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  مۀ مترجممقد

  رسید از دست محبوبی به دستم  گلی خوشبوي در حمام روزي

  

بلکـه در یـک محفـل     ،اما در حمام نبودم که این گلِ خوشـبو بـه دسـتم رسـید    

نوشـته  » و اینـک سـؤاالت نیکـو   «دوست من کتابی تحت عنوان  دوستانه بودم.

داز و به این کتـاب بیانـ   فالنی نظري«پرفسور چارلز اسپرول به من داد و گفت 

  »...ببین تا چه اندازه مفید به حال مسیحیان ایران است.

و من نگاهی به کتاب افکندم... نگاه افکندن همان شد و غـرق شـدن در آن   

او بـه انبـوه    هـاي متـین   و قلم جادوئی دکتر اسـپرول و پاسـخ  همان! نثر شیوا 

جویان آن سوي آبها، مرا برآن داشـت کـه ایـن     سؤاالت مطرح شده توسط حق

زبانان نیز  جویان این سو نیز ترجمه کنم، باشد که ما فارسی کتاب را براي حق

  اي بجوئیم. از این گنج شایگان بهره

پرسـندگان بارهـا   دکتر اسپرول در این کتاب در ضمن پاسخ به سؤاالت 

نموده بود، این بـراي مـن کـه    » بنیادها«ها به نام  اشاره به یک سري سخنرانی

هـاي او   اي بود که گنجینه گرانبهائی از سـخنرانی  دم مژدهشیفته قلم او شده بو

رسی یابم  نبها دستاموجود است و بدین ترتیب برآن شدم تا به این گنجینه گر

  و به ترجمه آنها بپردازم.

ــافتم و حاصــل آن کتــابی اســت کــه اینــک در اختیــار   ســرانجام آن را ی

  جویان عزیز قرار گرفته است. حق

هـا پیداسـت، مـراد از ایـن سلسـله       سلسله سخنرانیآنطور که از نام این 

هائی است که ایمان مسیحی برآن استوار گردیـده   گفتارها بیان ارکان و ستون

  است.

در این کتاب دکتر چارلز اسپرول به همان سبک و سیاق زیبـا و شـیواي   

و سایر » تقدس خدا«و » اینک سؤاالت نیکو«خود و همان روش به کار رفته در 

  .استگرانقدرش به تشریح مبانی ایمان مسیحیت پرداخته تألیفات 



کـنم، باشـد کـه     عزیـز توصـیه مـی    جویـان  من مطالعه این کتاب را به حق

خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمائید و پیوسته مستعد باشید تا هـر کـه   «

سبب امیدي را که داریـد از شـما بپرسـد، او را جـواب دهیـد، لـیکن بـا حلـم و         

  1»ترس
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  بخش اول





 اولفتار گ

  الهیات چیست؟

چـه کـاري    پرسد به میکنم و او از من  میوقتی شخصی را بار اول مالقات 

از من  . سپسمشغول تدریس در کالج علوم دینی هستم گویم می او به ،مشغولم

و » دهـی؟  تعلیم می جلسات دینیبسیار خوب، ولی چه چیزهایی در : «پرسد می

وقتی که » تدریس الهیات سیستماتیک مشغولم. من به«گویم:  من در پاسخش می

داننـد کـه    گوید مشغول تدریس علوم فضائی است، همـه کـس مـی    شخصی می

کند، دیگران منظـور   گوید فیزیک تدریس می منظور او چیست، یا اینکه کسی می

تدریس الهیات سیسـتماتیک مشـغولم،     گویم به فهمند. ولی وقتی من می او را می

  »یعنی چه؟«پرسند:  شوند و قطعاً می من خیره می بهاکثر مردم 

دانند، ولی ایده الهیات سیستماتیک براي  مردم چیزهایی در مورد الهیات می

، گفتارهـا خواهم دراین سري از  آنها یک دانش مرموز و نا آشنا است. اینک می

ت نامیم، بپـردازم. نخسـ   تماتیک میستشریح کلی آنچه را که آن را الهیات سی به

پردازم، و اینکه الهیات سیستماتیک چیسـت، و   معرفی الهیات سیستماتیک می به

آن آموزش سیستماتیک اصول عقایـد ایمـان مسـیحی اسـت. و آنچـه کـه مـن        

یـک معرفـی اجمـالی از دانـش      ،عنوان اولین گفتار بگویم خواهم امروز و به می

هـاي اساسـی    اي از تعریـف  الهیات سیستماتیک است و براي این کـار بـا پـاره   

  کنم.  شروع می

خود را شروع کنم. ما همگی ایـن واژه   سخن» الهیات«اجازه بدهید با واژه 

و هـا   اي از دانش باشد و آن شامل پاره ایم و عبارتی آشنا براي ما می را شنیده
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 Ologyقوانین بنیادي است. یـک پسـوند در زبـان مـا وجـود دارد و آن پسـوند      

(علوم طبیعـی)    Physiology(زیست شناسی)،   Biologyباشد. شما با عبارات می

ایـن پسـوند    (انسان شناسی)، و بسیاري دیگر از علومی که به Anthropologyو 

باشـد   مـی   Logosباشید. چون این پسوند مشتق از واژه شوند، آشنا می ختم می

 در ابتدا کلمه بـود «خوانیم:  انجیل یوحنا آنجائیکه می لکه ما آن را در فصل او

از » Logos«ایـم. در ایـن آیـه بـراي واژه یونـانی       دهـ، دیـ »ودـزد خدا بـو کلمه ن

(کلمه) در زبان انگلیسی استفاده شده است. منظور من اینسـت  » Word«عبارت 

در انگلیسی ترجمه شده است. تعجب » کلمه« ه یونانی است که بهواژکه این یک 

اد آوري بکـار گیـري متعـدد    نکنید لکنت زبان ندارم (منظـور گوینـده از ایـن یـ    

تـوانیم   زبان فارسی بخـواهیم بگـوییم، مـی    است که اگر آن را به» کلمه«عبارت 

ترجمـه  » هواژ«واژه  یم: این واژه از زبان یونانی در محـاوره انگلیسـی بـه   ئبگو

سخن گفتن را براي گوینده شـبیه   Wordشده است ـ ولی نبود مترادفی دیگر با  

  . )لکنت زبان کرده است ـ م

کلمـه   بایست بـه  شناسی را تعلیم دهیم، می بنابراین وقتی ما بخواهیم زیست

شناسـی   مـردم یـا  » Anthropology«و ایده و سیما و یا منطـق زنـدگی بپـردایم.    

هم  Unthroposاصطالحی است که در رابطه با استدالل نمودن درباره انسان و 

ت. بسیار خـوب، پـس در   در زبان انگلیسی اس» Man«واژه یونانی معادل واژه 

معنـی خـدا اسـت،     بـه  theos(الهیات)، بخش اصلی عبارت یعنی   theologyعبارت

بنابراین آموزش الهیات، یعنی آموزش کلمه یا ایده یا مفهوم یا منطـق شـناخت   

  خدا.

شناسـی   کنیم، در حوزه دین استفاده می» الهیات«اکنون، وقتی ما از عبارت 

تمام آن چیزهـائی اسـت کـه     دا نیست، بلکه اشاره بهخ این عبارت تنها اشاره به

خدا در کتاب مقدس بـر مـا آشـکار کـرده اسـت. بنـابر ایـن بخـش دیگـري از          
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آمــوزش الهیــات آمــوختن شــخص عیســی مســیح اســت کــه مــا ایــن ایــده را  

القدس است که  گوییم. بخش دیگر دانش الهیات آموختن روح می 1شناسی مسیح

نامیم، بخش دیگر دانش الهیـات آمـوختن    ناسی میش القدس ان را هم دانش روح

شـعبه دیگـري از علـم    گـوئیم.   مـی  2شناسی آسیب گناه (آسیب) است، که آن را

نـامیم. ایـن    مـی  3امور آینـده اسـت کـه آن را مبحـث آخرتـی      در هالهیات مطالع

اسـت کـه مـا آنـرا الهیـات (دیـن        یاز مفهوم کلی دانشـ  اي مباحث زیرمجموعه

کنـیم. وقتـی    و بعضی اوقات هم ما از الهیات ناب صحبت میشناسی)می نامیم؛

ست کـه الهیـات پـالوده هـم وجـود دارد،      نییم الهیات ناب، منظور ما این ئگو می

خـواهم داسـتانی بگـویم از     شناسی است. اینـک مـی   مبحث خدا بلکه اشاره ما به

دعوت »  4میدوست«یک کالج مسیحی مشهور در  چندین سال پیش، وقتی که به

شده  هن زمان آن دانشگاه رئیس نداشت. رئیس آنجا بازنشستآده بودم. در ش

س جدید بودنـد. در  یبود و هیئت امناي دانشگاه براي تصدي آنجا دنبال یک رئ

هاي تحصیلی، اسـاتید دانشـگاه و اهـداف آینـده      آن فاصله آنها در مورد دوره

بـروم   آنجا د تا بهنمودند و از من نیز دعوت نمودن دانشگاه بحث و مشاوره می

» کالج یا دانشکده الهیات مسیحی چیسـت؟ «و نقطه نظر خود را  در مورد اینکه 

چـه عـواملی موجـب    «شود گفت که مبحث ما ایـن بـود کـه:     بگویم. در واقع می

  »یک کالج یا دانشکده عنوان مسیحی اطالق کنیم؟ شوند که به می

ن آاسـتاد  روارد شـدم، س جا  آن یرفتم. وقتی بهذن دانشگاه را پآمن دعوت 

ها   بازدید محوطه دانشکده برد و کتابخانه و سایر بخش دانشکده مرا با خود به

بازدید مختصر ساختمان اداري کالج پرداختیم و  من نشان داد، و سپس به را به

هـاي   »شناسی«ان زیست شناسی، اقتصادي و سایر مدر آنجا من متوجه دپارت

                                                      

1. Christology  
2- Harmatiology 

3- Eschatology  
4- Wheaton Christian University of Midwest  
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با این عنوان بـر   تابلوئیشدم که  بخشی د متوجهدیگر شدم. د رحین این بازدی

  من چیزي نگفتم.» .ان مذهبیمدپارت«آن قرار داشت: 

مـن رسـید، از هیئـت امنـاي      ت صـحبت کـردن بـه   بعصر آن روز، وقتی نو

کـالج  بازدیـد   آقایان اساتید گرامی ـ امروز وقتی بـه  «دانشگاه یک سؤال کردم: 

ان مذهبی، منام دپارت کالج هست به تم متوجه شدم که بخشی در اینپرداخشما 

و آنگاه منتظر پاسخ ماندم، تا اینکه  »این نام بوده است؟ آیا آن بخش همیشه به

ها  نشسته بود دستش را بلند کرد و گفت که او  ن عقبآکه  ئیپیرمرد سفید مو

خیـر، خیـر آقـا ـ مـا      «ن کالج مدت چند سال استاد بوده است، و ادامه داد: آدر 

» قبالً چه نام داشـت؟ «من پرسیدم: » ود سی سال پیش عوض کردیم.ن را حدآ

بسـیار خـوب،   «مـن گفـتم:   » قبالً نام آن بخش دپارتمان الهیات بود.«و او گفت: 

دپارتمان مذهبی، تغییر  پس شما سی سال پیش نام آن را از دپارتمان الهیات به

  »دانم! نمیمن «و پاسخ او این بود که: » دادید. چرا این کا را کردید؟

این بابـا  «من نگاه کردند و با خود فکر کردند:  دوباره اعضاي هیئت امناء به

زدم چه فکري کـرده   من که حدس می» کند؟ ؟ موضوع چه فرقی میویدگ می هچ

مـذهب  «اجازه بدهید تفاوت موضوع را براي شـما بگـویم: از قـدیم    «اند، گفتم: 

واه ـتر، خ براي مفهومی گسترده است اي بوده درگفتمان فرهنگی بهانه »شناسی

شناسی زیرا مطالعه ادیـان یعنـی آمـوزش رفتـار و مراسـم       ا مردمـاجتماعی ی

کنـد،   یمـ دینی انسان در یک حوزه مشخص ـ یعنی اینکه انسان چگونه عبـادت   

کند و همچنین بررسی زندگی مذهبی در تمام نقاط جهان ـ یعنی   چگونه دعا می

شـود   نسان، ولی آنجا کـه صـحبت از الهیـات مـی    طور کلی بررسی عملکرد ا به

 بـین آید و بنابراین فرق بزرگی هست  بحث بر سر بررسی وجود خدا پیش می

شناسی یک  شناخت انسان از مذهب و آموزش ذات و شخصیت خدا. بحث دین

طبیعـی اسـت، و در   مافوق بحث کامالً طبیعی است. اما الهیات یک مبحث کامالً 

  »د.نباش می ذهن بشرکه خیلی باال و در ماوراي رابطه با اموري است 

شـما از مـن تقاضـا کردیـد تـا در مـورد اینکـه کـالج         «پس اضافه کردم: س



15  بنیادھا

مسیحی چیست، صحبت کنم. یک کالج یا دانشکده مسیحی، جایگاهی اسـت کـه   

آموزش حقیقت نهائی است که آن هم حقیقت خـدا اسـت و اوسـت کـه      به عهدمت

، و هـر آمـوزه دیگـري اعـم ازعلـوم اقتصـادي،       اساس تمام حقایق دیگر اسـت 

شناســی و ریاضــیات تنهــا در نــور حقیقــت فراگیــر ذات خــدا،  فلســفه، زیســت

  »پذیر است. امکان

ندیمه ملکه «و فلسفه را » ملکه علوم«بدین سبب در قرون وسطی الهیات را 

  نامیدند.     می» علوم

ید هـم  تبعز موارد حتی البته امروز دیگر این ملکه تاج ندارد و در بسیاري ا

ا کند و ما جایگاه الهیات را بـ  جایش حکمرانی می اش به شده است و تبعید کننده

هـاي سـکوالر ولـی     ایم و شما هـم در تمـام دانشـگاه    مطالعه ادیان عوض کرده

دارید. من شک دارم نکنـد  » دین شناسی«نام  ظاهراً متقی خود، داراي بخشی به

دین شناسی، ناشی از حرکت و جنـبش   به تاز الهیاام و این تعویض نام قداین ا

سادگی  خزشی اخیر در جهان فرهنگی و در حوزه سکوالر، باشد و شاید هم به

اقدامی در جهت یکسان سازي شاگردان مدارس مسیحی با شـاگردان مـدارس   

غیر مسیحی است. ولی در این مرحله آموزش دینـی نگرانـی مـا نیسـت، بلکـه      

خـدا و   ش الهیات است، یعنـی آمـوزش امـور مربـوط بـه     ما آموز ینگرانی اصل

  آنچه که خدا از باال بر ما مکشوف کرده است.

