعه ل همدهان دااری اواههد شهد ا بها ۀمهش پهول  مد 15:3در اال قرنتیان 

، اجر اود را از دست اواهد اما انر کارهای دست اا سواته شودنوید: "مد ۀزموده اواهد شد ا بگد
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های ۀمهش نذشهته ا نجهات یافتهه داد، الد اود اا نجات اواهد یافت. مانند کسد که از میان شگله

کنهد، بلنهه کشهد، صهحزت مندشود یا از مجازات رنج مدکه سواته مد کسدباشد". اما این دربارو 

که ۀنچه نینوست مانند طهال، ن هره ا  -شودکند که با ۀمش ۀزموده مدصحزت مد شاع لف   دربارو 

منها پذیرد کهه ایهن نهه(. بگالاه، ۀت مد12سندهای عالد اواهد بود که ما ابد باقد اواهد ماند )ۀیۀ 

سهختد دههد کهه بهافتهد ا بیشهرت نشهان مدنیا امفاق مد 3در این عرص، بلنه در زمان "دااری کلرد"

 کننده برای برزخ بنار راد.عنوان مزاحثۀ قانعمواند بهمد

ی افااییم ا بخش مسیح بدمِر این ۀموزه، این مگلیمد است که ما باید چیای به عمل نجاتمشنل جدر

بخش اا برای ما کافد نزود که جاای همۀ نناهامنان را بپهردازد. امها ایهن قخگهاً بهراالف عمل نجات

الاه، از لحاظ شهزاند، ۀمهوزو بهرزخ، مسهلرد عظهیم ای نهداران را از ۀنهها بگ 4مگلیم کتاب م دد است.

انهد ا ۀنهها ههم اقتهد نیرد، این مسلرد که باید بداننهد مردنهان بالفاصهله بهه حضهور اداانهد رفتهمد

مبیرند، "این زندند را مهرک ]کهرده[ ا بها مسهیح ]اواهنهد بهود[ کهه ایلهد بههرت اسهت" )فیلیپیهان 

23:1.) 

 دهد.دد ۀموزو "افنت جان" را مگلیم مندب. کتاب م 

ۀموزو افنت جهان، باشد که نیا مد راد، به این مگناایننه جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مد

میرنهد، بهه جایدهاه اجهوِد نااودۀنهاه دهد که اقتد ای نداران مد. این ۀموزه مگلیم مدنادرست است

موانند بهه ۀنهاهد دسهت یابنهد. ایهن شان در حیات ابدی، مدراند ا بگد از بازنشت مسیح ا قیاممد

 ست.طور نسرتده در کلیسا مورد پذیرش نزوده اۀموزه هرنا به

طور کلد در ح یت از این دیدناه، از این ح ی ت استفاده شده که کتاب م دد به دفگات دربارو به

؛ 11:11؛ یوحنها 52:27؛ 24:9کنهد )متهد عنوان "اواب" یا "به اهواب رفهنت" صهحزت مدمرگ به

(. بگهالاه، 10:5؛ 13:4؛ اال مسهالونینیان 51، 20، 18، 6:15؛ اال قرنتیان 36:13؛ 60:7اع ل 

؛ 5:6دهند کهه مردنهان ۀنهاهد ندارنهد )مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر ظاهراً بگضد از عزارات مگلیم مد

(. اما اقتد کتاب م هدد، 19:38؛ اشگیا 10:9نیا مراجگه کنید![؛ جامگه  18]اما به ۀیۀ  17:115
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دههد مهرگ دهد، این ف   یک حالت استگاری است که نشان مدعنوان "اواب" نشان مدمرگ را به

شهود اضوح دیهده مدبرای مسیحیان مورقت است، ه نخور که اواب مورقت است. مثالً این زماند به

ید: "داست ما ایلگازر اوابیهده نوکند. اا مدکه عیسد دربارو مرگ ایلگازر با شانردانش صحزت مد

دهد: "عیسد از مهرگ (. بگد یوحنا موضیح مد11:11رام ما اا را بیدار کنم" )یوحنا است اما من مد

نفت اما ۀنها مصور کردند م صد اا اواب مگمولد است. ۀنداه عیسد بخور ااضح به ۀنهها اا سخن مد

نویهد ۀنهها ت دیدهر دربهارو مردنهان کهه مد(. عزهارا13-12:11نفت: "ایلگازر ُمهرده اسهت." )یوحنها 

دههد عنوان یک حالت استگاری مفسیر شهود کهه مگلهیم مداند، باید به همین طریق، ف   بهاوابیده

 مرگ، مورقت است.

شهان میرنهد، ۀناهدکننهد یها اقتهد انسهانها مدنوینهد مردنهان اهدا را سهتایش مندعزارامد که مد

ز دیدناه ما، بهه نظهر ااه زندند در این دنیا در نظر نرفته شوند. شود، همدد باید از دیدنمتوقف مد

دیهدناه کامهل  115کنند. اما مامور میرند، دیدر در این اع ل رشکت مندرسد اقتد انسانها مدمد

نوید: "ُمردنان نیستند که اداانهد را سهتایش کند. این مامور مدکتاب م دد را دربارو ۀن بیان مد

ا یهک مضهاد بهند که راندو دیار ااموشد هستند." اما بگهد در ۀیهۀ بگهد ادامهه داده ا کنند ا نه ۀنامد

لهینن مها اوانهد: "  اواهنهدد، مها ابهد اداانهد را متزهارک دهد کسانینه به ادا ای ن دارننشان مد

 (.18-17:115ند!" )ماامیر . َهلِّلویا، سپاد به اداا اوانیم، از حال ما به ابدادااند را متزارک مد

دهند که جان ای نداران بالفاصله به حضور اهدا رفتهه ا در نهایتاً عزارات ن ل شده در باط نشان مد

؛ عاانیههان 43:23؛ لوقهها 23:1؛ فیلیپیههان 8:5برنههد )دام قرنتیههان ۀنجهها از مشههارکت بهها اا لههذت مد

ه ا مشهارکت بها دهند که بالفاصله بگد از مرگ ای ندار، یک اجهوِد ۀنها( همۀ اینها نشان مد23:12

افتد، ۀناهد نخواهد داشهت"، بلنهه:" ادا اجود دارد. عیسد ندفت: "امراز دیدر از امفاقامد که مد

(. قخگاً مفهوم فرداد در ۀن زمان به مگنهای اجهوِد 43:23" )لوقا امراز با من در فرداد اواهد بود

ول  ندفهت: "ۀرزا دارم از په 5ناۀناه نزود، بلنه به مگنای برکت ا اوشهد عظهیم در حضهور اهدا بهود.

ا اینجا برام ا برای یک مدت طوطند ناۀناه باشم"، بلنه نفت: "ۀرزا دارم که این زندند را مرک کهنم 
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دهنهدو ناۀنهاه یها افتهه دانست کهه مسهیح یهک نجاتقخگاً اا مد -(23:1" )فیلیپیان با مسیح باشم

بودن یگند لذت بهردن از برکهت مشهارکت کرد. با مسیح نزود، بلنه زنده بود ا در ۀس ن سلخنت مد

(. بنهابراین اا 23:1در حضور اا ا به همین دلیل مرک کردن ا با اا بودن "ایلد بهرت" بود )فیلیپیان 

، مرجمۀ 8:5دهیم از بدن لربت جسته، ناد ادااند منال نیریم" )دام قرنتیان نوید: "مرجیح مدمد

 هاارو نو(.

 نیم؟پ. ۀیا باید برای مردنان دعا ک

مها نزایهد بهرای راد، یگنهد ه جان ای نداران بالفاصله به حضور ادا مدکااطر این ح ی ت نهایتاً به

مردنهان مگلهیم داده شهده )بهه  ، دعها بهرای45-42:12. انرچهه در دام منهابی  مردنان دعها کنهیم

. بگهالاه، مخالب باط مراجگه کنید(، اما در هیچ جاید از کتاب م هدد ایهن مگلهیم داده نشهده اسهت

کردند، ا نزاید هم اینخور باشد. ای نیست که مسیحیان در زمان عهدجدید این کار را مدهیچ نشانه

شوند ا در جایداه شهادی کامهل بها اا هسهتند. دیدهر میرند، اارد حضور ادا مدمد ای نداراناقتد 

ه در ایهن دنیها اواههد دعا برای ۀنها چه نفگد دارد؟ پاداش ۀس ند نهاید، مخابق اع ل انجهام شهد

ا  5:10؛ دام قرنتیهان 51-3:12دههد )اال قرنتیهان بود، چناننهه کتهاب م هدد بارهها شههادت مد

میرند، بهه منهان مجهازات ا جهداید ابهدی از حضهور اهدا که مد لیرای نداراندبگالاه، جان  6لیره(.

بها ننهاه ا رسکشهد ۀنهها شهان ای نهدارد، چهون رسنوشهت نهایدایهدهراد. دعا برای ۀنها هم هیچ فمد

برعلیه ادا در این زندند مگیین شده است. بنابراین دعا برای مردنان، ف   دعا بهرای چیهای اسهت 

که ادا به ما نفته که قزالً در موردش مصمیم نرفته است. بگالاه، مگلهیم دادِن ایننهه مها بایهد بهرای 

، بهه مگنهای مشهویق بهه امیهد کهاذبد مردنان دعا کنیم یا دیدران را به انجام ایهن کهار مشهویق کنهیم

اواهد بود که شاید رسنوشت انسانها بگد از مرگ ملییر کند، چیای که کتاب م دد در هیچ جهاید 

 کند.ما را مشویق به چنین مفنری مند

 

 



 

 

 
599 

 رود.جان غیرایامنداران بالفاصله به مجازات ابدی می .2

گهد از دابهاره اواهنهد داشهت کهه ب کند که مهردم فرصهتکتاب م دد هرنا این مفنر را مشویق مند

مرگ به مسیح ای ن ۀارند. در ااقهع، م ریزهاً بهرعن  اسهت. داسهتان عیسهد دربهارو مهرد اراینهد ا 

موانند بگد از مرگ، از جهنم به ۀس ن برانهد. انرچهه مهرد دهد که مردم مدایلگازر، هیچ امیدی مند

من رحهم کهن. ایلگهاَزر را بفرسهت مها رس اندشهت ارایند در جهنم فریاد زد: "ای پدر من ابراهیم، به 

کشهم." امها ابهراهیم نفهت: اود را به ۀب باند ا زبان مرا مهر کنهد چهون مهن در ایهن ۀمهش عهذاب مد

موانهد از ۀن "شناف عمی د میان ما ا ش  قرار دارد. هر که از این طرف بخواههد بهه شه  برسهد مند

 (. 26-24:16" )لوقا بیاید مواند از ۀن طرف پیش ماکسد هم مندبدذرد ا 

کنهد: "ه نخهور کهه همهه بایهد کتاب عاانیان با مرمیب دقی د، مرگ را با عواقهب دااری مهرمز  مد

(. بگهالاه، کتهاب 27:9ینزار مبیرند ا بگد از ۀن برای دااری در حضهور اهدا قهرار نیرنهد" )عاانیهان 

دهیم، بلنهه ف ه  د از مهرگ انجهام مهدداند که بگهم دد هرنا دااری نهاید را مربوط به کاری مند

؛ 10-5:2؛ رامیهان 46-31:25داند که در این زندند امفاق افتاده اسهت )متهد مربوط به چیای مد

(. بگضیها بر اساد موعظۀ مسیح به ارااح محزود در اال پهرتد 10:5م ایسه کنید با دام قرنتیان 

دربارو فرصت داباره برای ای ن ۀاردن به ، 6:4ا موعظۀ انجیل "به مردنان" در اال پرتد  18:3-20

مر، کنند، اما اینها مفسیرهای نادرست از ۀیات مورد نظر هستند ا در بررسد دقیهقانجیل صحزت مد

  7کنند.از چنین دیدناهد ح یت مند

فرض همچنین باید بدانیم که ایدو فرصت داباره برای پذیرش مسیح بگد از مرگ، بر اساد این پیش

همۀ انسانها شایستۀ این فرصت هستند که مسهیح را بپذیرنهد ا مجهازات ابهدی ف ه  بهرای است که 

نیرند اا را رد کننهد. امها قخگهاً ایهن ایهده موسه  کتهاب م هدد کساند است که ۀناهانه مصمیم مد

ک  طیق فهید اهدا انتخاب اودمان، نناهناریم ا در ااقع هیچ ا با شود؛ همۀ ما ذاماً ح یت مند

ااطر لخهف اداسهت کهه مها طیهق اش اینهها ف ه  بهه -د برای شنیدن انجیل مسیح نیسهتیا فرصت

ااطر نناههاند کهه مرمنهب ااطر عدم پذیرش ارادی مسیح، بلنهه بههنیستیم. محنومیت، نه ف   به
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ایم ا رسکشد برعلیه اداست کهه ایهن نناههان نشهاندهندو ۀن اسهت )مراجگهه کنیهد بهه یوحنها شده

3:18.)8  

شهان مها راز رانهد، امها جسمای نداران بالفاصله بگد از مرگ به جایداه مجهازات ابهدی مدانرچه لیر 

شهان اواههد پیوسهت ا ۀنهها شان برااسته ا به جاندااری نهاید برنخواهد ااست. در ۀن راز، جسم

شود، در حضور مخت ادا اواهنهد ایسهتاد )مراجگهه برای دااری نهاید که در جسم بر ۀنها اعالم مد

ایهن مها را بهه  9(.15، 20:12ا مناشفه  24:15؛ اع ل 92-5:28؛ یوحنا 64-25:31ید به متد کن

 هاید در فدیۀ ای ندار است.دهد که قدم ندر نظر داشنت رستاایا جسم ای نداران سوق مد

 ج. جالل یافنت

تهد مسهیح مها را ه نخور که قزالً ذکر شد، ادا جسم ُمردو ما را ما ابد در زمین رها نخواههد کهرد. اق

ودمان را نجات داد ا ایهن شهامل نجهات بلنه کلر اج -نجات داد، ف   راح )یا جان( ما را نجات نداد

بخش مسیح برای ما کامل نخواهد شد، ما زمانینه جسم ما جسم ماست. بنابراین، کاربرد عمل نجات

ده است. در ااقع، فدیۀ جسم کامالً از مأایرات س وط ۀزاد شده ا به جایداه ک لد برسد که ادا ۀفری

افتد که مسیح بازنردد ا جسم ما را از مردنان برایااند. امها در زمهان حهال، ما ف   زماند امفاق مد

افااید: "زیرا با چنهین امیهدی بهود " ا بگد مد"کلر بدن ما را ۀزاد سازدنوید ما منتظریم که پول  مد

اربرد فدیه در زمهان دریافهت بهدنهای قیهام کهرده، رحلۀ ک(. م24-23:8که ما نجات یافتیم" )رامیان 

اا نیها رشیهک  جهاللنوید مها "در ه ۀن راز در ۀینده مدبشود. پول  با اشاره نامیده مد جالل یافنت

(. بگالاه، پول  بها پیدیهری قهدمهای کهاربرد فدیهه، قهدم ۀاهری را کهه نهام 17:8شویم" )رامیان مد

وی اههود اوانههده اسههت، ا سهها کههه قههزالً برنایههده بههود بههه بههرد، جههالل یههافنت اسههت: "اا کسههاند ر مد

 (. 30:8" )رامیان خشیدبجالل شدنان را عادل شمرد ا عادطن را نیا جاه ا اوانده

جالل یافنت قدم نهاید در کاربرد فدیهه اسهت. ایهن موانیم جالل یافنت را اینخور مگریف کنیم: ما مد

انهد، از همۀ ای نهداران در یهامد اعصهار را کهه ُمرده افتد که مسیح بازنردد ا جسمزماند امفاق مد
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را مزدیل کنهد، درنتیجهه  مردنان برایااند ا ۀن را به جانشان پیوند دهد ا جسم همۀ ای نداران زنده

 همامان به همۀ ای نداران، رستاایا جس ند کاملد مانند رستاایا اود عخا کند. 

 شواهد کتاب مقدس برای جالل یافنت. .1

اسهت.  58-12:15ت االیۀ عهدجدیهد دربهارو جهالل یهافنت یها رسهتاایا جسهم در اال قرنتیهان عزار 

نوید: "در مسیح نیا همه زنده اواهند نشت. لینن ههر که  بهه رمزهه اهود؛ مسهیح نهوبر پول  مد

، مرجمۀ قدیم(. پهول  بها 23-22باشند" )ۀیات از ۀن مسیح مد در اقت ۀمدن اااست ا بگد ۀناند که 

کند ا بگهد در اایهۀ ایهن عزهارت هیت بدن قیام کرده صحزت مددربارو ما 50-35در ۀیات جاهیات 

انهد، بالفاصهله نوید همۀ مسیحیان نخواهند ُمرد، بلنه ۀناند کهه در هندهام بازنشهت مسهیح زندهمد

موانهد موانهد پیهر یها ضهگیف شهود ا هرنها مندبدنشان به بدند جدید، بدند قیام کرده که هرنا مند

همهه مزهدیل ینن لهنویم که همهه نخهواهیم اوابیهد،  رسری مدشود: "ه نا به ش رد، مزدیل مدمبی

الگیند، به مجرد نواانت صور اایر، زیرا کرنها صهدا اواههد داد ا ای، در طرفة. در لحظهاواهیم شد

، مرجمهۀ 52-51:15فساد اواهنهد برااسهت ا مها متزهدل اهواهیم شهد" )اال قرنتیهان مردنان، بد

 یم(. قد

انهد، در ا به ناد مسیح رفته دهد که جان کسانینه ُمردهپول  در اال مسالونینیان بیشرت موضیح مد

ۀن راز بازنشته ا به بدنشان اواهد پیوست، چون مسیح ۀنها را بها اهود اواههد ۀارد: "زیهرا انهر بهاار 

انهد بها ای سهد اوابیدهاهدا ۀنهاند را کهه در عیکنیم که عیسد ُمرد ا برااست، به همینخور نیها مد

منها ادا کند که نه، مرجمۀ قدیم(. اما در اینجا پول  مأیید مد14:4" )اال مسالونینیان اواهد ۀارد

)اال  "مردنهان در مسهیح اال اواهنهد برااسهت"کند ُمردنان را با مسیح اواهد ۀارد؛ بلنه مأیید مد

ایاند ما بها مسهیح اند نیا برمدمسیح ُمرده، مرجمۀ قدیم(. پ  ای نداراند که با 16:4مسالونینیان 

نوید: "ما... با ایشان در ابرها ربوده اواهیم شد ما اداانهد را در مد 17مالقات کنند )پول  در ۀیۀ 

هوا است زال کنیم"، مرجمۀ قدیم(. این ف   زماند منخ د است که این جان ای نهداراند باشهد کهه 
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ایاد ما بهه جانشهان بپیونهدد، ا از ُمردنان برمد جسمشاندند ا نر به حضور مسیح رفته ا با اا بازمد

 بگد صگود کند ما با مسیح باشد. 

 بدنهای قیام کردۀ ما چگونه خواهد بود؟ .2

ایااند ا بدنهای ما ماننهد بهدن قیهام انر مسیح در هندام بازنشت اش بدنهای ما را از مردنان برمد

(، په  بهدنهای قیهام کهردو مها 21:3؛ فیلیپیهان 49، 23، 20:15کردو اا اواهد بهود )اال قرنتیهان 

 چدونه اواهد بود؟

پول  با استفاده از مثال کاشت بذر در زمین ا بگد مشاهدو رشهد ۀن ا مزهدیل اش بهه چیهای بسهیار 

دهد که بدنهای قیام کردو ما چدونه اواهد بود: "در فساد اندیا، با جاهیات بیشرت موضیح مدشدفت

ایاد؛ در ضگف برمد جاللنردد ا در شته مدایاد؛ در ذلت کابرمد فسادیبدشود ا در کاشته مد

ایهاد... برمد جسهم راحهاندشهود ا ایاد؛ جسم نفسهاند کاشهته مدبرمد قوتشود ا در کاشته مد

، 44-42:15چناننه صورت ااکد را نرفتیم، صهورت ۀسه ند را نیها اهواهیم نرفهت" )اال قرنتیهان 

 ، مرجمۀ قدیم(. 49

فساد" اواهد بود. این یگند فرسوده یا پیر نخواهد شهد نوید بدنهای قیام کردو ما "بدپول  مد اال

یا هرنا در مگرض بی ری یا مرض نخواهد بود. کامالً سامل ا ما ابهد قهوی اواههد بهود. بگهالاه، چهون 

اد" فرایند مدریجد پیری، بخشد از فرایندی است کهه موسه  ۀن بهدنهای مها اکنهون در مگهرض "فسه

موانیم فنر کنیم که بدنهای قیام کردو ما هیچ نشهاند از پیهری نخواههد داشهت، درستد مداست، به

بلنه ایژنیهای جواند ا در عین حال مرداندد یا زناندد بالغ را ما ابد اواهد داشت. هیچ نشهاند از 

، مح رق حنمهت بدنهای قیام کردو ما 10بی ری یا زام نخواهد بود، چون همه چیا کامل اواهد شد.

درسهتد حامهل شهزاهت ا عنوان انسهاند کهه اا  ۀفهرینش ااسهت ا بهکامل ادا را در ۀفرینش مها بهه

یت را ۀنخور که مورد نظهر مصویر ااست، نشان اواهد داد. ما در این بدنهای قیام کرده، به اضوح برشر

 ادا بود، اواهیم دید. 
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صخالح با "ذلرت" کهه در اهد ااست. اقتد این نوید بدنهای ما "در جالل" براواهمچنین پول  مد

ابیت ظهاهر جسه ند مها صهحزت شود، م ایسه مداینجا دیده مد شهود، ایهن دربهارو زیزهاید یها جهذر

اب نخواهد بود، بلنه در زیزاییش "پرجالل" اواهد بود. مد کند. این بدن، دیدر در "ذلرت" یا لیرجذر

؛ متهد 3:12شته باشهند )مراجگهه کنیهد بهه دانیهال شاید حتد دراشش مابناکد را در اطرافشان دا

43:13.) 

، مرجمۀ قهدیم(. ایهن بهراالف "ضهگفد" 43:15بدنهای ما "در قورت" براواهند ااست )اال قرنتیان 

منها عاری از بهی ری ا پیهری اواههد بینیم. بدنهای قیام کردو ما نهاست که اکنون در جسم ن مد

رت بینران مانند قدرت ادا ا احهت طً الزته نه قد -ه اواهد شدبود، بلنه قوت ا قدرت کامل بخشید

نیهریم، مهثالً نهه از لحهاظ قهدرمد کهه اَبَهر عنوان قدرت "اَبَر انسهان" در نظهر مدنه ۀن چیای که ما به

قهرمانان در کتابهای مخیرلد کودکان امراز دارند، بلنه قدرت ا قوت انساند یام ا ک ل، قهومد کهه 

شهان داشهته باشهند. بنهابراین قهدرت ۀفرینش انسانها در نظر داشت که ۀنهها در جسم ادا در هندام

 کافد برای انجام همۀ کارهاید اواهد بود که مخابق ارادو اداست. 

، مرجمهۀ قهدیم(. 44:15نوید جسم قیام کرده، "جسم راحاند" است )اال قرنتیهان نهایتاً پول  مد

( هرنا به مگنهای "لیرجسه ند" نیسهت، pneumatikosند: در رساطت پول ، کلمۀ "راحاند" )یونا

؛ 11:1عنوان مثال، مراجگه کنیهد بهه رامیهان ال دد است" )بهبلنه "سازنار با شخصیت ا عمل راح

]"شههه  کهههه راحهههاند هسهههتید"[؛  1:6؛ لالطیهههان 37:14؛ 1:3؛ 15، 13:2؛ اال قرنتیهههان 14:7

شههود ا بههدن بههه اههاک سههپرده مد جسهه ندن نویههد: "بههد(. مرجمههۀ دری امههراز مد19:5افسسههیان 

]کهه در مگهرض  طزیگدمر این است: "بدن کننده است، ا مگزیر ااضحایاد"، این نمراهبرمد راحاند

شود، امها یهک ۀلود اش است[ کاشته مدهای این عرص ا محت حاکمیت ارادو نناهایژنیها ا اواسته

ایهاد". ایهن ال دد[ برمدپاسخدو به هدایت راحال دد ا ]یگند کامالً محت ارادو راح راحاندبدن 

بدن اصالً "لیرجس ند" نیست، بلنه بدند جس ند است که به سخحد از ک ل که اهدا در ابتهدا 

های منهراری کهه عیسهد بهه شهانردان نشهان داد کهه بهدن در نظر داشت، دست یافته اسهت. منونهه
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موانسهت لهذا بخهورد، ( ا مد39:24جس ند قابل مل  داشهت، نوشهت ا اسهتخوان داشهت )لوقها 

 اضوح یک بدن جس ند بود که کامل شده بود.دهد بدن عیسد که منونۀ ماست، بهنشان مد

نردد، به ما بدنهای قیام کردو جدیدی اواههد داد کهه ماننهد بهدن قیهام درنتیجه اقتد مسیح بازمد

؛ ایهن بیانیهه نهه 2:3)اال یوحنا  کردو اا اواهد بود. "اقتد مسیح ظهور کند، ما مثل اا اواهیم بود"

؛ 49:15باشد؛ م ایسه کنید با اال قرنتیهان از لحاظ ااالقد، بلنه از لحاظ بدن جس ند ما نیا مد

(. این اطمینان، مأیید ااضحد بر نینوید ۀفرینش جس ند اداسهت. مها در 29:8همچنین رامیان 

ت که ادا برای ما ۀفریده ا درنتیجه بدنهاید زندند اواهیم کرد که شامل همۀ اصوصیات عالد اس

ای از حنمت ادا در ۀفرینش مادی اواهیم بود که از ابتهدا "عهالد" بهود )پیهدایش ما ابد برهان زنده

عنوان ای نداران قیام کهرده در ایهن بهدنهای جدیهد زنهدند اهواهیم کهرد ا ۀنهها بهرای (. ما به31:1

کهه در ۀنهها عهدالت برقهرار اواههد بهود"، مناسهب سنونت "ۀسآمنهای نو ا زمیند نو اعده داده است 

 (.13:3اواهند بود )دام پرتد 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

(، ۀیها مهرگ، مجهازات مسهیحیان اسهت، چهون همهۀ 23:6انر ماد نناه مرگ است )رامیهان  .1

(؟ چرا یها چهرا نهه؟ انهر نهه، په  چهرا 23:3اند )م ایسه کنید با رامیان مسیحیان نناه کرده

 یرند؟ممسیحیان مد

 هدف مرگ برای مسیحیان چیست؟ .2

عنوان چیا اوبد برای یک مسیحد در نظر نرفته شود؟ پاسهختان را موضهیح ۀیا مرگ باید به .3

 دهید.

افتد؟ )با اسهتفاده از کتهاب م هدد، از پاسهختان میرد چه امفاقد مدبرای ای نداری که مد .4

 ایسه کنید.ح یت کنید(. ۀن را با مگلیم کامولیک رامد دربارو برزخ م 
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یابنهد افتد؟ ۀیا لیرای نداران فرصت داباره مدمیرد چه امفاقد مدبرای لیرای نداری که مد .5

 ما بگد از مرگ به مسیح ای ن ۀارند؟ با استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ها با مرد همراه بهوده اسهت؟ انهر ندیشهاید؟ ۀیا این اۀیا به احت ل مرنتان، ایلد فنر کرده .1

مرسید ا این مرسها از کجاست؟ چدونه مگالیم کتهاب مرسید، از چه چیای دربارو مرگ مدمد

 کنند که با این مرسها براورد کنید؟م دد ش  را مشویق مد

نوعد احساسامتان را نسزت به مرنتان ملییر داده است؟ ۀیها اکنهون صهادقانه ۀیا این فصل به .2

عنوان چیای در نظر بدیرید که ش  را به مسیح نادینرت کرده ا اعت دمهان موانید ۀن را بهدم

را به ادا ا افاداریتان را نسزت بهه اا افهاایش اواههد داد؟ شه  امیهدمان را دربهارو مرنتهان 

 چدونه ابراز اواهید کرد؟

مگنها باشهد کهه در به نظرمان ۀیا شجاعت نناه ننردن را اواهیهد داشهت، حتهد انهر بهه ایهن  .3

های رامد در م ابل شهیران اندااتهه شهوید، یها در داران اصهالحات بهر رای میهرک ارزشداه

سوزانده شوید، یا سالها به زندان افننده شوید، مانند بگضد از کشورهای اهارجد امهرازی؟ 

چه امفاقد برای شهدای مسیحد مهاریخ افتهاد کهه ۀنهها را بهرای ایهن رنجهها مجهها کهرد )اال 

مهر از حفهظ اید که اطاعت از مسهیح مهمرا بخوانید(؟ ۀیا در ذهنتان پذیرفته 13:10نتیان قر 

زندنیتان است؟ چه چیای ش  را برای ای ن به این امر یا عمل بر اساد این اعت اد، مهردرد 

 سازد؟ مد

عنوان بخشد از فرایند م هدی  در نظهر نرفتهه شهود، په  ندهرش مها نسهزت بهه انر مرگ به .4

د پیری ا مضگیف در این دنیا باید چدونه باشد؟ ۀیا این نحوو ندرش دنیا نسزت به پیری فراین

 است؟
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نوید انتظار برای رستاایا جس ند ۀینده، "امیدی" است که در ۀن نجهات یهافتیم پول  مد .5

(. ۀیا امیِد رستاایا ۀیندو جسمتان، یند از مهمهرتین چیاههاید اسهت کهه در 24:8)رامیان 

 ش هستید؟ انر نه، چرا نه؟ۀینده منتظر 

 

 اصطالحات خاص .4

 مرگ

 جالل یافنت

 برزخ

 افنت جان

 جسم راحاند

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 24-20:1فیلیپیان 

"زیرا انتظار زیاد ا امید من این است که در هیچ چیا اجالت ننشم، بلنه حاط با دلیری کامل مانند 

مرگ من باشد اواه با زنهدند مهن. زیهرا م صهود  اواه با -همیشه مسیح را در اجود اود جالل دهم

شود. امها انهر بها زنهده مانهدن بتهوانم کهار من از زندند، مسیح است ا مردن نیا به نفع من یام مد

ام، ۀرزا دارم کهه ایهن دانم کدام را انتخاب کنم. بین دا راهد نیر ۀمدهای انجام دهم، من مندارزنده

مهر ااطر شه  زنهده مانهدن مهن طزمم که ایلد بهرت است، امها بههزندند را مرک کنم ا با مسیح باش

 است".
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 ______________________ 
دربارو کتب  3(،  فصل 1994arsity Press and Grand Rapids: Zondervan, V-Leicester: Inter) مندالهیات نظاممراجگه کنید به ِاین نراِدم،  .1

 مشنوک.

 . 483( صفحۀ  ,1955St. Louis: Herder، ایرایش: جیما کانون باستیِزل، مرجمه: پامریک لینک، ایرایش چهارم. )کاصول اعت اد کامولیطدای  ۀت،  .2

 .483مرجع باط،صفحۀ  .3

 دربارو ایننه مرگ مسیح جاای کامل همۀ نناهان ما را پرداات. 15مراجگه کنید به فصل  .4

اش از ۀس ن نشان مناند است که به پول  در مناشفه 12:4"ۀس ن". در دام قرنتیان اضوح یگند به فرداددر هر دا کاربرد دیدر عهدجدید، کلمۀ  .5

 یابیم.مناند است که درات حیات را مد 2:7داده شد ا در مناشفه 

 دربارو درجات پاداش در ۀس ن. 33مراجگه کنید به فصل  .6

Varsity Press and Grand -Leicester: Inter) االین رسالۀ پرتدراِدم، مراجگه کنید؛ همچنین مراجگه کنید به ِاین ن 15به مزح  این ۀیات در فصل  .7

1988Rapids: Eerdmans,  239 –203، 172–170، 162-155(، صفحات. 

 برای مزح  دااری نهاید ا ۀموزو جهنم. 33مراجگه کنید به فصل  .8

 .33مراجگه کنید به فصل  .9

ام اص است که یادۀار بهاید است که برای فدیۀ ما پرداات ا نزاید نشانۀ این باشد که اار ز این ح ی ت که اار میخها بر دست عیسد ماند، یک مورد ا .10

 . 16صدمات جس ند ما نیا باقد اواهد ماند. مراجگه کنید به فصل 
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 مو ششفصل بیست

 ماهیت کلیسا

 

 ا شناساید کنیم؟موانیم یک کلیسای ااقگد ر ما چدونه مد +

 + اهداف کلیسا چیست؟ 

 سازد؟+ چه چیای یک کلیسا را برای ادا اوشایند یا نااوشایند مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی  .1

 الف. ماهیت کلیسا

 تعریف: کلیسا، اجتامع همۀ ایامنداران حقیقی در همۀ دورانهاست. .1

انهد. پهول  کهه ااقگهاً نجهات یافتهاین مگریف در نظر دارد که کلیسا از همۀ اشخاصد مشهنیل شهده 

نجها (. در ای25:5را داست داشت ا جهان اهود را بهرای ۀن داد" )افسسهیان  کلیسانوید: "مسیح مد

"کلیسا" همۀ کساند هستند که مسیح برای نجامشهان ُمهرد، همهۀ کسهانینه بها مهرگ مسهیح نجهات 

انها باشد، هم در عرصه عهدجدیهد ا اران ح ی د در همۀ دار اند. اما این باید شامل همۀ ای ندیافته

عنوان ااطمرین اقتدار ن شۀ ادا برای کلیسا ۀن در بارگ است که مسیح را به 1هم در عرص عهدعتیق.

داد، کهه بهدن ااسهت  به کلیسهاکلیسا برافراشته: "همه چیا را زیر پایهای اا نهاد ا اا را رس همه چیا 

 ، مرجمۀ قدیم(.23-22:1" )افسسیان سازدیگند پُری اا که همه را در همه پُر مد

کنهد. اا اعهده داد: "مهن... کلیسهای عیسد مسیح با فرااواندن قومش به ناد اود، کلیسا را بنا مد

کنهد، ف ه  (. اما فراینهدی کهه مسهیح موسه  ۀن، کلیسها را بنها مد18:16کنم" )متد اود را بنا مد

مها از ایهن طریهق انسهانها را بهه نهاد اهود  ادامۀ الدوید است که ادا در عهدعتیق منظیم کهرده بهود



 

 

 
610 

های نونهانوند در عههدعتیق هسهت کهه اهدا فرااواند ما ج عت پرستنده در نهاد اا باشهند. نشهانه

عنوان "کلیسا" در نظر نرفت، قومد که برای پرستش ادا جمع شدند. اقتهد موسهد بهه قومش را به

ما کله ت اهود را بهه ایشهان بشهنوانم، مها  کنقوم را ناد من جمع نوید ادااند به اا نفت: " قوم مد

، مرجمهۀ 10:4بیاموزند که در یامد رازهاید که بر رای زمین زنده باشند از من برتسهند..." )مثنیهه 

مرجمه کهرده،  ekklesiazo( را با اصخالح یوناند Qahalقدیم(، سپتواَجنت کلمۀ "جمع کن" )عای 

  2،"کلیسا" در عهدجدید هم ریشه است.lesiaekk"فرااواندن یک جمع"، فگلد که با اسم 

عنوان "کلیسها" موانند قوم عههدعتیق ارساهیهل را بههپ  عجیب نیست که نویسندنان عهدجدید مد

(ekklesiaاخههاب کننههد. مههثالً اسههتیفان دربههارو قههوم ارساهیههل در بیابههان مد ) نویههد: "ج عههت

[ekklesia در صحرا" )اع ل ]نویسهندو عاانیهان از مسهیح ن هل قهول ، مرجمۀ قدیم(38:7، کلیسا .

نوید اا در میان ج عت عظیم قوم ادا در ۀس ن، ادا را سهتایش اواههد کهرد: "در کند که مدمد

، ن هل قهول از مامهور 12:2[ مهو را حمهد اهواهم اوانهد" )عاانیهان کلیسا، ekklesiaمیان ج عت ]

22:22.) 

یحیان زمهان حهال کهه کلیسها را در زمهین مشهنیل کنهد کهه مسهبنابراین نویسندو عاانیان درک مد

، مرجمۀ قدیم( کهه 1:12اند )عاانیان دهند، با "ابر شاهدان" عظیم در نردانردشان احاطه شدهمد

نردد ا هابیل، انوخ، نوح، ابراهیم، سهارا، جهدعون، بهاراق، َشمشهون، به عرص االیۀ عهدعتیق بازمد

"شهاهدان"، قهوم  (. همهۀ ایهن32-4:11شهود )عاانیهان مد یِفتاح، داااد، سموهیل ا انزیها را شهامل

عنوان "ج عت" یا "کلیسای" درستد با قوم عهدجدید ادا باید بهکنند ا بهکنوند ادا را احاطه مد

 3راحاند ا عظیم ادا در نظر نرفته شوند.

ا بنهارنیری بنابراین انرچه قخگاً امتیازات ا برکات جدیدی به قوم ادا در عهدجدیهد عخها شهده، امه

در کتاب م دد ا این ح ی ت که در رسارس کتهاب م هدد، اهدا همیشهه قهومش را  کلیسااصخالح 

موانیم کلیسا را متشنرل از درستد مددهد که بهفرااوانده که برای پرستش اا جمع شوند، نشان مد

 جدید.همۀ قوم ادا در همۀ دارانها بدانیم، هم ای نداران عهدعتیق ا هم ای نداران عهد 
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 کلیسا نادیدنی، و در عین حال دیدنی است. .2

اش در مشارکت همۀ ای نداران ااقگد، نادیدند است. چهون مها کلیسا در ااقگیت راحاند ا ح ی د

رانهد، موانیم کساند را که ظاهراً به کلیسا مدموانیم ضگف راحاند قلب انسانها را بزینیم. ما مدمند

مهوانیم قلهب اشهخاص ا جایدهاه انهد را بزینهیم، امها در ااقهع مندا نشانۀ ظهاهری ملییهر راحهاند در 

"اداانهد نویهد: دلیهل پهول  مد موانهد ۀن را بزینهد. بهه همهین ه  اهدا مدف -راحانیشان را بزینیم

مان ههم ف ه  (. حتهد در کلیسهاها ا همسهایدد19:2" )دام میمومهااد شناسدمتگل ان اود را مد

چه کسهد ای نهدار ح ی هد اسهت. نویسهندو عاانیهان در مهورد  داندادا با قخگیت ا بدان اخا مد

، 23:12زادناند کهه در ۀسه ن منتوبنهد" )عاانیهان نوید: "کلیسهای نخسهتکلیسای نادیدند مد

 پیوندند.پرستش به این اجت ن مد نوید مسیحیان امراز، درمرجمۀ قدیم( ا مد

 .کلیسا از دیِد اداستکلیسای نادیدند، موانیم اینخور مگریف کنیم: ما مد

مارمین لومر ا جان کالوین، مشتاقانه این جنزۀ نادیدند کلیسها را برعلیهه مگلهیم کامولیهک رامهد کهه 

اقفهه )از نفت کلیسا یک سازمان مرهد است کهه از طهرف رسهوطن، در یهک مهوالد جانشهیند بدمد

نفت کهه مها ف ه  در مد طریق اس فهای کلیسا( منت ل شده، مأیید کردند. کلیسای کامولیک رامد

موانیم کلیسای ح ی د، یگند منها کلیسای ح ی د را بیابیم. حتهد سازمان مرهد کلیسای رامد مد

لومر ا کالوین با ایهن ایهده مخهالف انهد ا  4امرازه کلیسای کامولیک رامد به این دیدناه اعت اد دارد.

د داشت، اما این ف   یک پوسته ی ا سازمانکنند که کلیسای کامولیک رامد، شنل ظاهر مأکید مد

بود. کالوین استدطل کرد ه نخور که قیافا )کاهن اعظم در زمان مسهیح( از نسهل ههاران بهود، امها 

کههاهن ااقگههد نزههود، پهه  اسهه فان کامولیههک رامههد نیهها در مسههیر جانشههیند از رسههوطن "رسچشههمه 

ی د انجیهل را مهرک کردنهد ا یح نزودند. چون موعظۀ ح اند"، اما اس فان ح ی د کلیسای مسنرفته

 سازمان مرهد ۀنها، کلیسای ح ی د نزود.
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مهوانیم از ایهن مگریهف از طرف دیدر، کلیسای ح ی د مسیح قخگاً یهک اجهه مرههد ههم دارد. مها مد

. از ایهن لحهاظ، بیننهدکلیسهای مرههد، کلیسهاید اسهت کهه مسهیحیان در زمهین مداستفاده کنهیم: 

های ایهن ت کهه ای نشهان را بهه مسهیح اعهرتاف کهرده ا نشهانهکلیسای مرهد شامل همۀ کساند اس

 کنند.ای ن را در زندنیشان ظاهر مد

نوییم کلیسای مرهد، کلیساید است که ههر کسهد در دنیها )از جملهه شهخص ما در این مگریف مند

ن رمهابلنهه منظو  موانهد ۀن را بزینهد،ۀمیا اعت هاد دارد( مدلیرای ندار یا کسهد کهه بهه مگهالیم بهدعت

کلیساید است که موس  ای نداران ااقگد درک شده ا فرق بین ای نهداران ا لیرای نهداران را درک 

 کند.مد

کلیسههای مرهههد در رسارس دنیهها همیشههه شههامل مگههدادی از لیرای نههداران اواهههد بههود ا هریههک از 

هها را ماننهد اهدا قلزمهوانیم ج عتها مگموطً شامل بگضد از لیرای نداران اواهند بود، چون ما مند

نوید "از حق برنشته" ا "بگضد را از ای ن منحهرف بزینیم. پول  دربارو "هیمینااد ا ِفلیخ " مد

یم(. امها مخمهنئ اسهت "اداانهد متگل هان اهود را ، مرجمۀ قهد18-17:2سازند" )دام میمومااد مد

دهد کهه بگهد از مد مچنین پول  به مشایخ افسسیان هشداره(. 19:2شناسد" )دام میمومااد مد

در رفنت اش "نرنهای درنده به میان ش  اواهند ۀمد کهه بهه نلهه دلسهوزی نخواهنهد کهرد. ا حتهد 

کساند پیدا اواهند شد، که ح ی ت را ملییر داده، پیرااند را به دنزال اود اواهنهد  میان اود ش 

د حرتاز کنید، که به لزهادهد: "اما از انزیای کذبه ا(. عیسد هشدار مد30-29:20کشید" )اع ل 

های ایشان اواهید باشند. ایشان را از میوهۀیند الد در باطن، نرنان درنده مدها ناد ش  مدمیش

یم(. ۀنوستین با مشخیص فرِق بین کلیسای نادیدند ا دیدند، ، مرجمۀ قد16-15:7شناات" )متد 

ند ا بسههیاری از نرنههان در دربههارو کلیسههای دیههدند نفههت: "بسههیاری از نوسههفندان در بیههران هسههت

  5دران".

ند هسهتند، ایهن اخهر هسهت کهه شهاید دهیم لیرای نداران در کلیسای دیهداقتد ما مشخیص مد

بیش از اندازه مشنوک شویم ا به نجات بسیاری از ای نداران ح ی د شکر کنیم. کالوین دربارو این 
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اشیم ا به این طریق، همۀ کسهاند را اخر هشدار داد ا نفت که باید "قضاات ایراواهانه" داشته ب

که "با اعرتاف ای ن، با منونۀ زندند ا با رشکت در ۀیینهای کلیسهاید، بهه همهراه مها بهه یهک اهدا ا 

ما نزاید سگد کنیم مردم را از مشارکت کلیسها جهدا  6دانیم.کنند"، اعضای کلیسا مدمسیح اقرار مد

مأدیب اود شوند. از طرف دیدر، الزته که کلیسا نزاید  کنیم، مدر ایننه ۀنها با نناه در مألعام موجب

اضهوح اهود را اهار  از "لیرای نداران َعلند" را به عضویت بپذیرد، کسانینه با اقرار یا زندنیشان، به

 دانند.کلیسای ح ی د مد

 کلیسا، محلی و جهانی است. .3

سخحد بنهار راد، از یهک نهراه ر هر دمواند برای نراهد از ای نداران مد کلیسادر عهدجدید کلمۀ 

شوند ما نراهد از همۀ ای نهداران ح ی هد در کلیسهای بسیار کوچک که در اانۀ شخصد جمع مد

بهه کلیسهاهد کهه در اانهۀ ، "کلیسا" اخاب شهده )"5:16" در رامیان اانددجهاند. یک "کلیسای 

کلیسهاید کهه در یسهنیال بها )"اکیال ا پر 19:16، سالم برسانید"( ا اال قرنتیان شودۀنها مشنیل مد

فرسهتند"(. کلیسهاید کهه در رسمهارس ، در ادااند سالم نرم به شه  مدشوداانۀ ایشان مشنیل مد

(. در 1:1؛ اال مسالونینیان 1:1؛ دام قرنتیان 2:1شهر است، "یک کلیسا" نامیده شد )اال قرنتیان 

ر یهامد یهودیهه ا دکلیسا "ۀنداه عنوان "کلیسا" اخاب شده: به منخ ه،کلیسا در یک  31:9اع ل 

موانهد مد دنیهایم(. نهایتهاً کلیسها در رسارس شهدند" )مرجمهۀ قهدۀرامد یافتند ا بنا مد جلیل ا سامره

را داست داشت ا جان اود را برای ۀن  کلیسانوید: "مسیح عنوان "کلیسا" اخاب شود. پول  مدبه

د را به رشح زیر قرار داده است: اال رسوطن، اشخاص مگین کلیسا( ا "ادا در 25:5داد" )افسسیان 

(. در ۀیات اایر، این مخلب کهه "رسهوطن" بهه یهک 28:12دام انزیا ، سوم مگلمین..." )اال قرنتیان 

 کند که این مرجگد برای کلیسای جهاند است. اند، مضمین مدکلیسای مشخص داده نشده

درستد مواند بههر سخحد، محلد یا جهاند، مد نیری کنیم که نراه قوم ادا درموانیم نتیجهما مد

ها، ماهیهت "یک کلیسا" اخاب شود. ما نزاید به اشتزاه بدوییم کهه ف ه  جلسهۀ کلیسهاید در اانهه

درستد یک کلیسا اخاب شود، یا مواند بهدهد، یا ف   کلیسای شهری مدااقگد کلیسا را نشان مد
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" نامیده شود. بلنه اجت ن قوم ادا در ههر سهخحد درستد "کلیسامواند بهف   کلیسای جهاند مد

 درستد یک کلیسا نامیده شود.مواند بهمد

 های کلیسا.استعاره .4

ها ا مصاایر نسرتده بهرای موصهیف کتاب م دد برای کمک به ما در درک ماهیت کلیسا، از استگاره

عنوان لیسها را بههک مهثالً پهول ، -ی اجهود داردکنهد. مصهاایر اهانوادند متگهددکلیسا اسهتفاده مد

نوید طوری عمل کند که نوید همهۀ اعضهای کلیسها، اعضهای بیند که به میمومااد مدمد اانواده

مر است رسزنش ننن بلنهه طهوری نصهیحت کهن یک اانوادو بارنرت هستند: "مردی را که از مو مسن

ان زنان جوان مانند اواهر  که نوید پدر موست. با جوانان مثل برادران ا با زنان پیر مانند مادران ا با

سه ند ماسهت )افسسهیان ۀ (. اهدا پهدر 2-1:5اود با ک ل پاکدامند رفتهار کهن" )اال میمومهااد 

فرمایهد: مهن نویهد: "اداانهد متگهال مد( ا ما پرسان ا دارتان اا هستیم، چون ادا به ما مد14:3

(. بنهابراین مها در 18:6تیهان پدر ش  اواهم بود ا ش  پرسان ا دارتان من اواهیهد بهود" )دام قرن

ارو (. یک استگ18-14:3ا ؛ اال یوحن50-49:12اانوادو ادا با یندیدر برادر ا اواهر هستیم )متد 

کنهد. اا داخهاب م عهراد مسهیحشهود کهه پهول ، کلیسها را متفاات از اانواده در جاید دیهده مد

نویهد اا ( ا مد32:5)افسسهیان کنهد" یسای اا اشهاره مدنوید رابخۀ زن ا شوهر "به مسیح ا کلمد

اش است: "ش  را بهه مسیح ا کلیسای قرنت  را ناماد ساات که مانند نامادی عراد ا شوهر ۀینده

در  –، مرجمهۀ قهدیم(2:11ای عفیفه به مسیح سهپارم" )دام قرنتیهان یک شوهر ناماد سااتم ما باکره

عنوان عهراد بهه اا سهپرده اواههد بههاینجا پول  منتظر زمان بازنشت مسیح است، زمانینه کلیسا 

 شد.

 دراهت زیتهون(، 5:15)یوحنها های مهاک شهااههای دیدر، کتهاب م هدد، کلیسها را بهه در استگاره

)متههد  محصههول( ا 9:3)اال قرنتیههان  عهه رت(، 9-6:3)اال قرنتیههان  مارعههه(، 24-17:11)رامیههان 

هم در نظر نرفته شهده کهه  زد جدیدمگعنوان یک کند. کلیسا به( مشزیه مد35:4؛ یوحنا 1:13-30

با سندهای ااقگد سااته نشده، بلنه با مسیحیاند سااته شهده کهه "سهندهای زنهده" هسهتند )اال 
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(. با ایهن 8-4:2(، بر رای "سن  زاایه" که عیسد مسیح است، بنا شده است )اال پرتد 5:2پرتد 

، "کاهنهان از کاهنهان جدیهدی نهراهمنها مگزد جدیدی برای پرستش اداست؛ بلنهه حال، کلیسا نه

های راحاند را کهه در نظهر اهدا پسهندیده اسهت"، م هدیم کننهد موانند "قرباندم دد" است که مد

ههم در نظهر نرفتهه شهدیم: "اانهه اا مها هسهتیم" )عاانیهان  اانۀ اداعنوان (. ما به5:2)اال پرتد 

، 3:3نرفتهه شهده )عاانیهان  عنوان "سهازنده" اانهه در نظهر، مرجمۀ قدیم( ا عیسهد مسهیح بهه6:3

" در نظهر نرفتهه شهده اسهت )اال میمومهااد ح ی هت پایهها  "سهتونعنوان مرجمۀ قدیم(. کلیسها بهه

15:3.) 

(. 27-12:12بینهد )اال قرنتیهان مد بدن مسهیحعنوان نهایتاً، یک استگارو ۀشنای دیدر، کلیسا را به

 ارودربهدا اسهتگارو متفهاات کنهد، از صهحزت مدما باید بدانیم که در ااقع اقتد پول  دربارو کلیسا 

عنوان استگاره بهرای کلیسها بنهار به کلر بدن، 12کند. اینجا در اال قرنتیان بدن انسان استفاده مد

-16:12کنهد )اال قرنتیهان رفته، چون پول  دربارو "نوش" ا "چشم" ا "ح ر بویهاید" صهحزت مد

عضها صل به بدن در نظر نرفته نشهده، چهون مهک مهک اعنوان رِس مت(. در این استگاره، مسیح به17

بخشهای جدانانۀ این رس هستند. در این استگاره، مسیح، ادااندی در "اهار " از ایهن بهدن اسهت 

 کند.که نشاندهندو کلیساست ا کلیسا، اا را ادمت ا پرستش مد

ات بهدن بهرای ، پهول  از اسهتگارو متفها19:2ا در کولسیان  16-15:4؛ 23-22:1اما در افسسیان 

ب یهۀ کلیسا مانند  نوید مسیح، رس است اکند. در این عزارات پول  مداشاره به کلیسا استفاده مد

کنیم مها : "بلنه در ه ن حالد که ح ی ت را با راح محزهت بیهان مهدباشدبدن که مت یا از رس مد

اسهیلۀ ی مختلهف بهدن بهباید در هر مورد، در مسیح که رَس است رشد کنیم. بهه ارادو اا همهۀ اعضها

طور شوند. پ  اقتد هر یک از اعضهای بهدن بههمفاصلد که برای ۀنها فراهم شده مربوط ا پیوند مد

-15:4منایهد" )افسسهیان کند ا اود را در محزت بنا مدجدانانه منظم کار کند، یام بدن رشد مد

نها ۀ با هم اشتزاه بدیریم، بلنه باید  را 4ا افسسیان  12(. ما نزاید این دا استگاره در اال قرنتیان 16

 را از هم مت یا کنیم. 
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های بنار رفته برای کلیسا در عهدجدید، باید به ما یادۀاری کنند که منحرصاً بر نسرتو اسیع استگاره

ها، احت طً منجهر ۀنها یرکا نننیم. مأکیدهای نامناسب بر یک استگاره با نادیده نرفنت ب یۀ استگاره

های بنهار رفتهه بهرای کلیسها شهود. بگهالاه، هریهک از اسهتگارهناه نامتگادل دربهارو کلیسها مدبه دید 

مواند به ما کمک کند که بیشرت سپاسداار لنای امتیازی باشیم کهه اهدا بها پیونهدمان بهه کلیسها مد

عخا کرده است. این ح ی ت که کلیسها ماننهد یهک اهانواده اسهت، بایهد محزهت ا مشهارکت ن را بها 

دیدر افاایش دهد. این مفنر که کلیسها ماننهد عهراد مسهیح اسهت، بایهد مها را براندیهاد مها بهرای ین

اسیت بیشرت ا همچنین برای محزت بیشرت به مسیح ا مسلیم شدن بهه اا مهالش کنهیم.  الوص ا قدر

ا مر در اا ۀرامهد یهابیم. اینههطور کامهلع  شهود کهه بهههای ماک باید باعنوان شااهمصویر کلیسا به

ن فرااان استگاره  های کلیساید در کتاب م دد است. اندکد از کاربردهای بسیار حاصل از منور

 کلیسا و اتائیل. .5

در میان پرامستانهای نهضت انجیلد دیدناههای متفهاامد نسهزت بهه سهؤال مربهوط بهه رابخهۀ بهین 

دیهدناه، اهدا دا سهت. در ایهن نهرادارانارساهیل ا کلیسا اجود داشته است. یهک دیهدناه، دیهدناه 

های اهدا بهرای ارساهیهل، یافتدان دارد: اهداف ا اعهدهن شۀ متفاات برای دا نراه متفاات از نجات

ا زماند در ۀینده است که بر رای ایهن زمهین انجهام اواههد شهد. از طهرف دیدهر،  زمیندبرای برکات 

ها در ۀسه ن انجهام عهدهاسهت ا ایهن ا  ۀسه ندهای ادا بهرای کلیسها، بهرای برکهات اهداف ا اعده

طور ااص در دارو هاار ساله دهد، بهاواهند شد. این یایا بین دا نراه متفاامد که ادا نجات مد

عنوان قهوم اهدا بهر زمهین سهلخنت کهرده ا از مح هق دیده اواهد شد، چون در ۀن زمان، ارساهیل به

سهین اش کلیسا در زمان بازنشت مخفیان های عهدعتیق لذت اواهد برد، امااعده ۀ مسیح برای م در

به ۀس ن بُرده شده است )"ربوده شدن"(. در این دیدناه، کلیسا ما زمان پنخیناست ۀلاز نشهده بهود 

(. ا درست نیست که فنر کنیم ای نداران عهدعتیق با ای نداران عهدجدیهد، یهک کلیسها 2)اع ل 

  7دهند.مشنیل مد
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ب ر، بسههیاری از ایههن ننههات را بهها مراجگههه بههه چههارچو نرایههان اایههمگههدادی از رهههاان در بههین داران

در  ک چیها اضهافدیهکلیسها را ۀنهها  8انهد.نراید مهدریجد" اصهالح کردهعنوان "دارانشان بهالهیامد

بیننهد. بنهابراین ههدف ااحهدی ، بلنه ۀن را قدم اال در برقراری ملنوت ادا مدبینندمندن شۀ ادا 

رساهیل ا کلیسا رشیهک اواهنهد که در ۀن، ا -قراری ملنوت ادار ب -برای ارساهیل ا کلیسا اجود دارد

لیسهها کدر جایدههاه ابههدی ۀینههده، هههیچ یههایای بههین ارساهیههل ا نرایههان مههدریجد شههد. بگههالاه، داران

 ، چون همدد بخشد از یک قوم ادا اواهند بود.نخواهند دید

یلهد، مفهاامد در یهک ننتهه ضهت انجنرایان مدریجد ا ب یهۀ مگت هدین نهبه هرحال، هنوز بین داران

ودی نزورمهای عهدعتیق دربارو ارساهیل در دارو هاار سهاله، موسه  قهوم یههنویند اجود دارد: ۀنها مد

عنوان "ملت منونه" زندند اواهند کرد ما که به مسیح ای ن اواهند داشت ا در رسزمین ارساهیل به

سها، . بنابراین ۀنها نخواهند نفت کهه کلیواهد شدانجام اهمۀ ملتها ۀنها را دیده ا از ۀنها یاد بدیرند، 

"ارساهیل جدید" است یا همۀ نزومهای عهدعتیق دربارو ارساهیل در کلیسا انجهام اواههد شهد، چهون 

 این نزومها باید در قوم ارساهیل انجام شوند.

أله اسهت نرا دربارو این مسهنظر مخرح شده در این کتاب، نسزتاً متفاات از دیدناههای سنترد داران

نرایان مدریجد است. به هرحال، باید در اینجا نفت که طزیگتهاً نوعد متفاات از دارانا همچنین به

موان دربارو سؤاطت مربوط به نحوو دقیق مح ق نزومهای کتاب م دد دربارو ۀینهده، بها سختد مدبه

باشیم. با در نظهر  دنیری از این موضوعات، مردر قاطگیت مصمیم نرفت ا حنی نه است که در نتیجه

 موان مخالب زیر را مخرح کرد.نرفنت این موضون مد

انهد کهه کلیسها شهامل ای نهداران نرایهد نفتهالهیدانان پرامستان ا کامولیهک، لیهر از نظریهۀ داران

عهدعتیق ا عهدجدید در یک کلیسا یها بهدن ااحهد مسهیح اسهت. مها بایهد اال بهه بسهیاری از ۀیهات 

نیهرد. ایهن ح ی هت ه کلیسا را "ارساهیل جدید" یا "قوم جدید ادا" در نظهر مدعهدجدید بپردازیم ک

( چنهین پیشهنهادی 25:5را داست داشت ا جان اود را برای ۀن داد" )افسسهیان  کلیساکه "مسیح 

کند. بگالاه، عرص حاو کلیسا که باع  نجات میلیونها مسیحد در کلیسا شده، یک ااهتالل یها مد
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ادا نیست، بلنه ادامۀ ن شۀ ااست که در رسارس عهدعتیق بیان شده ما قهومد  چیا اضافد در ن شۀ

نوید: "زیرا یهودی ح ی د کسد نیست که ظهاهراً یههودی باشهد ا را به ناد اود فرااوانَد. پول  مد

بلنه یههود ااقگهد شخصهد اسهت کهه از بهاطن یههودی سنت ااقگد منها یک عمل جس ند نیست. 

ده باشد ا این نیا، کار راح ادا است، نه کار رشیگهت منتهوب" )رامیهان یگند قلزش سنت ش باشد،

شود که انرچه یک ح ر ااقگد یا طزیگهد اجهود دارد کهه کسهانینه از (. پول  متوجه مد28:2-29

مر یها راحهاند لحاظ جس ند از نسل ابراهیم هستند باید یهودی نامیده شوند، اما یک حه ر عمیهق

"یهودی ااقگد" کسد است که در باطن ای ندار است ا ادا قلهزش را پهاک نیا اجود دارد که در ۀن 

 سااته است.

طور نوید ابراهیم نزاید ف   از لحاظ جسه ند پهدر قهوم یههود در نظهر نرفتهه شهود. اا بههپول  مد

شهوند، ۀارنهد ا عهادل شهمرده مدپدر همۀ کساند است که به ادا ایه ن مدمر، " مر ا ح ی دعمیق

منها بخهاطر ایننهه اند، نهها همچنین پدر کساند اسهت کهه سهنت شهده سنت نشده باشند حتد انر

کننهد" ااطر ایننه از ای ند که ابراهیم در اقت نهامختوند داشهت، پیهرای مداند بلنه بهسنت شده

ی که همواند بدوید: "زیرا هم(. بنابراین، پول  مد18، 16؛ م ایسه کنید با ۀیات 12-11:4)رامیان 

اند، ارساهیلد نیستند، ا نه نسل ابراهیم یاماً فرزنهد هسهتند... فرزنهدان جسهم، فرزنهدان از ارساهیل

م(. در اینجا ، مرجمۀ قدی8-6:9شوند" )رامیان ادا نیستند، بلنه فرزندان اعده از نسل محسوب مد

د، ملت ارساهیل براهیم، کسانینه ح ی تاً "ارساهیلد" هستنکند فرزندان ح ی د اپول  استنزاط مد

 اند.از نسل جس ند ابراهیم نیستند، بلنه کساند هستند که به مسیح ای ن ۀارده

عنوان نراه مت یای از قوم یهود در نظر بدیرد، به ای نهداران لیریههود پول  بدان ایننه کلیسا را به

عههدهای شهامل اعهده، نوید قزالً "از مابگیت ارساهیهل محهرام ا بها نویسد ا به ۀنها مددر افس  مد

ااسهخۀ اهون مسهیح نادیهک ۀارده" ، مرجمۀ هاارو نو(، امها اکنهون "به12:2بیدانه بودید" )افسسیان 

، مرجمۀ هاارو نهو(. اقتهد لیریهودیهان بهه کلیسها ۀارده شهدند، یهودیهان ا 13:2اند )افسسیان شده

ین دا نراه را یند سهااته انوید ادا " لیریهودیان در یک بدن جدید با هم متحد شدند. پول  مد
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یک . اا در بدن اود دیوار جداید را که باع  دشمند بود فرا ریخته... بدین قصد که از ۀن دا است

ااسهخۀ با ادا ۀشتد دههد، به یک بدنۀفریده، صلح ا سالمت پدید ۀارد ا هر دا نراه را در  انساِن نو

مواند بدوید لیریهودیان "با ین، پول  مد، مرجمۀ هاارو نو(. بنابرا16-14:2صلیب اود" )افسسیان 

م دسین ادا هموطن ا اعضای اانوادو ادا هستید. ش  بر مهدابد که بهه دسهت رسهوطن ا انزیها  

(. پهول  بها 20-19:2اید ا مسهیح عیسهد سهن  اصهلد ۀن اسهت" )افسسهیان نهاده شد، بنها شهده

ای عهدجدید بدوید "لیریهودیان... مواند به کلیسۀناهد نسرتده از پیشینۀ عهدعتیق، همچنان مد

(. کهلر ایهن عزهارت، بها قهدرت 6:3" هسهتند )افسسهیان اعضای یک بهدنارث ا با هم با یهودیان هم

کند ا هیچ نشاند از ن شۀ دربارو امحاد ای نداران یهود ا لیریهود در یک بدن در مسیح صحزت مد

سیح، یگند کلیسا، بتوانند نجات یابنهد. مت یا برای یهودیان نیست که بدان رشکت در بدن ااحد م

برای قوم ادا در  پذیرد ا م ریزاً همۀ عنااین بنار رفتهکلیسا، همۀ قوم ح ی د ادا را به عضویت مد

راد. این در کنار بسیاری از متهون دیدهر عهد عتیق، در یک جاید برای کلیسا در عهدجدید بنار مد

رساهیل ح ی د ادا شده ا همۀ برکات موعود ارساهیل در بخشد که کلیسا اکنون ابه ما اطمینان مد

 عهدعتیق را دریافت اواهد کرد.

 های" کلیسا )خصوصیات متامیز(ب. "نشانه

 کلیساهای حقیقی و کلیساهای دروغین وجود دارد.  .1

سازد؟ چه چیای برای داشنت یک کلیسا واری است؟ ۀیا ممنن چه چیای یک کلیسا را کلیسا مد

دیدهر  یک کلیسهای ااقگهد شهده ا براالفکنند مسیحد هستند، ز کسانینه ادعا مداست نراهد ا

 نزاید کلیسا نامیده شوند؟ 

درحالینه در قران االیۀ کلیسای مسیحد، مزاحثات کمد دربارو کلیسای ح ی د اجود داشهت، امها 

د را مهوانیم کلیسهای ح ی همها چدونهه مدبا اصالحات پرامسهتان، سهؤال بسهیار مهمهد ظهاهر شهد: 

ۀیا کلیسای کامولیک رامد، کلیسهای ح ی هد اسهت یها ایهر؟ بهرای پاسهخ بهه ایهن  مشیخص دهیم؟
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های" کلیسای ح ی د چه بود، اصوصیات مت یهای کهه نرفتند "نشانهسؤال، مردم باید مصمیم مد

 شود. عنوان یک کلیسای ح ی د مدمنجر به شناات ۀن به

پرسهتان در کنهد. پهول  دربهارو مگابهد بُتن صهحزت مدقخگاً کتاب م دد دربارو کلیساهای درالی

منایند، نه به اهدا" )اال کنند به شیاطین م دیم مدپرستان ۀنچه را قرباند مدنوید: "بتقرنت  مد

نویهد: "زمهاند کهه هنهوز اداناشهناد بودیهد، بهه سهوی بُتههای (. اا بهه قرنتیهان مد20:10قرنتیان 

پرسهتان، قخگهاً (. ایهن مگابهد بُت2:12ان نشهتید" )اال قرنتیهشدید ا نمهراه مدزبان کشیده مدبد

موانهد دربهارو یهک کلیساهای درالین یا ج عت مذاهب درالهین بودنهد. بگهالاه، کتهاب م هدد مد

(. در 9:3، مرجمهۀ قهدیم؛ 9:2ج عت مذهزد صحزت کند که ااقگاً "کنیسه شیخان اند" )مناشهفه 

کننهد کنهد کهه مهردم ادعها مدبه ج عتهای یهودی اشهاره مد اینجا ظاهراً عیسد اداانِد قیام کرده

بخش نزودند. ج عتهای مهذهزد ۀنهها، ج عتههای یهودی هستند، اما یهودی ااقگد با ای ن نجات

قوم مسیح نزود، بلنه همچنان به ملنوت ماریند، یگند ملنوت شیخان مگلق داشتند. این هم قخگهاً 

 یک کلیسای درالین اواهد بود.

دهد، موافهق زیهادی ر ا کالوین دربارو این سؤال که چه چیای یک کلیسای ح ی د را مشنیل مدلوم

(، کلیسا را اینخهور مگریهف 1530شود )داشتند. بیانیۀ ای ن لومریها که اعرتاف ۀنابورگ نامیده مد

سههیند کههه در ۀن انجیههل بهمد ۀیینهههای کلیسههاید  درسههتد مگلههیم داده شههده اکنههد: "ج عههت م در

ن نفت: "در هرجایینه کالم ادا، االصهانه همچنین جان کالوی 9(.7شود" )م الۀ درستد اجرا مدهب

شود، نزاید شکر کرد که در ۀنجا شود ا ۀیینهای کلیساید به راش مسیح اجرا مدموعظه ا شنیده مد

از  شهوند، ادراکشهاندرحالینه مفاامهای انهدکد در ایهن اعرتافهات ظهاهر مد10کلیسای ادا هست."

های مت یهها کلیسههای ح ی ههد نسههزتاً مشههابه اسههت. بههراالف دیههدناه لههومر ا کههالوین دربههارو نشههانه

کلیسهای از نسل پهرتد ا رسهوطن،  دکلیسای مرههای کلیسا، نظر کامولیک رامد این بود که نشانه

 است.  ح ی د



 

 

 
621 

یا ند را برای زمان حال های کلیسای ح ی موانیم دیدناه لومر ا کالوین دربارو نشانهدرستد مدما به

بهود. قخگهاً انهر کهالم اهدا موعظهه نشهود، بلنهه ف ه   موعظۀ صحیح کالمبدانیم. االین نشانۀ ۀنها، 

های لله  یها انسهاند موعظهه شهود، ایهن کلیسهای ح ی هد نیسهت. در بگضهد از مهوارد، شهاید ۀموزه

مها ایننهه کلیسها دیدهر مهوان محمهل کهرد  هدر ۀمهوزو لله  را مدسختد بتوانیم مگیین کنهیم کهه چبه

موانیم بدوییم یک کلیسای کلیسای ح ی د محسوب نشود، اما موارد ااضح زیادی اجود دارد که مد

سین زمانهای ۀاهر )کلیسهای مورمهون( بهه  ح ی د اجود ندارد. مثالً کلیسای عیسد مسیح برای م در

ا کهار مسهیح اعت هاد های اصلد مسیحد دربارو نجات یا شخصیت ادا یا شخصیت یک از ۀموزههیچ

اسهیلۀ اعه ل، نهه اضوح یک کلیسای درالین است. همچنین شاهدان یهوه، نجهات بهندارد. این به

ای اساسهد اسهت، دهند. این یک انحهراف ۀمهوزهاسیلۀ اعت د محد به عیسد مسیح را مگلیم مدبه

افت. پ  شاهدان یهوه چون انر مردم به مگالیم شاهدان یهوه ای ن داشته باشند، نجات نخواهند ی

عنوان کلیسای درالین در نظر نرفته شوند. اقتد موعظۀ کلیسا، پیلام نجات انجیل ف   هم باید به

شود ا برای مدمد اضوح اعالم مندکند، پ  پیلام انجیل بهاسیلۀ ای ن را از اعضایش مخفد مدبه

 اعالم نشده ا ۀن جلسۀ نراهد، در ااقع یک کلیسا نیست.

)مگمید ا شام ادااند(، احت طً در مخالفت با  اجرای صحیح ۀیینهای کلیسایدنشانۀ کلیسا، دامین 

بخش از طریق ۀیینههای کلیسهاید حاصهل نوید فید نجاتدیدناه کامولیک رامد بیان شده که مد

ۀ نجات شدیم. اسیلۀ ۀن شایستشود ا درنتیجه ۀیینهای کلیساید به "اع لد" مزدیل شدند که بهمد

کهرد، بهه جهای ایننهه ایه ن را منهها ه این طریق، کلیسای کامولیک رامد بر پرداات بها مأکیهد مدب

ساات. نیاز بهه محافظهت اسیلۀ دستیابد به نجات مگلیم دهد ا درنتیجه انجیل ح ی د را مزهم مد

خابق از الوص انجیل، یند از دطیل در نظر داشنت کاربرد صحیح ۀیینهای کلیساید )یا "احنام"، م

 نامدذاری مگمیدیها(، نشانۀ کلیسای ح ی د است. 

عنوان نشهانۀ کلیسها اجهود دارد. اما دلیل دامد برای در نظر نرفنت ۀیینهای کلیساید )یا احنام( به

کنهد، ایهن یهک سهازمان متهداام اسهت ا اقتد یک سازمان، برنااری مگمید ا شام ادااند را ۀلهاز مد
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کند. )در جامگۀ مدرن ۀمریناید، سازماند که برای پرستش ا دعا  عنوان کلیسا عملکند بهسگد مد

عنوان کنهد بههاضهوح سهگد مدشود نیها بها مگالیم کتاب م دد در صزح رازهای ینشنزه جمع مد

 کلیسا عمل کند(.

سومین دلیل برای در نظر نرفنت بنارنیری صحیح ۀیینهای کلیساید )یا احنام( این است که مگمید 

ای بهرای پهذیرش مهردم در باشهد. مگمیهد، اسهیلهد برای "کنرتل عضویت" کلیسا نیا مدا شام اداان

اهمیهت  کلیسا بهه ۀن -ای برای نشان دادن مداام عضویت در کلیساستکلیسا ا شام ادااند، اسیله

دانههد. یافتههه مد کننههد، نجههاتدهههد ا کسههاند را کههه مگمیههد یافتههه ا در شههام اداانههد رشکههت مدمد

درستد نشانۀ کلیسای امهراز نیها ین اع ل نشاندهندو مفنر کلیسا دربارو نجات است ا بهبنابراین، ا

کننهد، نشهان دهنهد ا شهام اداانهد را برنهاار منداند. برعن ، نراههاید کهه مگمیهد مندبیان شده

عنوان کلیسا عمل کنند. شاید یک نفر در نوشۀ ایابان با جمع کوچند اواهند بهدهند که مندمد

تاده ا موعظۀ ح ی د داشته باشد ا کالم شنیده شود، اما کسانینه در ۀنجا هسهتند، یهک کلیسها ایس

موانهد مگلهیم ح ی هد نخواهند بود. حتد جلسۀ ااندد مخالگۀ کتاب م دد در همسایدد شه  مد

داشته باشد ا کالم شنیده شود، بدان ایننه یک کلیسا شوند. اما انر جلسهۀ مخالگهۀ کتهاب م هدد 

مگمید نوای نانش را ۀلاز کرد ا مرمزاً در شام ادااند رشکت کرد، اینها نشهاندهندو یایهل بهه محلد، 

عنوان یهک کلیسها در موان نفت که چهرا نزایهد بههسختد مدعملنردی مانند عملنرد کلیساست ا به

 نظر نرفته شود. 

 کلیساهای حقیقی و دروغیِن امروزی. .2

ران اصالحات پرامسهتان، دربهارو کلیسهای کامولیهک رامهد با در نظر نرفنت سؤال مخرح شده در دا 

مهوانیم رسهد مها مندامرازی چه بدوییم؟ ۀیا این یهک کلیسهای ح ی هد اسهت؟ در اینجها بهه نظهر مد

ن طور کلرد مصمیمسادند دربارو کلیسای کامولیک رامد بهبه نیری کنیم، چون بهیش از انهدازه منهور

موعظهۀ ح ی هد کهالم  -ک رامد قخگاً هر دا نشانه را ندارنهددارد. بگضد از بخشهای کلیسای کامولی

اسیلۀ ای ن به مسیح، ۀشنا نیست یا بسیار کم است یا اصالً اجود ندارد ا پیلام نجات انجیل ف   به
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عنوان "عملد" موس  مردم در ۀن بخش از کلیسا پذیرفته نشده است. رشکت در ۀیینهای کلیساید به

سازد. این نراه از افهراد، کلیسهای مسهیحد ح ی هد ما را شایستۀ ادا مدشود که در نظر نرفته مد

نیستند. از طرف دیدر، امرازه، بخشهای بسیاری از کلیسهای کامولیهک رامهد در بخشههای مختلهف 

بخش ااقگهد از مسهیح دارد ا در دعها ا مخالگهۀ کتهاب دنیا هست که کشیش محلد، شناات نجات

یح دارد. موعظه ا مگلیم شخصد اا از کتاب م دد، بر ایه ن م دد، رابخۀ حیامد ا شخصد با مس

کنهد. مگلهیم اش دربهارو ۀیینههای شخصد ا نیاز به مخالگۀ شخصهد کتهاب م هدد ا دعها مأکیهد مد

کنهد، مها ایننهه ۀنهها را اع لهد بدانهد کهه مها را کلیساید، بر جوانب یادبودی ا منادین ۀنها مأکید مد

سازد. در این موارد، انرچه باید بدوییم ما همچنان با مگلیم ا مدبخش ادشایستۀ ال ای فید نجات

رسهد چنهین کلیسهاید ها مفاامهای عمی د داریهم، امها بهه نظهر مدکامولیک رامد در بگضد از ۀموزه

موان اننار کهرد کهه ایهن ااقگهاً یهک سختد مدمشابهات کافد با دا نشانۀ کلیسا اواهد داشت که به

رسد این ج عت ااقگد ای نداران اسهت کهه در ۀن انجیهل مگلهیم نظر مد کلیسای ح ی د است. به

شهوند مها بهه درسهتد اجهرا مدشود )انرچه االصانه نیست( ا ۀیینههای کلیسهاید، بیشهرت بهداده مد

 11اشتزاه.

ۀیا در ۀیین پرامستان، کلیساهای درالین اجود دارد؟ با نداهد بر دا نشانۀ مت یها کلیسها، بهه نظهر 

ۀیها  ر ااقع امرازه بسیاری از کلیسهاهای ۀزاد انهدیش پرامسهتان، کلیسهاهای درالهین هسهتند.دمن، 

دهنهد، اسیلۀ اعه ل ا عهدم ایه ن بهه کتهاب م هدد کهه ایهن کلیسهاها مگلهیم مدانجیل عدالت به

مواند مانند مگالیم کامولیک رامد در زمان اصالحات پرامستان، مردم را نجهات دههد؟ ۀیها اجهرای مد

شوند، مانند این نیست که بهه های کلیساید بدان مگلیم صحیح به کسانینه از دِر کلیسا اارد مدۀیین

نونهه از دههد، ه نخهور کهه کامولیهک رامهد، ایننناهناران مولهد مهازه نیافتهه، اطمینهان کهاذب مد

نامیههده  مسههیحدۀیینهههای کلیسههاید در زمههان اصههالحات اسههتفاده کههرد؟ اقتههد جمگههد از کسههانینه 

ااقگاً  -ن داشته باشندموانند به کتاب م دسشان ای دهند که مندوند، دامئاً به مردم مگلیم مدشمد

طور مگنادار دعا اوانند یا بهشان را مد ندرت کتاب م ددبه کلیساید که کشیش ا ج عت اش به
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کننهد، درک منداسیلۀ ای ن به مسیح ای ن ندارند یا حتهد ۀن را کنند ا به انجیِل نجات ف   بهمد

 موانیم بدوییم که یک کلیسای ح ی د است؟چدونه مد

 

 پ. خلوص و اتحاد کلیسا

 کلیساهایی با خلوص بیشرت و کمرت. .1

موان بین کلیساهاید بگد از این سؤال که ۀیا یک کلیسا ح ی د است یا درالین، یایا دیدری را مد

شهود. مهثالً مخترص رساطت پول  منایان مد بیشرت ا کمرت قاهل شد. این یایا، از م ایسۀ الوصبا 

های اوشد عظیم پول  در این کلیساها کنیم، نشانهاقتد به فیلیپیان یا اال مسالونینیان نداه مد

بینیم )مراجگهه کنیهد بهه فیلیپیهان ای بارگ یا مشنالت ااالقد را مدا ف دان نسزد مشنالت ۀموزه

یدر، انوان مختلهف مشهنالت د(. از طرف 10-6:3؛ 10-2:1لونینیان ؛ اال مسا16 -10:4؛ 3:1-11

  )اال قرنتیهان ( ا در قهرنت5-1:3؛ 9-6:1ای ا ااالقد در کلیساهای لالطیه بهود )لالطیهان ۀموزه

-23:1ام قرنتیهههههههان ؛ د12:15؛ 23-20:14؛ 22-17:11؛ 8-1:6؛ 6، 2-1:5؛ 21-18:4؛ 1:3-4

 (. 15-12، 5-3:11؛ 11:2

الوص کلیسها، درجهۀ ۀزادی ۀن از ۀمهوزو اشهتزاه ا را اینخور مگریف کنیم:  موانیم الوص کلیساما مد

مگهدادی ازعوامهل نشهان مدیریت اشتزاه ا درجۀ مخهابق اش بها ارادو ۀشهنار اهدا بهرای کلیساسهت. 

دهند که یک کلیسا، "الوص بیشرتی" دارد ا اینها شامل: ۀمهوزو کتهاب م هدد، کهاربرد صهحیح مد

ام(، کهاربرد صهحیح مأدیهب کلیسهاید، پرسهتش ااقگهد، دعهای مأایرنهذار، ۀیینهای کلیساید )یا احن

شهادت مأایرنذار، قداسیت شخصد در زندند اعضا، مراقزت از ف را ا محزت به مسیح است. الزتهه 

موانند در بگضد از قسهمتها از الهوص بیشهرت ا در قسهمتهای دیدهر از الهوص کمهرتی کلیساها مد

مواند ۀموزو عالد ا موعظهۀ صهحیح داشهته باشهد ا بها ایهن حهال سا مدمثالً یک کلی -براوردار باشند

اندیای در شهادت به دیدران یا پرستش مگنادار داشته باشد. اما عهدجدید ما را مشهویق شنست لم

کند برای الوص کلیسا در همۀ قسمتها مالش کنهیم. ههدف مسهیح بهرای کلیسها ایهن اسهت کهه مد
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بهدان اش پاک ا با یام زیزاید کلیسا راا  م دد نرداندۀن را پاک ا "کلیسا را با ۀب ا کالم شسته ا 

(. ایهن 27-26:5. )افسسهیان یا هر ن ص دیدهری بهه اهود م هدیم منایهد اوردندعیب ا لنه ا چین

در همهۀ جوانهب  بهرای الهوص کلیسهای مرههدهدف از طرف ادااندمان باید ما را مشهویق کنهد کهه 

 .مالش کنیمبسیارش 

 اتحاد کلیسا. .2

امحهاد ما نزاید مأکیدهای دیدر عهدجدید، یگند نیاز به مالش برای امحهاد کلیسها را نادیهده بدیهریم. 

"یک نله هدف عیسد این است که  کلیسا، درجۀ ۀزادی ۀن از مفرقه در بین مسیحیان ح ی د است.

هها مهۀ ۀنکنهد "مها ه( ا برای همۀ ای نداران ۀینهده دعها مد16:10اواهند شد" )یوحنا  ا یک چوپان

(. این امحاد، شهادمد برای لیرای نداران اواهد بود، چون عیسهد دعها 21:17یند باشند" )یوحنا 

ا ۀنهها را مثهل اهود مهن  طور کامل یند باشند ا ما دنیا بداند که مهو مهرا فرسهتادیبهکند "ما ۀنها مد

م اداانهد مها عیسهد نویسد: "ای برادران، بهه نها(. پول  به قرنت  مد23:17داست داری" )یوحنا 

ر بهین ا دیده موافق داشته باشیدنوهید در ۀنچه که مدهمۀ ش  کنم که مسیح از ش  دراواست مد

؛ 10:1" )اال قرنتیهان متحهد باشهیدش  ااتالف ا نفاقد نزاشد بلنه با یک فنر ا یک ههدف کهامالً 

 (.13م ایسه کنید با ۀیۀ 

ت نظهر ا ادی مهرا بهه که ل رسهانید ا بها ینهدیدر احهدکند: "بیایید شهاا فیلیپیان را هم مشویق مد

نوید ، مرجمۀ هاارو نو(. به افسسیان مد2:2" )فیلیپیان یندل ا ینرأی باشیدمحزت مت ابل داشته، 

را کهه از راح اسهت، بهه مهدد رشهتۀ صهلح حفهظ  یدانددمسیحیان باید "به سگد یام بنوشید ما ۀن 

کند "ما پیراان مسیح را در ا ادااند به کلیسا هدایا عخا مد، مرجمۀ هاارو نو( 3:4کنید" )افسسیان 

. مها مها همهه ازد ما به این اسیله بدن مسیح را م ویت مناینددهند ۀماده سکاری که برای اا انجام مد

ا مخهابق ۀن میهاان کهاملد کهه در به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دسهت یهابیم 

 (.13-12:4سانیت کامل برسیم" )افسسیان شود، به انمسیح یافت مد
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از از دیدههران، همیشههه فرامینههد بههرای جههداید  جههدایدایههن ح ی ههت کههه فههرامین مسههت یم بههرای 

است، نه مسیحیاند کهه بها ۀنهها مخهالف ایهم، بها مأکیهدهای عهدجدیهد دربهارو امحهاد  لیرای نداران

" از ۀنها جدا سازید را اوداار  شوید ا نوید: "از میان ۀنها ای نداران سازنار است. اقتد پول  مد

های نامناسهب بها (، این در ح یت از فرمان االش در ۀن بخش بود: "از اابستدد17:6)دام قرنتیان 

(. الزته یک نون مأدیب کلیسهاید اجهود دارد کهه 14:6داری کنید" )دام قرنتیان  ای نبد اشخاص

-11:5؛ اال قرنتیهان 17:18کند )متد یجاد مدنیازمند جداید از کسد است که در کلیسا مشنل ا

نیری کنند که جداید طزم است، اما بایهد در اینجها، ( ا شاید به دطیل دیدر نیا مسیحیان نتیجه13

در مزح  امحاد کلیسها موجهه کنیهد کهه در کتهاب م هدد ههیچ فرمهان مسهت یمد بهرای جهداید از 

ی د ندارد )مدر ایننه این مفاامها شامای داریم، اجو مسیحیاند که با ۀنها ااتالف ۀموزه ل ارمهداد جهدر

 (. 10باشد که ای ن مسیحد اننار شود، مانند دام یوحنا 

باید بهرای نویند عالاه بر مالش برای الوص کلیسای مرهد، این عزارات دربارو امحاد کلیسا به ما مد

اد نیازمنهد ۀن نیسهت کهه یهک . با این حال باید بدانیم ایهن امحهامحاد کلیسای مرهد نیا مالش کنیم

های مختلهف، هیئهت سیستم کلیسای جهاند بر همۀ مسیحیان حهاکم باشهد. در ااقهع، اجهود فرقهه

مزللین مذهزد، مؤسسات ۀموزشد مسیحد، ادمات کالج ا لیره، وارماً نشانۀ عهدم امحهاد کلیسها 

ن منیست، چون همناری ا نشانه موانهد اجهود داشهته دهای مداام امحاد در بین ایهن بهدنهای متنهور

های متفااِت بسیار این است که ایهن ف ه  نشهانۀ ایجهاد مفرقهه باشد. راش دیدر در درک اجود فرقه

نیست، بلنه در بسیاری از موارد، مدارک نینوی ادااند بهرای محافظهت از مها در برابهر ناینهۀ دیدهر 

ناپهذیر فاسهد اجتنابطور شهد کهه بههیگند سیسهتم کلیسهای جههاند کهه ۀن هدر قدرینهد مد -است

کنند که نزاید یک سیستم کلیسای جهاند اجهود داشهته شد. بسیاری از مسیحیان استدطل مدمد

دههد کهه مشهایخ بهر اشخاصهد باشد، چون الدوی عهدجدید از سیستم کلیساید، هرنها نشهان مند

انهد کهه  در ااقهع، حتهد در عهدجدیهد، رسهوطن موافهق 12بیش از ج عت محلد اود اقتهدار دارنهد.
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پول  باید بر بشارت در بین لیریهودیان مأکید کنید، درحالینه پرتد بر کار بشارت در بین یهودیان 

 (.7:2کند )لالطیان مأکید مد

طور نسهزتاً مأایرنهذاری از طریهق همنهاری دااطلزانهه ا رابخهۀ بهین امحاد در بین مسیحیان لالزاً بهه

، انهوان مختلهف اهدمات ا مأکیهدهای متفهاات بهر نراههای مسیحد نشان داده شده اسهت. بگهالاه

مواند منجر به اجود سازمانهای متفاات شود که همدهد محهت رسپرسهتد جههاند مسهیح ادمت مد

 عنوان ادااند کلیساست. به

 ج. اهداف کلیسا

موانیم اهداف کلیسا را از لحاظ ادمت به ادا، ادمت به ای نهداران ا اهدمت بهه دنیها درک ما مد

 کنیم.