خـواهم   کـردم ـ و اینـک مـی     الهیـات سیسـتماتیک صـحبت مـی     من راجع به

  تشریح کلمه سیستماتیک بپردازم. به

د رذهن بسیاري از مـردم جـا افتـاده اسـت و     » الهیات«دانم که کلمه  من می

را » سیسـتماتیک «آن کنار آمده انـد، ولـی هـر گـاه واژه ارزشـمند       راحتی با به

کنـیم کـه نسـبت     اي زنـدگی مـی   کشند. مـا در زمانـه   شنوند، چهره درهم می می

یک نوع بیزاري و حساسیت خاصی وجـود دارد، و البتـه نـه    » سیستم«کلمه  به

  هر سیستمی!

ائی بـراي  هاي کامپیوتري، هشدار دهنده، الکتریکی و قضـ  هنوز هم سیستم
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  باشند. هم و قابل احترام میمما 

شناسیم، ولی هر گاه صـحبت از سیسـتم    هاي مهمی را می ما چنین سیستم

شـود،   فکري یا سیستم فراگیري کلیت زندگی و جهـانی از دیـدگاه منطقـی مـی    

  میان نیاید. سخنی به» سیستماتیک«یا » سیستم«دهند از واژه  مردم ترجیح می

نه چیست؟ ما در این صد ساله اخیر شـاهد تحـوالت   علت این نگرش بدبینا

ایم. یکی از نافـذترین   هاي فکري بوده شگرفی در دنیاي فلسفه در زمینه سیستم

اي  اي که تا کنون در سیستم فکري دنیاي غرب رسوخ کرده است، فلسفه فلسفه

یـا وجـود گرائـی و چـرا ایـن فلسـفه را چنـین        » اگزیستانسیالیسم«نام  است به

پرسـند. وقتـی مـردم کلمـه      ه اند، موضوعی است کـه همیشـه از مـن مـی    نامید

گـویم:   و مـن مـی  » یعنـی چـه؟  «گوینـد:   شـنوند مـی   را مـی » اگزیستانسیالیسم«

بسیار خوب ... ولی «گویند:  و آنها می» اگزیستانسیالیسم یعنی فلسفه وجودي«

اي هـ  بسیار خوب ـ در واقع این فلسفه یعنی بررسی تجربـه  » منظورت چیست؟

انسانی با این پیش فرض که هیچ حقیقت اساسی وجـود نـدارد و تنهـا در یـک     

ــی   ــض م ــرد مح ــف،        خ ــات را. در تعری ــه حی ــز داد ـ ن ــود را تمی ــد وج توان

هـاي کلـی واقعیـت اسـت.      اي از سیسـتم  اگزیستانسیالیسم نوعی گریز از پـاره 

 اسـت کـه  » ضد سیستم«اگزیستانسیالیسم خود نوعی سیستم و یا بهتر بگویم 

زیرا بـر   ،حقایق را باور دارد و نه حقیقت را، اهداف را باور دارد و نه هدف را

هـاي فرمایشـی و تنظـیم شـده، قابـل درك       این باور است که واقعیت در سـبک 

رود کـه در نهایـت    جائی می نیست، چون از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، انسان به

  و بدون معنی و هدف است.هرج و مرج و بی نظمی و غالباً نا مفهوم  منتهی به

باشد، و  هاي روزانه شما می برخورد شما با زندگی ناشی از خردك تجربه

تواند یک نگرش فراگیرنده باشد که مفهومی بـراي تمامیـت    این نوع نگرش نمی

  حیات بیافریند، چونکه زندگی درنهایت بی معنی است ! 

یر شگرفی بر فرهنـگ  گرائی و تکثر گرائی اش، تأث تیاین فلسفه با ایده نسب

ما نهاده است و شما بارها ازاین مکتب فکري چیزهـا شـنیده ایـد، آنجـائی کـه      
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هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد بجز این حقیقت مطلق «گویند :  گرایان می تینسب

طلقی وجـود نـدارد. همـه چیـز نسـبی اسـت و وابسـته        مکه مطلقاً هیچ حقیقت 

ند و آنچه که ممکن است براي شما شخصی است که چگونه با آن برخورد ک به

و بنابراین هر گونـه کوششـی   » ممکن است براي من دروغ باشد ،واقعیت باشد

براي هماهنگ نمودن این دو دیدگاه و سیستماتیک نمودن آن بیهوده است زیرا 

ت گرائی داشتن یک شـناخت سیسـتماتیک از حقیقـت غیـر     یبر اساس ایده نسب

  ممکن است.

اکنون اثري قـوي بـر الهیـات نهـاده اسـت و الهیـات        این سیستم فکري هم

هاي الهیاتی، درتقابل با اگزیستانسیالیسم  همیشه وهمه جاوحتی در گردهم آئی

  باشد.  می

سـرعت   اینک در یک اقدام از پیش تعیین شده، هنر الهیـات سیسـتماتیک بـه   

اي هستند که در سـمینارها   میرود تا بدست فراموشی سپرده شود و حتی عده

با الهیات سیستماتیک خداحافظی کـرده انـد! اینـک الهیـات سیسـتماتیک نـوائی       

اش از فلسـفه اگزیستانسیالیسـم و    ريیذپـ خـاطر تأثیر  خوش آیند نیست، نه به

اي الهیـات سیسـتماتیک را    گرائی و تکثر گرائی، بلکه بدین جهت که عـده  تینسب

  .اند هاي یک سیستم فکري را ابداع کرد چنین فهمیده اندکه: عده

آنچنان که واقعیت گرائی رنه دکارت و تجربه گرائی جان الك، حاکی ازاین 

عنــوان یــک شــبکه و سیســتم فلســفه طبیعــی  باشــد وآن را بــه طــرز تلقــی مــی

سـوي ایمـان مسـیحی و کتـاب مقـدس       اند و آنها با این طـرز تلقـی بـه    شناخته

تعیین شـده   ی از پیشفلسفکوشند کتاب مقدس را در یک سیستم  آیند و می می

هاي  کتاب مقـدس     نحوه آموزه ،تعریف کنند و این سیستم از پیش تعریف شده

کند. و بدین ترتیب شما بر اساس این سیستم از قبل تعیـین   شما دیکته می را به

پردازید، نه بر اساس سیستم کـالم خـدا    مطالعه و آموزش کالم خدا می شده به

شـود   داستان آن مردي مـی  جام منجر بههاي نهفته در آن و این سران و واقعیت

جاي اینکه تختش را بزرگ کند،  اندازه او نبود، به که براي اینکه تخت خوابش به
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  هاي خود را برید تا در تخت خوابش جا بگیرد. ساق

الهیـات سیسـتماتیک    بنابراین مـا نـاظر نـوعی دیـدگاه گریزنـده نسـبت بـه       

از پـیش   ی بـا ایـن سیسـتم فکـري    پنداریم که هر گاه کس باشیم، و چنین می می

کوشد هر بخشی از کتاب  سوي کتاب مقدس بیاید، ناخود آگاه می تعیین شده به

  اله کند و بگنجاند.چمقدس را در سیستم فکري از پیش تعیین شده خود م

ــا     ــار ب ــن روزگ ــد ای ــات سیســتماتیک کالســیک مانن ــاریخی، الهی ــد ت از بع

متکـی  الهیات سیستماتیک در اصـل   هاي زیادي مواجه بوده است. ایده مخالفت

عبارتنـد از: اول اینکـه    است و این حدسیات قطعی بریک سري حدسیات قطعی

هاي انبیاء و رسوالن آشکار  خدا خود را نه تنها در طبیعت بلکه از طریق نوشته

کرده است و دیگر اینکه کتاب مقـدس کـالم خـدا اسـت. اینسـت الهیـات برتـر.        

  اینست الوهیت کالم خدا.». Logos of the Theos« اینست کل مفهوم کلمه خدا

  

کنـد، خـود را براسـاس     خود را آشکار مـی  خدا حدس دوم اینست که وقتی

گویـد کـه خـدا     مـا مـی   کنـد و کتـاب مقـدس بـه     ذات و طبیعت خود، آشکار مـی 

اغتشاش آفرین نیست. خدا، خدائی است که کائنات را با این انتظام مقرر نموده 

غتشاش و بی نظمی نیست زیرا او مرج آفرین نیست. خدا خالق است: خدا هرج 

روشـنی فکـر    شود. خدا به خودش منظم است و هیچ گاه از نظم خود خارج نمی

  کند که سخنانش کامالً مفهوم است. طریقی صحبت می کند و به می

مـا   اي که خدا در کتاب مقـدس بـه   بنابراین حدس غالب اینست که مکاشفه

سازند مبنی بر اینکـه   ها  را فاش می اي است که این ارزش هداده است، مکاشف

کالم خدا یکدست است و کالم خدا بسیار واضح و متنوع است. کالم خـدا در  

وسـیله نویسـندگان مختلـف و در موضـوعات فراوانـی،       طی چندین قرن، بـه 

هاي متنوع و محتویات کتاب مقدس  نگاشته شده است، ولی در خالل این داده

ئی که صحبت درباره امور آینـده اسـت، صـحبت از آمـرزش اسـت،      ـ در جا

است و صحبت از داوري خدا است و صـحبت از رحمـت و    دصحبت از تجس
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خشم خداوند است ـ تمام این مباحث مختلف هرگز آن یکدستی و اتحاد خود  

گوید  دهند، بنابراین وقتی خدا سخن می را در خدا و در تفکر خدا ازدست نمی

سـازد، در سـخنان او ایـن یکدسـتی و ارتبـاط مشـهود        می آشکارو خود را 

القدس ناموزون  نیست. اموري که  خـدا بـر مـا آشـکار کـرده       باشد. روح می

  است، ناموزون نیستند.

باشند و سر انجام اینکه پایدار و اسـتوار   آنها متحد، هماهنگ و یکدست می

باشند نه بر اسـاس تعمـق    هاي خدا، عقالنی می مکاشفه باشند. با این دیدگاه می

ت پـر شـکوه کـامالًعقالنی و    عقالنی، بلکه با این حس که حقیقت خدا در یک کلی

هـا    آفرینـد. ایـن مکاشـفه    منطقی است. مکاشفه خدا این حـس را در انسـان مـی   

ایـد   باشند. شاید شما هم این عبـارت را شـنیده   استوار و هماهنگ و یکدست می

مغزهاي کوچک است. اگر این چنین باشد پـس   گویند ثبات فکري حاصل که می

زیـرا یکـی از مـواردي کـه      ،من باید بگویم کـوچکترین مغـز  از آن خـدا اسـت    

توانیم با اطمینان در مورد خدا بگوئیم اینست که وجود او و ذات او در ثبات  می

شود. خدا در خـودش ثابـت و پایـدار اسـت. او همـان       و پایداري او تعریف می

  براي همیشه بوده است. و و امروز است که دیروز

سـیماي کلـی    الهیات سیستماتیک بپـردازیم، بایـد بـه    به خواهیم اینک که می

ما داده است  هر بخش از کتابی که خدا به کوشیم به کتاب مقدس بپردازیم و می

تـا بـدین ترتیـب    » گنجند؟ چطور تمام این موارد در هم می«پرداخته و بپرسیم: 

جوئیم آن روشی نیست که بکوشد کتـاب   م که روشی که میاین نتیجه برسی به

مقدس را با روشی غیر از عینیت کالم خدا، مطابقـت دهـد، بلکـه روشـی اسـت      

هـاي   چگـونگی تناسـب بخـش    ناشی از فراگیري مستقیم کالم. پس مـا بایـد بـه   

  مختلف کتاب مقدس با یکدیگر بپردازیم.

نــام الهیــات  خشــی بــههــا  و جلســات خــود ب نفــرانسکبنــابراین، اگــر در 

پـردازد، نشـانه    بررسی عهد جدید و عهـد عتیـق مـی    سیستماتیک دارید که به

اینســت کــه کوشــش شــما بیهــوده نبــوده اســت و از تحقیقــات اســتادانه و   
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در واقع طبقه بنـدي و یـا    اید. پرفسورهاي عهد عتیق و عهد جدید، غافل نشده

وسـیله   اسـت کـه بـه    سیستماتیکی نمودن مطالب همیشه متکی بـر اطالعـاتی  

اساتید کتاب مقدس، تعیین گردیده است و این بر عهده دسته بنـدي کننـدگان   

است که تمام موارد را با هم گرد آورند و تناسب آنها را در یک سیماي کلـی  

  و قابل فهم نشان دهند.

این یک اقدام سخت است، مطمئناً یک وظیفـه دشـوار و شـاق اسـت و مـن      

درستی انجام نداده  ه را بهفیوظم که هیچ کس تا کنون این ا این  نتیجه رسیده به

ــات   اســت. بهــر حــال یکــی از شــادي  ــیم الهی هــاي بــزرگ زنــدگی مــن در تعل

شود و همیشه  سیستماتیک و یکی از مواردي که همیشه موجب شگفتی من می

غرق در آن هستم، موردي جزئی، ویـژه و هماننـد سـیماي کلـی مکاشـفه خـدا       

آزارد اینست که در  عنوان یک معلم می از مواردي که مرا به بغرنج است. و یکی

ر نارسائی از الهیات نشان داده باشم. مثالً دارم درباره صلیب یسمینارها تصو

الی در مـورد زاده  سـؤ کنـد و   کنم که ناگهان یکی دستش را بلند می صحبت می

سبی با هم خواهد بداند صلیب و باکره چه تنا کند و می شدن از باکره سؤال می

ن مـورد در  آمـا در  «شوم پاسخش را چنین بـدهم:   دارند؟ من هم وسوسه می

رسـد شـاگردان همیشـه جلـوتر از      نظر می ، ولی به»کنیم جلسه بعد صحبت می

شود زیرا  هاي آینده می کالس ها یی دارند که مربوط به اساتید هستند و پرسش

ز الهیات را نشانه رفتـه اسـت.   دانند که یک نکته در الهیات، هر نکته دیگري ا می

از آنجا که صحبت خدا موزون و منطقی است، هر بخشی از کالمش بـر سـایر   

ایـن یـک وظیفـه مسـتمر      ،شود، بنابراین براي ما معلمـین  ها  اثر گذار می بخش

ها  را در یک ارتبـاط بنیـانی، مفهـوم و پایـه      است تا چگونگی تناسب این بخش

کـه   اسـت  ایـم و بـدین جهـت    که ما برگزیده ی استدار، تحقیق نمائیم. این شغل

  شما معرفی کنیم. را به این حقایق این سري از گفتارهادر خواهیم  می



 دومگفتار  

  الهیات سیما و هدف 

سري از بررسی از الهیات سیستماتیک، گفتیم که الهیـات   در بخش اول این

هاي فکـري   نی و صحبت از این شد که سیستمموضوعی است یکدست،  وعقال

نـاي  بریکتـاب مقـدس خطـري اسـت کـه ز      از پیش تعیین شده و تحمیـل آن بـه  

  کند. ویرانی تهدید می عقیدتی ما را به

سین ضبط صدا در یام یکی از همکارانم که تکن بعد از پایان اولین سخنرانی

کـه در مدرسـه    دانیـد  شما می«نزد من آمد و گفت:  استاستودیو صدابرداري 

من زمانی مدیر آن بودم) چنـین عقایـد جدیـدي رسـوخ کـرده       ، (که1جنوا یدین

است و شعاري که باعث ترقی و پیشرفت کنونی آن مدرسه شده است، اینست 

من از ایـن   .“»خدمت کتاب مقدس در آورید الهیات اصالحی را به”گویند:  که می

اي در اثر هیجـان زیـاد بـراي درك حقیقـت      واقعاً دچار وحشت شدم. عده خبر

وینــد کــه کتــاب مقــدس حــاوي خطاهــاي زیــادي اســت کــه در آخــرین   گ مــی

ام در آن باره صحبت کردم کـه چنانچـه الهیـات اصـالحی را جـدا از       سخنرانی

کتـاب مقـدس    ه سیسـتم فکـري جدیـد را بـه    تاجراء کنـیم ناخواسـ   کتاب مقدس

که طراحـان مدرسـه علـوم دینـی جنـوا       ایم و این آخرین اقداماتی است افزوده

  انجام دهند. خواهند می

البته امـروزه راهنمـاي مطالعـه کتـاب مقـدس جنـوا در بسـیاري از کتـاب         

                                                      

1. Geneva Study Bible  
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ها  وجود دارد و شما هم ممکن است یکی از آن را داشـته باشـید. ایـن     فروشی

دتی سیستماتیک اسـت کـه آن را الهیـات اصـالحی     یبنیان عقیک کتابچه حاوي 

، مرجع کتاب 1ی رایريعلوم دین هرسداي مطالعه کتاب مقدس منمنامیم. راه می

هـا یـی از    باشـند کـه حـاوي نمونـه     ها  می در کتابفروشیهم  2مقدس اسکافیلد

نـامیم. در دنیـاي مسـیحیت     الهیاتی هستند که ما آن را الهیات واضع دینی مـی 

باشـند،   هاي الهیـاتی فراوانـی وجـود دارنـد کـه بـا هـم در رقابـت مـی          سیستم

تاب مقـدس هسـتند، بعضـی دیگـر از     باشند که بر اساس ک ها  مدعی می بعضی

دهند، ولی مسئله اینسـت   خرج می اینکه منطبق با کتاب مقدس باشند وسواس به

هاي الهیاتی متفاوتی وجود دارند که مـدعی هسـتند کـه بـر اسـاس       که سیستم

هـاي الهیـاتی بـا هـم      باشـند. بنـابراین اگـر ایـن سیسـتم      ایمان کتاب مقدس می

اص عدم توافق داشته باشند، بـدیهی اسـت کـه    برخورد کنند و در یک مورد خ

هاي الهیاتی است، و این مـوردي اسـت کـه مـا      اشتباه ناشی از عملکرد سیستم

  همیشه با آن درگیر هستیم. 

ازاین دیدگاه آموزش الهیات، یک دانش است. هم اکنون بسیاري از کسـانی  

دانش و  در خارج از اینجا با سرو صدا مشغول بحث و جدل هستند که در بین

ارهاي سـت الهیات شکاف عمیقی وجود دارد. دانش چیزي است کـه از طریـق ج  

گیریم، و الهیات چیزي اسـت کـه بازتـاب دلهـاي بـر افروختـه        اي فرا می تجربه

ناشی از احساسات مذهبی مردم رویائی است ... و چیزهائی شبیه این .... ولـی  

اي التینـی مشـتق شـده     ز کلمه(علم = دانش) ا» Science«این که کلمه  با توجه به

توانیم بگوییم که هـم از   باشد می (شناخت)، می» Knowledge«اش  است که معنی

» دانـش «بعد کالسیکی و هم از بعد تاریخی، الهیات سیسـتماتیک هـم یـک نـوع     

کنـیم کـه    پذیریم و باور می است، و قطعاً در ابتداي ایمان مسیحی، ما این را می

                                                      

1. The Ryrie study Bible  
2. Scofield Refrence Bible  
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آوریـم. اگـر    ی، شـناخت واقعـی را از خـدا بدسـت مـی     از طریق مکاشفات خدائ

شود گفت که  الهیات بتواند نشان دهد که شناخت خدا غیر ممکن است، آنگاه می

ت، دانش نیست، ولی تقاضا براي شناخت هر عامل ناشناخته موردي است االهی

شناسی تقاضائی است براي فراگیـري   دنبال آن است. دانش زیست که دانش به

شناخت موجودات زنده، و دانـش فیزیـک اقـدامی اسـت در جهـت       از مطالعهیا 

هاي علوم هـر کـدام    همین ترتیب سایر رشته کسب آگاهی از مواد فیزیکی و به

بنـابراین دانـش الهیـات     انـد.  در صدد شناخت یک موضوع خاص، طراحی شده

  امی است در جهت کسب یک شناخت عقالنی و پایدار از خدا.گ

طـور کلـی یـک     دیگري با سایر علوم دارد. در علوم به الهیات نقاط مشترك

  نقطــه راایــد و آن  وجــود دارد کــه احتمــاالً شــما هــم آن را شــنیده  نقطــۀ اوج

»Paradigm Shift« چیست؟تحول بهشتی  ند. حاال بیائید ببینیم که اینمان می  

رود که یک تحول مهم در یک تئـوري و نظـم    کار می این اصطالح موقعی به

کـردم،   پذیرد. وقتی مـن در دبیرسـتان تحصـیل مـی     ر یافته، صورت میاستقرا

مانند همه شاگردان مجبور بودم فیزیک را بیـاموزم و بـراي آمـوزش فیزیـک     

گر هم اکنون آن کتاب را براي شـما بخـوانم، شـما    اداشتیم.  خصوصیکتاب م

ن ئی که در کتاب درسی فیزیک آن زمـا  ها خواهید خندید، زیرا بعضی از تئوري

مدرسـه   کـه مـن بـه    اسـت  پنجاه سال پیش و زمانی مربوط به ،ارائه شده است

کنـد، زیـرا    آنها توجهی نمی منسوخ شده اند، و دیگر هیچکس بهو اینک رفتم  می

در طی چند سال گذشته تحول عظیمی در تئوریهاي فیزیکی روي داده است. ما 

وقتـی یـک نظریـه تـازه      نامیم، یعنی می» نمونه بهشتی«این تحول را اصطالحاً 

نی بجـاي فیزیـک   وشود، مانند رواج فیزیک نیوتـ  جایگزین یک نظریه قدیمی می

کالسیک و سپس فیزیک انیشتینی که موجب انقالب عظیمـی در دانـش فیزیـک    

هـاي جدیـد منطبـق     هاي خود را از فیزیک با نظریه شدند و اینک ما باید دانسته

  کنیم.

ی در الهیـات دارد؟ بسـیار خـوب، قبـل از     چه نقش» نمونه بهشتی«حاال این 
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اینکه پاسخ این سؤال را بدهم، اجازه دهید بپرسم، انگیـزه ایـن تحـول بهشـتی     

د، نشـو  بهشتی را در علوم طبیعی موجب مـی  تچیست؟ آنچه که معموالً تحوال

وجود عوامل ناشناخته است. یک عامل غیر متعارف چیزي است ـ خواه جزئی  

تواند روي آن حسـاب بـاز    گنجد و آن تئوري نمی وري نمییا کلی که در یک تئ

ه بکوشـید آن را در یـک   کـ باشـید   کند. شاید شما ده هزارمـورد جزئـی داشـته   

د، درست مانند ده هـزار قطعـه یـک    یتصویر و سیماي منطقی و عقالنی بگنجان

توانیـد مثالًبـراي    رسـید کـه مـی    یک تئوري علمی می پازل بزرگ و در نهایت به

ن جزئیات، روي آن حساب کنیـد. اگـر چنـین باشـد و فقـط یـک قطعـه        آ 9999

نظر مناسب پازل نباشد، بیشـتر دانشـمندان    سرگردان وجود داشته باشد که به

را در اختیـار داریـم، یـک مـدل      طرح بهشتی عـالی  خواهند گفت که ما اینک یک

تفاده کامالً خوب را در اختیار داریم! این سـاختار، راهـی کـه اکنـون از آن اسـ     

هاي تجربی کـه تـا کنـون کشـف      روشی است که تقریباً تمام ریز داده ،کنیم می

  کرده ایم، از آن طریق بوده است.

حاال تصور کنید شما داراي یک نظریه علمی هستید که داراي ده هزار ریـز  

ها  بر اسـاس تئـوري    توانید روي نه هزار از آن ریز داده داده است که شما می

گنجـد. مـوارد غیـر     و هزار مـورد دیگـر در آن تئـوري نمـی     علمی حساب کنید

طبیعی و غیر متعارف فراوانی وجود دارند، قطعات زیادي هسـتند کـه در ایـن    

اید جـاي آنهـا را پیـدا کنیـد.      مهم نیست که شما چقدر کوشیده ،دنگنج پازل نمی

  اید. شما پازل غلطی را انتخاب کرده

و مهم و فشرده باشند، آنگاه ایجاب وقتی که عوامل غیر طبیعی خیلی زیاد 

هاي پیشین  هاي نسل یهفرضبررسی  عقب برگردند و به کند که دانشمندان به می

شود که کشـفیات جدیـد    بینیم روش جدیدي ایجاد می بپردازند و اینست که می

دهند. این یکی از دالیلی اسـت کـه شـما نـاظر      یا اطالعات جدیدي را تشکیل می

هاي زیادي در زمینه علمی هسـتید کـه اکثـراً بسـیار مهـم       تحوالت و دگرگونی

هـاي علمـی بـه وجـود      هاي شایان توجهی در سایر رشته باشند و پیشرفت می
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  آورند. می

حاال وقتی که از این ابزار براي درك کتـاب مقـدس اسـتفاده کنـیم، مسـئله      

مدت  ئی که اساتید کتاب مقدس ها قدري متفاوت است. ما هنوز هم با همان داده

باشـیم. شـاید کـامالً     دو هزار سـال اسـت روي آن کـار کـرده انـد،  قـانع مـی       

شود.  استفاده می هانظر برسد که در پایان قرن بیستم هنوز از آن ناخوشایند به

تـوانیم   ئی در اختیار داریم که مـی  ها این موضوع واقعیت دارد که اینک ما دانش

حالیکـه   در ،ربی را دقیقاً پیدا کنیمهاي جزئی بین یک کلمه یونانی و یا ع تفاوت

اند. امـا بیشـتر    ممکن است اساتید نسل پیشین این ابزارها را در اختیار نداشته

هــاي جدیــد  بینیــد ناشــی ازکشــف دگرگونیهــائی را کــه امــروز در الهیــات مــی

هـا  و   باشند، بلکـه ناشـی از فلسـفه    هاي باستانی نمی شناسی و یا زبان باستان

جهت پیوند زدن بین فلسفه مدرن  است که در دنیاي سکوالر بههاي جدیدي  گام

اند. بدین جهت اسـت کـه    و دین باستانی مذکور در کتاب مقدس، به وجود آمده

کوشم محافظه کار باشم و بگویم شـک دارم از   عنوان یک الهیات دان  می من به

، یعنـی  هـاي جدیـد کنـار بیـایم     ام هرگز بـا دیـدگاه   اینکه بتوانم در طول زندگی

جز من مورد تحقیق و تعمق دقیق متفکران بزرگ قرار  هاي جدیدي که به دیدگاه

نـوآوري در حـوزه الهیـات     توانم بپذیرم. من عالقه مند به نمی ،نگرفته باشند را

کـردم بـا    طور مستمر کوشـش مـی   فیزیک دان بودم قطعاً به کنیستم. اگر من ی

دهنـد   ر متعارفی راکه مرا آزار میهاي جدید موارد غی مطالعه و آموختن تئوري

  براي خودم حل کنم.