 مت به خدا: پرستش.خد .1

کنهد کهه "بها در رابخه با ادا، هدف کلیسا پرستش ااسهت. پهول ، کلیسهای کولسهد را ههدایت مد

بخوانیهد" )کولسهیان  اهدا بهرایحاند های اود ماامیر ا رسادهای ستایشد ا را سپاسدااری در دل

ر ا منصهوب کهرده کهه "بارنهد اهدا را سهتایش کنهیم"16:3 )افسسهیان  (. ادا در مسیح، ما را م در

منهاید ههدف اصهلد سازی برای چیا دیدری نیست؛ بلنهه بهه(. پرستش در کلیسا، رصفاً ۀماده12:1

موانهد اینخهور نصهیحت رساند. به همین دلیهل پهول  مدکلیسا را با اشاره به ادااندش به انجام مد

فرمهان کهه از راح پُهر کند که ما باید "از هر فرصتد... به بهرتین نحو" استفاده کنیم، بهه همهراه ایهن 

 (. 19-16:5برساهید ا ۀهن  بسازید" )افسسیان  برای ادااندشده ا بگد "با یام دل 

 خدمت به ایامنداران: پرورش دادن. .2

کلیسا ملام شده که ای نداران را پرارش دهد ا به سوی بلهو  در ایه ن بنها  بر اساد کتاب م دد،

بخش االیه ههدایت کنهد، دم را به سوی ای ن نجاتکند. پول  نفت هدف اش ف   این نزود که مر 

(. ا اا بهه 28:1در مسهیح بهه اهدا م هدیم منهاهیم" )کولسهیان  بالغصورت اشخاص بلنه "ما ۀنها را به

کلیسای افس  نفت ادا به کلیسا اشخاصد را عخا کهرد کهه عخایها دارنهد "مها پیهراان مسهیح را در 
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زد ما به این اسیله بدن مسیح را م ویت منایند. مها مها همهه دهند ۀماده ساکاری که برای اا انجام مد

به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دسهت یهابیم ا مخهابق ۀن میهاان کهاملد کهه در 

(. این مفنر کهه منهها ههدف مها 13-12:4برسیم" )افسسیان  انسانیت کاملشود، به مسیح یافت مد

اضهوح بهراالف به بخش االیهه ههدایت کنهیم،ی ایه ن نجهاتبرای مردم این است که ۀنها را بهه سهو 

عنوان کلیسا باید این باشد که هر مسیحد را "بالغ در مسیح" بهه الدوی عهدجدید است. هدف ما به

 (. 28:1ادا م دیم کنیم )کولسیان 

 خدمت به دنیا: بشارت و رحمت. .3

(. ایهن عمهل 19:28)متهد  عیسد به شانردانش نفت کهه بایهد "همهۀ ملتهها را شهانرد مهن سهازید"

بشارمد اعالم انجیل، ادمت االیۀ کلیسا به دنیاست. اما بشارت با ادمت رحمت نیها همهراه اسهت، 

ادمتد که به نام ادااند، شامل مراقزت از ف را ا نیازمندان است. انرچه مأکید عهدجدید بر کمهک 

؛ اال یوحنها 4:8رنتیهان ؛ دام ق29:11مادی به کساند است که بخشهد از کلیسها هسهتند )اعه ل 

(، اما همچنان مأیید شده که کمک به لیرای نداران، حتد انر با شنرنااری یها پهذیرش پیلهام 17:3

نوید: "اما ش  به دشمنان اود محزهت مناییهد ا انجیل پاسخ ندهند، درست است. عیسد به ما مد

ا فرزنهدان اهدای متگهال نیند کنید ا بدان موقع عوض، قرض بدهید که اجر بارگ اواهید داشت 

. پ  ه نخور که پدر شه  رحهیم اا نسزت به ناسپاسان ا اخاکاران مهربان استاواهید بود، زیرا 

ین موضیح عیسد این است که مها ههم در مهربهاند بهه (. ننتۀ ا36 -35:6است، رحیم باشید" )لوقا 

 افراد ناسپاد ا اوداواه باید از ادا رسمشق بدیریم. 

عنوان مسهیحا دوی عیسد را داریم که سگد ننرد ف   کسهاند را شهفا دههد کهه اا را بههبگالاه، ما ال

نذاشت ا ۀنها را  بر یک یک ۀنهاپذیرفتند. بلنه اقتد جمگد عظیم به نادش ۀمدند، "اا دست اود را 

 ۀمیا انجام دهیم ا برای شفا ا دیدر(. این باید مشوی  ن کند که اع ل محزت40:4شفا داد" )لوقا 

موانهد شهامل نیازهای زندند لیرای نداران ا ای نداران دعا کنیم. ایهن اهدمت رحمهت بهه دنیها مد

رشکت در فگالیتهای مدند یا مالش برای مأایرنهذاری در سیاسهتهای دالتهد نیها باشهد مها ۀنهها را بها 



 

 

 
629 

اهورد بها عدالتد سازمان یافتهه در بر قواعد ااالقد کتاب م دد سازنارمر سازد. در بخشهاید که بد

 -اقتهد فرصهت دارد –شود، کلیسا نیها بایهد دعها کنهد اف را ا/ یا اقلریتهای قومد یا مذهزد دیده مد

ههاید بهرای منمیهل اهدمت بشهارمد کلیسها بهه ها صحزت کند. همۀ اینهها راهعدالتدبرعلیه این بد

به دنیا هرنا  کند. اما این ادمات رحمتبخش انجیلد است که اعالم مددرستد زینتدنیاست ا به

 نداران شود که در باط ذکر شد. نزاید جایداین بشارت ااقگد یا بخشهای دیدر ادمت به ادا ا ای 

 متعادل ساخنت این اهداف. .4

مهر اسهت؟" یها شهاید کسهد بگد از بیان این سه هدف برای کلیسا، شاید یک نفر بپرسد: "کهدام مهم

ارزشهرت عنوان موردی کهه نسهزت بهه ب یهه کممورد را به موانیم یند از این سهدیدر بپرسد: "ۀیا ما مد

 است، نادیده بدیریم؟"

در پاسخ باید بدوییم هر سه هدف کلیسا، فرمان ادااند در کتهاب م هدد اسهت؛ بنهابراین ههر سهه 

موانهد نادیهده نرفتهه شهود. در ااقهع، یهک کلیسهای قهوی، اهدمات یهک مندهدف مهم اسهت ا هیچ

بخش اواهد داشت. ما باید هشیار باشیم که سگد نننیم اههداف کلیسها را مأایرنذاری را در هر سه 

ف   به یند از این سه هدف محداد کنیم ا بدوییم این باید یرکا االیهۀ مها باشهد. در ااقهع، مهالش 

برای در االویت نذاشنت یند از این اهداف، همیشه منجر به نادیده نرفنت دا ههدف دیدهر اواههد 

 شد. 

بندی نسزد این اهداف کلیساید، برای اشخاص انفرادی، متفاات از کلیساسهت. ویتبه هرحال، اال

درستد که بر مح رهق چون ما مانند یک بدن با عخایای راحاند ا مواناییهای نونانون هستیم، پ  به

هدفد که با عخایا ا عالیق ادادادی ارمزاط بیشرتی دارد، مأکید بیشرتی اهواهیم کهرد. کسهد کهه 

دارد، الزته که باید زماند را به پرستش ا مراقزت از ای نداران دیدر ااتصاص دهد، اما  عخیۀ بشارت

شاید نهایتاً بیشرتین زمانش را به کار بشارت ااتصاص دهد. کسهد کهه رهها پرسهتش بااسهتگدادی 

 درصد از زمانش را اقف کلیسا کند ما برای پرستش ۀماده شهده ا ۀن را رههای 90است، شاید نهایتاً 

ن عخایاید است که ادا به ما عخا کرده است.  کند. این ف   یک ااکنش مناسب نسزت به منور
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 سؤاالتی برای مرور .2

 ۀیا مگریف "کلیسا" در این فصل ف   شامل ای نداران عهدجدید است؟ موضیح دهید. .1

را اصخالح "کلیسای نادیدند" ا "کلیسای مرههد" را مگریهف کنیهد. مشهابهات ا مفاامههای ۀن  .2

 بیان کنید.

عنوان یک قهوم اهدا در ۀیا ادا دا ن شۀ متفاات برای ارساهیل ا کلیسا دارد، یا هر دا باید به .3

 نظر نرفته شوند؟ با استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.

 ها مهم هستند؟دا نشانۀ االیۀ یک کلیسای ح ی د چیست؟ چرا این نشانه .4

 رده ا موصیف کنید.سه هدف االیۀ کلیسا را نام ب .5

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

عنوان مشارکت نادیدند همهۀ ای نهداران ح ی هد در همهۀ دارانهها در اقتد ش  کلیسا را به .1

عنوان یهک شهخص مسهیحد چهه نیرید، این بر نحوو مفنهر شه  دربهارو اودمهان بههنظر مد

ر بهین ای نهداران ااقگهد، کنیهد، دنهدند مدز نذارد؟ ۀیا در اجت عهد کهه در ۀن مأایری مد

امحاد قابل رؤیت اجود دارد )یگند ۀیا نشانۀ مرهد ماهیت ح ی هد کلیسهای نادیهدند اجهود 

 کند؟ۀل یک کلیسا صحزت مددارد(؟ ۀیا عهدجدید دربارو اندازو ایده

اید دانید؟ ۀیا مابحال عضو کلیساید بودهۀیا کلیسای کنوند اود را یک کلیسای ح ی د مد .2

رمان کلیسای درالین است؟ با در نظر نرفنت دیدناه دااری نهاید، عدم بیان که به نظ
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مفنرمان دربارو ایننه کلیساهای لیرای ندار، کلیساهای درالین هستند، چه اوبد ا چه 

 ۀسیزد را در پد اواهد داشت؟

کنید، ارزش های کلیسا باع  شد برای کلیساید که اکنون در ۀن رشکت مدۀیا استگاره .3

 ای قاهل شوید؟مازه

طور مأایرنذارمری سهیم شوید؟ ادا برای انجام موانید بهبه نظرمان در کدام هدف کلیسا مد .4

 چه هدفد، در دلتان اشتیاق زیادی نذاشته است؟

 

 اصطالحات خاص .4

 بدن مسیح

 کلیسا

Ekklesia 

 کلیسای نادیدند

 های کلیسانشانه

 الوص کلیسا

 امحاد کلیسا

 کلیسای مرهد

 

 ی از کتاب مقدسعبارت حفظ .5

 13-11:4افسسیان 

"اا عخایای مختلفد به مردم بخشید یگند: بگضد را برای رسالت، بگضد را برای پیشدوید کردن ا 

اعالم کالم ادا، بگضد را برای بشارت ا بگضد را برای چوپاند ا مگلیم برناید. ما پیراان مسیح را در 

ه این اسیله بدن مسیح را م ویت منایند. ما ما همه دهند ۀماده سازد ما بکاری که برای اا انجام مد
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به ۀن احدمد که در ای ن ا شناساید پرس اداست دست یابیم ا مخابق ۀن میاان کاملد که در 

 شود، به انسانیت کامل برسیم."مدمسیح یافت 

 ________________________ 
1C در زیر مراجگه کنید. در این کتاب، من  5عنوان نراههای مت یا در نظر نرفته شوند، به بخش د بهنوید کلیسا ا ارساهیل باینرا که مدبرای مزح  دیدناه داران

ام، انرچه باید اشاره کرد که بسیاری از مگت دین به نهضت انجیلد که با اکرث مخالب این کتاب موافق اند، نراید برای این سؤال استفاده کردهاز نظر لیر داران

 ص با من ااتالف ع یده اواهند داشت.دربارو این سؤال اا

بنار  qahalای است که سپتواجنت بارها برای مرجمۀ اصخالح عهدعتیق ، اصخالحد که در عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده، کلمهekklesiaدر ااقع، کلمۀ یوناند  .2

رجمه یگند "ج عت" م qahalعنوان مرمزه به 69در سپتواجنت،  iaEkklesراد. ای که برای صحزت دربارو "اجت ن" یا "ج عت" قوم ادا بنار مدبرد، کلمهمد

 مرمزه(.  37است، "کنیسه" یا "جلسه، محل جلسات" ) synagogeشود. مرجمۀ دیدری که بارها بنار رفته، مد

 ، در عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده ا ف   به مگنای "ج عت" است. ekklesiaکلمۀ یوناند  .3

 377 -376(: 1987نواما  5) 21، ش رو 17رو این دیدناه، به "بیانیۀ شزاند کامولینها دربارو بنیادنراید کتاب م دسد" در ااریجین برای بیانیۀ اایر دربا .4

 مراجگه کنید.

 :Philadelphiaجلدی. )، کتابخانۀ کالسینهای مسیحد، ایرایش: جان مد.َمک نِیل، مرجمه: اِف. اِل. بَِتلا، دا مؤسسات مذهب مسیحدن ل قول از جان کالوین،  .5

1960Westminster, ،)1 :1022 (4.1.8 .) 

 (. 4.1.8) 23 -1022: 1مرجع باط،  .6

 ,Dallas: Dallas Seminary Pressجلدی ) 7لوهی  اِسِپری َچِفر است،  مندالهیات نظامنرا نوشته شده، مند که بر اساد دیدناه دارانمرین الهیات نظامنسرتده .7

 مراجگه کنید. 53-4:45اورد اا با ارساهیل ا کلیسا، مخصوصاً به (. برای بر 1947- 48

 نراید مدریجددارانا دارِل اِل. باک ا کرِ  اِی. بلیاین ، ایرایش:  ) ,1993Grand Rapids: Zondervan( نراید مدریجدمنونۀ دارانبه رابرت اِل ساسد،  .8

(1993Wheaton, III.: Victor, مراجگه کنید. همچنین به جا ) :اپیوستدد ا عدم پیوستدد: دیدناههاید دربارو رابخۀ بین عهدعتیق ن اِد. ِفنِاگ، ایرایش 

 ( مراجگه کنید.,1988Wheaton,III.:Crossway)  عهدجدید

 . 12–11، صفحات   ) ,edition 1931, reprint of 1983Grand Rapids: Baker(جلدی  3، اعت ادات مسیحیتن ل قول از فیلیپ َشف،  .9

 (. 4.1.9) 1023، صفحۀ مؤسساتین، کالو .10

شمردند ف   ، ۀموزو عادل1997دربارو "هدیۀ نجات" مراجگه کنید، یک سند عمومد که رهاان کامولیک رامد متگددی، در اُکتا  4، ش رو 22به فصل  .11

 اسیلۀ ای ن را امضا  کردند. به

شایخد که در ۀنجا حضور داشتند، الدوید فرامر از سخح محلد برای اقتدار مشایخ مگیین به این مگناست که م 15حضور رسوطن در شورای اارشلیم در اع ل  .12

 کنند. مند
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 مو هفتفصل بیست

 تعمید

 

 + چه کساند باید مگمید بدیرند؟ 

 + این چدونه باید انجام شود؟ 

 + مفهوم ۀن چیست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

پهردازیم، یگنهد دا مراسهمد کهه عیسهد بهه داانهد مددر این فصل ا فصل بگدی، به مگمید ا شام ا

کلیسایش فرمان داد که اجرا کنند. اما قزل از رسیدند به هر یک از ۀنهها بایهد موجهه کنهیم کهه بهین 

پرامستانها ااتالف نظر اجود دارد، حتد در مورد اصخالح کلد کهه بایهد بهرای ۀنهها بنهار راد. چهون 

دههد کهه ایهن نامهد ا مگلهیم مدا "ۀیینههای کلیسهاید" مدکلیسای کامولیک رامد، ایهن دا مراسهم ر 

کننهدنان(، )بدان نیاز بهه ایه ن رشکت کنندمنت ل مدرا به مردم  فید منهایدبهۀیینهای کلیساید 

پذیرند که مگمید ا شام ادااند را "ۀیینهای کلیساید" بگضد از پرامستانها )مخصوصاً مگمیدیها( مند

رسد ایهن اصهخالح مناسهزد اسهت، دهند. به نظر مدرا مرجیح مد احنام بدانند. در عوض ۀنها کلمۀ

چون مگمید ا شام ادااند از طرف مسیح "م ررر" شهدند. از طهرف دیدهر، ب یهۀ پرامسهتانها، از جملهه 

برای اشاره به مگمید  ۀیینهای کلیسایداواستند از کلمۀ یافته مدانِدلیَنن، لومریها ا سنترهای اصالح

 د استفاده کنند، بدان ایننه از طریق ۀن، نظر کامولیک رامد را مأیید کنند.ا شام اداان

رسد که در اینجا، در مورد این سؤال که ۀیا مگمیهد ا شهام اداانهد را "احنهام" بنهامیم یها به نظر مند

"ۀیینهای کلیساید"، ننتۀ مهمد مورد بح  باشد. چون پرامسهتانهاید کهه از ههر دا کلمهه اسهتفاده 

دهند، پ  این مزحه  ااقگهاً دربهارو ۀمهوزه نیسهت، بلنهه اضوح منظورشان را موضیح مد، بهکنندمد

اضوح منظورمهان را موضهیح دههیم، ظهاهراً اواهیم بهدربارو مفهوم یک کلمۀ اندلیسد است. انر مد
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 استفاده کنیم یا نننیم. در این مهنت اقتهد بهه مگمیهد ا ۀیینهای کلیسایدکند که از کلمۀ فرقد مند

طور کنیم، مههن از "احنههام" ا "ۀیینهههای کلیسههاید" بهههشههام اداانههد در مگلههیم پرامسههتان اشههاره مههد

 شان را مرتادف با یندیدر در نظر اواهم نرفت. پذیر استفاده اواهم کرد ا مفهوممزادل

های مهان دربهارو مگمیهد بایهد بهدانیم کهه امهرازه ا از لحهاظ مهاریخد، در دیهدناهپیش از ۀلاز مزح 

سیحیان نهضت انجیلد مفاات زیادی دربارو این موضون اجود داشته است. نظهر ح یهت شهده در م

این کتاب، این است کهه مگمیهد، ۀمهوزو "اصهلد" نیسهت کهه پایهۀ جهداید در بهین مسهیحیان ااقگهد 

اما به هرحال موضون مهمد در زندند کلیساید عادی است ا شایسته است که کهامالً بهه ۀن 1باشد،

 .موجه کنیم

درستد ف   برای کسهاند مگمید بهگند ی -نظری که در این فصل ح یت شده، نظر "مگمیدی" است

طور . در طهول ایهن مزحه ، بههمسیح داشته باشند شود که اعرتاف ای ن مگتای به عیسداجرا مد

منهد اا الهیهات نظامِبرکهوف در  پهردازیم، نظهری کهه موسه  لهوهی ااص به نظریۀ مگمیهد نهوزاد مد

طور ، چون این یک سخرناند محتاط ا مسئوطنه دربهارو نظریهۀ مگمیهد نهوزاد اسهت ا بهه یت شدهح

 مند استفاده شده است.نسرتده در منت الهیات نظام

 الف. شیوه و مفهوم تعمید

یها  رفهتفهرا مد شد: شهخص مگمیهد نیرنهده در ۀبعمل مگمید در عهدجدید به یک راش انجام مد

در ۀب،  فهرارفنتاسهیلۀ ۀمد. بنهابراین مگمیهد بهاباره بیران مدنرفت ا بگد در مدکامالً در زیر ۀب قرا

 "شیوه" یا راش مگمید در عهدجدید بود. این به دطیل زیر قابل مشاهده است:

ار شهدن، فرابهردن، فهرارفنت" چیهای در ۀب. ایهن مفههوم یگنهد "لوطهه  baptizoاال: کلمۀ یونهاند

رای این اصخالح در ادبیات یونان باسهتان در دااهل ا اهار  از کتهاب شنااته شدو رایج ا مگیاری ب

  2م دد است.

دام، حالت "فرارفنت" صحیح است ا احت طً برای این کلمه در عزارات متگدد عهدجدید، مورد نیهاز 

یافتند )منت یونهاند راد اردن" مگمید مد "در)مرجمۀ قدیم( مردم موس  یحید  5:1است. در مرق  
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en نویهد اقتهد که "در" است، "در کناِر" یا "کناِر" یا "نادیِک" راد نیست(. مرق  هم بهه مها مد دارد

نوید اا طور ااص مد، مرجمۀ قدیم(. منت یوناند به10:1" )مرق  برۀمد ۀبعیسد مگمید یافت، "از 

. این ح ی هت شد(بیان مد apo(، نه ایننه از ۀن جدا شد )این با کلمۀ یوناند ekاز ۀب "بیران ۀمد" )

کنهد، چهون که یحید ا عیسد اارد راد شده ا از ۀن بیران ۀمدند، شدیداً دربارو فرارفنت صهحزت مد

موانسهت بها ایسهتادن در کنهاِر راد انجهام شهود، مخصوصهاً چهون جمهع پاشیدِن ۀب یا ریخنت ۀب مد

ننهه یحیهد مگمیهد نویهد، ایۀمدند. انجیل یوحنا مخالب بیشرتی را بهه مها مدکثیری برای مگمید مد

دهنده "در عینون، نادیک سالیم، به مگمید دادن مردم مشلول بود. ]چون[ در ۀن ناحیهه ۀب فهرااان 

(. داباره "ۀب زیادی" طزم نیست ما با پاشیدن ۀب، مردم را مگمیهد داد، بلنهه بهرای 23:3بود" )یوحنا 

 . (36:8فرارفنت، ۀب زیاد طزم است )همچنین مراجگه کنید به اع ل 

اسهیلۀ فهرا رفهنت سوم، مناد امحاد با مسیح در مرگ، مدفین ا رستاایاش، ظهاهراً نیازمنهد مگمیهد به

دانید که اقتد ما در پیوسهتدد بها مسهیح عیسهد مگمیهد یهافتیم، در نوید: "ۀیا منداست. پول  مد

تیم مها امحاد با مرگ اا مگمید یافتیم؟ پ  با مگمید اود بها اا دفهن شهدیم ا در مهرنش رشیهک نشه

اسیلۀ قدرت پُرشنوه پدر، پ  از مرگ زنده شد، ما نیها در زنهدند نهو بهه ی که مسیح بهطور  ه ن

"اقتهد شه  مگمیهد نرفتیهد بها نویهد: (. همچنین پول  بهه کولسهیان مد4 -3:6رس بریم" )رامیان 

گ زنهده قدرت ادا کهه مسهیح را په  از مهر  اسیلۀ ای ن باا نیا در مگمید اود به مسیح دفن شدید

 (. 12:2" )کولسیان با اا قیام کردیدنردانید، 

طور منهادین منایهان شهده اسهت. اقتهد اسیلۀ فهرارفنت، بههاضوح در مگمید بهاکنون این ح ی ت به

راد، این مصویری از رفنت به دران قا ا دفن شهدن اسهت. په  شخص مگمید نیرنده در ۀب فرا مد

با مسیح است ما در مازند حیات نام بردارد. بنابراین مگمید  بیران ۀمدن از ۀب، مصویری از برااسنت

اضوح، ُمردن نسزت به راش قدیمد زندند شخص ا برااسنت در زندند جدیهد در مسهیح اسهت. به

 دهد. ا از دست مدر سادند این حالت منادین اسیلۀ پاشیدن یا ریخنت ۀب، بهاما مگمید به
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طور منادین در مگمید بیان شده، مهرگ ا رسهتاایا که بهناهد ااقات مخالفت شده که ننتۀ واری 

با مسیح نیست، بلنه طهارت ا پاکسازی از نناهان است. قخگاً درست است که ۀب، منهاد مشخصهد 

از شسنت ا پاکسازی است ا ۀب مگمید، منادی از شسنت ا طهارت از نناهان است ا منادی از مهرگ 

 (.16:22؛ اع ل 5:3کنید با میتود باشد )م ایسه ا رستاایا با مسیح نیا مد

مهرین چیها( اسهت کهه در مگمیهد اما بیان این مخلب که شسنت نناهان، منها چیای )یا حتد واری

نشان داده شده، به مگلیم عهدجدید افادار نیست. ُشسنت ا مهرگ ا رسهتاایا بها مسهیح، در مگمیهد 

اضههوح بههر مههردن ا به 12-11:2ان ا کولسههی 11-1:6طور منههادین نشههان داده شههده، امهها رامیههان بههه

شهود مها طور مهؤارمری بها فهرارفنت منایهان مدکنند. حتد ُشسنت نیا بهبرااسنت با مسیح مأکید مد

شود، نه طور منادین منایان مدپاشیدن یا ریخنت ۀب، ا مرگ ا رستاایا با مسیح، ف   با فرارفنت به

 پاشیدن یا ریخنت ۀب. 

در همۀ مزاحثهات مربهوط بهه شهیوو مگمیهد ا ااهتالف نظهر دربهارو پ  مفهوم مثزت مگمید چیست؟ 

مواننههد اهمیههت ا زیزههاید مگمیههد را نادیههده بدیرنههد ا بههه برکههت راحتد مداش، مسههیحیان بههه مفهههوم

اندیا مرگ ا قیام با مسهیح ا موجهد کنند. ح ی ت شدفتعظیمد که با این مراسم همراه است، بد

یار مههم ا ابهدی هسهتند ا بایهد فرصهتد بهرای جهالل عظهیم ا شسته شدِن نناهامنهان، ح هایق بسه

دادنهد، مگمیهد، فرصهتد ستایش ادا باشد. انر کلیساها با اضوح بیشرتی ایهن ح هایق را مگلهیم مد

 بود. برای برکات بیشرت در کلیسا مد

 ب. موضوعات تعمید

عهرتاف ایه ن الدوید که در بخشهای متگدد عهدجدید ۀشنار شهد، ایهن اسهت کهه ف ه  کسهانینه ا

ت مگتای دارند، باید مگمید یابند. این دیدناه لالزاً "مگمید ای نداران" نامیده شده، چون مگت د اس

مر بدوییم، کسانینه نشانۀ منخ هد از ایه ن بهه مسهیح ف   کسانینه به مسیح ای ن دارند )یا دقیق

ف ه  بایهد بهه زندند مسهیحد اسهت،  ازمنادی از ۀلاند( باید مگمید یابند. چون مگمید که اراهه کرده

 اند. کساند عخا شود که در ااقع، زندند مسیحد را ۀلاز کرده
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 مبحث عبارات روایتی عهدجدید دربارۀ تعمید. .1

کند که مگمید ف   برای کساند انجام شهد های راایتد از کسانینه مگمید یافتند، پیشنهاد مدمنونه

سانینه کاوانیم: "پ  د از موعظۀ پرتد در پنخیناست مدکه اعرتاف ای ن مگتای اراهه کردند. بگ

نوید مگمید برای کساند طور ااص مد(. این منت به41:2مگمید یافتند" )اع ل  پیام اا را پذیرفتند

انجام شد که "پیام اا را پذیرفتند" ا بنابراین برای نجات بهه مسهیح اعهت د کردنهد. همچنهین اقتهد 

و پادشهاهد بهه مهژدو فیلیهپُ  دربهار  اقتهداوانیم: "اما ره موعظه کرد، مدفیلیپُ ، انجیل را در سام

(. همچنهین اقتهد 12:8" )اع ل مگمید یافتندمردان ا زنان  ۀاردند ای نیح مس ادا ا نام عیسد

ال هدد راحا  شنیدهپرتد به لیریهودیان در اانۀ کُرنلیود موعظه کرد، اجازه داد کسانینه کالم را 

کننهدو عمهل درانهد مولهد مهازه را داشهتند. ه نشانۀ قانعیگند کسانین -، مگمید یابندندرا دریافت کرد

ال ههدد بههر همههه شههنوندنان نههازل شههد" ا پههرتد ا همراهههانش کههرد: "راحاقتههد پههرتد موعظههه مد

(. 46-44:10مناینهد" )اعه ل کنند ا ادا را یجیهد مدشنیدند که ]ۀنها[ به زبانها صحزت مد"مد

انهد، جهایا ال هدد را دریافهت کردهن بود که مگمید برای کسانینه عمل مولهد مهازو راحپاسخ پرتد ای

مواند مانع از مگمید این اشخاص در ۀب بشود؟ مدر نه این است، که ایشهان ههم است: "ۀیا کسد مد

د" )اعه ل یح مگمید دهنهمس ؟" پ  امر کرد ایشان را به نام عیسداندال دد را یافتهراحمانند ما 

شهود کهه درسهتد بهرای کسهاند انجهام مدن سه عزارت، این است که مگمید به(. ننتۀ ای47:10-48

 اند. انجیل را پذیرفته ا برای نجات به مسیح اعت د کرده

 استدالل دربارۀ مفهوم تعمید. .2

 ۀلهازۀیهد: منهاد بیرانهد دامین مفنر در استدطل دربارو مگمید ای نهداران، بگهد از مفههوم مگمیهد مد

. دارنههدۀلههاز زنههدند مسههیحد را  نشههانۀنههدند مسههیحد کههه ف هه  بایههد بههه کسههاند داده شههود کههه ز 

کردند هرکه مگمید یافتهه، شخصهاً اضوح فرض مداند که نوید بهنویسندنان عهدجدید چنان نوشته

"زیرا همه ش  که در مسیح نوید: به مسیح اعت د کرده ا نجات را مجربه کرده است. مثالً پول  مد

کنهد ، مرجمۀ قدیم(. در اینجا پهول  فهرض مد27:3" )لالطیان مید یافتید، مسیح را در برنرفتیدمگ
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پهول   -موانهد بهرای نهوزادان بنهار رادکه مگمید نشانۀ بیراند مولد مازو دراند است. ایهن رصفهاً مند

نهد"، چهون کهه در مسهیح مگمیهد یافتنهد، مسهیح را در برنرفت نوزاداندموانست بدوید: "زیرا همه مند

  3بخش یا نشانۀ مولد مازه را ندارند.نوزادان هنوز ای ن نجات

ا مسهیح بهاقتهد مها در پیوسهتدد دانید که نوید: "ۀیا مندمد 4-3:6پول  به این مرمیب در رامیان 

، در امحاد با مرگ اا مگمید یافتیم؟ په  بها مگمیهد اهود بها اا دفهن شهدیم ا در عیسد مگمید یافتیم

موانسهت بدویهد: موانست این را دربهارو نهوزادان بدویهد؟ ۀیها مدشتیم". ۀیا پول  مدمرنش رشیک ن

"همۀ نوزاداند که در مسیح عیسد مگمید یافتند، در مرگ اا مگمید یافتند" ا "بنابراین با مگمید اود 

د، با اا دفن شدند ا در مرنش رشیک نشتند"؟ انر پول  نتوانست این چیاها را دربارو نوزادان بدوی

کنند، باید بدویند مفهوم مگمید برای نوزادان، متفهاات از پ  کسانینه از مگمید نوزادان ح یت مد

نوید: "ما در پیوستدد با مسیح عیسد مگمید یافتیم". کسهانینه دربهارو مفهومد است که پول  مد

 زبهان مزهمهد شوند که به نظر مهن،چیای متورسل مد کنند، در اینجا بهمگمید نوزادان استدطل مد

اند، امها نوید نوزادان "در عهد" یا "در ج عت عهدی" به فرزنداوانهدند پذیرفتهه شهدهاست که مد

نوید همۀ کسانینه مگمید یافتند، بها کند. بلنه مدعهدجدید به این شنل دربارو مگمید صحزت مند

 نیا م ایسه کنید(.  12:2مسیح دفن شدند، با اا برااستند ا مسیح را در برنرفتند )با کولسیان 

 : دیدگاه کاتولیک رومی1گزینۀ  .3

دههد کهه مگمیهد بایهد بهرای نهوزادان اجهرا شهود، عملهد کهه لالزهاً کلیسای کامولیک رامد مگلیم مد

شود. دلیلش ایهن اسهت کهه کلیسهای عنوان "مراسم مگمید ا مسیحد کردن نوزاد" به ۀن اشاره مدبه

منهاید منجر بهه مولهد مهازه واری است ا عمل مگمید به کامولیک مگت د است که مگمید برای نجات

بخش را بهه مهردم ای اسهت کهه کلیسها، فهید نجهاتشود. بنابراین در این دیدناه، مگمید اسهیلهمد

بخش است، په  بایهد بهه همهۀ انسهانها کند. ا انر این، یک نون کانالد برای فید نجاتارزاند مد

 ارزاند شود.
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دههد کهه از طریهق ۀیهین کلیسهاید مگمیهد، شهخص موضیح مد  اد کامولیکبنیاد اعتطدای  ۀت در 

شود که مگمید برای نجات واری است ا باید ف   موس  بگالاه متذکر مد 4یابد"."مولد راحاند مد

بخش داشهته باشهند، موانند اودشان ای ن نجهاتبگالاه، انرچه نوزادان مند 5کشیشان انجام شود.

دهد که مگمید نوزادان مگتا است، چون "ای ن کلیسها جهایداین مگلیم مدکلیسای کامولیک رامد 

  6شود که نوزادان فاقد ۀن هستند".ای ند مد

اسههاد دیههدناه کامولیههک رامههد دربههارو مگمیههد مگت ههد اسههت کههه ۀیینهههای کلیسههاید، بههدان ایهه ِن 

دهد که مگمید، حتد بهه کند. انر اینخور است، پ  ادامه مددمکنندنان در این ۀیینها عمل رشکت

کنهد. مگت دنهد کهه ۀیینههای کلیسهاید نوزاداند که قادر بهه ایه ن داشهنت نیسهتند، فهید عخها مد

ی کلیساید در فضیلت ااقگد یگند ۀیینها -کنند)"با اع ل"( عمل مد ex opere operato7عنوان به

انههد ایهه ن در بسههته بههه ندههرش در کننههد ا قههدرت ۀیینهههای کلیسههاید ااانجههام شههده، عمههل مد

 کنندنانش نیست. رشکت

در پاسخ به این مگلیم کامولیک رامد باید به یاد داشته باشیم که اصالحات پرامستان به ایهن مسهأله 

پرداات. ندراند شدید مارمین لومر این بود که مگلیم دهد نجات ف   به ای ن اابسهته اسهت، نهه مد

ت در ۀیینهای کلیساید دیدر برای نجهات واری اسهت، به ای ن بگالاو اع ل. اما انر مگمید ا رشک

بخش واری است، په  نجهات ااقگهاً بهر پایهۀ ایه ن بگهالاو اعه ل چون برای دریافت فید نجات

شمردند ف ه  بها ایه ن اسهت. "زیهرا است. براالف این، پیلام ااضح عهدجدید این است که عادل

لنهه بخشهش ایهد ا ایهن کهار شه  نیسهت بفتههنجهات یا از راه ایه نسزب فید اداست که ش  به

پ  هیچ دلیلد اجود ندارد کهه کسهد بهه اهود فخهر  نتیجۀ اع ل ش  نیست،اداست. این نجات 

اهدا حیهات جاایهدان در اداانهد مها مسهیحس عیساسهت"  خهایع(. بگهالاه، "9-8:2کند" )افسسهیان 

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 23:6)رامیان 

ید بهرای نجهات واری اسهت، بسهیار شهزیه بهه اسهتدطل مخالفهان استدطل کامولیک رامد که مگم

پول  در لالطیه است که نفتند اتنه برای نجات واری است. پاسخ پول  این است که کسانینه 
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نوید: "همهۀ ۀنهاند (. اا مد6:1کنند )لالطیان اواهان اتنه هستند، "انجیل دیدری" را موعظه مد

( ا به مندی بها کسهانینه سهگد 10:3ند لگنت شدند" )لالطیان کنکه به اطاعت از رشیگت منیه مد

کنهد: "همهه شه  کهه از افاایند، صحزت مدشمردند بدکنند نوعد اطاعت را به پیش نیاز عادلمد

، مرجمهۀ قهدیم(. 4:5اید" )لالطیهان شوید، از مسیح باطل ا از فید ساق  نشهتهرشیگت عادل مد

هیچ کاری برای نجات واری نیست. بنابراین مگمید برای نجهات  نیری کنیم کهبنابراین باید نتیجه

 واری نیست. 

نههون شهه  را نجههات "مگمیههد... اکنویههد: شههود، جایینههه پههرتد مدچههه مد 21:3امهها اال پههرتد 

منهاید فهید "؟ ۀیها ایهن ح یهت ۀشهنار از دیهدناه کامولیهک رامهد نیسهت کهه مگمیهد بههبخشدمد

یهن عزهارت اسهتفاده ایر، چون اقتد پهرتد از ا8کند؟ انش عخا مدبخش را به دریافت کنندننجات

نوید دقی اً منظورش از این مخلب چیست. اا کند، در ه ن جمله به موضیحش ادامه داده ا مدمد

" )یگنهد نهه کثافهات بهدند نیسهت منظور مهن شستشهویبخشد، "نوید مگمید، ش  را نجات مدمد

یهن بخشهد نیسهت کهه شه  را ا-شهویدکه کثافات جسهم را مدعنوان یک عمل بیراند ا جس ند به

عنوان یهک عمهل " )مرجمۀ هاارو نو( )یگند به"بلنه مگهِد اجداند پاک است به ادادهد(، نجات مد

طور منهادین دراند ا مزادل راحاند بین ادا ا ۀن شخص، این مزهادل بها مراسهم بیرانهد مگمیهد، بهه

نهیم: "اکنهون مگمیهد، شه  را نجهات انیۀ پول  را اینخهور بیهان کموانستیم بیشود(. ما مدمنایان مد

راند ا جس ند مگمید، بلنهه ااقگیهت درانهد ا راحهاند کهه بها مگمیهد منایهان نه مراسم بی -دهدمد

بخش اودکهار را بهه شود". به این مرمیب، پرتد با هر دیهدناهد دربهارو مگمیهد کهه قهدرت نجهاتمد

 کند.الفت مددهد، مخمراسم جس ند نسزت مد

نوید مگمیهد بهرای نجهات واری اسهت، ایننهه عمهل مگمیهد درنتیجه، مگالیم کامولیک رامد که مد

شهود، اجهرا مد درستد مگمید برای نوزادانکند ا بنابراین بهبخش را ارزاند مدمنهاید فید نجاتبه

 کننده نیست. با موجه به مگالیم عهدجدید، قانع
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 ان دربارۀ تعمید نوزادان.: دیدگاه پروتست2گزینۀ  .4

براالف نظریۀ مگمیدی که در بخشهای ۀلازین این فصل از ۀن دفان شد ا دیدناه کامولیک رامد که 

اداِن همۀ نهوز درستد برای اکنون مورد بح  قرار نرفت، یک دیدناه مهم دیدر این است که مگمید به

ههای پرامسهتان اسهت )مخصوصهاً ز نراهشود. این دیدناه متداال بسهیاری ااجرا مد االدین ای ندار

عنوان استدطل عههد بهرای مگمیهد یافته(. ناهد ااقات این دیدناه، بهپرزبیرتیها ا کلیساهای اصالح

نامند، چون بر این اسهاد اسهت کهه نهوزاداند نوزادان شنااته شده است. ۀن را استدطل "عهد" مد

دانهد. ا مدان بخشهد از "ج عهت عههدی" قهوم اهدعنو شوند را بههکه در اانوادو ای ندار متولد مد

گنهد "بچهه" ا برنرفتهه از کلمهۀ ی -paedoیگند عمل مگمید نوزادان )پیشهوند  paedobaptismکلمۀ 

اضهوح کنم، اا به، "بچهه" اسهت(. مهن اال از اسهتدطلهای لهوهی  ِبرکهوف اسهتفاده مهدpaisیوناند 

 کند. دفان مداوبد از نظریۀ مگمید نوزادان موضیح داده ا به

 کند:این استدطل که نوزاد ای نداران باید مگمید بدیرند، در ابتدا بر سه ننته منیه مد

 شدند. الف. نوزادان در عهدعتیق اتنه مد

اتنه در عهدعتیق نشانۀ ظاهری اراد به ج عت عهدی یا ج عت قوم ادا بهود. اتنهه بهرای همهۀ 

 شد.ودند، اجرا مدمردان ارساهیلد در زمانینه هشت رازه ب

 ب. مگمید موازی با اتنه است. 

در عهدجدید، مگمید نشانۀ ظاهری اراد به ج عت عهدی است. بنهابراین مگمیهد همتهای اتنهه در 

عهدجدید است. درنتیجه مگمید باید برای همۀ نوزاداِن االدین ای ندار اجرا شود. دریهغ کهردن ایهن 

 نشهانۀ -حقر به ۀنها مگلرهق داردا از امتیاز ا منفگتد است که بهمایت از ۀنها به مگنای محرام کردن ۀنه

اضهوح در مگلرق داشنت به ج عت قوم ادا، یگند "ج عت عههدی". مهوازی بهین اتنهه ا مگمیهد، به

، سهنتد کهه بهه دسهت ایدسنت ]اتنهه[ شهدهشود: "ش  نیا در پیوستدد با اا دیده مد 2کولسیان 

ۀیهد. اسیلۀ سنت مسیح که قخع طزیگت نفساند است به عمل مدبهانسان صورت ندرفته است بلنه 

اسیلۀ ای ن بها قهدرت اهدا کهه ا نیا در مگمید اود به اقتد ش  مگمید نرفتید با مسیح دفن شدید
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(. در اینجا نفته شده کهه 12-11:2مسیح را پ  از مرگ زنده نردانید، با اا قیام کردید" )کولسیان 

 کند. ن اتنه ا مگمید ایجاد مدپول  ارمزاط ۀشناری بی

 پ. مگمید اهل اانه.

ح یت دیدر برای عمل مگمید نوزادان در "مگمید اهل اانه"، در اع ل ا رسهاطت نهاارش شهده کهه 

( ا 33:16(، اانوادو زندانزان فیلیپیان )اعه ل 15:16طور ااص مگمید اهل اانۀ لیدیه )اع ل به

کهه اعهالم  39:2انهد کهه اعه ل ( است. همچنهین ادعها کرده16:1اهل اانۀ استیفان )اال قرنتیان 

 کند. برکت موعود انجیل "برای ش  ا فرزندان ش " است، از این عمل ح یت مد

 موان بیان کرد:در پاسخ به این استدطلها برای مگمید نوزادان، ننات زیر را مد

مها نزایهد فرامهوش کنهیم کهه زیه هسهتند، اشهدرستد مگمید ا اتنه از جههات بسهیار قخگاً به .1

 طرز مهمد مناد چیاهای متفاات هستند. به

به "ج عت عهدی" داشت. کسد کهه از االهدین  راش جس ند ا ظاهری برای ارادعهد قدیم، یک 

شهدند. اتنهه، شهد. بنهابراین همهۀ مهردان یههودی اتنهه مدشد، یهک یههودی مدیهودی متولد مد

همهۀ کسهاند بهود کهه در  بهرایدند راحاند دراند داشتند، بلنهه محداد به کساند نزود که ااقگاً زن

ههر پرسه  . ادا نفت: "هر فرزند ذکوری از ش  باید اتنهه شهود...کردندبین قوم ارساهیل زندند مد

زاد، اهواه ای از شه  بایهد اتنهه شهود، ههر فرزنهد ذکهوری در نسهلهای شه ، اهواه اانهههشت رازه

، بایهد زاِد مو ا اواه زراریِد مواواه اانهانه باشد ا نه از نسل مو؛ زراریدی که از فرزندان شخص بید

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 13-10:17حت ً اتنه شود" )پیدایش 

منها نسل جس ند قوم ارساهیل، بلنهه لالمهاند کهه موسه  ۀنهها اریهداری شهده ا بها ۀنهها زنهدند نه

(. 4:5؛ م ایسهه کنیهد بها یوشهع 23:17یش شدند )مراجگه کنید به پیداکردند نیا باید اتنه مدمد

 کرد. حیات راحاند دراند یا ف دان ۀن، هیچ ملییری در اتنه ایجاد مند

کردنهد، انرچهه اتنهۀ ما باید بدانیم که اتنه برای همۀ مرداند بود کهه در قهوم ارساهیهل زنهدند مد

، 29:2ر حهرف" )رامیهان ااقگد یک چیا دراند ا راحاند است: "اتنه ۀننه قلزد باشد، در راح نه د
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انهد، کنهد: "زیهرا همهه کهه از ارساهیهلمرجمۀ قدیم(. بگالاه، پهول  در عهدجدیهد رصیحهاً اظههار مد

مر در طور کامهل، مرجمۀ قدیم(. اما انرچهه در زمهان عههدعتیق )ا بهه6:9ارساهیلد نیستند" )رامیان 

کردنهد کهه پد بردنهد، مهالش منهد زمان عهدجدید( به ااقگیت راحاند دراند که اتنه نشانۀ ۀن بود،

بخش اتنه را ف   به کساند محداد کنند که قلزشان از لحاظ راحهاند اتنهه شهده ا ایه ن نجهات

ااقگد داشتند. حتد در بین مردان بالغ نیا اتنه بهرای همهه بهود، نهه ف ه  کسهانینه نشهانۀ ایه ن 

 دراند را داشتند.

  اما در عهد مازه، رشای  بسیار متفاات است. .2

فرزنههدان لیرای ندارشههان ا  اعهدجدیههد دربههارو یههک "ج عههت عهههدی" متشههنرل از ای نههداران 

کنهد. در کلیسهای عهدجدیهد کننهد، صهحزت منداویشااندان ا لالماند که در بین ۀنها زنهدند مد

بخش دارد ا از لحهاظ راحهاند بهه بهدن مسهیح، منها سؤال مهم این است که ۀیا شخص ای ن نجات

، یگند مشارکت کلیساستای ح ی د ملحق شده است. منها "ج عت عهدی" موردنظر، یگند کلیس

 یافتدان.نجات

اسهت.  درانهدا  حهاندرا ، دااطلزانههشود؟ راشهای اراد به کلیسها، اما چدونه کسد عضو کلیسا مد

 ند. ایهن شود، نه با مولهد جسهبخش، عضو کلیسای ح ی د مدشخص با مولد داباره ا ای ن نجات

اصل عمل ظاهری نیست، بلنه حاصل ای ن دراند در دل شخص است. قخگهاً درسهت اسهت کهه ح

 نشهانۀمگمید نشانۀ اراد به کلیساست، اما به ایهن مگناسهت کهه ف ه  بایهد بهرای کسهاند باشهد کهه 

 کنند. ف   کسانینه ای ن به مسیح را اعالم مد دارند،عضویت در کلیسا را 

ت عهدی در عهدعتیق )مولد جس ند در ملهت ارساهیهل( ا عهدجدیهد این ملییر در نحوو اراد ج ع

)مولد راحاند در کلیسا( موازی با ملییرات متگدد در عهد قدیم ا جدید است. عهد قهدیم یهک مگزهد 

صورت مگزد رفتند، اما در عهد جدید ای نداران بهااقگد داشت که ارساهیل برای پرستش به ۀنجا مد

(. ای نههداران عهههد قههدیم قربانیهههای جسهه ند حیوانههات ا 5:2ال پههرتد شههوند )اراحههاند بنهها مد

های راحاند را که در نذاشتند، اما ای نداران عهد جدید "قرباندمحصوطت را بر رای یک مذبح مد
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؛ م ایسه کنید بها 5:2کنند )اال پرتد یح" م دیم مدمس اسیلۀ عیسدنظر ادا پسندیده است، به

 (. 16-15:13عاانیان 

ما در این م ایسه ا بسیاری از م ایسات دیدر، ح ی ِت یایا مورد مأکید پول  بین عهد قدیم ا عهد 

بینیم. عنارص جس ند ا اع ل عهد قدیم "ف   سایۀ ۀن ااقگیتد اسهت کهه قهرار اسهت جدید را مد

شهود بیاید"، اما ااقگیت ح ی د، ۀن "اصهل"، در رابخهۀ عههد جدیهد کهه در مسهیح داریهم، یافهت مد

طور اودکار در عهد قدیم اتنهه (. بنابراین با ملییر در نظامد که نوزادان )مذکر( به17:2)کولسیان 

شدند، سازنار است، چون نسل جس ند ا حضور جس نیشان در ج عت قوم یهود به این مگنها مد

عهد جدید جهایا  بود که عضو ۀن ج عت بودند، ج عتد که برای اراد به ۀن ای ن طزم نزود. اما در

بخش ااقگهد را است که نوزادان مگمید نیابند ا مگمید ف   برای کساند است که نشانۀ ای ن نجات

 دارند، چون عضویت در کلیسا بر اساد یک ااقگیت راحاند دراند است، نه نسل جس ند. 

 یست. اانه در عهدجدید، ااقگاً یک امر بنیادین در اراهۀ نظرات ن های مگمید اهلمنونه .3

های ای ن بینیم که در مگدادی از ۀنها نشانهپردازیم، مدهای ااقگد مداقتد با دقت بیشرت به منونه

درستد که اانوادو زندانزان فیلیپد مگمید شود. مثالً بهبخش در همۀ مگمید یافتدان دیده مدنجات

جمیهع اداانهد را بهه اا ا (، اما این هم درست است که پول  ا سیالد "پیام 33:16یافتند )اع ل 

(. انر کالم ادااند به جمیع اهل اانه اعالم شد، په  ایهن 32:16رسانیدند" )اع ل  اشاهل اانه

فرض اجود دارد که همۀ افراد به اندازو کافد بالغ بودند که کهالم را درک کننهد ا ایه ن ۀارنهد. پیش

از ایننه به  اشیام اهل اانهنزان فیلیپد "ا ااوانیم که بگد از مگمید این اانواده، زندبگالاه، ما مد

منها مگمیهد اهانوادند را (. پ  مها نهه34:16" )اع ل نهایت شاد نشتندبدادا ای ن ۀارده بودند 

داریم، بلنه پذیرش اانوادند کهالم اهدا ا شهادی اهانوادند در ایه ن بهه اهدا را ههم داریهم. ایهن 

ت پیشنهاد مدح ایق به  طور انفرادی به مسیح ای ن ۀاردند. هل اانه بهکنند که کلر اشدر

(، بایهد موجهه 16:1با موجه به این ح ی ت که پول  "اانوادو اسهتیفان" را مگمیهد داد )اال قرنتیهان 

دانیهد کهه ۀنهها شناسید ا مدنوید: "اانوادو استیفان را مدکنیم که پول  در پایان اال قرنتیان مد
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(. 15:16که اود را اقف اهدمت بهه م دسهین منودنهد" )اال قرنتیهان  االین ای نداران یونان بودند

کردنهد. دابهاره منونهۀ منها مگمید یافتند؛ بلنه ای ن ۀارده ا به ای نداران دیدر ادمت مدپ  ۀنها نه

 است.  ای ن اهل اانهنشاندهندو  اانه مگمید اهل

ای که نشهانۀ ایه ن اههل اانهه را ونهمنهای "مگمید اهل اانه" در عهدجدید، منها از بین همۀ منونه

نویهد: "اداانهد قلهب اا را بهاز کهرد مها مگلهیم دماست که دربارو لیدیه  15-14:16ندارد، در اع ل 

اش مگمید نرفتنهد...". ایهن مهنت رصفهاً شهامل اطالعهامد پولُ  را بپذیرد ا هندامد که اا ا اانواده

ی د یا ایر. این مزهم است ا قخگاً نشهانۀ مهمهد بهرااش بودننیست که نشان دهد نوزاداند در اانه

 تیجۀ قخگد در نظر نرفته شود. نعنوان چیای بدان مگمید نوزادان نیست. این باید به

مواند بیان شود کهه ایهن سهؤال استدطل دیدر در مخالفت با نظریۀ مگمید نوزادان، زماند مد .4

مهوانیم بپرسهیم: "ایهن در ااقهع دیدر مدکند؟" به عزارت مد کارساده را بپرسیم: "مگمید چه 

 کند؟ چه منافگد دارد؟"چه کار مد

شهود. مولهد مهازه مد منجهر بهه اقهونکامولینهای رامد پاسخ ااضحد برای این سؤال دارنهد: مگمیهد 

این ح ی ت است که مولد دابارو دراند ُرخ داده است. مناد مگمیدیها یک پاسخ ااضح دارند: مگمید، 

اواهنهد بدوینهد مگمیهد منجهر بهه مولهد مواند این پاسخها را بپهذیرد. ۀنهها مندادان منداما مگمید نوز 

ای اسهت کهه رخ اواههد موانند بدویند )دربارو نهوزادان( ایهن منهاد مولهد دابهارهشود ا مندداباره مد

رخ اواههد ظاهراً منها راه چاره این است که بدوییم این منادی از مولد داباره است که در ۀینده  9داد.

بخش داشهته باشهد. امها حتهد ایهن ههم داد، اقتد نوزاد به اندازو کافد بارگ شهد کهه ایه ن نجهات

بگضهد از  -درست نیست، چون مخمنئ نیسهتیم کهه ایهن نهوزاد در ۀینهده مولهد دابهاره اواههد یافهت

سههد ر پذیرنههد. پهه  بههه نظههر مدبخش را مندنههوزاداند کههه مگمیههد یافتنههد، هرنهها بگههداً ایهه ن نجههات

است. ایهن  مولد دابارو احت لد در ۀیندهنوزادان،  مرین موضیح دربارو مناد مگمید برای مگمیدصحیح

عنوان مناد مولد شود ا مناد مولد دابارو ااقگد نیست؛ بنابراین، باید بهمنجر به اقون مولد داباره مند

 دابارو احت لد در یک زماند در ۀینده در نظر نرفته شود. 
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ینجا ااضح است که مفهوم مگمید برای مگت دین بهه مگمیهد نهوزدان نسهزتاً متفهاات از مفههوم اما در ا

نیهرد. عهدجدید است. عهدجدید هرنا مگمید را منهاد مولهد دابهارو احت لهد در ۀینهده در نظهر مند

گمیهد ایهن اشهخاص در ۀب شهود، موانهد مهانع از منوینهد: "ۀیها کسهد مدنویسندنان عهدجدیهد مند

(، یا "همه ش  که 47:10احت طً یک رازی نجات اواهند یافت؟" )م ایسه کنید با اع ل  کسانینه

در مسیح مگمید یافتید، احت طً یک راز مسیح را در براواهیهد نرفهت" )م ایسهه کنیهد بها لالطیهان 

دانید که اقتهد مها در پیوسهتدد بها مسهیح عیسهد مگمیهد یهافتیم، ، مرجمۀ قدیم(، یا "ۀیا مند27:3

(. رصفهاً 3:6احت طً یک رازی در امحاد با مرگ اا مگمید اواهیم یافت؟" )م ایسه کنیهد بها رامیهان 

نویهد. مگمیهد در عهدجدیهد نشهانۀ مولهد دابهاره یهافنت، عهدجدید دربارو مگمید چنین چیای را مند

ند ندهه طهارت از نناه ا ۀلاز زندند مسیحد است. ظاهراً مناسب است که این نشهانه را بهرای کسها

 رد. دهند این ااقگاً در زندنیشان ح ی ت داداریم که نشان مد

کننهد، لالزهاً ندهران عواقهب عملهد مگمیهد نهایتاً کسانینه از مگمید ای نداران طرفهداری مد .5

 نوزادان هستند. 

کنند که عمل مگمید نوزادان در زندند ااقگد کلیسا بارها باع  شده کهه کسهانینه ۀنها استدطل مد

انهد ا درنتیجهه وارت نیهاز بهه ایه ن اند، فهرض کننهد کهه مولهد دابهاره یافتهنوزادی مگمید یافتهدر 

کنند. پ  از چندین سالها، احت طً ایهن یایهل منجهر بهه حضهور شخصد به مسیح را احساد مند

عضاید که ااقگاً اعضای کلیسای مسیح نیسهتند. ا -شوددر "ج عت عهدی" مد لیرای نداراعضای 

دهند، کلیسهاهای درالهین باشهند، شود که کلیساهاید که نوزادان را مگمید مدالزته این باع  مند

سازد کهه بارهها بها یایهل بهه ۀمهوزو ۀزاد انهدیش یها انهوان دیدهر اما ۀن را کلیساید با الوص کمرت مد

 اند، اواهد جندید. یافته اارد عضویت کردهای ند که بخش مولد مازه نبد

 تعمید پ. تأثیر

ما در باط استدطل کردیم که مگمید، مناد مولد مازه یا مولد راحاند است. اما ۀیا ایهن ف ه  یهک منهاد 

برد مها مهردم را ال دد بنار مدباشد، یگند طری د که راحاست؟ یا به طری د، "اسیلۀ فید" نیا مد
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شهود، الزتهه کهه بهرای درسهتد انجهام مدبرکت دهد؟ ظاهراً درست است که بدوییم اقتهد مگمیهد به

شهود ا همچنهین ای نداران منافع راحاند نیا دارد. یگند برکت لخف ادا که با اطاعهت حاصهل مد

اوشد حاصل از اعالم عمومد ای ن شخص ا اطمینان از مصهویر جسه ند ااضهح مهرگ ا قیهام بها 

ا - ویت ا مشهویق کنهدمسیح ا شسته شدن نناهان. قخگاً ادااند مگمید را به ما داد ما ای منان را م

 نان ا ای نداراند باشد که شاهد مگمید هستند.این باید برای همۀ مگمیدیافته

 ج. رضورت تعمید

( فرمان مگمیهد را دادنهد، نزایهد 38:2( ا رسوطن )اع ل 19:28شویم عیسد )متد اقتد متوجه مد

امولیک رامد دربهارو مگمیهد، در باط، در پاسخ به دیدناه ک10است. واریبدوییم مگمید برای نجات 

است، به  واریما حدادی به این سؤال پردااتیم. بیان ایننه مگمید یا هر عمل دیدری برای نجات 

شهویم، بلنهه بها ایه ن بگهالاو "اعه ل" این مگناست که بدوییم ما ف   با ایه ن عهادل شهمرده مند

رای نجهات یهن ایهده کهه مگمیهد بهشویم. پول  رسول با اااص، یگند عمل مگمید، عادل شمرده مد

واری است، مخالف بود، با ه ن شدمد که با ایدو اتنه بهرای نجهات واری اسهت، مخهالف بهود 

 (. 12-1:5)مراجگه کنید به لالطیان 

کنند: اشاره مد 16:16کنند مگمید برای نجات واری است، لالزاً به مرق  کسانینه استدطل مد

ه ایه ن نیهاارد، از اا بهاز کهامها کسهد  یابهد،نیهرد، نجهات مدگمیهد مدۀارد ا مکسد که ای ن مد" 

ۀارنهد ایه ن مدار این است که ف   بدوییم این ۀیه دربارو کسانینه شود". اما پاسخ ۀشناواست مد

کنهد، بهدان ایننهه نوید. این ۀیه ف   دربارو مهوارد کلهد صهحزت مد، چیای مندیابندا مگمید مند

د ا مگمیهد هد، رشای  مورد نیاز برای یک مورد لیرعادی دربارو کسد که ایه ن دار طور دقیق ا جا به

نیافته را بیان کند. اما قخگاً نزاید این ۀیه اجزهاراً بنهار نرفتهه شهده ا بدهوییم دربهارو چیهای صهحزت 

 11کند که هرنا مورد نظرش نزوده است.مد

ی صلیب بود: "امراز با من در فرداد اواهد مر، بیانیۀ عیسد به دزد در حاِل مرگ بر را منونۀ ااضح

موانست قزل از مرگ بر رای صهلیب مگمیهد یابهد، امها قخگهاً ۀن راز (. این دزد مند43:23بود" )لوقا 
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موان با این استدطل که این دزد بهر اسهاد عههد قهدیم )عههدی کهه مگمیهد نجات یافت. بگالاه، مند

ننته اجتناب کهرد، چهون عههد جدیهد بها مهرگ عیسهد برای نجات واری نزود( نجات یافت، از این 

ایهن دا دزدی کهه بها اا مصهلوب  پهیش از( ا عیسهد 17:9قابل اجرا شد )مراجگه کنید بهه عاانیهان 

 (. 33 -32:19شدند، ُمرد )مراجگه کنید به یوحنا 

شهمردند مها از نناههان، در دلیل دیدر برای عدم وارت مگمیهد بهرای نجهات، ایهن اسهت کهه عادل

امها انهر 12شهود.شود، نه در مگمید ۀب کهه مگمهوطً بگهداً انجهام مدبخش ااقع مدندام ای ن نجاته

بخش، عادل شمرده شده ا نناهانش ما ابد ۀمرزیده شده، په  مگمیهد شخص در هندام ای ن نجات

  13برای بخشش نناهان ا اعخای حیات راحاند جدید واری نیست.

ت. اما برای اطاعت از مسیح واری اسهت، چهون اا فرمهان داده پ  مگمید برای نجات واری نیس

 ۀارد، مگمید یابد. هرکه به اا ای ن مد

 چ. سّن تعمید

اند، باید بپرسند: "کودکان باید در چنهد سهالدد کسانینه با استدطلهای مگمید ای نداران قانع شده

 مگمید یابند؟"

داشهته  مگتهاید کهه اعهرتاف ایه ن فد بهارگ باشهنمرین پاسخ این است که باید به اندازو کارصیح

باشند. لیرممنن است که بتوان سنر دقی د را مگیین کرد که برای همۀ کودکان بنار راد، امها اقتهد 

بینند، کنندو حیات راحاند ااقگد ا درجامد از درِک مفهوم اعت د به مسیح را مداالدین نشانۀ قانع

زته این نیازمند مدیریت محتاطانۀ کلیسا ا موضیح اوب االهدین در این صورت، مگمید جایا است. ال

هایشان است. سنر دقیق مگمید، از یک بچه به بچۀ دیدر متفاات اواهد بود ا رهاان کلیسا در اانه

موانند راهن ید حنی نه را دربارو ۀنچهه بهه نظرشهان بهرای کلیسایشهان مناسهب اسهت، اراههه نیا مد

 کنند. 
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 مرور سؤاالتی برای .2

 شانه از پاسختان ح یت کنید:نشد؟ با این سه در عهدجدید، مگمید چدونه اجرا مد .1

 جمه شده است.مر  مگمید دادنعنوان ای که در کتاب م دد بهمفهوم کلمه 

 مراجع کتاب م دسد 

 مناد مگمید 

چه کساند باید مگمید یابند؟ از شواهد کتاب م دسد ا مفهوم مگمید در پاسختان اسهتفاده  .2

 ید. کن

دهد که مگمیهد بهرای نجهات واری اسهت ا عمهل مگمیهد کلیسای کامولیک رامد مگلیم مد .3

شود. این با دیدناه مگمید کهه در ایهن فصهل ح یهت شهد، منهاید منجر به مولد داباره مدبه

 چه فرقد دارد؟

دههد کهه براالف دیدناه کامولیک رامهد، دیهدناه پرامسهتان در مگمیهد نهوزادان مگلهیم مند .4

دههد. در ایهن دیهدناه، ههدف از مگمیهد چیسهت؟ چهه ید در ااقع، نهوزادان را نجهات مدمگم

 بینید؟مفاامهاید بین اتنه در عهد قدیم ا مگمید در عهد جدید مد

انر مگمید برای نجات واری نیست، پ  ۀیا ااقگاً مهم اسهت کهه ای نهداران مگمیهد یابنهد؟  .5

 موضیح دهید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ایهد، ایهن مگمیهد بهر عنوان ای نهدار مگمیهد یافتهاید؟ چه زماند؟ انهر بههش  مگمید یافته ۀیا .1

زندند مسیحیتان چه مأایری نذاشت )انر مأایری نذاشت(؟ انر در نوزادی مگمیهد یافتیهد، 

ۀناهد از مگمیدمان چه مأایری بر مفنرمان داشت، اقتد باطاره متوجه شدید که در نهوزادی 

 اید؟مگمید یافته
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درنتیجۀ مخالگۀ این فصل، کهدام جوانهب مفههوم مگمیهد بهرای شه  ارزشهمندمر اسهت )انهر  .2

موردی هست(؟ ش  مایل اید کدام جنزه از مفهوم مگمید در کلیسهایتان بها اضهوح بیشهرتی 

 مگلیم داده شود؟

شود، ۀیا این زماند برای شهادی ا سهتایش اداسهت؟ بهه اقتد در کلیسایتان مگمید اجرا مد .3

افتهد(؟ بهه افتد )انر چیای امفهاق مدرمان در ۀن لحظه برای مگمید نیرنده چه امفاقد مدنظ

 افتد؟نظرمان باید چه امفاقد بد

مان دربارو مگمید نوزاد در م ابل مگمید ای نداران ۀیا ش  درنتیجۀ مخالگۀ این فصل، دیدناه .4

 را اصالح کردید؟ به چه طری د؟

ن را ۀ اری برای بشارت در کلیسایتان باشد؟ ۀیا ش  عملنهرد مواند کمک مؤ چدونه مگمید مد .5

 اید؟به این طریق دیده

 

 اصطالحات خاص .4

 اعالم ای ن مگتا

 مگمید ای نداران

 ج عت عهدی

Ex opere operato 

 فرا رفنت

 مگمید نوزاد
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 4-3:6رامیان 

م، در امحهاد بها مهرگ اا مگمیهد سیح عیسد مگمیهد یهافتیدانید که اقتد ما در پیوستدد با م"ۀیا مند

ی کهه مسهیح طهور  یافتیم؟ پ  با مگمید اود با اا دفن شدیم ا در مرنش رشیک نشتیم ما هه ن

 نوه پدر، پ  از مرگ زنده شد، ما نیا در زندند نو به رس بریم". اسیلۀ قدرت پُرشبه

 _______________________ 
نویم این یک ۀموزو کوچک است، موافق نیستند. مراجگه کنید. همۀ مسیحیان با دیدناه من که مد 1گ ا کوچک به فصل های بار برای مزح  ۀموزه .1

ۀنها، بسیاری از مسیحیان در نسلهای نذشته جفا دیده ا حتد کشته شدند، چون با جایداه رسمد کلیسا ا اجرای مگمید نوزدان مخالفت کردند. برای 

طور اودکار همۀ کساند راکه در یک منخ ۀ جلرافیاید اسم نزود؛ بلنه حقر براورداری از کلیسای ای نداران بود، کلیساید که بهاین مسأله رصفاً یک مر 

پذیرفت. با در نظر داشنت این موضون، مجادلۀ مگمید شامل مفاات زیادی در ماهیت کلیساست: ۀیا شخص با مولد در اانوادو شدند، مندمتولد مد

 شود یا با اعالم دااطلزانۀ ای ن؟عضو کلیسا مدای ندار، 

، صفحۀ 1940نای. ۀکسفورد: انتشارات کالرِندان، ، ایرایش نهم. ِهرنی لیِدل، راِبرت اِسنات، اِچ. اِد. جونا، ۀر. َمک کِ اندلیسد-قامود یوناندپ   دش

ا دیدر ادبیات مسیحد االیه. ایرایش االرِت بوهِر. مجدید نظر  جدیداندلیسد عهد  -ار شدن"؛ مجهول، "لرق شدن". همچنین قامود یوناند: "لوطه305

"، ا اس ، : "فرا بردن، فرا رفنت131، صفحۀ 1979.  شینانو: انتشارات دانشداه شینانو، Wm.Arndt, F. Gingrich, F.Dankerیافته موس  ا اصالح

 ایساندن، مستلرق کردن"(. ار شدن، لرق شدن،"فرا بردن اود، شسنت )در ادبیات لیرمسیحد نیا "لوطه

نوییم پول  هیچ پایۀ (، بلنه ف   مد13مواند مولد داباره بیابد )مراجگه کنید به باط، فصل نوزادی مند هیچبه این مگنا نیست که استدطل کنیم  .3

، دربارو "همه ش  که در مسیح ، مرجمۀ قدیم3:27اند. اا در لالطیان نوزادان مگمید یافته، زندند مسیحد را ۀلاز کرده همۀالهیامد نداشت که بدوید 

 کند. مگمید یافتید"، صحزت مد

 . 350( صفحۀ  ,1955St. Louis: Herder، ایرایش: جیما کانُن بَستیِزل، مرجمه: پامریک لینک، ایرایش چهارم )بنیاد اعت اد کامولیکطدای  ۀت،  .4

 .356مرجع باط، صفحۀ  .5

 .359مرجع باط، صفحۀ  .6

 .330–329فحات مرجع باط، ص .7

–163( صفحات 1988arsity and Grand Rapids: Eerdmans, V-Leicester: Interاست ) االین رسالۀ پرتداین پارانراف با اقتزاد از ِاین نراِدم،  .8

 ا با کسب اجازه استفاده شده است. 165
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ای اهد شد(. عدهولد داباره امفاق افتاده )ا نشانۀ ۀن بگداً دیده او اواهند کرد که مفرض دهند، به هرحال بگضد از پرامستانها که نوزادان را مگمید مد .9

 افتد.نویند مولد داباره در مگمید امفاق مدها ا لومریها مددیدر، از جمله بسیاری از اس فد

نوعد، دهند که بهم که مگلیم مدتالف نظر دار های متگدد پرامستان نیا اااتالف نظر دارم، بلنه با مگلیم فرقهمنها با مگلیم کامولیک رامد ادر اینجا من نه .10

ها، بسیاری از لومریها ا شان اجود دارد، اما این نظریۀ مورد اعت اد بسیاری از اس فدمگمید برای نجات واری است. انرچه مفاامهای ظریفد در مگلیم

 کلیساهای مسیح است. 

های باستاند این ۀیه را ندارند )یا مرق  نوشتهالهیامد بنار راد، چون بسیاری از دستبگالاه، مشنوک است که این ۀیه باید در ح یت از یک نظریۀ  .11

 ( ا به احت ل زیاد این ۀیه در انجیلد که مرق  در ابتدا نوشت، نزود.02-16:9

 مراجگه کنید. 22شمردند در فصل به مزح  عادل .12

 مراجگه کنید. 20برای مزح  مولد داباره، به فصل  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
653 

 مو هشتفصل بیست

 شام خداوند

 

 + مفهوم شام ادااند چیست؟ 

 + چدونه باید برناار شود؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

ادااند عیسد، دا حنم )یا ۀیین کلیساید( را بنیان نهاد که باید موس  کلیسها رعایهت شهود. فصهل 

زندند مسهیحیش اجهرا  صحزت کرد، حنمد که هر ک  ف   ینزار به نشانۀ ۀلاز مگمیدقزلد دربارو 

کنهد، حنمهد کهه بایهد بارهها در رسارس زنهدند صهحزت مد شهام اداانهدکند. این فصل دربهارو مد

 ای از ادامۀ مشارکت با مسیح رعایت شود. عنوان نشانهمسیحی ن به

 الف. خوردن در حضور خدا: یک برکت خاص در تات کتاب مقدس

 عیسد، شام ادااند را اینخور بنیان نهاد:

"لذا هنوز یام نشده بود، که عیسد نان را برداشت ا پ  از شهنرنااری ۀن را پهاره کهرده بهه 

شانردان داد ا نفت: "بدیرید ا بخورید، این است بدن من". ۀنداه پیاله را برداشت ا په  از 

شنرنااری ۀن را به شانردان داد ا نفت: "همۀ ش  از این بنوشید زیرا ایهن اسهت اهون مهن 

شود. ند ا برای ۀمرزش نناهان بسیاری ریخته مدک عهد ا پی ن نو را مأیید مد که اجرای

بدانید که من دیدر از میوو ماک نخواهم نوشید ما رازی که ۀن را بها شه  در پادشهاهد پهدرم 

 (.29-26:26مازه بنوشم" )متد 

"ایهن پیالهه هه ن : افاایهد(، این جمالت را مد23:11پول  به سنترد که دریافت کرد )اال قرنتیان 

نوشهید بهه یهاد مهن بنوشهید" شود. هرناه ایهن را مدعهد ا پی ن نوی است که با اون من بسته مد

 (.25:11)اال قرنتیان 
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های اوردن ا نوشیدن رسد، چون منونهۀیا پیشینۀ این مراسم در عهدعتیق است؟ اینخور به نظر مد

 اقتد قوم ارساهیل در م ابل کهوه سهینا اردا زدنهد، در حضور ادا، در عهد قدیم نیا موجود بود. مثالً

رفتهه  بگد از ایننه ادا ده فرمان را به ۀنها داده بود، ادا رهاان ارساهیل را فرااواند که به باطی کهوه

 رساهیل بهاطی کهوها ا با اا مالقات کنند: "موسد با هاران، ناداب، ابیهو ا هفتاد نفر از بارنان بند

 (.11-9:24ا  " )ار ادا را دیدند... اوردند ا نوشیدندارساهیل را دیدند... ندرفتند ا ادای ب

کردنهد. بگهد یهک )یهک دههم( همهۀ محصوطمشهان را م هدیم مدبگالاه، هر سال قوم ارساهیل باید ده

ناینهد مها نهام ، در ۀن منهان کهه اا برمد"در حضور یهوه اهدایتانطور ااص نفت: رشیگت موسد به

ههای رمهه ا نلهۀ اهویش را زادهیهِک للرهه ا رشاب ا رالهن، ا نخسهت دها ساکن سهازد، اود را در ۀنج

، ما بیاموزید که در همۀ رازهای زندند از یهوه ادایتان برتسید... ش  ا اههل اانهۀ شه  در بخورید

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 26، 23:14" )مثنیه به حضور یهوه ادایتان بخورید ا شادی کنیدۀنجا 

لیر از ۀن هم ادا، ۀدم ا حوا را در با  عدن نذاشت ا فراااند ۀن را به ۀنها بخشید ما بخورند )اما قزل 

از میوو درات شناات نیک ا بد(. چون هیچ نناهد در ۀن رشای  نزود ا ادا ۀنها را بهرای مشهارکت 

اداانهد با اود ا جالل دادن اود ۀفریده بود، هر لذاید که ۀدم ا حوا اوردنهد، ضهیافتد در حضهور 

 بود.

اسیلۀ ننهاه از بهین رفهت، اهدا همچنهان اجهازه داد مهردم در اقتد بگدها مشارکت در حضور ادا به

ههاید کهه در بهاط ذکهر شهد(. ایهن لهذاها احیهای نسهزد یهک میوهحضورش لذا بخورند )از جمله ده

مگیهوب ننهاه  اسهیلۀبردنهد، انرچهه بهمشارکتد بود که ۀدم ا حوا قزل از س وط در ناد ادا لذت مد

شهویم، ایلهد شده بود. اما مشارکِت اوردن در حضور ادااند که در شام ادااند از ۀن براوردار مد

کردنهد کهه بههای ننهاه هنهوز بهرت است. لذاهای قرباند عهدعتیق دامئاً بهه ایهن ح ی هت اشهاره مد

ند که بیایهد ا ننهاه ودشدند ا منتظر مسیحاید بپرداات نشده بود، چون قربانیها هر ساله منرار مد

کنهد کهه شهام اداانهد بهه مها یهادۀاری مد (. بهه هرحهال4-1:10را بردارد )مراجگه کنید به عاانیان 

 اوریم. عیسد کامالً بهای نناهامنان را پرداات، پ  حاط در حضور ادااند با شادی عظیم مد
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ست، اقتهد ادا در ۀینده اندیامر در حضور ااما حتد شام ادااند نیا منتظر لذای مشارکتد شدفت

مهری اواههد بهود، زیهرا کسهانینه در حضهور شود ا حتد اوشد عظیممشارکت در با  عدن احیا مد

اورند، نناهناراِن ۀمرزیده شده اواهند بود کهه عهدالت شهان مأییهد شهده ا دیدهر هرنها ادااند مد

نویهد: ۀینهده اسهت، مد شاره به این اهوردن در حضهور اهدا کهه درموانند نناه کنند. عیسد با امند

مهازه در پادشهاهد پهدرم  مها رازی کهه ۀن را بها شه "بدانید که من دیدر از میوو ماک نخواهم نوشهید 

کند: (. در مناشفه دربارو شام عراسد برره با رصاحت بیشرتی با ما صحزت مد29:26" )متد بنوشم

ه جشهن عراسهد بهره دعهوت "سپ  فرشته به من نفت: "این را بنوی ، اوشا به حال کساند کهه به

(. این زمان اوشد عظیم در حضور اداانهد اواههد بهود، همچنهین زمهان 9:19شوند" )مناشفه مد

 ُحرمت ا حیرت در ناد اا.

پ ، از پیدایش ما مناشفه، هدف ادا این بوده که قومش را به مشارکت با اود اارد کنهد ا ینهد از 

موانیم در حضور ادااند بخهوریم ا ست که ما مداوشیهای عظیم مجربۀ این مشارکت، این ح ی ت ا

 مری را از حضور ادا در شام ادااند به یاد ۀارد. بنوشیم. اوب است که امرازه کلیسا ح ر زنده

 ب. مفهوم شام خداوند

طور منهادین مفهوم شام ادااند پیچیده، لند ا کامل است. چیاهای متگددی در شهام اداانهد، بهه

  1شده است. نشان داده شده ا مأیید

 مرگ مسیح. .1

کنیم، این منادی از مرگ مسیح است، چون اع ل ما مصویری از اقتد ما در شام ادااند رشکت مد

کنیم، این منادی از پاره شدن بدن مسیح است؛ دهند. اقتد نان را پاره مدمرگ اا را به ما نشان مد

است. به همهین دلیهل رشکهت مرای شود، این منادی از ریخنت اون مسیح با اقتد پیاله ریخته مد

ه در شام ادااند نیا یک نون اعالمیه است: "زیرا ما اقت ۀمدن ادااند هرناه این نان را بخورید ا پیال

 (.26:11" )اال قرنتیان کنیدمرگ اا را اعالم مدرا بنوشید، 
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 مشارکت ما در مزایای مرگ مسیح. .2

(. درحالینهه 26:26این است بهدن مهن" )متهد  عیسد به شانردانش فرمان داد: "بدیرید ا بخورید،

کنیم: "من داریم، هر یک از ما با این عمل اعالم مدشخصاً به طرف پیاله رفته ا ۀن را برای اود برمد

نیهرم". ایهن کهار، منهادی از ایهن ح ی هت اسهت کهه در ماایهای ماایای مرگ مسیح را برای اهود مد

 شویم.رشیک مد حاصل از مرگ عیسد برای اود، رشکت کرده یا

 تغذیۀ روحانی. .3

کند، نان ا رشاب در شهام اداانهد نیها مها را ه نخور که لذای عادی، بدن جس ند ما را ملذیه مد

 -دههدکند. اما اینها مصویری از ملذیۀ راحاند ا اوراکد اسهت کهه مسهیح بهه جهان مها مدملذیه مد

یم این موضون بهه مها منظهیم شهده اسهت.  برای مگلدرستد که مراسمد که عیسد بنیان نهاد، ذاماً به

عیسد نفت: "ی هین بدانیهد انهر بهدن پرسه انسهان را نخوریهد ا اهون اا را ننوشهید در اهود زنهدند 

ندارید. هر که بدن مرا بخورد ا اهون مهرا بنوشهد، زنهدند ابهدی دارد ا مهن در راز ۀاهرت اا را زنهده 

ند ح ی د است. هر کهه جسهم مهرا اواهم ساات. زیرا جسم من اوراک ح ی د ا اون من نوشید

نوشد، در من ساکن است ا من در اا. ه نخوری که پدر زنهده مهرا فرسهتاد ا اورد ا اون مرا مدمد

 (. 57-53:6اسیلۀ من زنده اواهد ماند" )یوحنا من بوسیلۀ پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به

کنهد. امها انهر دربهارو اهوردن ا قخگاً عیسد دربارو اوردن جسهم ا اهون ااقگهد اهود صهحزت مند

کنهد، په  حهت ً مشهارکت راحهاند در ماایهای فدیهه را کهه اا حاصهل نوشیدن ااقگهد صهحزت مند

کند، در نظر دارد. ایهن ملذیهۀ راحهاند بهرای جهان مها بسهیار واری اسهت ا بها رشکهت در شهام مد

 شود.طور منادین نشان داده شده ا مجربه مدادااند، به

 ران.اتحاد ایامندا .4

کنند، این نشانۀ ااضهحد از امحادشهان بها ینهدیدر اقتد مسیحیان با هم در شام ادااند رشکت مد

ه ن طوری که یک نان اجود دارد، ما نیا انرچه بسیاریم یک بدن نوید: "است. در ااقع، پول  مد

 (. 17:10زیرا همۀ ما در اوردن یک نان رشیک هستیم" )اال قرنتیان  هستیم
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بهریم. نذاریم، به بگضد از مفاهیم لند شهام اداانهد پهد مدهار چیا را در کنار هم مداقتد این چ

ۀارم که اا برای مهن ُمهرد؛ در ماایهای مهرگ اا رام؛ به یاد مدمن با رشکت در ۀن، به حضور مسیح مد

نداران دیدری کهه در ایهن شهام رشکهت کنم؛ ا با همۀ ای کنم؛ ملذیۀ راحاند دریافت مدرشکت مد

 شوم. این چه دلیل بارند برای شنرنااری ا اوشد در شام ادااند است!کنند، متحد مددم

شود، این ح ی ت کهه مسهیح ایهن اما عالاه بر این ح ای د که ۀشنارا در شام ادااند نشان داده مد

عهده اسیلۀ ۀن، چیاهای ااصد را نیا بهه مها ا مراسم را برای ما بنیان نهاده، به این مگناست که اا به

کنیم، باید منررراً دا مأیید مسیح برای اهود را کند. اقتد در شام ادااند رشکت مدداده یا مأیید مد

 به یاد ۀاریم: 

 کند.مسیح، محبتش را نسبت به من تأیید می .5

-کنهداز من دعوت مددرستد که عیسد به -مموانم در شام ادااند رشکت کناین ح ی ت که من مد

فرداً ا شخصاً داست دارد. مهن  مرانان قابل رؤیت از این است که عیسد مسیح یادۀاری زنده ا اطمی

 شوم. با رشکت در شام ادااند، منررراً از محزت شخصد مسیح نسزت به اودم مخمنئ مد

 من کنار گذاشته شده است. کند که همۀ برکات نجات برایمسیح تأیید می .6

نم، این ح ی ت که اا مرا بهه حضهورش دعهوت کاقتد من با دعوت مسیح در شام ادااند رشکت مد

دهد که اا برکات فرااان برای من دارد. در ااقع من در این شام، پیشاپیش کرده، به من اطمینان مد

اا در ضهیافت اش  ابهدیعنوان عضهو اهانوادو نوشهم. مهن بههاورم ا مداز ضیافت عظیم پادشاه مد

دههد کهه در همهۀ برکهات ذیرد، به من اطمینهان مدپنشینم. اقتد ادااند مرا در این ضیافت مدمد

زمیند ا ۀس ند نیا از من است زال اواهد کهرد، مخصوصهاً در شهام بهارگ عراسهد بهرره کهه در ۀنجها 

 مناند برای من نده داشته است.

 کنم.من ایامنم را به مسیح تأیید می .7

کنم: "ادااند عیسد، من به الم مدنیرم، با این عمل اود اعنهایتاً اقتد نان ا پیاله را برای اود مد

مو نیاز دارم ا اعت د دارم که نناهانم را بزخشد ا به جانم، حیات ا سالمتد بخشهد، چهون ف ه  بها 
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موانم نجات یابم". در ااقع اقتد با اوردن نان، در پاره کردن بدِن پاره شده ا اون ریخته شدو مو مد

کنم کهه کنم، منهررراً اعهالم مهدیخهنت ۀن رشکهت مهدکنم ا بها نوشهیدن از پیالهه، در رۀن رشکت مهد

نناهانم، بخشد از دلیل رنج کشهیدِن عیسهد ا مهرنش بهود. بهه ایهن مرمیهب، لهم ا انهداه، اوشهد، 

 شنرنااری ا محزت عمیق به مسیح، به فراااند در زیزاید شام ادااند ۀمیخته شده است. 

 پ. مسیح چگونه در شام خداوند حضور دارد؟

 لیک رومی: تبدل جوهر.دیدگاه کاتو  .1

بهه بهدن ا اهون مسهیح  ااقگهاً بر اساد مگلیم کلیسای کامولیک رامد، نان ا رشاب در عشا  ربرهاند، 

نوید: "این بدن من است". به این زماند است که کشیش در مراسم عشا  ربراند مد2.شودمزدیل مد

شهود. عمهل ده( ا سهتایش مدته شهنوید، نان باط برده شده )برافراشمحد ایننه کشیش این را مد

 شیش انجام شود. مواند موس  کبرافراشنِت نان ا اعالم ایننه این بدن مسیح است، ف   مد

شهود افتد، مخابق مگلیم کامولیک رامد، فید به افراد حاو در مراسم عخها مداقتد این امفاق مد

ex opere operato"زیع شده، متناسب بها نهرایش ، اما میاان فید مو 3، یگند "با عملد که اجرا شد

شهود، قربهاند مسهیح بگالاه، هر بار که عشا  ربرهاند برنهاار مد 4دراند دریافت کنندنان فید است.

شود ا کلیسای کامولیک مراقب است که مأیید کند این یک قرباند ااقگد اسهت، نوعد( منرار مد)به

 انرچه با قرباند مسیح بر رای صلیب یند نیست. 

ایهن مگلهیم را  بنیاد اعت هاد کامولیهک،قرباند ااقگد مسیح در عشا  ربراند، طدای  ۀت در با موجه به 

 دهد: مد

 (402عشا  ربراند، یک قرباند ح ی د ا شایسته است. )صفحۀ 

هدف این قرباند در عشا  ربراند، با هدف ۀن در صلیب یند است؛ ااطً جالل یافنت اداانهد 

اره، شنرنااری ا در   (408اواست. )صفحۀ ا داماً کفر

ه برای از بین بردن اشم ا اشنود ساانت بود... قرباند عشها  ربرهاند عنوان یک قرباند کبه

عنوان قربهاند بهرای دراواسهت... نهذارد؛ بههبر بخشش نناهان ا مجازات نناهان مهأایر مد
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از کند. قربهاند عشها  ربرهاند کهه بهرای اعخای هدایای مافوق طزیگد ا طزیگد را حاصل مد

بین بردن اشم ا اشنود ساانت بود، چناننه شورای مرنهت رصیحهاً اظههار کهرده، نهه رصفهاً 

–412موانهد اراههه شهود. )صهفحات برای زندنان، بلنه برای جانهای بیچاره در بهرزخ نیها مد

413.) 

 در پاسخ به مگلیم کامولیک رامد دربارو شام ادااند بایهد نفهت کهه ااطً ایهن ایژنهد منهادین بیانیهۀ

دهد. عیسد بارها عیسد را که اعالم کرد "این بدن من است" یا "این اون من است"، مشخیص مند

مهن مهاک ح ی هد طور منهادین صهحزت کهرد. مهثالً نفهت: "کرد، بههاقتد دربارو اودش صحزت مد

( یا 9:10یابد" )یوحنا اسیلۀ من اارد شود نجات مد، هرکه بهمن در هستم( یا "1:15" )یوحنا هستم

(. بهه همهین مرمیهب اقتهد عیسهد 41:6که از ۀس ن نازل شهده اسهت" )یوحنها  من ۀن ناند هستم"

طور منادین است، نه ااقگد، ح ی د، جس ند. در ااقهع نوید: "این بدن من است"، منظورش بهمد

 اقتد اا با شانردانش نشسته ا نان را نرفته بود، نان در دسهتانش بهود، امها مت یها از بهدنش بهود ا

طور منهادین درک الزته که این برای شانردان یک امهر ۀشهنار بهود. ۀنهها طزیگتهاً بیانیهۀ عیسهد را بهه

ون من کهه بهرای شه  ااست در  عهد ا پی ن نو "این پیالهکردند. همچنین اقتد عیسد نفت: مد

د، بلنه ایهن (، قخگاً منظورش این نزود که این پیاله ااقگاً عهد جدید بو 20:22شود" )لوقا ریخته مد

 عهد جدید بود. نشاندهندوپیاله 

قربهاند مسهیح را کهه  که لا قخگیهتبگالاه، دیدناه کامولیک رامد، مگلیم ااضح عهدجدید دربهارو 

کند. کتاب عاانیان بارها بر ۀن مأکید کهرده ینزار برای همیشه برای نناهان ما انجام شد، درک مند

، مانند ۀن رهی  کهنه که هر سال با اهون دیدهری قرباند کند"نه ۀننه جان اود را بارها نوید: ا مد

بایست که اا از بنیاد عامل بارها زحمت کشیده شود؛ زیرا در این صورت مدبه منان اقدد داال مد

در اااار عامل ظاهر شد ما به قرباند اود، نناه را محو سهازد... همچنهین  یک مرمزهباشد. لنن اطن 

، مرجمهۀ 28-25:9باند شد ما نناههان بسهیاری را رفهع منایهد" )عاانیهان قر  یک بارمسیح نیا چون 

شهود، یابد یا در عشها  ربرهاند منهرار مدقدیم(. از زمان اصالحات، بیان ایننه قرباند مسیح ادامه مد
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یابیم های کامولیک رامد از دیدناه پرامستانها بوده است. اقتد درمدۀمیامرین ۀموزهیند از مخالفت

؛ م ایسهه کنیهد بها 30:19یوحنها  )"یهام شهد"،اند مسیح برای نناهامنان، یام ا کامل شد که قرب

نناهامنان پرداات شد ا نیازی نیسهت  همۀدهد که جاای (، اطمینان زیادی به ما مد3:1عاانیان 

یهن برد که مسهیح اقرباند دیدری داده شود. اما ایدو مداام قرباند مسیح، این اطمینان را از بین مد

 (. 1:8جاا را پردااته ا ادای پدر ۀن را پذیرفته ا "هیچ محنومیتد" برای ما نیست )رامیان 

 عنوان". دیدگاه لوتریها : "در، با، و تحِت  .2

مارمین لومر دیدناه کامولیک رامد دربارو شام ادااند را رد کرد، با این حهال مأکیهد کهرد کهه عزهارِت 

نیری اا ایهن نوان یک بیانیۀ ااقگد در نظر نرفته شود. نتیجههعنوعد به"این بدن من است"، باید به

، بلنه بدن جس ند مسیح "در، با، ا محهِت شودمزدیل مدنزود که نان ااقگاً به بدن جس ند مسیح 

شهوند، بلنهه . این عنارص به بدن ا اون مسهیح مزهدیل منداست حاوعنوان" نان، در شام ادااند 

شوند. ناهد ااقات منونۀ اراهه شده، این است که بدویید رص مزدیل مدبدن ا اون مسیح به این عنا

فنج نیست، امها ۀب، ه ن اس -بدن مسیح در نان حضور دارد، ه نخور که ۀب در اسفنج حضور دارد

"در، با، ا محهِت عنهوان" یهک اسهفنج حضهور دارد ا ههر جایینهه ایهن اسهفنج باشهد، ۀب ههم هسهت. 

ست. عزارمد که اشده، ااصیت ۀهرنباید در ۀهرنبا یا حضور جان در بدن های دیدری که اراهه منونه

کنیم، ۀیها رشاکهت است: "ا ناند را که پاره مهد 16:10شاید از این نظریه ح یت کند، اال قرنتیان 

 در بدن مسیح ند؟" )مرجمۀ قدیم(.

 راحاندارو ااقگیت کند که عیسد دربموان نفت که این هم درک منددر پاسخ به دیدناه لومریها مد

برای مگلیم به مها اسهتفاده  مادینوید: "این بدن من است"، از عنارص کند، اما اقتد مدصحزت مد

"ایهن پیالهه عههد ا نویهد: مر از بیانیۀ مشابه ۀن در نظر بدیهریم کهه مدکند. ما نزاید این را ااقگدمد

(. در ااقع، لومر ااقگاً به ههیچ 20:22شود" )لوقا در اون من که برای ش  ریخته مد پی ن نو است

نوید درستد در مخالفت مدکند. ِبرکوف بهطور ااقگد با کل ت عیسد عادطنه براورد مندعنوان به

. 5ۀیهد"کند که کل ت عیسد این مفهوم را داشته باشند: "این به همراه بدنم مدلومر ااقگاً کاری مد
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طور دهد عیسد بههزمینه نشان مدرا بخوانید که پیش 59-27:6در این مورد بهرت است داباره یوحنا 

کنهد، امها دامئهاً ۀن را از لحهاظ ااقگیهت راحهاند موضهیح ااقگد ا جسه ند دربهارو نهان صهحزت مد

 دهد. مد

 اعتقاِد بقیۀ پروتستانها: حضور منادین و روحانی مسیح. .3

اند کهه نهان ا رشاب در شهام دطل کردهجان کالوین ا دیدر اصالحدرایان در یایا با مارمین لومر است

نوعد، بدن ا اهون مسهیح را شهامل نشهد. بلنهه نهان ا ادااند به بدن ا اون مسیح مزدیل نشد ا به

از بدن ا اون مسیح است ا اینها نشانۀ مرهد از این ح ی هت اسهت کهه مسهیح حضهور  منادیرشاب 

 کالوین نفت: 6ااقگد داشت.

شهود. چهون مها زمانینهه منظهور شهخص، نیا نشهان داده مدبا نشان دادن یک مناد، ۀن چیا 

کنهد کهه بدویهد اا یهک منهاد پهوچ را مگیهین فریزنار اواندن اهدا نزاشهد، هرنها جهرأت مند

کرده... ا شخص دیندار به هر طری د باید این قانون را رعایت کند: ههر اقهت منهادی را کهه 

یهن چیهای کهه نشهان اد کهه ح ی هت بیند، باید فنر کند ا قانع شهو ادااند مگیین کرده، مد

داده شده، ااقگاً در ۀنجا حاو است. چرا ادااند باید مناد بدنش را در دست شه  بدهذارد، 

  7مدر ایننه بخواهد ش  را از یک مشارکت ح ی د در ۀن مخمنئ سازد؟

زهدیل با این حال کالوین مراقب بود که متفاات از مگلیم کامولیک رامد )نفت نان بهه بهدن مسهیح م

 امل بدِن مسیح بود( عمل کند. شود( ا مگلیم لومریها )نفت نان شمد

اما ما باید این حضور مسیح در شام را طوری اابت کنیم که اا را به عنرص نان متصل نننهد ا 

اضهوح از در نان محصور ننند، ا به هیچ شنلد اا را محداد ننند )همۀ این چیاههاید کهه به

  8.کاهد(جالل ۀس ند اا مد

نویند عالاه بر این ح ی ت که نان ا رشاب منهادی از بهدن ا اهون مسهیح امرازه اکرث پرامستانها مد

حضهور طور اهاص بهه راحهاندکنیم، مسهیح ههم از لحهاظ است، اقتد ما در نان ا رشاب رشکت مهد

را درستد که عیسد اعده داد در هر زمهان در پرسهتش ای نهداران حضهور داشهته باشهد: "زیه. بهدارد
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(. ا انهر اا 20:18هرجا که دا یا سه نفر بنام من جمع شوند، من ۀنجا در میهان ۀنهها هسهتم" )متهد 

طور اهاص مخصوصاً در جمع مسیحیان برای پرستش حضور دارد، پ  انتظار اواهیم داشت که بهه

و کنیم، شهامد کهه اا در ۀن حهابها اا مالقهات مهد اا،در شام ادااند نیا حاو باشهد. مها در شهام 

کنیم، در اا ا شود ما اود را به ما م دیم کند. اقتد نان ا رشاب را در حضهور مسهیح دریافهت مهدمد

درستد که حتهد کنیم". بهکنیم. ما با شنرنااری "در قلز ن از اا ملذیه مدهمۀ منافع اا رشکت مد

اواههد کهرد ا  شناسد، این موضون را بهدان ایننهه کسهد بهه اا بدویهد، درکای که مسیح را مدبچه

انتظار اواهد داشت که برکت ااصد را در طول این مراسم از ادااند دریافت کند، چون مفههوم ۀن 

ناپذیر است. اما نزاید بدهوییم مسهیح بهدان ایه ن در عمل اوردن ا نوشیدن نهادینه شده ا مفنیک

کهرده ا مها را برکهت مان حضور دارد، بلنهه اا در ۀنجها مخهابق ای منهان بهه اا بها مها مالقهات شخصد

 دهد. مد

پ  مسیح چدونه حضور دارد؟ قخگاً حضور منادین مسیح است، اما یک حضور راحهاند ااقگهد نیها 

 سم اجود دارد. باشد ا یک برکت راحاند ااقگد در این مرامد

 چ. چه کسانی باید در شام خداوند رشکت کنند؟

ف ه  د، اکرث پرامستانها موافهق انهد کهه اال با اجود مفاامهای موجود در بگضد از جوانب شام اداان

باید در ۀن رشکت کنند، چون این نشانۀ مسیحد بودن ا مداام زنهدند مسهیحد ای نداران به مسیح 

ی اورنهد ا مددههد کسهانینه بهدان شایسهتدد مداست. پول  هشدار مد نوشهند، بها عواقهب جهدر

نوشد، در ااقع محنومیت اود را اورده ا بشوند: "زیرا هر که بدان مشخیِص بدن بخورد ا مواجه مد

انهد" )اال نوشیده است. از همین راست که بسهیاری از شه  ضهگیف ا بی رنهد ا شه ری ههم افته

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 30-29:11قرنتیان 

است: "بنابراین انر کسد بخور ناشایست نان را بخهورد ا  اودۀزمایددامین اصوصیت برای رشکت، 

بنهابراین ههرک  اهود را ، نسزت به بهدن ا اهون اداانهد مرمنهب اخها اواههد شهد. پیاله را بنوشد

، زیرا کسد کهه مگنهد ا مفههوم بهدن مسهیح را بیازماید، ۀن اقت از ۀن نان بخورد ا از ۀن پیاله بنوشد
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سهازد" )اال قرنتیهان درک ننند ا از ۀن بخورد ا بنوشد، بها اهوردن ا نوشهیدن ۀن اهود را مالمهت مد

ااطر عمههل اوداواهانههه ا ، پههول  قرنتیههان را بههه11زمینههۀ اال قرنتیههان (. در پیش29 -27:11

کنهد: "اقتهد دار ههم جمهع عنوان یهک کلیسها مهوبیخ مدشان در هندام جمهع شهدن بههمالحظهبد

شوید، برای اوردن شام ادااند نیست، زیرا در هندام اهوردن ههر کسهد بها عجلهه شهام اهود را مد

نتیهان شهوند" )اال قر ماننهد در حهالد کهه دیدهران مسهت مدای نرسهنه مدهاورد ا درنتیجه عهدمد

کند که بفهمیم منظور پول  از کسهانینه "بهدان مشهخیِص بهدن" (. این به ما کمک مد20:11-21

، مرجمۀ هاارو نو(. مشنل قرنت  ایهن نزهود کهه 29:11نوشند، چیست )اال قرنتیان اورند ا مدمد

ۀنههها قخگههاً ایههن را  -کردنههدندو بههدن ا اههون اداانههد اسههت، درک مندنههان ا پیالههه را کههه نشههانده

شان نسزت به یندیدر، در زمان رشکهت در مالحظهدانستند. بلنه مشنل، عمل اوداواهانه ا بدمد

کردنهد یها "مشهخیص" درک مند یهک بهدنعنوان شام ادااند بود. ۀنها ماهیت ح ی هد کلیسها را بهه

عنوان مشخیِص بدن"، با ۀنچه که قزل از ایهن، پهول  دربهارو کلیسها بههدادند. این مفسیِر "بدان مند

: "ه ن طهوری کهه یهک 17:10شود، یگند در اال قرنتیان یک بدن در مسیح ذکر کرد، ح یت مد

زیهرا همهۀ مها در اهوردن یهک نهان رشیهک  یهک بهدن هسهتیمنان اجود دارد، ما نیا انرچه بسهیاریم 

بدن"، یگنهد "عهدم درک امحهاد ا اابسهتدد افهراد کلیسها، کهه  هستیم". پ  عزارت "بدان مشخیِص 

کنیم، بهه فنهر بههرادران ا رشکهت مهد اداانهدهه ن بهدن مسهیح اسهت". ایهن یگنهد اقتهد در شهام 

 اواهرامنان نزاشیم، در شامد که باید شخصیت اا را منگن  کنیم.

شهاید در ابتهدا فنهر  (؟27:11پ  مفهوِم "بخور ناشایست" اوردن ا نوشیدن چیست )اال قرنتیهان 

کنیم این کل ت ف   محداد ا اابسته به رفتارمان در هندام اوردن ا نوشهیدن نهان ا رشاب اسهت. 

دههد، ایهن شهامل "بهدان مشهخیِص طور ناشایست موضیح مداما اقتد پول  دربارو رشکت کردن به

م: ۀیها طهوری عمهل دهد که باید به همۀ رااب  مان در بدن مسیح فنهر کنهیبدن" است، اا نشان مد

دههد؟ دهد، بلنه عدم امحهاد را نشهان مدکنیم که رصیحاً امحاد یک نان ا یک بدن را نشان مندمد

کنههد، بلنههه دشههمند ا کنیم کههه قربههاند فداکارانههۀ اداانههدمان را اعههالم مندۀیهها طههوری عمههل مههد
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نهد بایهد بپرسهیم ۀیها طور نسرتده، "هر ک  اود را بیازماید" یگکند؟ پ  بهاوداواهد را اعالم مد

رااب  مان در بدن مسیح، در ااقع انگناسد از شخصیت اداانهدی اسهت کهه در ۀنجها بها اا مالقهات 

 اش هستیم.کنیم ا منایندهمد

طور کلد نیا باید ذکر شود: "پ  انهر در این مورد، مگلیم عیسد دربارو حضور یافنت برای پرستش به

ا نجا به ااطر بیااری که برادرت از مو شنایتد دارد، هدیه اهود ر هدیۀ اود را به قربانداه بای ا در ۀ 

پیش قربانداه بدذار ا اال برا با برادر اود ۀشتد کن ا ۀنداه برنرد ا هدیه اویش را م دیم کن")متد 

اشهیم شویم، باید مخمنئ بنوید هرناه برای پرستش حاو مدا عیسد به ما مد(. در اینج23:5-24

شان اقدام کنیم رسعت برای اصالحیدران درست است ا انر اینخور نیست، باید بهکه رااب  مان با د

طور ااص در زمانینهه بهرای شهام اداانهد ا بگد برای پرستش ادا حاو شویم. این نصیحت باید به

 شویم، بنار راد.حاو مد

 چ. سؤاالت دیگر

دهد، هیچ مگلیم رصیحد مند چه کسد باید شام ادااند را اجرا کند؟ کتاب م دد برای این سؤال

ای به نفع ای نداران کلیساست. برای پ  اودمان باید مصمیم بدیریم چه عمل حنی نه ا شایسته

استفاده در شام ادااند، یک رها مسئول باید مسئولیت اجرای ۀن را برعهده نیرد، جلونیری از سو 

ن   راحانیون ن شته شهده یها کارمنهدااواهد ف اما نزاید اینخور به نظر برسد که کتاب م دد مد

برنایدو کلیسا ۀن را انجام دهند. الزته در رشای  عهادی، کشهیش یها رههاان دیدهری کهه مگمهوطً در 

درسههتد در عشها  ربرههاند نیهها اههدمت اواهنههد کههرد. کننههد، بهجلسهات پرستشههد کلیسهها اههدمت مد

اضهوح بهه موزیهع ایهن لیسها بههمچنین شاید بگضد از کلیساها احساد کنند که عملنهرد رههای ک

شان هستند. اما لیر از اینها، به نظر عنارص متصل است ا ۀنها اواهان ادامۀ این محدادیت در عمل

رسد هیچ دلیلد ندارد که ف   کارمندان یا رههاان یها مهردان، ایهن عنهارص را موزیهع کننهد. انهر مد

مر، امحاد طور ااضحاند کمک کنند، ۀیا این بهشام ادا عنوان منونه، زنان ا مردان در موزیع عنارصِ به

 کند؟ا برابری راحاند ما در مسیح را اعالم مند
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نویهد. عیسهد ف ه  شام ادااند چند اقت ینزار باید برناار شود؟ کتاب م هدد چیهای بهه مها مند

درسهتد (. در اینجها به26:11نفت: "هرناه این نهان را بخوریهد ا پیالهه را بنوشهید..." )اال قرنتیهان 

موانیم به حنم پول  دربارو جلسات پرستشد نیا موجه کنیم: "باید همه بجههت بنها بشهود" )اال مد

، مرجمۀ قدیم(. در ااقع، اکرث کلیساها در طول ماریخ کلیسا، هر هفته که ای نداران 26:14قرنتیان 

امستان، از زمان های پر کردند. اما در بسیاری از نراهناار مدشدند، شام ادااند را بر با هم جمع مد

نزار در ماه یا دا بار یناهد ااقات  -اصالحات، مگداد دفگات برنااری شام ادااند کاهش یافته است

یافته، ف   چهار بار در سال است. انر شام ادااند طوری در ماه، یا در بسیاری از کلیساهای اصالح

رای اودۀزمهاید، اعهرتاف، شهنرنااری ا مهاند بهریای شده، موضیح داده شده ا اجرا شود کهه ز برنامه

رسد اجرای ینزار در هفته، بیش از حدر باشد ا قخگاً اجهرای منهررر ۀن ستایش باشد، پ  به نظر مند

 مواند "برای بنا" باشد. مد

 

 سؤاالتی برای مرور  .2

شود، درحالینهه شهام اداانهد بارهها در طهول چرا مگمید ف   ینزار موس  ای ندار انجام مد .1

 شود؟د ای ند اجرا مدزندن

 حداقل چهار چیا را که مناد شام ادااند است، نام باید. .2

 به ننات زیر دربارو دیدناه کامولیک رامد دربارو مزدل جوهر پاسخ دهید: .3

 شود.در ااقع نان ا رشاب در شام ادااند به بدن ا اون مسیح مزدیل مد 

 است. اقگدنوعد منرار مرگ مسیح ا یک قرباند ا عشا  ربراند، به 

در دیدناهد که اکرث پرامستانها، لیر از لومریها به ۀن اعت اد دارند، عنارص شهام اداانهد، بها  .4

بدن ا اون مسیح چه ارمزاطد دارند؟ در این دیدناه، مسیح چدونه در شام اداانهد حضهور 

 دارد؟

ام کننهدنان در شهچه کساند باید در شام ادااند رشکت کنند؟ چرا اودۀزماید بهرای رشکت .5

 ادااند مهم است؟
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

طرز جدیهدی در فنرمهان مهورد درنتیجۀ مخالگۀ این فصل، کهدام منادههای شهام اداانهد بهه .1

مأکید قرار نرفتند؟ ۀیا اکنون بگد از مخالگۀ این فصل، بهیش از قزهل مشهتاق هسهتید کهه در 

 شام ادااند رشکت کنید؟ چرا؟

شام ادااند رشکت اواهید کرد )انر موردی هست(؟ اکنهون اکنون به چه شنل متفاامد در  .2

 کننده است؟ کدام مناِد شام ادااند برای زندند مسیحیتان بسیار دلدرم

قزالً در کلیسایتان، کدام دیدناه ماهیت حضور مسیح در شام ادااند را به شه  مگلهیم داده  .3

 بودند؟ اکنون دیدناهتان چیست؟

ح هست که باید قزل از حضور در شام ادااند ۀنها را اصال  ایشنستهۀیا رااب  شخصد درهم .4

 کنید؟

ۀیا کلیسایتان باید دربارو ماهیت شام ادااند در بگضد از قسهمتها مگهالیم بیشهرتی بدههد؟  .5

 این قسمتها چیست؟

 

 اصطالحات خاص .4

 مشارکت

 ۀیین عشا  ربراند

 "در، با، ا محِت عنواِن"

 شام ادااند

 بدان مشخیِص بدن

 دحضور راحان

 حضور منادین

 مزدل جوهر
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 26-23:11اال قرنتیان 

"مگالیمد را که به ش  دادم، از اود ادااند نهرفتم ا ۀن ایهن بهود کهه عیسهد اداانهد در شهزد کهه 

مسلیم دشمنان شد، نان را نرفت ا بگد از شنرنااری ۀن را پاره کرده نفت: "این است بدن من بهرای 

یالهه را نیها برداشهته نفهت: "ایهن پیالهه پ شهام از پ  طور به یاد من بجا ۀارید." ه ن ش . این را

 نوشهید بهه یهاد مهنشهود. هرنهاه ایهن را مده ن عهد ا پی ن نوی است که با اهون مهن بسهته مد

زیرا ما اقت ۀمهدن اداانهد هرنهاه ایهن نهان را بخوریهد ا پیالهه را بنوشهید، مهرگ اا را اعهالم  .بنوشید

 کنید". مد

 ________________________ 

( صهفحات  ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979اسهت )مندالهیات نظامهفت ننتۀ زیر برنرفته از لوهی  ِبرکوف،  .1

650–651. 

لالزهاً موسه   Eucharist"شهنرنااری کهردن" اسهت. اصهخالح  eucharistiaیگند شام ادااند. این برنرفته از کلمهۀ یونهاند  Eucharist عشا  ربراندکلمۀ  .2

طور متداال در بین بسهیاری از کلیسهاهای پرامسهتان به Communion عشا  ربراندکامولینهای رامد ا اایراً موس  اس فیها نیا بنار رفته است. اصخالح 

 برای اشاره به شام ادااند بنار رفته است.

 در باط مراجگه کنید. 27در رابخه با مگمید در فصل  ex opere operatoبه مزح  اصخالح  .3

 .399صفحۀ  ) ,1955St. Louis: Herder(طدای  ۀت، بنیاد اعت اد کامولیک، ایرایش: جیما کانُن باستیِزل، مرجمه: پامریک لینچ، ایرایش چهارم.  .4

 .653، صفحه مندالهیات نظامِبرکوف،  .5

و ماهیت حضور مسیح در شام ادااند اجود داشت، هر ( دربار 1484- 1531) Ulrich Zwingliیسد دیدر، مفاامهاید بین کالوین ا یک اصالحدرای سوه .6

در  Zwingli. اما مگلیم ااقگد بیشرت دربارو مأیید حضور ااقگاً راحاند مسیح مردرد بود Zwingliطور منادین حضور داشت، اما دا موافق بودند که مسیح به

 خدانان مفاامهاید دارد. این رابخه، با بگضد از ماری

 :Philadelphia، کتابخانۀ کالسینهای مسیحد، ایرایش: جان مد.َمهک نِیهل، مرجمهه: اِف.اِل. بَِتلها، دا جلهدی )مؤسسات مذهب مسیحدجان کالوین،  .7

1960Westminster, ،)1 :1371 (4.17.10 .) 

 (. 4.17.19) 1381: 1مرجع باط،  .8
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 مو نهفصل بیست

 (: سؤاالت کلّی1) القدسعطایای روح

 

 + عخایای راحاند چیست؟ 

 + چند عخیه اجود دارد؟

 اند؟ + ۀیا بگضد از عخایا متوقف شده

 + ما چدونه عخایای راحاند را بخلزیم ا بنار بایم؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. سؤاالت کلّی دربارۀ عطایای روحانی

د را نداشهت، چهون های مربوط به عخایای راحهانمند در نسلهای نذشته، فصلکتابهای الهیات نظام

عمهدماً  سؤاطت کمد دربارو ماهیت ا کاربرد عخایای راحاند در کلیسا اجود داشت. اما قرن بیسهتم

ااطر مأایر جنزش پنخیناسهتد ا کاریامامیهک در کلیسها، شهاهد عالقهۀ فااینهده ا قابهل موجهه بهه به

بگضد از سؤاطت کلرد دربارو عخایای راحاند اهواهیم  ما در این فصل، اال به 1عخایای راحاند بود.

ۀسها( متوقهف پرداات، بگد این سؤال ااص را بررسد اواهیم کرد که ۀیها بگضهد از عخایهای )مگجاه

 اند. در فصل بگدی، مگلیم عهدجدید را دربارو عخایای ااص، مجایه ا محلیل اواهیم کرد. شده

عخیهۀ راحهاند، ههر ایای راحهاند را اینخهور مگریهف کنهیم: موانیم عخاما پیش از ۀلاز این مزح  مد

. این مگریهف نسهرتده شهامل رادال دد است ا در هر ادمت کلیساید بنار مدمواناید از سوی راح

عخایای مربوط به مواناییهای طزیگد است )از جملهه مگلهیم، رحمهت یها امهور اداری( ا عخایهاید کهه 

کمرت مربوط به مواناییهای طزیگد هستند )از جمله، نزورت، شفا رسند ا ۀسا" به نظر مدبیشرت "مگجاه
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؛ اال 8-6:12بههرد )در رامیههان یهها مشههخیص ارااح(. چههون اقتههد پههول  عخایههای راحههاند را نههام مد

کنههد. امهها همههۀ (، هههر دا نههون عخیههه را ذکههر مد11:4ا افسسههیان  28، 10-8:12؛ 7:7قرنتیههان 

نوید همهۀ عخایهای راحهاند اضوح مدر نشده، چون پول  بهمواناییهای طزیگد انسانها در اینجا ذک

(، عخایاید که بهرای 11:12باید موس  "کار یک راح ااحد" در ااتیار ما نذاشته شود )اال قرنتیان 

( ا همهۀ ۀنهها بایهد بهرای "م ویهت ]مههذیب[" )اال 7:12"ایریت یام مردم" عخا شده )اال قرنتیان 

 بنار راند.( یا بنای کلیسا 26:14قرنتیان 

 عطایای روحانی در تاریخ فدیه. .1

کرد ا به طری ههای ال دد در عهدعتیق مشلول کار بود، مردم را به سوی ای ن هدایت مدقخگاً راح

طور کلرهد کرد. امها بههقابل موجه در اشخاص کمد، از جمله موسد یا سموهیل، داااد یا ایلیا کار مد

کرد. بشارت مأایرنذار کمد در ملتها ا قدرت کمرتی عمل مدال دد در زندند اکرث ای نداران براح

بود، اارا  ارااح نزود، مگجهاات شهفا رایهج نزهود )انرچهه امفهاق افتهاد، مخصوصهاً در اهدمت ایلیها ا 

ه الیشع(، نزورت، محداد به مگداد کمد از انزیا یا نراه کوچند از انزیا بود ا مجربۀ ایلد کمد از ۀنچ

، "قهدرت رسهتاایا" بهر ننهاه 10:3ان ا فیلیپیه 14 -1:6ید با موجه به رامیهان که ای نداران عهدجد

 نامند، اجود داشت. مد

ال دد با پُری ا قدرت عهد جدید بر کلیسها، در پنخیناسهت امفهاق افتهاد. بهه ایهن مرمیهب، ناال راح

طهرف انزیهای  ال هدد کهه ازۀلاز شد ا عهد مازو موامنندسازی موس  راح ای در ماریخ فدیهعرص مازه

دا ۀمده بود؛ عرصه عههد جدیهد ( بر قوم ا29-28:2عهدعتیق نزورت شده بود )م ایسه کنید با یوهیل 

ۀلاز شده بود. یند از ایژنیهای این عرص جدید، موزیع نسرتدو عخایای راحاند بر همۀ کساند بهود 

-ر، لالمان ا کنیاانان، مردان جوان ا مردان پیپرسان ا دارت -شدندکه در این عهد جدید سهیم مد

ال هدد را دریافهت کردنهد ا انتظهار داشهتند کهه بنهابراین همهۀ افهراد همدد قدرت عههد جدیهد راح

 کنند. عخایای راحاند را هم دریافت مد
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 هدف عطایای روحانی در عرص عهدجدید. .2

د. عخایای راحاند برای مجهیا کلیسا عخا شده ما ادمت اش را ما زمهان بازنشهت مسهیح ادامهه دهه

کشید، از یح را مدمس ار ظهور ادااند ما عیسدنوید: "ش  در حالد که انتظپول  به قرنتیان مد

(. در اینجها اا داشهنت عخایهای 7:1نصیب نیستید" )اال قرنتیهان ال دد بدیک از عخایای راحهیچ

کهرده ا راحاند ا جایداهشان در ماریخ فدیهه )انتظهار بهرای بازنشهت مسهیح( را بهه ینهدیدر مهرمز  

کند که عخایا برای داراِن بین صهگود مسهیح ا بازنشهت اا بهه کلیسها عخها شهده اسهت. پیشنهاد مد

نوید: "لنن هندامد که کامل ۀیهد، همچنین پول  مشتاقانه منتظر زمان بازنشت مسیح است ا مد

ایای خدهد که این ع، مرجمۀ قدیم(، این نشان مد10:13جاهد نیست اواهد نردید" )اال قرنتیان 

ا زمان بازنشت مسیح عمل اواهنهد کهرد ا موسه  چیها بهارنرتی ذکر شده( م 9-8"جاهد" )در ۀیات 

( بهرای 1:8ال هدد بها "قهدرت" )اعه ل درستد که در پنخیناست، ناال راحبه 2برکنار اواهند شد.

اههد یای که مها بازنشهت مسهیح ادامهه او چ -(8:1مجهیا کلیسا بود ما انجیل را موعظه کند )اع ل 

کنهد کهه بایهد "بنوشهید کهه در یافت. پول  در بنارنیری عخایای راحاند به ای نداران یادۀاری مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 12:14بنای کلیسا مرقرد کنید" )اال قرنتیان 

کنند، بلنه پیشاپیش طگمد از منها کلیسا را ما زمان بازنشت مسیح مجهیا مداما عخایای راحاند نه

کنهد در همهۀ سهخنان ا دانهش اهود "لنهد" باشد. پول  به قرنتیهان یهادۀاری مدا مدعرص ۀینده نی

نصهیب" نیسهتند ال هدد بداند ا نتیجۀ این دالتمندی این بود که "از هیچیهک از عخایهای راحشده

؛ 22:1ال ههدد در ایههن عرصهه یههک "ضههامن" )دام قرنتیههان (. ه نخههور کههه راح7، 5:1)اال قرنتیههان 

ال هدد در ماسهت کهه مر راح( برای کارهای کامل14:1؛ افسسیان 5:5دام قرنتیان م ایسه کنید با 

مر ال هدد نیها پیشهاپیش طگهم کارههای کامهلدر عرص ۀینده امفاق اواهد افتهاد، په  عخایهای راح

 دهد که در عرص ۀینده از ۀِن ما اواهد بود.ال دد را به ما نشان مدراح
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، حاکد از مشخیص بیشهرتی اسهت کهه در هندهام بازنشهت به این مرمیب، عخایای بینش ا مشخیص

مسیح اواهیم داشت. عخایای علم ا حنمت، حهاکد از حنمهت بیشهرتی اسهت کهه اقتهد "اهواهم 

، 12:13شناات، چناننه نیا شهنااته شهدم"، از ۀِن مها اواههد بهود )م ایسهه کنیهد بها اال قرنتیهان 

دهد که اقتهد مسهیح بهدنهای را به ما مدمرجمۀ قدیم(. عخایای شفا، پیشاپیش طگم شفای کاملد 

موان برای همۀ عخایای دهد، این شفا از ۀِن ما اواهد بود. عزارات مشابه را مدقیام کرده را به ما مد

ن عخایا باید در کلیسها منجهر بهه امحهاد ا امنهای بیشهرت بهه ینهدیدر شهود  عهدجدید یافت. حتد منور

در امحههاد،  ن( ا ایههن منههور 13:4؛ افسسههیان 25-24، 13-12:12)مراجگههه کنیههد بههه اال قرنتیههان 

 پیشاپیش طگم امحادی را به ما نشان اواهد داد که ای نداران در ۀس ن اواهند داشت.

 چند عطیه وجود دارد؟ .3

بهه فهرسهت زیهر  3برنهد.رساطت عهدجدید عخایای راحاند ااصد را در شش عزارت متفاات نهام مد

 موجه کنید:

 28:12اول قرنتیان 

  5ولرس .1

 نزد .2

 مگلم .3

 مگجاات .4

 انوان شفاها .5

 مددکاران .6

 مدیریت .7

 زبانها .8

 10-8:12اول قرنتیان 

 کالم حنمت .9
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 کالم علم .10

 ای ن .11

 (عخایای شفا5)

 ( مگجاات4)

 ( نزورت2)

 . مشخیص ارااح12

 ( زبانها8)

 . مفسیر زبانها13

  4 4:11افسسیان 

 رسول (1)

 نزد (2)

 مزرشر  .14

 مگلم-شزان .15

 8-6:12رومیان 

 ( نزورت2)     

 ادمت .16

 گلیم دادنم (3)

 مشویق کردن .17

 کمک به نیازمندان .18

 رهای .19

 رحم ا شف ت به دیدران .20
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 7:7اول قرنتیان 

 ازداا  .21

 مجررد .22

 11:4اول پطرس 

 دهد(کند )عخایای متگدد را محت پوشش قرار مدهر که اعظ مد

 دهد(کند )عخایای متگدد را محت پوشش قرار مدهر که ادمت مد

اً متفاات اند. هیچ فهرستد همهۀ ایهن عخایها را نهدارد ا ههیچ ۀشنار است که همۀ این فهرستها نسزت

کنهد کهه در دا عخیهه را ذکهر مد 7:7ای در همۀ عخایا ذکر نشده است. در ااقع، اال قرنتیان عخیه

نویهد: "ههر که  زمینهۀ صهحزت دربهارو ازداا  ا مجهررد مدفهرستهای دیدهر نیسهت: پهول  در پیش

دارای یک عخاسهت ا دیدهری دارای عخهاید دیدهر" )مرجمهۀ از ادا یافته است؛ یند 6عخاید ااص

 هاارو نو(. 

کهرد بهرد، سهگد مندطور اهاص نهام مددهند که اقتد پول  ایهن عخایها را بههاین ح ایق نشان مد

شود )اا در اال قرنتیهان فهرست جامگد از عخایا مهیه کند. انرچه ناهد ااقات یک مرمیزد دیده مد

دههد، امها زبانهها در ۀاهر اسهت(، بهه نظهر انزیا ا سوم مگله ن را قهرار مد، اال رسوطن، دام 28:12

های متفاات عخایاید را کهه طور مصادفد، یک مجموعه از منونهطور کلد، پول  م ریزاً بهرسد بهمد

 رسید، ذکر کرده است. به ذهن مد

محهت پوشهش قهرار بگالاه، بگضد از عخایای مذکور در بخشههای نونهانون، مها حهدادی، ینهدیدر را 

( شهزیه عخیهۀ رههای 28:12، اال قرنتیهان kybernesisدهند. شنرد نیست که عخیۀ مدیریت )مد

موانسهت بهرای بسهیاری از ( ا احهت طً ههر دا اصهخالح مد8:12، رامیان ho proistamenosاست )

وارد، پول  یهک (. بگالاه، در بگضد از م11:4مگلم دارند، بنار راد )افسسیان  -کسانینه م ام شزان
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کنهد )از جملهه کنندو ۀن شهخص اسهت، ذکهر مدعمل ا در موارد دیدر، اسم مربوطهه را کهه موصهیف

ا افسسههیان  28:12، امهها "نزههد" در اال قرنتیههان 10:12ا اال قرنتیههان  6:12"نزههورت" در رامیههان 

11:4 .) 

اواهیم عمل کنیم. پ  چند عخیۀ مختلف اجود دارد؟ ف   بستدد به این دارد که با چه دقتد مد

موانیم فهرست بسیار کوماهد را که شامل دا عخیهه اسهت، مخهرح کنهیم، ماننهد پهرتد در اال ما مد

کند". در این فهرسهت کهه ف ه  شهامل دا کند" ا "ۀننه ادمت مد: "کسد که اعظ مد11:4پرتد 

نهد یۀ ۀنهها در نیرد، چون همعنرص است، پرتد همۀ عخایای مذکور در فهرستهای دیدر را در برمد

های دیدِر عخایا شامل عخایای علهم )از جملهه مشهخیص ارااح، نیرند. م ولهاز این دا م وله قرار مد

کالم حنمت ا کالم علم(، عخایهای قهدرت )از جملهه، شهفا، مگجهاات ا ایه ن( ا عخایهای سهخرناند 

)زبانها، مفسیر ا نزورت( است.
ل دههیم، از جملهه نیمهوانیم فهرسهت طهوطنیرتی مشهپه  دابهاره مد 7

 ای که در باط ذکر شد.فهرست بیست ا دا عخیه

ن شهدفت اندیای از عخایهای راحهاند ننتۀ همۀ اینها در این است که ف   بدوییم ادا به کلیسا منهور

مچون مزارشاِن امین هنوید: "های فید نونانون ااست. در ااقع، پرتد مددهد ا همدد نشانهمد

، مرجمهۀ 10:4اید ادمت کنید" )اال پهرتد ندیدر را با هر عخاید که یافتهبر فید نونانون ادا، ی

است، یگند "داشنت بخشها ا جوانهب بسهیار؛ داشهنت  poikilosهاارو نو؛ کلمۀ "نونانون"، در اینجا 

ن بسیار"(.  منور

نتیجۀ عملد این مزح ، این است که ما بایهد اواههان شناسهاید ا قهدرداند از کسهاند باشهیم کهه 

مواند متفاات از انتظارات مها دربهارو یایشان متفاات از عخایای ماست ا کسانینه عخایایشان مدعخا

یک عخیۀ ااص باشد. بگالاه یهک کلیسهای سهامل، عخایهای بسهیار نونهانون اواههد داشهت ا ایهن 

نونانوند نزاید منجر به فراپاشد شود، بلنه باید بهه امحهاد بیشهرت در بهین ای نهداران کلیسها منجهر 

( این است کهه بدویهد 26-12:12شود. کلر ننتۀ پول  در قیاد بدن با اعضای بسیار )اال قرنتیان 

موانهد بهه   چشهم مندپادا ما را با این مفاامها در بدن نذاشته ما بتوانیم بهه ینهدیدر منیهه کنهیم."
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بهرعن ،  موانهد بهه پها بدویهد: "بهه مهو احتیها  نهدارم."دست بدوید: "محتا  مو نیسهتم." یها رس مند

؛ 22-21:12انهد اجودشهان بهیش از همهه واری اسهت" )اال قرنتیهان ظاهر ضهگیفاعضاید که به

 (.6-4م ایسه کنید با ۀیات 

 تواند متفاوت باشد.قدرت عطایا می .4

نوید انر عخیۀ نزورت داریم، باید ۀن را "به فرااور ای نهد کهه داریهم" بنهار بهایم )رامیهان پول  مد

مواند با قدرت بیشرت یا کمهرت در اشهخاص مختلهف یها در این است که عخیه مد (، نشاندهندو6:12

مواند به میمومااد یهادۀاری کنهد: ه ن شخص، به مرار زمان شنل بدیرد. به همین دلیل پول  مد

اهواهم مواند بدویهد: "مد( ا مد14:4موجه نزاش" )اال میمومااد "نسزت به عخیۀ راحاند اود بد

(. ممنهن بهود 6:1ار ندهاه داری" )دام میمومهااد اد مو بیهاارم مها ۀن را همیشهه شهگلهاین عخیه را بی

اش ضگیف شود، ظاهراً از طریق عدم بنارنیری منررر، ا پول  بهه اا میمومااد اجازه بدهد که عخیه

ن کند که با بنارنیری این عخیه، ۀن را محریک کند ا به این مرمیب، ۀن را م ویت کند. ایهیادۀاری مد

شویم که قدرت ا مأایرنذاری بسهیاری از عخایها، بها بنهارنیری ۀار باشد، چون متوجه مدنزاید مگجب

 گلیم، مشویق، مدیریت یا ای ن. مشود، اواه بشارت باشد یا ۀنها بیشرت مد

موانند قدرت مختلفد داشته باشند. انر به ینهد از دهند که عخایای راحاند مداین متون نشان مد

نر کنیم، اواه مگلیم یا بشارت، نزورت یا شفا باشد، باید بدانیم کهه در ههر ج عتهد، احهت طً عخایا ف

کساند اواهند بود که در بنارنیری ایهن عخیهه بسهیار مأایرنهذار اواهنهد بهود، شهاید بها بنهارنیری 

ر ای دیدهای دیدهر در ایهن عخیهه، قهدرت متگهادلد دارنهد ا عهدهطوطند مدت ا مجربه باشد، ا عهده

ن در قهدرت عخایهای  احت طً این عخیه را دارنهد، امها ف ه  در حهاِل بنهارنیری ۀن هسهتند. ایهن منهور

ال هدد راحاند، اابسته به مرکیب مأایر الهد ا انساند اسهت. ایهن مهأایر الههد، عمهل م تدرانهۀ راح

. مأایر انساند (11:12فرماید" )اال قرنتیان است که "اا ۀنها را مخابق ارادو اود به هر ک  عخا مد

برنرفته از مجربه، مگلیم، حنمت ا مواناید طزیگد در بنارنیری ۀن عخیه است. مگموطً ممنن نیسهت 

شوند، ا ااقگاً طزم نیست که ۀن را که بدانید هر بار ما چه حدر مأایرات الهد ا انساند با هم مرکیب مد
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( ا 7:4از طرف اداست )اال قرنتیهان بدانید، چون حتد مواناییهاید که به نظرمان "طزیگد" است، 

 در کنرتل حاکمیت ااست.

کند: یک مواناید باید چ در قدریند باشهد مها بتهوانیم اما این ما را به سوی سؤال جالزد هدایت مد

ۀن را عخیۀ راحاند بنامیم؟ مثالً یک نفهر بایهد مها چهه انهدازه موانهاید مگلهیم دادن داشهته باشهد کهه 

رت لیم دارد؟ یا یک نفر ما چه اندازه باید در بشارت مأایرنذار باشد ما عخیۀ بشابدوییم که اا عخیۀ مگ

را در اا مشخیص دهیم؟ یا یک نفر چند بار باید پاسخ به دعا بهرای شهفا را بزینهد مها بتهوانیم بدهوییم 

 عخیۀ شفا دارد؟

 دربهارو ایهن ه پهول  مگمهوطًدهد، اما این ح ی هت کهکتاب م دد مست ی ً به این سؤال پاسخ مند

نوید ( ا این ح ی ت که پرتد هم مد12:14کند )اال قرنتیان عخایا، برای بنای کلیسا صحزت مد

ای را دریافت کرده باید به یاد داشته باشهد کهه بهرای "دیدهران" بنهار نیهرد )اال پهرتد هر که عخیه

دانستند که ۀن در قهوی مدعنوان مواناییهاید را به کند که پول  ا پرتد، عخایا(، پیشنهاد مد10:4

اند )ماننهد نزهورت یها بود که برای ایریت کلیسا بنار راد، اواه برای ج عتد کهه بها ههم جمهع شهده

مگلیم(، یا برای افراد مجاا در زمانهای نونانون در ج عت )مانند کمک یا مشویق(. احهت طً در ایهن 

کند که همه از همۀ عخایها یها یهک اری مدموان با قخگیت سخن نفت، اما پول  به ما یادۀ مورد مند

اضوح بها یهک مجموعهه از سهؤاطمد کهه پاسهخش عخیۀ ااص براوردار نیستند. اا در اینجا نسزتاً به

کننهد؟ یها کند: "ۀیا همه رسول یا نزد یا مگلم هستند؟ ۀیها همهه مگجهاه مد"ایر" است، صحزت مد

کننهد؟" )اال ویند؟ یا همه زبآنها را مرجمه مدنیا همه به زبآنها سخن مدۀ دارند؟ دادن قدرت شفا

 (.30-29:12قرنتیان 

اضوح منتظر پاسخ "ایر" برای هر سؤال اسهت. قزل از هر سؤال( به meمنت یوناند )با حرف اضافۀ 

 نویند.بنابراین، مثالً همه مگلم نیستند، همه عخیۀ شفا ندارند، همه به زبانها سخن مند

دهنهد". با موجه به کلمۀ مگلیم دادن، "مگلهیم مد نوعدبهم ندارند، اما همه اما انرچه همه عخیۀ مگلی

حتد کسانینه هرنا رایای مگلیم در کالسهای کانون شادی را نداشتند، داستانهای کتاب م هدد را 
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درسهتد کهه موسهد بهه ارساهیلیهها به -برای فرزندانشان اوانده ا مفههوم اش را موضهیح اواهنهد داد

(، کالم ادا را در حیِن نشسهنت در اانهه 7:6کار را با فرزندانشان انجام دهند )مثنیه  فرمان داد این

یا رفنت در راه به ۀنها موضیح دهند. پ  از یک طرف باید بدهوییم همهه، عخیهۀ مگلهیم ندارنهد. امها از 

ن طرف دیدر باید بدوییم یک مواناید کلرد در مورد عخیهۀ مگلهیم اجهود دارد کهه همهۀ مسهیحیان از ۀ 

براوردارند. راش دیدر در بیان این مخلب این است که بدوییم ای نداران، همۀ عخایهای راحهاند را 

 ندارند، اما مواناییهای کلرد دارند که شزیه به هر یک از عخایاست ا همۀ مسیحیان ۀن را دارند. 

، امهها همههۀ دادی از عخایهها بزینههیم. همههۀ مسههیحیان عخیههۀ بشههارت ندارنههدمههوانیم ۀن را در مگههمهها مد

مسیحیان این مواناید را دارند که انجیل را به همسایدانشان اعالم کنند. همۀ مسیحیان عخیهۀ شهفا 

مواننهد در نهاد اهدا بهرای شهفای داسهتان یها اویشهااندان ندارند، اما به هرحال همۀ مسهیحیان مد

 کنند.بی رشان دعا کنند ا این کار را مد

منها در بین دارندنان اش قدرت متفهاامد یدر، از جمله نزورت، نهموانیم بدوییم عخایای دما حتد مد

دارد، بلنه در بگضد از مواناییهای کلرد در زندند هر مسیحد، مانند یندیدرند. مثالً انهر نزهورت )بهر 

درستد، همه ۀن را ۀارد" باشد، پ  به، "ناارش چیای که ادا به ذهن مد 8(30اساد مگریِف فصل 

الزدیههه چیاههاید را بها کنند، چون همه این مجربه را ندارنهد کهه اهدا فدربه مندعنوان عخیه مجبه

راحتد در اجهت ن مسهیحیان اعهالم کننهد. امها اضوح ا قدرت بسیار به ذهن شان ۀارد ما بتواننهد بهه

احت طً هر ای نداری، یک زماند احساد کرده که ادا نیاز به دعا برای داستد در داردسهتها را بهه 

ۀمیای را به کسد در فاصلۀ دار بنویسد یها بها اا یهاد بدیهرد ا اش ۀارده، یا ایننه کالم مشویقذهن

شهوند کهه بگد متوجه شده که این دقی اً ه ن چیا مورد نیاز در ۀن لحظه بود. عهدو کمهد مننهر مد

نامیهده یهۀ نزهورت شهان ۀارد ا انرچهه ایهن عخ نالزدیههه بهه ذههادا با حاکمیهت اش، ۀن نیهاز را فد

شود، اما مواناید کلرد برای دریافت هدایت یا راهن ید ااص از طرف اداست که شزیه امفاقد مند

 کند.مر عمل مددهد، اما در سخح ضگیفاست که در عخیۀ نزورت رخ مد
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ننتۀ همۀ مخالب این مزح ، ف ه  ایهن اسهت کهه بدهوییم عخایهای راحهاند، ۀنخهور کهه مهردم فنهر 

های شههدید یهها پیرشههفته از ز "عههالَم دیدههر" نیسههت. بسههیاری از ۀنههها ف هه  منونهههکننههد، مرمههوز ا امد

کننهد. ننتهۀ مههم شهان مجربهه مدالگاده است کهه بسهیاری از مسهیحیان در زندندهای اارقپدیده

موان از این مزح  بدست ۀارد، این است که انرچه ادا عخایا را به ما عخها کهرده، امها دیدری که مد

ول استفادو مؤار از ۀنها هستیم ا باید در پد رشد در بنارنیری ۀنها باشیم مها کلیسها ما همچنان مسئ

 مند شود. بتواند از ماایای بیشرت این عخایاید که ادا اجازه داده که ما ناظرشان باشیم، بهره

 کشف و طلبیدن عطایای روحانی. .5

سهادند شان چیست. اا بهاندایای راحکرد ای نداران اواهند دانست که عخظاهراً پول  فرض مد

نوید از عخایایشان بهه طری ههای نونهانون اسهتفاده کننهد: به کسانینه در کلیسای رام هستند، مد

انهر کمهک بهه نیازمنهدان  "انر عخای کسد نزورت است، ۀن را متناسب با ای ن اش بهه کهار نیهرد...

انجام دهد. ا انر رحهم ا شهف ت  است، با سخاات چنین کند. انر رهای است، این کار را با جدیرت

رو نهو(. همچنهین ، مرجمهۀ ههاا8-6:12به دیدران است، شادمانه به این کار مشلول باشد" )رامیهان 

نوید چدونه از عخایایشان اسهتفاده کننهد، امها دربهارو کشهف سادند به اوانندنان اش مدپرتد به

ون ادا، یندیدر را با ههر عخهاید ناننوید: "همچون مزارشاِن امین بر فید نو این عخایا چیای مند

 اارو نو(.ه، مرجمۀ 10:4اید ادمت کنید" )اال پرتد که یافته

اما انر بسیاری از اعضای کلیسا ندانند که ادا چه عخیه یا عخایای راحاند به ۀنها بخشیده، چه کار 

ی عخایای نونهانون کنیم؟ در این موارد، رهاان کلیسا باید بپرسند ۀیا فرصتهای کافد برای بنارنیر 

کنند. انرچه فهرست عخایای مخهرح شهده در عهدجدیهد، جهامع نیسهت، امها قخگهاً ن خهۀ فراهم مد

رشان اوبد برای کلیساهاست که بپرسند ۀیا حداقل فرصتد برای بنارنیری این عخایها اجهود دارد. 

ه یا شهاید اجهازو انر ادا کساند را با عخایای ااص در کلیسا نذاشته، اقتد این عخایا مشویق نشد

بنارنیری نداشته باشند، این افراد در ادمت مسیحد شان کالفهه ا ناکهام اواهنهد شهد ا شهاید بهه 

 کلیسای دیدری براند که عخایایشان به نفع کلیسا بنار راد.
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شود که عخایای راحاند بیشهرت را بخلزیهد. بگد از سؤال کشف عخایای شخص، این سؤال مخرح مد

دههد: "بها شهوق زیهاد اواههان بههرتین عخایها باشهید" )اال قرنتیهان رمهان مدپول  به مسهیحیان ف

نوید: "پ  همیشه در پد محزت باشید ا در عین حال مشتاق دریافت عخایهای ( ا بگداً مد31:12

(. پههول  در ایههن 1:14ال ههدد ا مخصوصههاً عخیههۀ پیشههدوید ]نزههورت[ باشههید" )اال قرنتیههان راح

کنهد، چهون در اال قرنتیهان هرتین عخایا" یا "عخایهای برمهر" مگریهف مدزمینه، منظورش را از "بپیش

کنههد ا منههرار مد ،meizon)نههار بههرده )یونههاند بههرای "بهههرتین" ب 31:12ای را کههه در کلمههه 5:14

نویهد کند، از کسهد کهه بهه زبآنهها سهخن مدنوید: "زیرا اهمیت کسد که پیشدوید ]نزوت[ مدمد

توانهد سهخن اا را مرجمهه منایهد مها کلیسها م ویهت ]بنها[ شهود" )اال بیشرت است، مدر ایننه کسهد ب

کننهد. ( در اینجا عخایای "برمر"، عخایاید هستند که کلیسا را بیشرت مههذیب ا بنها مد5:14قرنتیان 

نویهد: "از ۀنجها کهه مشهتاق مجلیهات راح این با بیانیۀ پول  در چنهد ۀیهۀ بگهد سهازنار اسهت کهه مد

، مرجمهۀ ههاارو نهو(. بههرتین 12:14بنای کلیسا مرقرهد کنیهد" )اال قرنتیهان هستید، بنوشید که در 

 کنند ا نفع بیشرتی برای دیدران دارند.عخایا، عخایاید هستند که کلیسا را بیشرت بنا مد

اما ما چدونه عخایای راحهاند بیشهرت را بخلزهیم؟ اال بایهد ۀنهها را از اهدا بخلزهیم. پهول  مسهت ی ً 

نوید، باید دعا کند که قهادر بهه مرجمهۀ پیهام اهود باشهد" که به زبآنها سخن مد نوید: "ۀن کسدمد

نویهد بایهد از اهدا ، جایینهه یگ هوب بهه مهردم مد5:1؛ م ایسه کنید با یگ وب 13:14)اال قرنتیان 

ههای درسهت حنمت بخلزند(. بگد، کسانینه اواهان عخایهای راحهاند بیشهرت هسهتند، بایهد اندیاه

ر عخایای راحاند ف   برای این طلزیده شوند که شخص بتوانهد مشههورمر شهود یها داشته باشند. ان

نفوذ ا قدرت بیشرتی داشته باشد، این قخگاً در نظر ادا اشتزاه است. این اندیهاو شهمگون جهادانر 

بود که نفت: "ه ن قدرت را به مهن ههم لخهف کنیهد مها بهر ههر کهه دسهت بدهذارم  19:8در اع ل 

(. بسهیار مرسهناک اسهت کهه 22-21د" )مراجگهه کنیهد بهه مهوبیخ پهرتد در ۀیهات ال دد را بیابهراح

بخواهیم عخایای راحاند یا شهرت در کلیسا ف   برای جالل اودمان باشد، نه جالل اهدا ا کمهک 

ااطر محزت به به دیدران. بنابراین کسانینه اواهان عخایای راحاند هستند، باید اال بپرسند ۀیا به
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طلزند، چون کسهانینه عخایهای راحهاند بارنهد جه به ادمت به نیازهایشان ۀن را مددیدران ا با مو 

 (. 3-1:13دارند، اما "محزت ندارند"، در نظر ادا "هیچ" هستند )م ایسه کنید با اال قرنتیان 

پ  از ۀن، شایسته است که به دنزال فرصتهاید برای ۀزمودن ۀن عخیه باشید، مانند کسد که سهگد 

اش را کشف کند، مانند موضیح باط. نهایتاً، کسانینه اواهان عخایهای راحهاند بیشهرت هکند عخیمد

اواهد عخایای بیشرتی به هستند، باید به بنارنیری عخایای کنوند اود ادامه دهند ا انر ادا مند

 ۀنها بدهد، باید قانع باشند. اهادمد کهه قنخارههایش "ده برابهر" شهده بهود، مهورد مأییهد اربهاب قهرار

-16:19نرفت، اما اادمد که قنخارش را در یک کیسه پنهان کرد ا کاری ننرد، محنهوم شهد )لوقها 

دهههد کههه مهها مسههئول بنههارنیری ا مههالش بههرای افههاایش ه مهها نشههان مدایههن قخگههاً بهه -(20-23، 17

یهد عنوان ناظران یا مزارشانش به ما عخا کرده است. ما بااستگدادها یا مواناییهاید هستیم که ادا به

ال دد م سیم شده، این موضهون را با یادۀاری ایننه عخایای راحاند به هر کسد "مخابق ارادو" راح

( ا ایننه "ادا جای مناسزد را به همه اعضهای بهدن مخهابق 11:12به مگادل برسانیم )اال قرنتیان 

کند که ری مد(. به این مرمیب پول  به قرنتیان یادۀا 18:12ارادو اود بخشیده است" )اال قرنتیان 

یهک از مها نهایتاً موزیع عخایا محت ارادو حاکم اداست ا این برای ایریت کلیسها ا ماسهت کهه هیچ

همۀ عخایا را نداریم ا نیاز اواهیم داشهت کهه دامئهاً بهه کسهانینه عخایهای متفهاامد دارنهد، اابسهته 

مها را  این مالحظات باید طلزیم به ما عخا کند،داواهد عخایای دیدری را که مباشیم. انر ادا مند

 قانع کنند. 

 اند؟ب. آیا بعضی از عطایا متوقف شده

امرازه در دنیای مگت دین به نهضت انجیلهد، نظهرات متفهاامد دربهارو ایهن سهؤال هسهت: "ۀیها همهۀ 

عخایای مهذکور در عهدجدیهد بهرای بنهارنیری در کلیسهای امهراز مگتانهد؟" بگضهیها پاسهخ مثزهت 

کننههد کههه بگضههد از عخایههاید کههه دهنههد ا اسههتدطل مدپاسههخ منفههد مددهنههد. بگضههد دیدههر مد

ۀسامر هستند )از جمله نزوت، زبانها بگالاو مفسیر زبانها ا شاید شهفا ا ااهرا  ارااح(، ف ه  در مگجاه

هاید" بهرای مصهدیق موعظهۀ االیهۀ انجیهل عخها شهدند. ۀنهها در ابتهدا عنوان "نشهانهزمان رسوطن به



 

 

 
681 

نیاز نیستند ا در پایان عرص رسهولد متوقهف ها مورد عنوان نشانهین عخایا، دیدر بهنویند امرازه امد

  9شدند، احت طً در پایان قرن ینم یا ۀلاز قرن دام میالدی.

همچنین باید بدانیم در رابخه با این سؤال، یک نراه "متوس " بارند اجود دارد، نراه "مگت دین به 

مر است"، کسهانینه از یهک طهرف، کاریامامیهک یها پنخیناسهتد نهضت انجیلد که نظرامشان م زول

م ا مخمنئ نیستند کهه ۀیها مد10نرا"نیستند ا از طرف دیدر "موقف مهوان بهر نیستند، بلنه ف   مصمر

 11اساد کتاب م دد دربارو این سؤال مصمیم نرفت.

 نوید: است، جایینه پول  مد 13-8:13اکرث این مناظرات بر محور مفهوم اال قرنتیان 

شود ا اما انر نزومها باشد، نیست اواهد شد ا انر زبانها، انتها اواههد "محزت هرنا ساق  مند

منهاییم، لنهن پذیرفت ا انر علم، زایل اواهد نردید. زیراجاهد علمهد داریهم ا جاههد نزهوت مد

هندامد که کامل ۀید، جاهد نیسهت اواههد نردیهد. زمهاند کهه طفهل بهودم، چهون طفهل حهرف 

منهودم. امها چهون مهرد شهدم، کارههای کردم ا مانند طفل مگ هل مددم ا چون طفل فنر مدز مد

بینم، لنن ۀن اقهت رابهرا؛ اطن جاههد طفالنه را مرک کردم. زیرا که الحال در ۀینه بخور مگ  مد

مگرفتد دارم، لنن ۀن اقت اواهم شناات، چناننه نیها شهنااته شهدم. ا الحهال ایهن سهه چیها 

-8:13ند ای ن ا امید ا محزت. اما بارنرت از اینها محزهت اسهت." )اال قرنتیهان باقد است: یگ

 ، مرجمۀ قدیم(.13

آسا متوقف خواهنود گوید چه زمانی عطایای معجزهبه ما می 13-8:13آیا اول قرنتیان  .1

 شد؟

هدِف این عزارت این است که نشان دهد محزت برمهر از عخایهاید همچهون نزهورت اسهت، چهون ایهن 

منها شامل ، نه10راند، اما محزت از بین نخواهد رفت. ما باید بدانیم "جاهد" در ۀیۀ ا از بین مدعخای

 8نیرد، چون ۀنها هم در ۀیهۀ نزورت است، بلنه عخایای دیدر، همچون "زبانها" ا "علم" را نیا در برمد

ۀ زمهان در کلمه اند. مسهألۀ کلیهدی، مفههومواههد نردیهد" ذکهر شهدهاعنوان چیاهاید کهه "زایهل به

 است: "هندامد که کامل ۀید، جاهد نیست اواهد نردید".  10در ۀیۀ  هندامد که
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اند، مگت هد انهد کهه ایهن عزهارت بهه زمهاند پهیش از زمهان کسانینه مگت د اند این عخایا متوقف شده

نمیهل کند، از جمله "زمانینه کلیسا بالغ است" یا "زمانینه کتاب م دد مبازنشت ادااند اشاره مد

نیازمند ۀن اسهت کهه ایهن عزهارت دربهارو زمهان بازنشهت  12رسد مفهوم ۀیۀ شود". اما به نظر مدمد

طور ادااند صحزت کند. عزارت "رابرا" اواهیم دید، بارها در عهدعتیق برای اشاره به دیدن ادا به

کار را بننهد، امها مواند این طور کامل یا جامع، چون هیچ موجود فاند مندنه به–12شخصد بنار رفته

اضهوح نوید: "لنن ۀن اقت رابهرا"، بهبه هرحال، شخصاً ا ح ی تاً اواهیم دید. پ  اقتد پول  مد

درستد که این بهارنرتین برکهت منظورش این است: "اما در ۀن زمان ما ادا را رابرا اواهیم دید". به

ند دید" )مرجمهۀ قهدیم((. ایهن "چهره اا را اواه 4:22ۀس ن ا اوشد ابدی ما اواهد بود )مناشفه 

نویهد: مد 12مواند امفاق بد افتد. بگالاه، بخش دام ۀیهۀ رایداد ف   در هندام بازنشت ادااند مد

"اطن جاهد مگرفتد دارم، لنن ۀن اقت اواهم شناات، چناننه نیها شهنااته شهدم". پهول  انتظهار 

مفاه ت ا دااند، انتظهار دارد از سهو ندارد که دانش بینران داشته باشد، بلنه در هندام بازنشت ا

نامواند در درک ا فهم ۀزاد شود )مخصوصاً درک ادا ا کار اا(، از ۀنچه که بخشهد از زنهدند کنهوند 

است. دانش اا مانند دانش کنوند ادا دربارو اا اواهد بود، چون شامل مأایرات لل  نخواهد بود ا 

شهد. امها ایهن دانهش ف ه  در هندهام بازنشهت  با چیاهای قابل درک در این عرصه محهداد نخواههد

 ادااند اواهد بود.

کنهد: "هندهامد کهه کامهل ۀیهد، جاههد با بیان این مخلب به ۀن اشاره مد 10این زماند است که ۀیۀ 

نردد، "جاهد" یا طری های نسزد دستیابد به شناات ادا نیست اواهد نردید". اقتد مسیح بازمد

نسوخ اواههد مدر پایان همه چیا اواهیم داشت، عخایای ناکامل را راد، چون دانشد که از بین مد

کرد. به هرحال به این مگناست که ما زمان بازنشت مسیح، در رسارس عرص کلیساید، از جملهه زمهان 

 حال ا ما راز بازنشت مسیح، این عخایا همچنان اجود اواهند داشت ا برای کلیسا مفید اواهند بود.

کند بهر مر است. پول  مالش مدد این مفسیر با هدف کلرد این عزارت متناسبرسبگالاه، به نظر مد

(. اا برای 8:13برمری محزت مأکید ا اابت کند که "محزت هرنا از میان نخواهد رفت" )اال قرنتیان 
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کند که براالف عخایای راحاند حاو، این بگد از بازنشت ادااند نیا اازات این ننته استدطل مد

های اهدا بهرای سهازد: محزهت، بهرای ن شههکننهده را مدهد ماند. ایهن یهک اسهتدطل قانعباقد اوا

جهان، بسیار اساسد است که ما بگد از انت ال از این عرص به عرص ۀینده در هندهام بازنشهت مسهیح 

 این ما ابد ادامه اواهد یافت. -نیا باقد اواهد ماند

ایهن مفسهیر ح یهت  یای راحاند در عرصه عهدجدیهد ازمر پول  دربارو هدف عخانهایتاً، بیانیۀ کلرد

( را به انتظار برای charismataشنت عخایای راحاند )یوناند ، دا7:1کند. پول  در اال قرنتیان مد

یح را مسه تظهار ظههور اداانهد مها عیسهدکنهد: "شه  در حهالد کهه انبازنشت ادااند مهرمز  مد

کند پول  عخایا را نصیب نیستید". این پیشنهاد مدال دد بدیک از عخایای راحکشید، از هیچمد

دید که برای مجهیا ای نداران برای ادمت ما زمان بازنشت اداانهد بهود. عنوان مدارک مورقت مدبه

شهکر ینهه نزهورت ا علهم )ا بددارد، جای 13-8:13پ  این ۀیه شزاهت زیادی بها افنهار اال قرنتیهان 

رواری ا زمان بازنشهت مسهیح مفیهد هسهتند، امها بگهد از ۀن لیهشوند ا همچنین مزبانها( دیده مد

 هستند.

نوید این عخایهای راحهاند مها به زمان بازنشت مسیح اشاره کرده ا مد 10:13بنابراین اال قرنتیان 

ۀن زمان در بین ای نداران باقد اواهند ماند. این یگند ما یک بیانیۀ ااضح از کتهاب م هدد داریهم 

اشت این عخایا در کلر داران عرص کلیساید ادامه یابند ا ما زمان بازنشت ادااند که پول  انتظار د

 به نفع کلیسا عمل کنند. 

 کشد؟آیا امروزه تداوم نبّوت، کفایت کتاب مقدس را به چالش می .2

کننهد کهه در ااقهع اجهازه دادن بهه کنند، استدطل مدنراید" استفاده مدکسانینه از دیدناه "موقف

ادا"، در ادامۀ کالم نزورمد، یگند چیای به کتاب م دد افااده یا با کتاب م دد رقابهت  "کالمد از

شود ا عمهالً، از اقتهدار منحرصه بهه کنیم. در هر دا مورد، کفایت کتاب م دد به چالش کشیده مد

طور نسهرتده اسهتدطل شهود. بهه هرحهال، مهن در جهای دیدهری بههفردش در زندند مان کاسته مد

ه نزههورت رازمههره در ج عههت کلیسههاهای عهدجدیههد از اقتههدار کتههاب م دسههد براههوردار ام کههکههرده
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شهد. ا چهون اقتهدار شد، بلنهه رصفهاً بها کهالم انسهاند اعهالم مداین با کالم ادا اعالم مند13.نیست

کمرتی دارد، دلیلد ندارد که فنر کنیم ما زمان بازنشت مسیح در کلیسا ادامهه نخواههد یافهت. ایهن 

کند، بلنه مخیهع کتهاب م هدد ا قضهاات کند یا با ۀن رقابت مندتاب م دد را مهدید منداقتدار ک

 باشد.اردمندانۀ ج عت نیا مد

شود. بگضیها اسهتدطل اواهنهد کهرد کهه حتهد ناهد ااقات مخالفت دیدری در این زمان ایجاد مد

ۀن بها کتهاب م هدد برابهر نوینهد اقتهدار کننهد، مدانر کسانینه امرازه از عخیهۀ نزهورت اسهتفاده مد

شان برای راهن ید دربارو ارادو ادا، ۀن را برای رقابت با کتاب م هدد یها نیست، در ااقع در زندند

نوینهد امهرازه نزهورت، ۀمهوزو کفایهت کتهاب م هدد برند. بنابراین مدجایدایِن کتاب م دد بنار مد

 کشد.مان را به چالش مدبرای راهن ید در زندند

باید پذیرفت که اخاهای بسیاری در ماریخ کلیسا ُرخ داده است. اما در این مزح  باید این در اینجا 

است؟ انر باید استدطل کنیم  واریها برای عملنرد عخیۀ نزورت استفادهسؤال را پرسید که ۀیا سو 

ب م هدد سهازد، په  بایهد مگلهیم کتهااعتزار مداز یک عخیه، ۀن عخیه را بد استفادهکه اخا ا سو 

انهد( ا همچنهین )چون بسیاری از مگل ن کتاب م دد مگلهیم اشهتزاه داده ا ۀیینههاید را ۀلهاز کرده

انههد( ا لیههره را رد کنههیم. مههدیریت کلیسهها )چههون بسههیاری از رهههاان کلیسهها مههردم را نمههراه کرده

یری کنهیم، یه به این مگنا نیست که باید از بنارنیری صهحیح ۀن عخیهه جلهوناستفاده از یک عخسو 

گند هر نون استفاده از ۀن عخیهه، ی -درستد از ۀن استفاده کردموان بهمدر ایننه منایان شود که مند

 استفاده است. یک سو 

 ید همراه بود؟آسا، فقط با ارائۀ کتُب مقدس جدآیا عطایای معجزه .3

اه بود ا چون امرازه ۀسا با اراهۀ کتُب م دد همر نویند عخایای مگجاهمخالفت دیدر این است که مد

 ات جدید را داشته باشیم.شود، نزاید انتظار مگجا کتُب م دد جدیدی اراهه مند

ۀسها نیسهت. مگجهاات، اما در پاسخ به ۀن باید نفت که این منها هدف یا هدف اصلد عخایای مگجاه

سهاید ( ۀنهها پیلهام انجیهل را در رسارس عرصه کلی1اهداف متگدد دیدری در کتهاب م هدد دارنهد: )
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دهنهد؛ کنند ا درنتیجه رحمت ا محزت ادا را نشهان مد( به نیازمندان کمک مد2کنند؛ )اازات مد

 دهند.( ادا را جالل مد4کنند؛ ا )( مردم را برای ادمت مجهیا مد3)

شود. مهثالً اهدمات ایلیها ا ما باید موجه کنیم که همۀ مگجاات با اراهۀ کتُب م دد دیدر همراه مند

مگجاات متگدد در عهدعتیق نشان داده شده، امها ۀنهها ههیچ کتهاب یها بخشهد را در کتهاب الیشع با 

م دد ننوشهتند. در عهدجدیهد، مگجهاات بسهیاری رخ داد کهه بها اراههۀ کتُهب م هدد همهراه نزهود. 

استیفان ا فیلیپُ  در کتاب اع ل مگجاه کردند، امها ههیچ کتُهب م دسهد را ننوشهتند. انزیهاید در 

امیهان ( ا رام )ر 11-9:21( ا در صور )اعه ل 4:21که کتُب م دد ننوشتند )اع ل  قیرصیه بودند

( ا ج عتهد کهه اال 11:4افسسهیان ( ا افس  )21-20:5( ا مسالونیند )اال مسالونینیان 6:12

گجاات بسیاری در کلیساهای لالطیه رخ داد (. ظاهراً م6-1:4یوحنا برای ۀنها نوشته شد )اال یوحنا 

(. ا یگ وب انتظار دارد که شفا بهه دسهت مشهایخ در همهۀ کلیسهاهاید کهه بهرای ۀنهها 5:3)لالطیان 

 (.16-14:5نویسد، جاری شود )مراجگه کنید به یگ وب مد

 اشند؟بآسا وجود داشته آیا خطرناک است که امروز کلیسا اجازه بدهد عطایای معجزه .4

ۀسها مأکیهد عخایهای مگجاه بر بنارنیری نرایان این است که کلیساید کهمخالفت ۀار با نظریۀ موقف

کند، در اخر عدم مگادل است ا احهت طً چیاههای مههم دیدهری ماننهد بشهارت، ۀمهوزو صهحیح ا مد

 الوص ااالقد زندند را نادیده اواهند نرفت.

منهاید انت هاد اهوبد نیسهت، چهون ۀسها، "اخرنهاک" اسهت، بههبیان ایننه بنارنیری عخایای مگجاه

دی، بگضد از چیاهای درست، اخرناک است. کارههای میسهیونری اخرنهاک اسهت. حداقل ما حدا 

را بهه ایهن مگنها مگریهف کنهیم کهه "ممنهن اسهت  اخرناکرانندند با ماشین اخرناک است. انر ما 

عنوان عمهل دههد، بههموانیم از هر کاری که هر کسد انجام مددرستد پیش نراد"، پ  مدچیای به

استفادو ااصد نیست که به ۀن اشاره کنیم، این یک انت اد اقتد هیچ سو "اخرناک" انت اد کنیم ا 

شود. راش بهرت برای عخایای راحاند این است که بپرسیم: "ۀیها ۀنهها مخهابق کتهاب چند منظوره مد
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اسههتفاده، قههدمهای کههافد برداشههته رانههد؟" ا "ۀیهها بههرای جلههونیری از اخههرات سو م ههدد بنههار مد

 شود؟"مد

اند. امها همهه موانند نامتگادل شهوند ا در ااقهع بگضهیها اینخهور شهدهتد که کلیساها مددرسالزته به

اینخور نخواهند شد ا نزاید هم اینخور شوند. بگالاه، چون این استدطل بهر اسهاد نتهایج ااقگهد در 

زندند کلیساید است، شایسته است کهه بپرسهید: "کهدام کلیسهاها در دنیهای امهراز مأایرنهذارمرین 

شان بیشرتین هدایای فدارکارانهه را دارنهد؟ در ااقهع کهدام ت را دارند؟ کدامیک در بین اعضایبشار 

مرین محزهت را نسهزت بهه اداانهد ا کننهد؟ کهدام یهک عمیهقیک بیشرت بر الوص زندند مأکید مد

کنم کهه بتهوانیم کالمش دارند؟" درحالینه پاسخ ااضح به این سؤاطت دشهوار اسهت، مهن فنهر منهد

طور کلد در جنزشهای کاریامامیک ا پنخیناستد، در ایهن قسهمتها ه بدوییم این کلیساها بهمنصفان

مواننهد در ایهن قسهمتها ضگیفرت از کلیساهای انجیلد دیدر هستند. در ااقع، در بگضهد از مهوارد مد

ۀسها نویهد کلیسهاهاید کهه بهر عخایهای مگجاهقویرت باشند. ننته این است که هر اسهتدطلد کهه مد

 اند.نشده کنند، نامتگادل اواهند شد، در عمل اابتکید مدمأ

 ر نیاز دارند.گرایان و کاریزماتیکها به یکدیگنکتۀ نهایی: توقف .5

موان استدطل کرد کسانینه در ارداناه کاریامامیک ا پنخیناسهتد هسهتند، ا کسهانینه در نهایتاً مد

نرا( ااقگاً به ینهدیدر نیهاز دارنهد ا ته ا دارانیافنراید هستند )اساساً مسیحیان اصالحارداناه موقف

انر بیشرت قدر یندیدر را بدانند، عملنرد بهرتی اواهند داشهت. کاریامامیهک ا پنخیناسهتد مجربهۀ 

نرایهان عملد بیشرتی در بنهارنیری عخایهای راحهاند ا رسزنهدند در پرسهتش دارنهد کهه انهر موقف

یافته ا مند شهوند. از طهرف دیدهر، نراهههای اصهالحهرهموانستند از ۀن باواهان یادنیری بودند، مد

طور سنرتد در درک ۀموزو مسیحد ا درک عمیق ا صهحیح مگهالیم کتهاب م هدد بسهیار نرا، بهداران

موانستند چیاههای زیهادی از اند. نراههای کاریامامیک ا پنخیناستد در صورت یایل مدقوی بوده

مواننهد در کلر ا برای هر دا طرف مفید نیست کهه فنهر کننهد مندۀنها بیاموزند. اما قخگاً برای کلیسا 

 مند شوند. چیای از دیدری بیاموزند یا از مشارکت با یندیدر بهره
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 سؤاالتی برای مرور .2

هدف عخایای راحاند در عرص عهدجدید چیسهت؟ عخایهای راحهاند بها عرصه ۀینهده بگهد از  .1

 بازنشت مسیح چه ارمزاطد دارد؟

 راحاند مراجگه کنید: به فهرست عخایای .2

 بینید؟چه مفاامهاید را بین این فهرستها مد 

 کدام عخایا در بیش از یک فهرست منرار شده است؟ 

 نیری ش  از این مشاهدات چیست؟نتیجه 

دهند که قدرت عخایای راحاند، از شخصد به شخص دیدر متفهاات چه شواهدی نشان مد .3

 است؟

ا اواهان عخایای راحاند باشیم؟ )با استفاده از کتهاب ۀیا ما ُحنم راحاند داریم که مشتاق  .4

م دد از پاسختان ح یت کنید(. چهار موصیه را بیان کنید که چدونه یک شخص باید این 

 کار را انجام دهد.

ۀیا بگضد از عخایای راحاند بگد از زمان رسوطن متوقف شدند؟ با استفاده از کتهاب م هدد  .5

 از پاسختان ح یت کنید.

 ف مگجاات ف   با اراهۀ کتُب م دد همراه بود؟ مگجاات چه اهداف دیدری دارند؟ۀیا هد .6

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

پیش از مخالگۀ این فصل، به نظرمان چهه عخیهه یها عخایهای راحهاند را داشهتید؟ ۀیها بگهد از  .1

مخالگۀ این فصل، درک مان نسزت به عخیهه )عخایها( راحهاند اودمهان ملییهر کهرد؟ بهه چهه 

 ی د؟طر
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موانید انجام دهید ما عخایای راحانیتان را که نیازمند م ویت است، محریهک یها چه کاری مد .2

اید؟ به نظرمان چهرا م ویت کنید؟ ۀیا بگضد از عخایا به ش  عخا شده که ۀنها را نادیده نرفته

 اید؟ۀنها را نادیده نرفته

احاند به مؤارمرین شهنل ایای ر کنید، به نظرمان اکنون کدام عخاقتد به کلیسایتان فنر مد .3

کنند؟ کدام عخیه در کلیسایتان بیشرت مورد نیاز اسهت؟ ۀیها بهرای رفهع ایهن نیازهها عمل مد

 موانید کاری بننید؟مد

به نظرمان چدونه به کلیسهاها کمهک کنهیم مها از مزاحثهات ا جهداید دربهارو سهؤال عخایهای  .4

طت امهراز، کشهمنش داریهد؟ انهر راحاند جلونیری شهود؟ ۀیها در کلیسهایتان در مهورد سهؤا

 ید؟موانید انجام دهاینخور است، در کمک به فرانشاندن این کشمنشها چه کاری مد

ۀیا به نظرمان بگضد از عخایای راحاند که در عهدجدید ذکهر شهده، در ااایهل مهاریخ کلیسها  .5

دربهارو  متوقف شد ا دیدر در زمان حال مگتا نیست؟ ۀیا درنتیجۀ مخالگۀ این فصل، نظرمان

 این سؤال ملییر کرد؟

 

 اصطالحات خاص .4

 به فهرست انتهای فصل بگدی مراجگه کنید.

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 11-10:4اال پرتد 

عنوان کسد که برکات نونانون ادا را یافته اسهت، اسهتگدادها ا عخایهای اهود را بهرای ایریهت "به

ری سخن بدوید که نوید از طرف اهدا پیهامد کند، طو دیدران به کار باید. مثالً کسد که اعظ مد

فرماید، ادمت کنهد مها از ایهن راه اهدا در کند با قدرمد که ادا به اا عخا مددارد ا ۀننه ادمت مد

 ".یح جالل یابد. بلد، جالل ا قدرت ما به ابد از ۀن اا باد، ۀمینمس اسیلۀ عیسدهمه چیا به
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 _______________________ 
نخیناستد پدر اشاره به هر فرقه یا نراهد که مزدأ ماریخد ۀن به بیداری  پنخیناستدکنم: اینخور استفاده مد کاریامامیکا  یناستدپنخمن از اصخالح  .1

ن ست که بگد از ای ال دد مگموطً رایدادی اای اعت اد دارد، )الف( مگمید راحرسد ا به این نظریات ۀموزهۀلاز شد، مد 1901که در ایاطت متحده در 

شود، ا )پ( همۀ عخایای راحاند مذکور در عهدجدید باید امراز هم ال دد با نشانۀ صحزت به زبانها منایان مددهد ا )ب( مگمید راحۀاردن رخ مد

 طلزیده شوند ا بنار راند.

 ست. نها، ج عت ربراند اای مت یا اود را دارند، مگرافرتین ۀ نراههای پنخیناستد، مگموطً سااتارهای فرقه

اواهند همۀ رسد که مدمد 1970ا  1960، اشاره به هر نراه )یا افرادی( است که مزدأ ماریخیشان به جنزش مجدید کاریامامیک در دهۀ کاریامامیک

دهند دربارو ایننه عخایای راحاند مذکور در عهدجدید )ازجمله نزورت، شفا، مگجاات، زبانها، مفسیر زبانها ا مشخیص ارااح( را بنار نیرند ا اجازه مد

ال دد است، دیدناههای مختلفد اجود داشته باشد. کاریامامینها لالزاً از افتد ا زبانها نشانۀ مگمید راحال دد بگد از ای ن ۀاردن امفاق مدمگمید راح

 دانند.لیک رامد موجود مدعنوان نیراید برای احیا در کلیساهای پرامستان ا کامو کنند، اما اود را بهمشنیل فرقۀ اود جلونیری مد

) :Grand Rapids للتنامۀ جنزش پنخیناستد ا کاریامامیکاکنون مرجع مگتا این جنزشها، اِستَنلد اِم. ِبرنِ  ا نَری بد. َمک ند است، ایرایش: 

)1988Zondervan, . 

 طور طوطنیرت در بخش ب در زیر پشتیزاند شده است.به 13:10این مفسیر اال قرنتیان  .2

این فهرست چهار نون 4:11د از فهرستها شامل م امها ا عخایاست. مثالً انر دقی رت بدوییم، رسولد یک م ام است، نه عخیه. در افسسیان بگض .3

در  طور دقیق بدوییم، اینها چهار عخیه هستند. برای سه مورد از این عملنردهاکند، انر نخواهیم بهشخصیت را در رابخه با م ام یا عملنرد اراهه مد

 ، عخایای مت ابلشان، نزورت، بشارت ا مگلیم اواهد بود.4:11افسسیان 

طور دقیق صحزت نننیم، چهار عخیه است. برای سه مورد از کند، انر بهاین فهرست، چهار نون شخصیت را در رابخه با م ام یا عملنرد بیان مد .4

 مگلیم اواهد بود. عملنردهای موجود در فهرست، عخایای مت ابل ۀنها، نزورت، بشارت ا

 به بیان دقی رت، رسولد یک م ام است، نه عخیه. .5

 برد.برای صحزت دربارو عخایای راحاند بنار مد 41-12است، اصخالحد که پول  در اال قرنتیان  charismaدر اینجا اصخالح یوناند برای "عخیه"  .6

 .83صفحۀ  )1971Logos International, : Plainfield,NJ(  ال دد ا شراحبندی با اقتزاد از ِدنی  ا ریتا ِبِنت است، این دسته .7

 مراجگه کنید. 30برای مگریف عخیۀ نزورت در کلیسا به فصل  .8

، ۀسا برای امراز است: چهار دیدناهۀیا عخایای مگجاهبرای مزح  نسرتده که با چهار دیدناه متفاات دربارو این سؤال اراهه شده، به ِاین نراِدم، ایرایش:  .9

نرا(، رابرت ساسد )راشنفنر اما اند: ریچارد نافین )موقف(. چهار نفری که در این کار کمک کرده ,1996Grand Rapids: Zondervanگه کنید )مراج

مراجگه  نرا، به جان َمک ۀرمور کوچکمحتاط(، َسم اُستورما )مو  سوم( ا داگ ۀد )پنخیناستد/ کاریامامیک(. برای مخالگۀ بیشرت دربارو دیدناه موقف

دیدناههاید دربارو پنخیناست: درسهاید از مگلیم عهدجدید دربارو ( ا ریچارد نافین،  ,1992Grand Rapids: Zondervan) کاریامامیک ۀشفتددکنید، 

متگجب از قدرت  نرا، مراجگه کنید به َجک دیِری،(. از دیدناه لیرموقف ,1979Philipsburg,NJ: Presbyterian and Reformed) ال ددعخایای راح
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(؛ َجک  ,1993Grand Rapids: Zondervan) دهدکند ا شفا مدیابد که ادا امراز هم صحزت مدراح: استاد سابق دانشندو مذهزد داطد درمد

 بگد از کتاب دربارو موقف عخیه: مجادلۀ پرامستان دربارو مگجااِت ؛ جان رامِون، ) ,1996Grand Rapids: Zondervan( متگجب از صدای ادادیِری، 

) ,Ventura ملنوت ا قدرت(؛ ا نَری نِر  ا ِکوین اِسپرینِدر، ایرایش:  ,1993Sheffield: Sheffield University Academic Press) م دد

)1993Calif.:Regal,  ،14-12ن نشان دادن راح: رشح مفصل الهیامد اال قرنتیا. دربارو کلر این سؤال به دی. اِی.کارسون نیا مراجگه کنیدGrand (

)1987Rapids: Baker,  . 

 ۀسا مدمها پیش اقتد رسوطن ُمردند ا کتاب م دد منمیل شد، متوقف شدند.کند بگضد از عخایای راحاند مگجاهیگند کسد که فنر مد نراموقفکلمۀ  .10

 :Eastbourne, UKاست ) ت در عهدجدید ا امرازعخیۀ نزور نراید، با اقتزاد از ِاین نراِدم، مزح  مربوط به ب یۀ این بخش دربارو مناظرو موقف .11

1988Kingsway, and Westchester,III.: Crossway, ا با کسب اجازه استفاده شده است. 252–227( صفحات 

یال ؛ حاق34:10؛ 5:4بنار رفته(؛ مثنیه  13:12مراجگه کنید )دقی اً کل ت ینسان یوناند که در اال قرنتیان  6:22ا دااران  32:30مثالً به پیدایش  .12

 .33:11؛ ارا  20:35

 مراجگه کنید. 30برای مزح  دیدر دربارو اقتدار عخیۀ نزورت به فصل  .13
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 امفصل سی

 (: عطایای خاص2القدس )عطایای روح

 

 + ما چدونه باید عخایای راحاند ااص را درک کرده ا بنار بایم؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

مزح  کلرد عخایای راحاند در فصل قزهل ادامهه داده ا چنهد عخیهۀ اهاص را بها ما در این فصل به 

دقرت بیشرت بررسد اواهیم کرد. ما به همۀ عخایای مذکور در عهدجدیهد نخهواهیم پردااهت، امها بهر 

براندیا شهده اوبد درک نشده یا امرازه کاربردشهان بحه عخایای متگددی یرکا اواهیم کرد که به

خایاید را بررسد نخواهیم کرد که مگند ا کاربردشان مخهابق اصهخالح بنهار رفتهه، است. بنابراین، ع

مشخص ا منایان است )همچون ادمت کردن، مشویق، کمک به نیازمندان، رهای یا رحیم بهودن(، 

 بلنه مرجیحاً بر عخایای زیر یرکا اواهیم کرد:

 ( زبانها ا مفسیر زبانها.4( شفا ا )3( مگلیم، )2نزورت، ) (1)

 ف. نبّوتال

دی برای عخیۀ نزورت بیان شده، یک بررسد مازه از مگلیم عهدجدیهد دربهارو ایهن  انرچه مگاریف متگدر

عنوان "پیشهدوید ۀینهده" یها "اعهالم کالمهد از اداانهد" یها عخیه نشان اواهد داد که ایهن نزایهد بهه

". چههار ننتهۀ ۀاردالزدیهه به ذههن مهدبیان چیای که ادا فد"بلنه  -"موعظۀ قدریند" مگریف شود

کنند؛ ننات باقی نده به مالحظهات دیدهر در مهورد نیری ح یت مداال در مخالب زیر از این نتیجه

  1پردازند.این عخیه مد

 

 



 

 

 
692 

 رسوالن عهدجدید، همتای انبیای عهدعتیق هستند. .1

خلق الهد موانستند کالمد را که اقتدار مۀنها مد -اندیای داشتندانزیای عهدعتیق مسئولیت شدفت

فرمایهد"، ا کالمهد کهه بهه موانستند بدویند: "از ایهرنا اداانهد مدداشت، اعالم کرده ا بنویسند. مد

عنوان کالم ادا بهرای همهۀ دارانهها شان را بهۀمد، کالم ادا بود. انزیای عهدعتیق، کالمدنزالش مد

؛ حاقیهال 9:1ارمیها  ؛20-18:18؛ مثنیهه 38:22در کتاب م دد نوشتند )مراجگه کنیهد بهه اعهداد 

ای ند یا نااطاعتد از ادا بود ای ند یا نااطاعتد از کالم نزد به مگنای بدا لیره(. بنابراین بد 7:2

؛ ا بسهیاری از عزهارات 36:20؛ اال پادشهاهان 7:8؛ اال سهموهیل 19:18)مراجگه کنیهد بهه مثنیهه 

 دیدر(.