ها  نوشتن رسـاله   یکی از مشکالت در حوزه فرهنگی ما در بیشتر سازمان

آشـنائی   در رشـته خـود   دکترا است. نویسنده رساله باید با امور تازه و خالق

شناسم که چندین سال  داشته باشد تا رساله قابل قبولی ارائه دهد. کسی را می

ستر انگلستان درجه دکتراي خود را گرفته بود.او براي تز دکتـراي  چل در منقب
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اي ارائه داد مبنی بر اینکه عیسی ناصري بـانی فرقـه آلـت پرسـتی      خود رساله

خـود از   اخذ درجه دکتراي .او با ارائه این تز با نمره باالئی موفق به1بوده است

یان کفر !! بسیار خوب بلـه !  نب بنا شده بر ادکتر یک مدركدانشگاه شد ـ بله ...  

هـر حـال    این رساله بسیار مدرن بود زیرا کـه بسـیار مزخـرف بـود، ولـی بـه      

اي  طلبد، آن نـوع جذبـه   هاي جدید و متفاوت این جذبه را نیز می ایده پرداختن به

، بـا آن روبـرو شـده و    2مـارس آتـن   تپـۀ که پطرس رسول در میان فیلسوفان 

د کنـار بیایـد. مـا دوسـت داریـم در آگـاهی خـود        هاي جدی با ایده ستخوا نمی

ظب باشـیم  اهاي خود رشد کنیم، ولی باید بسیار مو پیشرفت کنیم و در دانسته

دام نو اندیشی نیفتیم. و  خاطر نو گرائی به ها  را نخوریم و به که فریب وسوسه

 اي براي گویم دیدگاه تازه خواهم از آنچه که می اینست که من مصراً از شما می

بزرگـی   نتفکرامهاي  زیرا تفکرات من شدیداً ریشه در نوشته ،خود ایجاد نکنید

  اند. ها  براي حفظ اصالت مسیحیت کوشیده که قرن دارد

خاطر دارید وقتی من در  م که منبع الهیات سیستماتیک چیست؟ بهیحاال ببین

مورد منابع الهیات سیستماتیک صحبت کردم، گفتم که منبـع اصـلی و اساسـی    

لهیات سیستماتیک، کتاب مقدس است. و همچنین حتی در مدارس علـوم دینـی   ا

کنیم. یکی  تفاوتی قائل هستیم بین آنچه که آن را سه محیط تعلیماتی تعریف می

از آن سه محیط الهیات کتاب مقدس، دیگري الهیات تـاریخی و سـومی الهیـات    

بین این سـه حـوزه    شوند. حاال بیائید ببینیم چه تفاوتی سیستماتیک نامیده می

  تعلیماتی وجود دارد؟

و  »نجـات «بینـیم ماننـد    گـوئیم و مـی   در الهیات کتاب مقدسی ما کلماتی می

معموالً در تعلیمـات خـود از ایـن دسـت      کتاب مقدس اساتیدو... و... » آمرزش«

کنـیم کـه    و مشـاهده مـی  » رسـتگاري «و » نجات«کنند، مثل  ها  استفاده می واژه

                                                      

1. Phallic Mush Room Cult  
2. Mar's Hill in Athens  
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یـق نشـان داده شـده    تت هم در عهد جدیـد و هـم در عهـد ع   چگونه سیماي نجا

آنچه که شوراهاي کلیسـائی در   یق بدون توجه بهتاست. بنابراین اساتید عهد ع

توجـه خـود را    ،هاي بنیادي کتاب مقدس اند و صرفاً بر اساس داده گذشته گفته

اند. حتی در اینجـا بایـد بگـویم     نموده» نجات«شخصی نظیر مموارد  معطوف به

  ه نهـاده اسـت. ایـن نقـش اصـلی      که کتاب مقدس نیز بر این طرز نگـرش صـح

گرایان براي  لوبسا ،نچه در اولین گفتارم گفتمچناالهیات کتاب مقدسی است  و 

  باشند. اساتید کتاب مقدس می وابسته به ،کسب اطالعات

امروز یکی از مشکالت موجود در مدارس علوم دینی، نحوه بـر خـورد بـا    

ب مقدسی است که این طرز برخورد نـه تنهـا خطرنـاك شـده اسـت،      الهیات کتا

بلکه موجب ویران شدن ایمان مسیحی شده است، و آن یورشی اسـت کـه بـر    

ــه اســت کــه آن را   ــامیم.  مــی» یســمماتو«بنیــاد کتــاب مقــدس صــورت گرفت ن

یعنی تمرکز روي بخش بخصوصی در کتـاب مقـدس. مـثالً معلمـی     » یسمماتو«

خـواهم تعلـیم بـدهم فرضـیه پـولس رسـول از        کـه مـن مـی   آنچه را «گوید:  می

خواهم روي  افسسیان است و این تنها بخشی است که می در رساله به  “نجات”

غالطیـان   استاد دیگري کـه متخصـص رسـاله پـولس رسـول بـه      » آن کار کنم.

اش  را در رسـاله  “نجـات ”من فقط فرضیه پولس رسول از «گوید:  باشد، می می

بینیم ایـن دو اسـتاد، داراي دو    و اینجاست که ما می» دهم. یم میغالطیان، تعل به

را از منظـر رسـاله   » نجـات «باشـند، یکـی    مـی » نجـات «دیدگاه متفاوت درباره 

غالطیـان. اشـکالی نـدارد،     دهد و دیگري از منظر رساله به افسسیان تعلیم می به

یرا جوهره و نیازي نیست که ما درك یکنواختی از این دو منظر داشته باشیم ز

  فرد است. ذات هر بخش از کتاب مقدس منحصر به

چه پیش فرضی بر این شیوه برخورد با کتاب مقدس قابـل تصـور اسـت؟     

رساله از خدا الهام گرفته است  یک پیش فرض اول اینست که پولس در نوشتن

ولی در نوشتن رساله دیگر از خدا ملهم نشده است و پیش فرض دوم اینسـت  

شود گفت  گی الزم و عقالنی در کالم خدا وجود ندارد. آنچه که میکه یک پارچ
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در این سالها رواج یافته است نه تنها وجـود یـک الهیـات متفـاوت بـین پـولس       

قدیمی و پولس جدید است ! بلکه وجـود تعـدد الهیـات در کتـاب مقـدس اسـت،       

 چونکه کتاب مقدس توسط چندین نفر نوشته شده است ـ مثالً الهیـات پطـرس،   

خـوانی   الهیات یوحنا، الهیات پولس، الهیات لوقا، که هـیچ کـدام هـم بـا هـم هـم      

عقالنیت کتاب مقدس اسـت و تمرکـز روي    فی بهنندارند. این یک نگرش کامالً م

یک بخش از کتاب مقدس بدون در نظر گرفتن هم زمان بدنه کلی کتاب مقـدس،  

  کار خطرناکی است. 

هیات سیستماتیک، عـاملی اسـت کـه آن را    بنابراین یکی از منابع ما براي ال

نامیم، و عامل دیگر هم الهیات تـاریخی اسـت، زیـرا کـه      الهیات کتاب مقدس می

کلیسا نیز براي خود تاریخی دارد. یکی از گرفتاریهاي الهیات دانـان در امـروز   

ها  و  که من هم در زمره آنان هستم اینست که شاهد بروز تضاد در بین کلیسا

رسـد ایـن    نظـر مـی   هاي علوم دینی هستیم که به دینی  و دانشگاه مدارس علوم

معضـلی کـه کلیسـا بارهـا و      ـ  شـود  هاي تازه الهیاتی مـی  یزهتتضاد موجب س

بارها در گذشته با آن درگیر بوده است. کلیسا براي فرو نشاندن این اختالفات 

م دنیـاي  عنوان مثال تمـا  داده است. به تشکیلشوراهاي مختلفی در طول تاریخ 

اند و مـا   توافق رسیده مسیحیت در یک نشست و شورا بر روي مسئله تثلیث به

باشیم. بنـابر ایـن    می Chalcedonو   Niceaدر این راستا شاهد شوراهائی نظیر 

نحـوه پیشـرفت عقیـدتی در زنـدگی کلیسـا از دیـدگاه        نگاه الهیات تـاریخی بـه  

ر تاریخ کلیسا، رسوخ کفر در مواقع بحرانی د تاریخی است و  همچنین توجه به

اسـت کـه    مورخینین رسالت ا ،ارتداد. بنابراین کلیسا و واکنش کلیسا نسبت به

  هاي کلیسا از منظر تاریخ بپردازند. پیشرفت به

نام الهیـات سیسـتماتیک    ما داراي نوع دیگري از الهیات به :و اما نکته سوم

منبـع   ، توجـه بـه   (Systematician)باشیم. و گفتم که وظیفـه اسـلوب گرایـان     می

 منبع پیشـرفت تـاریخی در مباحـث و    هاي کتاب مقدس و همچنین توجه به داده

ــین آزمــودن    شــوراهاي کلیســائی و در عقیــده وکــیش و اقــرار نامــه و همچن
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خاطر  اند. به ها  برکت داده باشد که کلیسا را قرن هاي متفکرین بزرگ می دیدگاه

گوید که خدا در فیض عظیم خود معلمان را  میما  داشته باشید که عهد جدید به

تین یـا لـوتر یـا    سـ تر از آگو کلیسا داده است و بدون شک هیچ یک از ما دانا به

هیچ وجه در راه خود  این غوالن تاریخ کلیسا که بهنیستیم.  1کالوین یا ادواردز

اقتداري چون رسـوالن مسـیح نداشـتند، ولـی بـا ایـن وجـود،         لغزش نخوردند

ها یشان کلیسا را در هر عصري بهره مند  تهنسشان و ژرفاي دااتقیقعظمت تح

» doctor angelicas«تین قدیس را سکرده است. کلیساي کاتولیک رم توماس آگو

رو  نامیده است، با این وجود الهیات کلیساي کاتولیک رم دنباله» دکتر انجیل«یا 

تقد نیست. اما هیچ یک از ي او معناپذیر لغزش چرا که به ،تین نیستسالهیات آگو

تین قدیس ساسلوب گرایان و مورخین آگاه کلیساي کاتولیک رم از توماس آگو

الهیات دانان بزرگ گذشـته   اند. بنابراین کار یک اسلوب گرا بررسی غافل نشده

هاي  ه فقط بررسی آئین و اقرارنامه کلیسا، بلکه بررسی دیدگانباشد،  کلیسا می

کلیسـایش داده اسـت. همچنـین نقـش      در طول تاریخ بـه دا خمعلمان بزرگی که 

هاي کتاب مقدس، تاریخ، اسلوب و نظایر آن و  داده الهیات سیستماتیک توجه به

  گردآوري آنها با یکدیگر است.

سؤالی که امروز مطرح شد بپردازم و آن سـؤال اینسـت    خواهم به حاال می

بسـیاري از اوقـات    اهمیت این الهیات چیست؟ منظورم اینسـت کـه  و که ارزش 

ـ و هر بار هـم واقعـاً از شـنیدن ایـن سـؤال        گویند  من می شنوم که مردم به می

آن نیاز دارم عیسی  الهیات ندارم، آنچه بیشتر به من احتیاج به«شوم:  شوکه می

محـض اینکـه از    باشد، مهم نیست، ولی به«گویم:  آنها می و من به» مسیح است.

مـن بگوئیـد،    ا فقط یک کلمه در مورد عیسی بهشما بپرسم عیسی کیست و شم

وجود الهیات براي هر شخص مسیحی غیر قابل اجتنـاب  » .اید وارد الهیات شده

تن حقیقتی که خدا براي مـا آشـکار کـرده    نساست. الهیات نیت ما است جهت دا

                                                      

1. Augustine – Luther – Calvin - Edwards  



30  بنیادھا

است. سؤال این نیست که آیا وجود الهیات الزم است یا نه، بلکه سؤال اینسـت  

ما درست و کتاب مقدسی اسـت یـا غلـط؟ بنـابراین الزم اسـت ایـن        که الهیات

مـا نـداد تـا آن را روي     داد و آن کتـاب را بـه   یما کتـاب  چیزها را بدانیم. خدا به

هاي خوش بـوي گـل پـر کنـیم! خـدا آن       طاقچه بگذاریم و البالیش را با گلبرگ

کنـیم تـا آن را    یم، تـا ان را هضـم  وما داد تا بخـوانیم، تـا آن را بکـا    کتاب را به

  بیاموزیم و سر انجام اینکه آن را بفهمیم.

از  ییکـ  یک بخش بسیار مهم از عهد جدید، بـه  اي به اجازه بدهید براي لحظه

تیموتـاوس   رساله دوم پولس رسول به :هاي پولس رسول مراجعه کنیم نوشته

وم را از بـر کـرده ایـم، و بایـد د     16: 3باب سوم آیه شانزدهم. همه ما یوحنا  

را نیز از بر کنیم، چونکه آیه بسیارمهمی است و دانسـتن آن   16: 3تیموتاوس 

تمـامی کتـب از   «کتاب مقدس بسـیار ضـروري اسـت:    ماهیت  براي پی بردن به

و ما باز هم در هنگام بررسی ایـده کلـی الهـامی بـودن کتـاب      » الهام خدا است.