کرده ا نوشتند ا ۀنهها را در کتهاب م هدد ازهت در عهدجدید نیا کساند بودند که کالم ادا را اعالم 

اواند، بلنه از اصخالح جدیِد "رسوطن" کردند، اما شاید متگجب شویم که عیسد، ۀنها را "انزیا" مند

کند. رسوطن عهدجدید همتای انزیای عهدعتیق هستند )مراجگه کنیهد بهه اال قرنتیهان استفاده مد

؛ دام 15، 8:4؛ 13:2ونینیان ؛ اال مسههههال12-11، 9-8:1؛ لالطیههههان 3:13؛ دام قرنتیههههان 13:2

 (. رسوطن اقتدار دارند که کل ت کتُب م دد عهدجدید را بنویسند، نه انزیا.2:3پرتد 

شهوند، نظیرشان را اابت کنند، هرنا به ل ب "نزهد" متورسهل منداواهند اقتدار بداقتد رسوطن مد

؛ 1:1ان ؛ دام قرنتیهه2-1:9؛ 1:1؛ اال قرنتیههان 1:1اواننههد )رامیههان بلنههه اههود را "رسههوطن" مد

ا  2:3؛ 1:1؛ دام پههرتد 1:1؛ اال پههرتد 1:1؛ افسسههیان 1:1؛ لالطیههان 12-11:12؛ 12:11-13

یهد برای موصیف نویسندنان کتب م هدد عهدجدنزورت ا  نزدکند که کلمۀ لیره(. این پیشنهاد مد

 اند.ر ۀن زمان بنار رفتهطور اسیگرت دمناسب نزود ا شاید این کل ت بارها به

 مفهوم کلمۀ نبی در زمان عهدجدید. .2

را برای مگیهین کسهاند برنایهد کهه اقتهدار نوشهنت کتهب م هدد را  رسولچرا عیسد اصخالح جدیِد 

)"نزد"( در زمان عهدجدید مگاند بسهیار اسهیگرتی  prophetesداشتند؟ احت طً چون کلمۀ یوناند 

کند" را به همراه نداشت، بلنه مرجیحاً د که کالم ادا را اعالم مدطور کلرد ح ِّ "کسداشت. این به
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در جایینهه  12:1کند" )لالزاً یک نون مأایر راحهاند(. میتهود "کسد که با مأایر بیراند صحزت مد

کنهد، اینخهور از ایهن کلمهه اسهتفاده پرست، یگند اِپیِمنیِدد ن ل قهول مدپول  از شاعر یوناند بُت

کریتد که یک نفر از اود ۀنهاست نفت: "اههالد کریهت همیشهه درالدهو ا  انزیای کند: "یند ازمد

کنند نیا ظاهراً از کلمۀ د هستند". رسبازاند که عیسد را مسخره مدمنزل ا اور حیوۀنهای پلید، پُر

کنند، اقتد چشه ن عیسهد را بسهته ا بیرح نهه فرمهان دادنهد: به این شنل استفاده مد نزورت کن

 ، مرجمۀ قدیم(. منظورشان این نیست که "کالمد را که64:22که مو را زده است؟" )لوقا "نزوت کن 

از اقتدار مخلق الهد براوردار است، اعالم کن"، بلنه "چیای را به ما بدهو کهه بهرای مهو ۀشهنار شهده 

 (.19:4است" )م ایسه کنید با یوحنا 

کنند، ( اینخور استفاده مدprophetes بسیاری از منتوبات لیر کتاب م دسد، از کلمۀ نزد )یوناند

کند. در ااقع ما زمان عهدجدیهد، اصهخالح بدان دطلت بر اقتدار الهد کالمد که ۀن "نزد" اعالم مد

در کاربرد رازانه لالزاً ف   به مگنای "کسد که دانش مافوق طزیگد دارد" یا "کسد که ۀینهده را  نزد

ن" )بدان مفهوم ضمند اقتهدار الههد(. ِهلمهوت کراِمهر ا حتد ف   "سخرنای -کند" بودپیشدوید مد

للتنامهۀ اش دربهارو الههرا در زماند نادیک بهه زمهان عهدجدیهد، در م  هاید از کاربرد این کلمهمنونه

( "ف ه  prophetesکند کهه کلمهۀ یونهاند "نزهد" )نیری مدبررسد کرده ا نتیجه الهیامد عهدجدید

کنهد. بها ایهن حهال چهون "ههر نزهد دن، شناسانیدن" را ابراز مدعملنرد رسمد بیان کردن، اعالم کر 

( "نهادینرتین keryxلمهۀ یونهاند بهرای "ُمنهادی" )کند که کالم اودش نیست"، کچیای را اعالم مد

  2مرتادف است".

زمینۀ مأکید بر مأایر راحاند بیرانهد )از ناهد ااقات برای رسوطن در پیش نزورت،ا  نزدالزته کل ت 

؛ ا مناشهفه 5:3؛ 20:2کردنهد )افسسهیان ال دد( بنار رفته که محت مأایر ۀن صحزت مدحطرف را 

منهاید به نیا به نزورتا  نزد(، اما این اا و مگمولد بنار رفته برای رسوطن نزود، اصخالح 7:22؛ 3:1

بهرای  زهورتنا  نزهدطور متهداالرت، کلمهۀ هایشان نزود. بهمگنای اقتدار الهد برای سخرناند یا نوشته
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رفت که نه با اقتدار مخلق الهد، بلنه ف   برای ناارش چیای کهه اهدا در مسیحیان عادی بنار مد

 کردند. قلزشان نذاشته یا به ذهنشان ۀارده بود، صحزت مد

 شود.عطیۀ نبّوت، به انواع مسیحیان در هر جامعتی عطا می .3

تایج موزیهع نسهرتدو عخیهۀ نزهورت در ند از ال دد در پُری عهد مازه در پنخیناست، ینبا اعخای راح

بین هااران نفر از قوم ادا در هااران ج عت مسیحد در رسارس کلیسای االیه بود. پرتد نفت این 

 امفاق اواهد افتاد:

فرماید در بلنه این ه ن چیای است که یوهیل نزد در نظر داشت اقتد نفت: "ادا مد "...

  شهپرسهان ا داهرتان بهارانم ا ح اود بر یام انسهانها مدزمان ۀار چنین اواهم کرد: از را 

ا جوانان ش  رؤیاهها ا پیهران شه  اوابهها اواهنهد دیهد. بلهد، حتهد بهر  نزورت اواهند کرد

." ایشهان نزهورت اواهنهد کهردلالمان ا کنیاان اود در ۀن ایام از راح اهود اهواهم بارانیهد ا 

 (18 -16:2)اع ل 

عتیق محداد به مگداد بسیار کمد بود، اما در عهدجدید، همهۀ قهوم اهدا چناننه م ام کاهن در عهد

، مرجمۀ قدیم(، په  م هام نزهد نیها ملییهر کهرد: 9:2کاهنان شدند )یا "کهانت ملوکانه"، اال پرتد 

طور اسیع در قوم ادا موزیع شد، اما اقتدار نزهورت، اقتهدار کمهرتی اسهت، ایهن دیدهر عخیۀ نزورت به

(، صهور 1:13(، انخاکیهه )اعه ل 27:11یسهت. مها حهداقل در اارشهلیم )اعه ل اقتدار کالم اهدا ن

(، 29:14(، قههرنت  )اال قرنتیههان 6:12یههان (، رام )رام9-8:21(، قیرصههیه )اعهه ل 4:21)اعهه ل 

 (،2-1:4( ا کلیساهاید که یوحنا به ۀنها نوشت )اال یوحنها 21-20:5مسالونیند )اال مسالونینیان 

 18-16:2داریم. اقتد این شواهد را در کنار اعدو موزیهع ایهن عخیهه در اعه ل  نشانۀ ااص انزیا را

نذاریم، احت طً مسیحیاند در هر یک از هااران ج عت مسیحد دنیای باستان بودنهد )در باط( مد

که عخیۀ نزورت داشتند. پول  انتظار داشت ۀنها در ههر جلسهۀ کلیسهاید نزهوت کننهد )اال قرنتیهان 

1:14 ،5 ،26 ،29-33.) 



 

 

 
695 

کردند که باید در کتب م هدد ۀیا همۀ این هااران نفر که عخیۀ نزورت داشتند، کالم ادا را اعالم مد

شد، یگند در "کتاب عهد" ادا، ما برای یامد قوم ادا در همۀ زمانها حفهظ شهود؟ قخگهاً نوشته مد

یحد االیهه نوشهته نشهد. ند از این انزیای مسهیک از کتابهای عهدجدید موس  یایر. در ااقع، هیچ

دیدیم، کتابهای عهدجدید موس  رسوطن یا کساند نوشته شد که مسهت ی ً  2ه نخور که در فصل 

موس  ۀنها مأیید شده بودند. پ  چه نون اقتداری در کالم نزورمد است که در ج عتههای عهدجدیهد 

ایهن چیهای اسهت کهه در ۀیهات راهوردار باشهد. در ااقهع، بشود؟ این باید از اقتدار کمرتی اعالم مد

 یابیم. کند، مدمتگددی که عخیۀ نزورت را موصیف مد

 "انبیا" با اقتدار کالم کتاب مقدس برابر نبود.  هایی که اقتدار کالمنشانه .4

  .4:21الف. اع ل 

اوانیم: "ۀنها با الهام راح اهدا بهه پهولُ  ارصار کردنهد، دربارو شانردان در صور مد 4:21در اع ل 

، ه به اارشلیم نراد". ظاهراً این نزورت برای پول  بود، اما پول  از ۀن اطاعت ننرد! انهر ایهن نزهورتک

 کرد. کالم ادا بود ا اقتداراش با اقتدار کتاب م دد برابر بود، پ  اا هرنا این کار را مند

  .11-10:21ب. اع ل 

لیم، پهول  را بسهته ا"اا را بهه دسهت ، ۀلابود نزورت کرد که یهودیان اارش11-10:21بگد در اع ل 

امتها اواهند سپرد"، )مرجمۀ قدیم(، یک پیشدوید که م ریزهاً درسهت بهود، امها کهامالً درسهت نزهود: 

ا یهودیهان بهه جهای ایننهه اا را 3(22:29؛ همچنهین 33رامیها، نه یهودیهان، پهول  را بسهتند )ۀیهۀ 

. ایهن 4(32یافهت )ۀیهۀ زار نجهات مدبایهد بهه دااطلزانه محویل دهند، سگد کردنهد اا را بُنشهند ا اا

بُرد. از پیشدوید نامربوط نزود، اما جاهیات نادرستد داشت که اعتزار نزد عهدعتیق را زیر سؤال مد

عنوان زنهداند رامیهها در اارشهلیم طرف دیدر، انر فرض کنهیم ۀلهابود، رایهاید را دربهارو پهول  بهه

اوبد موضهیح موانست کامالً بههه شده بود، این منت مدداشت که با جمگیت عصزاند یهودیان احاط

بود که یهودیهان، پهول  را بسهته ا ال دد این مدداده شود. مفسیر اا از این "رایا" یا "مناشفۀ" راح

به رامیها سپردند ا این چیای است که ۀلابود )ما حدادی به اشتزاه( نزورت کرد. ایهن دقی هاً هه ن 
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ناارش  -رای مگریف نزورت ج عت عهدجدید در مخالب باط مناسب استنزورت اخاپذیری است که ب

  5الزدیهه به ذهن شخص ۀارده، با کل ت اوِد شخص.چیای که ادا فد

  .21-19:5پ. اال مسالونینیان 

نوسهت، ؛ بهه ۀنچهه نیهمه چیا را بیازماییهدنزورمها را اوار مش رید. نوید: "پول  به مسالونینیان مد

کردنهد اارو نهو(. انهر مسهالونینیان فنهر مد، مرجمۀ هه21 -20:5" )اال مسالونینیان محنم بچسزید

ۀنهها  -نفهت ۀن را اهوار نشهمرنداقتدار نزورت با اقتدار کالم ادا برابر است، اا هرنا نزاید بهه ۀنهها مد

پذیرفتنههد" )اال " ا "مدبخشههد"، "دریافههت کههردهال ههدد مدکههالم اههدا را "بهها ۀن شههادی کههه راح

نویهد (. اما اقتد پول  بهه ۀنهها مد15:4؛ م ایسه کنید با 13:2، مرجمۀ هاارو نو؛ 6:1لونینیان مسا

"همه چیا را بیازمایید"، باید حداقل شامل نزورمهاید باشد که در عزارت قزلد ذکر کرد. اقتد مشویق 

ههاید ا شهامل چیا کنهد کهه نزورمهه، محنهم بچسهزید"، اسهتنزاط مد"به ۀنچهه نینوسهتکند شان مد

موانستیم دربهارو کهالم نزهد هستند که نینوست ا چیاهاید که نینو نیست. این موضون را هرنا مند

 عهدعتیق یا مگالیم م تدارانۀ رسول عهدجدید بدوییم.

 . 38-29:14 . اال قرنتیان 

، نویهد: "از انزیهادمشود. اقتد پول  یافت مد 14مر نزورت عهدجدید در اال قرنتیان نشانۀ نسرتده

 ، مرجمهۀ ههاارو نهو(، اا29:14" )اال قرنتیان دیدران نفتار ۀنها را بسنجنددا یا سه من نزورت کنند ا 

کند که ۀنها باید با دقت نوش کنند ا اوب را از بد جدا کنند، بگضیها را پذیرفته ا ب یهه پیشنهاد مد

ر ۀنهها را بسهنجند" مرجمهه است، در اینجا "نفتها diakrinoرا رد کنند )چون این مفهوم کلمۀ یوناند 

موانیم مصور کنیم که یک نزد عهدعتیق ماننهد اشهگیا بدویهد: "بهه حهرفم نهوش شده است(. ما مند

د جهدا کنیهد، ۀنچهه را کهه بایهد بپذیریهد، از ۀنچهه کهه نزایهد اهوب را از به -کنید ا نفتارم را بسهنجید

بود. اما در بود، انجام این کار نناه مد بپذیرید، جدا کنید!" انر نزورت از اقتدار الهد مخلق براوردار

کند که نزورت عهدجدیهد، اقتهدار کهالم دهد که این کار را بننند، پیشنهاد مداینجا پول  فرمان مد

  6ادا را ندارد.
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دهد که نزد حرف دیدری را قخع کند: "انر فردی دیدهر کهه پول  اجازه مد 30:14در اال قرنتیان 

دریافت کند، فرد نخست سنوت ااتیار منایهد. زیهرا همهه مهد موانیهد بهه ای در ۀنجا نشسته مناشفه

کردنهد کهه ارزش ۀن بها نوبت نزورت کنید" )مرجمۀ هاارو نو(. داباره، انر انزیها کهالم اهدا را اعهالم مد

شهان را قخهع کهرد ا موان مصور کرد که پول  بدویهد بایهد حرفسختد مدکتاب م دد برابر بود، به

 دهد.ا این چیای است که پول  فرمان مدشان را یام کنند. اماماجازه نداد پیل

موانسهت ک  در قرنت ، یگند کلیساید که نزورمههای زیهادی داشهت، منددهد هیچپول  نشان مد

یها  رفتهنۀیا کالم ادا از ش  رسچشمه نوید: " مد 36:14کالم ادا را اعالم کند. اا در اال قرنتیان 

کنهد "کالمهد از اهدا"، از اضوح اسهتنزاط مدت؟" )مرجمۀ هاارو نو(. پول  بهمنها به ش  رسیده اس

  7انزیای قرنت  رسچشمه ندرفته است.

عد اقتداری بیش از اقتدار انزیای قرنت  است: " 38ا  37بگد پول  در ۀیات  نر کسهد اهود را امدر

ند است از جانب ادااند. نویسم فرما  مدشداند، مصدیق کند که ۀنچه به نزد یا فردی راحاند مد

 انر کسد این را نپذیرد، اودش نیا پذیرفته نخواهد شد" )مرجمۀ هاارو نو(.

نوید انزیا، "کالم ادا" را در لیاب رسهوطن در دهند که نظر رایجد که مدهمۀ این عزارات نشان مد

 کردند، رصفاً نادرست است.کلیساهای االیه اعالم مد

 ارۀ اقتدار نبّوت صحبت کنیم؟ ما امروزه چگونه باید درب .5

رابهر بدر نظر نرفته شود ا نزاید اقتدارش  نه کالم ادا، رصفاً کالم انساندامرازه نزورمها در کلیسا باید 

 با کالم ادا در نظر نرفته شود.

اکرث رهاان پنخیناستد ا کاریامامیک موافق اند که اقتدار نزورت مگارص با اقتدار کتاب م دد برابر 

اما باید نفت عمالً، درنتیجۀ ۀلاز نزومهها بها عزهارت رایهج عههدعتیق، یگنهد "از ایهرنا اداانهد  نیست.

فرماید" )عزارمد که در عهدجدید موس  انزیای کلیساهای عهدجدیهد اعهالم نشهده(، رسدرنمهد مد

های زیادی ایجاد شده است. بنهارنیری ایهن عزهارت، نااوشهایند اسهت، چهون ایهن مصهورر را ایجهاد 

کند ا اکهرث ند که کل ت پ  از ۀن، کالِم اداست، درحالینه عهدجدید از این نظریه دفان مندکمد
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اواهنهد ۀن را بهرای ههر نیرنهد، مندپذیر کاریامامیک اقتد محت فشهار قهرار مدسخرنانان مسئولیت

م ه حهذف بخش از نزورمهای شان اعالم کنند. پ  به نفع ماست، نه به زیان ما، که این عزارت در م در

 شود. 

ال هدد کنهد )"ۀنچهه راحاز عزهارت مشهابهد اسهتفاده مد 11:21درست است که ۀلابود در اع ل 

بگهد از زمهان عهدجدیهد  ( موسه  نویسهندنان مسهیحدtade legeiنوید"(، اما این کلمه )یوناند مد

)ماننهد  برای مگرفد مگزیرهای بسیار کلرد یها مفسهیرهای بسهیار نسهرتدو ناارشهات بنهار رفتهه اسهت

]در  5، 2:9؛ 8:6 رسهاله بهه برنابهامهیالدی[ ا 108داد ]در ح 2-1:7 رساله به فیالدلفیاایدنامیود، 

طور کلهد )یها موانهد بهه ایهن مگنها باشهد: "ایهن بههزهارت مدعظهاهراً ایهن  میالدی[(.100-70حداد 

 نوید".ال دد به ما مدم ریزد( چیای است که راح

ۀارد که باید در ج عهت اعهالم شهود، ههیچ اش مددا چیای را به ذهنکند اانر کسد ااقگاً فنر مد

ادااند بهه مها  ه نظرمبنذارد که..." یا " ادااند در ذهنم مد کنممد فنراشنالد ندارد که بدوید: " 

فرمایهد"، "نیرامنهد" دهد که..." یا عزارات مشابه. الزته این به انهدازو "از ایهرنا اداانهد مدنشان مد

کند که با قدرت زیاد با قلهب ال دد کاری مدما انر این پیلام ااقگاً از طرف ادا باشد، راحنیست، ا

 کسانینه باید بشنوند، صحزت کند. 

 ای دیگر متفاوت ساخته است.البدیهه، نبّوت را از عطاییک "مکاشفۀ" فی .6

 انر نزورت شامل کالم ادا نیست، پ  این چیست؟ از چه لحاظ از طرف اداست؟

کننهده ۀن را بها الزدیههه بهه ذههن ۀارد مها نزورتموانست چیای را فددهد که ادا مدنشان مد پول 

نامهد: "انهر فهردی دیدهر کهه در ۀنجها نشسهته کل ت اودش اعالم کنهد. پهول  ۀن را "مناشهفه" مد

مها موانید به نوبت نزورت کنید ای دریافت کند، فرد نخست سنوت ااتیار مناید. زیرا همه مدمناشفه

، مرجمۀ هاارو نو(. در اینجها از کلمهۀ 31-30:14همه مگلیم یابند ا همه مشویق شوند" )اال قرنتیان 

صد بنار رفته موس  الهیدانان در صحزت از کهالم کتهاب در حالت نسرتده مناشفه، مر از راش مخصر

در  مناشهفها  ۀشهنار کهردنامها عهدجدیهد در یهک جهای دیدهر از اصهخالح -کندم دد استفاده مد
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اش کهالم منتهوب کتهاب م هدد نیسهت یها کند که نتیجههحالت نسرتدو ارمزاط با ادا استفاده مد

؛ 18:1؛ رامیهان 27:11اقتدارش با کالم منتوب کتاب م دد برابر نیست )مراجگهه کنیهد بهه متهد 

 (. 15:3؛ فیلیپیان 17:1افسسیان 

ذهن کسد بیاارد، یا چیای کهه اهدا مواند یندفگه به کند که ادا مدپول  ف   به چیای اشاره مد

مواند اجدان کسد را با ۀن محت مأایر قرار دهد، به طورینه ۀن شخص احساد کند این از طهرف مد

طرز عجیزد مت یا از رشتۀ افنار اوِد شخص باشهد، یها اداست. شاید فنری که به ذهن رسیده، به

اضوح بداند کهه ایهن از طهرف ۀن شخص بهنوعد دیدر، با ح ر وارت یا پافشاری همراه باشد، یا به

 ادااند است.

سهاند( اعهالم شهده، نشهان ایدو مناشفه از طرف اهدا را کهه بها کله ت نزهد )رصفهاً ان 1. 30مصویر 

 دهد.  مد

 مناشفه                                                                                                                                 

     نزوت )= ناارش مناشفه(                                                                              

 نزوت زماند است که یک مناشفه از طرف ادا با کالم نزد )رصفاً انساند( اعالم شود.

 1. 30مصویر 

نزورت کنند، "رازهای دلش ۀشنار اواهد شد. ۀندهاه رای بهر  بنابراین، انر یک لریزه اارد شود ا همه

زمین نهاده، ادا را پرستش اواهد کرد ا مصدیق اواهد منود که: "براستد ادا در میهان ش سهت" 

اضهوح ، مرجمۀ هاارو نو(. من ناارش این امفاق را در ۀمرینا در کلیسهاید کهه به25:14)اال قرنتیان 

شنیدم. یک سخرنان میسیونر در اس  پیلام اش منه  کهرد ا اینخهور مگمیدی لیرکاریامامیک بود، 

دهد کهه یهک رسد که ادااند نشان مدریای ننردم که این را بدویم، اما به نظر مدنفت: "من برنامه

اش جدا شده است. انر اینخور است، اجازه بهده بهه مهو بدهویم کهه نفر در این کلیسا از زن ا اانواده
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دشان بازنردی ا یاد بدیری که از الدوی ادا در زندند اانوادند پیرای کند". اواهد به نا ادا مد

این میسیونر اا نداشت که در بالنن ماریک، مردی نشسته بود که چند لحظه قزل برای االهین بهار 

در زندند اش اارد کلیسا شده بود. این دقی اً رشح حاِل اا بود ا اا اودش را مگرفد کرد ا نناه اش 

 یق کرد ا به جستجوی ادا پرداات.را مصد

اضهحد از ایهن نشهانۀ ا  -(22:14ای" برای ای نداران است )اال قرنتیان به این مرمیب، نزورت "نشانه

کار قخگد ادا در میانشان است، یک "نشانه" از دست مزارک ادا بر ج عت است. چون این برای 

کند که این عخیه در زمانینه "اشخاص یق مدراد، پول  مشوای ن ۀاردن لیرای نداران هم بنار مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 23:14ای ن به مجل  درۀیند"، استفاده شود )اال قرنتیان ناۀناه یا بد

مهثالً شهاید  -اندبسیاری از مسیحیان در یام دارانهای کلیسا، اقایع مشابه را مجربه کرده یها شهنیده

نهها داده اری بهرای میسهیونرهای ااصهد در نیجریهه بهه ۀ ریای نشده، امها و دراواست دعای برنامه

انهد، دریافتنهد کهه دقی هاً در هه ن لحظهه ایهن میسهیونرها بها شده است. بگدها، کسانینه دعا کرده

ماشین مصادف کردند یا در جن  راحاند شدیدی بودند ا به ایهن دعاهها نیهاز داشهتند. پهول  ایهن 

نامد ا اعالم ۀن به ج عت کلیساید که را "مناشفه" مدح ر یا احساد دراند نسزت به این چیاها 

شود. شاید عنارص ادراک یا مفسیر سخندو را داشته شود، "نزورت" نامیده مدبا محریک ادا اعالم مد

 8باشد ا قخگاً نیازمند ارزیابد ا ۀزمایش است، با این حال کاربرد ارزشمندی در کلیسا دارد.

 فرق بین نبّوت و تعلیم. .7

ال دد بهود الزدیهه از طرف راحینه همۀ "نزورت"های عهدجدید بر اساد این نون محریک فددرحال

-63:22؛ 39:7های نزهورت کهه در لوقها ؛ ا به ایهده11 -10، 4:21؛ 28:11)م ایسه کنید با اع ل 

 یک از سخنان انساند که "مگلیم" اواندهاراهه شده، موجه کنید(، اما هیچ 51:11؛ 19:4؛ یوحنا 64

موصیف شده، هرنا نفته نشده که بهر اسهاد  مگلیم دادنشده یا موس  "مگلم" انجام شده یا با فگل 

یک "مناشفه" در عهدجدید است. بلنه "مگلیم" لالزاً ف   موضیح یها کهاربرد کتهاب م هدد )اعه ل 

( یهها منههرار ا 12:5؛ عاانیههان 16:3؛ کولسههیان 4:15؛ 21:2؛ رامیههان 28-24، 11:18؛ 35:15
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ا لیره(. ایهن چیهای اسهت  10:3؛ 2:2؛ دام میمومااد 17:16یح مگالیم رسولد است )رامیان موض

 نامیم.که امرازه "مگلیم کتاب م دد" یا "موعظه" مد

پ  اقتدار نزورت، کمرت از "مگلیم" است ا نزورمهای کلیساید همیشه باید محت مگلیم م تدرانۀ کتهاب 

 مگلهیم؛ اا بایهد ۀنهها را نزهورت کنهدلیم پهول  را در کلیسها م دد باشند. به میمومااد نفته نشد مگها

(. به مسالونینیان نفته نشد بهه سهنرتهاید کهه بهرای ۀنهها "نزهورت 2:6؛ 11:4داد )اال میمومااد مد

شههده" بچسههزند، بلنههه بههه سههنرتهاید کههه موسهه  پههول  بههه ۀنههها "مگلههیم" داده شههده بچسههزند )دام 

دیدناهها، مگل ن ا نهه انزیها، رههای ا ههدایت کلیسهاهای  براالف بگضد از (.15:2مسالونینیان 

 االیه را فراهم کردند. 

( 17:5کشند" )اال میمومهااد بنابراین در بین مشایخ کساند بودند که "در اعظ ا مگلیم زحمت مد

امها دربهارو  -(9:1؛ م ایسهه کنیهد بها میتهود 2:3ا شیخ باید "مگلمهد موانها" باشهد )اال میمومهااد 

که کارشان نزورت بود، چیای نفته نشده ا هرنا نفته نشده که شیخ باید "نزد موانا" باشهد  مشایخد

یا مشایخ باید "به نزورمهای صحیح محنم بچسزند". میمومااد در عملنرد رهای، باید بهه اهودش ا 

 (، اما هرنها نفتهه نشهده بهه نزورمههایش موجهه کنهد.16:4کرد )اال میمومااد "مگالیم اش" موجه مد

یگ وب هشدار داد که مگلیم دهندنان، نه نزورت کنندنان، با سهختدیری بیشهرت دااری اواهنهد شهد 

 (.1:3)یگ وب 

شود. فرق بین مگلهیم پ  در عهدجدید، منلیف مفسیر ا بنارنیری کتاب م دد، "مگلیم" نامیده مد

 هدد اسهت ا شهامل ا نزورت، نسزتاً ااضح است: انر یک پیلام نتیجۀ مفنر ۀناهانه از مهنت کتهاب م

مفسیر منت ا کاربرد ۀن برای زندند است، پ  )در اصخالحات عهدجدید( یک مگلیم است. امها انهر 

ۀارد، این یک نزورت است. حتد مگهالیمد یک پیلام، ناارش چیای است که ادا یندفگه به ذهن مد

ه تهاب م هدد یندفگهریای نشده کهه مگلهم کرنامهمواند با مخالب اضافد بکه از قزل ۀماده شده، مد

ر این حالت، ایهن یهک "مگلهیم" اسهت کهه بها د -ۀارد، مختل شودکند ادا به ذهنش مداحساد مد

 عنرص نزورت مرکیب شده است. 
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 ب. تعلیم

. این در مواناید موضیح کتاب م دد ا بنارنیری ۀن در زندند افراد استعخیۀ مگلیم در عهدجدید، 

 ، پهول  ا برنابها ا "بسهیاری دیدهر" در انخاکیهه35:15اعه ل  شهود. درمگدادی از عزارات دیده مد

ا بشارت کالم ادااند مشلول شدند" )مرجمۀ هاارو نو(. پول  یک سال ا نهیم در  مگلیمهستند، "به 

(. اوانندنان رساله بهه عاانیهان، 11:18داد" )اع ل مد مگلیمقرنت  ماند، "کالم ادا را به ایشان 

ا" بودند، اما به کسد نیاز داشتند که داباره به ۀنها "اصول ابتداید کالم ادا ر انرچه باید مگل ن مد

، مرجمۀ هاارو نو(. پول  دربارو کالم کتُب م دد عههدعتیق بهه رامیهان 12:5مگلیم دهد )عاانیان 

( ا 4:15[ ما بهود" )رامیهان didaskaliaم ]یوناند نوید: "هرچه در نذشته نوشته شد، برای مگلیمد

[... مفیههد اسههت" )دام didaskaliaنویسههد: "یههام کتههاب م ههدد" بههرای "مگلههیم ]یمومههااد مدبههه م

 (.16:3میمومااد 

الزته انر اکرث ااقات، "مگلیم" در کلیسای االیه بر اساد کتُب م دد عهدعتیق بود، عجیهب نیسهت 

اصلد مگهالیم موانست بر اساد چیای برابر با اقتدار کتاب م دد باشد، یگند بر اساد منت که مد

رسولد پذیرفته شده. پ  میمومااد باید مگلیمد را که از پول  دریافت کرده بهود بهه مهردان امینهد 

(. ا مسهالونینیان بایهد در سهنرتهاید 2:2سپرد که "قادر به مگلیم دیدران باشند" )دام میمومااد مد

ید اسهت کهه ایهن بهر اسهاد (. بگ15:2که پول  مگلیم داده بود، "استوار" باشند )دام مسالونینیان 

الزدیهه در طول جلسۀ پرستش کلیساید باشد )ماننهد نزهورت(، بلنهه ایهن نهون "مگلهیم"، مناشفۀ فد

منرار ا موضیح مگلیم رسولد ااقگد بود. مگلیم دادن براالف مگهالیم پهول ، بهه مگنهای مگلهیم ۀمهوزو 

صحیح ادااند ما عیسد مسیح ا ۀن  ( ا عدم موجه به "کالمheterodidaskaloۀمیا )متفاات یا ارمداد

، مرجمهۀ قهدیم(. در ااقهع، پهول  3:6مگلیمد را که به طریق دینداری اسهت"، بهود )اال میمومهااد 

دهم" بهه قرنتیهان مهد مگلهیمنفت میمومااد باید طری های پهول  را کهه "در همهه جها در کلیسهاها 
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مگالیم پول  به کلیسای افسسیان را (. همچنین میمومااد باید 17:4کرد )اال قرنتیان یادۀاری مد

(. 2:6( ا "مگلهیم ]دههد[ ا ارصار ]کنهد[" )اال میمومهااد 11:4"امر ا مگلیم" دهد )اال میمومهااد 

ای ا بنابراین، این نزورت نزود، بلنه مگلیم بود کهه در اصهل )از طهرف رسهوطن(، در ابتهدا مگیهار ۀمهوزه

نرفتنهد، شد. اقتد کسانینه از رسوطن مگلهیم مدل مدکرد که کلیسا با ۀن کنرت ااالقد را فراهم مد

 کرد. دادند، مگلیمشان، کلیساهای محلد را راهن ید ا هدایت مدبه دیدران مگلیم مد

پ  مگلیم از لحاظ رسهاطت عهدجدیهد متشهنل از منهرار ا موضهیح کهالم کتهاب م هدد )یها مگهالیم 

ا بنارنیری ۀن برای شنوندنان اسهت. در رسهاطت  م تدرانه که با مگالیم عیسد ا رسوطن برابر است(

 شود.عهدجدید، "مگلیم" مانند چیای است که امرازه با عزارت "مگلیم کتاب م دد" موصیف مد

 پ. شفا

 مقّدمه: بیامری و سالمتی در تاریخ فدیه. .1

از  ما باید در ابتدا بدانیم که بی ری جس ند نتیجۀ س وط ۀدم بود ا بهی ری ا مهرض ف ه  بخشهد

عملنرد لگنت بگد از س وط است ا نهایتاً منجر به مرگ جس ند اواههد شهد. امها اقتهد مسهیح بهر 

دردهای مها را بهر رای صلیب ُمرد، ما را از این لگنت نجات داد: "اا لمهای ما را به جان اود نرفت ا 

فای (. ایههن عزههارت بههه شهه5-4:53" )اشههگیا از زامهههای اا مهها شههفا یههافتیم …داش اههود حمههل کههرد

کند که مسیح برای ما اریداری کرد، چون پرتد در اشاره به نجات مها جس ند ا راحاند اشاره مد

ه ۀنها را بر صلیب بُرد ما ما هم نسهزت به نناهان ما را بر داش نرفتهۀن را ن ل کرد: "مسیح شخصاً بار 

" )اال ایهمیافتهه ههای ااسهت کهه مها شهفابه سهزب زامنناه مبیریم ا برای عدالت زیست کنیم، زیرا 

(. اما متد این عزارت از اشگیا را با اشاره به شفای جس ند که مسهیح انجهام داد، ن هل 24:2پرتد 

سان، پیشدوید کند: "اا با کالم اود ارااح را از ۀنان به در کرد ا همۀ بی ران را شفا داد، ما بدینمد

" )متهد نرفت ا بی ریههای مها را حمهل کهرداا ضگفهای ما را بر اِشگیای نزد به ح ی ت پیوندد که: " 

 ، مرجمۀ هاارو نو(. 16:8-17
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منها ۀزادی کامل از نناه، بلنهه ۀزادی کامهل احت طً همۀ مسیحیان موافق اند که مسیح در کفاره، نه

دربهارو جهالل یهافنت  25از ضگف ا بی ری را نیا در عمل فدیۀ اود برای ما اریداری کرد )به فصل 

(. احت طً همۀ مسیحیان موافق اند که براورداری از ماایای کاملد که مسیح بهرای مها مراجگه کنید

بدست ۀارد، ما زمهان بازنشهت مسهیح حاصهل نخواههد شهد: ف ه  "در اقهت ۀمهدن اا" )اال قرنتیهان 

کنیم. پ  در مورد شفای جس ند ا نجهات (، ما بدنهای قیام کردو کامل مان را دریافت مد23:15

بود، به همین صورت است. فدیۀ کامل از بهی ری  3جس ند که نتیجۀ لگنت در پیدایش از بی ری 

  9جس ند، ما زمان بازنشت مسیح ا دریافت بدنهای قیام کرده، از ۀِن ما نخواهد بود.

موانهد نهاهد ااقهات شویم، این است کهه ۀیها اهدا مداما سؤالد که دربارو عخیۀ شفا با ۀن مواجه مد

طور کامل به ما اواهد داد، عخا کند. مگجهاات ای از شفای جس ند را که در ۀینده بههمنونه ا ادیگ

اواهد منونۀ نسهزد از شهفای کهاملد را دهند که ناهد ااقات ادا مدشفای عیسد قخگاً نشان مد

که ما ابد از ۀِن ما اواهد بود، به ما بدهد. ادمت شفا که در زنهدند رسهوطن ا دیدهران در کلیسهای 

شود نیا نشاندهندو این است که این بخشد از ادمت در داران عهد مازه بود. این در لیه دیده مداا 

نیرد، برکامد که بسیاری از ۀنها یا همهۀ ۀنهها، منونهۀ جاههد از طرح بارنرتِ برکات در عهد مازه قرار مد

رکات ملنهوت را "در برکامد است که در هندام بازنشت مسیح از ۀِن ما اواهد بود. ما بگضد از این ب

 حال حاو" داریم، اما این برکات "هنوز" کامالً از ۀِن ما نیستند.

 اهداف شفا. .2

دی دارد. قخگهاً بهه عنوان یهک "نشهانه" بهرای اازهات شفا هم مانند ب یۀ عخایای راحاند اهداف متگدر

بهی ران نیها پیلام انجیل است ما نشان دهد که ملنوت ادا ۀمده است. شفا باع  مسلرد ا سهالمتد 

دهد. سوم، شفا مردم را برای شود ا درنتیجه صفت رحمت ادا را نسزت به رنجدیدنان نشان مدمد

راند. چهارم، شفا فرصتد بهرای کند، اقتد موانع جس ند برای ادمت از بین مدادمت مجهیا مد

حنمهت ا ن مهردم نشهانۀ جسه ند نینهوید، محزهت، قهدرت، کند ما جالل یابهد، چهو ادا فراهم مد

 بینند. حضور اا را مد
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 شود؟استفاده از دارو چه می .3

ای بین دعا برای شفا ا استفاده از دارا ا مهارت یک دکرت اجود دارد؟ قخگاً انر دارایهد در چه رابخه

مواند بهه دارا دسرتد است، باید از ۀن استفاده کنیم، چون ادا موادی را در زمین الق کرده که مد

ت شفادهندند داشته باشد. بنابراین داراها باید بخشد از کهلر ال تهد در نظهر مزدیل شود ا ااصی

(. مها بایهد مشهتاقانه بها شهنرنااری از 31:1نرفته شوند که ادا از هر جهت "عالد" یافت )پیدایش 

ادااند، از دارا استفاده کنیم، چهون "زمهین ا همهه چیهای کهه در ۀن اسهت بهه اداانهد مگلهق دارد" 

اواهیم از ۀن استفاده کنهیم )مهواردی در ااقع اقتد دارا در دسرتد است ا ما مند (.1:24)ماامیر 

رسهد کهه بهه اشهتزاه اداانهد اهدای اهود را که برای ما یا دیدران اخرناک اواهد بود(، به نظهر مد

(: این شزیه به موردی است کهه شهیخان، عیسهد را اسوسهه 12:4ۀزماییم" )م ایسه کنید با لوقا "مد

ها پهایین بهراد. اقتهد اسهیلۀ عهادی بهرای پهایین ه از باطی مگزد بپرد، به جای ایننه از پلهکند کمد

ها( موجود است، پریدن به مگنای "ۀزمودن" اداست ا درنتیجه مورقع دارد که اا در رفنت از مگزد )پله

از طریهق ۀن لحظه مگجاه کند. عدم استفاده از دارای مؤار ا پافشاری بر ایننهه اهدا بهه جهای شهفا 

 دارا، مگجاو شفا را انجام دهد، بسیار شزیه به این مورد است.

منیه بر ادااند، به دکرتها یا دارا منیه کنیم، اشهتزاهد کهه متأسهفانه  به جایالزته اشتزاه است که 

ۀسای پادشاه مرمنب شد: "در سال سد ا نهم سلخنت اش به مرض پادردی مزتال شهد ا مرضهد اش 

نردید. اا با اجودینه به ۀنچنان مرض سخت نرفتهار بهود، بهازهم از اداانهد مهدد دمر مرازبراز اایم

نخواست ا دست کمک به سوی طزیزان دراز کرد. رسانجام در سال چهل ا ینم سلخنت اهود فهوت 

(. اما انر دارا به همهراه دعها بنهار راد، در ایهن 13-12:16کرد ا با پدران اود پیوست" )دام مواریخ 

نتظار داشته باشیم که ادا برکت دهد ا لالزاً مأایر دارا را بیشرت کند )م ایسه کنیهد بها صورت باید ا

(. حتد اقتد اشگیا از ادااند اعهدو شهفای حاقیهای نزهد را دریافهت کهرد، بهه 23:5اال میمومااد 

 شهد،اادمان حاقیا نفت که َمرهمد از انجیر بیاارند ا بر رای ُدملد کهه باعه  رنهج ا درد حاقیها مد



 

 

 
706 

بدذارند )برای درمان داراید(: "ۀنداه اشگیا نفت: "کمد انجیر بیاارید ا بر دانۀ ُدَمهل اا بدذاریهد مها 

 (.7:20شفا یابد" )دام پادشاهان 

کند. قخگهاً بایهد بهه یهاد داشهته اما ناهد ااقات هیچ دارای مناسزد موجود نیست یا دارا عمل مند

مواند شفا دهد )ا شهاید اقتهد دریهابیم فا دهند، ادا مدموانند شباشیم که اقتد دکرتها ا دارا مند

موانند شفا دهند، حتد در کشورهاید که از لحاظ پاشند بسیار که در بسیاری از موارد، دکرتها مند

شویم(. بگالاه، شاید بسیاری از ااقات یک بی ری برای مها یها دیدهران اخهر زده اند، شدفتپیرشفته

مهان را بهدان اسهتفاده از دارا شهفا بدیریم از ادا بخهواهیم کهه بی ری فوری نداشته باشد ا مصمیم

اهواهیم ا ااطر ایننه فرصت دیدری را برای بنهارنیری ای منهان ا جهالل دادن اا مددهد، ف   به

اهواهیم از رصف زمهان یها پهول بهرای اسهتفاده از اسهایل دارایهد یها عهوارض ااطر ایننه مدشاید به

ها جلونیری کنیم. در همۀ این موارد، این ف   یک انتخاب شخصد است ا بهه جانزد بگضد از دارا 

نیری بهرای عهدم اسهتفاده از دارا بایهد رسد که ادا را "بیازماید". )اما در این موارد، مصمیمنظر مند

 یک مصمیم شخصد باشد ا بر دیدران محمیل نشود(.

 دهد؟نشان میآیا عهدجدید روشهای رایجی را که برای شفا بکار رفته،  .4

راشهای بنار رفته موس  عیسد ا شانردان برای شفا دادن، در هر مورد متفاات اسهت، امها در اکهرث 

، عیسهد مد موانسهت یهک فرمهان قدرینهد بدههد ا مواقع شهامل دسهت نذاشهنت بهود. بهدان شهکر

ک ۀنهها "اا دست اود را بهر یهک یهبالفاصله همۀ افراد را در یک جمع عظیم شفا دهد، اما در عوض، 

مرین اسهیلۀ رسهد کهه دسهت نذاشهنت، اساسهد(. بهه نظهر مد40:4ا ۀنها را شفا داد" )لوقا  نذاشت

عیسد برای شفا بود، چون اقتد مردم ۀمده ا از اا شفا اواستند، ۀنها ف   اواهان دعا نزودند، بلنه 

 (.18:9متد نر مو بیاید ا بر اا دست بدذاری اا زنده اواهد شد" )عنوان مثال نفتند: "ابه

شهد، مسهح بها رالهن بهود. ال هدد کهه بهرای شهفا جهاری مدیک نشانۀ جس ند دیدر از قهدرت راح

(. ا یگ هوب بهه 13:6شانردان عیسد "بی ران بسیاری را با رالن مسح کهرده شهفا دادنهد" )مهرق  

 ر اسهت، نوید در هندام دعا، بی ران را با رالن مسح کنند: "انر کسد از ش  بیمشایخ کلیسا مد
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از رهاان کلیسا بخواهد ما برای اا دعا کننهد ا بهه نهام اداانهد بهدن اا را بها رالهن مهدهین مناینهد. 

دعاید که از رای ای ن باشهد، بهی ر را نجهات اواههد بخشهید. اداانهد اا را از بسهرت بهی ری بلنهد 

 (.15-14:5اواهد کرد ا انر مرمنب نناهد شده باشد، بخشیده اواهد شد" )یگ وب 

ی ن شهخص بهی ر )لوقها اناهد ااقات  -کندلالزاً عهدجدید بر ن ش ای ن در فرایند شفا مأکید مد

ۀارنهد. در یگ هوب (، ا ناهد ااقات ای ن دیدران کهه شهخص بهی ر را بهرای شهفا مد19:17؛ 48:8

را نجات  ی ن باشد"، شخص بی رنوید: "دعاید که از رای ادکنند ا یگ وب ممشایخ دعا مد 15:5

کنند، نه ای ن کسد که بهی ر اسهت. ای ن مشایخد باشد که دعا مد پ  این باید -اواهد بخشید

کرد، پایین ۀاردنهد، ای که عیسد در ۀنجا موعظه مداقتد چهار مرد، مفلوجد را از شناف س ف اانه

یسهد دربهارو ، ع(. در یهک زمهان دیدهر5:2را دید..." )مرق   ای ن ایشاناوانیم: "عیسد اقتد مد

(، یها ایه ن صهاحب 28:15کنهد )متهد ای ن زن کنگاند در رابخهه بها شهفای داهرتش صهحزت مد

 (.13، 10:8منصب رامد برای شفای اادمش )متد 

 پس ما چگونه باید برای شفا دعا کنیم؟ .5

 پ  ما چدونه باید برای بی ری جس ند دعا کنیم؟ قخگاً درست است که از ادا شفا بخلزیم، چون

( ا یوحنهای رسهول بهه 13:6نوید کهه دعها کنهیم: مها را "از رشیهر رههاید ده" )متهد عیسد به ما مد

" )سهوم در مندرسهتد بهه رس بَهریلایود نوشت: "دعایم این است که از هر جههت کامیهاب باشهد ا 

رنا با کساند را که به نادش ۀاردند، شفا داد ا ه همۀ، مرجمۀ هاارو نو(. بگالاه، عیسد بارها 2یوحنا 

نفنت ایننه بهرت است برای مدت طوطند بی ر مبانند، مردم را از اود دار ننهرد! عیسهد شخصهیت 

اضوح ارادو اهدا را در بهی ری ا ۀمیاش، بهکند ا منونۀ شفای شف تادای پدر را برای ما ۀشنار مد

ِب کمهک دارایهد کنیم یها در طلهدهد. بگالاه، هرناه ما هر نون دارایهد را مرصهف مهدشفا نشان مد

پذیریم که به نظرمهان ارادو اهدا ایهن اسهت کهه در با انجام این اع ل مدبرای یک بی ری هستیم، 

مان ادامه دههیم، په  هرنها اواهد به بی ریکردیم ادا از ما مدانر فنر مد طلِب بهزودی باشیم.

 درسهت اسهت کهه االهین کنیم، ظهاهراً به دنزال اسایل داراید برای شفا نزودیم! پ  اقتد دعها مهد
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کنیم، شهفا شود کهه کسهد را کهه بهرای اا دعها مهدفرض مان باید این باشد که ادا اشنود مدپیش

ما جایینه بهر اسهاد کتهاب  -فرض مخالف داشته باشیمدهد، مدر ایننه دلیل ااصد برای یک پیش

 10موانیم بدوییم، این ارادو منشوف اداست.م دد مد

کنیم؟ قخگاً درست است که از ادا شفا بخلزیم ا باید با دراواست سهاده بهه پ  ما باید چدونه دعا 

دههد کهه نادش برایم که اا در زمهان نیهاز شهفای جسه ند را عخها کنهد. یگ هوب بهه مها هشهدار مد

موانههد منجههر بههه دعهها ننههردن ا پاسههخ ندههرفنت از اههدا شههود: "شهه  ۀنچههه را کههه ای نههد سههاده مدبد

کنیم، (. اما اقتد برای شهفا دعها مهد2:4اید" )یگ وب ن را از ادا نخواستهاواهید ندارید چون ۀ مد

باید به یاد داشته باشیم که باید دعا کنیم ادا در این رشای  جالل یابهد، اهواه اا انتخهاب کنهد کهه 

شفا دهد یا ندهد. همچنین باید با دلد مملو از رحم ا شف ت دعها کنهیم، هه ن چیهای کهه عیسهد 

کنیم، نهاهد ااقهات کهرد. اقتهد اینخهور دعها مهدداد، احساد مدنه شفایشان مدنسزت به کسانی

 خ دهد.به دعاهای ن پاس -شاید اللب ااقات ا -ادا

شاید یک نفر در این قسمت مخالفت کنهد کهه از دیهدناه شهزاند، اقتهد مهردم را بهه ایه ن مشهویق 

ا  -افتد، ۀسیزهای زیادی اارد شدهدبگد هیچ امفاقد من اکنیم که مگجاو شفا امفاق اواهد افتاد مد

شود. امرازه کسانینه بهرای شهفای مهردم منجر به نومیدی نسزت به کلیسا ا اشم نسزت به ادا مد

 فت را شنیده ا با حنمت کالم با بی ران صحزت کنند.کنند، باید این مخالدعا مد

، انر اصالً برای شفا دعا نننهیم( 1اشیم: )موانیم بیش از یک نون اخا داشته باما باید بدانیم که مد

امهرازه ( انر به مردم بدوییم اهدا 2است. ) 5این راه حلر صحیحد نیست، چون نااطاعتد از یگ وب 

اه حهلر صهحیحد ر ا باید انتظار داشته باشند که هیچ امفاقد ند افتد، این ههم  دهدندرت شفا مدبه

کند ا با الدوی ادمت عیسهد د، فراهم مندشو نیست، چون فضاید را که منجر به ای ن داشنت مد

( به مردم بدوییم که امرازه انر ایه ن کهافد داشهته 3ا کلیسای االیه در عهدجدید ناسازنار است. )

، این یهک مگلهیم بیرح نهه اسهت کهه کتهاب م هدد از ۀن ح یهت دهدادا همیشه شفا مدباشیم، 

 در زیر مراجگه کنید(.  6کند )به بخش مند
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مهوانیم بهه مهردم ( در باطسهت. مها مد3( ا )2ز لحاظ شزاند، راه حلر حنی نهه، بهین مهوارد )ظاهراً ا

دهد )انر ای ن داشته باشیم که این ح ی هت اسهت( ا بهه احهت ل بدوییم ادا امرازه لالزاً شفا مد

" کنیم که ملنوت ادا "در حال حاوزیاد ۀنها شفا اواهند یافت، اما همچنان در عرصی زندند مد

در اینجاست، اما "هنوز" کامالً در اینجا نیست. بنابراین، مسیحیان در زندند کنهوند شهفا را مجربهه 

اواهند کرد )ا بسیاری از پاسخهای دیدر به دعا(، اما بهی ری پیوسهته ا نهایتهاً مهرگ را ههم مجربهه 

که  ش ما این استنیرد ا ن اواهند کرد. در هر مورد، حنمت حاک نۀ ادا دربارو نتیجه مصمیم مد

 ف   از اا بخلزیم ا منتظر پاسخش باشیم )"بله" یا "نه" یا "به دعا ادامه بده ا صا کن"(. 

، 28، 9:12اللفظد از حالههت جمههع در اال قرنتیههان کسههانینه "عخایههای شههفا" دارنههد )مرجمههۀ محههت

طور منهررر ا فا، بههشهوند دعاهایشهان بهرای شهمرجمۀ هاارو نو( کسهاند اواهنهد بهود کهه متوجهه مد

شود. اقتد اینخور است، عمل حنی نه این است که کلیسا ۀنهها را مر از دیدران پاسخ داده مدکامل

در این ادمت مشویق کند ا فرصتهای بیشرتی را در دعا برای بی ران به ۀنها بدهد. مها بایهد ایهن را 

ه شهامل شهفای عهاطفد نیها منها شامل شفای جسه ند، بلنهمواند نههم بدانیم که عخایای شفا مد

مواند مواناید در ۀزادسازی مردم از حملۀ دیوهها باشهد، چهون ایهن ههم نهاهد باشد. ناهد ااقات مد

(. 38:10؛ اعه ل 18:6ااقات در کتاب م دد، "شفا" اوانده شهده اسهت )مراجگهه کنیهد بهه لوقها 

ست که پول  در هندام شاید عخایای دعای مؤار در رشای  مختلف ا برای نیازهای مختلف، چیای ا

 کند.استفاده از حالت جمع "عخایای شفا" به ۀن اشاره مد

 شود؟اما اگر خدا شفا ندهد، چه می .6

به هرحال باید بدانیم که در عرص حاو، همهۀ دعاهها بهرای شهفا پاسهخ داده نخواهنهد شهد. نهاهد 

ع شود، ا نهاهد ااقهات ( که شفا ااق15:5ااقات ادا این "ای ن" ااص را عخا نخواهد کرد )یگ وب 

کند که شهفا ندههد. در ایهن مهوارد بایهد بهه یهاد داشهته اش انتخاب مدااطر اهداف حاک نهادا به

کنیم ا "در همچنان ح ی ت دارد: انرچه "دردهای زمان حاو" را مجربه مد 28:8باشیم که رامیان 

مرجمهۀ قهدیم(، امها "مهها ، 23، 18:8کشهیم در انتظهار... االصهد جسهم اههود" )رامیهان اهود ۀه مد
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اند، با دانیم همه چیا برای ایریت ۀناند که ادا را داست دارند ا به حسب ارادو اا اواسته شدهمد

باشد. در ایهن مان نیا مد(. این شامل کار کردن در رشای  رنج ا بی ری28:8هم درکارند" )رامیان 

م، کسانینه لالزاً با اجود مجربهۀ مگجهاات های پول  ا دیدران مشویق شویموانیم با منونههندام مد

؛ فیلیپیهان 9-7:12؛ 18-16:4شدرف، متحمل بی ری ا رنج شدند )م ایسهه کنیهد بها دام قرنتیهان 

 (. 20:4؛ دام میمومااد 23:5؛ اال میمومااد 25:2-27

سهت ایهن صهورت در  نیرد که شفا ندهد، درطلزیم، اا مصمیم مداقتد با اجود ایننه از ادا شفا مد

، مرجمۀ قدیم؛ م ایسه کنیهد بها یگ هوب 18:5است که "در هر امری شاکر باشید" )اال مسالونینیان 

مواند از بی ری استفاده کند ا ما را به اودش نادینرت کند ا اطاعهت از ه ادا مدک( ا بدانید 2:1-4

ت را دیهدم، مها مصیزمواند بدوید: "مرا نینوست که د. پ  مامورنوی  مداش را در ما بیشرت کناراده

( ا "قزل از ایننه مصیزت را بزیهنم، نمهراه شهده بهودم، لهینن 71:119فراید مو را بیاموزم" )ماامیر 

 (.67:119ۀارم" )ماامیر حاط کالم مو را بجا مد

موانهد از  نخهور کهه مده -مواند از طریق بی ری ا رنهج، م هدی  مها را بیشهرت کنهدبنابراین ادا مد

رسههد کههه مأکیههد ۀسهها، م ههدی  ا رشههد در ایهه ن را ایجههاد کنههد. امهها بههه نظههر مدجاهطریههق شههفای مگ

عهدجدید در ادمت عیسهد ا شهانردان در اعه ل، بهر ایهن اسهت کهه در اکهرث مهوارد مها را مشهویق 

کند که مشتاقانه ا صادقانه از ادا شفا بخلزیم ا بگد به اا اعت د کنیم که این رشای  به ایریت مد

، اواه اا شفای جس ند عخا کند یا ننند. ننته این است کهه اهدا بایهد در همهه چیها شودیام مد

 جالل یابد ا اوشد ا اعت دمان در اا افاایش یابد.

 چ. زبانها و تفسیر زبانها

منها به مگنای زبان جس ند در که به "زبان" مرجمه شده، نه glossaدر ابتدا باید نفت کلمۀ یوناند 

باشد. در عزارات عهدجدید که به صحزت بهه زبانهها لنه "زبان نفتاری" نیا مددهان شخص است، ب

های اندلیسد پردازد، قخگاً مفهوم "زبانهای ]نفتاری[" مورد نظر است. بنابراین متأسفانه، مرجمهمد

راد به استفاده از عزارت "صحزت به زبانها" ادامه داده که این اصخالح در اندلیسد رازمره بنار منهد
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کند، چیای که برای زندند عادی انسهان کهامالً بیدانهه اسهت. ا مفنر یک مجربۀ عجیب را ایجاد مد

کردند، ما این حهدر های اندلیسد از اصخالح "صحزت به زبانهای نفتاری" استفاده مداما انر مرجمه

ن ینهم در داد که نادینرت به احساد اوانندنان یوناند قهر عجیب نزود ا به اواننده احساسد را مد

هندام اواندن این عزارت در اعه ل یها اال قرنتیهان بهود. بهه هرحهال، چهون کهاربرد کنهوند عزهارت 

طور نسرتده بنیان نهاده شده، ما در این مزح  به استفاده از ۀن ادامه اواهیم "صحزت به زبانها" به

 داد.

 زبانها در تاریخ فدیه. .1

رص به فرد است. پیش از نناه ۀدم ا حوا، طزم نزود به حاداۀ صحزت به زبانها برای عرص عهد مازه منح

ا مشارکت بها اا  در ادمت به اداصحزت کرده ا  یک زبانزبانهای دیدر صحزت کنند، چون ۀنها به 

خالفهت بها اهدا در مکردنهد، امها نهایتهاً صهحزت مد یک زبان. بگد از س وط، انسانها به متحد بودند

بسیار" بود ا "هر مصور از ایالهای دل ای داهم محد رشارت"  ا "رشارت انسان در زمین متحد شده

، مرجمۀ قدیم(. این زبان ااحد برای رسکشد از ادا بنار رفت ا در بنای بر  باِبهل 5:6بود )پیدایش 

به اا  رسید، زمانینه "مردم رسارس جهان ف   یک زبان داشتند ا کل ت ۀنهها ینهد بهود" )پیهدایش 

این رسکشد متحد از ادا، اا در باِبل "للت یامد اههل جههان رامشهوش  (. برای جلونیری از1:11

 ، مرجمۀ قدیم(.9:11ساات" ا مردم را در رسارس زمین پراکنده کرد )پیدایش 

(، اعهده داد کهه از ابهراهیم "قهوم بارنهد" 1:12اقتد ادا ابراهیم را به ناد اود فرااواند )پیهدایش 

کههه نتیجههۀ ایههن دعههوت بههود، یههک زبههان داشههتند کههه اههدا ( ا ملههت ارساهیههل 2:12بسههازد )پیههدایش 

اواست برای ادمت به اا استفاده کنند. با این حال ب یۀ ملتههای جههان بهه ایهن زبهان صهحزت مد

یک زبهان از ، چون نوعد این رشای  بهزود یافتز ن شۀ فدیۀ ادا ماندند. پ  بهکردند ا اار  امند

اهدا بها ههر زبهاند  11، چهون در پیهدایش رفهتنهار مدبین همۀ زبانهای جهان در ادمت به اهدا ب

 شد.ستایش مند
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یت نداه کنیم، مد بینیم که داباره زبانهها متحهد اکنون انر به عرص کلیسای عهدجدید برایم ا به ابدر

ا ستایش اا صحزت اواهند  یک زبان در ادمت به ادااواهند شد، اما این بار همۀ افراد داباره به 

 (.18:19؛ شاید اشگیا 8:13؛ اال قرنتیان 9:3؛ م ایسه کنید با صفنیا 12-9:7کرد )مناشفه 

ای از امحاد زبانهای موجود در ۀس ن را داریم، اما ف ه  نهاهد ااقهات در کلیسای عهدجدید، منونه

طور نسزد است. در پنخیناست که انجیل ااقگاً به همۀ ملتها رسید، شانردان شود ا ف   بهعخا مد

بهه زبآنههای دیدهر ه ایشان قدرت منلم بخشید طوری که راح باارشلیم جمع شدند ا "به درستد دربه

نتیجه این بود که بازدید کنندنان یهودی در اارشلیم که از  11(.2:4" )اع ل رشان به صحزت کردند

ملتهای نونانون ۀمده بودند، همدد اعالمیۀ "کارهای بارگ ادا" را بهه زبهان اهود شهنیدند )اعه ل 

رفت ا مهردم (. این نشانۀ شدرفد از این ح ی ت بود که پیلام انجیل به همۀ ملتهای جهان مد11:2

 کرد.را در هر جا به سوی مسیح ا نجات دعوت مد

زمینۀ جلسۀ پرستشد کلیسا، صحزت به زبانها به همراه مفسیراش، نشهانۀ دیدهری از بگالاه، در پیش

که در باِبل ۀلاز شد، للزه اواهیم کرد. انر ایهن عخیهه در  این اعده است که یک راز بر مفاات زبانها

شود، اقتد مفسهیر زبانهها باشهد، کند، مهم نیست که به چه زباند دعا یا پرستش مدکلیسا عمل مد

ای است که مانند همهۀ عخایهای ایهن موانند ۀن را درک کنند. الزته این یک فرایند دا مرحلههمه مد

(، اما همچنان پیرشفتد از رشای  باِبل ما پنخیناست 9:13)اال قرنتیان عرص "جاهد ا نایام است" 

اسههت کههه در ۀن زمههان هههیچ مههدارکد بههرای موامنندسههازی افههراد در درک یههک پیلههام بههه زبههاند کههه 

 دانستند، موجود نزود.مند

نویهد: نهایتاً دعا به زبانها در یک محی  اصوصد، شنل دیدری از دعا در نهاد اداسهت. پهول  مد

الهد ع هل مهن در ۀن ن شهد نهدارد" )اال  راح مهن مشهلول دعاسهت"زیرا انر من به زبآنها دعا کنم، 

موانهد راه حهل جاههد دیدهری بهرای نتهایج زمینۀ کلرد مهاریخ فدیهه مد(. این در پیش14:14قرنتیان 

ت به س وط باشد که با ۀن از مشارکت با ادا جدا شدیم. الزته به این مگنا نیست که در هندام صحز

کنهد کهه اا ههم چون پول  مأیید مد -مواند با ادا مشارکت داشته باشدراح انسانها مد ف  زبانها، 
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(. به هرحهال، پهول  15:14اواند )اال قرنتیان به زبانها ا هم به زبان اودش دعا کرده ا رساد مد

دانهد. دابهاره مها دعا به زبانها را اسیلۀ دیدری برای دعا ا پرسهتش در مشهارکت مسهت یم بها اهدا مد

 دانیم، قزل از عرص عهد مازه، این جنزه از عخیۀ صحزت به زبانها مورد استفاده نزود. جایینه ما مد

 صحبت به زبانها چیست؟ .2

ها، دعا یا ستایش با ِهجاهاید است کهه صحزت به زبانموانیم این عخیه را اینخور مگریف کنیم: ما مد

 برای سخندو قابل درک نیست.

 شود.م دعا یا ستایش که در ناد ادا اعالم مدالف. کال 

دهد که صحزت به زبانها اساسهاً نفتدهو بها اداسهت )یگنهد دعها یها سهتایش(. این مگریف نشان مد

اهدا بهرای افهراد کلیساسهت.  از سویبنابراین، براالف عخیۀ نزورت است که اللب شامل پیلامهاید 

نهه بها مهردم" )اال  اداسهتا با نوید، رای سخن انوید: "زیرا کسد که به زبآنها سخن مدپول  مد

نوید کسد کهه ( ا انر در جلسۀ کلیساید هیچ مرتجمد برای زبانها نیست، پول  مد2:14قرنتیان 

، 28:14سخن نوید" )اال قرنتیهان  با اداعخیۀ زبانها دارد باید "در کلیسا ااموش باشد ا با اود ا 

 مرجمۀ قدیم(. 

دعها نوید: "زیرا انهر مهن بهه زبآنهها باشد؟ پول  مدکه به سوی ادا مد این چه نون نفتدوید است

؛ م ایسه کنیهد 14:14الد ع ل من در ۀن ن شد ندارد" )اال قرنتیان  راح من مشلول دعاست، کنم

کنهد، ا بندی مدعنوان دعا ا شهنرنااری دسهته، جایینه پول  صحزت به زبانها را به17-14با ۀیات 

، صحزت به زبانها ظاهراً دعا یها سهتایش در نهاد اداسهت ا از طهرف "راح" شهخص (. بنابراین28ۀیۀ 

ناسازنار نیسهت، چهون جمگیهت نفتنهد: "رشح کارههای بهارگ  2سخندو است. این با راایت اع ل 

موانهد بهه ایهن مگنها باشهد کهه (، موصیفد که قخگاً مد11:2شنویم" )اع ل ادا را بابان اود ما مد

کردنهد ا جمگیهت بهه را جالل داده ا کارهای عظیمش را در پرستش اعهالم مدشانردان همدد ادا 

هیچ نشهاند از  14:2شد، نوش دادند. در ااقع، ما اع ل چیاهاید که به زبانهای نونانون بیان مد



 

 

 
714 

کنهد، صحزت شانردان با جمگیت نیست، ا بگد پرتد ایسهتاده ا مسهت ی ً بها جمگیهت صهحزت مد

 ند.احت طً به زبان یونا

 کند.ب. سخندو ۀن را درک مند

چهون است نه بها مهردم، نوید، رای سخن اا با ادنوید: "زیرا کسد که به زبآنها سخن مدپول  مد

ۀارد" ال دد ارسار ادا را به زبهان مهد. زیرا اا با قدرت راحفهمندنوید منددیدران ۀنچه را که اا مد

وم اش صحزت به زبانها بدان مرجمۀ زبانها باشد، مفهنوید انر (. همچنین اا مد2:14)اال قرنتیان 

منت ل نخواهد شد: "نسزت به نویندو ۀن بیدانه اواهم بود ا اا نیا نسزت به من بیدانه اسهت" )اال 

کند که صحزت بهه زبانهها در فرض مد 19-13:14(. بگالاه، کلر مزح  اال قرنتیان 11:14قرنتیان 

 شود. ه نیست، موس  شنوندنان درک مندج عت، اقتد با مرجمۀ زبانها همرا

کردند: "هر صحزت به زبانها در راز پنخیناست، به زبانهای شنااته شده بود که شنوندنان درک مد

، مرجمۀ هاارو نهو(. امها 6:2نویند" )اع ل سخن مد به زبان اودششنید که ۀنان یک از ایشان مد

کردند، چون ۀنچه باعه  حیهرت ا شهدفتد ک مندبینیم که سخندویانش این سخنان را در داباره مد

رسهد (. بنابراین بهه نظهر مد7نفتند )ۀیۀ شد، این بود که جلیلیها به این زبانهای نونانون سخن مد

مواند شامل صهحزت بهه زبانههای ااقگهد انسهانها باشهد، نهاهد صحزت به زبانها مد ناهد ااقاتکه 

کنهد دما پول  فهرض  -شود. اما ناهد ااقاتمدااقات حتد زبانهاید که موس  شنوندنانش درک 

نویهد ه زبهاند اواههد بهود کهه "دیدهران ۀنچهه را کهه اا مداین سهخنان به -مگموطً اینخور اواهد بود

 (. 2:14فهمند" )اال قرنتیان مند

 پ. در السه نیست، بلنه با اویشتنداری است.

کنهد، تدهو در السهه" مرجمهه مدکتاب م دد اندلیسهد جدیهد، عزهارت "صهحزت بهه زبانهها" را "نف

کنند، ۀنهاهد از محهی  کند که کسانینه به زبانها صحزت مدبنابراین بیشرت از این ایده ح یت مد

شان صحزت کنند. شوند براالف ارادهدهند یا مجزور مداطراف یا اویشتنداری اود را از دست مد

ۀمیا ا ۀشهفته ازه داده که رفتهار جنهونبگالاه، بگضد از این عنارص افراطد در جنزش پنخیناستد اج
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در جلسات پرستشد رخ دهد ا این در ذهن بگضیها بهه ایهن ع یهده مهداام بخشهیده کهه صهحزت بهه 

 زبانها، نوعد نفتدو در السه است. 

ال هدد بها قهدرت عظهیم اش در راز اما این مصویر اراهه شده در عهدجدید نیسهت. حتهد اقتهد راح

انستند صحزت به زبانها را متوقف کنند ما پرتد بتوانهد بهرای جمگیتهد پنخیناست ۀمد، شانردان مو 

اواهیهد بهه زبآنهها سهخن نویهد: "انهر مدکه نرد ۀمده بود، موعظه کند. پول  با رصاحت بیشرت مد

نوهید، دا یا سه نفر بیشرت نزاشد ا یند بگد از دیدری سخن بدویهد ا ۀن ههم بها مرجمهه باشهد. انهر 

ک  نزاید در مجل  کلیسا به زبآنها صهحزت کنهد، مدهر نجا حاو نزاشد، هیچای در ۀ مرجمه کننده

اواهد کسهانینه ا پول  مد(. در اینج28-27:14ایننه صحزت اا بین اا ا ادا باشد" )اال قرنتیان 

اضهوح کند که بهکنند، به نوبت صحزت کنند ا اا مگداد را به سه نفر محداد مدبه زبانها صحزت مد

موانسهتند کردند، از امفاقات اطرافشهان ۀنهاه بهوده ا مدکسانینه به زبانها صحزت مد دهدنشان مد

کرد، صهحزت کننهد. اودشان را کنرتل کنند ما ف   اقتینه نوبتشان بود ا کِ  دیدری صحزت مند

موانستند ساکت باشهند ا صهحزت ننننهد. همهۀ ایهن راحتد مدانر کسد برای مرجمۀ زبانها نزود، به

اندهندو سخح باطی اویشتنداری است ا از این ایده که پول  زبانهها را نهوعد نفتدهو در عوامل نش

 کند.دانست، ح یت مندالسه مد

  . زبانها بدان مرجمۀ زبانها.

انر کسد در ج عت عخیۀ مرجمهۀ زبانهها نهدارد، ایهن عزهارمد کهه اکنهون ن هل قهول کهردیم، نشهان 

ت به زبانها بدان مرجمۀ ۀن نزاید اصوصد انجام شود. صحز طوردهد که صحزت به زبانها باید بهمد

 در جلسۀ کلیساید انجام شود.

نویهد: "مهن بها راح اهود دعها پول  دربارو دعا به زبانها ا رساد اواندن به زبانها صحزت کرده ا مد

به همهین طریهق رساد حمهد اهواهم کنم ا در عین حال با ع ل ا فهم اود نیا دعا اواهم کرد ا مد

(. ایهن مأییهد بیشهرتی بهرای مگریهف 15:14ا با فنر اود نیا" )اال قرنتیان  واند، یگند با راح اودا

عنوان چیهای در نظهر نهرفتیم کهه اساسهاً دعها ا سهتایش در نهاد اراهه شده در باطست که زبانها را به
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دانهد. بها داداست. همچنین عمِل رساد اواندن به زبانها را اواه در مألعام یا در الهوت مرشهان م

راند: انهر کسهد نیسهت کهه مرجمهه این حال، قوانین رساد اواندن برای صحزت کردن نیا بنار مد

 کند، ف   باید در الوت انجام شود.

هشهدار زیهادی  در کلیسهابه هرحال، با اجهود ایننهه پهول  دربهارو اسهتفاده از زبانهها بهدان مفسهیر 

نویهد: کنهد. اا مدمشویق مددر الوت  ا انجامش را بینددهد، اما قخگاً ۀن را یک چیا مثزت مدمد

ا ۀن کهه نزهورت مدکنداود را بنا مدنوید که به زباِن لیر سخن مد "ۀن کنهد باعه  بنهای کلیسها ، امر

نیری اا چیسهت؟ ایهن نیسهت کهه )مخهابق ، مرجمهۀ ههاارو نهو(. نتیجهه4:14شود" )اال قرنتیان مد

طور بدیرند از ایهن عخیهه اسهتفاده ننننهد یها اقتهد ایهن بهه استدطل بگضیها( مسیحیان باید مصمیم

کنم نوید: "پ  چه کنم؟ من با راح اود دعا مدراد، هیچ ارزشد ندارد. بلنه مداصوصد بنار مد

نویهد: "اهدا را شهنر کهه مهن (. ا مد15ا در عین حال با ع ل ا فهم اود نیا دعا اواهم کرد" )ۀیۀ 

به زبانهای  ش  ۀرزای من این است که همۀ( ا " 18نویم" )ۀیۀ مد بیش از همۀ ش  به زبآنها سخن

ا بیشرت مدلیر سخن بدویید ، مرجمۀ هاارو نهو( ا "بها اشهتیاق یهام 5اواهم که نزورت کنید" )ۀیۀ ، امر

، مرجمۀ هاارو نو(. انر 39در پد نزورت کردن باشید ا سخن نفنت به زبانهای لیر را منع مننید" )ۀیۀ 

عنوان دعا یا ستایش ادا صحیح باشد، پ  قخگاً انتظار داریم که مهذیب بق ما از زبانها بهادراک سا

کند که چه چیای بیان شده، چون راح یا بنا را به دنزال داشته باشد، انرچه ذهن سخندو درک مند

طور بههانساند اا مست ی ً با ادا در ارمزاط است. ه نخور که در هندام دعا ا پرستش، ایهن چیاهها 

 کند.کنند، پ  طزق کالم پول ، این نون دعا ا پرستش نیا ما را مهذیب مدکلد ما را مهذیب مد

 چ. زبانها با مرجمۀ زبانها: برای مهذیب ا بنای کلیسا.

مدهر نویهد، کند، بارنرت است از ۀن که بهه زبانههای لیهر سهخن مدنوید: "ۀن که نزورت مدپول  مد

، مرجمۀ هاارو نو(. اقتهد یهک پیلهام 5:14بنای کلیسا شود" )اال قرنتیان  ما باع  ایننه مرجمه کند

نویهد ایهن پیلهام بهه مواننهد درک کننهد. در ایهن حالهت پهول  مدشود، همه مدبه زبانها مرجمه مد

نویهد اینهها عملنهرد اا منداسهت. بایهد موجهه کنهیم کهه  ارزشمندزبانها، به اندازو نزورت برای کلیسا 
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تدوی ادا با انسانهاسهت، درحالینهه دهند که نزورت، نف)چون عزارات دیدر نشان مد ینساند دارند

نویهد ۀنهها در مههذیب کلیسها، اضهوح مدطور کلرد نفتدوی انسان با اداست(. اما پول  بهزبانها به

 مفههوم کلرهد ۀنچهه راموانیم عخیۀ مرجمۀ زبانها را اینخور مگریف کنیم که ارزش ینساند دارند. ما مد

 .کندکه به زبانها بیان شده به کلیسا ناارش مد

 کنند.ح. همه به زبانها صحزت مند

ه نخور که همۀ مسیحیان، رسول نیستند ا همه نزد یا مگلم نیستند ا همهه عخایهای شهفا ندارنهد، 

مجموعهۀ سهؤاطمد کهه انتظهار پاسهخ  اضهوح بها بیهانکنند. پهول  بهپ  همه به زبانها صحزت مند

پرسههد: "ۀیهها همههه بههه زبآنههها سههخن کنههد ا ایههن سههؤال را مدرد، ایههن مفهههوم را بیههان مد"منفههد" دا

اند که در اینجها (. پاسخ ضمند، ایر است. بگضیها استدطل کرده30:12نویند؟" )اال قرنتیان مد

کنند، اما شاید پذیرفته که همه به زبانها صحزت مند مألعاممنظور پول  ف   این است که همه در 

زمینهه، بیدانهه اسهت ا وانند در الوت به زبانها صحزت کنند. امها ایهن اجهه یهایا در ایهن پیشممد

کننهد، به زبانها صهحزت مند کلیسایا  مألعامنوید همه در طور مشخص مندکننده نیست. اا بهقانع

مرجمهه ن است: "همه زبآنهها را کنند. سؤال بگدی اا اینوید همه به زبانها صحزت مندبلنه ف   مد

 دادن کننهد؟ یها قهدرت شهفا(. دا سؤال قزلد اا این بود: "ۀیها همهه مگجهاه مد30کنند؟" )ۀیۀ مد

موانستیم اسهتدطل ینسهاند از ایهن عخایها رزامندیم که ای کاش مدۀ (. ۀیا ما 30-29" )ۀیات دارند؟

 درمواننهد مد کننهد، بلنهه همهۀ مسهیحیانمرجمهه مند زبانهها را مألعامایننه همه در  -داشته باشیم

مواننهد در الهوت کننهد، امها همهه مداین کار را انجام دهند؟ یها همهه در مألعهام مگجهاه مند الوت

 رسد. نظر مد زمینه، لیرموجه بهمگجاه کنند؟ این یایا در هریک از موارد با پیش
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 سؤاالتی برای مرور .2

کردند؟ بها اسهتفاده از زت مدۀیا انزیای عهدجدید با اقتداری مانند اقتدار کتاب م دد صح .1

 کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.

موانیم بدوییم که ایهن از انر اقتدار نزورت با اقتدار کتاب م دد برابر نیست، از چه لحاظ مد .2

 طرف اداست؟ فرق بین "مناشفه" )مخابق مگریف این فصل( ا نزورت را بیان کنید.

 م یک در کلیسا اقتدار بیشرتی دارد؟عخیۀ مگلیم با نزورت چه فرقد دارد؟ کدا .3

عخیۀ شفا در عرص کلیساید، با بدنهای قیام کرده که مسیحیان با بازنشهت مسهیح دریافهت  .4

 ای دارد؟ اواهند کرد، چه رابخه

 حداقل چهار هدف را برای شفا نام باید. .5

 کنیم؟"صحزت به زبانها" را مگریف کنید. در صحزت به زبانها با چه کسد صحزت مد .6

ر محی  عمومد کلیسا چه عخیۀ راحاند دیدهری بایهد بها عخیهۀ صهحزت بهه زبانهها همهراه د .7

مواند در الوت بهه زبانهها صهحزت کنهد؟ بها اسهتفاده از کتهاب م هدد از شود؟ ۀیا کسد مد

 پاسختان ح یت کنید.

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ایهد؟ ۀیها ؟ ۀن را چهه نامیدهایهدۀیا مابحال عخیۀ نزورت را مخابق مگریف این فصل مجربهه کرده .1

این عخیه )یا چیای ماننِد ۀن( در کلیسای ش  عمل کرده است؟ انر پاسختان مثزت اسهت، 

داشهته اسهت؟ انهر پاسهخ منفهد اسهت، ۀیها بهه نظرمهان ایهن عخیهه  ا چه اخرامهد -چه ماایا

 مواند به کلیسایتان کمک کند؟ چرا یا چرا نه؟مد

کنهد؟ عهالاه بهر کشهیش یها مشهایخ، چهه کلیسایتان عمهل مد طور مؤار درۀیا عخیۀ مگلیم به .2

کند؟ ۀیا به نظرمهان کلیسهای شه  بهه انهدازو کهافد از مگلهیم کسد از این عخیه استفاده مد
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کند؟ به نظرمهان در چهه قسهمتهاید )انهر مهوردی هسهت( صحیح کتاب م دد قدرداند مد

 کند؟ کلیسایتان باید در شناات ا عشق به مگالیم کتاب م دد رشد

اید؟ ۀیا ش  از عخایای دیدری که در این فصل مورد بح  ا نفتدو قرار نرفت، استفاده کرده .3

ای هست که به نظرمان کلیسای ش  به ۀن نیاز دارد، اما در حال حاو ۀن را ندارد؟ ۀیا عخیه

 ه این نیاز انجام دهید، چیست؟ بموانید در پاسخ به نظرمان بهرتین کاری که مد

 

 حات خاصاصطال  .4

 است(. 30ا  29)این فهرست مربوط به فصل 

 رسول

 نراموقف

 ال ددعخایای راح

 شفا

 مرجمۀ زبانها

 م ام

 نزورت

 صحزت به زبانها

 مگلیم
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 )مرجمۀ هاارو نو( 11-7:12اال قرنتیان 

م حنمهت داده ۀ راح، کال شود. به یند به اسیل"ظهور راح، به هر ک  برای منفگِت همدان داده مد

اسیلۀ هه ن راح، ایه ن ااسخۀ ه ن راح، کالم مگرفت، ا به شخصد دیدر بهشود، به دیدری بهمد

ا به دیدری باز موس  ه ن راح، عخایای شفا دادن. به شخصهد دیدهر قهدرت انجهام مگجهاات داده 

دیدهر سهخن نفهنت بهه انهوان مشخیص ارااح. ا باز به شخصد  شود، به دیدری نزورت، ا به دیدریمد

شود ا به دیدری مرجمۀ زبانهای لیر. امرها همهۀ اینهها را هه ن یهک راح بهه زبانهای لیر بخشیده مد

 بخشد". م سیم کرده، به هر ک  مد ۀارد ا ۀنها را به ارادو اودعمل مد

_______________________ 

 Lanham, Md.: University Press ofمراجگهه کنیهد ) عخیۀ نزورت در اال قرنتیانین نراِدم، برای نسرتش بیشرت همۀ ننات زیر دربارو عخیۀ نزورت، به اِ  .1

1982America,  ،1988) عخیۀ نزورت در عهدجدید ا امراز( ا ِاین نراِدمEastbourne, U.K.: Kingsway,and Westchester,III.: Crossway, کتهاب( .)

صد مواننهد نزهورت کننهد" در ی دارد(. اکرث مخالب زیر دربارو نزورت برنرفته از م الۀ من، "چرا مسیحیان هنوز مدمر است ا ادبیات مح  انۀ بیشرت اال مخصر

 ا با کسب اجازه استفاده شده است. 35-29(، صفحات 1988سپتاما 16است ) مسیحیت امراز

 :Grand Rapidsا جد. فرِدریک. مرجمه: جد.دبلیو.برُمیلد.جلدی، ایرایش: جد.کیِتل  10. للتنامۀ 795-794صفحات  .6للتنامۀ الهیامد عهدجدید  .2

. 1976 –Wm.B.Eerdmans Publishing co. 1964  

 بیند ایننه یهودیان پول  را اواهند بست، استفاده کرده بود.که ۀلابود برای پیش )deo(کند در هر دا ۀیه، لوقا از فگل یوناند ینساند استفاده مد .3

، "محویل دادن، به دست دیدران سپردن"( اواهان یک عمل دااطلزانه، ۀناهانه، محویهل َعمهدی یها سهپردن paradidomiکرد )فگلد که ۀلابود استفاده  .4

د است که در همۀ  منونۀ دیدِر این کلمه در عهدجدید اجهود دارد. امها ایهن حه ر در مهورد رفتهار یهودیهان بها  119چیای به دیدری است. این ه ن حسر

 نها دااطلزانه پول  را به دست رامیان نسپردند!پول  صحرت ندارد؛ ۀ 

به انت هال پهول  از اارشهلیم  19-28:17کند، چون کلر این راایت در اع ل دربارو مح رق نزورت ۀلابود صحزت مد 28:17نزاید مخالفت کرد که اع ل  .5

، 28:17ه چرا پول  موس  رامیان موقیف شده اسهت. در اعه ل دهد ک( ا به یهودیان در رام موضیح مد35 -23:12کند )در اع ل به قیرصیه اشاره مد

کند. )نسخۀ دری امراز "در اارشلیم دستدیر ا مسلیم رامیان شدم"، یهک ( اشاره مدdesmiosعنوان زنداند )یوناند اارشلیم، به )ex( ازپول  به انت الش 
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عنوان زنهداند محویهل داده شهد، از بهین نیرد ا این ایهده را کهه بههداده شد، نادیده مداارشلیم محویل  ]ex[نادرست است ا کامالً این ایده را که از  مگزیر

اضوح به انت ال پول  افااید که در اارشلیم زنداند شد، رایدادی که در منت یوناند ذکر نشده است.( در منت یوناند، این زبان بهبرد، ا این ایده را مدمد

سیسهتم  بهه( 20، 23:15اواستند داباره اا را بازنردانند که موس  سنهدرین مورد بررسد قرار نیهرد، در اعه ل دسیستم دادناهد یهودی )یهودیان م از

عنوان زنهداند بهه نویهد رامیهاند کهه بههمد 28:18درسهتد در اعه ل کند. بنابراین، پول  بهاشاره مد (35 -23:23دادناهد رامد در قیرصیه )اع ل 

اواستند مرا ۀزاد سازند، زیرا پد بردند کهه مهن (، "از من مح ی ات منودند ا مد18، ۀیۀ hoitines(، ه ن کساند بودند که )17دست ۀنها سپرده شد )ۀیۀ 

 (. 28:18ام که مستوجب مرگ باشم" )اع ل هیچ کاری ننرده

نوید: "انزیهاید را کهه در یهک راح )یها: که به مردم مد شنااته شده، Didacheعنوان مگالیم پول  متفاات از مگالیمد است که در اسناد مسیحد االیه به .6

دی مد Didache(. اما 11کنند، ۀزمایش یا بررسد نننید" )فصل در راح( صحزت مد نوید که براالف ۀموزو عهدجدید است )مراجگه کنیهد چیاهای متگدر

عنوان راهن ی مگتِا ماهیهت نزهورت در ( ا ما نزاید ۀن را به32ش رو ، 67[، صفحۀ  ,1994Grand Rapids: Zondervan] مندالهیات نظامبه ِاین نراِدم، 

یهد کهه پهول  یهک سهال ا نهیم در امها موجهه کن -[11:5نوید رسوطن نزاید بیش از دا راز در یک شهر مباننهد ]عهدجدید در نظر بدیریم. )مثالً مد زمان

 . Didacheقرنت  ماند ا سه سال در افس !( کتاب م دد، اقتدار ماست، نه 

اضهوح افااید که کالم ادا، اال از همه یا در ابتدا از قرنت  رشان شد، اما منت یوناند به، این ایده را مد14:36های جدید متگددی از اال قرنتیان مرجمه .7

 aorist ofرشان شهده اسهت؟ ]کنیهد کهه پیهام اهدا از شه  نویهد: "ۀیها نه ن مداواستار این ادراک نیست. بیانیۀ پول  بسیار سهاده اسهت ا ف ه  مد

exerchomaiمنهاید رسید؟"کند: "ۀیا کالم ادا از ش  صادر شد یا به ش  به، "بیران ۀمد"[" مرجمۀ قدیم اینخور مرجمه مد 

ن عزهارات مهرجیح بهه جهای ایه ل دانند. اما ظاهراً اصخالحد که پهو امرازه بگضد از مسیحیان، ناارش مناشفات ادا را "کالم حنمت" یا "کالم علم" مد .8

ر دنوعد احت لد باشد، چون منها جاید کهه نیری ما از منظور پول  از "کالم حنمت" ا "کالم علم" باید بهمر "نزورت" است. نتیجهدهد، م ولۀ نسرتدهمد

 است. 12:8کتاب م دد ذکر شده )یا در هر ادبیات االیۀ مسیحد( در اال قرنتیان 

نوید چه زماند "شفای کامل" )یها بخشهد "در کفاره" است، این بیانیه در حالت نهاید صحیح است، اما ااقگاً به ما مند نویند شفای کاملاقتد مردم مد .9

 از ۀن( را دریافت اواهیم کرد. 

 دربارو ارادو مخفد ا منشوف ادا مراجگه کنید. 5به مزح  فصل  .10

 کردند".  صحزتشنید. شانردان "به زبآنهای دیدر رشان به کسد که مدکرد، نه دهد که مگجاه برای کسد بود که صحزت مداین ۀیه نشان مد .11
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 مو یکفصل سی

 بازگشت مسیح: چه زمانی و چگونه؟

 

 + چه زماند ا چدونه مسیح بازاواهد نشت؟ 

 مواند در هر زماند بازنردد؟+ ۀیا اا مد

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

کنیم، بهه اقهایگد اهواهیم پردااهت کهه در ۀینهده امفهاق بخش ۀار این کتهاب را ۀلهاز مهددرحالینه 

شود که برنرفتهه از کلمهۀ یونهاند شناسد" نامیده مداواهند افتاد. مخالگۀ اقایع ۀینده، لالزاً "ۀارت

eschatos شناسد، مخالگۀ "چیاهای ۀار" است.است که به مگنای "ۀار" است. پ  مخالگۀ ۀارت 

موانند مخابق الدوی امفاقات نذشته، یهک پیشهدوید منخ هد دربهارو اقهایع ۀینهده ای نداران مدلیر 

منهاید دانیم کههه انسههانها بهههاضههوح مههدداشههته باشههند، امهها بهها موجههه بههه مجربههۀ ماهیههت انسههاند، به

ده داشته ربارو اقایع ۀینموانند دانش قخگد دموانند از ۀینده ۀناه باشند. پ  لیرای نداران مندمند

باشند. اما مسیحیاند کهه بهه کتهاب م هدد ایه ن دارنهد، در رشایه  متفهاامد هسهتند. انرچهه مها 

دانهد ا در کتهاب موانیم همه چیا را دربارو ۀینده بدانیم، امها اهدا همهه چیها را دربهارو ۀینهده مدمند

رده اسهت. مها م دد دربارو اقایع بارند که در ماریخ جههان امفهاق اواههد افتهاد، بها مها صهحزت که

 نوید.دکند ا درا  منموانیم کامالً از اقون این اقایع مخمنئ باشیم، چون ادا هرنا اشتزاه مندمد

دربهارو مگلهیم کتهاب م هدد صهحزت کهردیم )دربهارو مهرگ،  25در مورد ۀیندو شخصی ن، در فصل 

اههد داد، نهاهد ااقهات ای که برای افراد رخ او رشای  بینابیند ا جالل یافنت(. مخالگۀ اقایع ۀینده

شود. اما کتاب م دد دربارو اقهایع بهارگ ااصهد ههم صهحزت مدشناسد شخصد" نامیده "ۀارت

کند که بر کلر جهان مأایر اواهد نذاشت. مخصوصهاً دربهارو بازنشهت اهانوی مسهیح، دارو ههاار مد

دند بها اهدا در ساله، دااری نهاید، مجهازات ابهدی لیرای نهداران ا پهاداش ابهدی ای نهداران ا زنه
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شناسهد عهام" کند. ناهد ااقات مخالگهۀ ایهن اقهایع، "ۀارتۀس ن جدید ا زمین جدید صحزت مد

شود. ما در این فصل، سؤال بازنشت مسیح یا "بازنشت اانوی" اا را مخالگه اواهیم کرد. نامیده مد

 فصلهای بگد به ب یۀ موضوعات در مخالگۀ چیاهای ۀار اواهند پرداات.

ت مربوط به ۀینده بهوده اسهت. مها دربارو سؤاط  -لالزاً مناظرات دا  –خ کلیسا، مناظرات بسیاردر ماری

در این فصل با جوانب بازنشت اانوی مسیح ۀلاز اواهیم کرد که همۀ مگت دین نهضت انجیلد با ۀن 

واند هر مموافق اند ا بگد در پایان به یند از موضوعات مورد مخالفت اواهیم پرداات: ۀیا مسیح مد

لحظه بازنردد. ما در فصل بگد، دربارو سؤال دارو هاار ساله صحزت اواهیم کهرد، موضهوعد کهه بهه 

 مدت طوطند منزع مخالفت در بین مسیحیان بوده است. 

 الف. مسیح، یک بازگشت ناگهانی، شخصی، قابل رؤیت، جسامنی خواهد داشت

ر ساعتد دنیا ۀماده باشید، زیرا پرس انسان کرد. "پ  ش  عیسد لالزاً دربارو بازنشتش صحزت مد

بهرم مها ا ش  را پیش اود مد ۀیمداباره مد(. اا نفت: " 44:24که انتظار ندارید اواهد ۀمد" )متد 

(. بالفاصهله بگهد از صهگود عیسهد بهه ۀسه ن، دا 3:14جاید که من هستم ش  نیا باشید" )یوحنها 

ز پیش ش  به ۀس ن باط برده شهد، ه نخورینهه بهاط فرشته به شانردان نفتند: "همین عیسد که ا

(. پهول  مگلهیم داد: "در 11:1" )اعه ل باز اواهد نشهترفت ا ش  دیدید، داباره به همین طریق 

اهود شهود، ه ن موقع که فریاد فرمهان اهدا ا صهدای رههی  فرشهتدان ا بانه  شهیپور شهنیده مد

(. نویسندو عاانیان نوشت که مسیح " 16:4الونینیان " )اال مسادااند از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد

برای کفارو نناهان نخواهد ۀمهد، بلنهه بهرای نجهات ۀنهاند کهه چشهم بهه راه اا  بار دام که ظاهر شود

(. پهرتد 8:5(. یگ وب نوشت: "ۀمدن ادااند نادیک است" )یگ وب 28:9ۀید" )عاانیان هستند مد

(. یوحنا نوشت: "اقتد مسیح ظههور 10:3د ۀمد" )دام پرتد نفت: "راز ادااند مانند یک دزد اواه

(. کتهاب 2:3کند، ما مثل اا اهواهیم بهود، زیهرا اا را ۀنچنهان کهه هسهت اهواهیم دیهد" )اال یوحنها 

 مهنرسهد: "بلهد، مناشفه مراجع بسیاری برای بازنشت مسیح دارد ا بها اعهدو عیسهد بهه پایهان مد

 (20:22ن، بیا، ای عیسد، ای ادااند!" )مناشفه !" ا پاسخ یوحنا: "ۀمیۀیمزادی مدبه
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پ  این موضون بارها در رسارس عهدجدید ذکر شده است. این امید کلیسای عهدجدید اسهت. ایهن 

کنند که شدرف ا قابل رؤیهت اواههد بهود )"اینهک بها ۀیات، بازنشت نانهاند مسیح را پیشدوید مد

ۀ قهدیم(. ایهن عزهارات ۀن هدر رصیهح ، مرجم7:1فه ۀید ا هر چشمد اا را اواهد دید"، مناشابرها مد

موانند این ایده را بپذیرند )قزالً در جمع پرامستان ۀزاد اندیش محزوبیت داشهت( کهه هستند که مند

مسیح اودش بازنخواهد نشت، بلنه ف   راح مسیح، یگند پذیرش مگلیم اا ا م لید از سزک زندند 

اهد نشت. مگالیم یا سزک رفتارش از ۀس ن نازل نخواهد او طور فااینده به زمین باز ۀمیاش بهمحزت

(. اهوِد عیسهد "کهه از 16:4از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد )اال مسهالونینیان "اود ادااند"شد، بلنه 

ا شه  دیدیهد، دابهاره بهه همهین طریهق بهاز  ه نخورینه باط رفتپیش ش  به ۀس ن باط برده شد، 

ور اا رصفاً یک چیا راحاند برای سنونت در دلهای مردم نخواههد (. ظه11:1اواهد نشت" )اع ل 

 "ه نخورینه باط رفت ا ش  دیدید" اواهد بود. جس ندا  شخصدبود، بلنه بازنشت 

 ب. ما باید مشتاقانه خواهان بازگشت مسیح باشیم

بیها، ای  پاسخ یوحنا در پایان مناشفه باید ایژند قلهب مسهیحیان در یهامد اعصهار باشهد: "ۀمهین،

ۀموزد "با ارداندیشد ا عهدالت ا (. مسیحیت ااقگد به ما مد20:22عیسد، ای ادااند!" )مناشفه 

دهنهده ا ۀن امید مزهارک ا مجلهد جهالل اهدای عظهیم ا نجاتدینداری در این جهان زیست کنیم. 

ا اطهن نوید: "ام، مرجمۀ قدیم(. پول  مد13-12:2" )میتود اود ما عیسد مسیح را انتظار کشیم

" کشهیمرا انتظهارمدیگنهد عیسهد مسهیح اداانهد  دهنهدهنجهاتما در ۀس ن است کهه از ۀنجها نیها 

 22:16در اال قرنتیههان  Maranatha، مرجمههۀ قههدیم(. همچنههین اصههخالح مارانامهها 20:3)فیلیپیههان 

 (. 22:16یگند "ای ادااند ما، بیا!" )اال قرنتیان 

زنشهت مسهیح هسهتند؟ هرچهه بیشهرت مسهیحیان در لهذت از ۀیا ااقگاً مسیحیان مشتاقانه اواهان با

چیاهای اوب این زندند نرفتار شوند ا مشارکت ااقگد مسیحد ا رابخۀ شخصد با مسیح را نادیده 

بدیرند، کمرت مشتاق بازنشت اا اواهند بود. از طرف دیدر، بسیاری از مسیحیاند که رنج یها جفها را 

مر هستند ا از سالمت کمرتی براوردارند، ا کسهانینه زنهدند کنند، یا کسانینه سالخوردهمجربه مد
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رازانۀ عمیق ا حیامد با مسیح دارنهد، اشهتیاق بیشهرتی بهرای بازنشهت اا اواهنهد داشهت. په  مها 

حدادی، سخح اشتیاق ن برای بازنشت مسهیح، مگیهار اضهگیت راحهاند زنهدنی ن در ایهن لحظهه 

بینهد، سزت به دنیای ااقگد ا ۀنخور که ادا ۀن را مداست. این مگیاری است برای میاان ندرش ن ن

 (.19:5یگند در اسارت نناه ا رسکشد از ادا ا محت قدرت رشیر )اال یوحنا 

های طوطند مدت را برعهده بدیریم؟ ۀیا یک دانشمند مسهیحد اما ۀیا به این مگناست که نزاید پرا ه

و مح ی امد ده ساله را ۀلاز کند؟ یا ۀیها یهک که مشتاقانه اواهان بازنشت مسیح است، باید یک پرا  

مسیحد باید یک دارو سه ساله را در دانشندو مذهزد الهیامد یا کالج کتاب م دد ۀلاز کند؟ انهر 

التحصههیلد از ۀن مؤسسههه بههازنردد، یگنههد پههیش از ۀننههه فرصههتد بههرای مسههیح یههک راز قزههل از فار 

 شود؟ود داشته باشد، چه مدااتصاص دادن زمان ارزشمند شخص در ادمت ااقگد اج

قخگاً ما باید اود را اقف فگالیتهای طوطند مدت کنیم. دقی اً به همهین دلیهل عیسهد بهه مها اجهازه 

اواههد مها دهد که از زمان ااقگد بازنشت اش ۀناه باشیم )به مخالب زیر مراجگه کنیهد(: اا مدمند

اش از اا اطاعهت کنهیم. "ۀمهادند" بهرای بدان موجه به شلل یا جایداه زندنی ن، ما لحظۀ بازنشهت 

(، یگند در زمان حال، افادارانه از اا اطاعت کنیم، فگاطنه در هر کاری 44:24بازنشت مسیح )متد 

دانیم اا چههه زمههاند ااطر ماهیههت ایههن رشایهه ، چههون منههدکههه اا مهها را فرااوانههده رشکههت کنههیم. بههه

حاِل رفنت به زمهین مأموریهت شهان اواهنهد  بازاواهد نشت، بدان شکر در ۀن راز میسیونرهاید در

بود، کسانینه هرنا به م صد نخواهند رسید. مرداند در سال ۀار محصیالت الهیامد اواهند بود که 

هرنا از مگلیم شان برای شزاند کلیسا استفاده نخواهند کرد. مح  اند که پایان نامۀ دکرتای اود را 

مح یق شان، هرنا منترش نخواههد شهد ا بهر دنیها مهأایری  در ۀن راز محویل اواهند داد، مثرو سالها

نخواهد نذاشت. اما عیسد به همۀ مسیحیان اواهد نفت: "ۀفرین، ای لالم اوب ا امین! مو در امر 

کوچند امانت ا درستد اود را نشان دادی، من حاط کارهای بارگ را به مو اهواهم سهپرد. بیها ا در 

 (.21:25اوشد ارباب اود رشیک باش" )متد 
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 دانیم مسیح چه زمانی بازخواهند گشتپ. ما منی

سیح چه زمهاند بازاواههد موانیم بدانیم که مدانیم ا منددهند که ما مندعزارات متگددی نشان مد

(. "پ  بیدار باشهید زیهرا 44:24اواهد ۀمد" )متد  در ساعتد که انتظار نداریدنشت. "پرس انسان 

(. بگهالاه، عیسهد نفهت: "امها از ۀن راز ا 13:25" )متهد اها نداریهدش  از راز ا ساعت این ااقگه 

، نه فرشتدان ۀس ن ا نه پرس، ف   پدر از ۀن ۀناه اسهت. هوشهیار ا ۀنهاه ک  اا نداردهیچساعت 

 (.33-32:13ۀید" )مرق  ۀن زمان چه اقتد مد دانیدش  مندباشید، 

مهوانیم مهاه یها سهاِل ۀن را اعت ۀناه باشهیم، امها مدموانیم از ۀن راز یا سهمچنین انر بدوییم که مند

ماند کهه عیسهد "در سهاعتد بدانیم، این ف   طفره رفنت از این عزارات است. این ح ی ت باقد مد

، مرجمهۀ قهدیم( 40:12بریهد" )لوقها ( ا "در سهاعتد کهه نه ن مند44:24که انتظار ندارید" )متد 

مر در نظر نرفته شود که اشاره به طور کلرد[ بهرت است بهhoraۀید. )در این ۀیات، کلمۀ "ساعت" ]مد

ننتهۀ ایهن عزهارات، ایهن  1ای(.زماند است که امفاقد اواهد افتاد، نه وارماً یک زمان شصت دقی ه

نردد. چهون اا در زمهان بهدانیم اا چهه زمهاند بهازمدمهوانیم مندنویهد کهه است که عیسد به مها مد

 د در همه اقت ۀمادو بازنشت اش باشیم.لیرمنتظره اواهد ۀمد، بای

طور ااص از زمان بازنشت مسیح ۀنهاه اسهت، بایهد کند بهنتیجۀ عملد این است که هر که ادعا مد

اود به اود اا را در اشتزاه بدانیم. شاهدان یهوه، دربارو ماریخ بازنشت مسیح پیشهدوییهای زیهادی 

ر ماریخ کلیسا این پیشدوییها را کردنهد، نهاهد ااقهات کردند ا همۀ ۀنها اشتزاه بود. اما دیدران هم د

مدعد بصیرت جدیدی در نزورمهای کتاب م هدد بودنهد ا نهاهد ااقهات ادعها کردنهد کهه از عیسهد 

دههد. متأسهفانه عهدو زیهادی بها اند که زمان بازنشت اش را نشان مدمناشفۀ شخصد دریافت کرده

وند که مسهیح )مهثالً( در عهرض یهک مهاه بازاواههد این ادعاها فریب اوردند، چون انر مردم قانع ش

نیری اواهند کرد. فرزندانشان را از مدرسه اهار  کهرده، نشت، از همۀ مگهردات طوطند مدت کناره

ههای طهوطند مهدت، اهواه در شان را فرااته، از شللشان دست کشهیده ا از کهار بهر رای پرا هاانه

اید در ابتدا لیرت زیادی برای بشهارت ا دعها داشهته کلیسا یا در جای دیدر دست اواهند کشید. ش
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برد. بگالاه، ۀنها ف ه  از باشند، اما ماهیت لیرمنخ د رفتارشان، مأایرات بشارمد ممنن را از بین مد

کنند، یگند ایهن مد نااطاعتدموان از ماریخ بازنشت مسیح اادار شد، مگلیم کتاب م دد که مند

کنهد از مهاریخ بازنشهت کنهد. ههر کهه ادعها مدا نیا مانع ایجهاد مدحتد در دعا ا مشارکتشان با اد

 عنوان یک چیا نادرست رد شود.باید به -از هر منزگد -مسیح ۀناه است

 ج. همۀ معتقدین به نهضت انجیلی دربارۀ نتایج نهایی بازگشت مسیح توافق دارند

ت، وجهه بهه مفهاات در جاهیهامداننهد، بدهمۀ مسیحیاند که کتاب م دد را اقتهدار نههاید اهود مد

موافق اند که نتیجۀ نهاید ا لاید بازنشت مسیح، دااری لیرای نهداران ا پهاداش ابهدی ای نهداران 

اواهد بود ا ای نداران ما ابد در ۀس ن جدید ا زمین جدید با مسهیح زنهدند اواهنهد کهرد. اهدای 

یهان پرسهتش اواههد شهد ا دیدهر پادال دد سلخنت اواهد کرد ا در یک ملنهوت بپدر، پرس ا راح

 طور کامل مر به این جاهیات اواهیم پرداات.نناه، لم یا رنجد نخواهد بود. ما در فصلهای بگد به

 چ. دربارۀ جزئیات وقایع آینده مخالفتهایی وجود دارد

به هرحال، مسیحیان دربارو جاهیات اهاِص مربهوط بهه بازنشهت مسهیح ا بالفاصهله بگهد از بازنشهت 

رات متفاامد دارند. مخصوصاً دربارو ماهیت دارو هاار ساله ا رابخۀ بازنشت مسیح بها دارو مسیح نظ

هاار ساله، مرمیب بازنشت مسیح ا داران مصیزت شدیدی که بر زمین اواهد ۀمد، ا سؤال مربوط به 

 نجات قوم یهود )ا رابخۀ بین یهودیان نجات یافته ا کلیسا(، مفاامهاید اجود دارد.

رسد دقیق مر بگضد از این سؤاطت، باید جایدهاه نهضهت انجیلهد ا ااقگهد کسهاند را کهه پیش از بر 

نظرات متفاامد دربارو این سؤاطت دارند، مأیید کنیم. مگت دین به نهضت انجیلد که به ایهن نظهرات 

نونانون اعت اد دارند، همدد موافق اند که کتاب م دد اخاناپذیر اسهت ا متگههد هسهتند کهه بهه 

الیم کتاب م دد ای ن داشته باشند. یایاشان در مفسیر عزارات نونانون این اقایع است، مگ همۀ

عنوان مساهلد بها ارزش اانویهه در نظهر نرفتهه شهوند، نهه یهایاات مربهوط بهه اما این یایاات باید به

 ای. موضوعات اساسد ۀموزه
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مهوانیم بهه بیهنش رد، چهون مدبه هرحال، مخالگۀ دقیق مهر ایهن سهؤاطت، ارزش اقهت نذاشهنت را دا

ریای کرده ا اعده داده، دسهت یهابیم ا همچنهان بیشرت دربارو ماهیت اقایگد که ادا برای ما برنامه

طور دقیق مر بررسد کنهیم ا در مزحه  مربهوط پذیریم این مساهل را داباره بهامیدااریم که اقتد مد

 د شد. به ۀنها رشکت کنیم، امحاد بیشرت در کلیسا ایجاد اواه

 تواند هر لحظه بازگردد؟ح. آیا مسیح می

مواند هر لحظه بازنردد. یند از مهمرتین بخشهای مخالفت، دربارو این سؤال است که ۀیا مسیح مد

کنند که ۀماده باشهیم، چهون مسهیح در سهاعتد کهه از یک طرف، بسیاری از عزارات ما را مشویق مد

د دربارو ا بریم، بازاواهد نشت. از طرف دین ن مند کنند قایع ااصد صحزت مددر، عزارات متگدر

که قزل از بازنشت مسیح امفاق اواهد افتاد. طری های متفاامد برای رفع کشمنش ۀشنار بین ایهن 

انهد کهه هنهوز ههم مسهیح نیری کردهدا مجموعۀ عزارات اجود داشهته ا بگضهد از مسهیحیان نتیجهه

موانهد حهداقل مها یهک انهد کهه اا مندنیری کردهدر نتیجههای دیمواند در هر لحظه بازنردد ا عدهمد

کشههد مهها بگضههد از اقههایع پیشههدوید شههده کههه بایههد پههیش از نسههل بههازنردد، چههون این ههدر طههول مد

 بازنشتش امفاق افتد، به مح رق برسد. 

 کنند.آیاتی که بازگشت ناگهانی و غیرمنتظرۀ مسیح را پیشگویی می .1

مواند ایلد زاد بیاید. مثالً عیسد بهه کنند که مسیح مدوید مدمگدادی از ۀیات کتاب م دد پیشد

ۀیهد. بهه اهاطر دانیهد در چهه رازی اداانهد شه  مدبیدار باشهید، زیهرا مند "پ شانردانش نفت: 

مانهد ا ۀیهد، بیهدار مددانست که دزد در چه ساعت از شهب مددم اانه داشته باشید: انر صاحب

در سهاعتد کهه  انسهان ، زیهرا پرسهش  نیا ۀمهاده باشهیدود. پ  اش بشنذاشت دزد داال اانهمند

رق  ؛ مهه13:25؛ 39-36نیههد بهها ۀیههات ؛ م ایسههه ک44-42:24اواهههد ۀمههد" )متههد  انتظههار نداریههد

 ا لیره(. 2:5؛ اال مسالونینیان 22:16؛ اال قرنتیان 40:12؛ لوقا 32:13-33

های نر در عهدجدید عزارمد دربارو نشهانهپ  دربارو عزارات بسیاری مانند این عزارت چه بدوییم؟ ا

رسیدیم کهه قزل از بازنشت مسیح نزود، احت طً از عزارمد که اطن ن ل قول کردیم به این نتیجه مد
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الوقون موانیم بدوییم که بازنشهت عیسهد قریهبهر لحظه ممنن است عیسد بیاید. از این لحاظ مد

نردد، این از قدرت فرامین برای زادی بازمندمسیح به ظاهراً انر دلیلد داشتیم که فنر کنیم 2است.

 کاست. مد هشیاریا  ۀمادند

های پیش از بازنشت مسیح بپردازیم، مشنل دیدری بایهد در پیش از ۀننه به عزارات مربوط به نشانه

اینجا مورد موجه قرار نیرد. ۀیا عیسد ا نویسندنان عهدجدید در انتظارشان برای بازنشهت رسیهع اا 

ین چند اکه بازنشت اانوی مسیح در  دادندمگلیم مندا حتد  کردندفنر مندر اخا بودند؟ ۀیا ۀنها د

سال اایر اواهد بود؟ در ااقع، دیدناه بسیار بارز در بین مح  ان ۀزاد اندیش عهدجدید این بود که 

 نردد.زادی بازمدعیسد به اشتزاه مگلیم داد که به

نوینهد ۀمهاده باشهید ا ه، اواستار این مفسهیر نیسهتند. متهوند کهه مدیک از متون بازنو شداما هیچ

نوینهد کهه مها چ هدر نردد، مندنویند عیسد در یک زمان لیرمنتظره بهازمدهمچنین متوند که مد

انیم کهه انزیهای کتهاب ۀید، بایهد بهدزادی" مدنویند عیسد "بهباید صا کنیم. دربارو متوند که مد

بینهد، امها فاصهلۀ کنند که اقایع ۀینده را مدمناید نزورمد" صحزت مدکوچکم دد لالزاً از لحاظ "

 بیند. زماند قزل از اقون این رایدادها را مند

 های قبل از بازگشت مسیح.نشانه .2

های متگهددی اسهت کهه کتهاب مجموعۀ دیدر از متوند که باید مورد موجه قرار نیرند، دربهارو نشهانه

ادی از ت مسیح امفهاق اواهنهد افتهاد. در اینجها مفیهد اسهت کهه مگهدنوید قزل از بازنشم دد مد

 کنند، بیان کنیم. ازنشت مسیح اشاره مدهای پیش از بعزارامد را که مست ی ً به نشانه

 الف. موعظۀ انجیل به همۀ ملرتها.

 (.14:24؛ م ایسه کنید با متد 10:13)مرق   "اال باید انجیل به یام ملتها برسد"

 شدید. ب. مصیزت

"زیرا در ۀن رازها چنان مصیزتد رای اواهد منود، که از زماند که ادا دنیا را ۀفرید مها بحهال، مثهل 

کهرد، ههیچ جانهداری انر ادااند ۀن رازها را کومهاه مند. ۀن دیده نشده ا دیدر هم دیده نخواهد شد
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ومهاه کهرده اسهت" )مهرق  ، اما بخاطر برنایدنان اود ۀن رازها را کبرد]انساند[ جان سامل بدر مند

19:13-20.) 

 پ. انزیای درالین ۀیات ا مگجاات نشان اواهند داد.

ها ا انزیای درالین ظهور اواهند کرد ا چنهان عالمهات ا مگجاامهد اواهنهد منهود، کهه انهر "مسیح

 (.24-23:24؛ م ایسه کنید با متد 22:13)مرق   ممنن باشد برنایدنان ادا را نمراه کنند"

 ها در ۀس ن.  . نشانه

ها ها، ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نخواهد دراشید. ستاره"اما در ۀن رازها بگد از ۀن مصیزت

اقهت پرسه انسهان را اواهنهد . ۀناز ۀس ن فرا اواهند ریخت ا نیراهای ۀس ن متالال اواهند شد

؛ م ایسه کنید با متهد 26 -24:13ۀید" )مرق  دم ها دید که با قدرت عظیم ا جاه ا جالل، بر ابر

 (.27-25:21؛ لوقا 29:24-30

 چ. ۀمدن مرد رشیر ا شورشد.

نویسد که مسیح نخواهد ۀمد، مدر ایننه اال مهرد رشیهر ظهاهر شهود ا بگهد پول  به مسالونینیان مد

ادااند عیسد با ۀمدنش اا را نابود اواهد کرد. این "مرد رشیر یها فرزنهد هالکهت"، نهاهد ااقهات در 

عنوان احش شنااته شده ا ناهد ااقات ضدر مسیح نامیهده شهده، ۀاهرین ا بهدمرین به 13شفه منا

 نویسد:ده است. پول  مدذکر ش 18:2ها" در اال یوحنا مجموعۀ "ضدر مسیح

ما نخسهت ۀن ِعصهیان ااقهع نشهود ا ۀن "ای برادران، دربارو ۀمدن ادااند ما عیسد مسیح... 

. اا با هرۀنچه ادا ت به ظهور نرسد، ۀن راز فرا نخواهد رسیددین که فرزند هالکت اسمرد بد

دههد، ارزد ا اود را باطمر قهرار مدنیرد، مخالفت مدشود ا مورد پرستش قرار مداوانده مد

دانیهد کهه ... شه  مدمنایهدکند ا اود را ادا مگرفد مدما ۀنجا که در مگزد ادا جلود مد

شود که اا منها در زمان مناسب اود ظهور کند. زیهرا اکنون چه چیای مانع است ا سزب مد

ا ف   ما اقتد که ۀن که ما به حهال مهانع اسهت از اکنون نیا عمل مددیند همرِسر بد کند، امر

دین ظاهر اواهد شد، که ادااندس عیسد با نََف  دهان اود ۀنداه ۀن بدمیان برداشته شود. 
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. ظههور ۀن ر اهویش اا را نهابود اواههد سهااتاا را هالک اواهد کرد ا با دراشندنِد ظههو 

کننهده اواههد همراه با همه نونه مگجاات ا ۀیات ا عجایِب نمراه دین به نیرای شیخان ابد

. ایشهان از سهازدبود، ا نیا همراه با همه نونه رشارت که راهیان طریق هالکت را فریفتهه مد

د مهها نجههات یابنههد" )دام شههوند کههه نخواسههتند ح ی ههت را داسههت بدارنههۀن را هههالک مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(.10-1:2مسالونینیان 

 ح. نجات ارساهیل.

کنهد کهه بسهیاری از یهودیهان بهه مسهیح اعهت د ننردنهد، امها پول  دربارو این ح ی هت صهحزت مد

اهواهم از ایهن راز نوید یک زماند در ۀینده، مگداد زیادی نجات اواهند یافت: "ای برادران، مندمد

ر بخشد از ارساهیل حنمفرما شهده اسهت، مها که سختدلد ب -ا دانا بپنداریدمزادا اود ر  -شیدلافل با

" رساهیهل نجهات اواههد یافهتچنهین یهامد اا ایناقتد که ش ر کامل لیریهودیان داال نردنهد. 

 (.12، مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ۀیۀ 26-25:11)رامیان 

 ل از بازنشت مسیح.های قزنیری از این نشانهخ. نتیجه

نویهد بسهیاری از اضهوح مدرسهد مهأایر ایهن عزهارات، ه نخهور کهه در بهاط ذکهر شهد، بهبه نظهر مد

های موانهد ههر لحظهه بهازنردد. اقتهد بهه فهرسهت نشهانهاند که مسهیح مندمسیحیان احساد کرده

این اقایع یا شاید همۀ  م نیست ما نشان دهیم که اکرثکنیم، مزاحثۀ زیادی طز مذکور در باط نداه مد

 رسد. اند. یا حداقل با مخالگۀ اال این عزارات، چنین به نظر مدۀنها هنوز امفاق نیفتاده

 راه حّلهای ممکن. .3

دهند که ۀماده باشیم چهون مسهیح یندفگهه موانیم عزارامد را که ظاهراً به ما هشدار مدما چدونه مد

د مدهنهد ا نردد، با عزارامد که نشان مدبازمد ههم ا قابهل رؤیتهد بایهد قزهل از بازنشهت قهایع متگهدر

دی اراهه شده است.   مسیح رخ دهد، مخزیق دهیم؟ راه حلرهای متگدر

کشد ما . ایننه چه مدت طول مدمواند هر لحظه بازنرددمسیح مندیک راه حلر این است که بدوییم 

ما این اقایع انجام شوند، بستدد  کشدمسیح بازنردد، به برۀارد افراد دربارو مدت زماند که طول مد
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دارد. اقایگد همچون موعظۀ انجیل بهه همهۀ ملتهها، اقهون مصهیزت شهدید ا نهردۀاری مگهداد کامهل 

 یهودیاند که نجات اواهند یافت.

رسد که قدرت هشدارهای عیسهد را کهه بایهد مشنل این دیدناه، دانانه است. ااطً، ااقگاً به نظر مد

کنهد. چهه قهدرمد در نردد، باطهل مدبریم، بازمداا در ساعتد که ن ن مندهشیار ا ۀماده باشیم ا 

دانیم ایهن بازنشهت هشداِر ۀمادند برای بازنشت مسیح در زمان لیرمنتظهره اجهود دارد، اقتهد مهد

مواند ما سالهای بسیار امفهاق افتهد؟ حه ر انتظهار فهوری بهرای بازنشهت مسهیح، در ایهن نظریهه مند

ت از بین رفتهبه شود، ا این نتیجه نسزتاً براالف قصهد ا نیرهت عیسهد در اراههۀ یا کامالً اننار مد شدر

 این هشدارهاست.

ها را نسهزتاً مخهالف طریهق مهورد نظهر عیسهد بنهار رسد که این نظریهه، ایهن نشهانهداماً، به نظر مد

شهود. عیسهد  دیدمشهبرای بازنشت مسیح انتظارمان ها اراهه شده ما با دیدن ۀنها، برد. این نشانهمد

مهان را راسهت ندهه داریهد چهون یسهتید ا رسهایبا راست ش  شود رشان ها "اقتد این چیانفت: 

(. هشهدارها داده شهده مها مهانع از نمراههد ای نهداران ا 28:21)لوقها رستداری ش  نادیک اسهت"

شه  را عیسد در جواب ۀنهها فرمهود: "متوجهه باشهید کهه کسهد های درالین شود: "پیرای از مسیح

نمراه ننند. بسیاری به نام من ۀمده اواهند نفت: "من اا هستم" ا مهردم زیهادی را نمهراه اواهنهد 

پ  انر کسد به ش  بدوید: "بزین مسیح این جها ا یها ۀن جاسهت" بهاار نننیهد" )مهرق   ساات...

جهه شهود، مها ز این اقایع قابل مو اها داده شده ما مانع از مگجب مسیحیان (. پ  نشانه21، 5:13-6

داند ا مانع از پیهرای ۀنهها از کسهاند شهود کهه به ۀنها اطمینان دهد که ادا همۀ اینها را از پیش مد

ۀیند، یگنهد طری هد کنند ا به طریق شدرف، قابل رؤیت ا با للزه بر دنیا مندادعای مسیح بودن مد

ا فنهر کنهیم: "عیسهد مها چنهد ه که مهها هرنا به این دلیل اراهه نشداما نشانهکه عیسد اواهد ۀمد. 

ها را داد ما دلیلهد بهه مسهیحیان بدههد هیچ نشاند نیست که عیسد این نشانه نردد".سالد بازمند

کهه اا ههر لحظهه  انتظهار نداشهته باشهندیا مشویق شان کنهد کهه  ۀماده نزاشندکه برای بازنشت اش 

 مواند بیاید!مد
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ا این  مواند هر لحظه بیایدمسیح ااقگاً مدبدوییم  راه حلر اصلد دیدر برای این مشنل، این است که

( یک راه برای مخزیق شهان، 1دا مجموعۀ عزارات را به طری های نونانون با یندیدر مخزیق دهیم. )

، یها دا بازنشهت کنهدعهدجدید دربهارو دا بازنشهت مت یها مسهیح صهحزت مداین است که بدوییم 

سهین ، مسهیحیان را از دنیها مدکهه مسهیح مخفیانهاانوی مسیح، یگند ۀمدِن  بهرد )ۀمهدن "بهرای م در

ا  در مألعهاماود"( ا سپ ، بگد از اقون هفت سهال مصهیزت شهدید در زمهین، ۀمهدِن قابهل رؤیهت ا 

سین اود"( که مسیح مد ۀید ما بر زمین سلخنت کند. در طول ایهن هفهت پیرازمندانه )ۀمدن "با م در

ها ا عجایهب، انهه )مصیزت شدید، انزیای درالهین بها نشههاید که هنوز انجام نشدسال، همۀ نشانه

هاید در ۀس ن( انجام اواهد شد، پ  بین انتظار برای ۀمهدن اا ضدر مسیح، نجات ارساهیل ا نشانه

های بسیار همراه اواهد بود، مواند "هر لحظه" امفاق افتد ا مشخیص ۀمدن اا که بگداً با نشانهکه مد

  3هیچ کشمنشد نیست.

موان دا ۀمدِن جدانانۀ مسیح را از عزارامد که بازنشت سختد مداین راه حلر این است که به مشنل

کنند، استنزاط کرد. به هرحال، در اینجا دربارو ایهن موضهون صهحزت نخهواهیم اش را پیشدوید مد

نراید پیش از مصیزت شدید در بازنشت مسهیح کرد، اما در فصل بگدی اقتد به دیدناه پیش هااره

د موجهه کهرد کهه ایهن راه حهلر از لحهاظ همچنین بایه 4پردازیم، ۀن را مجایه ا محلیل اواهیم کرد.مد

ماریخد نسزتاً جدید است، چون در ماریخ کلیسا شنااته شده نزود، ما ایننه در قرن نذشهته موسه  

هد کهه ( پیشنهاد شد. این باید دربارو این ح ی ت به ما هشدار د1882-1800جان نِلسون داربد )

، منها راه حلر ممنن برای کشمنش اراهه شده در عزارامد نیست که در باط ن ل شد.   این راه حلر

موانهد ههر ها انجام شده ا بنابراین مسهیح ااقگهاً مدهمۀ نشانه( راه حلر دیدر این است که بدوییم 2)

ها در اقهایع نشهانه موانست به دنزال مح رق احت لهد ایهن. در این دیدناه، شخص مدلحظه بازنردد

نوعد، شاید بتهوان نفهت کهه انجیهل ااقگهاً بهه همهۀ ملتهها کلیسای االیه باشد، حتد در قرن ینم. به

موعظه شد، انزیای درالین برااسته ا با انجیل مخالفت کردند، مصیزت شدید در جفای کلیسها بهه 

ان بهود ا در طهول مهاریخ دین، امپراطهور نهر دست بگضد از امپراطوران رامد بهود، در ااقهع مهرد بهد
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یافتند، ۀمدند، چون پول  حتهد اهودش را یاند که باید نجات مدمدریج ش ِر کامل یهودکلیسا، به

طور دقیق مهر بهه (. در بخش بگدی، به1:11کند )رامیان ای از ۀلاز نردۀاری قوم یهود اراهه مدمنونه

زل از بازنشهت مسهیح در نذشهته ااقهع های قنوید احت طً نشانهدیدناهد اواهیم پرداات که مد

نویهد یک از دیدناههاید را که مدموانیم موجه کنیم که عدو زیادی، هیچشده، اما در اینجا ف   مد

ها بهه اقهایگد بهارنرت از دانند، چون به نظرشهان ایهن نشهانهکننده منداین چیاها امفاق افتاده، قانع

 کنند. اقایع قرن ینم اشاره مد

لیرمحتمهل،  حل احت لد دیدر برای این دا مجموعۀ عزارات اجود دارد. ایننهه بدهوییم ( یک راه3)

موانیم بدانیم که در یک ، ا بنابراین با قخگیت مندها انجام شده باشنداما ممنن است که این نشانه

اب اسهت، چهون ههدف االیهۀ زماند از ماریخ، همۀ نشانه ها انجام شده است. این نظر، یک نظهر جهذر

ی مدشانهن نیرد، یگند هدف االیۀ هشدارها ا این ح ی ت که ما نزاید بدانیم که مسیح چه ها را جدر

ها این است که انتظارمان را بهرای بازنشهت مسهیح مشهدید زماند بازاواهد نشت. هدف االیۀ نشانه

ان بهرای هاسهت، انتظارمهبهه ایهن نشانه بینیم کهه شهزیهکند. بنابراین هرناه نشهانۀ چیاههاید را مهد

ت اواهد یافت. در مورد هشدارها بهرای ۀمهادند، طرفهداران ایهن  بازنشت مسیح محریک شده ا شدر

مهوانیم مخمهنئ باشهیم کهه در هر لحظه بازنردد )چون مها مند مواندمدنظر اواهند نفت که مسیح 

ازنردد اسهت کهه مسهیح بالفاصهله به بگیهدچهه ها انجام نشده(، پ  باید ۀمهاده باشهیم، انر این نشانه

دی باید انجام شوند(. نهایتاً این نظر موافق است کهه مها رسد هنوز نشانه)چون به نظر مد های متگدر

 ۀید.م مسیح چه زماند بازاواهد نشت ا در ساعتد که انتظار نداریم، مدموانیم بدانیمند

ایهن بگیهد از ایننه  نیری ما؟ در هر مورد، نتیجهها انجام شده باشنداما ۀیا ممنن است که این نشانه

 رسد.است، اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد، بسیار منخ د به نظر مد

 الف. موعظۀ انجیل به همۀ ملرتها.

درحالینه بگید است این نشانه انجام شده باشد، اما پول  در کولسیان دربارو انتشار جهاند انجیهل 

اید، انجیلد که به از پیام ح ی ت یگند انجیل شنیده اشنوید: "پیشرت دربارهکند. اا مدصحزت مد
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، مرجمهۀ ههاارو 6 -5:1کنهد" )کولسهیان دهد ا رشد مدمثر مد در رسمارس جهانش  رسیده است ا 

، ا ا به یامد ال ِت زیر ۀس ن موعظه شده استنوید: "ه ن انجیل که شنیدید نو(. همچنین مد

، مرجمۀ هاارو نو(. در این ۀیات، قخگاً منظهورش ایهن 23:1ن ام" )کولسیامن، پول ، اادم ۀن نشته

اند، بلنه این اعالمیه بهه همهۀ دنیها رسهیده ا نیست که همۀ موجودات زنده، اعالمیۀ انجیل را شنیده

عنوان منونه، انجیل به رسارس دنیا یا همۀ ملتها موعظه شهده اسهت. بنهابراین لیرمحتمهل، به حداقل

مرانجام شده طور اسیعین نشانه در قرن ینم انجام شده ا بگد از ۀن، بارها بهاما ممنن است که اال ا

 باشد.

 ب. مصیزت شدید.

کند رسد که زبان کتاب م دد، یک دارو مصیزت در زمین را پیشدوید مدداباره محتمل به نظر مد

ی کههه ایلههد شههدیدمر از چیههای اسههت کههه مابحههال مجربههه شههده اسههت. امهها بایههد بههدانیم عههدو زیههاد

 70-66هشدارهای عیسد دربارو مصیزت شدید را در اشاره بهه محهارصو اارشهلیم در جنه  یههودی 

اند. مصیزتد که در ۀن جن  متحمل شهدند، ااقگهاً احشهتناک بهود ا میالدی از سوی رامیها دانسته

موانست ه ن چیای باشد که عیسد در پیشدوید این مصهیزت موصهیف کهرد. در ااقهع، از قهرن مد

ۀمیا ا شدید برای مسیحیان اجود داشت که ما قرن های زیادی از جفاهای اشونتبگد، داره ینم به

نیری کرد که لیرمحتمهل، موان نتیجهدرستد مدرسد که بهیابد. بنابراین، به نظر مدما هم ادامه مد

 اما ممنن است که پیشدوید مصیزت شدید انجام شده باشد.

 الین.های درالین ا انزیای در پ. مسیح

های درالین در طول قرنها امفاق افتاده، اما احت طً کالم عیسد درحالینه مگجاات شیخاند ا نشانه

کنهد. بهه ظهور بسیار شدیدمر این نون فگالیتهها را در زمهاند نادیهک بهه بازنشهت اش پیشهدوید مد

بههرت اسهت  مهوان مخمهنئ بهود کهه اینخهور اواههد شهد.سهختد مدهرحال ما داباره باید بدهوییم به

 محتمل، اما همچنان ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.نیری کنیم که لیر نتیجه

 های قدریند در ۀس نها. . نشانه
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ای است که قخگاً هنوز رخ نداده است. الزته از ۀلاز دنیا، های قدریند در ۀس نها، نشانهاقون نشانه

اند. اما عیسهد دربهارو دار ظاهر شدههای دنزالهستاره اورشید نرفتدد ا ماه نرفتدد اجود داشته ا

"ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نور نخواهد داد، سهتارنان کند: چیا بسیار بارنرتی صحزت مد

(. انرچهه 29:24)متهد  های ۀسه ند متالهال اواهنهد شهد"از ۀس ن فرا اواهنهد ریخهت ا قهدرت

ااری ادا بر ۀن اشاره ادین بدانند که به نابودی اارشلیم ا دکنند ۀن را یک زبان منبگضیها مالش مد

 24:29)که ظاهراً کالم عیسد در متهد  13:10اما به احت ل زیاد این ۀیه، در کنار اشگیا  5کند،مد

برنرفته از ۀن است(، دربارو فرا ریخنت ااقگد ستارنان در ۀینده ا ماریک شدن ۀفتهاب ا مهاه صهحزت 

ازنشهت سزد برای مالهال زمهین ا ۀسه ن ا نهابودی کیههان اسهت کهه بگهد از بکند که م دمۀ منامد

(. بههه 11-10:3ام پههرتد ؛ د27:12؛ 12-10:1مسهیح رخ اواهههد داد )مراجگههه کنیههد بهه عاانیههان 

 ا -ر طول چند دقی ه یا حداکرث در یک یا دا ساعتد -رسعت امفاق بیفتندموانند بههرحال، اینها مد

هاید نیسهتند کهه مها را بهه اننهار های اهاص، نشهانهمسهیح بهازنردد. ایهن نشهانهبالفاصله بگد از ۀن 

 بازنشت مسیح در هر لحظه هدایت کنند.

 دین.چ. ظهور مرد بد

دین )"ضهدر مسهیح"( را بها شخصهیتهای مهاریخد کهه در طول ماریخ، مالشهای زیادی شده ما مرد بهد

ای رای زمین شدند، شناساید کننهد. درحالینهه اقتدار زیادی داشته ا باع  ایراند ا انهدام انسانه

اوبد "ضدر مسیح" دانست، از ایهن لحهاظ کهه ۀنهها پیشهدامان ضهدر مسهیح موان بهاین رشیران را مد

(، اما اابت شده که همۀ شناساییهای ضدر مسهیح در 18:2نهاید هستند )م ایسه کنید با اال یوحنا 

" بدمری در صحنۀ جهان براواهد ااست ا رنهج ا جفهای دیننذشته، اشتزاه بوده ا احت طً "مرد بد

دش نهابود اواههد شهد. امها ساب هبد ای را اواهد ۀارد ا ف   موس  عیسد در هندام بازنشت مجهدر

رشارت انجام شده موس  بسیاری از این فرمانراایان، ۀن در زیاد بهوده کهه حهداقل اقتهد قهدرت را در 

هنهوز  2دین" مهذکور در دام مسهالونینیان که "مرد بهدشد مخمنئ شد سختد مددست داشتند، به

 ظاهر نشده است. داباره لیرمحتمل، اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.
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 ح. نجات ارساهیل.

دههد کهه هنهوز نشهان مد 11-9در مورد نجات همۀ ارساهیل، دابهاره بایهد نفهت کهه ظهاهراً رامیهان 

پذیرند. عنوان مسیحای اود مداواهد داد که ۀنها عیسد را به نردۀاری عظیم قوم یهود در ۀینده رخ

اند که لیر از کند، ا بسیاری استدطل کردهشدوید مداین را پی 11-9اما مخمنئ نیستیم که رامیان 

عنوان منونۀ االیهۀ ایم، یگند از زماند که پول ، اود را بهاین نردۀاری که در طول ماریخ کلیسا دیده

(. دابهاره 2-1:11اراهه کرده، نهردۀاری دیدهری بهرای قهوم یههود نخواههد بهود )رامیهان این نردۀاری 

 لیرمحتمل، اما ممنن است که این نشانه انجام شده باشد.

 نیری.خ. نتیجه

ها انجهام شهده های چشمدیر در ۀس نها، این لیرمحتمل، اما ممنن است که این نشانهلیر از نشانه

رسد هنوز امفاق نیفتاده، ماریک شدن اورشید ا ماه ای که قخگاً به نظر مدباشند. بگالاه، منها نشانه

مواند در عرض چند دقی ه امفاق افتد ا بنابراین درسهت اسهت کهه ا فرا ریخنت ستارنان است که مد

مواند در هر ساعتد از راز یا شهب بهازنردد. بنهابراین لیرمحتمهل، امها قخگهاً بدوییم مسیح اکنون مد

 که مسیح هر لحظه بازنردد.ممنن است 

نردد، اما ۀیا این نظر، به این هشدارها که باید ۀماده باشیم ا مسهیح در یهک زمهان لیرمنتظهره بهازمد

اسهت کهه در ۀینهدو  بگیهدکند؟ ۀیا ممنن است برای چیای که به نظرمان طور عادطنه رسیدند مدبه

سانینه در هندام رانندند کمربند ایمند ؟ قخگاً ممنن است. همۀ کۀماده باشیمنادیک امفاق افتد، 

شهوند. بهه ارند، برای رایهدادی کهه بهه نظرشهان بگیهد اسهت، ۀمهاده مدبندند یا بیمۀ ماشین مدمد

مواند در زمان لیرمنتظره رسد که ممنن است این هشدارها را که عیسد مدهمین مرمیب، به نظر مد

ی بدیریم ا به هرحال بدوییم نشانه ی قزل از بازنشتش، احهت طً در ۀینهده رخ اواهنهد هابیاید، جدر

 داد. 

این نظر، ماایهای راحهاند مثزتهد دارد، چهون مها در طلهب زنهدند مسهیحد در دنیهاید هسهتیم کهه 

 موانسهتمدبینیم کهه کند. ما ناهد ااقات در جار ا مدر ماریخ دنیا، اقایگد را مدرسعت ملییر مدبه
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شوند. با هر مو  متوالد افتند ا بگد محو مدا باشد. ۀنها امفاق مدهمح رق نهاید بگضد از این نشانه

اواههد کهه مها دانیم کدامیک ۀارین مو  اواهد بود. این اهوب اسهت، چهون اهدا منداقایع، مند

اواهد که ما دامئاً مشتاق بازنشت مسیح باشیم ا انتظار داشهته باشهیم کهه ایهن بدانیم. اا ف   مد

دانیم ایهن مفاق افتد. از لحاظ راحاند، برای ما اوب نیست که بدوییم ما مدمواند در هر لحظه امد

افتهاده، محهدادو مفسهیر  ها امفاقدانیم این نشانهها امفاق ند افتاده ا ظاهراً بیان ایننه ما مدنشانه

رسهد کهامالً درسهت اسهت کهه در راش عهدجدیهد نسهزت بهه کند. اما به نظر مدمواق را محریف مد

دانیم کهه ایهن رایهدادها امفهاق افتهاده اسهت. مفسهیر مسیح بدوییم که ما بها قخگیهت منهدبازنشت 

مسئوطنه، انتظار برای بازنشت نانهاند مسیح، ا میااند از فرامند در ادراک ن، هر سه در این نظهر 

 اند.رعایت شده

ها د از نشهانهبدهوییم ینه شویم کهه مخالفهت کنهیم اپ  انر مسیح نانهان بازنردد، ما اسوسه مند

هنوز امفاق ند افتاده است. بلنه ف   ۀماده اواهیم بود که در هندام ظهور مسهیح، اا را بپهذیریم. ا 

بینیم، یهک بیهداری انر هنوز مصیزت شدیدی باید رخ دهد، ا انر مخالفهت شهدید بها انجیهل را مهد

های ا ا حتهد نشهانهعظیم در بین قوم یهود، پیرشهفت قابهل موجهه در موعظهۀ انجیهل در رسارس دنیه

چشمدیر در ۀس نها، در این صهورت ندهران یها دلرسهد نخهواهیم شهد، چهون کهالم عیسهد را بهه یهاد 

مهان را راسهت ندهه داریهد یستید ا رسهایبا راست ش  شود رشان ها اواهیم ۀارد: "اقتد این چیا

 (. 28:21چون رستداری ش  نادیک است" )لوقا 

 

 سؤاالتی برای مرور .2

م دد را که حامد هر یک از ایژنیهای زیر دربهارو بازنشهت مسهیح اسهت، ذکهر  ۀیات کتاب .1

 کنید:

 نانهاند 

 شخصد 
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 قابل رؤیت 

 جس ند 

ندرش مسیحد نسزت به بازنشت مسیح بایهد چدونهه باشهد؟ چدونهه انتظهار بهرای بازنشهت  .2

 نذارد؟های ما در زندند مأایر مدمسیح بر ن شه

مربوط به زمان بازنشت مسهیح داشهته باشهیم؟ بها  ما باید چه مفنری نسزت به پیشدوییهای .3

 استفاده از کتاب م دد از پاسختان ح یت کنید.

ای که مخابق کتاب م دد قزل از بازنشت مسیح رخ اواههد داد، نهام بایهد. بهه پنج نشانه .4

 نظرمان کدامیک از اینها امفاق افتاده است؟

موانهد در ههر لحظهه مسهیح مدنویسنده چدونهه ۀیهات کتهاب م هدد دربهارو ایهن مگلهیم کهه  .5

 دهد؟کنند، مخزیق مدهای پیش از بازنشت مسیح اشاره مدبازنردد، با ۀیامد که به نشانه

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

مواند در هر سهاعتد بهازنردد؟ ایهن بهر کردید مسیح مدقزل از مخالگۀ این فصل، ۀیا فنر مد .1

ه مان ملییر کرده، به نظرمان این بر زندند زندند مسیحیتان چه مأایری نذاشت؟ انر دیدنا

 ش  چه مأایری اواهد نذاشت؟

به نظرمان چرا عیسد مصمیم نرفت دنیا را برای مهدمد مهرک کنهد ا بگهد بهازنردد، بهه جهای  .2

 ایننه بگد از رستاایاش در زمین مباند ا اودش انجیل را در رسارس دنیا موعظه کند؟

مسیح هستید؟ ۀیها در نذشهته مشهتاق مهر بودیهد؟ انهر ۀیا اکنون مشتاقانه اواهان بازنشت  .3

شدیداً اواستار بازنشت مسیح نیستید، به نظرمان چه عواملد در زنهدند مهان در ایهن عهدم 

 اشتیاق سهم دارد؟
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کردید اید یک پرا و طوطند مدت را برعهده ندیرید، چون فنر مدۀیا ما به حال مصمیم نرفته .4

خور است، ۀیها بهه نظرمهان ایهن مردیهد، پیامهد منفهد در بازنشت مسیح نادیک است؟ انر این

 زندنیتان دارد؟

دانستید اا ما بیست ا چهار ساعت ۀینده اید؟ انر مدۀیا ش  امراز برای بازنشت مسیح ۀماده .5

اواهید قزل از بازنشت اا درست کنیهد؟ بهه نظرمهان نردد، چه رشای  یا راابخد را مدبازمد

باید سگد کنید که اطن این چیاها را درست کنید، حتد انر فنهر فرمان "ۀماده باشید" یگند 

 کنید که بگید است اا امراز بازنردد؟مد

 

 اصطالحات خاص .4

 شناسدۀارت

 شناسد عامۀارت

 الوقونقریب

 ماراناما

 شناسد شخصدۀارت

 بازنشت اانوی مسیح

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 18-15:4اال مسالونینیان 

مانند زادمر نوهیم: ۀن کساند از ما که ما راز ۀمدن ادااند زنده مدم ادا به ش  مد"ما این را به حن

از مردنان صگود نخواهند کرد. در ه ن موقع که فریاد فرمان ادا ا صدای رهی  فرشتدان ا بانه  

شود، اود ادااند از ۀس ن به زیر اواهد ۀمد ا اال کساند که در ای ن به مسهیح شیپور شنیده مد
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 هها مانند همراه بها ۀنهها در ابهراند اواهند برااست ا سپ  ۀن کساند که از میان ما زنده مدمرده

یند ا به این مرمیب ما همیشه با ادااند اواهیم منا مالقات ادااند با فضا در ما شد اواهند برده باط

 بود. پ  یندیدر را با این کل ت مشویق کنید". 

 _________________________ 

 ,Wm.Arndt, F. Gingrichیافته موسه  اندلیسد عهدجدید ا دیدهر ادبیهات مسهیحد االیهه. ایهرایش االهرِت بهوهِر. مجدیهد نظهر ا اصهالح -قامود یوناند .1

F.Danker ،3،896، صفحۀ 1979. شینانو: انتشارات دانشداه شینانو . 

الوقون زادی اواهد ۀمد )چون در ایهن صهورت ۀیهامد کهه قریهببه قخگاً نم که مسیح کبا این مفهوم استفاده مند الوقونقریبدر این فصل، من از اصخالح  .2

ممنن ا  مواندمدکنم که مسیح به این مگنا استفاده مد الوقونقریببودند(. بلنه من از کلمۀ دهند، در هندام نوشته شدن، نادرست مدبودن را مگلیم مد

 هر رازی ۀماده باشیم.  هر لحظه بیاید ا ما باید برای ۀمدن اا در است

مهورد بحه  قهرار  32شود کهه در فصهل عنوان دیدناه ربوده شدن قزل از مصیزت شدید به ۀن اشاره مداین دیدناِه قزل از مصیزت شدید است که لالزاً به .3

 نرفته است. 

 مراجگه کنید.  32نراید پیش از مصیزت شدید دربارو بازنشت مسیح، به فصل هاارهبرای مجایه ا محلیل دیدناه پیش .4

 . 344 -343( صفحات 1985arsity Press, and Grand Rapids: Eerdmans, V-Leicester: Inter) TNTC، انجیل بر اساد متدۀر. مد. فرَن ،  .5
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 مو دوفصل سی

 دورۀ هزار ساله

 

 دارو هاار ساله چیست؟  +

 افتد؟ + چه زماند امفاق مد

 شدید عزور اواهند کرد؟  + ۀیا مسیحیان از داران مصیزت

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

، "هاار سال"(. این اصهخالح millenniumیگند "هاار سال" )برنرفته از طمین:  دارو هاار سالهکلمۀ 

 سهال ههاارنویهد افهراد ااصهد "زنهده شهدند ا بها مسهیح است، کهه مد 5-4:20برنرفته از مناشفه 

به ایام رسید" )مرجمۀ قدیم(. دقی اً قزل از  سال هااردند ما سلخنت کردند. ا سایر مردنان زنده نش

هاار ای از ۀس ن به زیر ۀمد ا ابلی  را در بند نهاد "ا اا را برای مدت اوانیم که فرشتهاین بیانیه مد

انتها انهداات ا دِر ۀن را بهه رایهش بسهته، ُمههر ا طک کهرد مها اا دیدهر در بند نهاده، به چاه بد سال

 (. 3-2:20نمراه سازد" )مناشفه  هاار سالد ملتها را ما پایان ۀن نتوان

در طول ماریخ کلیساید، سه دیدناه اصلد دربارو زمان ا ماهیت این "دارو هاار ساله" اجهود داشهته 

 است. 
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 گراییالف. ناهزاره

مرین دیهدناه اده سهنراید اسهت کهه ااقگهاً االین دیدناه که در اینجا باید موضیح داده شهود، نهاهااره

 نشان داد: 1.  32موان مانند مصویر است. ۀن را مد

 

 

 

                                                                                                                                        

                                              گرایی                                                                                                                        ناهزاره                                                                                                                          

                                                                                                                                         

عدم اجود دارو هاار                                                                                                                        

 ساله در ۀینده 

 اکنون است 6-1:20ناشفه م                                                                                                            

 انرستاایا ای ندار                                                                    

 رستاایا لیرای نداران                 

 دااری                  

 ۀس ن جدید، زمین جدید                  

 نرایدناهااره

 1. 32تصویر 

کند. این عرصی است که ، عرص کلیساید حاو را موصیف مد10-1:20مخابق این نظریه، مناشفه 

بتواند به کلر جهان موعظه شود. کسهانینه ههاار مأایر شیخان بر ملتها شدیداً کاهش یافته ما انجیل 

انهد ا اکنهون در ۀسه ن بها مسهیح سال با مسیح سلخنت اواهند کرد، مسیحیاند هسهتند کهه ُمرده

 مسیح

 جایگاه ابدی عصر کلیسایی
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کنند. مخابق این دیدناه، سلخنت مسیح در دارو هاار ساله، سلخنت جس ند در زمین سلخنت مد

ام قهدرت ]اقتهدار[ در ۀسه ن ا بهر رای یه"نیست، بلنه سلخنت ۀس ند است که دربارو ۀن نفهت: 

 (. 18:28زمین به من داده شده است" )متد 

ای در ۀینهده نخواههد نرا" نامیده شده، چون مگت د است که هیچ دارو هاار سالهاین دیدناه "ناهااره

 اکنون در عرص کلیسهاید بهه مح هق رسهیده، ۀنهها 20نرایان مگت د اند که مناشفه ۀمد. چون ناهااره

مگت د اند "دارو هاار ساله" که در ۀنجا موصیف شده، اکنون در حال اقون اسهت. مهدت زمهان دقیهق 

عرص کلیساید نامگلوم است ا اصخالح "هاار ساله" ف   یک صهنگت ادبهد بهرای یهک دارو طهوطند 

 است که اهداف کامل ادا انجام اواهد شد.

. 32امه اواهد یافت )به مصویر بازنشت مسیح ادنرا، عرص حاو کلیساید ما زمان از دیدناِه ناهااره

نردد، یک رستاایا برای ای نداران ا لیرای نداران اواهد بود. مراجگه کنید(. اقتد مسیح بازمد 1

ایههاد مهها بههه راحشههان بپیونههدد ا مهها ابههد اارد اوشههد کامههل ۀسهه ن شههود. جسههم ای نههداران برمد

ا محنومیت نهاید مواجه شوند. ای نداران هم در م ابل لیرای نداران براواهند ااست ما با دااری 

(، اما ایهن دااری ف ه  درجهات پهاداش را در 10:5مخت دااری مسیح اواهند ایستاد )دام قرنتیان 

ۀس ن مگیین اواهد کرد، چون ف   لیرای نداران ما ابد محنوم اواهند شد. در این زمهان، ۀسه ن 

شد. بالفاصله بگد از دااری نهاید، جایداه ابدی ۀلاز اواهد شد جدید ا زمین جدید نیا ۀلاز اواهد 

 ا ما ابد ادامه اواهد یافت. 

دهد، بالفاصله بگد از بازنشت این ن شه نسزتاً ساده است، چون همۀ اقایع ۀار زمان یندفگه رخ مد

ه دیدهران )از رحالیندمواند در هر لحظه بازنردد، نویند مسیح مدنرایان مدمسیح. بگضد از ناهااره

 های ااصد هنوز باید انجام شوند. کنند نشانهجمله ِبرکوف( استدطل مد

 نرا اراهه شده:مزاحثات زیر به نفع دیدناه ناهااره
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ف ه  یهک کنیم، ظهاهراً اقتد به کلر کتاب م دد نداه مد .1

ههد ا د( فرمانرااید هاار سالۀ زمینهد مسهیح در ۀینهده را مگلهیم مد6-1:20)مناشفه  عزارت

این عزارت نیا مزهم است. حنی نه نیست که این ۀموزو مهم را بر پایۀ یک عزهارت از مفسهیر 

 نامخمئند قرار دهیم که شدیداً مورد مردید قرار نرفته است. 

بهه  اشهارهنرا، ایهن عزهارت را دارند؟ مفسهیِر نهاهااره 6-1:20نرایان چه ادراکد از مناشفه اما ناهااره

 . این عزارت این است:داندمد عرص حاو کلیساید

انتهها ا زنجیهر بارنهد در ۀمد ا کلیهد چهاه بدای را دیدم که از ۀس ن به زیر مدسپ  فرشته

دست داشت. اا ا دها ا ۀن مار قدیم را که ه ن ابلی  ا یا شیخان است نرفت ا اا را بهرای 

یش بسهته، ُمههر ا طک به را انتها انداات ا در ۀن را، به چاه بدمدت هاار سال در بند نهاده

اه کرد ما اا دیدر نتواند ملتها را ما پایان ۀن هاار سال نمراه سازد. بگد از ۀن بهرای زمهاند کومه

 ۀزاد نذاشته اواهد شد.

هاید را دیدم که بر رای ۀنها کساند نشسته بودند کهه کهار دااری بهه ۀنهها اانهذار ۀنداه مخت

شهان از ااطر شهادت عیسد ا کالم ادا رسهایکه بهنردیده بود. همچنین کساند را دیدم 

اش را پرستش ننرده ا نشان ۀن را بهر ساند که ۀن حیوان احشد ا پینرهک -من جدا شده بود

اار سهال بها مسهیح حنمرانهد ۀنها داباره زنهده شهده ا هه -های اود نداشتندپیشاند ا دست

دند. ایهن االهین رسهتاایا اسهت. . اما ب یهۀ مردنهان مها پایهان ۀن ههاار سهال زنهده نشهکردند

اجسته ا م دد است کسد که در رستاایا اال حصه دارد. مرگ دام بر ۀنها قهدرت نهدارد، 

 . ا ما یک هاار سال با اا حنومت اواهند کردبلنه ۀنها کاهنان ادا ا مسیح اواهند بود 

زمیند عیسهد امفهاق ، در طول ادمت 2-1، در بند نهادن شیخان در ۀیات 1نرامخابق مفسیر ناهااره

( ا 29:12اش را مارا  کند )متد افتاد. اا دربارو در بند نهادن مرد زارمند صحزت کرد ما بتواند اانه

نفت راح ادا در ۀن زمان با قدرت حضور داشت ما بر نیراهای شیخاند پیراز شود: "لینن هرناه من 

، مرجمهۀ 28:12 رسیده اسهت" )متهد کنم، هرۀینه ملنوت ادا بر ش به راح ادا دیوها را اارا  مد
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قدیم(. همچنین عیسد در طول ادمت اش، دربارو شنسنت قدرت شیخان نفت: "من دیدم چخهور 

 (.18:10شیخان مانند برق از ۀس ن س وط کرد" )لوقا 

برای هدف ااصد است:   3-1:20نرا استدطل مد کند که در بند نهادِن شیخان در مناشفه ناهااره

(. په  ایهن هه ن امفهاقد اسهت کهه در زمهان ۀمهدن 3)ۀیۀ نتواند ملتها را... نمراه سازد" "ما اا دیدر

عیسد رخ داد ا انجیل اعالم شد، نه ف   به یهودیان، بلنه بگد از پنخیناست به همۀ ملتهای جهان 

اعالم شد. در ااقع، فگالیت میسیونری جهاند کلیسا ا حضور کلیسا در اکرث ملتهها یها همهۀ ملتههای 

دههد قهدرت شهیخان در عههدعتیق بهرای ایننهه "ملتهها را نمهراه سهازد" ا ۀنهها را در جهان نشان مد

 ماریند نده دارد، شنسته شده است. 

بینهد، نهه )مرجمۀ قهدیم( یوحنها "نفهود" را مد 4کند که چون در ۀیۀ نرا استدطل مددیدناه ناهااره

نویهد "ۀنهها دابهاره زنهده قتهد ایهن مهنت مدبدنهای جس ند، این صحنه باید در ۀس ن رخ دههد. ا 

]شدند["، به این مگنا نیسهت کهه رسهتاایا جسه ند داشهتند. احهت طً بهه ایهن مگناسهت کهه ف ه  

عنوان یهک بیانیهه دربهارو رایهدادی مواند به ۀسهاند بههمد ezesan"زندند کردند"، چون فگل ماضد 

هان نهاهاارهمفسیر شود که در طول یک دارو طوطند امفاق افتاد. ا نرا، ز طرف دیدهر، بگضهد از مفرسر

را به مگنای "ۀنها زنده شدند" بنار اواهند برد، از این لحاظ که در حضور مسیح، اجود  ezesanفگل 

 ۀس ند یافتند ا از ۀس ن، سلخنت با اا را ۀلاز کردند.

داانهد بهودن اشهاره ( بهه رفهنت بهه ۀسه ن ا بها ا5مخابق این دیدناه، عزارت "االین رستاایا" )ۀیهۀ 

کند. این رستاایا جس ند نیست، بلنه رفنت به حضور ادا در ۀس ن است. بهه همهین مرمیهب، مد

"، به ایهن مگناسهت کهه ۀنهها نشدند زندهاار سال هنوید: "اما ب یۀ مردنان ما پایان ۀن مد 5اقتد ۀیۀ 

، عزارت "زنده شهدن" 5ا  4ۀیۀ برای دااری ما پایان هاار سال اارد حضور ادا نشدند. پ  در هر دا 

نرا دربارو "االین رسهتاایا" ایهن اسهت کهه ایهن بهه یگند "اراد به حضور ادا". )دیدناه دیدر ناهااره

 کند.(رستاایا مسیح ا به مشارکت ای نداران در رستاایا مسیح، از طریق امحاد با مسیح اشاره مد
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ی ت این ح  نراید بوده،مزاحثۀ دام که لالزاً به نفع ناهااره .2

دههد کهه ای نهداران ا لیرای نهداران را مگلهیم مد یک رسهتاایااست که کتاب م دد ف   

براواهند ااست، نه دا رستاایا )رستاایا ای نداران قزل از ۀلاز دارو هاار ساله ا رستاایا 

 لیرای نداران برای دااری بگد از پایان دارو هاار ساله(. این یهک مزاحثهۀ مههم اسهت، چهون

نراید نیازمند دا رستاایا جدانانه است که با یک دارو ههاار سهاله از ههم هاارهدیدناه پیش

 اند. جدا شده

شهود کهه عیسهد یافهت مد 29-28:5شواهد برای ح یت از یک رستاایا، در ۀیامد همچون یوحنها 

ا بیران اواهنهد  رسد که همۀ ۀنان که در قا اند، صدای اا را اواهند شنید"زماند فرا مدنوید: مد

انجامد، ا ۀنان کهه بهدی کهرده باشهند، ۀنان که نیند کرده باشند، برای قیامتد که به حیات مد ۀمد.

برای قیامتد که منافات در پد دارد" )مرجمۀ هاارو نو(. در اینجا عیسد دربارو یک "ساعت" صحزت 

ۀیند )همچنهین م ایسهه ان بیران مداند، از قاشداراند که ُمردهکند، اقتد ای نداران ا لیرای نمد

 (. 15:24؛ اع ل 2:12کنید با دانیال 

موان پذیرفت کهه در زمهین، ای نهداراِن جهالل سختد مدبه .3

نوید: "لیرممنن اسهت کهه درک کنهیم کنند. ِبرکوف مدیافته ا نناهناران با هم زندند مد

هیت ننهاه خشهد از زمهین جدیهد ا نهار بموانهد در کۀلود مدچدونه بخشد از زمین قدیم ا برشر

سههین کامهل در بههدنهای جهالل یافتههه مد هیت جههالل یافتهه باشههد. چدونهه م در مواننهد بهها برشر

مواننهد در نناهناران در جسم مشارکت داشته باشهند؟ چدونهه نناهنهاران جهالل یافتهه مد

  2ند کنند؟"های مرگ ا مزاهد زند فضاید که زیِر بار نناه است ا در این صحنه

ۀید که بر زمهین سهلخنت کنهد، په  یح با جالل مدانر مس .4

موانند در نناه پافشاری کنند؟ اقتد عیسد ااقگاً در جسهم قیهام چدونه انسانها همچنان مد

کند، ۀیا ایلهد لیرمحتمهل بهه نظهر عنوان پادشاه بر زمین سلخنت مدکرده حاو است ا به
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کشد در زمین افاایش یابد ما نهایتاً رسد که انسانها همچنان اا را رد کنند ا رشارت ا رس مند

 شیخان بتواند ملتها را برای جن  با مسیح جمع کند؟

نوینههد ظههاهراً کتههاب م ههدد نرایههان مددرنتیجههه، ناهااره  .5

، بالفاصهله امفهاق رخ دههدقزهل از جایدهاه ابهدی  بایهد همۀ اقایع بارنهد کههدهد نشان مد

برای ای نداران ا لیرای نداران اواههد اواهند افتاد. مسیح بازاواهد نشت، یک رستاایا 

بود، دااری نهاید انجام اواهد شد ا یک ۀس ن جدید ا زمین جدید برپا اواهد شد. بگد ما 

 بالفاصله اارد جایداه ابدی اواهیم شد، بدان دارو هاار ساله در ۀینده. 

 گراییب. مابعد هزاره

دارو ههاار سهاله بازاواههد نشهت.  از بگهدح یگند "مابگد". مخابق ایهن دیهدناه، مسهی "پ "پیشوند 

 نشان داد. 2. 32موان در مصویر نراید را مددیدناه مابگد هااره

مدریج افاایش اواهد یافت ما بخهش بهارنرتی از مخابق این دیدناه، پیرشفت انجیل ا رشد کلیسا به

جامگهه بیشهرت ا  جمگیت دنیا مسیحد شوند. درنتیجه مأایرات مسیحد مهمد در جامگه اواهد بود،

مدریج یک "عرص هاار ساله" از ۀرامش ا عدالت در بیشرت مخابق مگیارهای ادا عمل اواهد کرد ا به

زمین اواهد بود. این "دارو هاار ساله" برای یک دارو طوطند بهاقد اواههد مانهد )نهه وارمهاً بهرای 

شهت، ای نهداران ا لیرای نهداران هاار سال( ا نهایتاً در پایان این داره، مسیح به زمهین بازاواههد ن

براواهند ااست، دااری نهاید انجام اواهد شد ا یهک ۀسه ن جدیهد ا زمهین جدیهد اواههد بهود. 

 سپ  ما اارد جایداه ابدی اواهیم شد.

 

 

 

 

 



 

 

 
750 

 

 گراییمابعد هزاره                                                                                                           

 ۀیدیح بگد از دارو هاار ساله مدمس                                                                                                   

  

 رستاایا ای نداران

 یرای ندارانرستاایا ل                                                               

 دااری                                                                

 ۀس ن جدید، زمین جدید                                                               

 نرایدمابگد هااره

 2. 32تصویر 

رای ملییهر زنهدند ا حصهول بهل نراید این است که نسهزت بهه قهدرت انجیهایژند االیۀ مابگد هااره

نرایهد مگمهوطً بهه مهرار بین است. اعت اد، در مابگهد هاارههای بسیار در جهان، بسیار اوشنینوید

املللهد یابد، اقتد کلیسا بیداری عظیمد را مجربه کند، جنه  ا کشمنشههای بینزمان افاایش مد

نرایهد نیا حاصل شود. امها مابگهد هاارهنزاشد ا ظاهراً پیرشفت عظیمد در للزه بر رشارت ا رنج در د

پذیرمرین حالت، ف   بر اساد مشاهدو اقایع دنیای اطراف ن نیست، بلنه بهر اسهاد در مسئولیت 

 استدطلهاید از عزارات نونانون کتاب م دد است. 

 نراید است: استدطلهای زیر به نفع مابگد هااره

ته باشیم انجیل کند که انتظار داشمأموریت بارگ هدایت ن مد .1

با قدرت پیش راد ا نهایتاً یک دنیای مسیحد بارگ را ایجاد کند. عیسد رصیحاً نفت: 

به من داده شده است. پ  براید ا همۀ  "یام قدرت ]اقتدار[ در ۀس ن ا بر رای زمین

ال دد مگمید دهید ا به ۀنها ملتها را شانرد من سازید ا ۀنها را به نام پدر ا پرس ا راح

ام انجام دهند ا بدانید که من هر رازه لیم دهید که همۀ چیاهاید را که به ش  نفتهمگ

 مسیح

 جایگاه ابدی دورۀ هزار ساله>> عصر کلیسایی
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(. چون مسیح یامد اقتدار را در ۀس ن ا 20-18:28ما ۀار با ش  هستم" )متد 

زمین در دست دارد ا اعده داده در مح ق این مأموریت با ما باشد، ما انتظار داریم این 

 ا نهایتاً بر یام دنیا للزه کند. کار بدان مانع انجام شود 

دهند که ایهن نهایتهاً در زمهین َمثَلهای رشد مدریجد ملنوت نشان مد .2

کنند: "عیسد یهک َمثَهل دیدهر نرایان به این اشاره مدنفوذ اواهد کرد. در اینجا مابگد هااره

صد ۀن را نیا برای ۀنها ۀارده نفت: "پادشاهد ۀس ند مانند دانه اَاری ]اردل[ است که شخ

هاست، په  از ۀننهه رشهد ا کارد. دانه اَاری که کوچنرتین دانهنیرد ا در مارعه اود مدمد

شود ا ۀن هدر بهارگ اسهت کهه های دیدر بارنرت شده به اندازو یک درات مدمنو کند از بومه

(. مخهابق کهالم 32-31:13سازند" )متد هایش ۀشیانه مدۀیند ا در میان شااهپرندنان مد

شود ما نفهوذ کهرده ا دهند که مأایر ملنوت بیشرت مدنرایان، این َمثَلها نشان مدگد هاارهماب

 ما حدادی کلر جهان را مزدیل کند.

شهود. مر مدنرایان استدطل اواهند کرد که دنیا مسهیحدمابگد هااره .3

قتهد محهت جفها ا سهتم قهرار ا یابد، ا حتهد کلیسا رشد کرده ا در رسارس جهان نسرتش مد

 کند.طور قابل مالحظه با قدرت ادا رشد مدنیرد، بهمد

نرایان به ۀن به هرحال در اینجا باید یایا بسیار مهمد قاهل شویم. "دارو هاار ساله" که مابگد هااره

نرایهد اسهت. از یهک لحهاظ، ۀنهها حتهد هاارهاز "دارو هاار سهاله" در پیش متفاات بسیارمگت د اند، 

نرایهان دربهارو زمهین احیها شهده صهحزت هاارهپهیشکننهد. اقتهد ت منددربارو یهک موضهون صهحز

عنوان پادشاه با ای نداران جالل کنند که عیسد مسیح از لحاظ جس ند در ۀن حضور دارد ا بهمد

کننهد نرایان ف   دربارو زمیند صهحزت مدکند، مابگد هاارهیافته در بدنهای قیام کرده سلخنت مد

نذارند. ۀنها یک دارو هاار سهاله بها  زمهین احیها شهده یها یاد بر جامگه مأایر مدکه مسیحیان بسیار ز

کننهد )چهون بهه نظرشهان م دسین جالل یافته یا حضور جس ند مسیح برای سلخنت را مصهور مند

این چیاها ف   بگد از بازنشت مسیح برای ۀلاز جایداه ابدی رخ اواهد داد(. بنابراین، کهلر مزحه  
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له، بیش از مزحثد دربارو مرمیب اقایع مربوط به ۀن است. این شهامل مفهاات مهمهد در دارو هاار سا

 ماهیت این داره است. 

 گراییهزارهپ. پیش

 گرایی کالسیک یا تاریخی.هزارهپیش .1

دارو ههاار سهاله  پهیش ازنویهد مسهیح نراید" مدهاارهیگند "قزل از" ا نظریۀ "پیش "پیش"پیشوند 

مهوان ۀن را در دیدناه، از قران االیهه بهه بگهد، یهک ماریخچهۀ طهوطند دارد. مدبازاواهد نشت. این 

 نشان داد. 3. 32مصویر 

مخابق این دیدناه، عرص حاو کلیساید ما اقتینه به انتها نادیک شود ا یک داره مصیزت شدید بر 

یح بهه زمهین در پایان عرصه کلیسهاید، مسه، ادامه اواهد یافت. بگد از این مصیزت شدید 3زمین ۀید

انهد، از نردد، ای نهداراند کهه ُمرده. اقتد اا بازمدبازاواهد نشت ما یک ملنوت هاار ساله برپا کند

این ای نداران به مدت هاار سهال مردنان براواهند ااست، جسمشان به راحشان اواهد پیوست ا 

داننهد دقی اً هاار سال مدنرایان، ۀن را هااره. )بگضد از پیشبا مسیح در زمین سلخنت اواهند کرد

دانند(. در طول این مهدت، مسهیح از لحهاظ ا دیدران ۀن را حالت منادین برای یک دارو طوطند مد

عنوان پادشاه بر کهلر زمهین سهلخنت جس ند در بدن قیام کردو اود در زمین حاو اواهد بود ا به

ر زمهین در هندهام بازنشهت مسهیح د اند ا کسهانینهاواهد کرد. ای نداراند که از مردنان برااسهته

ای را دریافهت اواهنهد کهرد کهه هرنها نخواههد ُمهرد، ا بها ایهن بودند، بدنهای قیام کردو جالل یافتهه

بدنهای قیام کرده در زمین زندند کرده ا با مسیح سلخنت اواهند کرد. از بهین لیرای نهداراند کهه 

ا نجهات اواهنهد یافهت. عیسهد بها   ن ۀاردهمانند، بسیاری )اما نه همهه( بهه مسهیح ایهدر زمین مد

عدالت کامل سلخنت اواهد کرد ا در رسارس زمین صلح ا ۀرامش اواهد بهود. در طهول ایهن مهدت، 

شود ما در طول دارو هاار ساله، هیچ نفهوذی انتها اندااته مدشیخان در بند نهاده شده ا به چاه بد

 (. 3-1:20در زمین نداشته باشد )مناشفه 
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ا باشند                ن با مسیح ما با اای ندارا مالقات""                                                                                        

 گرایی کالسیکهزارهپیش

                                                              

 

  ۀیدمد مسیح قزل از دارو هاار ساله    فوری                                                                                    

 

 

 

 

 

 ستاایا ای ندارانر          رستاایا لیرای نداران                                                                    

 *زمین احیا شده()               دااری                                                                                    

 *)زمین احیا شده(                          

 د.شود، نظر متفاامد دار نراید کالسیک دربارو ایننه زمین احیا شده در دارو هاار سالۀ جایداه بیراند ۀلاز مدهااره*پیش

 نراید کالسیک یا ماریخدهاارهپیش

 3. 32تصویر 

انتهها ۀزاد اواههد شهد ا بها نراید، شیخان در پایان ههاار سهال، از چهاه بدهاارهمخابق دیدناه پیش

اند، الهد از دران برعلیهه اا رسکشهد بسیاری از لیرای نداراند که ظاهراً مسلیم سلخنت مسیح شده

جن  با مسیح در کنار  واهد داد. شیخان این افراد رسکش را برایکردند، یک قواید را مشنیل امد

کند، اما ۀنها قخگاً شنست اواهنهد اهورد. سهپ  مسهیح همهۀ لیرای نهداران ُمهرده در هم جمع مد

ایااند ا ۀنها بهرای دااری نههاید در م ابهل اش اواهنهد ایسهتاد. بگهد از اقهون رسارس ماریخ را برمد

 اارد جایداه ابدی اواهند شد.  دااری نهاید، ای نداران

 بت شدید عصر کلیسایی   مصی

 مسیح

 ایماندار

 ایماندار
 مسیح

 ایماندار

 جایگاه ابدی دورۀ هزار ساله
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رسههد کههه چههون کلیسهها جفهها را مجربههه کههرده ا رنههج ا رشارت در زمههین افههاایش یافتههه، بههه نظههر مد

ا بهرای نظریهۀ نرایهد، اسهتدطلهمر شده است. اما ماننهد مابگهد هاارهنراید مگموطً محزوبهاارهپیش

بهر اسهاد عزهارات ااصهد از کتهاب  نراید بر اساد مشاهدو اقایع کنهوند نیسهت، بلنهههاارهپیش

 .10-1:20م دد است، مخصوصاً )اما نه منحرصاً( مناشفه 

 نراید در زیر بیان شده است:هاارهاستدطلهای االیه دربارو نظریۀ پیش

نیرنهد. ایهن ظاهراً عزارات متگددی از عهدعتیق، در عرص حاو یا جایدهاه ابهدی جهای مند .1

اریخ فدیه است که بسیار بارنرت از عرصه حهاو کلیسهاید عزارات نشاندهندو مراحل ۀیندو م

 بیند. است، اما همچنان برکناری همۀ نناهان ا رسکشد ا مرگ را از زمین مند

 نوید: اشگیا دربارو اارشلیم، در زماند در ۀینده مد

ه "ا بار دیدر طفل کم راز از ۀنجا نخواهد بود ا نه مرد پیر که عمهر اهود را بهه ایهام نرسهانید

باشد زیرا که طفل در سن صد سالدد اواهد مرد لینن نناهنهار صهد سهاله ملگهون اواههد 

 ، مرجمۀ قدیم(. 20:65بود" )اشگیا 

اوانیم که دیدر نوزادان نخواهند ُمرد ا پیرمردان قزل از پایهان ُعمرشهان نخواهنهد ُمهرد، در اینجا مد

همچنهان اجهود اواههد داشهت، چهون  چیای که بسیار متفاات از عرص حاو است. اما مرگ ا نناه

مر این عزهارت زمینۀ نسرتدهبچۀ صد ساله اواهد ُمرد ا نناهنار صد ساله "ملگون اواهد شد". پیش

(، امها 25، 17عنارص دارو هاار ساله ا جایداه ابدی را درهم ۀمیاد )م ایسهه کنیهد بها ۀیهات  مواندمد

شود، ه نخور که این نزورمهها مفاامد قاهل مند ماهیت نزورت عهدعتیق این است که بین اقایع ۀینده

مر، عنهارص زمینۀ نسهرتدهشوند. بنابراین، شاید در پیشبین ۀمدِن اال ا دام مسیح مفاامد قاهل مند

ماند که این یک عنرص )نهوزادان ا پیرمردانهد کهه مختلخد اجود داشته باشد، اما این ننته باقد مد

شههود( میههرد ا نناهنههاری کههه ملگههون مددر صههد سههالدد مد ای کهههکننههد، بچهههُعمههر طههوطند مد

نشاندهندو زمان ااصهد در ۀینهده اسهت کهه متفهاات از عرصه حهاو اسهت. عزهارات متگهدد دیدهر، 

مر از کنند کهه ایلهد عهالدای در ۀینده صحزت مدطور مشابه دربارو دارهمخصوصاً در عهدعتیق، به
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؛ 14 -8:72یداه ابدی اسهت )مراجگهه کنیهد بهه ماامیهر مر از جاعرص حاو است، اما همچنان پایین

 (. 15:19؛ 5:12؛ 27:2؛ مناشفه 24:15؛ اال قرنتیان 21-6:14؛ زکریا 9-2:11اشگیا 

در عهدجدیهد، یهک دارو ههاار سهاله در ۀینهده را پیشهنهاد  20عزارات دیدر، لیر از مناشهفه  .2

ه کسهد کهه به"نویهد: میرا مدت با کلیسای طیاکنند. ادااند عیسای قیام کرده در صحزمد

پیراز شود ا در انجام ارادو من ما به ۀار است امت نشان دهد، قدرت اهواهم داد مها بهر یهام 

ا ۀنهها را مثهل ظهراف  هنین بهر ۀنهها فرمهان اواههد رانهدۀ ها حنمراند کند. اا با عصای ملت

ام، انجهام فت کهردهسفالین اواهد شنست. اا یام این کارها را با قدرمد که من از پدر دریا

نار رفته )فرمانرااید با عصای ۀهنین؛ ُاهرد کهردن (. مصویر ب27-26:2اواهد داد" )مناشفه 

های سفالین( نشاندهندو فرمانرااید بر افراد رسکش است. امها چهه زمهاند ای نهداراند کوزه

د در اوبرمهانرااید رشکهت اواهنهد کهرد؟ ایهن ایهده بههکننهد، در ایهن فکه بر بدی للزه مد

سهین جهالل یافتهه در زمهین بها مسهیح ملنوت ههاار سهالۀ ۀینهده جهای مد نیهرد، اقتهد م در

اوبد جهای ای در عرص حاو یها جایدهاه ابهدی بههفرمانرااید اواهند کرد، اما در هیچ داره

نیها  15:19ا  6-5:12نیرد. )ایدو فرمانرااید بر ملتها "با عصهای ۀهنهین"، در مناشهفه مند

  شود(.یافت مد

نوید هرک  به نوبۀ اود یک بدن قیام کرده اواهد نرفت: "نخست مسیح پول  دربارو رستاایا مد

]یونهاند سهپ  [، به هندام ۀمدن اا، ۀنان که متگلق به اا هستند. epeita]یوناند بگد که نوبر بود؛ ا 

eita نیرایههد، [ پایههان فههرا اواهههد رسههید، یگنههد ۀندههاه کههه پهه  از برانههداانت هههر ریاسههت ا قههدرت ا

پادشاهد را به ادای پدر سپارد. زیرا اا باید ما زماند که پا بر همۀ دشهمنانش بدهذارد، حنهم برانهد" 

، مرجمۀ هاارو نو(. دا کلمه که در این عزارت، "بگهد، سهپ " مرجمهه شهده 25-23:15)اال قرنتیان 

(epeita  اeitaهر دا به مگنای "بگد از ۀن" است، نه "همامان". بنهابراین ،) ایهن عزهارت حهامد ایهن ،

کنیم ایده است که ه نخور که بین رستاایا مسیح ا بازنشت اا که ما بدن قیام کرده را دریافت مد

(، یک فاصلۀ زماند اجود دارد، بین بازنشت مسیح ا"پایان" نیها یهک فاصهلۀ زمهاند اواههد 23)ۀیۀ 
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ام دشمنان اش، ملنوت ادا را (، اقتد مسیح پ  از مدمد سلخنت ا زیر پا نذاشنت ی24بود )ۀیۀ 

 دهد. محویل مد

مر از جایداه مر از عرص حاو، الد پایینزمینۀ عزارات دیدری که به زماند عالدبا اجود پیش .3

کنند، بهرت اسهت دابهاره بهه مناشهفه اضوح ۀن را پیشنهاد مدابدی در ۀینده اشاره کرده یا به

عنوان اشاره به سهلخنت ست که بهرت است بههای متگددی در اینجامراجگه کنیم. بیانیه 20

 زمیند مسیح در ۀینده ا قزل از دااری ۀینده در نظر نرفته شوند.