قتـی کـه مـا ایـن آیـه را      و اًاین آیه نگاهی خواهیم انداخت، ولـی اکثـر   مقدس، به

شـویم   آن بپردازیم بیشتر متوجه این حقیقـت مـی   تر به خوانیم، هر چه عمیق می

بقیه آیه  اتفاق هم نگاهی به خواهم به که کتاب مقدس الهام خدا است. حاال من می

بــا ایــن آیــه » و جهــت تعلــیم و اصــالح و ... و ... مفیــد اســت.«فــوق بینــدازیم: 

مـن نیـازي   «گوینـد   بر سخنان کسانی بگـذاریم کـه مـی    خواهیم نقطه پایانی می

عبارتی تعلیم دادن ارزشی ندارد و یا اینکه تعلـیم گـرفتن    و یا به» تعلیم ندارم به

بی فایده است. در تعلیم دقیق کتاب مقدس منابع زیادي نهفته است و این بـدین  

جهت است که کتـاب مقـدس توسـط خداونـد قـادر مطلـق الهـام شـده اسـت و          

ده است و این عطیه گرانبها، الهیاتی رسیدست ما  عنوان یک عطیه گران بها به به

  است که در کتاب مقدس قرار دارد.

کتاب مقدس براي تعلیم و تربیت سود مند است، ولی متأسـفانه امـروز در   

دنیاي فرهنگی ما، مورد اسـتفاده دیگـري پیـدا کـرده اسـت، و آن اینکـه بهانـه        

اد خود را متوجه تک تک کلمات کتاب مقـدس نمـوده و   ه اسلحه انتقـجویان لول

  نمایند. جاي استفاده از آن، وقت زیادي را صرف انتقاد از آن می به
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قـد خـود   تکـه من  سـالم اسـت  ، کتاب مقدس وقتی یِنقد واقعی و کتاب مقدس

قابل انتقاد نباشد، ولی ما همگی قابل انتقاد هستیم. این کتاب مقـدس اسـت کـه    

خوانم، این کالم است که گناه مرا  ردازد. وقتی من کالم خدا را میپ نقد من می به

شـود،   انسان شامل من هـم مـی   نمایاند و دیدگاه کتاب مقدس راجع به بر من می

شود و این منم که  همچنین دیدگاه کتاب مقدس از مسئله گناه، شامل من هم می

رد سـرزنش  شوم. مـو  سرزنش می مخاطر گناهان هنگام مطالعه کتاب مقدس به

نکـوهش و انتقـاد    بسیار سودمند است زیرا ممکن اسـت مـا بـه    واقع شدن خدا

سرزنش و انتقـاد خـدا از    تر اینست که به همنوع خود توجه نکنیم، ولی شایسته

  شود. ما اعالم می خودمان توجه کنیم، چونکه از طریق کالم خدا، به

اصـالح یـک    فایده دیگر کتاب مقدس اینست که بـراي اصـالح مفیـد اسـت.    

کـه   سـت گویم ـ من چند روز ا  زندگی دروغین و دروغگوئی ـ من هم دروغ می 

خوانم که یکـی از پرفـروش تـرین کتابهـاي منتشـر شـده توسـط         کتابی را می

نیویورك تایمز است و آن را از یک دوست بعنوان امانت گرفته ام. دوست مـن  

کتـاب را بخـوان و نظـر    کنم این  خواهش می«من داد گفت:  وقتی این کتاب را به

  » من بگو. آن به خود را راجع به

(واسطۀ احضـار ارواح) نوشـته شـده و در آن     مدیوم این کتاب توسط یک

توان یک مدیوم بود و با ارواح تماس بـر قـرار نمـود.     آمده است که چگونه می

من دسـت داده اسـت کـه     ام و چنین حسی به هاي کتاب رسیده نیمه من اکنون به

هسـتم. کتـابی اسـت حـاوي مطالـب       1وگرافینـ طالعه یـک کتـاب پور  مشغول م

در عهد اي از شریعت خدا   هاي فراوان، و هر کس درك ساده مستهجن و دروغ

افتـد. کسـانی کـه کتـاب مقـدس را       هـا  نمـی   دام ایـن دروغ  داشته باشد بهعتیق 

گی شوند و از این تعلیمات دروغین و زنـد  خوانند از اصالح آن بهره مند می می

  گیرند.   دروغین فاصله می

                                                      

  کتابی حاوي مطالب و تصویرات مستهجن. 1
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تربیـت در عـدالت مفیـد     در«... خـوانیم کتـاب مقـدس     و سر انجام اینکه می

هـدف الهیـات   » جهت هر عمل نیکـو آراسـته شـود.    است، تا مرد خدا کامل و به

اینست که وجدان ما را قلقلک بدهد، اما الزمه این قلقلک وجدان هدایت شـدن از  

یم رشد کنـیم و در اطاعـت از خـدا کامـل شـویم.      توان سوي خدا است که ما می

  نام الهیات و آموزش آن.  اینست علت وجودي مبحثی به

کنـد، بـدان    اي است کـه هـر کسـی خـدا را انکـار مـی       ر و بهانهعذاین همان 

دانم که خدائی هست یـا نـه. مطمـئن نیسـتم،      قم، نمییمن زند«شود:  متوسل می

ـ دلیل روشنی بـراي اثبـات وجـود      خدا خودش را براي ما روشن نکرده است

و ایــن گناهکــاران در روز داوري خواهنــد گفــت: » خــدا، وجــود نــدارد ... و ... 

شـدم ...   دانستم تو واقعاً وجود داري سر سپرده و پیرو تـو مـی   خدایا اگر می«

پـذیرد و همـان عـذري     این همان عذري است که خـدا نمـی  !» حیف که ندانستم 

روشنی خود را از طریـق خلقـت و    کند. خدا به ت میاست که پولس از آن صحب

حدي که جـاي   طبیعتش آشکار کرده است و این مکاشفه بسیار روشن است به

  هیج عذري براي انسان باقی نمانده است.

زیرا هر چند خدا را شناختند، ولی او را چون خـدا  «رجوع کنیم:  21به آیه 

فهـم ایشـان    یگردیـده، دل بـ  تمجید و شکر نکردند بلکه درخیاالت خـود باطـل   

فرمائیـد کـه پـولس در اینجـا از چـه چیـزي سـخن         مالحظه می» تاریک گشت.

» هر چند«گوید:  کند و می ل شناختن صحبت میعگوید؟  او از وجه وصفی ف می

رومیان، ما خدا را با یـک مفهـوم    او را شناختند. بنابراین در باب اول رساله به

 امـا شناسـیم،   ن ما خدا را با مفاهیم مختلف نمیشناسیم، ولی در اول قرنتیا می

قدرت الیزال و الوهیت او بر جهان آشکار شده «دانیم که:  بیشتر از هر چیز می

و بنابراین نه تنها مکاشفه عام یا طبیعی وجود دارد بلکه همچنین الهیات  »است

هـا  و   طبیعی هم وجود دارد. این الهیات طبیعی موجـب جلـوگیري از کـج روي   

مـا داده   گردد، ولی آن شناختی را کـه خـدا از طریـق طبیعـت بـه      ها  می استیک

  کند. است، زایل نمی



 سومگفتار 

  طبیعی الهیاتمکاشفه عام و 

آمـوزش عملـی سـیماي کلـی الهیـات سیسـتماتیک        خـواهیم بـه   اینک که می

پیش از این مقولـه داشـتیم، امـروز     گفتاراي که در دو  پس از معارفه .بپردازیم

زیـرا همـان    نام مکاشفه شروع کنـیم،  موضوعی به اب خواهیم سخن خود را یم

طور که گفتم مسیحیت بر اساس تفکرات فیلسـوفانه قـرار نگرفتـه اسـت، بلکـه      

  تنی بر ایمان است.بم

عنـوان مسـیحی    کـه بـه  د بنیادي ایمان مسیحی اینسـت کـه حقیقتـی را    یئات

خدا آمـده اسـت ـ خـدائی کـه از       حقیقتی است که مستقیماً از جانب ،ایم پذیرفته

تـوانیم خـدا را ببینـیم، بنـابراین او      دید ما پنهان است. ما با چشمان خـود نمـی  

حجابی را که او را از ما پنهان کرده اسـت از طریـق مکاشـفه، برداشـته اسـت.      

مکاشفه یعنی آشکار سازي یا روشن سازي یا پرده برداري از آنچه که نهـان  

  است.

خواهیم دربارة انواع متفاوت مکاشـفه صـحبت    هیات، میاینک در آموزش ال

اي است که مـا آن را   هاي مکاشفه، مکاشفه کنیم و یکی از مهم ترین دسته بندي

نـامیم. اینـک    اي اسـت کـه آن را مکاشـفه خـاص مـی      مکاشفه عـام  و مکاشـفه  

مـا   خواهیم توجه خود را بر مکاشـفه عـام متمرکـز کنـیم. کتـاب مقـدس بـه        می

ه خدا سر چشمه و منشاء تمام حقایق است. خدا در عبارت قیـاس و  گوید ک می

اي است که تمام رودهـاي خروشـان از آنجـا جـاري      استعاره مانند سرچشمه

شوند. اینک با این دیدگاه که هسـتی خـدا در منبـع، چشـمه، یـا هـر عنـوان         می
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، مراد اینست کـه خـدا سرچشـمۀ    شود میدیگري که با هر زبان دیگري توجیه 

شود، اینسـت کـه نـه تنهـا      اي که از این دیدگاه ناشی می م حقایق است. ایدهتما

حقایق دینی ناشی از مکاشفه خدا است، بلکه تمام حقایق ناشی از مکاشفه الهی 

  است.

اي اسـت کـه شـدیداً روي آن تأکیـد      ایدة سر منشاء حقایق بودن خدا، ایـده 

روي این ایده تکیه اس قدیس نشده است. آگوستین قدیس و سپس توماس اکوی

توانیم همـه چیـز را بـدانیم،     عنوان مخلوقات خدا نمی اند که ما به اند و گفته کرده

مگر اینکه خدا خـودش فهـم و شـناخت الزم را در مـا ایجـاد کنـد. تمثیلـی کـه         

اینست که: ما با چشم و مغـز و   هکار برد آگوستین قدیس براي بیان این مهم به

ایم. ما نزد  هاي فیزیکی الزم براي دیدن، مجهز شده ماعصاب بینائی و تمام اندا

رویم تا ما را معاینه کنـد و دکتـر پـس از معاینـه چشـمان مـا        چشم پزشک می

ولی » شما نابینا نیستید، بلکه دید شما ده دهم است. ،گویم تبریک می«گوید:  می

د ده که مملو از اشیاء زیبـا باشـد و داراي یـک دیـ     دوقتی در اطاقی قرار بگیری

باشید، ولی کسی بیاید و سویچ برق را خاموش کند و اطاق در تاریکی  هم دهم

توانیـد   ها  قابل رویت است؟  شما دیگر نمی غرق شود، چه اندازه از این زیبائی

، اما در ایـن  دچیزي را ببینید، زیرا گرچه ابزار الزم را براي دیدن در خود داری

ها در معرض نـور قـرار    مگر آن که آن چیز، دچیزي را ببینی دتوانی تاریکی نمی

تشخیص اشـیاء   بگیرند. در غیر این صورت حتی تیز بین ترین چشمان قادر به

  باشند. نمی

این است که آگوستین قدیس گفته اسـت در ایـن دنیـا بـراي اینکـه بتوانیـد       

 همین ترتیب براي درك هر حقیقتی نور فیزیکی دارید، به اشیاء را ببینید، نیاز به

  ما نیازمند نور مکاشفۀ الهی هستیم. وحانیر

اس روي ایـن مسـئله دقیقـاً تأکیـد     نـ کویابدین ترتیـب آگوسـتین و سـپس    

ها در نهایت از خدا سر چشمه  اند که همه حقایق و تمام شناخت اند و گفته کرده

گیرند، خدائی که منبع حقایق و کسی است که این امکان را بـراي مـا فـراهم     می



35  بنیادھا

گـوئیم کـه    مه چیز را بدانیم. بنابراین از این دیـدگاه وقتـی مـی   کرده است که ه

اي هستیم که در کانون ایمان ما قرار دارد، کسی که پـرورده   مکاشفه وابسته به

شـما در  «گوید:  با نیشخندي تمسخر آمیز می ،دانش فیزیکی صرف است مکتب

نداریم، ما آن  باشید که ما نیازي به جستجوي نوعی مکاشفۀ ما فوق الطبیعه می

پاسـخ مـا   » آمـوزیم.  رویم و حقایق را از طریق تجربه می آزمایشگاه می فقط به

توانید همه چیز را از طریق آزمودن در لولۀ آزمایش  آنها اینست که شما نمی به

یاد بگیرید، مگر اینکه خالق جهان ظرفیت الزم را بـراي فراگیـري و مطالعـه در    

  د.داده باشما ش طبیعت، از طریق مکاشفه خود، به

دو منبع یا دو نوع مکاشفه پی ببـریم. وقتـی مـا     توانیم به و اینجاست که می

از خودش  خدا پرده برداري کنیم، اشاره ما به در مورد مکاشفه عام صحبت می

در اینجـا حـاوي دو اشـاره اسـت:     » عـام «است. این مکاشفه عـام اسـت. کلمـه    

همه  شود، زیرا شناختی است که به نخست اینکه این نوع مکاشفه عام نامیده می

الهـی دسترسـی    عـام  مکاشـفه  کس داده شده است. هر کسی در این جهـان بـه  

افرادي خاص، یا عارفان و صـوفیان گوشـه نشـین و     دارد. خدا تنها خود را به

کند، بلکـه شناسـانیدن خـودش را از طریـق مکاشـفه عـام        روحانی آشکار نمی

شـنوند و   جهـان مکاشـفه عـام او را مـی     دهـد. سراسـر   جهانیان، انجـام مـی   به

کنـد   آسمان جالل خدا را بیان می«گوید:  عنوان مثال کتاب مقدس می بینند. به می

بنابراین هر کسی که چشـم بصـیرت   » 1دهد. می خبرهایش  ک از عمل دستلو ف

تواند در این تماشاگه بنشیند و نـاظر جـالل خـدا باشـد کـه از طریـق        دارد می

  شود. او نشان داده می ستارگان و طبیعت، بهخورشید و ماه و 

شود؟ بسیار خوب، کتـاب مقـدس از    شاید بگوئید تکلیف افراد نابینا چه می

شـما   هـاي شـما نهـاده اسـت ـ خـدا بـه        کند که خدا در جان معرفتی صحبت می
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شما شعور  نمایاند. او به شما می وجدان داده است و طبیعتاً از درون خود را به

نیکی و شرارت را تشخیص دهید. بنابراین حتی اگـر شـما نابینـا     داده است که

باشید و نتوانید دنیاي مادي را ببینید، بـاز هـم داراي شـناخت درونـی از خـدا      

این  نهاده است و ما بعداً به شماهستید، یعنی از طریق همان وجدانی که خدا در 

نک بگذاریـد  موضوع خواهیم رسید و در این مورد صحبت خواهیم کرد. ولی ای

یعنی هر کسی در این جهان جالل خدا را ناظر است، هـر  » عام«بگویم که واژه 

  انسانی در این جهان ناظر مکاشفه خدا است.

گوئیم زیرا میلیونها نفر در این جهان  ما در اینجا از کتاب مقدس سخن نمی

نـه هـیچ   انـد و   اند و نه شـنیده  اند و نه خوانده هستند که نه کتاب مقدس را دیده

آنها موعظه کرده اسـت، ولـی انهـا در تماشـاگه طبیعـت       کس کتاب مقدس را به

آنها از طریق مکاشفه عام، آشکار کرده  کنند، جائی که خدا خود را به زندگی می

  است.

زش رآمـ  مکاشفه خدا، اینست که به به» عام«دلیل دومی مبنی بر اطالق کلمه 

توانید طـرح   نپرداخته است. شما نمی یه مسیح و یا رستاخیز او از مردگاندو ف

خدا را مبنی بر نجات انسان در آسمانها ببینید، براي درك و فهمیدن نقشه خدا 

کتاب مقدس رجوع کنید. طـرح خـدا بـراي انسـان اطالعـات       براي انسان باید به

توانید آن را از کانال طبیعت بدست آورید. ایـن بـدین    خاصی است که شما نمی

گویـد، زیـرا کـه نظـم طبیعـت       طبیعت چیزي در مورد خدا نمیمفهوم نیست که 

  گویاي حضور و قدرت الیزال خدا و افشاء کننده خدا از طریق خلقت است.

دانیم که بین مکاشفه عام و مکاشفه خاص تفـاوتی وجـود دارد.    حال ما می

 دهـد. ایـن مکاشـفه    هـر کسـی مـی    اي است که خـدا بـه   مکاشفه عام آن مکاشفه

دهد. این مکاشفه با کتاب مقدس متفـاوت   انسان می از خدا را به شناخت عمومی

است. کتاب مقدس مکاشـفه خـاص اسـت و تنهـا کسـانی کـه آن را در اختیـار        

مکاشفه خاص خـدا دسـت یابنـد. ایـن نـوع مکاشـفه شـامل         توانند به دارند، می

باشد که شما از طریق مکاشـفه   اطالعات بیشتري در مورد کار و نقشه خدا می
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  توانید بدان دست یابید. ام نمیع

نامند، و در اینجاسـت   هم می »مکاشفه طبیعی«گاهی اوقات مکاشفه عام را، 

کنم مراقب باشـید. اگـر    آید و من خواهش می که اندکی اغتشاش فکري پیش می

کنـیم، در حقیقـت بـا زبـان خـاص       مـی اسـتفاده  » مکاشفه طبیعی«ما از عبارت 

متـرادف بـا مکاشـفه عـام     » مکاشفه طبیعی«اقع کنیم و در و صحبت می یالهیات

اي است که خدا در طبیعت و از طریـق طبیعـت    است زیرا مکاشفه عام، مکاشفه

تـوانیم آن را مکاشـفه عـام یـا مکاشـفه طبیعـی        ما داده است و بنابراین مـی  به

  بنامیم. آیا مطلب را واضح بیان کردم؟

شود. این بحث  ي میم کجاي مسئله موجب اغتشاش فکریبسیار خوب، ببین

آن بپـردازیم.   خـواهیم تحـت عنـوان مکاشـفه طبیعـی بـه       دیگري است که ما می

با هم » الهیات طبیعی«را با عبارت » مکاشفه طبیعی«بعضی اوقات مردم عبارت 

  گیرند. اشتباه می

گـوئیم کـه    همین سادگی نمی کنیم، به وقتی که ما از مکاشفه عام صحبت می

بسـیار خـوب،    «ما داده است و سپس گفتـه اسـت:    زمین بهنام  اي به خدا سیاره

شـما داده   ید و با تمام قوه استدالل خود و بر اساس این کلیدي که بـه وحاال بر

  » !ام، یعنی همین کره خاکی معماي مرا حل کنید که کیستم

تصویر بکشید، یک کـره خـاکی و یـک     توانید حالت فوق را به قطعاً شما می

نشانه خـدا، بنویسـید.    را به» خ«باالي آن کره خاکی حرف  در .آدم بر روي آن

ولی اگر بخواهبد تابلو زیبـائی بکشـید الزم اسـت کـه نخسـت هنـر نقاشـی را        

بگیرید و  در روي بوم یاب اردقت بیاموزید، نحوه گرفتن قلم مو و حرکت آن  به

د. انـواع  هاي جدید را بیاموزی ها  را و نحوة ترکیب آنها و ایجاد رنگ انواع رنگ

توانید یک تـابلو گویـا بسـازید و آنگـاه      هاي نقاشی را بدانید و آنگاه می استیل

ام  ! این تابلو را من کشیده به ... به«تابلو خود نگاه کنید:   قدري دورتر رفته و به

و این بدین جهت است که احتماالً شـما چیزهـائی از پـیش راجـع     » براند؟میا را

این طـور نیسـت کـه خـدا تـابلوئی        اید. دیگري شنیده براند و یا هر نقاشمرا به



38  بنیادھا

بکشد و آن را نیمه کاره رها کند و شـما را آزاد بگـذارد کـه آن را گویـا کنیـد.      

لوي نقاشی است، موضوع این نیست که بفرضیه مکاشفه چیزي فراتر از این تا

انسان آشکارمی کند ـ یعنی طبیعت چیـزي    کانالی هست و خدا از آن خود را به

دا از خدا نیست، اما خدا خود را از طریق این پل یا واسطه که دنیا یا طبیعـت  ج

نمایانـد. خـدا خـود را از طریـق جـالل و شـکوه        مـی  یانجهان شود به نامیده می

  دهد. ها، نشان می آسمانها و ستارگان و کهکشان

گیـرد، مکاشـفه طبیعـی     این مکاشـفه را کـه از طریـق طبیعـت صـورت مـی      

دهد. و سؤال اینجاست آیـا ایـن    فه کاري است که خدا انجام مینامیم. مکاش می

کنـد؟ وقتـی مـا صـحبت از الهیـات       مکاشفۀ خدا همه چیز را بر من آشـکار مـی  

کنیم، فرق بین الهیات طبیعی و مکاشفه طبیعـی اینسـت کـه مکاشـفه      طبیعی می

دهد و الهیات طبیعی نتیجه کاري اسـت کـه    طبیعی کاري است که خدا انجام می

خدا انجام داده است. الهیات یعنـی شـناخت خـدا. و سـؤال دیگـري کـه مطـرح        

مـا آشـکار    شود اینست کـه: وقتـی خـدا از طریـق مکاشـه عـام خـود را بـه         می

  توانیم همه چیز را در مورد خدا از طبیعت بیاموزیم؟ سازد، آیا می می

  د.اینک و مانند روزگاران گذشته رقابت بزرگی در حوزه الهیاتی وجود دار

هاي فراوانی در مقابل این ایده که انسان داراي توانائی شناخت هـر   ضدیت

، وجـود دارنـد. پـولس رسـول در رسـاله      باشـد  مـی » نجات«مسئله ز جچیزي 

رسـد امکـان    نظر می شناسد و چنین به گوید که انسان خدا را نمی قرنتیان می به

مگـر اینکـه    ،شناخت خدا از طریق طبیعت، توسـط انسـان را نفـی کـرده اسـت     

هـر حـال در بـاب اول     ر سازد و چشمانش را بگشـاید. بـه  را منو اوالقدس  روح

رومیان که مرجعی قدیمی براي ایده مکاشفۀ عام و الهیات عام اسـت،   رساله به

خـدا   گوید کـه مـا نسـبت بـه     گوید. او در اینجا می پولس رسول چیز دیگري می

  شناخت داریم.

رومیان خدا  را از طریق طبیعت  به رساله به قول پولس رسول در باب اول

قرنتیـان پـولس    رومیان و رساله اول به ولی در باب دوم رساله به ،شناسیم می
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شـود و   عمـل مـی   دراو Atomismشناسیم! اینجاست کـه   گوید ما خدا را نمی می

رومیـان چنـین    بسیار خوب، پولس رسول هنگام نگـارش رسـاله بـه   «گوید:  می

کس دیگري ممکـن  » فکرش را عوض کرده است. بعداً لیت وداشته اس اي عقیده

روشنی اسـت از وجـود    نمونهبسیار خوب، این «است مشکل را ببیند و بگوید، 

رومیان بـاب اول   تناقض در کتاب مقدس: آنجائی که پولس رسول در رساله به

شناسـند و در اول قرنتیـان    معتقد است که مردم از طریـق طبیعـت خـدا را مـی    

  بسیار خوب؛ عجله نکنید!» شناسند. مردم خدا را نمی گوید می

جهت بیان موارد زیر استفاده  ري بهبدر زبان یونانی و ع» دانستن« از فعل 

نـامیم و از   اي مـی  شده است. یکی شناختی است که مـا آن را شـناخت مرحلـه   

و بـا   است شود. این شناخت عقالنی و شخصی طریق تفکر و تجربه حاصل می

طور عام تفـاوت دارد. بـراي مثـال عهـد عتیـق از پـدر بـودن آدم و         شناخت به

دار شدن آنها صـحبت    گوید و وقتی در مورد بچه ابراهیم و نظایر آن سخن می

شما چـه برداشـتی   » آدم زن خود را شناخت و او حامله شد.«گوید:  کند، می می

را مالقـات  کنید؟ مثل اینست که آدم و حوا در بـاغ عـدن یکـدیگر     از این آیه می

فاصـله بـا هـم    و بال» خانم ... اسم من آدم است«گوید:  حوا می کنند و آدم به می

کنـد و آن زن هـم    شوندو او از این زن یک شـناخت عقالنـی پیـدا مـی     آشنا می

شود. نه ... این طور نیست. وقتی که کتاب مقـدس در اینجـا از    ناگهان حامله می

فعل براي تشریح عمیق ترین و محرمانه  کند، از این استفاده می» شناختن«فعل 

کند. و وقتی پولس بـا اعضـاي    ترین ارتباط ممکن در بین مردو زن استفاده می

خـدا   کند، او در مورد درك روحانی امور مربوط به صحبت می تسکلیساي قرن

اي که ما داریم فاقد آن نـوع   گوید در این حالت ساقط شده کند و می صحبت می

خـدا هسـتیم. ایـن شـناخت در مـاوراي آگـاهی صـرف و         شناخت روحـانی از 

  شناخت عقالنی قرار دارد.

گویـد:   می 18رومیان مراجعه کنیم پولس در آیه  باب اول رساله به و اگر به

دینی و ناراسـتی  یـ شـود بـر هـر ب    زیرا غضـب خـدا از آسـمان مکشـوف مـی     «
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ینجا اشاره پولس رسول در ا» دارند. مردمانی که راستی را در ناراستی باز می

پـاي مسـند داوري خـدا     کنـد و تمـامی دنیـا را بـه     لزوم نجات بـراي مـا مـی    به

زیـرا همـه    ،انجیل نیازمند است کوشد نشان دهد که همه کس به کشاند و می می

خـاطر اینکـه عیسـی را انکـار      شود، نـه بـه   کس در این مسند مجرم شناخته می

ز عیسی نشنیده اند، بلکه انکار چرا که هرگز در طول زندگیشان نامی ا کرده اند،

هـر انسـانی آشـکار     روشنی و وضوح به که خود را به جهانی خداي پدر ـ همو 

ایم چه کردیم؟  میراث برده کرد و ما در قالب انسانی که گناه را از اجداد خود به

کردیم، پشت سر انداختیم، بـاز داشـتیم، خفـه    نعدالتی صیانت  حقیقت را در بی

گویـد کـه خــدا از آنچـه کــه انسـان بــا      ین پــولس رسـول مــی کـردیم. و بنـابرا  

  اش انجام داده است، عصبانی است. مکاشفه

توان شـناخت،   چونکه آنچه از خدا می«دهد:  بگذریم. پولس رسول ادامه می

کنـد کـه در التـین     اي اسـتفاده مـی   او در اینجـا از کلمـه  » در ایشان ظاهر است.