کنهد کهه د( اسهتنزاط م3-2انتهها )ۀیهات الف. در بنهد نههادن ا محزهود کهردن شهیخان در چهاه بد

بهه  راجگه کنیدشناسیم )مفگالیتهای اا بسیار محدادمر از چیای اواهد بود که ما در عرص حاو مد

 نراید(.مزح  باط دربارو ناهااره

(، بهرت است برای اشاره بهه رسهتاایا جسه ند 4ب. بیانیۀ کسانینه افادار بودند، "زنده شدند" )ۀیۀ 

، "زنهده شهد"، ezesanاست". فگل  نوید: "این االین رستاایادر نظر نرفته شود، چون ۀیۀ بگدی مد

بنهار رفتهه، جایینهه عیسهد اهودش را  8:2ست کهه در مناشهفه ه ن فگل ا ه ن حالتد از فگل ا

 کند.ش اشاره مداضوح به رستاایاا، در اینجا به"زنده شدکند که "ُمرد ا عنوان کسد مگرفد مدبه

(، همچنهان در ۀینهده امفهاق 4:20نرایهد، سهلخنت بها مسهیح )در مناشهفه هاارهپ. در مفسیر پیش

نرایان(. این با ب یۀ عهدجدید سازنار است، جایینهه بارهها ناهاارهافتد، نه اکنون )مخابق ادعای مد

یابنهد کهه بهر زمهین به ما نفته شده ای نداران با مسیح سلخنت اواهند کرد ا از جانب اا اقتدار مد

ما (. ا21:3؛ 27-26:2؛ مناشفه 3:6؛ اال قرنتیان 19، 17:19سلخنت کنند )مراجگه کنید به لوقا 

نوید که ای نداران در رشای  بینابیند )بین مرنشان ا بازنشهت تاب م دد منددر هیچ جاید از ک

 ک هستند.کنند یا در فرمانرااید با اا رشیمسیح( با مسیح سلخنت مد

"احهش ا کننهد، کسهاند هسهتند کهه زنهده شهده ا بها مسهیح سهلخنت مد 20کسانینه در مناشهفه 

، مرجمهۀ 4:20)مناشهفه ا دست اود نپذیرفتنهد"صورمش را پرستش ننردند ا نشان اا را بر پیشاند 

بیهان شهده،  18 -1:13قدیم(. این اشاره به کساند است که در برابر جفاهای احش که در مناشفه 
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ت جفاهای موصیف شده در مناشفه  نیری شود که منجر به این نتیجه 13مسلیم نشدند. اما انر شدر

ه ۀینده است، پ  جفاههای ایهن احهش نیها احش هنوز در صحنۀ جهان حاو نشده ا این مربوط ب

ۀنهاند : "20همچنان در ۀینده اواهد بود. انر این جفا همچنان در ۀینده است، پ  صحنۀ مناشفه 

، 4:20احش ... را پرستش ننردند ا نشان اا را بر پیشاند ا دست اهود نپذیرفتنهد" )مناشهفه را که 

عرصه حهاو کلیسهاید را  6-1:20اشهفه مرجمۀ قدیم(، همچنهان مربهوط بهه ۀینهده اسهت. یگنهد من

 کند، اما بهرت است برای اشاره به سلخنت هاار سالۀ مسیح در ۀینده در نظر نرفته شود.موصیف مند

 گرا(.گرایی دورانهزارهگرایی پیش از مصیبت شدید )یا پیشهزارهپیش .2

وصاً در اندلی  ا ایاطت طور نسرتده در قرن نوزدهم ا بیستم، مخصنراید که بههاارهنون دیدر پیش

دارو ههاار سهاله  پهیش ازمنها متحدو ۀمرینا به محزوبیت دسهت یافهت. مخهابق ایهن نظهر، مسهیح نهه

مصهیزت شهدید نیها بازاواههد  پهیش ازنراسهت(، بلنهه هاارهپهیشبازاواهد نشت )بازنشت مسهیح 

نرایهد رههاااز مصهیزت شهدید اسهت(. ایهن نظهر شهزیه بهه نظهر پیش پهیشنشت )بازنشهت مسهیح 

کالسیک است که در باط ذکر شد، اما یک مفاات مهمد دارد: این یک بازنشت دیدری را به پیش از 

عنوان بازنشهت افااید. ایهن بازنشهت بههبازنشت مسیح برای سلخنت بر زمین در دارو هاار ساله مد

نرایهد پهیش از هاارهشدیدناه پی 4برد.مخفیانۀ مسیح در نظر نرفته شده که ای نداران را از دنیا مد

 نشان داد. 4. 32موان در مصویر مصیزت شدید را مد

ه نانهاند، لیرمنتظره ا مخفیانه، مها نیمهۀ را طوربهمخابق این دیدناه، عرص کلیساید ما اقتد مسیح 

یابد: "اال کساند که در ای ن به مسیح ، ادامه مدبه زمین بازنردد ا ای نداران را به نادش فرااواند

 هها ا در ابهرمانند همراه بها ۀنههاند اواهند برااست ا سپ  ۀن کساند که از میان ما زنده مدمرده

سهپ  (. 17-16:4ینهد" )اال مسهالونینیان منا مالقهات اداانهد بها فضها در مها شد اواهند برده باط

 امفهاق، په  از ایهن. شهتاند، بهه ۀسه ن بازاواههد نمسیح با ای نداراند که از زمین برداشته شده

 . مصیزت شدید در زمین اواهد بودهفت سال، 
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بیند شده برای قزل از بازنشهت های پیشدر طول دارو هفت سالۀ مصیزت شدید، بسیاری از نشانه

عنوان نرده یهد بهارگ بسهیاری از یهودیهان، بها ای نشهان بهه مسهیح بهه 5مسیح انجام اواهد شد.

شهدید، بشهارت بسهیار مهؤارمری نیها اواههد بهود کهه مسیحا امفاق اواهد افتهاد. در میهان مصهیزت 

پایهان مصهیزت شهدید، مسهیح بها  درمخصوصاً موس  مسیحیان یههودی جدیهد انجهام اواههد شهد. 

بگهد از ایهن دارو ههاار  م دسین اش بازاواهد نشت ما در زمین به مهدت ههاار سهال سهلخنت کنهد.

د ا بگهد نیراههایش اواههد بهو  اش شنسهت نههاید شهیخان اساله، یک شورش اواهد بود که نتیجه

 رستاایا لیرای نداران، دااری نهاید ا ۀلاز جایداه ابدی اواهد بود.

 نشاندهندو مصیزت شدید است. Tدر مصویر زیر، 

نراید، پیش از مصیزت شدید که باید ذکر شهود، ایهن اسهت کهه هاارهیند دیدر از اصوصیات پیش

شهود کهه ۀرزامندنهد مفهاات ااضهحد بهین نرایاند یافت مداین دیدناه م ریزاً منحرصاً در بین داران

دهد این یایا باقد مباند، کلیسا ا ارساهیل قاهل شوند. این دیدناِه پیش از مصیزت شدید اجازه مد

چون کلیسا پیش از نسرتش ای ن قوم یههود از دنیها برداشهته شهده اسهت. بنهابراین ایهن قهوم یههود 

نرایهد پهیش از رنهج اعهذاب هاارهمانند. ایژند دیدر پیشباقد مد عنوان نراهد مت یا از کلیسابه

اللفظد در ههر جهای ممنهن" طور محهتشدید، پافشهاری ۀن در مفسهیر نزورمههای کتهاب م هدد "بهه

راد. مگت هدین بهه ایهن باشد. این مخصوصاً برای نزومهای عههدعتیق در مهورد ارساهیهل بنهار مهدمد

د در بین قهوم نزومها دربارو برکت ۀیندو ادا برای ارساهیل، هنوز بایکنند که این دیدناه استدطل مد

طور راحهاند" در نظهر یهود به مح ق برسند؛ نزاید با در نظر نرفنت مح  شهان در کلیسها، ۀنهها را "بهه

اب پیش نراید پیش از مصهیزت شهدید ایهن اسهت کهه بهه انسهانها هاارهنرفت. نهایتاً یک ایژند جذر

مواند "در هر لحظه" امفاق افتد ا بنابراین بها قهدرت مأکید کنند بازنشت مسیح مددهد که اجازه مد

کنهد، کند برای بازنشت مسیح ۀمهاده باشهیم، عادطنهه براهورد مدکامل عزارامد که ما را مشویق مد

طور ااقگد انجام شهوند، چهون های قزل از بازنشت مسیح بهدهد نشانهدرحالینه همچنان اجازه مد

 د ۀنها در مصیزت شدید امفاق اواهند افتاد.نویمد
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 گرایی کالسیکهزارهج. موردی به نفع پیش

وار باید بدانید که مفسیر جاهیات عزارات نزورمد دربارو اقایع ۀینده، لالزاً یک منلیف پیچیده ا دش

یهای ما در این نیراست که شامل عوامل بسیار نونانون است. بنابراین، میاان قخگیت نتیجه

های های دیدر اواهد بود. انرچه مهم است که مسیحیان دادهقسمت، کمرت از بسیاری از ۀموزه

کتاب م دد را بیازمایند ا سگد کنند قانع شوند که کتاب م دد دربارو دارو هاار ساله چه 

ت به کسانینه ظر من باید بدانیم که این قسمت از مخالگه، پیچیده است ا نسزنۀموزد، اما به مد

 دربارو دارو هاار ساله ا داران مصیزت شدید دیدناه متفاامد دارند، بسیار فیاض است. 

مرین مزاح  کنندهکنند، قانعنراید کالسیک ح یت مدهاارهبه نظر من، مزاحثد که از پیش

 دربارو هستند. درحالینه مزاح  االیه دربارو این نظریه در باط بیان شده، اما مالحظات بیشرت

 موان بیان کرد.نظرات دیدر را اکنون مد

در پاسخ به این مخالفت که ف   یک عزارت، دارو هاار سالۀ زمیند در ۀینده را مگلیم  .1

دهد، باید نفت که کتاب م دد ف   باید یک بار یک چیا را بدوید ما ۀن چیا ح ی ت مد

اضوح در که این ۀموزه باید بهباشد ا ما به ۀن ای ن داشته باشیم. بگالاه، عجیب نیست 

کتاب مناشفه مگلیم داده شود. چون مناشفه، کتابد در عهدجدید است که با رصاحت 

درستد این مناشفۀ رصیحرت دارو هاار سالۀ دهد، بهبسیار دربارو مساهل ۀینده مگلیم مد

 نیرد.ۀینده در این قسمت از کتاب م دد قرار مد

رسد در بند ، مشنالت مهمد دارد. ااطً، به نظر مد6-1:20نرا از مناشفه مفسیر ناهااره .2

موصیف شده، چیای بیش از در بند نهادن محد یا  20نهادن شیخان که در مناشفه 

نراهاست. مصویِر انداانت شیخان در چاه ا بسنت ا محدادیت عمل مخابق ع یدو ناهااره

رسد بسیار است که به نظر مد ُمهر کردن ۀن، مصویری از برداشنت کامل مأایر ۀن از زمین

متفاات از رشای  دنیای کنوند در عرص کلیساید است که فگالیت شیخان هنوز بسیار 
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نردد ا در جستجوی کسد است که اا را شدید است ا اا "چون شیری ُلران به هر سو مد

 (.8:5بزلگد" )اال پرتد 

 رستاایاکننده نیست. کلمۀ قانع ا"نراها از عزارت "االین رستاایبگالاه، مفسیرهای ناهااره

( هرنا در جای دیدر به مگنای "رفنت به ۀس ن" یا "رفنت به حضور ادا" Anastasis)یوناند 

رصیحاً  20یابیم که مناشفه نیست، بلنه نشاندهندو رستاایا جس ند است. اقتد درمد

ه کتاب کا پذیرفت موان این استدطل ر سختد مدکند، بهرستاایا" صحزت مد "االیندربارو 

کند که یک رستاایا دهد، درنتیجه استنزاط مدرستاایا مگلیم مد یکم دد ف   دربارو 

دام هم اواهد بود. این عزارت، کساند را که در االین رستاایا رشکت کرده ا برکت 

یۀ مردنان" هستند ا کند. ۀنها "ب اند، جدا مداند، از کسانینه در ۀن رشکت ننردهیافته

وم اش این است که "مرگ دام" )یگند مواجهه با دااری نهاید ا محنوم شدن به مفه

 مجازات ابدی داری از حضور ادا( بر ۀنها قدرت دارد ا ۀن را مجربه اواهند کرد.

نوید مأموریت بارگ ما را به سوی این انتظار نراید که مددر پاسخ به نظریۀ مابگد هااره .3

یار بارگ اواهد شد، تاً منجر به ایجاد دنیای مسیحد بسدهد که قدرت انجیل نهایسوق مد

کند که به دست موانیم بپذیریم که مأموریت بارگ ااقگاً دربارو اقتدار عظیمد صحزت مدمد

مسیح سپرده شده است. اما وارماً به این مگنا نیست که مسیح از این اقتدار استفاده 

فرض که اا از ۀن برای مسیحد زد. این پیشاواهد کرد ما اکرث جمگیت دنیا را ای ندار سا

کردن دنیا استفاده اواهد کرد، بر اساد شواهد ااص در مأموریت بارگ یا متون دیدر 

دربارو اقتدار ا قدرت مسیح در عرص حاو نیست. به همین طریق، َمثَل دانۀ اردل )ااری( 

کوچک به چیای بسیار  مدریج از یک چیانویند ملنوت ادا بها َمثَلهای مشابه به ما مد

 رشد اواهد کرد. نویند این ملنوت چ دربارگ رشد اواهد کرد، اما مند

نراید را اننار رسد عزارات متگددی در عهدجدید، رصیحاً نظریۀ مابگد هاارهبه نظر مد .4

ای که بارگ ا راهد که کنند. عیسد نفت: "از دراازو من  داال شوید، زیرا دراازهمد
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پی یند، بسیارند. اما شود ا کساند که این راه را مدکت منتهد مداسیع است به هال 

یابندنان ۀن هم، کم شود من  ا راه اش مشنل است ا ای که به زندند منتهد مددراازه

(. عیسد به جای این مگلیم که اکرث دنیا مسیحد اواهند شد، در 14-13:7" )متد هستند

ان در م ایسه با مگداد زیادی که به سوی نابودی نوید مگداد نجات یافتداینجا ظاهراً مد

راند، اندک اواهد بود. براالف این دیدناه که با افاایش مأایر کلیسا، دنیا بهرت ابدی مد

در ایام نویسد: "این را ی ین بدان که اواهد شد، پول  به میمومااد دربارو رازهای ۀار مد

زن ا ملرار ا پرست ا طفواه ا پولرازنار سختد اواهد بود زیرا ۀدمیان، اودا ۀار

رحم، لیزتدر، عاطفه، بدزن ا نسزت به االدین نافرمان، ناسپاد، ناپاک، بدمهمت

او، دشمنان نیند، ایانتنار، ظامل ا اودپسند اواهند بود ا عیاشد را ناپرهیاکار، درنده

منایند" نار مدد قدرت ۀن را انال پرستند، بیش از ادا داست اواهند داشت. ظاهراً ادا

اواهند در مسیح عیسد به "ا همه کساند که مدافااید: (. اا مد5-1:3)دام میمومااد 

دینداری زیست کنند، زحمت اواهند کشید. لینن مردمان رشیر ا دلاباز در بدی مرقد 

ۀید که مگلیم صحیح را زیرا ایامد مد باشند...اواهند کرد که فریزنده ا فریب اورده مد

نخواهند شد، بلنه برحسب شهوات اود اارش نوشها داشته، مگل ن را براود متحمل 

ها اواهند فراهم اواهند ۀارد، ا نوشهای اود را از راستد برنردانیده، به سوی افسانه

 ؛ مرجمۀ قدیم(.4-3:4؛ 13-12:3نرایید" )دام میمومااد 

کند که پیش ت شدیدی صحزت مدیزدربارو مص 31-15:24مرین مورد، متد نهایتاً ا شاید قاطگانه

 از بازنشت مسیح رای اواهد داد:

"زیرا در ۀن اقت مردم به چنان مصیزت سختد نرفتار اواهند شد که از ابتهدای عهامل مها ۀن 

کهرد، ههیچ اقت هرنا نزوده ا بگد از ۀن هم دیدر نخواهد بود. انر ادا ۀن رازها را کوماه مند

ااطر برنایدنان اود ۀن رازها را کوماه اواههد اما ادا بهبرد. جانداری جان سامل به در مند

 ...ساات
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به محد ۀننه مصیزت ۀن رازها به پایان برسد، ۀفتاب ماریک اواهد شد ا ماه دیدر نور نخواههد داد، 

های ۀس ند متالال اواهند شهد. په  از ۀن، عالمهت ستارنان از ۀس ن فرا اواهند ریخت ا قدرت

ود ا همۀ ملل عامل سونواری اواهند کرد ا پرس انسان را اواهند دید، که بها شپرس انسان ظاهر مد

 (30-21:24)متد  ۀید"ی ۀس ن مدها قدرت ا جالل عظیم بر ابر

دهد، بلنهه دنیهای عهذاب ا رشارت زیهاد را نشهان این عزارت، یک دنیای مسیحد شده را نشان مند

نوید اقتهد ر زمین است. این مندنذشته ددهد، مصیزت شدیدی که بیش از مصیزت دارانهای مد

ۀید، اکرث افراد دنیا از اا است زال اواهند کرد، بلنهه اقتهد نشهانۀ پرسه انسهان در ۀسه ن مسیح مد

 ، مرجمۀ هاارو نو(.30:24ظاهر شود، "همۀ طوایف جهان بر سینۀ اود اواهند زد" )متد 

زادی بهازنردد ا مها بایهد بهرای بههموانهد دهند مسیح مدنهایتاً، همۀ عزارامد که نشان مد .5

نرایهد عنوان استدطل مهمد برعلیه مابگهد هااره، باید به6بازنشتش در هر زمان ۀماده باشیم

نیا در نظر نرفته شود. چون انر مسیح بتواند در هر زماند بازنردد ا ما باید برای بازنشهتش 

ههاار سهالۀ زمینهد پهیش از  ۀماده باشهیم، په  داران طهوطند مهورد نیهاز بهرای برپهاید دارو

 کننده در نظر نرفته شود.عنوان یک نظریۀ قانعمواند بهبازنشت مسیح مند

موانیم نراید فراهم کنند. انرچه ما مندهاارهاند ما مدارکد را به نفع پیشاین مالحظات مرکیب شده

طور منخ د موانیم بهداضوح بیشرتی دربارو همۀ جاهیات ماهیت دارو هاار ساله داشته باشیم، اما م

طور قابل مالحظه، متفاات از این مخمنئ باشیم که سلخنت زمیند مسیح در ۀینده اواهد ۀمد که به

 عرص حاو اواهد بود. 

 چ. زمان مصیبت شدید

ک سؤال دیدر مصمیم بدیرند: یاند، باید دربارو نراید قانع شدههاارهکسانینه با مزاحِ  حامد پیش

 نردد یا بگد از ۀن؟ز "مصیزت شدید" بازمدۀیا مسیح قزل ا

نوید: "زیهرا )ا عزارات مشابه( است که عیسد مد 21:24اصخالح "مصیزت شدید"، برنرفته از متد 

نرفتار اواهند شهد کهه از ابتهدای عهامل مها ۀن اقهت هرنها  مصیزت سختددر ۀن اقت مردم به چنان 
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نرایهد مهاریخد مگت هد اسهت کهه مسهیح بگهد از رههاانزوده ا بگد از ۀن هم دیدر نخواهد بهود". پیش

دهد: "به محد ۀننه مصیزت ۀن رازها بهه مصیزت شدید بازاواهد نشت، چون این عزارت ادامه مد

شهود ا همهۀ ملهل پایان برسد، ۀفتاب ماریک اواهد شد... پ  از ۀن، عالمهت پرسه انسهان ظهاهر مد

اواهند دیهد، کهه بها قهدرت ا جهالل عظهیم بهر ]طوایف[ عامل سونواری اواهند کرد ا پرس انسان را 

موضیح داده شد، در قرن نوزده  (. اما ه نخور که در باط30-29:24ۀید" )متد ی ۀس ن مدها ابر

نراییهای نونانون که به ۀمدن مسیح پیش از مصیزت شدید مگت دند، محزوبیت هاارها بیست، پیش

نامنهد، چهون مگت هد اسهت کهه در مصیزت شدید" مد یافت. لالزاً ۀن را دیدناه "ربوده شدن پیش از

راد مها بها مسهیح شود ا بهه ۀسه ن مهدبازنشت االیۀ مسیح، کلیسا "ربوده" اواهد شد یا قاپیده مد

 باشد. 

 7استدطلها دربارو ربوده شدن پیش از مصیزت شدید، شامل موارد زیر است:

ین اواههد بهود. بنهابراین کلر داران مصیزت شدید، زمان نهاال اشهم اهدا بهر یهامد زمه .1

 شایسته نیست که مسیحیان در ۀن زمان در زمین باشند.

"من نیا مو را از ۀزمایش سختد که قهرار اسهت بهر دهد: اعده مد 10:3عیسد در مناشفه  .2

". ایهن عزهارت نشهان حفهظ اهواهم کهردا سهاکنان اش را بیازمایهد،  یامد دنیها ااقهع شهود

 شد. سختیها از دنیا برداشته اواهد دهد که کلیسا قزل از فرارسیدنمد

مصههیزت شههدید بههازنردد ا همههۀ دشههمنانش را شنسههت دهههد، پهه   پهه  ازانههر مسههیح  .3

لیرای نداران از کجا اواهند ۀمد، کسهانینه وارمهاً جاههد از جمگیهت پادشهاهد دارو ههاار 

 ساله هستند؟ به هرحال، نظریۀ پهیش از مصهیزت شهدید، ههااران ای نهدار یههودی را مصهورر

کند که در طول مصیزت شدید مسیحد شده ا بها بهدنهای جهالل نیافتهه اارد پادشهاهد مد

 دارو هاار ساله اواهند شد.
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موانهد در ههر لحظهه بهازنردد شهود کهه مسهیح مداین دیدناه، باع  ایجاد این اعت هاد مد .4

 اا ها بایهد پهیش از ۀمهدنِ )ۀمدِن اا پیش از مصیزت شدید( ا بها ایهن حهال بسهیاری از نشهانه

 ها انجام اواهد شد(.انجام شوند )ۀمدِن اا پ  از مصیزت شدید، اقتد نشانه

طور ااص، یک استدطل به نفع نظریۀ پیش از مصهیزت شهدید نیسهت، امها بایهد موجهه انرچه این به

ا هشههدارها ا  24کههرد کههه مگت ههدین بههه پههیش از مصههیزت شههدید، مگلههیِم مصههیزت شههدید در متههد 

ول مصهیزت طهبه ای نداران در این رشای  را مربوط به ای نهداران یههودی در های اراهه شده مشویق

 طور کلرد.دانند، نه برای کلیسا بهشدید مد

 موان بیان کرد:در پاسخ به این استدطلها، ننات زیر را مد

طور ااص نتیجۀ اشم اداست، دهد، بهرنجهاید که در این زمان رخ مد همۀبیان ایننه  .1

ااطر "افاانهد هدجدید دربارو مصیزت شهدید سهازنار نیسهت. اکهرث رنجهها بههبا موصیفات ع

، مرجمۀ هاارو نو( ا ایهن ح ی هت اسهت کهه جفهای کلیسها ا مخالفهت 12:24رشارت" )متد 

یابد. الزته همۀ مسیحیان )ای نهداران لیریههودی شدت در این داران افاایش مدشیخان به

اواهند کرد، اما به ایهن مگنها نیسهت کهه ۀنهها از  یا یهودی( در همه اقت از اشم ادا داری

 همۀ رنجها داری اواهند کرد، حتد در زمان سختیهای بسیار شدید. 

نویهد ( مد10:3این ح ی ت که عیسد به ای نداران افادار کلیسای فیالدلفیها )مناشهفه  .2

یند بهرای ۀید، حفظ اواهد کرد، یک مدرک قدر ۀنها را از ساعت ۀزمایشد که بر کلر دنیا مد

بیان این مخلب نیست که کلر کلیسا پیش از مصهیزت شهدید از دنیها برداشهته اواههد شهد. 

ااطً، این بیانیه برای یهک کلیسهای اهاص اسهت )فیالدلفیها( ا نزایهد بهرای کهلر کلیسهاها در 

زماند در ۀینده بنار راد. بگالاه، "ۀزمایش سختد که قرار است بهر یهامد دنیها ااقهع شهود"، 

 در اشاره به زمان مصیزت شدید نیست، بلنهه بهه احهت ل زیهاد بهه زمهان رنهج ا جفهای الااماً 

کند که بر کلر امپراطوری رامد یا کلر جههان مسهنون ااقهع اواههد شهد. شدیدی اشاره مد

اواهد شد، بهه ایهن مگنها نیسهت کهه ۀنهها از  محافظتنهایتاً این اعده که کلیسای فیالدلفیا 
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، بلنه ف ه  بهه ایهن مگناسهت کهه ۀنهها در رنهج ا ۀزمهایش ۀن داران دنیا برداشته اواهند شد

 افادار مانده ا از ۀسیزها در امان اواهند بود. 

دلیلد ندارد که دیدناه پیش از مصیزت شدید بدوید بگضیها با بدنهای جهالل نیافتهه اارد  .3

پایهان دارو هاار ساله اواهند شد، چون )در دیدناه پ  از مصیزت شدید( اقتهد مسهیح در 

اواههد داد،  شنسهتاند، علیه اا صف کشهیدهۀید، همۀ نیراهاید را که بر مصیزت شدید مد

اما به این مگنا نیست که همۀ ۀنها را کُشته یا نابود اواهد کرد. بسیاری ف   بدان اعت د به 

عنوان لیرای ندار اارد دارو ههاار سهاله اواهنهد شهد. مسیح مسلیم اواهند شد ا بنابراین به

در طول داران هاار ساله، شنرد نیست که بسیاری به مسیح ایه ن اواهنهد ۀارد ا ای نهدار 

 اواهند شد. 

دیدناه پیش از مصیزت شدید، منها دیدناه سازنار با ایدو بازنشت مسیح در لحظۀ اقهون  .4

گنهد لیرمحتمهل، امها ی -های پیش از بازنشت اا نیست. نظر اراهه شده در فصل قزلهدنشانه

امها در زیربنهای  8ها نیا سازنار اسهت.با این ایده -ها انجام شده باشندست که نشانهممنن ا

مری اجهود دارد: استدطل مگت دین به پیش از مصیزت شدید، احت طً یهک ندرانهد اساسهد

شود ما با مسیح باشهد( )که به نظرشان به ۀس ن برده مد کلیسااشتیاق به حفظ مفاات بین 

نظرشان شامل قهوم اهدا در زمهین ا در طهول مصهیزت شهدید ا سهپ  در )که به  ارساهیلا 

عهدجدید از  9پادشاهد هاار ساله اواهد بود(. اما، ه نخور که در فصل قزلد موجه کردیم،

کند. درنتیجه، طزم نیست این نراههها را در این نون یایا بین ارساهیل ا کلیسا ح یت مند

 مت یا بدانیم.  زمان مصیزت شدید ا دارو هاار ساله

مواند با استدطلهاید بهه نفهع از مصیزت شدید مد پیشنهایتاً، بگضد از مخالفتها با نظر ربوده شدن 

نراید ماریخد که مسیح بگهد هاارهاز مصیزت شدید بیان شود )دیدناه پیش پ دیدناه ربوده شدن 

 از یک داره مصیزت شدید در زمین بازاواهد نشت(:
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نوید کلیسا پیش از مصیزت شدید از دنیا برداشته اضوح مندجدید بهدر هیچ جاید، عهد  .1

را کهه منهها عزهارمد اسهت کهه  17:4مهوان اال مسهالونینیان سهختد مداواهد شد. مهثالً به

شههود" )یهها "ربههوده کنههد کههه کلیسهها "بههاط بههرده مدرصاحتههاً دربههارو ایههن ح ی ههت صههحزت مد

ت شدید بهرای بهردن ای نهداران از قزل از مصیز شود"(، دربارو ایدو ۀمدِن مخفیانۀ مسیحمد

ااز ا ۀاای رههی  بها فرمهاند بلنهدۀ نویهد: "زیهرا اداانهد، اهود جهان در نظر نرفهت. ایهن مد

، مرجمهۀ 16:4، از ۀس ن فهراد اواههد ۀمهد" )اال مسهالونینیان فرشتدان ا نفیر شیپور ادا

موان دیهد سختد مدنوید: "بهمد درستد دربارو این کل تهاارو نو(. یک مفرسر برجسته، به

  10مر چیای را موصیف کند که ۀشنار ا َعلَند است".طور سادهموانست بهکه اا چدونه مد

طور نسهزتاً ااضهحد بهه بازنشهت اداانهد در بگضهد از عزهارات مربهوط مصیزت شدید، به .2

اهدا در ، صدای شهیپور 31:24است. اال، نفیر شیپور برای جمع کردن برنایدنان در متد 

یابد ا ملییر مد که جسم ما 52-51:15ا شیپور ۀار در اال قرنتیان  16:4اال مسالونینیان 

کهه قزهل از دارو ههاار سهاله نوااتهه  ۀارین شیپور -رسد همۀ ۀنها یک شیپور استبه نظر مد

موان دید سختد مد( است، پ  به52:15شود. انر این ااقگاً "شیپور ۀار" )اال قرنتیان مد

 مواند بگد از هفت سال نوااته شود. ( مد31:24چدونه نفیر شیپور بلند دیدری )متد  که

را نهه در اشهاره بهه کلیسها، بلنهه در اشهاره بهه قهوم یههود  24موان متهد سختد مدبگالاه، به

)متهد  شانردانشدانست که در طول مصیزت شدید نجات اواهند یافت. عیسد با اشاره به 

رسد ههدف عیسهد از دهد. احت طً به نظر مندا رنج ۀینده هشدار مد(، دربارو جفا 1:24-4

، این بود که کالمش برای کلیسا نزاشد، بلنه ف ه  بهرای شانردانشبیان همۀ این چیاها به 

پادشاهد زمیند قوم یهود در ۀینده باشد که در طول مصیزت شهدید نجهات اواهنهد یافهت. 

، نههه نان پادشههاهد یهههودی در ۀینههده باشههندرسههد شههانردان، مناینههد همچنههین بههه نظههر مند

    مناینههدنان کلیسهها کههه اساسههاً بهها مأسههی  ۀن در ارمزههاط بودنههد ا پایههۀ ایههن کلیسهها بودنههد 

 (.20:2)افسسیان 
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رسد عهدجدید ایدو دا بازنشت جدانانۀ مسهیح را موجیهه کنهد )ینزهار نهایتاً، به نظر مند .3

کلیسههایش بههرای دااری  بههاگههد کلیسههایش پههیش از مصههیزت شههدید ا هفههت سههال ب بههرای

لیرای نههداران(. چنههین دیههدناهد رصیحههاً در هههیچ عزههارمد مگلههیم داده نشههده، بلنههه ف هه  

استنزاطد برنرفته از مفاامهای موجهود در عزهارات نونهانون اسهت کهه بازنشهت مسهیح را از 

ر کنند. اما به هیچ عنوان دشوار نیست کهه ایهن عزهارات را ددیدناههای مختلف موصیف مد

 اشاره به اقون یک رایداد در یک زمان بزینیم. 

نیری کنهیم کهه کلیسها اارد داران ظاهراً بهرت است بهه همهراه اکهرث کلیسهاها در طهول مهاریخ نتیجهه

مصیزت شدیدی اواهد شد که عیسد پیشدوید کرده است. احت طً ما این مسیر را بهرای اودمهان 

ایم، اواهد هریک از ما که اکنون زندها مدستیم. انر ادنیرنده ما نیکردیم، اما مصمیمانتخاب مند

ما زمان مصیزت شدید در زمین مبانیم، پ  باید به کالم پرتد نوش فرا دهیم: "اوشا به حال شه  

ااطر نام مسیح به ش  دشنام دهنهد، زیهرا در ۀن صهورت راح پُهر جهالل اهدا در شه  سهاکن انر به

ااطر ش  کشید، برای ش  منونهه شهد مها هاهد که بهح با رنج( ا "اود مسی14:4است" )اال پرتد 

(. ایهن ایهده کهه مسهیحیان بایهد بهرای 21:2به ه ن راهد که اا رفت، ش  نیا برایهد" )اال پهرتد 

ارث هستیم، "انر مها شود که ما با مسیح هممحمل مصیزت ۀماده باشند، در کالم پول  هم دیده مد

ای کهه دهنده(. نجات17:8شویم" )رامیان جالل اا نیا رشیک مد در رنج مسیح رشیک هستیم، در

ۀارد، کنهد: "از رنجهد کهه بهه شه  رای مهداود، بیش از فرزندانش رنج کشید، اینخهور نصهحیت مد

 (. 210:2نرتسید... ما َدم مرگ افادار مبانید ا من به ش  ما  زندند را اواهم بخشید" )مناشفه 
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 سؤاالتی برای مرور .2

مرمیب اقایع مربوط به بازنشت مسیح ا دارو هاار ساله را برای هر یک از دیدناههای زیهر  .1

 االصه کنید:

 نرایدناهااره 

 نرایدمابگد هااره 

 نراید کالسیکهاارهپیش 

 نراید پیش از مصیزت شدیدهاارهپیش 

 دهد؟پاسخ مد 6-1:20سؤاطت زیر دربارو مفسیر مناشفه  نرا چدونه بهطرفدار ناهااره .2

  در چه زماند رای داد )یا رای اواهد داد(؟ 2-1در بند نهادن شیخان در ۀیات 

  افتد؟در کجا امفاق مد 4صحنۀ موصیف شده در ۀیۀ 

  کند؟به چه چیای اشاره مد 4عزارت "زنده شدند" در ۀیۀ 

  نوید ای نداران با مسیح به مدت هاار سال سلخنت کردند. این سلخنت در کجا مد 4ۀیۀ

 افتد؟ در چه زماند؟اق مدامف

 کند؟این "هاار سال" به چه چیای اشاره مد 

 نراید کالسیک پاسخ دهید.هاارهسؤاطت قزلد را از دیدناه پیش .3

 نراید موصیف کنید."دارو هاار ساله" را از دیدناه مابگد هااره .4

نههرا نرایههد دارانهاارهنرایههد کالسههیک ا پیشهاارهمفاامهههای اساسههد بههین دیههدناه پیش .5

 چیست؟

یهک داران مصهیزت  په  ازچهار دلیل را در ح یت از ایهن دیهدناه کهه بازنشهت مسهیح  .6

 شدید اواهد بود، بیان کنید )دیدناه ربوده شدن پ  از مصیزت شدید(.
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

 نهرانرا، مابگهد هاارهپیش از مخالگۀ این فصل، ۀیا مگت د بودید که بازنشت مسیح، ناهااره .1

نرا اواهد بود؟ یا پ  از مصیزت شدید یا پیش از مصیزت شدید اواههد بهود؟ هاارهیا پیش

 انر اینخور است، اکنون دیدناهتان چه ملییری کرده، انر ملییری کرده است؟

موضیح دهید که چدونه دیدناه کنوند ش  دربارو دارو هاار ساله بر زندند مسیحیتان در  .2

مچنهین چدونهه دیهدناهتان دربهارو مصهیزت شهدید بهر زنهدند نهذارد. هزمان حال مأایر مد

 نذارد.مسیحیتان مأایر مد

به نظرمان چه احساسد نسزت به زندند در زمین، بها یهک بهدن جهالل یافتهه ا بها عیسهد  .3

موانید با جاهیات، بگضد از ندرشهها عنوان پادشاه کلر جهان اواهید داشت؟ ۀیا مدمسیح به

سزت به رشای  نونانون در ایهن پادشهاهد موصهیف کنیهد؟ )بها ا ااکنشهای عاطفد مان را ن

موجه به انتظارمان برای دریافت بدن جالل یافته در دارو هاار ساله یا انتظار ما زمهان جایدهاه 

 ابدی، پاسخهای متفاامد اواهید داشت(. 

نتایج مثزت ا منفد نظریۀ ربوده شدن پیش از مصیزت شدید، در زنهدند رازانهه ا ندهرش  .4

موانهد باشهد؟ همچنهین نتهایج مثزهت ا منفهد نظریهۀ ربهوده شهدن په  از حیان چه مدمسی

 مواند باشد؟مصیزت شدید چه مد

 

 اصطالحات خاص .4

 نرایدناهااره

 نرانراید دارانهاارهپیش

 مصیزت شدید

 نراید ماریخدهاارهپیش

 دارو هاار ساله
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 نرایدمابگد هااره

 نراید ربوده شدن مابگد هااره

 نراید پ  از مصیزت شدیدرههااپیش

 نرایدهاارهپیش

 نرایدهاارهربوده شدن پیش

 نراید پیش از مصیزت شدیدهاارهپیش

 ربوده شدن

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 6-4:20مناشفه 

هاید را دیدم که بر رای ۀنها کساند نشسته بودند که کار دااری بهه ۀنهها اانهذار نردیهده "ۀنداه مخت

شان از مهن جهدا شهده ساند را دیدم که به ااطر شهادت عیسد ا کالم ادا رسهایبود. همچنین ک

های اش را پرستش ننرده ا نشان ۀن را بر پیشاند ا دسهتشد ا پینرهکساند که ۀن حیوان اح -بود 

ۀنها داباره زنده شده ا هاار سال با مسیح حنمراند کردند. اما ب یۀ مردنان مها پایهان  –اود نداشتند

ار سال زنده نشدند. این االین رستاایا است. اجسته ا م دد است کسهد کهه در رسهتاایا ۀن ها 

اال حصه دارد. مرگ دام بر ۀنها قدرت ندارد، بلنه ۀنها کاهنان ادا ا مسهیح اواهنهد بهود ا مها یهک 

 هاار سال با اا حنومت اواهند کرد".
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 _______________________ 

ایهرایش: راِبهرت  مفههوم دارو ههاار سهاله: چههار دیهدناه،نراید" در کنم: "ناهاارهزح  عالد ۀنتوند اِی. هوکِ  پیرای مدطور نسرتده از مدر اینجا به .1

 . 187–155( صفحات  ,1977Downers Grove, III.: InterVarsity Pressجد. کالز )

 .715صفحۀ  ) ,1979nt, Grand Rapids: Baker, ; repri1932Grand Rapids: Eerdmans( مندمگرفد الهیات نظاملوهی  ِبرکوف،  .2

نرایهد را در هاارهین بازاواهد نشهت. مها ایهن نهون پیشۀلاز داران مصیزت شدید در زم پیش ازنراید مگت د است که مسیح هاارهنون دیدری از پیش .3

 زیر بررسد اواهیم کرد.

یگنهد "در ربهودن، قاپیهدن، بها  rapio" نامیده شده که برنرفته از کلمهۀ طمهین ناهد ااقات این بازنشت مخفیانۀ مسیح برای ای نداران، "ربوده شدن .4

 اود بُردن" است.

 راجگه کنید.م 31هاید که پیش از بازنشت مسیح انجام اواهد شد، به فصل برای مزح  نشانه .5

 مراجگه کنید. 31دهد، به فصل الوقون مسیح را مگلیم مدبرای عزارامد که بازنشت قریب .6

 تدطلها برای نظریۀ ربوده شدن پیش از مصیزت شدید، برنرفته از م الۀ بسیار کاملد از پُهل دی. ِفنهِاگ اسهت، "مهدارکد بهرای نظریهۀ ربهودهاکرث اس .7

. ربوده شدن: پهیش از، در میهان، Gleason Archer, Paul Feinberg, Douglas Moo, and Richard Reiterشدن پیش از مصیزت شدید"، ایراستاران: 

 . 86–45(، صفحات  ,1984Grand Rapids: Zondervanپ  از مصیزت شدید؟ ) یا

 .31مراجگه کنید به فصل  .8

 مراجگه کنید. 26برای سؤاِل فرق ارساهیل با کلیسا، به فصل  .9

 . 145، < صفحۀ ( ,1959Grand Rapids: Eerdmansاملللد جدید دربارو عهدجدید )، مفسیر بینرسالۀ اال ا دام به مسالونینیانلئون موری ،  .10
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 ومو سفصل سی

 داوری نهایی و مجازات ابدی

 

 چه کساند دااری اواهند شد؟  +

 + جهنم چیست؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. واقعیت داوری نهایی

کنهد کهه یهک دااری نههاید عظیمهد بهرای ای نهداران ا کتاب م دد بارها این ااقگیت را مأییهد مد

ا بود. ۀنها با بدنهای قیام کرده در برابر مخت دااری مسیح ایسهتاده ا اعالمیهۀ ا لیرای نداران اواهد

 شان اواهند شنید.را برای رسنوشت ابدی

 ر رایای یوحنا در مناشفه نشان داده شده است:طور زنده ا ۀشنار ددااری نهاید به

از حضهور اا  . ۀسه ن ا زمهین"ۀنداه مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود

ا مردنهان را دیهدم کهه همهه از بهارگ ا کوچهک در م ابهل نریخت ا دیدر ااری از ۀنها نزود. 

در این اقت کتاب دیدری که هه ن کتهاب زنهدند  شد.مخت ایستاده بودند ا کتابها باز مد

مردنان مخابق ۀنچه در کتابها نوشته شده بود یگند مخابق اع ل اود دااری است باز شد. 

. بحر، مردنان اود را محویل ا مرگ ا عهامل امهوات نیها مردنهاند را کهه در اهود ندهاه شدند

شان دااری شدند. ۀنداه مهرگ ا دنیهای مردنهان داشته بودند، پ  دادند. ۀنها از رای اع ل

به بحیرو ۀمش افدنده شد. این بحیرو ۀمهش مهرگ دام اسهت. ا ههرک  کهه نهامش در کتهاب 

 (. 15-11:20دران ۀن افدنده شد" )مناشفه  زندند نوشته نشده بود، به
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نویهد اهدا دهند. پول  به فیلسهوفان یونهاند ۀمهن مدعزارات بسیاری دربارو دااری نهاید مگلیم مد

اسهتد ا ر زیرا رازی را مگهین فرمهود کهه جههان را بها فرماید، "اکنون در همه جا برش را امر به موبه مد

ا برای اازات این ح ی هت اا را په  از  دااری فرمایدست بوسیلۀ شخصد که برنایده اود اا  درستد

ول  دربارو "راز ظهور لضب ادا ا دااری عادطنهۀ پ(. همچنین 31-30:17مرگ زنده کرد" )اع ل 

کننههد اضههوح دربههارو دااری ۀینههده صههحزت مد(. عزههارات دیدههر به5:2کنههد )رامیههان اا" صههحزت مد

؛ عاانیههان 5:4یههان ؛ اال قرنت46-31:25؛ 36:12؛ 24، 22:11؛ 15:10)مراجگههه کنیههد بههه متههد 

 ا لیره(. 6؛ یهودا 4:2؛ دام پرتد 2:6

هاید است که اهدا در طهول مهاریخ بهه عهدالت پهاداش این دااری نهاید ن خۀ اا  بسیاری از طلیگه

 داده یا بیگدالتد را مجازات کرده است. درحالینه اا برکت ا رهاید از اخر را برای افادارانش فهراهم

کرد، از جمله: هابیل، نوح، ابراهیم، اسحاق، یگ وب، موسد، داااد ا افهراد افهادار در قهوم ارساهیهل، 

ای نهد ادامهه دادنهد، دااری کهرد: دااری اا همچنین ناهد ااقات کساند را کهه بهه نااطهاعتد ا بد

در رسارس مهاریخ  شامل سیل، پراکندند انسانها از بر  باِبل، دااری بر سدام ا عموره ا ادامهۀ دااری

ناه ادامهه دادنهد. نکسانینه به  ؛ ا لیره(،23-13تها )اشگیا ( ا بر ملر 32-18:1بود، بر افراد )رامیان 

(. 4:2بگالاه، اا در عالَم راحهاند نادیهدند، فرشهتداند را کهه ننهاه کردنهد، دااری کهرد )دام پهرتد 

با قخگیت انجام شده ا این به ما  ار اکند که دااریهای ادا هر چند اقت ینزپرتد به ما یادۀاری مد

داند چدونه پارسهایان ]عهادطن[ کند که یک دااری نهاید اواهد ۀمد، چون "ادااند مدیادۀاری مد

را از ۀزمایشها برهاند ا ننهناران را برای منافهاِت راز دااری ندهاه دارد، بخصهوص ۀنهان را کهه در پهد 

، مرجمۀ هاارو 10-9:2ش رند" )دام پرتد ااند را اوار مدیایالِت فاسِد نَفس  اویشند ا اقتدار اد

 نو(. 

 ب. زمان داوری نهایی

دااری نهاید بگد از دارو ههاار سهاله اواههد بهود ا یهک شهورش در پایهان ۀن رخ اواههد داد. یوحنها 

کشهد به مصهویر مد 6-1:20سلخنت هاار ساله ا از بین رفنت مأایرات شیخان بر زمین را در مناشفه 
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مین که این هاار سال به پایان برسهد، شهیخان هنوید "( ا بگد مد32راجگه کنید به مزح  فصل )م

انهد، بیهران  ید کهه در چههار نوشهۀ زمهینملتهها دادن از زندان اود ۀزاد اواهد شد ا بهرای فریهب

(. بگهد از ایننهه اهدا قاطگانهه 8-7:20کند" )مناشفه اواهد رفت. ]ۀنها را[ ... برای جن  جمع مد

نوید دااری اواهد ۀمد: "ۀندهاه (، یوحنا به ما مد10 -9:20این شورش ۀار را شنست داد )مناشفه 

 (. 11مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود" )ۀیۀ 

 پ. ماهیت داوری نهایی

 عیسی مسیح، داور خواهد بود. .1

کنهد )دام ، صهحزت مدیسد که بهر زنهدنان ا مردنهان دااری اواههد کهرد"ع پول  دربارو "مسیح

نوید عیسد مسیح را "اهدا ... داار زنهدنان ا مردنهان قهرار داده اسهت" (. پرتد مد1:4میمومااد 

دااری بر کلر جهان را پدر بهه  (. این حقر 33-31:25؛ متد 31:17؛ م ایسه کنید با 42:10)اع ل 

-26:5پرس انسان است" )یوحنا  به اا ااتیار داده است که دااری مناید، زیرا پرس عخا کرده: "پدر...

27.) 

 غیرایامنداران داوری خواهند شد. .2

شود که همۀ لیرای نداران برای دااری در م ابل مسیح اواهند ایستاد، چون این اضوح دیده مدبه

نویههد: "در راز ( ا پههول  مد12:20دااری شههامل "مردنههان... از بههارگ ا کوچههک" اسههت )مناشههفه 

بهه اههل مگصهب  ادا"، "به هر ک  برحسب اع ل اش جاااواهد داد... لضب ا ظهور دااری عادله

-5:2باشند، اشم ا لضب" اواهد بود )رامیان کنند بلنه مخیع ناراستد مدکه اطاعت راستد مند

 ، مرجمۀ قدیم(. 7

اهوانیم کهه مردنهان را به همراه اواههد داشهت، چهون مد درجامد از مجازاتدااری لیرای نداران، 

( ا بنهابراین دااری مخهابق اعه ل انسهانها 13، 12:20ع ل اود دااری شدند" )مناشفه "مخابق ا

های اربهاب نوید: "لالمد کهه اواسهتههمچنین عیسد مد1باید شامل ارزیابد اع ل انسانها باشد.

های بسهیار کنهد بها قمچهین وبههداند ا با اجود این برای اجرای ۀنها ههیچ اقهدامد منداود را مد
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شهود کهه سهااار اا است ا مرمنب عملهد مدهای اربابش بداورد. اما کسد که از اواسته اواهد

(. اقتههد عیسههد بههه شهههرهای 48-47:12های کمههرتی اواهههد اههورد" )لوقهها باشههد وبهههمنزیههه مد

اواههد  ۀسهانرتنوید: "در راز دااری، محمل مجازات بهرای صهور ا صهیدان اورزین ا بیت صیدا مد

نویهد ُعله  (، یها اقتهد مد24، مرجمۀ هاارو نو؛ م ایسه کنید با ۀیهۀ 22:11" )متد بود، ما برای ش 

کند که در راز ۀاهر، درجهامد (، اینخور استنزاط مد47:20را اواهند دید" )لوقا  "شدیدمرین جااها

 از مجازات اجود اواهد داشت. 

راز، یهادۀاری ا بازاواسهت در ااقع، هر عمل اخاید که انجهام شهده، در مجهازات م هررر شهده در ۀن 

" بدهنهد انهد ای را که نفتهاواهد شد، چون "در راز دااری همۀ مردم باید جواب هر سخن بیهوده

(. هر کالمد که نفته شده، هر عملد که انجام شده، در زیهر نهور قهرار نرفتهه ا دااری 36:12)متد 

ا ههم اجهرا  شهود، بازاواسهت یرا ادا از هر عمل اوب ا بد انسان، حتهد انهر در افهزاواهد شد: "

 (. 14:12کند" )جامگه مد

مخابق این ۀیهات، در راز دااری ارسار دل انسهانها ۀشهنار ا َعلَنهد اواههد شهد. پهول  دربهارو رازی 

ههای ۀدمیهان را دااری یح همهۀ افنهار پنههاند دلمسه اسهیلۀ عیسهدکند کهه "اهدا بهصحزت مد

وشهیده اسهت عاقزهت پهرده از رایهش (. "هرچهه پ17:8ا ؛ م ایسه کنید با لوق16:2کند" )رامیان مد

ایهد، برداشته اواهد شد ا هرچه پنهان است ۀشنار اواهد شد. بنابراین ۀنچه را کهه در مهاریند نفته

ایهد، رای بامهها اعهالم در راشناید راز شنیده اواهد شد ا ۀنچه را که پشت درهای بسهته نجهوا کرده

 (.3-2:12اواهد شد" )لوقا 

 ران داوری خواهند شد.ایامندا .3

په   ..."همۀ ما پیش کرسد قضهاات اهدا اهواهیم ایسهتادهایش به مسیحیان نفت: پول  در نامه

(. اا بهه قرنتیهان ههم 12-10:14ید حساب اود را به ادا پ  بدهیم" )رامیهان با فرد همه ما فرداً 

عه ل بهدند اهود را "زیرا طزم است که همه ما پیش مسند مسیح حاو شویم ما ههرک  انوید: مد

، مرجمۀ قدیم؛ م ایسهه کنیهد بها 10:5چه نیک چه بد" )دام قرنتیان  بیابد، بحسب ۀنچه کرده باشد،
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شامل این  46-31:25(. بگالاه، مصویر دااری نهاید در متد 15، 12:20؛ مناشفه 11-6:2رامیان 

کننهد، را دریافهت مدکنهد ا بهه کسهانینه برکهت اش است که مسیح، نوسفندان را از بُاهها جهدا مد

 دهد. پاداش مد

باید بدانید که این دااری ای نداران، دااری برای ارزیابد ا اعخای درجات نونانون پهاداش اواههد 

بود )به مخالب زیر مراجگه کنید(، اما این ح ی ت که ۀنها بها ایهن دااری مواجهه اواهنهد شهد، هرنها 

نوید: "هرکه کالم مهرا شوند. عیسد مدابد محنوم مدنزاید باع  این مرد در ای نداران شود که ما 

، بلنهه از مهوت مها بهه ۀیهددر دااری مندبشنود ا به فرستنده من ای ن ۀارد، حیهات جهااداند دارد ا 

، مرجمهۀ قهدیم(. در اینجها دااری بایهد از لحهاظ محنومیهت 24:5حیات منت ل نشته است" )یوحنا 

االف انت ال از مرگ به حیهات اسهت. در راز دااری نههاید ابدی ا مرگ در نظر نرفته شود، چون بر 

بهرای کسهاند کهه در پیوسهتدد بها مسهیح بیش از هر زمان دیدری بسیار مهم است کهه "په  دیدهر 

مواند رازی باشد اری مد(. پ  راز دا1:8" )رامیان برند هیچ محنومیتد اجود نداردعیسد برس مد

هها اشهمدین شهدند، اینهک شوند: "ملتندارن مجازات مدنیرند ا لیرای که ای نداران پاداش مد

زمهان اجهر نهرفنت راز اشم مو رسیده است، زمان ۀن رسیده است که مردنهان دااری شهوند، اکنهون 

زمان  .باشد، ا هم م دسان ا هم مرسندنان نام مو، چه کوچک ا چه بارگیگند انزیا  مد اادمان مو

 (. 18:11ا از بین بای" )مناشفه کنندنان زمین ر ۀن رسیده است ما مزاه

ۀیا همۀ حرفها ا اع ل مخفد ای نداران ا همۀ نناهانشان در راز دااری ۀشنار اواههد شهد؟ شهاید 

نویهد اقتهد دربارو راز دااری مد ای نداران،هایش به در ابتدا اینخور فنر کنیم، چون پول  در نامه

ا نیهات  ان اسهت، در برابهر نهور ۀشهنار اواههد سهاات"ۀنچه را که در ماریند پنههۀید، اا ادااند مد

یسهتۀ ااسهت از جانهب اهدا شا کهه طور پنهاند ۀدمیان را فاش اواهد کرد. در ۀن اقت هر ک  ۀن

(. از طههرف دیدههر، ایههن 25:3؛ م ایسههه کنیههد بهها کولسههیان 5:4محسههین اواهههد شههد" )اال قرنتیههان 

( که از طرف اداست، په  epainosیوناند کند )دربارو "محسین" یا ستایش صحزت مد زمینهپیش

کننهد کهه اهدا هرنها نناههان مها را بهه یهاد مواند به نناهان اشاره کند. ۀیات دیدر پیشهنهاد مدمند
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، مرجمهۀ 19:7های دریا اواهد انهداات" )مینهاه نخواهد ۀارد: "مو جمیع نناهان ایشان را به عمق

کنههد" )ماامیههر ، نناهههان مهها را از مهها دار مدای کههه مرشههق از ملههرب دار اسههتقههدیم(؛ "بههه انههدازه

نناهانههت را بیههاد بخشههم ا (؛ "مههن ۀن اههداهد هسههتم کههه بخههاطر اههودم اخاهههای مههرا مد12:103

دیدر نناههان ۀنهها را هرنها (؛ "در م ابل اخایای ۀنها بخشنده اواهم بود ا 25:43" )اشگیا ۀارممند

  2(.10:17د با ؛ م ایسه کنی8:12" )عاانیان به یاد نخواهم ۀارد

ای برای شویم، باید اندیاهبه هرحال، این ااقگیت که ما برای ارزیابد زندنی ن در ناد ادا ظاهر مد

ایهن را ههدف بهرد: "اینخهور ۀن را بنهار مد 10-9:5زندند در دینداری باشد ا پول  در دام قرنتیان 

ری مسهیح حهاو شهویم" ابهر مسهند داا . زیرا همهۀ مها بایهد در بر ایم که اا را اشنود سازیمقرار داده

)مرجمۀ هاارو نو(. اما این دیدناه نزاید هرنها باعه  احشهت ا ههراد ای نهداران شهود، چهون حتهد 

ا درنتیجه مهوقگیتد بهرای ه است بخشیده شدعنوان نناهان شود، بهنناهاند که در ۀن راز برمال مد

 ااطر لنای فیضش اواهد بود. جالل دادن ادا به

اواههد بهود. پهول ،  درجامد از پهاداش بهرای ای نهداراندهد که دد این مگلیم را هم مدکتاب م 

 -کنند که قزالً برپا شهدهای بنا مدکند که مراقب باشند چدونه کلیسا را بر پایهقرنتیان را مشویق مد

 یگند بر پایۀ عیسد مسیح. 

برند دم کار های عالد به کنند، طال ا ن ره ا سنها اقتد رای ۀن مهداب، ۀباد مد"بگضد

کنند. الد چدهوندد کهار ههر که  ۀشهنار ا اشخاص دیدر از چوب ا نیاه ا کاه استفاده مد

اواهد شد، زیرا راز دااری ۀن را ظاهر اواهد ساات. چون ۀن راز با ۀمش همراه اواهد بهود 

کهه ۀدمهد بهر  انر ۀنچه رادهد. ۀزماید ا ماهیت اش را نشان مدا ۀمش کیفیت کار همه را مد

. رای ۀن مهداب سااته است، از ۀمش سامل بیران ۀید، ۀن شخص اجهر اهود را اواههد یافهت

اما انر کارهای دست اا سواته شود، اجر اود را از دسهت اواههد داد، الهد اهود اا نجهات 

های ۀمهش نذشهته ا نجهات یافتهه باشهد" )اال اواهد یافت. مانند کسهد کهه از میهان شهگله

 (.15-12:3قرنتیان 
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نوید: "زیرا همهۀ مها بایهد در برابهر مسهند دااری مسهیح حهاو همچنین پول  دربارو مسیحیان مد

" ما هر ک  بنا بر اع ل اوب یا بدی که در ایام سنونت در بدن اود کهرده اسهت، سهاا یابهدشویم، 

در ایهن  ، مرجمۀ هاارو نو(، داباره اسهتنزاطد از درجهات پهاداش بهرای اع ملهان10:5)دام قرنتیان 

های طهال(، بهه کسهد کهه قنخهارش را ده برابهر کهرد، زندند است. همچنین در َمثَل قنخارهها )سهنه

نفتند: "حاکم ده شهر شو"، ا به کسد که قنخارهایش پنج برابر شد، نفتند: "مو هم حاکم پنج شهر 

نهداران در (. بسیاری از عزارات دیدر نیا به همین شنل درجات پهاداش ای 19، 17:19باش" )لوقا 

  3کنند.دااری نهاید را به ما مگلیم داده یا استنزاط مد

مفاه ت جلهونیری کنهیم: انرچهه در ۀسه ن درجهامد از پهاداش را اهواهیم اما در اینجا باید از سو 

داشت، اما اوشد هر یک از اشخاص ما ابد کامل اواهد بود. انر بپرسیم با اجهوِد درجهات مختلهف 

دهد که ادراک ن از شادی، بهر اسهاد یای ممنن است، این رصفاً نشان مدپاداش، چخور چنین چ

فرض است که اوشحالد اابسته به داراید یا م هام یها قهدرت ماسهت. امها در ااقهع، شهادی این پیش

ح ی د ما شامل لذت بردن از ادا ا شادی در م ام ا شنااتد است که اا بهه مها عخها کهرده اسهت. 

انهد، در ۀسه ن سانینه پاداش بسهیار یافتهه ا م هام عهالد دریافهت کردهح قت این مفنر که ف   ک

شویم بدان موجه به پهاداش بارنهد کهه شود که ما متوجه مدکامالً شاد اواهند بود، زماند دیده مد

به ما عخا شده، همیشه کساند اواهند بود که پاداشهای بارنرتی اواهند نرفهت یها م هام ا اقتهدار 

شت، از جمله رسوطن، موجودات ۀس ند ا عیسد مسهیح ا اهوِد اهدا. بنهابراین، باطمری اواهند دا

ک  لیر از ادا کهامالً انر باطمرین م ام برای شادی کامل انسانها واری بود، پ  در ۀس ن، هیچ

اوشحال نزود، چیای که قخگاً یک ایدو نادرست است. بگالاه کسانینه در ۀس ن، پاداش ا احهرتام 

برنهد، بلنهه از ایهن امتیهاز لهذت ند، کسانینه به مخت اهدا نادینرتنهد، از م هام شهان لهذت مندبیشرتی دار 

 (. 11-10:4د به مناشفه ۀارند )مراجگه کنیبرند که در برابر مخت ادا، برای پرستش اا رس فراد مدمد

پهاداش از لحاظ ااالقد ا راحاند به نفع ماست که از ایهن مگلهیم ۀشهنار عهدجدیهد دربهارو درجهات 

شود به ینهدیدر ۀس ند ۀناهد بیشرتی داشته باشیم. به جای ایننه ما را به رقابت اادارد، باع  مد
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مان را بیشرت کنیم، چون ادا کمک کرده ا همدیدر را مشویق کنیم ما همدد بتوانیم پاداش ۀس ند

ایسهه کنیهد بها اال ظرفیت بینراند برای برکت دادن به همۀ ما دارد ا همۀ ما اعضای ینهدیدریم )م 

"بهرای کنیم: (. ما با اشتیاق بیشرتی به نصیحت نویسهندو عاانیهان نهوش مهد27 -26:12قرنتیان 

از جمع شدن بها بهرادران در مجهال   پیشد جسنت در محزت ا اع ل نینو یندیدر را مشویق کنیم.

لنه یندیدر را بیشهرت اند؛ بها به این عادت کردهکلیساید لفلت ا لیر حاوی نننیم، چناننه بگضد

(. 25-24:10شههود" )عاانیههان مشههویق منههاهیم، مخصوصههاً در ایههن ایههام کههه راز اداانههد نادیههک مد

دهد که بها بگالاه، در زندند اودمان، جستجوی قلزد برای پاداش ۀس ند در ۀینده به ما اندیاه مد

ام دههیم، اهواه بهارگ باشهد یها اواند، انجهیامد دل، هر منلیفد را که ادااند ما را برای ۀن فرامد

شود که مشهتاِق مأییهد اا باشهیم، نهه در پهد اهرات یها ح وق یا بدان ح وق. همچنین باع  مدکوچک، با 

دهد که در بنای کلیسها بهر رای یهک پایهه، یگنهد عیسهد مسهیح، کهار کنهیم )اال موف یت. به ما اندیاه مد

 (.15-10:3قرنتیان 

 فرشتگان داوری خواهند شد.  .4

رای دااری به نودالهای ماریک دازخ فرستاده شهدند "مها در ۀنجها به  نوید فرشتدان رسکشمد پرتد

نوید ادا، فرشهتدان رسکهش را "بهرای محاکمهه در ۀن ( ا یهودا مد4:2ندهداری شوند" )دام پرتد 

ا یا دیوهه رسکش، مرجمۀ هاارو نو(. این یگند باطاره، فرشتدان 6راز عظیم" نده داشته است )یهودا 

 نیا در راز ۀار دااری اواهند شد. 

ااطر ادمت شان، ایندونهه ارزیهابد اواهنهد نوید فرشتدان عادل هم بهاضوح مندکتاب م دد به

رشهتدان دربهارو ف مهادانید که شد، اما ممنن است ۀنها هم در بیانیۀ پول  مورد نظر باشند، "ۀیا مند

نیهرد، چهون ایهن فرشهتدان عهادل را نیها در برمد (. احت ط3:6ً)اال قرنتیان قضاات اواهیم کرد؟"

زمینه نیست که پول  دربارو دیوها یا فرشتدان س وط کرده صهحزت کنهد ای در این پیشهیچ نشانه

نیاز دیدری در عهدجدید، طزیگتاً در اشاره بهه فرشهتدان عهادل در نظهر بدان پیش فرشتدان،ا کلمۀ 

 ست که ما را مخمنئ سازد. شود. اما این منت ۀن در رصیح نینرفته مد
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 ج. رضورت داوری نهایی

راند ا لیرای نهداران بهه جایدهاه جهداید از چون بالفاصله بگد از مرگ، ای نداران به حضور ادا مد

، شاید فنر کنیم که چهرا اصهالً اهدا زمهاند را بهرای دااری نههاید م هررر کهرده 4ادا ا محمل مجازات

کند که دااری نهاید بهرای ایهن نیسهت کهه اجهازه بهدهیم اهدا بهه است. ِبرکوف، حنی نه اشاره مد

دانهد. اضگیت دل یا الدوی اع ملان در زندند پد باد، چون اا همۀ اینها را بها جاهیهات کامهل مد

 کند:بلنه برکوف دربارو دااری نهاید صحزت مد

اسهت، کهه از  ر برابر موجودات ع النهددطور رسمد ا دادناهد این برای بیان جالل ادا، به

اسیت ا عدالت ااست ا از طرف دیدر، بارنن ید فید ا رحمت اا.  یک طرف بارنن ید قدر

بگالاه باید در نظر داشت که دااری در راز ۀار، در بیش از یک اجه، با مرگ فهردی متفهاات 

اواهد بود. این مخفد نخواهد بود، بلنه در مألعام اواهد بود؛ ف   مربوط به جان نخواههد 

د، بلنه مربوط به جسم نیا اواهد بود؛ به یک نفر اشاره نخواهد کرد، بلنه به همۀ انسهانها بو 

  5اشاره اواهد کرد.

 چ. عدالت خدا در داوری نهایی

مواند در ک  مندکامالً عادطنه اواهد بود ا هیچکند که دااری ادا اضوح مأیید مدکتاب م دد به

شهان دااری هیچدونه مزگیضد همهه را فهرداً فهرد مخهابق اع لۀن راز از اا شنایت کند. ادا "بدان 

؛ م ایسههه کنیههد بهها 11:2شههود" )رامیههان ( ا "اههدا مزگههید قاهههل مند17:1کنههد" )اال پههرتد مد

(. به همین دلیل در راز ۀار "هر دهاند بسته شود" ا کلر دنیا "اود را نسزت به ادا 25:3کولسیان 

مواند شنایت کند که ادا ک  مند(، هیچ19:3نست )رامیان ملام ا مسئول ]پاسخدو[" اواهند دا

انصافد کرده است. در ااقع، یند از بارنرتین برکات دااری نهاید این اواهد بود که نسزت به اا بد

م دسین ا فرشتدان، منایش عدالت محد ادا را اواهند دید ا این منزگد بهرای سهتایش ابهدی اا 

نویهد: "په  از یش عظیمد در ۀس ن اواهد بود، چهون یوحنها مداواهد بود. در زمان دااری، ستا
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اهدا را نفهت: "این اقایع صداید شنیدم که مانند فریاد نراهد زیهاد در ۀسه ن طنهین افدنهد ا مد

هههای اا راسههت ا عادطنههه زیههرا دااری]هللویهها[ رسههتداری ا جههالل ا قههدرت از اههدای ماسههت.  شههنر!

 (.2-1:19..." )مناشفه است!

 برد اخالقی داوری نهاییح. کار 

دی در زندند ما دارد.  ۀموزو دااری نهاید، مأایرات ااالقد مثزت ا متگدر

 کند. آموزۀ داوری نهایی، حّس درونی ما برای نیاز به عدالت در دنیا را ارضاء می .1

 منصهفانهههان اهدا جکنهد کهه نهایتهاً این ح ی ت که یک دااری نهاید اواهد بود، ما را مخمنئ مد

کنهد. کنهد ا ناارشههای صهحیحد ندهه داشهته ا عادطنهه دااری مد، چون ادا ۀن را کنرتل مداست

دههد کهه "شهخص بهدکار نوید بردنان مخیع اربابانشان باشند، به ۀنها اطمینهان مداقتد پول  مد

(. اقتهد مصهویر دااری 25:3جاای بدی اود را اواهد دید ا ناد ادا طرفداری نیسهت" )کولسهیان 

؛ م ایسه کنید با مالکهد 12:20شد" )مناشفه کند که "کتابها باز مدین ح ی ت را ذکر مدنهاید، ا

کند )اواه این کتابها، ااقگد باشند یا منادین( که ادا ناارش دامئهد (، این به ما یادۀاری مد16:3

درست ا صحیح همۀ اع ملان را نده داشته ا نهایتاً به همۀ حسابها رسیدند اواهد شد ا همه چیا 

 اواهد شد.

 را ببخشیم. سازد که آزادانه دیگرانآموزۀ داوری نهایی، ما را قادر می .2

اند یا حتد قصِد انت هام، کهار مها نیسهت، چهون یابیم که انت ام از کسانینه به ما اخا ارزیدهما درمد

ضب اهدا ادا این حقر را برای اودش حفظ کرده است. "ای عایاان، انت ام مدیرید، بلنه ۀن را به ل

انت ام از ۀن من است؛ من هستم کهه سهاا اهواهم ”نوید: "ادااند مداانذارید. زیرا نوشته شده که 

مهوانیم ، مرجمۀ هاارو نو(. به این مرمیب، هرناه دیدران به ما اخها ارزیدنهد، مد19:12" )رامیان داد

رزیده، به اهدا بسهپاریم ا ای را برای ۀسیب رساندن یا مالفد کردن از کسد که به ما اخا ا هر اندیاه

اهواه بههایش موسه  مسهیح پردااهت  -بدانیم که نهایتاً بهای هر اخا در جهان پرداات اواهد شهد

شود که رای صلیب ُمرد )انر اخاکار مسیحد شود(، یا در دااری نهاید پرداات اواهد شهد )بهرای 



 

 

 
783 

انیم ایهن رشایه  را بهه اهدا مهو کنند(. اما به هر حهال، مدکسانینه برای نجات به مسیح اعت د مند

بسپاریم ا بگد دعا کنیم که اخاکار برای نجات به مسیح اعت د کند ا درنتیجه بخشش نناهان اش 

ااطر ناعهدالتد کهه بهر مها را دریافت کند. این مفنر باید مانع از ۀن شهود کهه ملخهد یها رنجهش را بهه

مهوانیم ایهن رشایه  را بهه اا مها مدمحمیل شده ا جاان نشده در دل نده داریم: ادا عهادل اسهت ا 

بسپاریم ا بدانیم که یک راز اا همۀ اخاها را درست اواهد کرد ا پاداش ا مجازات کهامالً منصهفانه 

دادنهد، بها کنیم کهه "اقتهد بهه اا دشهنام مداواهد داد. به این مرمیب، از الدوی مسهیح پیهرای مهد

بلنه اود را به دست ۀن کسد سهپرد کهه رد، ککشید، مهدید منددشنام جواب نداد. اقتد عذاب مد

(. همچنهین دعها کهرد: "ای پهدر، 23-22:2" )اال پهرتد کنهدهمیشه با عدالت ا انصاف دااری مد

، جایینهه 60:7؛ م ایسهه کنیهد بها اعه ل 34:23کنند" )لوقها دانند چه مداینها را بزخش زیرا مند

 ردند، از الدوی عیسد پیرای کرد(.استیفان در دعا برای کسانینه اا را به مرگ مسلیم ک

 کند.می ای برای زندگی عادالنه ایجادآموزۀ داوری نهایی، انگیزه نک

ای برای دستیابد ای برای افاداری ا اع ل نینوست، نه اسیلهدااری نهاید برای ای نداران، اندیاه

اندیاو سهامل ا نینهو بدی بیشرت. این یک ای برای رسیدن به پاداش ابه بخشش نناهان، بلنه اسیله

، مرجمهۀ 20:6ها به جهت اود در ۀس ن بیندازید" )متهد نوید: "ننجدمعیسد به ما  -برای ماست

راالف دیدناه مردمد فرهن  دنیوی ماست، یگند فرهندد که ااقگاً به ۀس ن یا انرچه این ب -قدیم(

 پاداش ابدی ای ن ندارد. 

 کنهد. انهر در یهک جامگههران نیها محهدادیتهاید ایجهاد مدۀموزو دااری نهاید در زندند لیرای نهدا

طور کلرد ا نسرتده مصدیق شده باشد که همه یک راز برای زندند شان به اهالق جههان حسهاب به

دهند، ما حهدادی، "مهرد اهدا" مشخصهۀ زنهدند ایلیهها اواههد بهود. بهرعن ، کسهانینه پ  مد

"اهدا دهند کهه یم رشارت بیشرت کرده ا نشان مدۀناهد عمی د از دااری نهاید ندارند، اود را مسل

نویههد کسههانینه دااری نهههاید را اننههار (. پههرتد مد18:3رسههد" )رامیههان بنظههر ایشههان مند مرسههد

که بر افق کنند، "مستهاهین" اواهند بود که "در ایام ۀار مستهاهین با استهاا ظاهر اواهند شد مد
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، مرجمهۀ 4-3:3ت اعهده ۀمهدن اا؟" )دام پهرتد "کجاسه شهوات اود رفتهار منهوده، اواهنهد نفهت:

قدیم(. ۀناهد از دااری نهاید، مسلرد برای ای نداران ا هشداری بهرای لیرای نهداران اسهت کهه بهه 

 راههای بدشان ادامه ندهند.

 کند.آموزۀ داوری نهایی، انگیزۀ زیادی برای بشارت ایجاد می .4

درسهتد قلهز ن ت شان مهأایر اواههد نذاشهت ا بهمصمی ت انسانها در این زندند ما ابد بر رسنوش

"ای اانهدان ارساهیهل کنهد: احساد کرده ا دهامنان اواستۀ ادا را از طریق حاقیهال مهنگن  مد

، مرجمهۀ 11:33)حاقیال های بد اویش بازنشت منایید زیرا چرا مبیرید؟"بازنشت منایید! از طریق

ااطر ایهن اسهت کهه اهدا "بها بازنشت ادااند به دهد که مأایر درقدیم(. در ااقع، پرتد نشان مد

اواهد همه از نناههان اهود اواهد کسد نابود شود بلنه مدمناید، زیرا مندصا، ش  را محمل مد

 (.9:3موبه کنند" )دام پرتد 

 خ. جهنم

مهوانیم موزو جهنم، در ارمزهاط بها ۀمهوزو دااری نههاید صهحزت کهرد. مها مدموان دربارو ۀ درستد مدبه

کتهاب م هدد  جهنم منان مجازات ۀناهانۀ ابدی برای رشیهران اسهت.هنم را اینخور مگریف کنیم: ج

های طال(، دهد که چنین مناند اجود دارد. در پایان َمثَل قنخارها )سنهدر عزارات متگدد مگلیم مد

دندان سهاییدن ازید، جاید که نریه ا دندان بر فایده را به ماریند بیندالم بدنوید: "این لارباب مد

(. ایهن ینهد از چنهد نشهانۀ مجهازات ۀناهانهه بگهد از دااری نههاید اسهت. 30:25اجود دارد" )متد 

ۀمهش دار شهوید ا بهه  شدنان، از مهنهمچنین در دااری، پادشاه به بگضیها اواهد نفت: "ای لگنت

نویهد ( ا عیسهد مد41:25که بهرای شهیخان ا فرشهتدان اا ۀمهاده شهده اسهت برایهد" )متهد  ابدی

د اواهند رسید، الد عادطن به زندند ابدی داال اواهند شد" )مت جاای ابدیشدنان "به محنوم

دهد کهه ههر دا جایدهاه، (. در این منت، موازی بین "زندند ابدی" ا "جاای ابدی" نشان مد46:25

 انتها اواهند بود.بد
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نویهد ( اشهاره کهرده ا مد43:9پهذیرد" )مهرق  عنوان "ۀمشهد کهه ااموشهد مندعیسد به جهنم به

(. داستان مرد اراینهد 48:9جهنم جاید است که "کِرم ایشان منیرد ا ۀمش ااموش نشود" )مرق  

دههد: "ۀن اراینهد ههم ُمهرد ا بهه اهاک ا ایلگازر نیا یک مجازات احشهتناک ا ۀناهانهه را نشهان مد

ر دز دار، ابهراهیم را بها ایلگهاَزر کهه سپرده شد. اا که در دنیای مردنان در عذاب بود، به بهاط دیهد ا ا

د کنار اا بود دید. فریاد زد: "ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلگاَزر را بفرست ما رس اندشت او 

(. بگهد بهه 24-22:16کشهم" )لوقها را به ۀب باند ا زبان مرا مر کند چون من در این ۀمهش عهذاب مد

ا اا بنۀ پدرش بفرستد: "که در ۀن پنج برادر دارم... ما ۀنها را ابراهیم الت د کرد که ایلگازر را به اا

 (.28:16بیایند" )لوقا  این محل عذابکند مزادا ۀنها هم به 

 اضوح بیان شده است:مجازات ابدی نیا به کنیم، موصیف ایناقتد به مناشفه مراجگه مد

ا را بر پیشاند ا یا دسهت "هر ۀن ک  که حیوان احشد ا پینرو اا را پرستش مناید ا نشانۀ ا

اود بدیرد، رشاب لضب ادا را اواهد نوشید. یگند رشابد که رقیق ندشته در جام اشم اا 

های ۀمش ا نونرد عذاب شود، ۀنها در برابر فرشتدان م دد ا در برابر بره در شگلهریخته مد

بهرای ۀنهاند کهه ا  واهد بهوددهد ما به ابد بلند اداد ۀمشد که ۀنها را عذاب مد اواهند دید.

، نهه در راز دارنهدا یا نشان اا را دریافهت مهدکنند، اش را پرستش مدحیوان احشد ا پینره

 (.11-9:14)مناشفه سالمتد است ا نه در شب"

 کند.بدی ا ۀناهانۀ لیرای نداران را مأیید مداضوح ایدو مجازات ااین عزارت به

دادش زننههد: "هللویههاه، ا د در ۀسهه ن فریههاد مددر مههورد دااری شهههر رشیههر باِبههل، جمگیههت عظیمهه

، مرجمۀ قدیم(. پ  از شنست اوردن ۀارین رسکشد شیخان 3:19" )مناشفه ماابداطباد باط میراد

داد، اود بهه دااهل بحیهرو ۀمهش ا سهن  نهونرد، جهاید کهه اوانیم: "ابلی  که ۀنها را فریب مدمد

شههب ا راز ا مهها ابههد عههذاب ا شههننجه اواهنههد ۀنههها حیههوان ا نزههد درالههین بودنههد، افدنههده شههد. 

نیا مهم است، که در ۀن لیرای نهداران  41:25(. این عزارت در ارمزاط با متد 10:20)مناشفه دید"

شوند. این ۀیات باید باع  "به ۀمش ابدی که برای شیخان ا فرشتدان اا ۀماده شده است" افننده مد
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شهود ا عظمهت قداسهیت ا عهدالت د از ادا یافت مدشدت رشارمد که در نناه ا رسکششوند که به

 کند، پد بایم. ادا که این نون مجازات را اجرا مد

بهرای لیرای نهداران، اایهراً حتهد موسه  بگضهد از الههد دانهان نهضهت  ۀناهانه ابدیایدو مجازات 

ازنشهت باست ای که مگت د انجیلد اننار شده است. قزالً موس  کلیسای راز هفتم اَدِانتیست ]فرقه

مسیح بسیار نادیک است[ ا موس  افراد نونانون در رسارس ماریخ کلیسا اننار شهده بهود. کسهانینه 

نوید کنند، مگلیمد که مدطرفداری مد بااری""عدمکنند، لالزاً از مجازات ۀناهانۀ ابدی را اننار مد

کند" ما دیدر نها را "نابود مدبگد از ایننه رشیران جاای لضب ادا را برای مدمد محمل کردند، ادا ۀ 

اجود نداشته باشهند. بسهیاری از کسهانینه بهه "نهابودی" اعت هاد دارنهد، بهه ااقگیهت دااری نههاید ا 

کننهد بگهد از ایننهه نناهنهاران بهرای مهدمد رنهج مجازات نناه نیها اعت هاد دارنهد، امها اسهتدطل مد

شوند. بنابراین، این مجازات اً نابود مدکشیدند ا لضب ادا را برعلیه نناهشان متحمل شدند، نهایت

 "ۀناهانه" اواهد بود، اما "ابدی" نخواهد بود.

 نهابودی( مراجهع کتهاب م هدد دربهارو 1فته، شامِل: )بااری نسرتش یااستدطلهاید که به نفع عدم

رشیران که به بیان بگضهیها بهه ایهن مگناسهت کهه ۀنهها دیدهر بگهد از نهابودی اجهود نخواهنهد داشهت 

( 2؛ ا لیههره(؛ )7:3؛ دام پههرتد 9:1؛ دام مسههالونینیان 3:5؛ اال مسههالونینیان 19:3لیپیههان )فی

بهین  عهدم مناسهب( بیگهدالتد ۀشهنار در 3مناقد ۀشهنار مجهازات ۀناهانهۀ ابهدی بها محزهت اهدا؛ )

( ایهن ح ی هت کهه حضهور پیوسهتۀ 4نناهاند که در زمان انجام شده ا مجازامد که ابهدی اسهت؛ ا )

یر در جهان ادا، ما ابد به ک ل جهاند که ادا ۀفریده ما انگناسد از جالل اش باشد، موجودات رش

 زند.صدمه مد

؛ اال 19:3کننهد )از جملهه فیلیپیهان ( باید نفت عزارامد که دربارو نابودی صحزت مد1در پاسخ، )

تد نیسهت، ( وارماً به مگنهای موقهف هسه7:3؛ دام پرتد 9:1؛ دام مسالونینیان 3:5مسالونینیان 

چون در این عزارات، اصخالحامد که برای "هالکت" بنار رفته، وارماً به مگنای موقف هستد یا یک 
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زننده ا نابودکننهدو موانهد راهههاید بهرای اشهاره بهه مهأایرات ۀسهیبنون نابودی نیست، بلنه ف   مد

 6دااری نهاید لیرای نداران باشد.

ه نخور که سازناری محزت ادا با مجهازات ابهدی دشهوار  ( در مورد استدطل محزت ادا، ظاهراً 2)

است، سازناری محزت ادا با ایدو مجازات الهد نیا دشهوار اسهت، ا بهرعن ، انهر )چناننهه کتهاب 

دهد( متناقد نیست که ادا بگد از دااری نهاید، رشیهران را بهرای مهدت افور شهادت مدم دد به

اری نداریم که بدهوییم محمیهل ایهن مجهازات موسه  ااصد مجازات کند، پ  ظاهراً هیچ دلیل و 

 پایاند از زمان متناقد است.ادا، برای دارو بد

بااری هدایت کنهد، نهوعد کهه در مواند بگضیها را به پذیرش نون دیدری از عدماین نون استدطل مد

نهداران بگهد ۀن رنج ۀناهانه نیست، حتد برای مدمد کوماه، ا منها مجازات این است که اجوِد لیرای 

مواند ااقگاً یهک شود. اما در پاسخ شاید مگجب کنید که این نون نابودی فوری مداز مرگ متوقف مد

مجازات نامیده شود، چون هیچ نون ۀناهد از درد اجود ندارد. در ااقع، مضمین موقف هسهتد ۀنهها، 

نوعد یهک راه ند، بهد هستکشند ا در این زندند در سختبرای بسیاری، مخصوصاً کسانینه رنج مد

چارو اوشایند اواهد بود. انر هیچ مجازامد بهرای لیرای نهداران نیسهت، په  حتهد بهرای کسهاند 

مانند هیتلر ا اِستالین نیا امفاقد نخواهد افتاد ا ههیچ عهدالت نههاید در جههان نخواههد بهود. په  

 رزند. مردم اندیاو زیادی اواهند داشت که ما حدر ممنن در این زندند، رشارت ا 

لیرمنصفانه اسهت )چهون یهک عهدم مناسهب بهین ننهاه موقهت ا  ابدی( این استدطل که مجازات 3)

کنند، مها کند که اقتد نناهناران از ادا رسکشد مدمجازات ابدی اجود دارد(، به اشتزاه فرض مد

، ۀن هدر کند که "نناه برعلیه اهالقاز نسرتو رشارت انجام شده ۀناهیم. دیوید کینددان مشاهده مد

مواند جسارت کند ۀلود ماست... چه کسد مدفجیع است که کامالً فرامر از ]قوو[ درک مصوررات نناه

اا با این پیشنهاد نیا به این نون مخالفت پاسهخ  7ا به ادا بدوید که باید چه مجازامد... اجرا شود؟"

جهازات نناهشهان را دریافهت موانند به ننهاه ادامهه دهنهد ا مدهد که لیرای نداران در جهنم مدمد
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کند: "په  به این مسیر اشاره مد 11:22کند که مناشفه کنند، اما هرنا موبه نننند، ا مشاهده مد

  8بدذار رشیر، به رشارت اود ادامه دهد ا مفسد، همچنان به فساد بپردازد".

دههد، اهش مدجالل ادا را در جهان که مجازات،( در مورد استدطل چهارم، انرچه رشارت بدان 4)

، ، جهالِل انصهافشهودپیهراز مدا بر ۀن  مجازات کردهاما باید این را هم بدانیم که اقتد ادا بدی را 

-22، 17:9عدالت ا قدرت پیرازی اا بر همۀ مخالفت ها دیده اواهد شد )مراجگه کنید به رامیهان 

افتهه ینهاران نجهات شود، چهون همهۀ نناه(. عمق لنای رحمت ادا نیا در این هندام ۀشنار مد24

متوجه اواهند شد که ۀنها هم طیق مجازات ادا هستند ا ف   با فید ادا از طریق عیسد مسهیح 

 (.24 -23:9اند )م ایسه کنید با رامیان از ۀن اجتناب کرده

 با این حال بگد از بیان همۀ این مخالب باید بپذیریم که راه حلر نهاید برای اع ق این سؤال، فرامهر

ماند. ۀیا عزارات کتاب م دد کهه در بهاط بهازنو شهد ا و درک ماست ا در مدابیر ادا مخفد مداز قو 

بااری ناینۀ جذابد برای ما شود که عدمکنند، باع  منداضوح مجازات ۀناهانۀ ابدی را مأیید مدبه

اً اضهوح ا مواند با مخالفت اسهتدطلهای الهیهامد مواجهه شهود، امها نهایتهبااری مدباشد. انرچه عدم

بااری نادرسهت اسهت ا کتهاب م هدد ااقگهاً مجهازات کنند که عهدمنیرای این عزارات ما را قانع مد

 دهد.ۀناهانۀ ابدی رشیران را مگلیم مد

که اکنون بهه  -باید دشوار باشد-ما باید نسزت به این ۀموزه چه مفنری داشته باشیم؟ این دشوار است

ی در این ۀموزه فنهر کنهیم. انهر بگهد از م فنهر دربهارو ایهن ۀمهوزه عمی هاً لمدهین نشهویم، ن صهد جهدر

احساسات راحاند ا عاطفد ما هست. پول  با مفنر دربارو نمشده بودن اویشااندان یهودی اهود 

(. ایهن بها ۀنچهه اهدا 2:9دارم" )رامیان  پایان"در دل اود، بار لمد سندین ا دلتندد بدنوید: مد

نوید، سازنار است: "ۀنچنان که من ادای زنهده هسهتم، بهه ما مد دربارو لم اود از مرگ رشیران به

اهواهم کهه اا از راه بهدی ، بلنه مدشوممن از مرگ شخص رشیر اوشنود مندحیات اودم قسم که 

که در پیش نرفته است بازنردد ا زنده مباند. ای قوم ارساهیل، از راه اخا بازنشهت کنیهد ا از رفهنت 

(. درد جانناه عیسد در این فریاد 11:33چرا باید مبیرید؟" )حاقیال کنید.  نظر بسوی نناه رصف
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منایان است: "ای اارشلیم، ای اارشلیم، ای شهری که پیاماان را ب تل رسانیدی ا رسوطند را که به 

های اود ناد مو فرستاده شدند سندسار کردی! چه بسیار ااقامد که ۀرزا کردم مانند مرلد که چوچه

کند، فرزندان مو را به دار اود جمع کنم؛ اما مو نخواستد. اکنون اانۀ بال اود جمع مد را بایر پر ا

 (.42 -41:19؛ م ایسه کنید با لوقا 38-37:23ش  االد به ش  اانذار اواهد شد!" )متد 

موانیم به ۀموزو جهنم فنر کنیم، این است که اهدا بخشهد از محزهت اش را سختد مددلیل ایننه به

ه انسانهاید که بهه شهزاهت اهود ۀفریهده، در دل مها نذاشهته، حتهد محزهت اش نسهزت بهه نسزت ب

بینیم ا بهه کنند. ما زمانینه ما در این دنیا هسهتیم ا دیدهران را مهدنناهناراند که از اا رسکشد مد

کنیم که نیازمند شنیدن انجیل ا اعت د به مسهیح بهرای نجهات هسهتند، بایهد مفنهر کساند فنر مد

و مجازات ابدی باع  مشویش بسیار ا درد جانناه در راح ن شود. با این حال باید ایهن را ههم دربار 

اسهت.  درسهتبدانیم که هر ۀنچه اهدا در حنمهت اش م هررر کهرده ا در کتهاب م هدد مگلهیم داده، 

 ن دربنابراین، باید مراقب باشیم از این ۀموزه متنفر نزاشیم یا از ۀن رسکشد نننیم، بلنه ما حهدر ممنه

 پد مصدیق اوبد ا درستد مجازات ابدی باشیم، چون در ادا هیچ بیگدالتد نیست.

شهد ا کهرد، ظهاهراً عهدالت اش اجهرا منداوب است که بدانیم انر ادا مجهازات ابهدی را اجهرا مند

یافهت. شهاید مفیهد باشهد کهه بهدانیم از دیهدناه دنیهوی جالل اش مخابق حنمهت اش افهاایش مند

انیهت مجهازات ابهدی اسهت. یوحنها صهدای  دستیابد به چنین چیای، ۀناهد بیشهرت از وارت ا ح ر

زدند: "ای ادااند قداد ا راسهتین، مها بهه کهد بهر ای نداران شهید را در ۀس ن شنید که فریاد مد

(. بگهالاه، در 10:6نیهری؟" )مناشهفه کند ا انت ام اون ما را از ۀنهها مندساکنان زمین دااری مند

د باِبل، صدای بلند جمگیت عظیم را در ۀس ن شنید کهه اقتهد نهایتهاً ماهیهت فجیهع ا نابودی نهای

انیهت دااری اا فریهاد مدااقگد رشارت را مد زننهد: "اهدا را بینند، در اصهف سهتایش اهدا بهرای ح ر

های اا راست ا عادطنه اسهت! شنر! ]هللویا[ رستداری ا جالل ا قدرت از ادای ماست. زیرا دااری

حشۀ بارگ را که با زنای اود زمین را ۀلوده ساات، محنوم کرده ا انت ام اون بندنان اود را از اا فا

اا نرفته است"..."ادا را شنر! ]هللویا[ داد ۀن در یام زمانهها ا قهران بلنهد اواههد بهود" )مناشهفه 
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ابر اهداید کهه (. به محد ایننه این امفاق افتاد: "ۀن بیست ا چهار پیر ا چهار حیوان در بر 1:19-3

بر مخت نشسته بود، به رای اود افتادند ا اا را عزادت منوده نفتند: "ۀمین! ادا را شنر! ]هللویها[" 

موانیم بدوییم این جمگیت عظیم مخلوقات فدیه شده ا زنده در ۀسه ن کهه (. ما مند4:19)مناشفه 

د اشهتزاهد داشهتند، چهون کردند، دااری ااالقااطر اجرای عدالت بر رشارت ستایش مدادا را به

همۀ ۀنها عاری از نناه هستند ا دااری ااالقیشهان بهرای اهدا اوشهایند اسهت. ۀنهها ااضهحرت از مها 

 بینند که چ در نناه احشتناک است.مد

هق مهد کنیم، بایهد ف ه  به هرحال در عرص حاو، اقتد بر مجهازات ابهدی شهیخان ا دیوههایش مگمر

طور لریای ۀنها را داست نهداریم، انرچهه در مفنر دربارو ۀنها، بهااطر مجازات بدی جشن بدیریم. به

انهد ا ممنهن نیسهت کهه اند. اما اکنون کامالً اود را اقهف رشارت کردهۀنها هم موس  ادا الق شده

موانیم مشتاق نجامشان باشیم، چناننه مشتاق فدیۀ همۀ انسهانها هسهتیم. مها نجات یابند. پ  مند

یم که مجازات ابدی، ح ی د ا عادطنه است ا در عین حال باید مشتاق باشیم باید ای ن داشته باش

رسانند، بهه مسهیح ایه ن ۀارنهد ا درنتیجهه از محنومیهت که حتد کسانینه شدیداً به کلیسا جفا مد

 ابدی بدریاند.

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 سه نواه کتاب م دسد را برای دااری نهاید بیان کنید. .1

 اید امفاق اواهد افتاد؟چه زماند دااری نه .2

دااری ای نداران با دااری لیرای نداران چه فرقد اواهد داشت؟ ۀیا دااری ای نداران بر  .3

 جایداه قانوند شان در ناد ادا مأایر اواهد نذاشت؟ موضیح دهید.

 چهار مأایر ااالقد ۀموزو دااری نهاید بر زندنی ن را نام باید. .4

 ۀن را با استفاده از کتاب م دد ح یت کنید.را مگریف کنید ا اجوِد  جهنم .5
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بااری" چیست؟ ۀیا این مگلیم مخابق کتاب م دد است؟ ش  چهه پاسهخد بهه ایهن "عدم .6

 دهید؟مگلیم مد

 

 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

کردید یک دااری نهاید برای ای نداران اواهد بود؟ اکنون دربهارو ۀن چهه ۀیا قزالً فنر مد .1

اهد از ایننه همهۀ مها در برابهر مخهت دااری مسهیح اهواهیم ایسهتاد، بهر کنید؟ ۀنفنری مد

نهذارد؟ بهه نظرمهان چهه حسهد اواهیهد داشهت کهه همهۀ زندند کنوند ش  چه مأایری مد

کلهه ت ا اع لتههان در راز ۀاههر َعلنههد شههود؟ ۀیهها مفنههر دربههارو ۀن راز باعهه  مههرد در شهه  

 مگمق کنید. 18-16:4شود؟ انر اینخور است، در اال یوحنا مد

ۀیا قزالً دربارو انداانت ننجها در ۀس ن یا دستیابد به پاداش ۀس ند بیشرت مفنر زیادی  .2

کردید؟ انر ااقگاً به این ۀموزه اعت اد دارید، به نظرمان این باید بهر زنهدنیتان چهه مهأایری مد

 بدذارد؟

تهد در دااری به بگضد از داستان مسیحد اود در کلیسهایتان فنهر کنیهد. بهه نظرمهان اق .3

نهاید، ۀنها را در م ابل مسیح بزینید، چه احساسد اواهیهد داشهت؟ در ۀن زمهان، ۀنهها چهه 

احساسد نسزت به شه  اواهنهد داشهت؟ ۀیها اکنهون، مفنهر دربهارو دااری ۀینهده، بهر نحهوو 

 نذارد؟ ۀیا ۀموزوعنوان برادر ا اواهر در مسیح مأایر مدمفنرمان دربارو مشارکت با یندیدر به

 ا بزخشید؟ر کند که بیشرت بتوانید مردم دااری نهاید به ش  کمک مد

ۀیا اوشحال هستید که یک دااری نهاید برای ای نداران ا لیرای نداران اواهد بود؟ ۀیها  .4

انصهافد ا بیگهدالتد را در ایهن شود عدالت ادا را احساد کنید، یها نهوعد بداین باع  مد

 کنید؟ایده احساد مد
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دههد مجهازات ۀناهانهۀ ابهدی بهرای رشیهران اید که کتهاب م هدد مگلهیم مددهۀیا قانع ش .5

نیریهد، ۀیها احسههاد اواههد بهود؟ اقتهد ایههن ایهده را در مهورد شهیخان ا دیوههها در نظهر مد

 کنید که این درست است؟مد

 

 

 اصطالحات خاص .4

 بااری عدم

 مجازات ۀناهانۀ ابدی

 دااری نهاید

 جهنم

 

 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 13-11:20ناشفه م

"ۀنداه مخت سفید بارند را دیدم که شخصد بر ۀن نشسته بود. ۀس ن ا زمین از حضور اا نریخت ا 

دیدر ااری از ۀنها نزود. ا مردنان را دیدم که همه از بارگ ا کوچک در م ابل مخت ایسهتاده بودنهد ا 

بهاز شهد. مردنهان مخهابق  ن کتاب زندند استشد. در این اقت کتاب دیدری که ه کتابها باز مد

ۀنچه در کتابها نوشته شده بود یگند مخابق اع ل اود دااری شدند. بحر، مردنان اود را محویهل ا 

شهان مرگ ا عامل اموات نیا مردناند را که در اود نداه داشته بودند، پ  دادند. ۀنهها از رای اع ل

 دااری شدند".
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 _______________________ 
موانند به اندازو کافد اع ل نینو درجات مجازات لیرای نداران مخابق اع لشان اواهد بود، به این مگنا نیست که لیرای نداران مداین ح ی ت که  .1

ک   شود که به مسیح ای ن دارند: "هرعنوان هدیۀ رایدان به کساند عخا مدانجام دهند ما شایستۀ مأیید ادا باشند یا نجات یابند، چون نجات ف   به

ماند، زیرا به اسم پرس یدانۀ ادا ای ن نیاارده است" د که به اا ای ن نیاارد زیر حنم باقد مدکس اما شود به اا ای ن بیآارد از اا بازاواست مند

 کنید. مراجگه 25(. در مورد این مزح  که مردم "فرصت داباره" نخواهند داشت که مسیح را بگد از مرگ بپذیرند، به فصل 3:18)یوحنا 

(، اما 1144پوشد کرده بودم )صفحه اود از این مأکیدهای کتاب م دد بر فراموش شدن نناه مان موس  ادا چشم مندالهیات نظاممن در  .2

 موجهم را به ۀن جلب کردند. بنابراین این پارانراف، بازبیند نظر قزلد من است. Trinity Evangelical Divinityدانشجویانم در مدرسۀ 

نیرند: همچنین مراجگه کنید مر از ۀن چیای است که مگموطً مسیحیان در نظر مدکتاب م دد دربارو درجات پاداش در ۀس ن، بسیار نسرتدهمگلیم  .3

، 32-29، 15:19؛ 13:3؛ 9:81؛ 3:8؛ اال قرنتیان 14-14:13؛ 42-84، 32، 12-12:18؛ 32 -6:22وقا ؛ ل19:21؛ 21-6:20؛ متد 12:2به دانیال 

ال پرتد ا؛ 35، 26؛ 16-14؛ 11:10؛ 35، 10:34؛ عاانیان 6:18مااد ؛ اال میمو 3:32-24؛ کولسیان 6-7:8؛ افسسیان 10-6:9طیان ؛ لال 58

 .6:35؛ لوقا 24، 16-18، 6-6:2؛ 5:46؛ م ایسه کنید با متد 22:12؛ 11:18؛ مناشفه 8؛ دام یوحنا 1:4

 راند ا لیرای نداران بالفاصله به منان مجازات ا جداید ازبالفاصله بگد از مرگ به حضور ادا مدبرای مدارکد در ح یت از این ایده که ای نداران  .4

 (.9:72؛ عاانیان 26-16:24ه کنید به لوقا مراجگه کنید. )همچنین مراجگ 25راند، به فصل ادا مد

 . 731( صفحۀ  ,1979Grand Rapids: Baker,  ; reprint,1932Grand Rapids: Eerdmans) مندمگرفد الهیات نظاملوهی  ِبرکوف،  .5

بنار رفت ما دربارو "ارساف"  26:8ای که موس  شانردان در متد است، ه ن کلمه apoleia، اصخالح "هالکت"، 3:7ا دام پرتد  3:19در فیلیپیان  .6

شد. اما از این لحاظ اضوح بر رس عیسد دیده مده)به نظر ۀنها( عخری صحزت کنند که بر رس عیسد ریخته شد. حاط هستد این عخر متوقف نشد؛ این ب

، یک کلمۀ دیدر، 1:9ا دام مسالونینیان  5:3موانست برای کِ  دیدری بنار راد یا فرااته شود، "نابود" شده بود. در اال مسالونینیان که دیدر مند

olethros ی مسلیم برا 5:5که اجود چیای متوقف اواهد شد، چون در اال قرنتیان  برای نابودی رشیران بنار رفته، اما داباره این کلمه به این مگنا نیست

گد از اارا  از کلیسا، نَفسش از هستد بازنایستاد، انرچه شاید در جسمش اما قخگاً ب -نَف  نابودیشخص به شیخان بنار رفته )ااراجش از کلیسا( برای 

 مواند صحرت داشته باشد(.ۀلودش، این امر مدیم یا ماهیت نناهرنج کشید )اواه "نَف " را به مگنای بدن جس ند اا بنار با

 .9داشتهای منترش نشدو نویسنده(، صفحۀ ؛ یاد1992بااری: سود یا زیان؟" )مارچ دیوید کینددان، "عدم .7

 .10-9مرجع باط، صفحات  .8

 

 

 

 



 

 

 
794 

 مو چهارفصل سی

 آسامنهای جدید و زمین جدید

 

 + ۀس ن چیست؟ 

 + ۀیا یک منان است؟ 

 + چدونه زمین مازه اواهد شد؟ 

 + زندند در ۀس نهای جدید ا زمین جدید چدونه اواهد بود؟

 

 توضیح و پایۀ کتاب مقدسی .1

 الف. ما تا ابد در آسامن جدید و زمین جدید با خدا زندگی خواهیم کرد.

عیسد به ای نداران بگد از دااری نهاید ما ابد اارد اوشد کامل زندند در حضور ادا اواهند شد. 

اید! بیایید ا اارث سلخنتد شوید کهه از ما اواهد نفت: "ای کساند که از جانب پدر من برکت یافته

(. مها اارد ملنهومد اهواهیم شهد کهه 34:25ابتدای ۀفرینش عامل برای ش  ۀماده شده است" )متهد 

نجها اواههد مخت سلخنت ادا ا بهره در ۀ  ."دیدر چیای که لگنت شده باشد در ۀن یافت نخواهد شد

 (.3:22بود ا بندنانش اا را پرستش اواهند کرد" )مناشفه 

کنند. ایهن مسیحیان در اشاره به این منان، لالزاً دربارو زندند ابدی با ادا "در ۀس ن" صحزت مد

نویهد مهر از ایهن اسهت: کتهاب م هدد بهه مها مداشتزاه نیست، اما در ااقع مگلیم کتاب م دد لند

ما در ۀنجها بها اهدا زنهدند اهواهیم  ا -ک ال ت کامالً مازهی -اواهد بود جدیدا زمین ۀس ن جدید 

 کرد.

ۀارم ا همهه چیاههای دهد: "من ۀس ن ا زمین جدیهدی بوجهود مهدااسخۀ اشگیا اعده مدادااند به

( ا دربههارو "ۀسهه ن ا زمههین جدیههدی کههه 17:65شههوند" )اشههگیا ههها فرامههوش مدنذشههته از ااطره
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نوید: "اما ادا ۀسآمنهای نو ا زمیند نهو اعهده (. پرتد مد22:66کند )اشگیا سازم" صحزت مدمد

(. 13:3داده است که در ۀنها عدالت برقهرار اواههد بهود ا مها در انتظهار اینهها هسهتیم" )دام پهرتد 

را دیهدم. زیهرا  ۀسه ند نهو ا زمهین نهونوید: "ۀنداه یوحنا در رایایش از اقایع بگد از دااری نهاید مد

نویهد کهه نهوعد احهدت ا (. در ادامهه بهه مها مد1:21ن ا زمیِن اال ناپدیهد شهدند" )مناشهفه ۀس 

بینهد، یگنهد "اارشهلیم ینپارچدد جدید بین ۀس ن ا زمین اواهد بود، چهون اا شههر م هدد را مد

شنود که اعالم ( ا صداید را مد2:21ۀمد" )مناشفه جدید" که "از ۀس ن از جانب ادا... به زیر مد

ههای اا اواهنهد کند: "اینک ایمه ادا با ۀدمیان است ا با ایشان ساکن اواهد بود ا ایشان قوممد

، مرجمۀ قدیم(. پ  در این ال هت جدیهد، 3بود ا اود ادا با ایشان ادای ایشان اواهد بود" )ۀیۀ 

 ۀس ن ا زمین به هم اواهند پیوست ا در ۀنجا در حضور ادا ساکن اواهیم شد.

 ؟آسامن چیست .1

بارها در عرص حاو، محل سهنونت اهدا در کتهاب م هدد، "ۀسه ن" نامیهده شهده اسهت. اداانهد 

دهد که دعا کنهیم: "ای ( ا عیسد به ما مگلیم مد1:66نوید: "ۀس ن مخت... من است" )اشگیا مد

ا بدسهت راسهت اهدا  "به ۀس ن رفهت، مرجمۀ قدیم(. حاط عیسد 9:6" )متد ۀس ندپدر ما که در 

ۀسه ن یهف کهرد: مهوان اینخهور مگر، مرجمهۀ قهدیم(. در ااقهع، ۀسه ن را مد22:3)اال پرتد است" 

 سازد ما برکت دهد. مناند است که ادا به کاملرتین شنل حضورش را ۀشنار مد

طور اهاص حضهورش را ۀشهنار امها اا چدونهه بهه1قزالً نفتیم که چخور ادا در همه جا حاو اسهت،

ن، در ۀسه ن ص برکت دهد. بارنرتین ظهور حضور ادا بهرای برکهت دادسازد ما در منانهای اامد

سازد ا فرشتدان، موجودات ۀس ند دیدهر ا م دسهین شود، جایینه جالل اش را ۀشنار مددیده مد

 کنند.نجات یافته، همدد اا را پرستش مد
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 آسامن یک مکان است، نه فقط یک تفکر ذهنی.  .2

در یهک موقگیهت  مناندشنارا زمین، مواند به زمین بپیوندد. ۀ مد شاید مگجب کنید که چدونه ۀس ن

پیونهدد، در که به زمین مد مناندعنوان مواند بهمان ماست، اما ۀیا ۀس ن مدز  -ااص در جهاِن فضا

 نظر نرفته شود؟

یهن ا شود، عمدماً برعنوان یک منان اننار مدلالزاً در اار  از دنیای نهضت انجیلد، ایدو ۀس ن به

موانهد شهنااته شهود. اایهراً حتهد بگضهد از اساد که اجودش ف ه  بها شههادت کتهاب م هدد مد

اند. ۀیا ایهن ح ی هت کهه مح  ان نهضت انجیلد برای مأیید ایننه ۀس ن یک منان است، مرردد بوده

مهوانیم شهواهد مجربهد اراههه کنهیم، بر اسهاد کتهاب م هدد اسهت ا مند ف  شناات ما از ۀس ن 

 عنوان یک منان ااقگد ندانیم؟د دلیلد باشد که ۀس ن را بهموانمد

دههد. اقتهد عنوان یهک منهان مگلهیم مدعهدجدید به طرق متفاات ا نسزتاً ااضح دربارو ۀسه ن بهه

رفهت ا  منهانعیسد به ۀس ن صگود کرد، ظاهراً کل ننتۀ این راایت این ح ی ت است که اا به یک 

الینهه بها ۀنهها ته را از طریق نحوو صگود مدریجد اا ا حتد درحاواست شانردانش این ننعیسد مد

دیدنهد، بهاط بهرده شهد ا ابهری اا را از نظهر ایشهان کرد، درک کنند: "در حالینه همهه مدصحزت مد

داد از ۀنهها ، "در حالد که ۀنها را برکت مهد51:24؛ م ایسه کنید با لوقا 9:1ناپدید ساات" )اع ل 

بهاط  ۀسه ن بههرده شد"(. فرشتدان بان  زدند: "همین عیسد کهه از پهیش شه  جدا ا به عامل باط ب

برده شد، ه نخورینه باط رفت ا ش  دیدیهد، دابهاره بهه همهین طریهق بهاز اواههد نشهت" )اعه ل 

شهرتی را بها اضهوح بی منهانموان صگود عیسهد بهه یهک (. مصورش سخت است که چدونه مد11:1

 مگلیم داد. 

ااطر ایننهه اا بهه یهک "جایدهاه" موانیم بزینیم که عیسد کجاست، امها نهه بههن منددر ااقع ما اکنو 

موانهد عهامل زمان جاید ندارد، بلنهه چشه ن مها مند-س ای ا فرازمیند رفته که اصالً در جهان فضا

مهوانیم ۀنهها را بزینهیم، راحاند نادیدند اطراف ن را بزیند. فرشتدان در اطراف مها هسهتند، امها مند

های ۀمشهین احاطهه ون چش منان قادر به دیدن ۀنها نیست: الیشع با ارمشهد از فرشهتدان ا اررابههچ
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کردنهد، امها اهادم الیشهع نتوانسهت ایهن شده بود کهه در برابهر سهوریها در دامهان از اا محافظهت مد

احهاند را فرشتدان را بزیند، ما ایننه ادا چش ن اش را باز کرد ما بتوانهد چیاههای موجهود در بُگهد ر 

 (. 17:6بزیند )دام پادشاهان 

نیری مشهابه دسهت یافهت. اا قزهل از سندسهار موان بهه یهک نتیجههاز داستان مرگ استیفان نیا مد

ا جالل ادا ا عیسهد را کهه در دسهت راسهت اهدا  به ۀس ن چشم دااتال دد، شدن، "پُر از راح

از شهده ا پرسه انسهان را در دسهت راسهت ایستاده بود دید ا نفت: "بزینید من هم اکنون ۀس ن را ب

دیهد کهه در های محد یک حالت اجودی را مند(. اا مناد56-55:7بینم" )اع ل ادا ایستاده مد

باشد! بلنه ظاهراً چش ن اش باز شد ما بُگهد راحهاند ااقگیتهد را بزینهد کهه اهدا در یک منان مند

اً اجهود دارد ا اکنهون منان ما ااقگه-ن فضاعرص حاو از ما مخفد کرده، بُگدی که به هرحال در جها

کند، حتد اطن منتظر زمهاند اسهت کهه بهه عیسد در بدن قیام کردو جس ند اش در ۀن زندند مد

ای مانند بدن قیام کردو مسهیح اهواهیم بگالاه، این ح ی ت که ما بدنهای قیام کرده 2زمین بازنردد.

سه ند )کامهل، کهه جد، چون در این بهدنهای دهد که ۀس ن یک منان اواهد بو داشت، نشان مد

اکن اواهیم ، ما در یک زمان ااص، در یک منان ااص س3میرد(شود یا منددیدر هرنا ضگیف مند

 اش ساکن است. شد، ه نخور که اکنون عیسد در بدن قیام کرده

 مناندما  رامسانرتین حالت برای درک اعدو عیسد است: "من مدعنوان یک منان، ۀ ایدو ۀس ن به

نردد نوید که از این جهان به ناد پدر بازمد(. اا نسزتاً ااضح مد2:14برای ش  ۀماده سازم" )یوحنا 

ۀیم ا اده سهااتم، دابهاره مهدبرای شه  ۀمه مناندۀید: "پ  از ایننه رفتم ا ا بگد داباره به ناد ما مد

 (.3:14)یوحنا ش  نیا باشید"  هستم که من جایدبرم ما ش  را پیش اود مد

دههد کهه بهه ۀس ن کجاسهت. کتهاب م هدد لالزهاً کسهاند را نشهان مد موانیم بدوییمما دقی اً مند

ۀس ن صگود کردند )مانند عیسد ا ایلیا( یا از ۀس ن نازل شدند )مانند فرشتدان در اواب یگ وب، 

مهین بهدانیم. در ااقهع، (، پ  ما دلیل اوبد داریم که ۀس ن را مناند در "باطی" ز 12:28پیدایش 

کتهاب  -مهوانیم بدهوییم ۀسه ن دقی هاً کجاسهتسهادند مندچراد، په  مها بهزمین نرد است ا مد



 

 

 
798 

نوید. اما مأکیدهای منررر بهر ایهن ح ی هت کهه عیسهد بهه یهک منهان رفهت م دد چیای به ما مند

ز طرف ادا به پایین ( ا این ح ی ت که اارشلیم جدید از ۀس ن، ا11:2)مانند ایلیا، دام پادشاهان 

-اضوح مناند برای ۀس ن در جههان فضهادهند که به(، همدد نشان مد2:21اواهد ۀمد )مناشفه 

زمان اجود دارد. کسانینه به کتاب م دد ای ن ندارند، شاید این ایده را مسخره کرده ا نداننهد کهه 

زنشت ا اعالم کرد که ادا چدونه چنین چیای ممنن است، مانند االین فضانورد راسد که از فضا با

یا ۀس ن را در هیچ جا ندید. اما این ف   به نابیناید ۀنهها نسهزت بهه عهالَم راحهاند نادیهدند اشهاره 

 دهد که ۀس ن در یک منان ااص نیست.کند؛ این نشان مندمد

سه ن یهک ۀ دهند که حتد اکنهون، نیری سوق مداین متون کتاب م دد، ما را به سوی این نتیجه

ان است، انرچه موقگیت مناند ۀن اکنون برای ما ناشنااته است ا اجودش با حوراد طزیگد مها من

شهود ا بهه نوعد در زمهان دااری نههاید مهازه مدقابل درک نیست. این محل سنونت اداست که بهه

 زمین مازه اواهد پیوست.

 داد.آفرینش مادی تازه خواهد شد و ما به هستی و کارمان در آن ادامه خواهیم  .3

؛ مناشهفه 13:3عالاه بر ۀسه ن جدیهد، اهدا یهک "زمهین جدیهد" نیها اواههد سهاات )دام پهرتد 

د نشان مد1:21 طرز ارزشمندی مازه اواهد شد. "یهامد دهند که ۀفرینش مادی به(. عزارات متگدر

ود بلنهه برد. زیرا ال ت نه به ارادو اهال ت با اشتیاق فرااان در انتظار ظهور فرزندان ادا به رس مد

رازی اود ۀفرینش از قیهد فسهاد ۀزاد به اواست ادا دچار بیهودند شد، ما این امید باقد مباند که 

 (. 21-19:8" )رامیان نردد ا در ۀزادی پُر شنوه فرزندان ادا حصه بدیرد

سادند مازه اواهد شد یا کامالً نهابود شهده ا بها زمهین دیدهری کهه از نهو موسه  اهدا اما ۀیا زمین به

ریده شده، جهایداین اواههد شهد؟ ظهاهراً بگضهد از عزهارات دربهارو ال هت کهامالً جدیهد صهحزت ۀف

نویهد: مها مد( دربارو ۀس ن ا زمهین بهه 102کنند. مثالً نویسندو عاانیان )با ن ل قول از مامور مد

مو ۀنها را "ۀنها از میان اواهند رفت، اما مو باقد اواهد ماند. همۀ ۀنها مثل لزاد کهنه اواهند شد. 

مانند ردای به هم اواهد پیچید. بلد، چهون ۀنهها مثهل ههر لزاسهد ملییهر اواهنهد کهرد" )عاانیهان 
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منها زمهین، بلنهه ۀسهآمنها را نیها نوید ادا اعده داده: "یک بار دیدر نهه(. سپ  به ما مد11:1-12

بهین اواهنهد رفهت ا اواهد لرزانید"، چنان لرزش شدیدی که "مخلوقامد که لهرزان ا فناپذیرنهد، از 

نوید: "راز ادااند مانند یهک (. پرتد مد27-26:12ۀنچه اابت است، باقد اواهد ماند" )عاانیان 

ا عنهارص سهواته شهده، از  ۀسآمنها با صدای باد شدید ناپدید اواهند شددزد اواهد ۀمد. در ۀن راز 

(. یهک مصهویر 10:3رتد " )دام پهزمین با هرچه در ۀن است، ذاب اواهد نشتبین اواهند رفت ا 

از حضور اا نریخت ا دیدهر ااهری از ۀنهها  نوید: "ۀس ن ا زمینمشابه در مناشفه است که یوحنا مد

نوید: "ۀنداه ۀس ند نو ا زمین نو را دیهدم. زیهرا ۀسه ن ا (. بگالاه، یوحنا مد11:20نزود" )مناشفه 

 (.1:21 زمیِن اال ناپدید شدند ا دیدر بحری اجود نداشت" )مناشفه

شود یا ف   ملییهر کهرده اند که ۀیا زمین کامالً نابود ا جایداین مددر دنیای پرامستان مخالفت کرده

اند که ایهن ۀفهرینش کهامالً نوید مح  ان لومری بر این ح ی ت مأکید کردهشود. ِبرکوف مدا مازه مد

کننهد کهه ایهن ۀیهات ف ه  یافته مگمهوطً مأکیهد مدجدیدی اواههد بهود، درحالینهه مح  هان اصهالح

شهود، یافته مهرجیح داده مدحدر اینجها ظهاهراً نظهر اصهال  4نویند ۀفرینش کنوند مازه اواهد شد.مد

موان مصور کرد که ادا ۀفرینش االیه را کامالً نهابود کنهد، درنتیجهه ظهاهراً ابلهی  سختد مدچون به

(. عزهارات 31:1شهود )پیهدایش شهته مدنار نذاکشود ا ۀفرینشد که در ابتدا "عالد" بود، برنده مد

مواند ف ه  اشهاره کنند، مدباط که دربارو لرزیدن ا از بین رفنت زمین ا نابودی زمین اال صحزت مد

کهه دربهارو عنهارص  10:3به اجود ۀن در حالت کنوند باشد، نهه اجهود کلرهد ۀن، ا حتهد دام پهرتد 

عنوان شود، شاید دربارو زمین بهواته مدکند ا زمین ا هرچه در ۀن است سسواته شده صحزت مد

کنهد )یگنهد بخشههای زیهادی از کند، بلنه دربارو چیاهای رای زمین صحزت مدسیراره صحزت مند

 سخح زمین ا چیاهای رای سخح زمین(.

 بدنهای قیام کردۀ ما بخشی از خلقت تازه خواهد بود. .4

رای بدنهای قیهام کهردو مها اواههد بهود، در ۀس نهای جدید ا زمین جدید، یک منان ا فگالیتهاید ب

کننهده در ح یهت از ایهن بدنهاید که هرنا پیهر، ضهگیف یها بهی ر نخواهنهد شهد. یهک بررسهد قانع
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(. بنابراین در 31:1دیدناه، این ح ی ت است که ادا ۀفرینش مادی االیه را "عالد" ۀفرید )پیدایش 

ن قهرار داد، یها در بهدنهای جسه ند کهه در ۀفرینش عامل مادی موس  ادا یا در مخلوقهامد کهه در ۀ 

اسهیلۀ ننهاه ه همۀ اینها بهۀلود یا بد یا "لیر راحاند" نیست. انرچۀفرینش به ما داد، ذاماً چیای نناه

اش را از دست داده، اما ادا عامل مادی را کامالً نابود نخواهد کرد )این مصهدیق مگیوب شده ا جلوه

را ناکام ا مللوب سهااته(، بلنهه کهلر ۀفهرینش را بهه که ل اواههد اواهد کرد که نناه، اهداف ادا 

مهوانیم انتظهار رساند ا با اهداف االیۀ مورد نظر برای ۀفرینش ۀن ه هن  اواهد کرد. بنهابراین، مد

داشته باشیم که در ۀس نهای جدید ا زمین جدید، یک زمین بسهیار کهاملد اواههد بهود کهه دابهاره 

موانیم انتظار داشته باشیم که ما بدنهای جس ند اواهیم داشت کهه دابهاره "عالد" اواهد بود. مد

ااطر ۀن انسهانها از نظر ادا "عالد" اواهد بود ا برای مح رق اهدافد اواهد بود که ادا در ابتدا به

 را در زمین نذاشت.

اید اسهت به همین دلیل، نزاید متحیرر شویم که بگضد از موصیفات زندند در ۀس ن شهامل ایژنیهه

که ما حدر زیادی، بخشد از ۀفرینش جس ند یا مادی ماسهت کهه اهدا ۀفریهده اسهت. مها در "جشهن 

ر ملنوت ۀسه ند (. عیسد داباره با شانردانش د9:19)مناشفه  نوشیماوریم ا مدمدعراسد برره" 

میدان س  شود، "از ا (. "نهر ۀب حیات... از مخت ادا ا بره" جاری مد18:22)لوقا  نوشدرشاب مد

داد، یگند هر ماه یک بار" "داازده بارس میوه مد درات حیات، مرجمۀ هاارو نو(. 1:22" )مناشفه شهر

، مرجمۀ هاارو نو(. الزته درحالینه موصیفات منادیند در کتهاب مناشهفه اجهود دارد، 2:22)مناشفه 

ا مرجهع ااقگهد ندارنهد. اما هیچ دلیل قاطگد نداریم که بدوییم این موصیفات رصفاً منادین هسهتند 

نوعد برمهر از ضهیافت ااقگهد ا ها ا دراتان منادین، بهۀیا ضیافت منادین ا رشاب منادین ا راداانه

ها ا دراتان ااقگد در ن شۀ ابدی ادا هسهتند؟ ایهن چیاهها ف ه  بگضهد از رشاب ااقگد ا راداانه

 ۀفریده است.ایژنیهای عالد ک ل ا نینوید نهاید ۀفرینش مادی هستند که ادا 

بنابراین، درحالینه ممنن است دربارو مفهوم بگضد از جاهیات مخمنئ نزاشیم، امها ظهاهراً متنهاقد 

با این مصویر نیست که بدوییم ما در ۀس نهای جدید ا زمین جدید اواهیم اورد ا اواهیم نوشید ا 
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 ن در مناشهفه، به ب یهۀ اعه ل جسه ند نیها ادامهه اهواهیم داد. قخگهاً موسهی د در موصهیف ۀسه

موانیم مصور کنهیم کهه فگالیتههای موسهی اید ا ههرنی بهرای جهالل اهدا انجهام چشمدیر است ا مد

اسهیلۀ اواهد شد. لیرمحتمل نیست که انسانها به کار در همۀ درجات بررسد ا پیرشفت ۀفرینش به

صورت اهدا اود بهفنااری، االقیت ا ابتنار ادامه اواهند داد، درنتیجه نسرتو کامل ۀفرینش عالد 

 را نشان اواهند داد. 

( ا 3:145موانیم عظمت اش را مفتهیش کنهیم )ماامیهر بگالاه، چون ادا بینران است ا ما هرنا مند

چون ما مخلوقات فاند هستیم که هرنا به سخح دانش ادا یا علم مخلق اا دسهت نخهواهیم یافهت، 

بیشهرت دربهارو اهدا ا رابخهۀ اا بها ال هت ادامهه  ریموانیم انتظار داشته باشیم که ما ابد به یهادنیمد

اواهیم داد. به این مرمیهب، بهه فراینهد یهادنیری کهه در ایهن زنهدند ۀلهاز شهد، ادامهه اهواهیم داد، 

فرایندی که در ۀن یک زندند که "کامالً اا را اشنود" سازد، ه ن است کهه دامئهاً "در مگرفهت اهدا 

 (. 10:1رشد ا منو کنید" )کولسیان 

موزۀ خلقت جدید، یک انگیزۀ عالی برای ذخیرۀ گنجها در آسامن، به جوای ذخیورۀ آنهوا ب. آ 

 کند.بر زمین فراهم می

نیریم که ال ت کنوند، یک ال ت مورقت است ا زندند مها در ال هت مهازه، ابهدی اقتد در نظر مد

دربارو نهابودی  اواهد بود، اندیاو شدیدی برای زندند الهد ا ذایرو ننجها در ۀس ن داریم. پرتد

"حال که همۀ این چیاها به این صورت نابود اواهند شد، زندند ش  بایهد نوید: ۀس ن ا زمین مد

در انتظهار راز اداانهد باشهید ا طهوری کهار کنیهد کهه ۀن راز زادمهر  چ در پاک ا اداپسندانه باشد!

حهرارت ۀن ذاب اواهنهد برسد، ۀن رازی که ۀسآمنها اواهند سوات ا نابود اواهند شد ا عنهارص از 

نردید. اما ادا ۀسآمنهای نو ا زمیند نو اعده داده است که در ۀنها عدالت برقرار اواهد بهود ا مها در 

ههای اهود را بهر نویهد: "ننج(. عیسد رصاحتاً بهه مها مد13-11:3انتظار اینها هستیم" )دام پرتد 

دزدنهد، ذایهره دم را ۀن زده ان ن هبرسهاند ا دزدرای زمین، جاید که کُویه ا زن  به ۀن زیهان مد

رسهانند ا ، یگند در جاید که کُویه ا زن  به ۀن ۀسیزد مندهای اود را در عامل باطبلنه ننجنننید. 
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. زیرا هرجها نهنج مهو اسهت، دل مهو نیها در ۀنجها ذایره کنیددزدند، زنند ا ۀن را منددزدان ن ب مند

 (. 21-19:6اواهد بود" )متد 

 محل زیبایی و فراوانی و خوشی عظیم در حضور خدا خواهد بود. پ. خلقت تازه

در بین همۀ سؤاطت طزیگد ما دربارو ۀس نهای جدید ا زمین جدیهد، نزایهد ایهن ح ی هت را نادیهده 

عنوان منهان زیزهاید ا اوشهد عظهیم نشهان بدیریم که کتهاب م هدد دامئهاً ایهن ال هت مهازه را بهه

ه است. این یک "شههر ، این موضون بارها مأیید شد22ا  21فه دهد. در موصیف ۀس ن در مناشمد

(، مناند که "مانند عراسد که بهرای شهوهر اهود ۀراسهته ا ۀمهاده شهده باشهد" 2:21م دد" است )

(. در ۀنجها 4:21(. در این منان "دیدر از مرگ ا لم ا نریه ا درد ا رنهج ااهری نخواههد بهود" )2:21)

ه اهداید ا ماننهد (. شههری کهه "بها شهنو 6:21رایدهان" بنوشهیم )موانیم "از ۀب چشهمۀ زنهدند، مد

(. این شهر بسیار بارنهد 11:21دراشید، ۀن مانند یشم بود ا به راشند بلور" )جواهری نرانزها مد

میهر  12000طور منهادین. طهول ۀن "طور ااقگهد در نظهر نرفتهه شهوند یها بههها بههاست، اواه اندازه

برابهر بهود"  بلندی اش امایل است ا "درازا ا پهنا  1400یا در حداد  ، مرجمۀ قدیم(16:21پرماب" )

(، بخشهههاید از شهههر از جههواهرات بسههیار ارزشههمند بههه رندهههای مختلههف سههااته شههده اسههت 6:21)

ی از هر بدی اواهد بود، چون "هیچ ناپاکد اارد ۀن نخواهد شهد ا نهه کسهد (. این عار 18:21-21)

شان در کتاب زنهدند ت ا پلید است، بلنه منها ۀن کساند که نامکه نفتارش ناراست ا کارهایش زش

(. مها در ایهن شههر از م هام فرمهانرااید بهر کهلر 27:21شهوند" )بره نوشته شده اسهت بهه ۀن اارد مد

 (.5:22ۀفرینش ادا براوردار اواهیم شد، چون "ۀنها ما به ابد فرمانرااید اواهند کرد" )

دی شهر ۀس ند، مهمرت از لذت مشارکت ابدی با یامد قهوم اهدا از اما مهمرت از همۀ زیزاییهای ما

همۀ ملتها ا دارانهای ماریخ، مهمرت از ۀزادی ن از درد ا لم ا رنج جس ند، ا مهمرت از فرمانرااید بر 

مهمرت از هر یک از اینها، ایهن ح ی هت اسهت کهه مها در حضهور اهدا اهواهیم بهود ا از  -ملنوت ادا

ا اا در بهین  ایمۀ حضور ادا در میان ۀدمیان اسهتبا اا لذت اواهیم برد. "اکنون مشارکت بالمانع 
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اا هر اشند را از چش ن ۀنها  اا ادای ۀنها اواهد بود.ۀنها ساکن اواهد شد ا ۀنها قوم برنایدو اا ا 

 (. 4 -3:21پاک اواهد کرد" )مناشفه 

نسهتند بایسهتند ا اهدمت کننهد )دام اقتد در عهدعتیق جالل اهدا مگزهد را پُهر کهرد، کاهنهان نتوا

(. اقتد در عهدجدید جالل ادا شهزانان را در زمهیِن اهار  از بیهت لحهم احاطهه کهرد، 14:5مواریخ 

موانیم قهدرت ا قداسهیت حضهور جهالل (. اما در شهر ۀس ند مد9:2"ایشان بسیار مرسیدند" )لوقا 

اهیم کهرد. "شههراحتیا  نهدارد کهه ادا را محمل کنیم، چون دامئاً در فضای جالل اهدا زنهدند اهو 

" سهازد ا چهرا  اش بهره اسهتزیهرا کهه جهالل اهدا ۀن را منهور مدۀفتاب یا مهاه ۀن را راشهناید دههد 

، مرجمۀ قدیم(. این مح رق هدف ادا برای فرااواندن ما "در جالل ا فضهیلت اش" 23:21)مناشفه 

سهاکن  ادمان در پیشهداه جهالل" اا"شه، مرجمۀ قدیم(: سپ  مها دامئهاً  3:1اواهد بود )دام پرتد 

؛ دام 43:15؛ اال قرنتیهان 23:9؛ 18:8؛ 23:3؛ م ایسه کنید با رامیهان 24:1اواهیم شد )یهودا 

، 4، 1:5؛ اال پهرتد 10:2؛ عاانیان 12:2؛ اال مسالونینیان 4:3؛ کولسیان 17:4؛ 18:3قرنتیان 

10 .) 

لخنت اهدا ا بهره در ۀنجها اواههد بهود ا در این شهر، در حضور ادا اواهیم زیست، چون "مخهت سه

(. ما ناهد ااقات در زمین، اوشهد پرسهتش 3:22بندنان اش اا را پرستش اواهند کرد" )مناشفه 

یابیم که لایت اوشد ما در این است که اا را جالل دهیم. امها کنیم ا درمدااقگد ادا را مجربه مد

ایم، مح رق چیای کهه بهه اهاطرش ۀفریهده شهدهدر ۀن شهر، این اوشد چند برابر اواهد شد ا ما از 

ۀناه اواهیم شد. ک ل اوشد ما در دیدِن ادااند اواههد بهود ا ایننهه مها ابهد بها اا باشهیم. اقتهد 

کنهد، اا  ایهن برکهات در یهک بیانیهۀ کومهاه االصهه یوحنا دربهارو برکهات شههر ۀسه ند صهحزت مد

ندریم، در ۀنجا مح رهق د به چهرو ادااندمان مد(. اقت4:22)"همه اا را رابرا اواهند دید"شود: مد

دانیم در جهان، نینو ا درست ا اوشایند است. مح هق یهامد همۀ چیاهاید را اواهیم دید که مد

اشتیاقد را که بهرای شهناات محزهت، ۀرامهش ا اوشهد کامهل ا بهرای شهناات ح ی هت ا عهدالت، 

، در چهرو ادا اهواهیم دیهد. اقتهد بهه قداسیت ا حنمت، نینوید ا قدرت، جالل ا زیزاید داشتیم
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"در حضهور مهو که ل اوشهد دازیم، کاملرت از قزل اواهیم دانسهت کهه چهرو ادااندمان چشم مد

(. بگد اشتیاق دملان مح ق اواهد یافهت، کهه 11:16)ماامیر است ا در دست راست مو رُسُار ابدی"

 در نذشته با ۀن فریاد زدیم: 

ما از طلزم، که یام ایام عمرم در اانۀ ادااند ساکن باشم ا ۀنرا مداواهم "یک چیا از ادااند مد

 (. 4:27ا در عزادمداه اا مفنر منایم" )ماامیر  دیدار ج ل اا همیشه براوردار باشم

کیست برای مهن در ری را نخواهد اواست. "بینیم، دملان چیا دیداقتد باطاره ادااند را رابرا مد

اهواهم... اهدا صهخرو دمل ا مها ابهد همهه چیها مهن ی را در زمین نیا مندلیر از مو هیچ چیا ۀس ن؟

وشد، قلب ا صدای ن به نجات یافتدان یامد اعصار اواههد ا(. بگد با 26-25:73است" )ماامیر 

رساییم: "قداد، قداد، قداد، ادااند، ادای قهادر مخلهق پیوست ا با ارمش قدریند ۀس ن مد

 (. 8:4" )مناشفه که بود ا هست ا ۀمدند است!

 

 سؤاالتی برای مرور .2

 ای نداران بگد از دااری نهاید در کجا اواهند بود؟ .1

 ۀس ن چیست؟ ۀیا این یک منان ااقگد است؟ .2

شناسیم نابود اواهد شد؟ بها اسهتفاده از کتهاب م هدد از پاسهخ مهان ۀیا زمیند که ما مد .3

 ح یت کنید.

 د اواهند داشت؟ موضیح دهید.ۀیا ای نداران بگد از دااری، یک اجود جس ن .4

 مهمرتین ایژند ال ت مازه چه اواهد بود؟ .5
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 سؤاالتی برای کاربرد شخصی .3

ۀیا زمان زیادی را بهه مفنهر دربهارو زنهدند در ۀسه نهای جدیهد ا زمهین جدیهد ااتصهاص  .1

اید؟ ۀیا به نظرمان، در دلتان اشتیاق بسیار شهدیدی بهرای ۀن داریهد؟ انهر ایهن اشهتیاق داده

 د نزوده، به نظرمان چرا اینخور است؟شدی

مر کرده اسهت؟ بهه زدهاین فصل به چه طری هاید ش  را برای اراد به شهر ۀس ند هیجان .2

نظرمان اشتیاق شدید برای زندند ۀینده، چه مأایرات مثزتهد بهر زنهدند مسهیحیتان اواههد 

 داشت؟

ند که ل یافتهه اهواهیم با بدنهای جسه  اید که ال ت مازه مناند است کهۀیا قانع شده .3

زیست؟ انر اینخور است، ۀیا این ایده ش  را دلدرم کرده یا دلرسد؟ بهه نظرمهان چهرا واری 

 است که حتد در این زمان مأکید کنیم که ۀس ن یک منان ااقگد است؟

ایهد؟ ۀیها راهههای ش  به چه طری هاید، ننجتان را به جای زمهین در ۀسه ن ذایهره کرده .4

موانستید این کار را اکنون در زندند مان انجام دهید؟ ۀیها بهه نظرمهان، مد دیدری هست که

 این کار را اواهید کرد؟

اند که در زندند ۀینده کسل اواهند شد. ۀیا ش  ههم چنهین ناهد ااقات مردم فنر کرده .5

 داه ابدی چیست؟کننده بودن جایاحساسد را دارید؟ یک پاسخ اوب در مخالفت با کسل

 

 خاصاصطالحات  .4

 ۀس ن

 ۀس نهای جدید ا زمین جدید
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 عبارت حفظی از کتاب مقدس .5

 4-3:21مناشفه 

اکنون ایمۀ حضور ادا در میان ۀدمیهان اسهت ا اا در »نفت: "از مخت صدای بلندی شنیدم که مد

بین ۀنها سهاکن اواههد شهد ا ۀنهها قهوم برنایهدو اا ا اا اهدای ۀنهها اواههد بهود. اا ههر اشهند را از 

نها پاک اواهد کرد. دیدر از مرگ ا لم ا نریه ا درد ا رنج ااری نخواهد بود، زیرا چیاههای چش ن ۀ 

 کهنه درنذشته است". 

_________________________ 

 دربارو حضور مخلق ادا مراجگه کنید.  4به فصل  .1

 مراجگه کنید. 16به مزح  بدن قیام کردو مسیح ا صگودش در فصل  .2

 مراجگه کنید. 25کردو ما به فصل  دربارو ماهیت بدنهای قیام .3

 . 737(، صفحۀ  ,reprint, Grand Rapids: Baker, 1932Grand Rapids: Eerdmans ;1979) مندمگرفد الهیات نظام لوهی  ِبرکوف، .4
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 1ضمیمۀ 

 اعرتافات تاریخی ایامن

-رسوطن )قرن سهوماین ضمیمه، چاپ مجدد سه اعرتاف مهم ای ن کلیسای کُهن است: اعت ادنامۀ 

مهیالدی(. مهن  451ا اعت ادنامۀ کلسدان ) میالدی( 325/381چهارم میالدی(، اعت ادنامۀ نی یه )

(، چهون ایهن حاصهل 1978ام )بیانیۀ شینانو را هم دربارو اخاناپذیری کتاب م دد ضمیمه کهرده

عنوان مگیهار هکنفرانسد به منایندند سنترهای نسرتدو نهضت انجیلد بهود ا بهه پهذیرش نسهرتده به

 ر ا کنوند کلیسا دست یافته است. ای ارزشمند مسألۀ مزاحثات اایۀموزه

 چهارم میالدی( -اعتقادنامۀ رسوالن )قرن سوم

 من ای ن دارم به ادای پدر قادر مخلق؛ االق ۀس ن ا زمین.

ا از مهریم  رفهتندر رحهم قهرار 1ال هددااسخۀ راحا به پرس یدانه اا، ادااند ما عیسد مسیح؛ که به

در راز  2باکره متولد شد؛ در حنومت پنخیود پیالط  رنج کشید ا مصهلوب شهد، ُمهرد ا دفهن شهد؛

سوم از مردنان برااست؛ به ۀس ن صگود منود؛ ا به دست راسهت اهدای پهدر قهادر مخلهق نشسهته 

 است؛ ا از ۀن جا برای دااری زندنان ا مردنان بازاواهد نشت. 

 دد؛ به کلیسای م دد کامولیک ]کلیسای جامع[ ا به رشاکهت م دسهین؛ المن ای ن دارم به راح

 به ۀمرزش نناهان؛ به رستاایا جسم؛ ا به حیات جاادان. ۀمین. 

 میالدی در قسطنطنیه اصالح شد( 381میالدی؛ در  325اعتقادنامۀ نیقیه )

 ۀنچه پیدا ا ناپیداست.من ای ن دارم به یدانه ادای پدر قادر مخلق؛ ۀفریدنار ۀس ن ا زمین، ا هر 

ا به ادااند ینتا عیسای مسیح، پرس یدانۀ ادا، مولهود ازلهد پهدر، اا اداسهت از اهدا، نهور از نهور، 

ذات بها پهدر؛ ا از طریهق اا ادای راستین از ادای راستین، که زاده شده، ۀفریده نشهده اسهت، ههم
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ال دد از فراد ۀمد، ا به قدرت راحهمه چیا هستد یافت؛ برای ما ۀدمیان ا برای نجات ما، از ۀس ن 

مریم عذرا من نرفت ا انسان نردید؛ ا در زمان پنخیود پیالط  برای ما مصلوب شد، رنهج کشهید ا 

مدفون نشت؛ ا بر حسب کتاب م دد، راز سوم رستاایا منود، ا به ۀس ن صگود کرد، ا بهه دسهت 

نهدنان ا مردنهان را دااری کنهد؛ ا راست پدر نشسته اسهت؛ ا بهار دیدهر در جهالل اواههد ۀمهد، مها ز 

 سلخنتش را پایان نخواهد بود. 

ا 3نهردد؛ال دد، که ادااند ا بخشندو حیات است؛ که از پدر ا پرس صادر مدمن ای ن دارم به راح

اا را با پدر ا پرس یک پرستش ا یک جالل است؛ اا از طریق پیاماان سخن نفته است. ا من ای ن 

امولیک ]جامع[ م هدد ا رسهولد. اعت هاد دارم بهه یهک مگمیهد بهرای ۀمهرزش دارم به یک کلیسای ک

 نناهان؛ ا در انتظار رستاایا مردنان، ا زندند جهان ۀینده هستم. ۀمین.

 میالدی( 451اعتقادنامۀ کلسدون )

دهیم که اعرتاف کنند پرس ااحد ا یدانه، ما به پیرای از پدران م دد، یک صدا به انسانها مگلیم مد

اند ما عیسای مسیح، در الوهیت ا انسانیت کامل اسهت؛ ح ی تهاً اهدا ا ح ی تهاً انسهان اسهت، ادا

ذات اسهت؛ ذات است، ا در انسانیت با ما ههمدارای جسم ا جان ااقگد است؛ در الوهیت با پدر هم

ی نناه؛ اا که مولود ازلد اهدای پهدر اسهت، در ایهن رازههادر همه چیا مانند ما انسانهاست، اما بد

ۀار، برای ما ا نجهات مها از مهریم بهاکره، مهادر اهدا، در انسهانیت متولهد شهد؛ همهین مسهیح، پرسه، 

کنند ا از هم جهدا ناپذیرند. ملییر مندادااند، فرزند یدانۀ ادا دا طزیگت دارد که ااتالط ا ۀمیاش

مت یها ههر  شود، بلنه ایژنیههایاجه با امحادشان مخداش مندیگت به هیچشوند. یایا دا طزمند

ماند ا در یک شخصیت ا یک اقنهوم ]موجودیهت[ متحدنهد، بهه دا شخصهیت دا طزیگت محفوظ مد

شوند. بلنه یک پرس ینسان، یدانه مولود، ادا که کالم است ا ادااند عیسهای من ش ا م سیم مند

سهیح د ا عیسهای مسان در مورد اا سخن نفتنهقدیم نیا به همین دهند. انزیایمسیح را مشنیل مد

 م داد ا اعت ادنامۀ پدران م دد به ما رسیده است.سان ما را مگلیادااند نیا به همین
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 (1978بیانیۀ شیکاگو دربارۀ خطاناپذیری کتاب مقدس )

 مقّدمه

اقتدار کتاب م دد یک امر کلیهدی بهرای کلیسهای مسهیحد در ایهن عرصه ا یهامد اعصهار اسهت. 

کننهد، فرااوانهده دهنهده اعهالم مدعنوان اداانهد ا نجاتکسانینه ای نشان را به عیسد مسهیح بهه

اند که ااقگیت شانردی اود را با اطاعت فرامنانه ا افادارانه از کالم منتوب اهدا نشهان دهنهد. شده

افهاید بهه اربامبهان اسهت. شهناات ح ی هت کامهل ا انحراف از کتاب م دد در ای ن یا عمهل، بد

 اعرتاف کافد به اقتدارش واری است.  اعتزار کُتب م دد برای درک کامل ا

کنهد. ادراکه ن را از کتهاب م هدد ا بیانیۀ زیر، این اخاناپهذیری کتهاب م هدد را از نهو مأییهد مد

کند. ما بایهد قهانع شهویم کهه اننهار ۀن یگنهد رِد شههادت اضوح بیان مدهشدار برعلیه اننار ۀن را به

ۀ ایه ن مسهیحد ادعاههای کهالم اهدا کهه نشهان ال دد ا عهدم مسهلیم در برابهرعیسد مسیح ا راح

دانیم که این مأییدیهه را در مواجههه بها للاشههای کنهوند از ح ی د است. ما اظیفۀ شایستۀ اود مد

مفاهم دربارو این ۀموزه در دنیهای کلرهد بیهان ح ی ِت اخاناپذیری در بین همتایان مسیحی ن ا سو 

 کنیم. 

ۀ مخترص، اصول مأییهد ا اننهار، بهه همهراه یهک موضهیح. ایهن در این بیانیه سه بخش دارد: یک بیانی

جریهان مشهاارو سههه رازه در شهینانو مهیههه شهده اسهت. کسههانینه بیانیهۀ مخترصهه ا اصهول را امضهها  

اواستند اعت اد راسخ شان به اخاناپذیری کتاب م دد را مأیید کنند ا یندیدر ا همۀ اند، مدکرده

بیشرت این ۀموزه مشویق کرده ا به چالش بنشند. ما محدادیتهای  مسیحیان را برای قدرداند ا درک

کنیم کهه ایهن کنیم ا پیشنهاد منهدسندی را که در کنفرانسد کوماه ا فرشده مهیه شده، مصدیق مد

بیانیه به اندازو یک اعت ادنامه ارزشمند اسهت. امها شهادمانیم کهه اعت ادایهان از طریهق مزاحثهه بها 

ایم، بهرای جهالل اداانهدمان در ای کهه امضها  کهردهکنیم بیانیهها دعها مهد شودیندیدر عمی رت مد

 اصالح جدید کلیسا در ای ن، حیات ا مأموریت اش بنار راد.
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کنیم، بلنه با راح فرامند ا محزت، ا هدف ن این اسهت کهه ما این بیانیه را با راح مشاجره اراهه مند

برنرفتهه از کهالم ماسهت، حفهظ کنهیم. بها اوشهحالد  ۀن را با فید ادا در همۀ مناملات ۀینهده کهه

کننهد، پیامهد ایهن کنیم که بسیاری از کسانینه اخاناپهذیری کتهاب م هدد را اننهار مدمصدیق مد

دانیم کنیم، مهددهند، ا ما که به این ۀموزه اعرتاف مهداننار را در ب یۀ اعت اد ا رفتارشان نشان مند

ار مخیع نساانت افنار ا اع ل، سنرتها ا عادایان با کهالم الههد اننهکه لالزاً در زندنی ن، ۀن را با 

 کنیم. مد

پذیریم که با ۀناهد از کتاب م دد، دلیلد برای اصالح مأییدات این بیانیهه ما ااکنش کساند را مد

دربارو کتاب م دد دارند، یگنهد کتهاب م دسهد کهه در نفتدوههای ن محهت اقتهدار اخاناپهذیر ۀن 

عد اخاناپذیری شخصد نیستیم ا سپاسداار کمنهاید هسهتیم کهه هستیم. ما  برای شهادایان مدر

 دا م ویت کنیم.بخشد این شهادت را دربارو کالم ابه ما مواناید مد

 یک بیانیۀ مخترص

کند، کتاب م دد را الهام بخشیده ادا که اود ح ی ت است ا ف   ح ی ت را اعالم مد .1

عنوان االق ا ادااند، یت نمشده از طریق عیسد مسیح بهما درنتیجۀ ۀن، اودش را به برشر 

 د. کُتب م دد، شهادت ادا دربارو اودش است. دهنده ا داار ۀشنار کننجات

شهده  ۀماده اسیلۀ راح ااکُتب م دد، کالِم اداست ا موس  انسانهاید نوشته شده که به .2

ذیر الهد براوردارنهد: بایهد ا محت نظارت بودند، در همۀ موضوعات مذکور، از اقتدار اخاناپ

عنوان رهنمودهای ادا ای ن داشت؛ همۀ دراواستهایش را به همۀ مساهل مورد مأییدش، به

 عنوان عهد ا پی ن ادا پذیرفت. هایش را بهعنوان فرمان ادا اطاعت کرد؛ همۀ اعدهبه

ق کهرده ا هد کتاب م دد، با شهادت دراند، ۀن را برای ما مصدیال دد، نویسندو الراح .3

 نشاید ما مفهوم اش را درک کنیم.ذهن ن را مد
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کتاب م دد، کامالً ا شهفاهاً از طهرف اداسهت ا در همهۀ مگهالیم اش مصهون از اخها یها  .4

اشتزاه است، اظهارات اش دربارو اع ل ادا در ۀفرینش، اقایع ماریخ جهان ا منشأ ادبد ۀن 

 خش ادا در زندند اشخاص نیست. باز سوی ادا، کمرت از شهادت اش دربارو فید نجات

موجهد قرار نیهرد، یها بها نوعد محداد شود یا مورد بدانر این اخاناپذیری کامل الهد، به .5

طور دیدناه ح ی تد براالف دیدناه کتهاب م هدد مهرمز  شهود، اقتهدار کتهاب م هدد بهه

ی به اشخاص ا کلیسا اارد مدزشود. این للاشها نریاناپذیری مگیوب مد  کنند. یان جدر
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 اصول تأیید و انکار

 1اصل 

 عنوان کالم م تدر ادا پذیرفته شود.به کنیم که کتاب م دد بایدما مأیید مد

کنیم که کتاب م دد، اقتدارش را از کلیسا، سهنرت یها ههر منزهع انسهاند دیدهر دریافهت ما اننار مد

 کند.مد

 2اصل 

کند ان را م ید مدمنتوب برمر است که موس  ۀن، ادا اجد کنیم که کتاب م دد مگیارما مأیید مد

 ا اقتدار کلیسا مابع اقتدار کتاب م دد است. 

رابر بها اقتهدار کتهاب بها، برمر یا های کلیسا، شوراها یا اعالمیهکنیم که اقتدار اعت ادنامهما اننار مد

 م دد دارند.

 3اصل 

 ای از طرف اداست.فهکنیم که کالم منتوب یاماً مناشما مأیید مد

کنیم که کتاب م دد رصفاً شاهدی برای مناشفه است یا ف   در مجربیات بهه مناشهفه ما اننار مد

 شود، یا اعتزارش اابسته به پاسخ انسانهاست. مزدیل مد

 4اصل 

ای بهرای عنوان اسهیلهیهد، از زبهان بههصهورت اهود ۀفرکنیم کهه اهداید کهه انسهان را بهما مأیید مد

 فه استفاده کرده است.مناش

ای عنوان اسهیلهااطر مخلوق بودن ما بسهیار محهداد شهده ا بههکنیم که زبان انساند بهما اننار مد

اسهیلۀ کنیم که فساد فرهنه  ا زبهان انسهان بهبرای مناشفۀ الهد ناکافد است. بگالاه، ما اننار مد

 بخشد شده است. نناه، مانع از عمل ادا در الهام
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 5اصل 

 طور مدریجد بود.به کنیم که مناشفۀ ادا در کتاب م ددمأیید مد ما

هق رسهاند، ۀن را اصهالح کنیم که مناشهفۀ بگهدی کهه مدما اننار مد موانهد مناشهفۀ قزلهد را بهه مح ر

منمیهل  ای اصهولد بگهد ازکنیم کهه مناشهفهکند یا با ۀن در مناقد است. بگهالاه، مها اننهار مهدمد

 ده است.منتوبات عهدجدید عخا ش

 6اصل 

کنیم که کلر کتاب م هدد ا همهۀ بخشههای ۀن، حتهد همهۀ کله ت اصهلد ۀن، همدهد ما مأیید مد

 اسیلۀ الهام الهد عخا شده است.به

مواند برای کلر ۀن ا بهدان بخشههاید از ۀن، یها درستد مدکنیم که الهام کتاب م دد بهما اننار مد

 بگضد از بخشها ا نه کلر ۀن مأیید شود.

 7ل اص

ال دد، موس  نویسندنان انسهاند، اسیلۀ راحبخشد کاری بود که ادا بهکنیم که الهامما مأیید مد

بخشد الههد مها حهدر زیهادی کالمش را به ما داد. اصل ا منشأ کتاب م دد، الهد است. شیوو الهام

 ماند.عنوان یک راز مدبرای ما به

صیرت انساند کهاهش یابهد یها از ههر نهون سهخح بینش ا مواند ما حدر بکنیم که الهام مدما اننار مد

 ۀناهد فرامر راد.

 8اصل 

بخشد، شخصیت ا سزنهای ادبد مت یا نویسندناند را کهه کنیم که ادا در عمل الهامما مأیید مد

 برنایده ا ۀماده کرده بود، بنار برد.

را بنهار برنهد ا شخصهیت  ویسندنان کله ت منتخهب ااکنیم که ادا کاری کرد که این نما اننار مد

 شان را زیر پا نذاشت.
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 9اصل 

کند، اما ض نتد برای کهالم ح ی هد ا مگتهِا کنیم که انرچه الهام، علم مخلق عخا مندما مأیید مد

همههۀ موضههوعامد اسههت کههه نویسههندنان کتههاب م ههدد را براندیخههت مهها دربههارو ۀن صههحزت کههرده ا 

 بنویسند.

ز جههات دیدهر، جایداه س وط کردو ایهن نویسهندنان، وارمهاً یها ا کنیم که محدادیت یاما اننار مد

 محریف یا کذب را در کالم ادا عرضه کرد.

 10اصل 

ی در منت اصلد ا دستکنیم که الهام بهما مأیید مد نوشتۀ کتاب م دد بنار رفتهه، کهه در طور جدر

، مها اازات شهود. بگهالاه های موجود با صحرت زیادینوشتهمواند از طریق دستمشیت الهد ادا مد

مها زمانینهه بها امانتهداری مهنت اصهلد را اراههه  های کتاب م ددها ا مرجمهکنیم که نسخهمأیید مد

 کنند، کالم ادا هستند.

هاسهت. نوشتهکنیم کهه عنهارص واری ایه ن مسهیحد محهت مهأایر عهدم حضهور دستما اننار مهد

اعتزهار یها را بد عالمیهۀ اخاناپهذیری کتهاب م هددکنیم کهه ایهن عهدم حضهور، ابگالاه، ما اننار مد

 سازد.نامربوط مد

 11اصل 

کنیم که کتاب م دد که با الهام الهد عخا شده، مصون از اخاست ا بگید است که مها ما مأیید مد

 را نمراه کند. همۀ موضوعات مذکور در ۀن، راست ا قابل اعت د است. 

اخاپهذیر باشهد.  د همامان مصون از اخا ا ادعاهایشکنیم که ممنن است کتاب م دما اننار مد

 موان از هم جدا کرد. موان مت یا ساات، اما مندمصون از اخا بودن ا اخاناپذیری را مد

 12اصل 

 کنیم که کتاب م دد کامالً اخاناپذیر، عاری از هر درا ، م لرب یا فریب است.ما مأیید مد
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موضوعات راحاند،  کتاب م دد ا اخاناپذیری، محداد به کنیم که مصون از اخا بودنما اننار مد

نیرد. بگهالاه، مها اننهار مذهزد یا فدیه است ا ادعاهای مربوط به زمینۀ ماریخد ا علمد را در برمند

درسهتد بهرای اا نهوند مگلهیم کتهاب موانهد بههای علمد دربهارو مهاریخ زمهین مدکنیم که فرضیهمد

 ر راد. م دد دربارو ۀفرینش ا سیل بنا

 13اصل 

عنوان اصهخالح الهیهامد در اشهاره بهه ح انیهت کامهل کنیم که بنارنیری اخاناپذیری بهما مأیید مد

 کتاب م دد، مناسب است. 

موان کتاب م دد را مخابق مگیارهای ح ی ت ا اخا که نسزت به درستد مدکنیم که بهما اننار مد

کنیم کهه اخاناپهذیری بها پدیهدو بگهالاه، اننهار مهد استگ ل یا هدف ۀن بیدانه است، ارزیابد کهرد.

هاید همچون عدم دقت مخصصد امهرازی، لیرطزیگهد شود، پدیدهالگادو کتاب م دد نفد مدفوق

بودِن دستور زبان یا دینتۀ کل ت، موصیفات شهودی طزیگت، ناارش درالهها، اسهتفاده از الهراق ا 

ن در نهاینش مخالهب در ناارشههای مشهابه یها اعداد نرد شده، منظیم مخالب بر اساد موضون،  منور

 استفاده از ن ل قولهای ۀزاد.

 14اصل 

 کنیم.ما امحاد ا عدم مناقد دراند کتاب م دد را مأیید مد

کنیم که اخاها ا مناقضات ادعها شهده کهه هنهوز برطهرف نشهده، ح ی هت ادعهای کتهاب ما اننار مد

 سازد.اعتزار مدم دد را بد

 15اصل 

 خاناپذیری بر پایۀ مگلیم کتاب م دد دربارو الهام است.کنیم که ۀموزو امد ما مأیید

موانهد بها اسهتناد بهه ههر نهون محهدادیت کنیم که مگلیم عیسد دربارو کتهاب م هدد مدما اننار مد

 طزیگد انسانیت اا یا مخابق اا با انسانیت رد شود. 
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 16اصل 

 مهاریخش یهک امهر اساسهد ا  ن کلیسها در رسارسکنیم که ۀموزو اخاناپهذیری بهرای ایهما مأیید مد

 بنیادی بوده است. 

ای است که موس  ُعل ی پرامستان اارتان شده یا یک نظهر کنیم که اخاناپذیری، ۀموزهما اننار مد

 ااکنشد بدیهد در پاسخ به انت اد منفد بارنرت است. 

 17اصل 

ای نهداران را از ح انیهت کهالم منتهوب ال دد شاهد کتاب م دد اسهت ا کنیم که راحما مأیید مد

 سازد.ادا مخمنئ مد

 کند.برعلیه ۀن عمل مد ال دد، بدان کتاب م دد یاهادت راحکنیم که این شما اننار مد

 18اصل 

ود، قالزهها ا شهمهاریخ مفسهیر -کنیم که منت کتهاب م هدد بایهد بها مفسهیر دسهتور زبهانما مأیید مد

 مفسیر کنید. شود ا ایننه کتاب م دد باید کتاب م دد را های ابدی ۀن در نظر نرفتهشیوه

ما مرشاعیت هر براوردی با منت یا جستجوی منابگد را که زیربنای ۀن است ا به نسهزد پنداشهنت، 

شهود، ارزش شمردن مگلیم یا رد ادعاهای ۀن دربهارو نویسهندنان منجهر مدلیرماریخد دانسنت، یا بد

 کنیم.اننار مد

 19اصل 

کنیم که اعرتاف به اقتدار، مصون از اخا بودن ا اخاناپذیری کامل کتاب م دد، برای د مدما مأیی

کنیم که این اعرتاف بایهد بهه درک صحیح کلر ای ن مسیحد یک امر حیامد است. بگالاه، مأیید مد

 شزاهت بیشرت به مسیح منجر شود.

کنیم کهه اخاناپهذیری ه، اننهار مهدست. بگهالا کنیم که این اعرتاف برای نجات واری اما اننار مد

 د شود.مواند بدان عواقب اایم برای اشخاص ا کلیسا ر مد
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 _____________________ 

 ام.هال دد" به جای نام باستاند "راح م دد" استفاده کرداحهای باستاند، از مرجمۀ امرازی "ر من در اعت ادنامه ا 

ای ااطر دشهواریهای ۀمهوزههای االیۀ اعت ادنامۀ رسوطن مصدیق نشده ا همچنین بههم، چون در نسخهامن عزارت "اا به جهنم ناال کرد" را ذکر ننرده .2

 مراجگه کنید(. 15ام )به مزاحثات بیشرت در فصل مربوطه، ۀن را ذکر ننرده

ه، چناننهه امهرازه موسه  کلیسهاهای افهااده شهد، امها مگمهوطً در مهنت اعت ادنامهۀ نی یهه ذکهر شهد 381عزارت "ا پرس"، بگد از شورای قسخنخنیه در  .3

 یساهای ارمداک  ذکر نشده است.راد. این عزارت در منت بنار رفته موس  کلپرامستان ا کامولیک رامد بنار مد
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 2ضمیمۀ 

 هافهرست واژه

 

 کنند. اعداد داال پرانتا، به فصل ا بخش مربوط به مزح  این اصخالح اشاره مد

 "الف"

 (2پ.26درجۀ ۀزادی کلیسا از جداید ا مفرقه در بین مسیحیان ح ی د. ) یسا:اتحاد کل

های ابدی ادا که پهیش از ۀفهرینش جههان م هررر کهرد کهه همهۀ ایهن امفاقهات رخ ن شه احکام خدا:

 (1 .6.ب؛12 .5دهند. )

از ما  امرازه ادا"دهند که در این رشای ، هاید که به این سؤال پاسخ مدرشته اخالقیات مسیحی:

 (1الف.1شیم ا چه کار کنیم؟" )اواهد چه احساد ا مفنری داشته بامد

 به "ااالقیات مسیحد" مراجگه کنید. اخالقیات:

کند که اعه ل واری بهرای اجهود ا کهار اهود ا همهۀ صفت ادا که با ۀن مصویب ا م ررر مد اراده:

 (12 .5ال ت را حاصل کند. )

ا ر بهای ارادی که از مأایرات ااقگد براوردارند )به هرحال، دیدهران ۀن مواناید انجام انتخا ارادۀ آزاد:

کنند، از جمله مواناید انجهام انتخابههاید کهه از طهرف اهدا مگیهین نشهده به طرق دیدری مگریف مد

 (9ب. 8است(. )

کنهد. حنم مخفد ادا که با ۀن بهر جههان حنومهت کهرده ا همهۀ امفاقهات را م هررر مد ارادۀ مخفی:

 .ب(12 .5)

کند یا دربهارو فرمهان اا بهه ارادو اعالم شدو ادا دربارو چیاهاید که اا را اشنود مد ارادۀ مکشوف:

 .ب(12 .5شود. )ما. ارادو منشوف ادا در کتاب م دد یافت مد
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عنوان اصخالح دیدری برای "برنایدند" بنار رفته اسهت. امها در ناهد ااقات به برگزیدگی:از پیش

منها شهامل مری اسهت کهه نههبرنایهدند اصهخالح نسهرتدهطور کلرهد، از پهیشته بهیافالهیات اصالح

 (18برنایدند )ای نداران( بلنه شامل مردادیت )لیرای نداران( است. )

موانیم صفت ادا که برای هیچ چیا به ما یا ب یۀ ال ت نیاز ندارد، اما ما ا ب یۀ ال ت مد استقالل:

 (1 .4اا شویم. ) اا را جالل دهیم ا مایۀ اوشد

 (8عنوان کالوینیسم. )اصخالح دیدری برای سنرت الهیامد شنااته شده به یافته:اصالح

اش که عدالتد را حاصهل کهرد کهه اطاعت کامل مسیح از ادا در طول زندند زمیند اطاعت فعال:

 (1پ.15دهد. )ۀارند، نسزت مدادا به کسانینه به مسیح ای ن مد

کنهد کهه جهاای نناههان مهان را بهر به رنجهای مسیح برای ما اشاره مد فعال:اطاعت منفعل یا غیر 

 (2پ.15اود نرفت ا درنتیجه برای نناهان ما ُمرد. )

مهوانیم داشهته باشهیم، اطمیناند که بر اساد شهواهد ااصهد در زنهدنی ن مد اطمینان از نجات:

  (24ن مسیحد پایداری اواهیم کرد. )عنواا ما پایان ُعمر به ایننه ما ااقگاً مولد داباره یافته

بخش اصلد دیدناه "مگمیدیها" دربارو مگمید که مگت د است ف ه  کسهانینه  اعرتاف ایامن معتو::

 ب(27اند، باید مگمید یابند. )شواهد منخ د ای ن به مسیح را اراهه کرده

کنهد، ماننهد مد در فرهن  مگارص، این اصهخالح مگمهوطً بهه پهذیرش ح ی هت چیهای اشهاره اعتقاد:

عنوان یک شخص. در عهدجدید، این ح ای د دربارو مسیح، بدان عنرص واری اعت د به مسیح به

اصخالح لالزاً شامل ح  اعت د یا اطمینان شخصد به مسیح است )یا در ۀیهات دیدهر، اعهت د بهه 

 (3الف.21د(. )؛ ا همچنین "ای ن" مراجگه کنی16:3ادای پدر یا اطمینان به ااست( )به یوحنا 

دانیم ا منها ح های د را دربهارو عیسهد مهداجهد از ای ن یا اعت هاد کتهاب م دسهد کهه نهه اعتامد:

 (3الف.21کنیم. ) د مدعنوان یک شخص زنده اعتمواف یم، بلنه شخصاً به اا به
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ای نهد یها این ایده که همۀ کالم کتهاب م هدد، کهالم اداسهت، چناننهه بد اقتدار کتاب مقدس:

 (2ز اداست. )اای ند یا نااطاعتد نااطاعتد از هر کالم کتاب م دد به مگنای بد

مواند با استناد به هر اقتهدار برمهری برمرین اقتدار در زندند شخص؛ اقتداری که مند اقتدار مطلق:

 الف(2رد شود. )

اللفظد محهت طوراصخالح یوناند که در عهدجدید "کلیسا" مرجمه شده است. این کلمه بههاکلِسیا: 

 (1الف.26یگند "ج عت" ا در کتاب م دد نشاندهندو ج عت یا اجت ن قوم اداست. )

ااطر کند که کالم کتاب م هدد موسه  اهدا اعهالم شهده اسهت. بههبه این ح ی ت اشاره مد الهام:

مها دهد از اصخالح "بهازدم اهدا" اسهتفاده کنهد ضگف این کالم در کاربرد رازانه، این منت مرجیح مد

 (1الف.2نشان دهد که کالم کتاب م دد موس  ادا اعالم شده است. )

مخالگۀ ماریخد نحوو درک موضوعات الهیامد نونانون موس  مسیحیان دارانهای  الهیات تاریخی:

 (1الف.1مختلف، از زمان عهدجدید. )

مگلیم در مخالگۀ مگلیم هریک از نویسندنان ا بخشهای عهدجدید ا جایداه هر  الهیات عهدجدید:

 (1الف.1پیرشفت ماریخد عهدجدید. )

مخالگۀ مگلیم مک مک نویسندنان ا بخشهای عهدعتیق ا جایداه ههر مگلهیم در  الهیات عهدعتیق:

 (1الف.1پیرشفت ماریخد عهدعتیق. )

مخالگۀ موضوعات الهیامد که در اصل، اباارها ا سزنهای استدطل فلسفد را بنهار  الهیات فلسفی:

مهوان بهه ۀن اطالعهات دربهارو اهدا کنند که با مشاهدو جههان مداطالعامد استفاده مدبرند ا از مد

 (1الف.1دست یافت، اما نه با اطالعامد از کتاب م دد. )

مخالگۀ مگلیم هریک از نویسندنان ا بخشهای کتاب م دد ا منان هریک  الهیات کتاب مقدسی:

 (1الف.1از مگالیم در منظیم ماریخد کتاب م دد )
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دهند: در همۀ موضوعات اراهه شده، "امهرازه مخالگامد که به این سؤال پاسخ مد مند:هیات نظامال

 الف(1دهد؟" )کلر کتاب م دد چه مگلیمد به ما مد

سین". اما این اصخالح مد امنیت ابدی: اشهتزاه بهه موانهد بهاصخالح دیدری برای "مداام ای ن م در

کسهانینه ینزهار ای نشهان را اعهرتاف کردنهد، در نجامشهان از این مگنا در نظر نرفته شهود کهه همهۀ 

 (3 .24اند. )"امنیت ابدی" براوردارند، الد شاید ااقگاً ای ن نیاارده

مان از موانهع اسهت. های ما ا بدان ۀناهد ارادهانتخابهاید که بر اساد اواستهانتخابهای ارادی: 

 (9ب. 8)

 .د ارادو ۀزاد ماست )مراجگه کنید به "ارادو ۀزاد"(انتخابهاید که بر اسا انتخابهای آزاد:

 (2پ.13اصخالح دیدری برای "فساد اراد". ) انحراف:

پاسخ ارادی ما به دعوت انجیل کهه صهادقانه از نناههان موبهه کهرده ا بهرای نجهات بهه  ایامن آوردن:

 (21کنیم. )مسیح اعت د مد

شخص زنده، برای بخشش نناهان ا حیات  عنوان یکاعت د به عیسد مسیح به بخش:ایامن نجات

 (3الف.21ابدی با ادا. )

کننهد کهه منهها ههدف کنند، ادعها مدکسانینه اخاناپذیری کتاب م دد را اننار مد ایامن و عمل:

 .الف(2 .2کتاب م دد این است که دربارو این دا موضون با ما صحزت کند. )

پذیریم ا به حرفههایش  ی ت که ما کالم اش را مداعت د یا اابستدد به ادا بر اساد این ح ایامن:

 (3الف.21؛ 2پ.9بخش"(. )نید به "ای ن نجاتکۀاریم )همچنین مراجگه ای ن مد

بدعت قرن چهارم که مگت د بود مسیح یک بدن انسهاند داشهت، امها ذههن یها راح آپولیناریانیسم: 

 .الف(1پ.14اوردار بود. )انساند نداشت ا ذهن ا راح مسیح از ماهیت الهد پرس ادا بر 

 (31، "ۀار"(. )eschatosمخالگۀ "چیاهای ۀار" یا اقایع ۀینده )برنرفته از یوناند  شناسی:آخرت
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مخالگۀ اقایع ۀینده که برای مک مک اشخاص امفاق اواهد افتاد، از جمله  شناسی شخصی:آخرت

 (31) مرگ، رشای  بینابیند ا جالل یافنت.