Manifestum  و در یونانیPhanerosرسـاند کـه خـدا     باشد، و این ایده را می ی، م

ها  و در داخل غارها و روي قلـه   قصد نداشته است کلید رمز را در زیر صخره

هیمالیا و در نهایت دور از دسترس شما بگذارد و نهایتاً باید براي این شناخت 

 نای معلمی مذهبی شوید که وجود خدا را براي شما تشریح کند، بلکه متوسل به

ـ یعنـی آشـکار کـردن       Manifestumکه خدا از خود داده اسـت، همـان    مکاشفه

توانیـد   و خدا این مرحله را بقدري آشکار کرده است که شما دیگر نمـی  ـ   است

زیـرا خـدا در مـورد    » آمـوزد.  اگـر شـاگردان یـاد نگیرنـد، معلـم نمـی      «بگوئید: 

  ما داده است. روشنی به شخصیت خودش تعلیمات الزم را به

که چیزهـاي نادیـده او، یعنـی    « ... آیه بیستم مراجعه کنیم:  ود؟  بهتا چه ش

وسـیله کارهـاي او فهمیـده و     دي والوهیتش از حین آفرینش عالم بهمقوت سر

نظـر در مـتن خـود     آیـه انـدکی بـه   » ... شود، تا ایشان را عذري نباشد. دیده می

» نادیدنی«کلمه  ؟تواند چیزهاي نادیده را ببیند متناقض است ـ چگونه کسی  می 

گوید که چیزهـاي   با این وجود پولس در اینجا می» شود آنها را دید. نمی«یعنی 
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شـوند ـ    شوند بلکه فهمیده هم مـی  شوند، و نه تنها دیده می نادیده خدا، دیده می

پـس چـه چیـزي را     بینیم درست است، ولی نه مستقیماً. ما خداي نادیده را نمی

که حامل مکاشـفه خـدا بـراي مـا اسـت، زیـرا خـدا         دنیاي قابل دیدن بینیم؟ می

نادیـده خـدا در چیزهـایی کـه قابـل دیـدن        است ـ ذات  آن را آشکارکرده خودش

  .است

زیرا که چیزهـاي نادیـده او یعنـی    «گفته پولس گوش کنید:  بیائید باز هم به

هـاي او فهمیـده، و    وسیله کار دي و الوهیتش از حین آفرینش عالم بهمقوت سر

زنیـد پـولس رسـول از چـه      حدس می» شود تا ایشان را عذري نباشد. میدیده 

  ؟کند اي صحبت می عذر و بهانه



 چهارمگفتار  

  مکاشفۀ خاص

که در رابطه با مفهوم کلی الهیـات داشـتیم،    اي پیش و در بررسی گفتاردر 

مفهوم مکاشفه و تمایز بـین مکاشـفۀ عـام و مکاشـفۀ خـاص.       نگاهی داشتیم به

تفاوت بین مکاشـفه عـام و    خاطر داشته باشید نگاهی داشتیم به به همچنین اگر

خـواهم بـا توجـه     مکاشفه خاص بپـردازیم، مـی   الهیات عام. حاال قبل از اینکه به

یک ویژگی بسیار مهم بپردازم که همانـا تفـاوت    درك ما از مکاشفه خاص به به

  باشد. بین مکاشفه خاص مستقیم و مکاشفه خاص غیر مستقیم، می

ارتباط یا کاربرد عاملی است که  عبارات مستقیم و یا غیر مستقیم اشاره به

کـنم،   در بین دو نقطه وجود دارد. وقتـی مـا در اینجـا صـحبت از مسـتقیم مـی      

خواهم کاري  و در رابطه با زمان نیست؛ وقتی من می» فوري«کلمه  اشارة ما به

دهـم. بـدین    انجـام مـی  » فـوري «گویم این کـار را   را همین لحظه انجام دهم، می

بریم. اگر ما  بکار نمی» فوري«معنی عام یعنی  را به» Immediate«ترتیب ما کلمه 

بـودن خودمـان در روي زمـین و خـود      خودمـان،  و بـه   ت بهنسببرتري خدا  به

بینیم  آنچه که قبالً گفتیم می خودمان فکر کنیم، با توجه به مکاشفه سازي خدا به

طبیعت آشکار کرده است و بنابراین این آشکار سازي  که خدا خود را از طریق

نـامیم. مـا امـروز     باشد، که ما آن را واسطه می از طریق دیگري غیر از خدا می

کنـیم،   اخبـار را دریافـت مـی    نخواهیم از واسطه یا ابـزاري کـه از طریـق آ    می

صحبت کنیم. روزنامه یـک رسـانه (واسـطه) اسـت کـه از طریـق آن اخبـار و        

خوانیم. تلویزیون یک رسانه اسـت کـه از طریـق آن حـوادث و      را می اطالعات
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بینیم. رادیو یک رسانه است .... و نظـایر آن. بنـابراین    شنویم و می اخبار را می

اي است که از طریق آن دو نقطه با  میانجی یا وسیله ،در اینجا منظور از واسطه

نـام   اي بـه  خواهیم از واسـطه  کنند، و از این دیدگاه می یکدیگر ارتباط برقرار می

مکاشفه خاص صحبت کنیم. ما مثالً در مورد مکاشفه خدا صـحبت کـردیم کـه    

دارد، نه مستقیماً توسط خودش. منظـور مـن    خود را از طریق واسطه اعالم می

ار روح و ظهـ مرمـوزي کـه در جلسـات ا   » medium«از واسطه در اینجـا همـان   

خـواهم از مـدیوم اصـلی و شـرعی      یکنـد نیسـت، بلکـه مـ     نظایر آن فعالیت می

  مکاشفه عام در طبیعت، صحبت کنم.

اینک عالوه بر مکاشفه عام واسطه اي، کتاب مقدس از راه دیگري صـحبت  

سـازد. بـراي مثـال مـا نگـاهی       ما آشـکار مـی   کند که بدان وسیله خود را به می

ا خود گوید خد رومیان، آنجائی که پولس رسول می باب اول رساله به داشتیم به

اي  همـان مکاشـفه عـام واسـطه     را از طریق خلقت خود، آشکار کرده است. این

د کـه  شـو  رومیان، از شریعت خدا صحبت مـی  است. ولی در باب دوم رساله به

شـعور  «یـا   Sensus divinitatisهاي ما نوشته شده است. جان کـالوین از   در دل

شده است، یعنـی کـه    صحبت کرده است که درابتداي تولد در ما نهاده» خدائی

  هاي ما یک آگاهی از خودش قرار داده است. خدا در جان

و این شعور خدائی در وجـدان مـا و در میـزان درك مـا از شـریعت خـدا،       

باشد. اینگونه آگاهی و شناخت وجدانی چیزي نیست که ما آن را از  متمرکز می

سـوي خـدا   اي اسـت کـه مسـتقیماً از     طریق واسطه بدست آوریم، بلکه مکاشفه

  نامیم. ما رسیده است. بنابراین ما آن را مکاشفه عام آنی می به

تشـریح مکاشـفه    اگر مورد براي شما روشن شده اسـت، اجـازه بدهیـد بـه    

خاص بپردازیم. بخاطر دارید وقتی که مکاشفه عام را تعریف کردیم، گفتیم کـه  

اي اسـت   دودلیـل بکـار بـردیم: یعنـی مکاشـفه عـام اشـاره        را بـه » عام«عبارت 

همه انسانها در همه جـاي دنیـا داده اسـت و     اي که خدا از خودش به مکاشفه به

اي  طور عمومی اسـت. مکاشـفه خـاص مکاشـفه     همچنین حاوي شناخت خدا به
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است که هنوز همه کس در جهان فرصت پیدا نکرده است آن را از خدا دریافت 

ز طریـق کتـاب مقـدس    کند و آن مجموعه اطالعاتی است که خدا آن را اصوالً ا

کتـاب   منحصـر بـه   هدهد، و آنچنانکه بعداً خواهیم دید، این نوع مکاشـف  ما می به

توانیم آنهـا را از طریـق    شامل اطالعاتی است که نمی در ضمن مقدس نیست و

  طبیعت بدست آوریم.

زش، قیامت، صـلیب، رسـتاخیز و   رهاي خدا نظیر آم مکاشفۀ خاص از طرح

توانیم آنها را از طریـق آمـوزش فیزیـک و     د که نمیکن امور دیگري صحبت می

  زیست شناسی، و هر حوزه طبیعی دیگر، بیاموزیم. 

در کتاب مقدس از طرق مختلف گواهی داده شده است که خـدا در گذشـته   

خـواهم توجـه شـما را     طریق مخصوصی نشان داده است. اینک مـی  خود را به

خدا که در زمان «خوانیم:  ائی که مییان جلب کنم، آنجنرابع باب اول رساله به به

پدران ما تکلم  وساطت انبیاء به هاي مختلف و به اقسام متعدد و طریق سلف و به

وسـاطت پسـر خـود مـتکلم شـد کـه او را وارث        ما به نمود، در این ایام آخر به

ها  را آفریـد، کـه فـروغ جاللـش و      و عالماوسیله  جمیع موجودات قرار داد و به

  ...»کلمۀ قوت خود، حامل همه موجودات بوده  بوده و به خاتم جوهرش

موضـوع مکاشـفه و مخصوصـاً مکاشـفه خـاص، متوجـه        اینک با توجه به

آور است!  یک ادعـاي   ایم. حیرت خدا گرفتهخود ما یک مکاشفه از  شویم که می

دارد. در حـوزه  » شـناخت «در درك مسیحی از  همستقیماً ریش کهانگیز!   حیرت

انـش  د» معرفـت شناسـی  «و » معرفـت شناسـی  «نـام   اي هست بـه  رشتهفلسفه، 

درك و  پـردازد کـه انسـان را قـادر بـه      ئـی مـی   هـا  تحلیل راه شناخت است، و به

  کند. ت میعرفتحصیل م

طریق تفکـر   زبحث و جدل فراوانی در جریان است مبنی بر اینکه آموختن ا

سـاس ـ احسـاس پـنچ     و نتیجه گیري عقالنی بهتر است یا آموختن از طریق اح

گانه  دیـدن، شـنیدن، چشـیدن، لمـس کـردن، بوئیـدن و نظـایر آن ـ کـه آن را          

  نامیم. برخورد تجربی با دنیاي خارجی می
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انـد کـه کـدامیک از آن دو نـوع      بنابراین فیلسوفان با هـم مشـغول مباحثـه   

هـاي فلسـفی    آموزش اهمیت بیشتري دارد. ایـن بحـث و جـدل مخـتص حـوزه     

مسیحیت نیز بحـث بـر سـر اینسـت کـه منطـق چـه نقشـی و          نیست. در دنیاي

عنوان یک نفـر   کنند، ولی یک مسئله که ما باید به احساس چه نقشی را بازي می

مسیحی موافق باشیم، اینست که مسیحیت در نهایت بر اساس شـناختی اسـت   

ما رسیده است واین شناخت نقش بسیار مهمی در تعبیـر مـا    که از خود خدا به

عهده دارد، زیرا اگر ما اطالعات خود را در مـورد خـدا و در مـورد     بهازحقیقت 

کنیم و در مـورد خودمـان، از خـالق جهـان گرفتـه       ن زندگی میآدنیائی که در 

ما رسیده اسـت، فراتـر از هـر اسـتنباطی      باشیم، آن شناختی که از سوي او به

رون گرائی ه و تحلیل خودمان از شرایط موجود و از دزیاست که در نتیجه تج

ایـم. چونکـه اطالعـات و     و مشاهدات خودمان از دنیاي پیرامون، بدسـت آورده 

ایـم، نهایتـاً از طریـق عقـل مطلـق خـدا        این طریق بدست آورده معرفتی را که به

  باشد. می

گویـد کـه خـدا در     عبرانیـان مـی   خوانیم که نویسنده رساله بـه  در اینجا می

دفعـات آشـکار کـرده اسـت.      ختلف و بـه هاي م هاي گذشته خود را از راه زمان

بیندیشیم. مثالً خدا خود را در عهد  » هاي مختلف راه« بسیار خوب، حاال بیائید به

اند کـه خـدا مسـتقیماً واز درون بـا انسـان       ئی بوده ها یق آشکار کرد. فرصتتع

اند که خدا خود را از طریق رویاء (خواب  ئی بوده ها صحبت کرده است. فرصت

اند که خـدا خـود را از طریـق     ئی بوده ها مردم نشان داده است. فرصت دیدن) به

جدعون نشـان داد   هاي مخصوصی، نشان داده است. آنچنانکه خود را به نشانه

وریم و ااند که خدا خود را توسط قرار دادن  ئی بوده ها ). فرصت12: 6(داوران 

ــان (خــروج   ــد عــدالت کاهن اســت و  کــرده ) آشــکار30: 28تمــیم در ســینه بن

  نشان داده است. خدا خود را بنام تجلی یا ظهور، یاند از راه هائی بوده فرصت

نـوع بسـیار مهمـی از     ما با واژة تجلی قطعاً آشـنا هسـتیم زیـرا اشـاره بـه     

قـوم بنـی اسـرائیل در عهـد عتیـق       مکاشفه است که بدان وسیله خدا خود را به
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 Theosتشکیل شده اسـت از   (تجلی یا ظهور) در تعریف  Theo phanyنشان داد. 