ۀ اقایع ۀینده که بر کلر جهان مهأایر اواههد نذاشهت، از جملهه بازنشهت مخالگ شناسی عام:آخرت

 (31اانوی مسیح، دارو هاار ساله ا دااری نهاید. )

یک سنرت الهیامد که در پد حفظ انتخهاب ۀزاد انسهانها ا اننهار کنهرتل مشهیرت الههد  گرایی:آرمین

 چ(8ادا در جاهیات همۀ اقایع است. )

 (2پ.6کند. )ال دد را اننار مده الوهیت کامل عیسد مسیح ا راحۀموزو اشتزاهد ک آریانیسم:

 .ب(12 .5دهد. )صفت ادا که هر کاری که بخواهد، انجام مد آزادی:

سهازد. اهدا در مناند که ادا به کاملرتین شنل حضهورش را بهرای برکهت دادن ۀشهنار مد آسامن:

ند ا جا فرشتدان، دیدر موجهودات ۀسه کند ا در ۀنۀس ن به کاملرتین شنل جالل اش را ۀشنار مد

سین نجات یافته، همدد اا را پرستش مد  (1الف.34کنند. )م در

موصهیف ۀفهرینش کهامالً احیها شهده کهه ای نهداران بگهد از دااری  آسامنهای جدید و زمین جدید:

 الف(34نهاید در ۀن ساکن اواهند شد. )

ید؛ در ابتدا بسیار عالد بود؛ ا ۀن را بهرای جهالل این ۀموزه که ادا کلر جهان را از هیچ ۀفرآفرینش: 

 (7اود ۀفرید. )

دانشد که بر پایۀ چیای فرامر از شکر یا سؤال است. چون ف   ادا از همهۀ ح هایق  آگاهی قطعی:

مهوانیم در عرصه حهاو داشهته نوید، منهها ۀنهاهد قخگهد کهه مدجهان ۀناه است ا هرنا درا  مند

 (3ب.3شود. )م دد یافت مد باشیم، در کالم ادا در کتاب

ۀلود اراهد مها )مراجگهه کنیهد بهه "فسهاد اراهد" (. اصخالح دیدری برای ماهیهت ننهاه آلودگی اولیه:

 (2پ.13)

 (4الف.1ۀموزد. )ۀنچه امرازه کلر کتاب م دد دربارو بگضد از موضوعات ااص به ما مد آموزه:
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حهوو زنهدند مسهیحد مهان مهأایر مهمهد در یها نهای دیای که بر مفنرمان از ۀموزهۀموزه آموزۀ بزرگ:

 (5الف.1نذارد. )مد

های دیدر ا نحهوو زنهدند مسهیحد مهان مهأایر کمهد ای که بر مفنرمان از ۀموزهۀموزه آموزۀ کوچوک:

 (5الف.1نذارد. )مد

، eucharistiaاصههخالح دیدههری بههرای شههام اداانههد )برنرفتههه از یونههاند:  آیووین عشوواء ربّووانی:

 (1پ.28"شنرنااری"(. )

 ب(7این ایده که کلر جهان اداست یا بخشد از اداست. ) آیین وحدت وجود:

 

 "ب"

عنوان "با الهام ادا" مرجمهه شهده( )ناهد ااقات به theopneustosمرجمۀ کلمۀ یوناند  بازدم خدا:

عنوان طور استگاری برای موصیف کالم کتهاب م هدد بهه( به16:3که کتاب م دد )دام میمومااد 

 (1الف. 2برد. )که موس  ادا اعالم شده، بنار مدکالمد 

بازنشت نانهاند، شخصد، قابل رؤیت، جس ند مسیح از ۀس ن به زمین.  بازگشت ثانوی مسیح:

(32) 

استگارو کتاب م دد برای کلیسا. این مصویر برای دا اسهتگارو متفهاات در عهدجدیهد  بدن مسیح:

ی بدن به یندیدر ا دیدری در مأکید بهر ایننهه مسهیح رَس بنار رفته، یند در مأکید بر اابستدد اعضا

 (4الف.26کلیساست. )

استفادو قرنتیان از شهام اداانهد برای سو  29:11عزارمد که در اال قرنتیان  بدون تشخیِص بدن:

شان نسزت بهه ینهدیدر، امحهاد ا مالحظهبنار رفته است. ۀنها در شام ادااند با عمل اوداوانه ا بد

  (28کردند. )فراد کلیسا را که بدن مسیح است، درک منداابستدد ا
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اند، بنابراین به یک این ایده که زنان ا مردان، هر دا به صورت ادا ۀفریده شده برابری در انسانّیت:

 ب(12اندازه برای ادا مهم هستند ا به یک اندازه برای اا ارزشمند هستند. )

کنهد. از ازل، در اجهود یها هسهتد، برابهر موصهیف مد عزهارمد کهه اعضهای مثلیه  را برابر در وجود:

(6. 2) 

راد ما بیشرت از نناه پاک شهود مها در ۀموزو کامولیک رامد، جایینه جان ای نداران به ۀنجا مد برزخ:

 .الف(1پ.25برای اراد به ۀس ن ۀماده شوند. )

ن مانند ای نهداران ااقگهد شود لیرای نداراال دد ا کلیسا که باع  مدمأایرات راح برکات مّوقت:

 پ(24به نظر برسند، درحالینه در ااقع ای ندار ااقگد نیستند. )

عمل اهدا قزهل از ۀفهرینش کهه بگضهیها را انتخهاب کهرد مها نجهات یابنهد، نهه بهر اسهاد  برگزیدگی:

 (18اکم ا نینوی اود. )حااطر میل ا اواستۀ دید، بلنه ف   بهشایستدد که از قزل در ۀنها مد

 ( 19، "اعالم اا اوش"(. )Euangelizoاعالم انجیل به لیرای نداران )برنرفته از یوناند:  ارت:بش

شهود ا بها شخصهیت اا سهازنار کند که با اقتدار عیسد انجام مدبه دعاید اشاره مد به نام عیسی:

 (3ب.9است. )

کننهد اهدا پیهرای مدک ل ااالقد در نظر ادا، ایژند کسهانینه کهامالً از کهالم  عیب و نقص:بی

 پ( 3(. )1:119)ماامیر 

نهین چجایداهد که کامالً عاری از نناه باشید. بگضیها به اشهتزاه مگت هد انهد کهه  گناهی کامل:بی

 (4ب.23نراید"(. )جایداهد در زندند کنوند امنانپذیر است )همچنین مراجگه کنید به "ک ل

کند که اا محت محدادیتهای انساند  ت اشاره مدراد، به این ح یاقتد برای ادا بنار مد بیکران:

 . (.2 .4طور کلرد محت محدادیتهای ۀفرینش نیست. )یا به

 (3 .4اصخالح دیدری برای جااداندد ادا. ) بیکرانی در رابطه با زمان:

 (4 .4اصخالح دیدری برای حضور مخلق ادا. ) بیکرانی در رابطه با فضا:
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 "پ"

 (2الف.10(. )23، 17، 13:4فرشتدان )دانیال  نام دیدری برای پاسبانان:

اصهخالحد کهه اکهرث ااقهات، عیسهد بهرای اشهاره بهه اهودش بنهار بهرد کهه از پیشهینۀ  پرس انسان:

که حنمرانهد جهااداند  13:7عهدعتیق براوردار بود، مخصوصاً در انسان ۀس ند در رایای دانیال 

 .پ(1ب.14بر جهان به اا سپرده شد. )

عنوان پرس ۀس ند ا جهااداند کهه در ذات که لالزاً برای عیسد بنار رفته ما اا را بهل زد  پرس خدا:

 .پ(1ب.14با ادا برابر است، در نظر نیرد. )

یک راهب قرن پنجم که مگلیم داد هر کسهد قهادر اسهت از فهرامین اهدا اطاعهت کنهد ا  ِپالگیوس:

 (2 .13اودش، االین ا مهمرتین قدمها را به سوی نجات بردارد. )

هر فرقه یا نراههد کهه مزهدأ مهاریخد اهود را بهه بیهداری پنخیناسهتد کهه در ایهاطت  پنطیکاستی:

( مگمیهد 1ای مگت هد اسهت )دهد ا به این نظریات ۀموزهۀلاز شد، نسزت مد 1901متحدو ۀمرینا در 

دد بها ال ه( مگمیهد راح2دههد، ) رایدادی اسهت کهه بگهد از ایه ن ۀاردن رخ مدال دد، مگموطًراح

( همۀ عخایای راحاند مذکور در عهدجدید باید در زمهان 3شود ا )نشانۀ صحزت به زبانها ۀشنار مد

 (29حال طلزیده شده ا بنار راد. )

 ب(1دهد. )نل مدای که ن خۀ ۀلاز هر مخالگه را شفرضیه فرض:پیش

اریخد )یهها نرایههد مهههاارهی بههرای پیشاصههخالح دیدههر  گرایووی پووس از مصوویبت شوودید:هزارهپیش

نراید کالسیک"(. این نظریه، با ایدو بازنشت مسیح پ  از مصهیزت شهدید، متفهاات از هااره"پیش

 (32نراید است. )هاارهدیدناههای دیدر پیش
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طور اه کهه مسهیح پهیش از مصهیزت شهدید بههاین دیهدن گرایی پیش از مصیبت شدید:هزارهپیش

ه بگههد از مصههیزت شههدید اد اههود فرااوانههد ا بگههد دابههار نردد مهها ای نههداران را بههه نههمخفیانههه بههازمد

 (2پ.32نردد ما هاار سال بر زمین سلخنت کند. )بازمد

دید بهه زمهین بازاواههد این دیدناه که مسیح بگهد از داران مصهیزت شه گرایی تاریخی:هزارهپیش

انهد، از مردنهان نشت ا یک سلخنت هاار ساله برپا اواهد کرد. در این زمهان، ای نهداراند کهه ُمرده

اند، بدنهای قیام کردو جالل یافته دریافت اواهند کرد ا ههر دا بها ایاند ا ای نداراند که زندهبرمد

 چ(32؛ 1پ.32مسیح به مدت هاار سال در زمین سلخنت اواهند کرد. )

ید". نرایههد پههیش از مصههیزت شههدهاارهاصههخالح دیدههری بههرای "پیش گوورا:گرایووی دورانهزارهپیش

بنار رفته، چون اکرث طرفداران این دیدناه، اواهان این هستند که یایا ااضحد  نرادارانح اصخال 

نهرا" بها ۀنهها بین کلیسا ا ارساهیل قاهل شوند، کسانینه ادا با مرمیزات متفاات یها بهه صهورت "داران

 (. 2پ. 32کند. )براورد مد

یش از دارو هاار پرتک مگت د اند مسیح طور مششامل دیدناههای متنورعد که به گرایی:هزارهپیش

 پ(32ساله به زمین بازاواهد نشت. )

مربوط به ۀموزو برنایدند است، شناات شخصهد ا ارمزهاطد کهه اهدا پهیش از ۀفهرینش  پیشدانی:

بخش با اودش در نظر نرفت. این باید مت یا از ۀناهد محهد از ح هایق بگضیها را در رابخۀ نجات

 .الف(2پ.18)دربارو یک شخص باشد. 

 

 "ت"

بگیهت مگلیم ارمدادۀمیای که پرس در اجودش، از ادای پدر کمرت یا "مابع" بهود. ۀن را "ما گرایی:تابع

 (2پ.6نامند، اما متفاات از مابگیت اقتصادی است که دیدناه ماریخد کلیسا بود. )اجود" نیا مد
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عملنردههاید دارنهد کهه محهت  این مگلیم که بگضد از اعضای مثلیه ، ن شهها یها تابعیت اقتصادی:

ال دد از ازل محهت اقتدار اعضای دیدر است؛ مخصوصاً ایننه پرس از ازل محت فرمان پدر بود ا راح

نراید بهود، یهک مگلهیم فرمان پدر ا پرس بود. )برای مت یا ساانت ۀن از مابگیت اجهود اهدا یها مهابع

 (2 .6اشتزاه که کلیسا رد کرده است(. )

است کهه اهدا شهور ا شهوق یها  15:14مفاهم از اع ل ای که لالزاً بر اساد سو وزهۀم تأثرناپذیری:

دهد که ادا احساسات ا عواطف دارد، امها شهور ا احساد ندارد. در عوض، کتاب م دد مگلیم مد

 .پ(2 .4ۀلود ندارد. )شوق یا احساسات نناه

عنوان ۀیهین عشها  اند )لالزهاً بههاین مگلیم کامولیک رامد که نان ا رشاب در شام ادا تبدل جوهر:

 (1پ.28شود. )دن ا اون مسیح مزدیل مدشود(، در ااقع به بربراند به ۀن اشاره مد

ال دد بود ا هر شخصهیت کهامالً این ۀموزه که ادا از ازل در سه شخصیت، پدر، پرس ا راح تثلیث:

 (6اداست ا یک ادا اجود دارد. )

 ب(14ن ماهیت انساند را بر اود نرفت. )اسیلۀ ۀ عمل ادای پرس که به تجسم:

نیهرد مها اهود را بهه انسهانها نشهان دههد. "ظهور ادا" که در ۀن شنل مرهد به اود مد تجلّی خودا:

 (2الف.5)

این ایهده کهه اهدا در مجهازات ۀدم ا حهوا بگهد از نناهشهان، ن شهها ا عملنردههای  تحریف نقشها:

 .خ(2پ.12عملنردهای قزلد را مگرفد کرد. ) جدیدی را مگرفد ننرد، بلنه ف   درد ا محریف

اند، با قدرت اهدا حفهظ این ۀموزه که همۀ کسانینه ح ی اً مولد داباره یافته تداوم ایامن مقّدسین:

عنوان مسیحد ما ۀار ُعمر پایدار اواهند بود ا ف   کسانینه ما ۀاهر پایهداری کننهد، ااقگهاً شده ا به

 (24اند. )مولد داباره یافته

کنهد ا بهه مرمیهب ااصهد کهه در فهرست اقایگد که ادا نجات را برای ما حاصهل مد یب نجات:ترت

 (18دهد، منظیم شده است. )زندند مان رخ مد
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 (3الف.29اصخالح دیدری برای مت یا ساانت ارااح. ) تشخیص ارواح:

سه  اکهرث میالدی مهیه شهده ا مو  451سدان در ای که موس  شورای کلبیانیه تعریف کلسدانیان:

عنوان مگریف درست مگلیم کتاب م دد دربارو شخص مسیح در نظهر نرفتهه های مسیحیت بهشااه

 ؛ ضمیمه(2پ.14شود. )مد

 ب(30در عهدجدید، مواناید موضیح کتاب م دد ا بنارنیری ۀن در زندند انسانها. ) تعلیم:

شود که اعهرتاف ایه ن مد درستد ف   برای کساند اجرادیدناهد که مگمید به تعمید ایامنداران:

 ب( 27کنند. )مگتا به عیسد مسیح را اراهه مد

 ".paedobaptismمراجگه کنید به " تعمید نوزاد:

 (2 .4اصخالح دیدری برای لیر قابل ملییر بودن ادا. ) تغییرناپذیری:

بها ایهن  یر اسهت،هایش ملییرناپهذاین ۀموزه که ادا در اجود، ک ل، اههداف ا اعهده تغییرناپذیری:

کند ا در پاسهخ بهه رشایه  متفهاات، احسهاد ا عمهل حال ادا احساد دارد ا با احساد عمل مد

 (2 .4متفاامد دارد. )

عملنردههای االیهۀ متفهاامد  این ایده که ادا در اانواده ا کلیسا، به مردان ا زنان تفاوت در نقش:

 پ(12داده است. )

ها اعالم شده به کلیسها ۀن مفهوم کلرد چیای که به زباناسیلۀ ال دد که بهعخیۀ راح تفسیر زبانها:

 .چ(2 .30شود. )ناارش مد

عمل مدریجد ادا ا انسان که ما را بیشرت ا بیشرت از نناه ۀزاد سهااته ا در زنهدند ااقگهد  تقدیس:

 (23سازد. )مانند مسیح مد

عنوان دانهد )لالزهاً بههر مدااطر ننهاه ۀدم، نناهنهااین ایده که ادا همۀ انسانها را به تقصیر ارثی:

 (1پ.13شود(. )"م صیر االیه" به ۀن اشاره مد

 (1پ.13اصخالح دیدری برای "م صیر اراد". ) تقصیر اولیه:
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"نظریۀ کلرد منامل" یا این دیدناه کهه اجسهام بیجهان، االهین مهواد زنهده را بهه اجهود  تکامل بزرگ:

ای را که اکنون اجود دارند یا در نذشته چیاهای زندهۀاردند، که بگداً منثیر شد ا منون یافت ما همۀ 

 [(1.پ.]2چ.7اجود داشتند، مولید کند. )

نظریۀ کلرد منامل )همچنین مراجگه کنیهد بهه "منامهل بهارگ"( کهه بهه نهام چهارلا  تکامل داروینی:

در اصهل ا ، 1859مدهذاری شهد، کسهینه ایهن نظریهه را در سهال نرای بریتانیاید ناداراین، طزیگت

 (1.پ.2چ.7رشح داد. ) اسیلۀ ناینش طزیگدها بهمنشأ نونه

دههد، بهدان ایننهه ها رخ مداین دیدناه که پیرشفتهای کوچند در هریهک از نونهه تکامل کوچک:

 [(1.پ.]2چ.7های جدید به اجود ۀارند. )نونه

شنال حیات را اَ  این نظریه که ادا از فرایند منامل استفاده کرد ما یامد گرایی خداباورانه:تکامل

 .ب(2چ.7بر زمین ۀارد. )

ال ههدد یهها ارااح شههیخاند در یههک شههخص. موانههاید اههاص در مشههخیص مههأایر راح متییووز ارواح:

 (3الف.29)

 (3 . 1ست. )اای از دا بیانیه که یند مننر دیدری مجموعه تناقض:

کهردن ۀن ا اطاعهت از  لم ا انداه قلزد نسزت به نناه، منذیب ۀن ا مگهرهد االصهانه بهرای رهها توبه:

 ب(21مسیح. )

ۀسها )از جملهه: شهفا، نزهورت، کنهد بگضهد از عخایهای راحهاند مگجاهکسد که فنر مد گرایی:توقف

 ب(29زبانها ا مفسیر زبانها( با مرگ رسوطن ا منمیل کتاب م دد متوقف شد. )

کنهد ا ز نناه اشهاره مدبنار برد که به طهارت راحاند ا 5:3عزارمد که عیسد در یوحنا  تولد از آب:

 پ( 20(. )26-25:36با عمل مولد مازو ادا همراه است )م ایسه کنید با حاقیال 

ال هدد ا بهدان پهدر ۀسهای راحاین مگلهیم کتهاب م هدد کهه عیسهد بها عمهل مگجاه تولد از باکره:

 (1الف.14انساند در رَِحم مادرش مریم قرار نرفت. )
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ال هدد در نذاشهنت ولد مازه کهه نشهاندهندو ن هش اهاص راحاصخالح دیدری برای م تولود از روح:

 پ(20حیات راحاند جدید در ماست. )

نذارد؛ نهاهد ااقهات "مولهد دابهاره عمل رسری ادا که حیات راحاند جدیدی را در ما مد تولد تازه:

 (20شود. )یافنت" نامیده مد

کند کهه موسه  زو ادا اشاره مد( به عمل مولد ما8-3:3اصخالح کتاب م دسد )یوحنا  تولد دوباره:

 الف(20نذارد. )ۀن حیات راحاند جدیدی را در ما مد

 

 "ج"

رانهد ا اقتهد مسهیح این ۀموزو اشتزاه که ای نداران بگد از مرگ به جایداه ناۀنهاهد مد جان خفته:

 .ب(1پ.25یابند. )بازمد ایااند، ۀناهد شان رانردد ا ۀنها را برای حیات ابدی برمدبازمد

 (1 .11راد. )پذیر با "راح" بنار مدطور مزادلبخش لیرمادی انسان؛ به جان:

ای که ادا در اجودش هیچ ۀلاز، پایان یا لحظهات راد، ۀموزهاقتد در مورد ادا بنار مد جاودانگی:

 بیند، با این حال اقایع را در زمان دیهده ا در زمهانمتوالد ندارد ا همۀ زمانها را با اضوح ینسان مد

 (3 .4کند. )عمل مد

ناپههذیر بگضههد از رشایهه  یهها ایههن ایههده کههه اعهه ل، اقههایع ا مصههمی ت، نتههایج اجتناب ج:گرایووی:

 . (2پ.18مصمی ت پیش از ۀنهاست که مست ل از ارادو انسان است. )

مان دریافهت اهواهیم کهرد، جسهمد کهه "لیرمهادی" جسمد که در رسهتاایا ۀینهده جسم روحانی:

 (2الف.16اسخدو اواهد بود. )ال دد، مناسب ا پنه نسزت به هدایت راحنخواهد بود، بل

قدم نهاید در کاربرد فدیه. این در زمان بازنشت مسیح امفاق اواهد افتهاد ا زمانینهه  جالل یافنت:

دههد ایااند ا به جانشان پیوند مداا جسم ُمردو همۀ ای نداران از یامد دارانها را از مردنان برمد
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کند ا به این طریق، همامان بهه همهۀ ای نهداران، بهدنهای را مزدیل مد مۀ ای نداران زندها جسم ه

  (25کند. )قیام کردو کاملد را مانند بدن اود عخا مد

دهد عمل فدیۀ اا کامهل "نشسنت" مسیح بر دست راست ادا بگد از صگودش که نشان مد ُجلوس:

 (3ب.16شد ا اا بر جهان اقتدار یافت. )

اجهت ن قهوم اهدا. طرفهداران پرامسهتاند مگمیهد نهوزاد، مگمیهد را نشهانۀ اراد بهه  عت عهودی:جام

 (4ب. 27دانند. )"ج عت عهدی" قوم ادا مد

شهوند، بر اساد نظریۀ منامل، منانیسم کامالً مصادفد که اقتد سلولها منثیر مد جهش تصادفی:

مرین نونه، بدان هدایت یها ی حیات، از سادههاشود، با این نتیجه که همۀ نونهمفاامهاید ایجاد مد

 .ب(2چ.7اند. )طرح هوشمندانه شنل نرفته

 خ(33منان مجازات ۀناهانۀ ابدی برای رشیران. ) جهنم:

 

 "چ"

نیری اود، با استناد به ادعهاید کهه بهه ح ی هت استدطل برای اازات نتیجه چرخۀ باطل استدالل:

 (5الف.2نیری اابسته است. )این نتیجه

 

 "ح"

اجود داشنت یا باقد ماندن؛ در الهیات برای صحزت دربارو دایل بودِن ادا در  حارض در همه جا:

 ب(7ۀفرینش بنار رفته است. )

 (13 .5اِع ل قدرت ادا بر ال ت اش. ) حاکمیت:

یک ۀناهد لریهای از اجهود اهدا کهه همهۀ انسهانها از ۀن براوردارنهد.  حّس درونی نسبت به خدا:

 الف(4)
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کنهد، کهه مسهیح را از یافتۀ شهام اداانهد را موصهیف مدعزارمد که دیهدناه اصهالح ر روحوانی:حضو 

 (3پ.28داند. )کت در نان ا رشاب حاو مدطور ااص در هندام رش لحاظ راحاند ا به

این صفت ادا که اندازه یا ابگاد فضاید ندارد ا با همۀ اجودش در هر جهاید از فضها  حضور مطلق:

 (4 .4کند. )طور متفاات عمل مداین حال ادا در منانهای متفاات بهحاو است، با 

این دیدناه رایج پرامستان که نان ا رشاب در شام اداانهد، منهادی از بهدن ا اهون  حضور منادین:

 (.3پ.28اون مسیح باشد. ) نوعد حاای بدن امسیح است، به جای ایننه مزدیل شود یا به

یرت الهههد اههدا کههه اجههود همههۀ مخلوقههات را حفههظ کههرده ا از ای از مشههجنزههه حفووظ و نگهووداری:

 الف( 8کند. )اند، ندهداری مداصوصیامد که با ۀنها ۀفریده شده

صفت ادا که بها ۀن همیشهه بههرتین اههداف ا طری هها بهرای دسهتیابد بهه ایهن اههداف را  حکمت:

 (4ب. 5کند. )انتخاب مد

دهد اا برای همۀ کارههایش در جههان ههدفد یک جنزه از مشیرت الهد ادا که نشان مد حکومت:

 8کند. )کند یا همه چیا را در جهت مح ق اهداف اش هدایت مددارد ا با مشیرت الهد حنومت مد

 پ(

 

 "خ"

است که مگموطً ا نه همیشهه بهرای اشهاره بهه اهدای  theosدر عهدجدید، مرجمۀ کلمۀ یوناند  خدا:

 .الف(1ب.14پدر بنار رفته است. )

کند. این دیدناه که ادا جهان را ۀفریده، اما اکنون مست ی ً در ۀن داالت مند ی عقالنی:خداباور 

 ب(7)
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اسهت کهه مگمهوطً ا نهه همیشهه بهرای اشهاره بهه  kyriosدر عهدجدید، مرجمۀ کلمۀ یوناند  خداوند:

ار بنه yhwhمسیح بنار رفته است. در مرجمۀ یوناند عهدعتیق، این کلمه برای مرجمهۀ کلمهۀ عهای 

 .ب(1ب.14رفته، نام شخصد ادای قادر مخلق. )

 (11پ.5صفت ادا که با ۀن شدیداً از همۀ نناهان متنفر است. ) خشم:

های اصهلد، چیهای را کهه بهراالف ااقگیهت نوشتهاین ایده که کتاب م دد در دست خطاناپذیری:

 (1 .2کند. )باشد، مأیید مند

عمل اخا، ا درجۀ مخابق ۀن با ارادو منشوف ادا برای درجۀ ۀزادی کلیسا از ۀموزه ا  خلوص کلیسا:

 (1پ.26کلیسا. )

 

 "د"

شناسد ا همهۀ چیاههای ااقگهد ا ممنهن را در یهک این صفت ادا که اا کامالً اودش را مد دانش:

 (3ب. 5شناسد. )عمل ساده ا جاادانه مد

ی همهۀ انسهانها کهه رو رسنوشهت ابهدمرین اعالمیۀ عیسد مسیح درباۀارین ا اساسد داوری نهایی:

 الف(33دهد. )بگد از دارو هاار ساله ا شورشد که در پایان ۀن امفاق اواهد افتاد، رخ مد

 به "دااری نهاید" مراجگه کنید. داوری:

کنهد، کهه زیزهاید ا عزارمد که بهدنهای قیهام کهردو مها را در ۀینهده موصهیف مد در جالل برخاست:

جایداه متگال ا فرمانرااید بر ال تد اواهد بود کهه اهدا دراششد را نشان اواهد داد که شایستۀ 

 (2 .25.پ؛ 4الف.16به ما اواهد بخشید، شزیه بدن جالل یافتۀ مسیح اواهد بود. )

کند، کهه قهدرت ا قهورت عزارمد که بدنهای قیام کردو ما را در ۀینده موصیف مد در قدرت برخاست:

ینش انسههان بههرای جسههم مهها در نظههر داشههت. کههاملد را نشههان اواهههد داد کههه اههدا در هندههام ۀفههر

 (2 .25؛ 2الف.16)
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کند که مگت د اند عزارمد که دیدناه لومریها دربارو شام ادااند را موصیف مد در، با و تحِت عنوان:

شود، بلنه بهدن جسه ند مسهیح "در، بها، ا محهِت این نان ااقگاً به بدن جس ند مسیح مزدیل مند

 (2پ.28حاو است. )عنوان" نان در شام ادااند 

 (9ارمزاط شخصد ما با ادا. ) دعا:

دعوت کلرد انجیل از همۀ انسانها که از طریق اعالمیۀ انجیهل موسه  انسهانها انجهام  دعوت انجیل:

 الف(19عنوان "دعوت بیراند" نیا به ۀن اشاره شده است. )شود. بهمد

شهود. اعالمیۀ انساند انجیل اراهه مد اسیلۀدعوت کلرد انجیل از همۀ انسانها که به دعوت بیرونی:

موانند این دعهوت را رد عنوان "دعوت عام" یا "دعوت انجیل" به ۀن اشاره شده ا مردم مدهمچنین به

 الف(19کنند. )

اسیلۀ ۀن کند ا بهعمل ادای پدر که از طریق اعالمیۀ انساند انجیل صحزت مد دعوت تأثیرگذار:

 الف(19دهند. )بخش پاسخ مداواند که ۀنها با ای ن نجاتدمردم را طوری به طرف اود فرام

 الف(19اصخالح دیدری برای "دعوت مأایرنذار". ) دعوت درونی:

ای بههرای ح انیههت ایهه ن مسههیحد اسههت مهها ای کههه در پههد فههراهم کههردن دفاعیهههرشههته دفاعیووات:

 (1الف.1لیرای نداران را قانع کند. )

( ۀلهاز 1882–1800ه در قرن نوزدهم با مخالب جد.اِن. داربهد )یک نظام الهیامد ک گرایی:دوران

عنوان دا نهراه در ن شهۀ کلرهد های کلد این نظام، فرق بهین ارساهیهل ا کلیسها بههشد. در بین ۀموزه

ادا، ربوده شدن کلیسا پیش از مصیزت شدید، مح ق ااقگد نزومهای عهدعتیق دربهارو ارساهیهل در 

نرا" به طری های ادا در ارمزاط با قوم اش  دد به هفت داره یا "دارانۀینده ا م سیم ماریخ کتاب م

 (2پ. 32موجود است. )
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قتهد مسهیح بهه صهورت ا ذکهر شهده(،  5-4:20یهک دارو ههاار سهاله )در مناشهفه  دورۀ هزار سواله:

جس ند حاو شده ا در ۀرامش ا عدالت کامهل بهر زمهین سهلخنت اواههد کهرد )برنرفتهه از طمهین 

millennium( .)"32،"هاار سال) 

رسید کهه انسهان این مگلیم ارمدادۀمیا که عیسد ااقگاً انسان نزود، بلنه ف   به نظر مد دوِستیسوم:

 (5الف.14، "به نظر رسیدن، اینخور پدیدار شدن"(. )dekeoاست )برنرفته از فگل یوناند 

عنوان دا نیهرای لهاید بهه این ایده که ادا ا دنیای مادی )یا بگضهد از نیراههای رشیهر(، دوگانگی:

 ب(13ب؛ همچنین مراجگه کنید به 7جهان، از ازل در کنار هم بودند. )

 (1 .11سم ا جان/ راح. )ج -این دیدناه که انسان از دا بخش مشنیل شده باوری:دو بُن

این ایده که ادا رصیحاً هر کلمۀ کتاب م دد را به نویسندنان انسهاند اعهالم کهرد.  دیکته کردن:

 (6لف.ا2)

شود های اندلیسد کتاب م دد یافت مدکننده که در بگضد از مرجمهیک عزارت نمراه دیوزدگی:

خص کههامالً محههت مسههلر  یههک دیههو اسههت. اصههخالح یونههاند شههکنههد کههه ارادو ا ظههاهراً پیشههنهاد مد

daimonizomai ید یا مواند از مأایر مالیم به مأایر شدبهرت است "محت مأایر دیو" مرجمه شود که مد

 (3ح.10حمله اسگت یابد. )

(؛ ایهن اصهخالح در عهدجدیهد لالزهاً مهوارد daimonizomaiمحت مأایر دیو بودن )یونهاند:  دیوزده:

 (3ح.10دهد. )شدیدمر مأایر دیوها را نشان مد

  (10کنند. )فرشتدان رشیری که برعلیه ادا نناه کرده ا اکنون دامئاً در دنیا بدی مد دیوها:

 

 "ر"

این ۀموزه که ادا، ادای ح ی د است ا یهامد دانهش ا کهالم اا، ح ی هد ا مگیهار نههاید  :راستی

 (5ب.5ح ی ت است. )
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ربوده شدِن ای نداران بگد از مصیزت شدید ما با مسیح در هوا  ربوده شدن پس از مصیبت شدید:

در سلخنت ههاار سهاله  مالقات کنند، دقی اً چند لحظه قزل از ایننه مسیح با ۀنها به زمین بازنردد ما

افتهد(. نراید در جایداه ابدی امفهاق مددهد )یا از دیدناه مگت دین به ناهاارهسلخنت کنند، رخ مد

 چ(32)

ربهوده شهدن ای نهداران بهه ۀسه ن، اقتهد )بهر اسهاد ایهن ربوده شدن پیش از مصیبت شودید: 

 چ(32نردد. )دیدناه( مسیح مخفیانه پیش از مصیزت شدید بازمد

، "در ربهودن، قاپیهدن، بها اهود بهردن"( rapioباط بردن یا قاپیهدن )برنرفتهه از طمهین:  ده شدن:ربو 

 چ(32نردد، با اا باشند. )ای نداران که اقتد مسیح به زمین بازمد

 (6پ. 5نینوید ادا نسزت به کسانینه در مصیزت ا پریشاند هستند. )رحمت: 

دیهد کهه در مگهرض بهی ری، پیهری، زاال یها مهرگ برااسنت از مردنان در یهک حیهات ج رستاخیز:

 ( 2الف.16نیست. )

یک م ام مصدیق شده در کلیسای االیه. رسوطن عهدجدید، همتای انزیای عهدعتیق بودند  رسول:

 (1الف.30ا اقتدار داشتند که کالم کتاب م دد را بنویسند. )

گهال اهدا در جههان اسهت، یند از سه شخصیت مثلی  که کارش ۀشنار کردن حضور ف القدس:روح

 (17مخصوصاً در کلیسا. )

 (1 .11راد. )پذیر با "جان" بنار مدطور مزادلبخش لیرمادی انسان؛ به روح:

ای سااته نشده، هیچ بخش یها عنوان موجودی است که از هیچ مادهاین ۀموزه که ادا به روحانّیت:

یم، ا از هر نون اجود دیدهری برمهر اسهت. مان درکش کنموانیم با حوراد جس ندابگادی ندارد، مند

 (1الف.5)

راشد از زندند که بسیاری از راحتیهای دنیای مادی را رد کرده ا اننار نف  رسسختانه را  ریاضت:

  (7نیرد. )بنار مد
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 (4الف.10اشت. )ای که بر فرشتدان دیدر اقتدار دفرشته رئیس فرشتگان:

 

 "ز"

 (16چ. 5وشایند را در اود دارد. )صفت ادا که همۀ اصوصیات ا زیبایی:

 

 "س"

اصخالح دیدری بهرای دیهدناه اصهالحدرایان دربهارو مشهیرت الههد. ایهن اصهخالح نشهان  سازگاری:

 الف( 8دهد که حاکمیت الهد مخلق با ارزش انساند ا انتخابهای ااقگد انسان سازنار است. )مد

 .ب(3الف.10کنند. )را پرستش مد ادا ای از مخلوقات راحاند که نفته شده دامئاً دسته تافین:

کننهد، نظامد که در ۀن انتخابها ا مصمی ت انساند، ااقگاً هیچ مفاامد ایجاد مند گرایی:تنوشت

های کتاب م دد دربارو شوند که از قزل م ررر شده است. این با ۀموزهچون مساهل به جاید اتم مد

اد است، ۀموزه کنند ا عواقب هاید که در ۀن انسانها ااقگاً انتخاب مدمشیرت الهد ا برنایدند در مضر

 (1پ.18ااطر ۀن پاسخدو اواهند بود. )ااقگد دارد ا به

 (1 .11این دیدناه که انسان از سه بخش مشنیل شده: جسم، جان ا راح. ) باوری:سه بن

 (3پ.6این اعت اد که سه ادا هست. ) سه خداباوری:

 

 "ش"

ماند که عیسد به کلیسایش داد که اجرا کند. این فرمهان بایهد مرمزهاً در یند از دا فر  شام خداوند:

 (28ای از ادامۀ مشارکت با مسیح اجرا شود. )عنوان نشانهرسارس زندند مسیحی ن به

دههد، امها ینهد نیسهت کند که شزیه ۀن چیای است که ۀن را نشان مدبه چیای اشاره مد شباهت:

 (1پ.11انسان "به صورت ا شزیه به" ادا ۀفریده شد(. )، 26:1در پیدایش  demut)عای: 
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جایدهاهد کهه شهخص در زمهان بهیِن مهرگ اش ا بازنشهت مسهیح بهرای اعخهای  رشایط بینوابینی:

عنوان مانهد. در رشایه  بینهابیند، ای نهداران بههبدنهای قیام کردو جدید به ای نداران، در ۀنجها مد

 (25راحهاید بدان بدن جس ند هستند. )

ای از ۀزادی کامهل از منونهه عنوانکنهد، بههال دد که برای احیای سالمتد عمل مدعخیۀ راح فا:ش

 پ(30ضگف ا نامواند جس ند که مسیح با مرگ ا رستاایاش برای ما اریداری کرد. )

موانیم چیاهای ح ی د را دربارو ادا بدانیم کند که ما مدبه این ح ی ت اشاره مد پذیری:شوناخت

 ب(4را بشناسیم، نه ف   شناات ح ای د دربارو اا. )ا ادا 

 چ(10نام شخصد رِس دیوها. )شیطان: 

 

 "ص"

شهود کهه بهرای سهخندو قابهل درک دعا یها ستایشهد کهه بها سهیالبهاید بیهان مد صحبت به زبانها:

 (2 .30نیست. )

 (4ب. 5؛ 5ب. 5اصخالح دیدری برای راستد ادا. ) صداقت و راستگویی:

 (1ب.16عیسد از زمین به ۀس ن، چهل راز بگد از رستاایاش. ) برااسنت صعود:

کنهد، ازجملهه: اصوصیات شخصیت ادا که بهر برمهری کهلر اجهودش مأکیهد مد صفات اختصاری:

بهرد( ا ک ل )اا همۀ اصوصیات اوشایند را دارد(، متزارک )اا از یامد اصوصهیات اش لهذت مد

 چ(5زیزاید )اا جمیع چیاهای اوشایند است(. )

کنهد. جوانزد از شخصیت ادا که ااالقیهات یها ماهیهت ااالقهد اا را موصهیف مد صفات اخالقی:

 پ(5)

کنهد". جوانزد از شخصیت ادا که بیشرت با ما قسمت کرده یا به ما "منت ل مد پذیر:صفات انتقال

 پ( 4)
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 پ(4کند. )جوانزد از شخصیت ادا که کمرت با ما قسمت مد ناپذیر:صفات انتقال

 ب( 5کند. )جوانزد از شخصیت ادا که ماهیت دانش ا استدطل اا را موصیف مد فات عقالنی:ص

نیری ا اجهرای مصهمی ت جوانزد از شخصیت ادا که مربهوط بهه مصهمیم صفات مربوط به هدف:

  ( 5است. )

جوانزد از شخصیت ادا که حالت اساسد اجهودش را  کنند:صفاتی که وجود خدا را توصیف می

 الف(5کنند. )مدموصیف 

 پ(11ماهیت انسان، چناننه اا مانند اداست ا نشاندهندو اداست. ) صورت خدا:

مگلیم ارمدادۀمیای که مگت د است ادا ااقگاً سه شخصیت مت یا نیسهت، بلنهه ف ه   گرایی:صورت

شهود. ۀن را یک شخصیت است که در زمانهای مختلف در "حالتهای" مختلهف بهر انسهانها ظهاهر مد

 (1پ.6نامند. )لیانیسم هم مدسابِ 

 

 "ض"

دین" که پیش از بازنشت اانوی مسیح ظاهر اواهد شد ا باعه  رنهج ا جفهای "مرد بد ضّد مسیح:

شود. این اصخالح برای موصیف افراد دیدری بنار رفته کهه بها شدیدی شده ا موس  عیسد نابود مد

 . چ(3ح.31ستند. )کنند ا پیشدامان ضدر مسیح نهاید همسیح مخالفت زیادی مد

این ایده که کتهاب م هدد بهرای شهناات انجیهل، حفهظ حیهات راحهاند ا رضورت کتاب مقدس: 

ۀناهد از ارادو ادا واری است، اما برای ۀناهد از ایننه ادا اجود دارد یا ۀناهد از چیای دربهارو 

 ب(3شخصیت ا رشیگت ااالقد اا واری نیست. )
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 "ط"

های حیهات را ۀفریهد، کهه ه که ادا مست ی ً جهان ا بسهیاری از نونههاین دیدنا طرح هوشمندانه:

امفاقد به اجهود ۀمدنهد.  د جهشهای جدید از طریق فرایند مناملبراالف این دیدناه است که نونه

 .ب(2چ.7)

 "ع"

ا ( نناهان ما را ۀمرزیده شده ا عدالت مسیح ر 1عمل قانوند ا فوری ادا که با ۀن ) شمردگی:عادل

 (22کند. )ادل اعالم مد( ما را در نظر اود ع2داند ا ) ما مداز ۀنِ 

کنهد. کلیسهای نذارد ا ما را از دران مزدیل مددر ااقع عدالتد که ادا در ما مد عدالت القا شده:

کنهد کهه متفهاات از دیهدناه پرامسهتان شمردند را بر اساد این ال ا درک مدکامولیک رامد، عادل

داند که به ما نسهزت داده شهده ا اعالمیۀ قانوند ادا بر اساد عدالتد مدشمردند ر است که عادل

 پ(22است. )

 (9پ.5اصخالح دیدری برای عدالت ادا. ) عدالت یا پارسایی:

کند ا اهودش مگیهار نههاید حهقر اسهت. این صفت ادا که اا همیشه مخابق حقر عمل مد عدالت:

 ( 9پ.5)

شهوند ا ن بگد از مرگ ما مدمد کیفر اشم ادا را متحمهل مداین مگلیم که لیرای ندارا باوری:عدم

های ایهن مگلهیم مگت هد راند ا دیدر اجود ندارنهد. بگضهد از منونههشوند" یا از بین مدبگد "نابود مد

 خ(33افتد. )است که نابودی بالفاصله بگد از مرگ امفاق مد

 (1پ.28راد. )نار مداصخالحد که مگموطً در اشاره به شام ادااند ب عشاء ربّانی:

ال دد قدرت یافته ا در هر ادمت کلیسهاید بنهار همۀ مواناییهاید که از راح القدس:عطایای روح

 الف(29راد. )مد

 (4ب.8علت الهد، نادیدند ا هادی همۀ امفاقات. ) علّت اولیه:
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 (4ب.8کند. )اصوصیات ا اع ل مخلوقات که اقایگد را در جهان حاصل مد علت ثانویه:

 (4الف.3فرایند مفسیر یک منت از کتاب م دد. ) علم تأویل:

 (4الف.3مخالگۀ سزنهای صحیح مفسیر متون. ) علم تفسیر:

شناسد ا از همۀ چیاهای ااقگد ا ممنن بها یهک این صفت ادا که کامالً اودش را مدعلم مطلق: 

 (3ب. 5اده ا جاادانه ۀناه است. )عمل س

 "غ"

 (10پ.5باشد. )مئاً در پد محافظت از حرُمت اود مداین ۀموزه که ادا دا غیرت:

موان کامالً درک کرد. در مورد ادا، به ایهن مگناسهت کهه ههیچ چیهای را دربهارو مند غیرقابل درک:

 هد را دربهارو اهدا مهوانیم چیاههای ح یطور کامهل یها جهامع درک کهرد، انرچهه مدموان بهادا مند

 (1ب.4بدانیم. )

 "ف"

اسههیلۀ پردااههت فدیههه. نناهنههاران از اسههارت شههان در ننههاه ا شههیخان، به عمههل بازاریههد فدیووه:

 [(4.پ.]2پ.15)

 ح(22سازد. )اش مدعمل ادا که با ۀن ما را اعضای اانواده فرزند خواندگی:

یک موجود راحاند مخلوق، با قضاات ااالقد ا اسهتگداد زیهاد، امها بهدان بهدن جسه ند.  فرشته:

 الف(10)

نرفهت ا بگهد دابهاره از ۀب ید در عهدجدید که شخص کامالً در زیر ۀب قهرار مدشیوو مگم فرو رفنت:

 الف(27شد. )اار  مد

اند )لالزاً ااطر نناه ۀدم به ارث بردهۀلود یا یایل به نناه که همۀ انسانها بهماهیت نناه فساد ارثی:

( ما در ماهیت مان 1ست که )عنوان "ۀلودند االیۀ" به ۀن اشاره شده است(. این ایده مستلام ۀن ابه
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( مها در اعه ل مهان، کهامالً نهاموان از انجهام 2کامالً عاری از نینوید راحاند در ناد ادا هسهتیم ا )

 (2پ.13اع ل نینوی راحاند در ناد ادا هستیم. )

عنوان "نامواند کامل" به ۀن اشاره شهده ای که در این منت بهاصخالح سنرتد برای ۀموزه فساد کامل:

 .الف(2پ.13ست. )ا

ماهیت بدنهای قیام کهردو ۀینهدو مها کهه ماننهد بهدن قیهام کهردو مسهیح اواههد بهود ا  فسادناپذیر:

بنابراین استه نخواهد شد، پیر نخواهد شد یا در مگهرض ههیچ نهون بهی ری یها مهرض قهرار نخواههد 

 .پ(4الف.16نرفت. )

دههد کهه بخشهد از نجهات شه ر مداسیلۀ ۀن به انسانها برکهات بدفید ادا که به فیض مشرتک:

 الف(17نیست. )

اواند ا به ۀنها مولد مهازه طور مؤاری مردم را فرامداسیلۀ ۀن بهعمل ادا که به ناپذیر:فیض مقاومت

بخش پاسهخ اهواهیم داد. ایهن اصهخالح کنند که ما با ایه ن نجهاتبخشد که هر دا مضمین مدمد

طور دااطلزانهه ا ارادی بهه کند که انسانها بههاستنزاط مد راً ظاهنیرد، چون مفاهم قرار مدمورد سو 

 الف(20دهند. )انجیل پاسخ مند

عنوان "فهید اهاص" کند؛ بههفید ادا که انسانها را به سوی نجات هدایت مد بخش:فیض نجات

 الف(17هم شنااته شده است. )

 (6پ.5نینوید ادا نسزت به کسانینه ف   طیق مجازات هستند. ) فیض:

 "ق"

 (1 . 4نام دیدری برای صفت است الل یا اجود ازلد ادا. ) قائم به ذات:

موانهد کهلر ارادو م هدرد اش را اجهرا کنهد )برنرفتهه از طمهین: این صفت اهدا کهه مد قدرت مطلق:

omni همه، مخلق" ا" ،potens ( .)"13 .5"قدریند) 

 (13 .5اصخالح دیدری برای قدرت مخلق ادا. ) قدرت:
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اسامد دیدری برای قدرمهای شیخاند )ا شاید قدرمهای فرشتدان( در بگضهد از  و ریاستها: قدرتها

 (2خ.10ۀیات کتاب م دد. )

 (8پ. 5باشد. )این صفت ادا که اا از نناه جدا شده ا در پد جالل ا ُحرمت اود مد قّدوسیت:

هیهک قربهاند کهه اشهم اهدا را مه گرداند )کفواره(:قربانی که خشم خدا را برمی ل ا بهه ۀاهر متحمر

 [(4.ب.]2پ.15کند. )، اشم ادا را نسزت به ما به لخف مزدیل مدشود ا با این کارمد

مرگ مسیح بر رای صلیب، بر اساد این دیهدناه کهه اا جاایهد را کهه مها طیهق اش بهودیم،  قربانی:

 [(1.پ.]2پ.15پرداات. )

ست هر لحظه بازنردد ا مها اا ممنن  مواندکند که مسیح مدبه این ح ی ت اشاره مد الوقوع:قریب

 (1ح.31باید برای بازنشت اش در هر رازی ۀماده باشیم. )

عنوان اعالمیهۀ قهانوند اهدا شهمردند را بههمربهوط بهه رشح مهذاکرات قهانوند اسهت؛ عادل قضایی:

 الف(22کند. )منهاید ماهیت دراند یا شخصیت ما را مزدیل مندکرد که بهموصیف مد

 

 "ک"

اصخالحد در اشاره به نراهها یا اشخاصد که مزدأ ماریخد شان را به جنهزش مجدیهد تیک: کاریزما

دهنهد ا اواههان بنهارنیری همهۀ عخایهای راحهاند نسهزت مد 1970ا  1960کاریامامیک در دهۀ 

ال هدد بگهد از دهند دیدناههای متفاامد دربارو مگمیهد راحمذکور در عهدجدید هستند ا اجازه مد

 (29ال دد اجود داشته باشد. )ای از مگمید راحعنوان نشانها زبانها بهای ن ۀاردن 

یههک سههنرت الهیههامد کههه بههه نههام اصههالحدرای فرانسههوی قههرن شههانادهم، جههان کههالوین  کالوینیسووم:

( که بر حاکمیت ادا بر همه چیها ا نهامواند انسهان در انجهام اعه ل 1564–1509نامدذاری شد )

 (8کند. )کید مدنینوی راحاند در ناد ادا مأ
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عنوان ( عههدعتیق ا عهدجدیهد کهه از لحهاظ مهاریخد بههGrapheهای )یوناند نوشته کُتب مقدس:

 الف(2کالم منتوب ادا شنااته شده است. اصخالح دیدری برای کتاب م دد است. )

بهر  کردند ا اهدایک دسته از مخلوقات راحاند که قزالً از دِر ارادی با  عدن پاسزاند مد کروبیان:

 . الف(3الف. 10ۀنها سوار شده است. )

 (15کاری که مسیح با زندند ا مرگ اش انجام داد ما نجات ما را بدست ۀارد. ) کّفاره:

عنوان کاری که مسیح در زندند ا مرگ اش انجام داد ما با ایستادن در جایداه مها بهه کّفارۀ نیابتی:

 [(4.ب.]2پ.15)"جانشین" ما یا مناینده، نجات ما را بدست ۀارد. 

اواسهت این ایده که کتاب م هدد شهامل یهامد کهالم اداسهت کهه اا مد کفایت کتاب مقدس:

قوماش در هر مرحله از ماریخ فدیه ا بازارید، ۀن را داشته باشهند ا اکنهون ایهن شهامل یهامد کهالم 

 (پ3اداست که برای نجات، اعت د کامل به اا ا اطاعت کامل از اا به ۀن نیازمندیم. )

 (1الف.26ج عت کلر ای نداران ح ی د در همۀ اعصار. ) کلیسا:

بینهد، بینند. چون ف   ادا قلهب مها را مدکلیساید که مسیحیان بر رای زمین مد کلیسای مرئی:

 (2الف.26پ  کلیسای مرهد همیشه شامل مگدادی از لیرای نداران اواهد بود. )

 (2ف.ال26کلیسا از دیِد ادا. ) کلیسای نادیدنی:

ننهاهد کامهل یها ۀزادی از ننهاه ۀناهانهه بهرای مسهیحد در زنهدند این دیدناه کهه بدگرایی: کامل

 (4ب.23کنوند امنانپذیر است. )

این صفت اهدا کهه اا کهامالً همهۀ اصوصهیات برمهر را در ااتیهار دارد ا از همهۀ اصوصهیات  کامل:

 (14چ.5اوشایند براوردار است. )
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 "گ"

ایدو فرضد در نظریۀ مناملد که اندامهای زنده کهه بهرای محهی  شهان بسهیار این  گزینش طبیعی:

شهوند )همچنهین "ب های شوند، درحالینهه ب یهه نهابود مدمانند ا منثیر مدمناسب هستند، زنده مد

 [(1.پ. ]2چ.7شود( )مرین موجودات" نامیده مدمناسب

عنوان برنهد )لالزهاً بههننهاه ۀدم بهه ارث مدااطر نناه ا یایل به نناه که همۀ انسانها بهه گناه ارثی:

 پ(13شود"(. نناه اراد شامل م صیر اراد ا فساد اراد است. )"نناه االیه" به ۀن اشاره مد

عنوان "ننهاه اراهد" بهه ۀن اشهاره شهده ای که در ایهن مهنت بههاصخالح سنرتد برای ۀموزه گناه اولیه:

 پ(13االیه است. ) است. نناه االیه شامل م صیر االیه ا ۀلودند

ال هدد بهرای بداواهد لیرعادی ا عدم پهذیرش ارادی ا افهرتا بهر کهار راح گناه غیرقابل بخشوش:

 (5 .13نواهد دادن دربارو مسیح ا نسزت دادن ۀن به شیخان. )

 (4الف.14ود. )شموانست مرمنب نناه این ۀموزه که مسیح مند ناپذیری:گناه

 الف(13یگت ااالقد ادا در عمل، ندرش یا ماهیت. )هر کوماهد در مخابق با رش گناه:

کند که کهالم اش، اسیلۀ ۀن، ما را قانع مدماهیت اازات شخصد کتاب م دد که به گواه شخصی:

 (4الف.2کالم اداست. )

های باسههتاند متفههاات. کلهه ت متفههاات از یههک ۀیههۀ کتههاب م ههدد در نسههخه گونوواگونی موونت:

 .پ(2 .2)

یههای نظریۀ مناملد، فسیلها بگضد از ایژنیهای یک حیوان ا بگضهد از ایژندر  های انتقالی:گونه

دهند کهه انهر یافهت شهود، مهدارکد را بهرای نظریهۀ منهاملد فهراهم نونۀ پیرشفتۀ بگدی را نشان مد

 [(1.پ.]2چ.7کند. )بین انوان مختلف حیوانات را پُر مد کند ا شنافهای موجودمد
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 "م"

 دیدناه که مسیح بگد از دارو هاار ساله بهه زمهین بازاواههد نشهت. در ایهناین  گرایی:مابعد هزاره

دیدناه، دارو هاار ساله، عرص ۀرامش ا عدالت بر زمهین اسهت کهه بها پیرشهای انجیهل ا رشهد کلیسها 

 ب(32. )شود، اما نه با حضور جس ند مسیح در زمینحاصل مد

 ب(7ود است. )این دیدناه که جهان مادی منها جهان موج گرایی:ماّده

 بنار رفته، یگند "ادااند ما، بیا" ا اشتیاق شدید 22:16اصخالح اَرامد که در اال قرنتیان  ماراناتا:

 ب(31کند. )به بازنشت مسیح را ابراز مد

ازهت شهده اسهت.  20-18:28ۀارین فهرامین عیسهد بهه شهانردانش کهه در متهد  مأموریت بزرگ:

 (1پ.1)

ۀن کامالً از اودش ا همۀ چیاهاید کهه انگناسهد از شخصهیت اش صفت ادا که با  متبارک بودن:

 (15چ.5برد. )باشد، لذت مدمد

 ب(7اصخالحد برای موصیف ادا که عظیمرت از ال ت ا مست ل از ال ت است. ) متعال:

مواند ح ی ت باشد؛ یک منهاقد ظهاهری امها ای که ظاهراً متناقد است، اما مدبیانیه منا:متناقض

 (3 .1)لیرااقگد. 

پایهان اواههد بهود ا رشیهران ۀنهاه موصیف ماهیت مجازات در جهنم، که بد مجازات آگاهانۀ ابدی:

 خ(33اواهند بود. )

اره که مگت د است مسهیح بها مهرگ اش جهاای عادطنهۀ اهدا را  مجازات نیابتی: دیدناهد دربارو کفر

 [(4.ب.]2پ.15ا کرد. )ر عنوان جایدایند برای ما، این کار برای نناهان ما متحمل شد ا به

کنهد. دهران مدطور جاادانه اود را فدای دیای که ادا بهراد، ۀموزهاقتد برای ادا بنار مد محبت:

 (7پ.5)
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مصمیم حاک نۀ ادا پیش از ۀفهرینش کهه از بگضهیها رصفنظهر کنهد ا متأسهفانه مصهمیم  مردوّدیت:

ت اش را ۀشهنار کنهد. د ا درنتیجهه عهدالااطر نناهانشان مجهازات کنهبدیرد ۀنها را نجات ندهد ا به

 چ(18)

ااطر بهاید که پایان زندند جس ند ما که نتیجۀ اراد نناه به جهان بود. )برای مسیحد، به مرگ:

 الف(25برد.( )مسیح برای نناهامنان پرداات، مرگ ما را به حضور ادا مد

طور ینسهان در ااتیهار کلیسا بهاین دیدناه که همۀ عملنردها ا ن شهای اانواده ا طلبی: مساوات

دار شهدن(. مردان ا زنان است )لیر از مواردی که بهر اسهاد مفاامههای جسه ند اسهت، ماننهد بچهه

طور ااص مگت د است که شوهر در ازداا  ن ش رهای منحرصه بهه فهردی نهدارد ا طلزد بهمسااات

 .ذ(2پ.12ن ش اداره یا مگلیم کلیسا ف   مختص به مردان نیست. )

( اجودشان 1این ۀموزه که ادا دامئاً طوری در زندند همۀ مخلوقات حضور دارد که ) شّیت الهی:م

( در همهۀ کارهها بها 2کنهد؛ )اند، حفهظ مدکند ا اصوصهیامد را کهه بها ۀن ۀفریهده شهدهرا حفظ مد

ه ایهن شهنل بکند ما کاری کند که کند، اصوصیات مت یاشان را هدایت مدمخلوقات همناری مد

 (8مح رق رسانند. ) کند که اهداف اش را به( ۀنها را هدایت مد3ل کنند؛ ا )عم

هاره بها اهدا مصهالحه یها  مصالحه یا آشتی: رفع اصومت ا احیای مشارکت بین دا طهرف؛ مها در کفر

 [(3.پ.]2پ.15ۀشتد کردیم. )

ا عمهل  وعات مربهوط بهه ایه نموانهد مها را در موضهاین ایده که کتاب م هدد مند مصون از خطا:

 .الف(2 .2نمراه کند. )

که به داران سختد ا مصیزت شهدید پهیش از بازنشهت  21:24اصخالحد از متد  مصیبت شدید:

 چ( 32کند. )مسیح اشاره مد

جایداه شنااته شده ا َعلَند کسد که این حقر ا مسئولیت را دارد که اع ل ااصد را به نفع  مقوام:

 (3الف.29کلر کلیسا انجام دهد. )
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شود. مت یها کالم ادا در اشاره به افراد ااص که شامل کالم کتاب م دد هم مد شفۀ خاص:مکا

 (4ب.3شود. )طور کلد به همۀ انسانها داده مداز مناشفۀ عام که به

شناات اجود، شخصیت ا رشیگت ااالقد ادا که همۀ انسانها از طریق ۀفهرینش بهه  مکاشفۀ عام:

 (4ب.3یابند. )ۀن دست مد

این دیدناه که زنان ا مردان در ناد ادا ارزش ینسان، اما در ازداا  ا کلیسا ن شهای  گرایان:مکّمل

متفاات دارند؛ مخصوصاً ایننه در ازداا ، ن ش رهای منحرصه بهه فهردی بهه شهوهر ااتصهاص داده 

 .ذ(2پ.12شده ا بگضد از ن شهای اداره ا مگلیم در کلیسا به مردان ااتصاص داده شده است. )

یک دسته از مخلوقات راحاند که ظاهرشان مانند شیر، ناا، انسان ا ع اب بود که  جودات زنده:مو 

 .پ(3الف.10کنند. )نفته شده در اطراف مخت ادا پرستش مد

 (4الف.10شود. )دان ظاهر مدعنوان رها ارمش فرشترهی  فرشتدان که به میکائیل:

 

 "ن"

در انسان ا نامواند در انجام کارهای نینهو در نهاد اهدا  ف دان کامل نینوید راحاند ناتوانی کامل:

 .الف(2پ.13ده است(. )عنوان "فساد کامل" به ۀن اشاره ش)لالزاً به

اسیلۀ ۀن ذات کامل ا کلر اجود راحهاند اا هرنها موسه  مها قابهل صفت ادا که به نادیدنی بودن:

اهای مرهد ا مخلوقات بهه مها نشهان رؤیت نخواهد بود، با این حال ادا همچنان اود را از طریق چی

 (2الف.5دهد. )مد

این دیدناه که پیش از دااری نهاید ا جایداه ابهدی، سهلخنت ههاار سهالۀ مسهیح بهر  گرایی:ناهزاره

طور جس ند ا ااقگد اجود نخواهد داشت. در این دیدناه، مرجگهای کتهاب م هدد بهرای زمین، به

شههود. ف عرصهه حههاو کلیسههاید در نظههر نرفتههه مدبههرای موصههی 20دارو هههاار سههاله در مناشههفه 

 (1الف.32)
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ههن ۀارده اسهت. الزدیههه بهه ذال دد در عهدجدید، برای بیان چیای که اهدا فدعخیۀ راح نبّوت:

 الف(30)

اره کامالً واری نزود، اما بهه نتیجۀ رضورت مطلق: عنوان "نتیجهۀ" مصهمیم اهدا این دیدناه که کفر

ا کامالً واری بود، چون هیچ راه دیدهری لیهر از مهرگ ا رسهتاایا پرسه برای نجات بگضد از انسانه

 ب( 15ادا نزود ما ادا بتواند نناهناران را نجات دهد. )

عملهد در عههدعتیق کهه در ۀن االهین فرزنهد ههر نسهل از اهانوادو انسهاند، رههای  زادگی:نخست

 .الف(2پ.12اانواده را در ۀن نسل برعهده داشت. )

را متگلرق به کسد بدانید ا درنتیجه کهاری کنیهد کهه ۀن چیها بهه ۀن شهخص مگلرهق  ۀن نسبت دادن:

دانههد" ا بنههابراین ایههن ننههاه بههه مهها مگلرههق دارد. اههدا در یابههد. اههدا ننههاه ۀدم را متگلرههق بههه مهها "مد

کنهد کهه ایهن بهه مها داند ا بر این اسهاد اعهالم مدشمردند، عدالت مسیح را متگلرق به ما مدعادل

 پ(.22؛ 1پ.13ارد ا درنتیجه این عدالت به ما مگلرق دارد. )مگلرق د

بدعت قرن پنجم که مگلیم داد دا شخصیت جدانانهه در مسهیح بهود، یهک شخصهیت  گری:نستوری

 .ب(1پ.14انساند ا یک شخصیت الهد. )

عنوان ایژنیهای مت یا کلیسای ح ی هد. در سهنرت پرامسهتان، اینهها مگمهوطً بهه های کلیسا:نشانه

موعظۀ صحیح کالم ادا ا ادارو صهحیح ۀیینههای کلیسهاید )مگمیهد ا شهام اداانهد( شهنااته شهده 

 (1ب.26است. )

این نظریه که مرگ مسیح جریمۀ نناهان نزود، بلنه ف   نشاندهندو این بهود  نظریۀ تأثیر اخالقی:

رد، حتهد که چ در ادا عاشق انسانهاست، چون نشان داد که چ در ادا با رنجهایشان همدردی که

اره به ای بهرای دریافهت پاسهخ شهنرناارانۀ مها طراحهد شهده اسهت. عنوان منونهما حدر مرگ. پ  کفر

 [(2. . ]2پ.15)
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این نظریه که مرگ مسیح جریمۀ نناهان ما نزود، بلنه ادا این ح ی هت را نشهان  نظریۀ حکمرانی:

شهود، بایهد جاایهد ته مدداد که چون اا حاکم ااالقد جهان است، اقتد رشیگت اش زیر پها نذاشه

 [(4. .]2پ.15پرداات شود. )

دانهد. میلیهارد سهاله مد 4.5دانهد، شهاید نظریۀ ۀفرینش که زمین را بسیار پیر مد نظریۀ زمین پیر:

 (3چ.7)

داند، شاید م ریزهاً ده ههاار یها بیسهت نظریۀ ۀفرینش که زمین را نسزتاً جوان مد نظریۀ زمین جوان:

 (3چ.7هاار ساله. )

اره، مسیح فدیه ریۀ فدیه به شیطان:نظ ای را به شیخان پرداات مها مها این دیدناه اشتزاه که در کفر

 [(1. . ]2پ.15را از پادشاهد اا رهاید دهد. )

عنوان انسهان رای زمهین بهود، این نظریۀ اشتزاه کهه اقتهد مسهیح بهه نظریۀ خود را خالی ساخنت:

، که یگنهد "اهالد کهردن"(. kenooفته از فگل یوناند بگضد از صفات الهد اود را مسلیم کرد )برنر 

 (3ب.14)

هل نشهد،  نظریۀ منونه: اره جاای عادطنۀ اهدا بهرای نناهامنهان را متحمر این دیدناه که مسیح در کفر

طور کامهل بهه اهدا اعهت د ا اطاعهت ای برای ما فراهم کرد که بدانیم چدونه باید بهبلنه ف   منونه

 [(3. .]2پ.15منتهد شود. )کنیم، حتد انر به مرگ 

(. کتههاب م ههدد در Aparcheاالههین بخههش از محصههول رسههیده )یونههاند:  نوووبر )اولووین محصووول(:

دهد که بهدنهای قیهام ( نشان مد20:15عنوان "نوبر" )اال قرنتیان موصیف مسیح در رستاایاش به

 . پ(4الف.16هد بود. )اوا ایااند، مانند بدن مسیحکردو ما بگد از ایننه ادا ما را از مردنان برمد

این صفت ادا که اا مگیار نهاید نینوید است ا کلر کیستد اا ا کارهایش، سهاااار مأییهد  نیکویی:

 (6پ.5است. )
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جنزش الهیامد قرن بیسهتم کهه بها مگهالیم کهارل بهارت اراههه شهد. بهارت بهه جهای نظهر  نئواُرتدکس:

، مگلهیم داد کهه کهالم کتهاب م هدد در ارمدک  که همۀ کالم کتاب م دد موس  ادا اعهالم شهده

 (2الف.2شود. )رایاراید با ۀنها، برای ما به کالم ادا مزدیل مد

 

 "و"

بخشهد کهه بهه نیرد ا به ما مواناید مدکند ا بین ما ا ادا قرار مدن شد که عیسد اجرا مد واسطه:

 (2ب.9حضور ادا برایم. )

 (1 .4اصخالح دیدری برای است الل ادا. ) وجود ازلی:

بینیم که در زمانههای این ۀموزه که ادا به بخشهای مختلف م سیم نشده، با این حال ما مد وحدت:

 (5 .4شود. )متفاات بر صفات متفاات ادا مأکید مد

این ایده که کتاب م دد طوری نوشته شده که همۀ کسهانینه ۀنهرا بها کمهک  وضوح کتاب مقدس:

 (3الف.3، مگالیم اش را درک اواهند کرد. )ادا اوانده ا در پد پیرای از ۀن هستند

اش را انجهام اواههد داد. این صفت ادا که همیشه به حرفش عمهل اواههد کهرد ا اعهده وفواداری:

 (5ب.5)

 

 "ه"

یند از جوانب مشیرت الهد ادا که بها ۀن در همهۀ اعه ل بها مخلوقهات همنهاری کهرده ا  همزمانی:

 ب(8طور ااص عمل کنند. )هکند که باصوصیات مت یاشان را هدایت مد
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 "ی"

این دیدناه که انسان ف   از یک عنرص، یگند بدن جس ند سااته شده ا بدنش  باوری:یک بن

 (1 .11ه ن شخص است. )

بدعت قرن پنجم که مگت د بود مسیح ف   یک ماهیت داشت که مرکیزد از  پنداری:یک ذات

 .پ(1پ.14"ماهیت"(. ) physis"یک" ا  monos ماهیت الهد ا انساند بود )برنرفته از یوناند

ا لیره(، که در ااقع یگند  16:3)یوحنا  monogenesمرجمۀ اشتزاه کلمۀ یوناند  یگانه مولود:

ۀ نظیر" یا "منحرص به فرد". ۀریانها از این کلمه برای اننار الوهیت مسیح استفاده کردند، اما ب ی"بد

 (2پ.6عنوان پرس با پدر در ارمزاط بود. )زل بهکلیسا اینخور درک کردند که پرس از ا

پنداری، به نام راهب قرن پنجم، یگند یومیِن  اصخالح دیدری برای یک ذات یوتِکیانیسم:

(Eutyches) ( .1پ. 14نامدذاری شده است)پ. 

Ex nihilo  :کند که "از عزارت طمین به مگنای "از هیچ". به ۀفرینش جهان موس  ادا اشاره مد

 (1الف.7" یا بدان استفاده از مواد موجود قزلد ۀفرید. )هیچ

Ex opere operato  : عزارت طمین به مگنای "با کاِر انجام شده". این عزارت در مگلیم کامولیک

ااطر عمل رامد بنار رفته ما نشان دهد که ۀیینهای کلیساید )از جمله مگمید یا عشا  ربراند( به

کنندنان اابسته نیست. ین مأایرنذاری به ندرش دراند ای ن رشکتانجام شده، مأایرنذارند ا ا

 (1پ.28)

Homoiousios : کلمۀ یوناند به مگنای "از ذات مشابه" که موس  ۀریود در قرن چهارم بنار رفت ما

طزیگد بود، اما با ادای پدر، ذات ینساند نداشت. مأیید کند که مسیح یک موجود ۀس ند مافوق

 (2پ.6)

Homoousios : یک کلمۀ یوناند به مگنای "از ذات ینسان"، که در اعت ادنامۀ نی یه ذکر شد ما

 امالًمگلیم دهد که مسیح از ذات کامالً ینساند با ادای پدر براوردار بود ا بنابراین کامالً ادا ا ک

 (2پ.6انسان بود. )

Paedobaptism : یا مگمید نوزادان: عمل مگمید نوزادان )پیشوندpaido رنرفته از یوناند بpais 

 (4ب.27"بچه" است(. )
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 فهرست راهنمای عبارات کتاب مقدسی مورد بحث
 رست ذکر نشده است.اند، در این فهعزارات کتاب م دد که بدان مفسیر در منت بازنو شده

 

 پیدایش

 1:1پیدایش 

 3-1:1پیدایش 

 2:1پیدایش 

 5:1پیدایش 

 24:1پیدایش 

 25:1پیدایش 

 26:1پیدایش 

 27:1یدایش پ

 31:1پیدایش 

 7:2پیدایش 

 37-15:2پیدایش 

 17:2پیدایش 

 18:2پیدایش 

 23-18:2پیدایش 

 20-19:2پیدایش 

 21:2پیدایش 

 22-21:2پیدایش 

 23:2پیدایش 

 24:2پیدایش 

 19-1:3پیدایش 

 4:3پیدایش 

 5:3پیدایش 

 9:3پیدایش 
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 16:3پیدایش 

 19-18:3پیدایش 

 20:3پیدایش 

 22:3پیدایش 

 2-1:5یش پیدا

 2:5پیدایش 

 6:9پیدایش 

 7:11پیدایش 

 13:16پیدایش 

 14:18پیدایش 

 5:39پیدایش 

 5:45پیدایش 

 20:50پیدایش 

 

 خروج

 6-2:3ارا  

 21:4ارا  

 3:7ارا  

 15:8ارا  

 12:9ارا  

 16:9ارا  

 20:10ارا  

 6-4:19ارا  

 4:20ارا  

 16:20ارا  

 17:20ارا  

 22-20:23ارا  
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 33:26ارا  

 14-9:32 ارا 

 

 اعداد

  35:22اعداد 

 19:23اعداد 

 تثنیه

 7-6:6مثنیه 

 14:10مثنیه 

 29:29مثنیه 

 

 داوران

 2-1:2دااران 

 4دااران 

 11:6دااران 

 

 اول سموئیل

 4:4اال سموهیل 

 

 دوم سموئیل

 23:12دام سموهیل 

 

 اول پادشاهان

 27:8اال پادشاهان 

 

 دوم پادشاهان

 17:6دام پادشاهان 
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 7:20ن دام پادشاها

 

 اول تواریخ

 1:21اال مواریخ 

 

 دوم تواریخ

 14:7دام مواریخ 

 13-12:16دام مواریخ 

 

 نحمیا

 6:9نحمیا 

 

 ایوب

 6:1ایوب 

 22-21:1ایوب 

 4:33ایوب 

 26:36ایوب 

 16:37ایوب 

 32-31:38ایوب 

 2:40ایوب 

 9-8:40ایوب 

 

 مزامیر

 4-3:10مامور 

 6:12مامور 

 1:14مامور 

 11:16مامور 
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 1:19 مامور

 2-1:19مامور 

 7:19مامور 

 10:22مامور 

 6:33مامور 

 11:33مامور 

 7-6:45مامور 

 5:51مامور 

 1:53مامور 

 2:90مامور 

 4:90مامور 

 27-25:102مامور 

 1:110مامور 

 18-17:115مامور 

 1:119مامور 

 130:119مامور 

 160:119مامور 

 8-7:139مامور 

 10-7:139مامور 

 

 امثال

 29:15امثال 

 2:16ثال ام

 

 جامعه

 5:1جامگه 
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 اشعیا

 8:6اشگیا 

 15-12:14اشگیا 

 6-1:38اشگیا 

 7:43اشگیا 

 10-9:46اشگیا 

 5-4:53اشگیا 

 7-6:55اشگیا 

 2:59اشگیا 

 10:61اشگیا 

 10:63اشگیا 

 17:65اشگیا 

 20:65اشگیا 

 22:66اشگیا 

 

 ارمیا

 24-23:9ارمیا 

 9:17ارمیا 

 24-23:23ارمیا 

 27:32ارمیا 

 

 یالحزق

 14-5:1حاقیال 

 11:33حاقیال 

 27-26:36حاقیال 
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 دانیال

 14-13:7دانیال 

 

 یوئیل

 29-28:2یوهیل 

 

 عاموس

 4-1:9عامود 

 

 یونس

 1:3یون  

 4:3یون  

 

 صفنیا

 18-17:3صفنیا 

 

 زکریا

 1:3زکریا 

 

 مالکی

 6:3مالکد 

 

 متی

 25-18:1متد 

 3:3متد 

 17-16:3متد 

 11-1:4متد 
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 4:4متد 

 11:4متد 

 24:4تد م

 8:5متد 

 19:5متد 

 22:5متد 

 24-23:5متد 

 44:5متد 

 45-44:5متد 

 48:5متد 

 9:6متد 

 10:6متد 

 11:6متد 

 12-11:6متد 

 12:6متد 

 14-13:7متد 

 23-21:7متد 

 23-22:7متد 

 17-16:8متد 

 4-2:10متد 

 22:10متد 

 28:10متد 

 19:11متد 

 22:11متد 

 26-25:11متد 

 28:11متد 

 29-28:11متد
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 32-31:12متد 

 18:16متد 

 23:16متد 

 7:18متد 

 10:18متد 

 20:18متد 

 37:22متد 

 46-41:22متد 

 23:23متد 

 4-1:24متد 

 12:24متد 

 31-15:24متد 

 29:24متد 

 44:24متد 

 13:25متد 

 30:25متد 

 36:25متد 

 41:25متد 

 29-26:26متد 

 29:26متد 

 38:26متد 

 39:26متد 

 46:27متد 

 18:28متد 

 19:28 متد
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 مرقس

 5:1مرق  

 10:1مرق  

 7-5:2مرق  

 8:2مرق  

 21:3مرق  

 30-29:3مرق  

 6-5:4مرق  

 17-16:4مرق  

 20-1:5مرق  

 48:9مرق  

 45:10مرق  

 24:11مرق  

 30:12مرق  

 6-5:13مرق  

 32:13مرق  

 33-32:13مرق  

 24:15مرق  

 16:16مرق  

 

 لوقا

 3-1:1لوقا 

 15:1لوقا 

 35-34:1لوقا 

 47-46:1قا لو 

 11:2لوقا 

 13-1:4لوقا 
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 14:4لوقا 

 40:4لوقا 

 36-35:6لوقا 

 29:7لوقا 

 35:7لوقا 

 23:9لوقا 

 29-28:10لوقا 

 10-9:11لوقا 

 10:12لوقا 

 40:12لوقا 

 48-47:12لوقا 

 10:15لوقا 

 15:16لوقا 

 26-24:16لوقا 

 17-16:19لوقا 

 17:19لوقا 

 23-20:19لوقا 

 47:20لوقا 

 28:21لوقا 

 20:22لوقا 

 22:22لوقا 

 64:22لوقا 

 43:23لوقا 

 46:23لوقا 

 32-13:24لوقا 

 25:24لوقا 

 26-25:24لوقا 
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 39:24لوقا 

 47-46:24لوقا 

 51-50:24لوقا 

 

 یوحنا

 2-1:1یوحنا 

 4-1:1یوحنا 

 3:1یوحنا 

 6:1یوحنا 

 9:1یوحنا 

 18-9:1یوحنا 

 12-11:1یوحنا 

 12:1یوحنا 

 13:1یوحنا 

 14:1یوحنا 

 18:1حنا یو 

 2:3یوحنا 

 8-3:3یوحنا 

 5:3یوحنا 

 7-5:3یوحنا 

 8:3یوحنا 

 16:3یوحنا 

 17-16:3یوحنا 

 18:3یوحنا 

 36:3یوحنا 

 21:4یوحنا 

 24:4یوحنا 
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 24:5یوحنا 

 29-28:5یوحنا 

 59-27:6یوحنا 

 37:6یوحنا 

 40-38:6یوحنا 

 44:6یوحنا 

 57-53:6یوحنا 

 70:6یوحنا 

 37:7یوحنا 

 12:8یوحنا 

 29:8حنا یو 

 32-31:8یوحنا 

 44:8یوحنا 

 56:8یوحنا 

 58:8یوحنا 

 27:10یوحنا 

 29-27:10یوحنا 

 30:10یوحنا 

 16:12یوحنا 

 27:12یوحنا 

 7:13یوحنا 

 21:13یوحنا 

 3-2:14یوحنا 

 3:14یوحنا 

 6:14یوحنا 

 6:14یوحنا 

 9:14یوحنا 
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 14-13:14یوحنا 

 16:14یوحنا 

 26:14یوحنا 

 31:14یوحنا 

 7-1:15یوحنا 

 4:15یوحنا 

 5:15یوحنا 

 16:15یوحنا 

 20:15یوحنا 

 26:15یوحنا 

 7:16یوحنا 

 13:16یوحنا 

 14-13:16یوحنا 

 24-23:16یوحنا 

 3:17یوحنا 

 5:17یوحنا 

 17:17یوحنا 

 24:17یوحنا 

 11:19یوحنا 

 30:19یوحنا 

 33-31:19یوحنا 

 16-14:20یوحنا 

 19:20یوحنا 

 26:20یوحنا 

 27:20یوحنا 

 28:20حنا یو 
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 اعامل

 1:1اع ل 

 8:1اع ل 

 11-9:1اع ل 

 11:1اع ل 

 24:1اع ل 

 4:2اع ل 

 6:2اع ل 

 11:2اع ل 

 18-16:2اع ل 

 23:2اع ل 

 41:2اع ل 

 6:3اع ل 

 7:4اع ل 

 27:4اع ل 

 28-27:4اع ل 

 4-3:5اع ل 

 38:7اع ل 

 56-55:7اع ل 

 56:7اع ل 

 2:8اع ل 

 7:8اع ل 

 12:8ل اع 

 19:8اع ل 

 16-10:9اع ل 

 38:10اع ل 

 44:10اع ل 
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 48-44:10اع ل 

 15:12اع ل 

 48:13اع ل 

 17-16:14اع ل 

 17:14اع ل 

 14:16اع ل 

 15-14:16اع ل 

 18:16اع ل 

 34-32:16اع ل 

 23-22:17اع ل 

 25-24:17اع ل 

 31-30:17اع ل 

 11-9:18اع ل 

 26:18اع ل 

 21:20اع ل 

 32:20اع ل 

 4:21اع ل 

 11-10:21اع ل 

 11:21اع ل 

 14:24اع ل 

 27:26اع ل 

 19-17:28اع ل 

 

 رومیان

 21-19:1رامیان 

 20:1رامیان 

 21:1رامیان 
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 25:1رامیان 

 32:1رامیان 

 5:2رامیان 

 6:2رامیان 

 11-6:2رامیان 

 15-14:2رامیان 

 15:2رامیان 

 19-17:2رامیان 

 29-28:2رامیان 

 4:3رامیان 

 12:3رامیان 

 22-21:3رامیان 

 24-23:3رامیان 

 25:3رامیان 

 26-25:3رامیان 

 26:3رامیان 

 28:3رامیان 

 3:4رامیان 

 5:4رامیان 

 6:4رامیان 

 12-11:4رامیان 

 16:4رامیان 

 25:4رامیان 

 8:5رامیان 

 12:5رامیان 

 21-12:5رامیان 

 15:5رامیان 
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 16:5رامیان 

 19-18:5رامیان 

 19:5یان رام

 11-1:6رامیان 

 4-3:6رامیان 

 11:6رامیان 

 13-11:6رامیان 

 18-11:6رامیان 

 13-12:6رامیان 

 14:6رامیان 

 16:6رامیان 

 23:6رامیان 

 18:7رامیان 

 1:8رامیان 

 8:8رامیان 

 10:8رامیان 

 13:8رامیان 

 16:8رامیان 

 21-19:8رامیان 

 23:8رامیان 

 28:8رامیان 

 30-28:8رامیان 

 29:8یان رام

 30-29:8رامیان 

 30:8رامیان 

 34-33:8رامیان 

 8-7:9رامیان 
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 13-11:9رامیان 

 24-14:9رامیان 

 17:9رامیان 

 22-17:9رامیان 

 20-19:9رامیان 

 24-19:9رامیان 

 23-22:9رامیان 

 17-13:10رامیان 

 14:10رامیان 

 2-1:11رامیان 

 6-5:11رامیان 

 26-25:11رامیان 

 8-6:12رامیان 

 1:13یان رام

 17:14رامیان 

 4:15رامیان 

 7:16رامیان 

 

 اول قرنتیان

 7:1اال قرنتیان 

 9:1اال قرنتیان 

 16:1اال قرنتیان 

 30:1اال قرنتیان 

 11-10:2اال قرنتیان 

 12-10:2اال قرنتیان 

 11:2اال قرنتیان 

 14:2اال قرنتیان 
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 12:3اال قرنتیان 

 15-12:3اال قرنتیان 

 15:3اال قرنتیان 

 16:3قرنتیان  اال

 5:4اال قرنتیان 

 4:5اال قرنتیان 

 5:5اال قرنتیان 

 3:6اال قرنتیان 

 11:6اال قرنتیان 

 7:7اال قرنتیان 

 15-10:7اال قرنتیان 

 25:7اال قرنتیان 

 34:7اال قرنتیان 

 3:8اال قرنتیان 

 6:8اال قرنتیان 

 16:10اال قرنتیان 

 17:10اال قرنتیان 

 16-2:11اال قرنتیان 

 3:11قرنتیان  اال

 9-8:11اال قرنتیان 

 9:11اال قرنتیان 

 10:11اال قرنتیان 

 12-11:11اال قرنتیان 

 29-27:11اال قرنتیان 

 6-4:12اال قرنتیان 

 7:12اال قرنتیان 

 10-8:12اال قرنتیان 
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 9:12اال قرنتیان 

 11:12اال قرنتیان 

 12:12اال قرنتیان 

 27-12:12اال قرنتیان 

 18:12اال قرنتیان 

 28:12اال قرنتیان 

 30-29:12اال قرنتیان 

 30:12اال قرنتیان 

 31:12اال قرنتیان 

 13-8:13اال قرنتیان 

 9:13اال قرنتیان 

 10:13اال قرنتیان 

 13:13اال قرنتیان 

 1:14اال قرنتیان 

 2:14اال قرنتیان 

 5:14اال قرنتیان 

 19-13:14اال قرنتیان 

 14:14اال قرنتیان 

 15:14اال قرنتیان 

 23-22:14اال قرنتیان 

 25:14اال قرنتیان 

 28-27:14اال قرنتیان 

 38-29:14اال قرنتیان 

 30:14اال قرنتیان 

 31-30:14اال قرنتیان 

 35-33:14اال قرنتیان 

 38-36:14اال قرنتیان 



 

 

 
874 

 37:14اال قرنتیان 

 38:14اال قرنتیان 

 3:15اال قرنتیان 

 58-12:15اال قرنتیان 

 19-17:15اال قرنتیان 

 20:15اال قرنتیان 

 22:15اال قرنتیان 

 25-23:15اال قرنتیان 

 25:15اال قرنتیان 

 44-42:15اال قرنتیان 

 45:15اال قرنتیان 

 47:15اال قرنتیان 

 49:15اال قرنتیان 

 53:15اال قرنتیان 

 58:15اال قرنتیان 

 

 دوم قرنتیان

 18:3دام قرنتیان 

 8:5دام قرنتیان 

 10-9:5دام قرنتیان 

 10:5م قرنتیان دا 

 1:7دام قرنتیان 

 10-9:7دام قرنتیان 

 9:8دام قرنتیان 

 4:10دام قرنتیان 

 2:11دام قرنتیان 

 3:11دام قرنتیان 
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 15:11دام قرنتیان 

 4:12دام قرنتیان 

 14:13دام قرنتیان 

 

 غالطیان

 16:2لالطیان 

 27:3لالطیان 

 28-27:3لالطیان 

 28:3لالطیان 

 5-4:4لالطیان 

 9:4لالطیان 

 18-16:5لالطیان 

 22:5لالطیان 

 23-22:5لالطیان 

 

 افسسیان

 4-3:1افسسیان 

 4:1افسسیان 

 6-4:1افسسیان 

 5:1افسسیان 

 6-5:1افسسیان 

 11:1افسسیان 

 12:1افسسیان 

 14-13:1افسسیان 

 20-19:1افسسیان 

 1:2افسسیان 

 3:2افسسیان 
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 6-5:2افسسیان 

 6:2افسسیان 

 9-8:2افسسیان 

 16-12:2افسسیان 

 6:3افسسیان 

 10:3افسسیان 

 15-14:3افسسیان 

 6-4:4افسسیان 

 11:4افسسیان 

 16-15:4افسسیان 

 26:4افسسیان 

 30:4افسسیان 

 25:5افسسیان 

 27-26:5افسسیان 

 12:6افسسیان 

 

 فیلیپیان

 23:1فیلیپیان 

 8-4:2فیلیپیان 

 9-8:2فیلیپیان 

 13-12:2فیلیپیان 

 13:2فیلیپیان 

 9:3فیلیپیان 

 10:3فیلیپیان 

 14-13:3فیلیپیان 

 19:3فیلیپیان 

 19:4فیلیپیان 
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 کولسیان

 6-5:1کولسیان 

 15:1کولسیان 

 16:1کولسیان 

 17:1کولسیان 

 23-22:1کولسیان 

 23:1کولسیان 

 9:2کولسیان 

 12-11:2کولسیان 

 17:2کولسیان 

 4-1:3کولسیان 

 10:3کولسیان 

 19-18:3کولسیان 

 25:3کولسیان 

 نیکیاناول تسالو 

 4-2:1اال مسالونینیان 

 5-4:1اال مسالونینیان 

 9:1اال مسالونینیان 

 13:4اال مسالونینیان 

 17-14:4اال مسالونینیان 

 17-16:4اال مسالونینیان 

 3:5اال مسالونینیان 

 21-19:5اال مسالونینیان 

 23:5اال مسالونینیان 
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 دوم تسالونیکیان

 10-1:2دام مسالونینیان 

 13:2ینیان دام مسالون

 14:2دام مسالونینیان 

 

 اول تیموتاوس

 11:1اال میمومااد 

 4:2اال میمومااد 

 15-11:2اال میمومااد 

 13:2اال میمومااد 

 2:3اال میمومااد 

 5:3اال میمومااد 

 5-4:4اال میمومااد 

 10:4اال میمومااد 

 14:4اال میمومااد 

 2-1:5اال میمومااد 

 18:5اال میمومااد 

 15:6اد اال میموما

 17:6اال میمومااد 

 دوم تیموتاوس

 6:1دام میمومااد 

 10:2دام میمومااد 

 19:2دام میمومااد 

 5-1:3دام میمومااد 

 13-12:3دام میمومااد 

 15:3دام میمومااد 

 16:3دام میمومااد 
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 4-3:4دام میمومااد 

 

 تیتوس

 2:1میتود 

 6:1میتود 

 12:1میتود 

 15:1میتود 

 5:3میتود 

 

 ع:انیان

 3:1عاانیان 

 8:1عاانیان 

 10:1عاانیان 

 12-11:1عاانیان 

 12:2عاانیان 

 15:2عاانیان 

 17:2عاانیان 

 18:2عاانیان 

 14:3عاانیان 

 16-15:4عاانیان 

 8:5عاانیان 

 9-8:5عاانیان 

 14:5عاانیان 

 6-4:6عاانیان 

 8-4:6عاانیان 

 18:6عاانیان 

 28-25:9عاانیان 
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 19:10عاانیان 

 27-26:10عاانیان 

 31-26:10عاانیان 

 3:11عاانیان 

 13:11عاانیان 

 17:11عاانیان 

 1:12عاانیان 

 2-1:12عاانیان 

 6:12عاانیان 

 10-9:12عاانیان 

 16:12عاانیان 

 23:12عاانیان 

 2:13عاانیان 

 8:13عاانیان 

 

 یعقوب

 13:1یگ وب 

 14-13:1یگ وب 

 18-17:1یگ وب 

 18:2 یگ وب

 19:2یگ وب 

 24:2یگ وب 

 26:2یگ وب 

 1:3یگ وب 

 2:4یگ وب 

 7:4یگ وب 

 15:4یگ وب 

 15:5یگ وب 
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 اول پرتس

 2:1اال پرتد 

 3:1اال پرتد 

 5:1اال پرتد 

 8:1اال پرتد 

 19:1اال پرتد 

 21:2اال پرتد 

 24:2اال پرتد 

 7:3اال پرتد 

 12:3اال پرتد 

 20-18:3اال پرتد 

 19:3اال پرتد 

 21:3ل پرتد اا 

 6:4اال پرتد 

 10:4اال پرتد 

 11:4اال پرتد 

 

 دوم پرتس

 10-5:1دام پرتد 

 21-19:1دام پرتد 

 4:2دام پرتد 

 10-9:2دام پرتد 

 2:3دام پرتد 

 7:3دام پرتد 

 8:3دام پرتد 

 9:3دام پرتد 

 10-9:3دام پرتد 
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 10:3دام پرتد 

 13:3دام پرتد 

 16-15:3دام پرتد 

 

 اول یوحنا

 5:1نا اال یوح

 8:1اال یوحنا 

 9:1اال یوحنا 

 2:2اال یوحنا 

 6-4:2اال یوحنا 

 13:2اال یوحنا 

 18:2اال یوحنا 

 2:3اال یوحنا 

 4:3اال یوحنا 

 6:3اال یوحنا 

 8:3اال یوحنا 

 9:3اال یوحنا 

 10:3اال یوحنا 

 22-21:3اال یوحنا 

 3-2:4اال یوحنا 

 4:4اال یوحنا 

 6:4اال یوحنا 

 8:4اال یوحنا 

 9:4اال یوحنا 

 10:4اال یوحنا 

 1:5اال یوحنا 

 15-14:5اال یوحنا 
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 18:5اال یوحنا 

 19:5اال یوحنا 

 20:5اال یوحنا 

 

 یهودا

 4یهودا 

 6یهودا 

 21-20یهودا 

 25یهودا 

 

 مکاشفه

 8:1مناشفه 

 1:2مناشفه 

 7:2مناشفه 

 8:2مناشفه 

 9:2مناشفه 

 12:2مناشفه 

 27-26:2مناشفه 

 9:3مناشفه 

 10:3ه مناشف

 19:3مناشفه 

 8-6:4مناشفه 

 9:6مناشفه 

 11-9:14مناشفه 

 4-1:19مناشفه 

 9:19مناشفه 

 10-1:20مناشفه 
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 4:20مناشفه 

 10:20مناشفه 

15-11:20مناشفه 

 12:20مناشفه 

13-12:20مناشفه 

 1:21مناشفه 

 2-1:22مناشفه 

 4:22مناشفه 

 11:22مناشفه 

 13:22مناشفه 

 17:22مناشفه 
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