که معنی   Panerosکه از واژة Phan معنی خدا است و ریشه که درزبان یونانی به

(تجلـی= ظهـور) یعنـی      Theophany. بنابراین آمده است آن آشکار سازي است

  آشکار شدن خدا که یک درك ظاهري از یک خداي نادیدنی است.

بدفعات در عهـد عتیـق بـا آن    هاي این تجلی و ظهور که  بسیار خوب، نمونه

شویم، کدامند؟ شاید مشهورترین نمونه این تجلی در داستان موسی  روبرو می

ته فـروزان را دیـد   وو بوتۀ فروزان باشد که موسی در بیابان مدیان وقتی که ب

نزدیک بوته مشـتعل رفـت و خـدا     سوزد، بدان اشاره کرده است و او به که نمی

مـن آنـم کـه    «با موسـی صـحبت کـرد و گفـت:       هـاصداي رسا در میان بوتـب

و بنابراین بوته شناخت خارجی و مرئی از خداي نادیـده بـود. سـتون    » هستم

بان بعد از خـروج  اش و ابر که بنی اسرائیل را در دورة سرگردانیشان در بیتآ

کرد. نیز یک شـناخت ظـاهري و مرئـی از خـداي نادیـده       راهنمائی میاز مصر 

  بودند.

باشند. آن گونه تجلی خـدا کـه ابـراهیم     ردي از ظهور و تجلی میها  موا این

(پیـدایش  »  راغی مشـتعل ـچ«و » وري پر دودنت«دا در ـا خـام بستن عهد بـهنگ

وقـوع   انی که ابـراهیم گذرانیـده بـود، بـه    برقشت و) که از بین قطعات گ17: 15

  پیوست.

بدان وسیله خـود  ئی هستند که خدا در عهد جدید  ها بنابراین موارد فوق راه

ارتبـاط خـود بـا     يرا شناسانیده است، ولی روش اصلی که خدا براي بر قـرار 

روشـی بـود کـه مـا آن را      ،بنی اسـرائیل در عهـد عتیـق از آن اسـتفاده نمـود     

باشند. انبیـاء   انبیاء  می ،نامیم. و این عامالن در عهد عتیق می» عامالن مکاشفه«

گفتـه انـد،    زبان انسانی سـخن مـی   انند ما بهاند و م نیز انسانهائی چون ما بوده

صـورت   گرفتنـد و بـه   کردند، اطالعات خود را از خدا مـی  ولی وقتی صحبت می

نمودند، بنابراین وقتی آنها پیغـام   کانال و پل ارتباطی مکاشفۀ الهی را اعالم می

  » گوید. خداوند می«گفتند:  دادند، در مقدمۀ پیام خود می خود را می
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هـاي ایـن انبیـاء قـانونی، بعـداً جمـع آوري و در        ایـد و نوشـته  اخبار و عق

نام کتاب مقدس یا کالم خدا تدوین گردید. بنابر این کتاب مقـدس   اي به مجموعه

از طرف خـدا مـأمور    با این تفاوت کهحاصل کار کسانی نظیر من و شما است 

خـود   قـوم  شدند که سخنگوي او باشند و خدا از طریق آنها مکاشفه خود را به

یـان مکاشـفه   بداد. بنابراین مجموعه عهد عتیق شامل نقش مهـم ایـن انبیـاء در    

  باشد. خداوند می

کـرد، نبـی واقعـی نبـود،      البته هر کسی که در آن دوران ادعـاي نبـوت مـی   

کش زیادي بوده است مبنی بـر  ابنابراین در میان بنی اسرائیل کهن همیشه کش

بـی کـاذب اسـت. در واقـع بزرگتـرین      اینکه چه کسی نبی راستین و چه کسی ن

جنگیدنـد و غالبـاً    کشمکش تاریخی بنی اسرائیل نه قبایل جنگجو که با آنها مـی 

دادند، بلکه آنچنانکه در عهد عتیق ضبط گردیده است مسئله  آنها را شکست می

ادرهـا و دروازه شـهرها فـراوان بودنـد کـه      چانبیاء دروغین بوده است که در 

مکاشـفات خـدا از طریـق انبیـاء      ردم هم بیشتر از آنکه بـه کردند و م موعظه می

شـدند. نمونـه آن ارمیـا نبـی      راستین گوش بسپارند، مجذوب سخنان آنها مـی 

باشد که در طول رسالتش در گیر با این انبیـاء دروغـین بـود کـه در شـهر       می

کـرد نگـران نباشـند، دوران     مردم اعالم می رخنه کرده بودند و ارمیا همیشه به

انبیـاء   .ل و شکوه آنها احیاء خواهد شد و در صهیون آسوده خواهنـد شـد  جال

  اثر نمایند. بردند تا پیام انبیاء واقعی را بی کار می تمام سعی خود را به دروغین

بودنـد و بنـابراین تشـخیص نبـی کـاذب       یانبیاء در عهد عتیق افراد گمنـام 

آمد. اولین  بدست می ا سه آزمایشبامري بسیار مهم بود. این تشخیص و تمیز 

دعوت یا خوانده شدن بود، بدین جهت است که ما در عهد  ،ی واقعیبآزمایش ن

خوانندگان خود از شـرایطی خبـر    خوانیم که چندین تن از این انبیاء به عتیق می

ند تـا مأموریـت خطیـر    دشـ  ند و مسح مـی دش اند که بدان وسیله نامیده می داده

یا نبـی از  عخاصـی نظیـر عـاموس و ارمیـا. اشـ     عهده بگیرنـد ـ اش   رسالت را به

کند که خدا  اري صحبت میموطاز  لقیاحزکند.  تجربه خود در معبد صحبت می

هـاي دعـوت شـدن مسـتقیم و آنـی خـود        او داد. انبیاء در نشان دادن نشـانه  به
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  غیور بودند. و مند وسیله خدا و اجراي رسالت خود، بسیار غیرت به

والن) همتاي انبیاء در عهد عتیق بودند و معیار در عهد جدید شاگردان (رس

اصلی یک رسول در عهد جدید این بود که رسول مستقیماً و آناً توسط عیسـی  

فرستاده شـده و   که شد، زیرا که یک رسول بودن یعنی کسی مسیح خوانده می

کنـد. عیسـی مسـیح راجـع      او داده است، رسالت می اش به با قدرتی که فرستنده

شنود، مرا شنیده است و کسی که بآنکه شما را «ش (رسوالن) گفت: شاگردان به

ی که ما ضیکی از بزرگترین تناق »1است. شما را حقیر شمارد، مرا حقیر شمرده

ین رسـوالن در عهـد جدیـد،    تـر  هـم بینیم اینست کـه یکـی از م   در عهد جدید می

زندگی شاگرد اصلی مسیح نبوده است و احتماالً حتی عیسی مسیح را در طول 

شناخته است و مانند بقیـه رسـوالن یـا شـاگردان شـاهد عینـی        اش نمی زمینی

رسـد کـه او    نظر مـی  رستاخیز عیسی از مردگان نبوده است، بنابراین چنین به

فاقد صالحیت الزم براي رسول بودن است، بدین دلیل است که پـولس رسـول   

ارهـا نحـوة   در عهد جدید چه با گواهی شخصی خودش و چه از طریـق لوقـا ب  

رسالت را در راه دمشق توسط عیسـی مسـیح، یـاد آوري     دعوت شدن خود به

انـد. کتـاب    کرده است. البته بعداً سایر رسوالن، رسالت پـولس را تأئیـد نمـوده   

گوید که انبیاء و رسوالن باتفاق هم اساس کلیسا را تشکیل داده انـد،   مقدس می

طریق انبیاء و رسـوالن، بنیـان    زیرا که کلیسا بر اساس مکاشفه حقیقت خدا از

  نهاده شده است.

است. با ایـن وجـود    نبی درعهد عتیق اعمال معجزه بودهیک آزمایش دیگر 

کنید که همه انبیاء عهد عتیـق   خوانید، مشاهده می وقتی که شما عهد عتیق را می

اعجازي نکرده اند، ولی آغاز رسالت موسی توأم با معجزات عجیب بوده است 

او ایلیا نیز اعجاز نموده است، و براساس خط رسالت این دو نبی بود  و بعد از

. رسوالن عهد جدید تعیین گردیدهاي نبی بودن  اعجاز نمودن  که یکی از نمونه

                                                      

  16: 10لوقا ـ 1
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انـد.   عنوان عامالن مکاشفه تأئیـد گردیـده   مناسبت اعمال معجزات خود به هم به

اي  معجـزه  چـه  اینکـه مقـدس مبنـی بر   موضوع درکتـاب  اینست علت وجودي این

باشد، زیرا جادوگران نیز دربارگـاه فرعـون کارهـاي عجیبـی انجـام       میحق  به

جزه واقعـی  عدادند م نبی نبودند. زیرا کارهائی که انجام میحالیکه  ند، درددا می

  نبود. 

ها  بود ـ آیا آنچه کـه انبیـاء     وعده حققنبی واقعی، ت یک نشانه مهم دیگر از

گفتند چنین و چنـان خواهـد    پیوست؟ انبیاء دروغین میحقیقت  اعالم نمودند، به

دلیل عدم وقـوع   بنابراین پیام آنها به ،شد گفتند، انجام نمی شد، ولی آنچه که می

  مواعید شان، منسوخ و باطل بود.

یــق و رســوالن در عهــد جدیــد، تاز طریــق انبیــاء در عهــد ع ترتیــب یندبــ

د جدید شامل یک گـزارش  مکاشفات خاص خداوند داده شده است. همچنین عه

مکتوب درباره مکاشفه خاصی است که توسـط رسـوالن مسـیح، کـه عـامالن      

ما رسیده اسـت. توجـه داریـد کـه عیسـی مسـیح        مجاز او از مکاشفه بودند، به

جا نگذاشت، او هیچ کتـابی تـألیف نکـرد.     اي از خود و با امضاي خود به نوشته

ال صداقت در گزارشات عهد جدید کـه  کما دانیم ب آنچه را که ما در مورد او می

نتیجه کار شاگردان او بود، ضبط گردیده است، و آنها فرستادگان و رسـوالن  

  جاي خودش سخن گویند. آنها قدرت بخشیده بود تا به او بودند که به

اینک عالوه بر این نوع از مکاشفه خاص که بدان اشاره کردم، کاتب رساله 

کلمـه   مکنـد، و آن تجسـ   مکاشفه خاص اشـاره مـی   ازبعد دیگري  عبرانیان به به

  است که مکاشفۀ افضل خدا است.

ما کالم مکتوبی در اختیار داریم که کتاب مقدس است، کـه شـامل مکاشـفۀ    

درکـالم  وکلمۀ خـدا را در دسـت داریـم،     که خاص خدا است، ولی در عین حال

م خدا و کلمـه  خوانیم آن کلمه جسم پوشیده است، بنابراین نباید کال مکتوب می

خدا را از یکدیگر جدا بیانگاریم. کسـی کـه در کلمـه خـدا مجسـم شـد شـخص        

خـدا کـه در   «گویـد:   عبرانیان مـی  عیسی مسیح است و آنچنانکه کاتب رساله به

وساطت انبیاء بـا پـدران مـا     هاي مختلف به اقسام متعدد و طریق زمان سلف به
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مـتکلم شـد کـه او را وارث     وسـاطت پسـر خـود    تکلم نمود، در این ایام آخر به

هـا  را آفریـد، کـه فـروغ جاللـش       وسـیله او عـالم     جمیع موجودات قرار داد وبه

  »وخاتم جوهرش بود...

جمع شـده  » طبقه باال« در اطاق  شبه یاد دارید که وقتی عیسی و حواریون

مـا نشـان ده کـه مـا را      اي آقـا پـدر را بـه   «عیسـی گفتنـد:    بودند، حواریون بـه 

در این مدت با شما بـوده ام، آیـا مـرا    «و عیسی در پاسخ آنها گفت:  ،»کافیست

اي  ، فرستادة اصلی و نماینده1»کسی که  مرا دید پدر را دیده است د؟ای نشناخته

که خدا او را بر گزیده بود تا از طریق او خود را فاش سازد، عیسی مسیح بود. 

  م.بینی ا تکامل مکاشفه خداي پدر را در عیسی مسیح میم

                                                      

  )9 ـ 8: 14(یوحنا ـ 1



 پنجمگفتار 

  الهام شده و قدرتمند :کتاب مقدس

عمده  یمبحث در گرما گرم جنبش اصالحات قرن شانزدهم، نگاه مورخین به

موضوعی اساسی بود که موجب کشمکش بین رهبران کلیسا شده بود و آن  و

وسیلۀ ایمان بود. اما  که نکتۀ کانونی اصالحات بود، ایدة عادل شدن به موضوع

دیدگاه دیگري کمین کرده بود که رفته رفته ابـراز گردیـد    فرضیه در وراي این

ه لوتر با رهبران کلیسـا در مـورد   کبود. وقتی » قدرت«و آن مبحث بسیار مهم 

Eckو   Cagetonوسیله ایمان با  نظریه عادل شدن به
ه ـمشغول بحـث و مجادلـ   1

هـاي  پیشـین    بود در موقعیتی قرار گرفت که آشکارا اعتراف نمود که با بیانیـه 

ا بخشی از اظهـارات رهبـران پیشـین    بکلیسا در شوراهاي کلیسائی و همچنین 

  کلیسا، موافق نیست.

قـرار داد، مبنـی بـر اینکـه      شـدید  چنین اظهاراتی لوتر را در معرض انتقـاد 

چگونه جسارت کرده و قدرت کلیسا و نفوذ رهبران کلیسا را زیر سـؤال بـرده   

مـادام کـه از   «تر در پیش گرفـت و گفـت:    ي مالیما است؟  سر انجام لوتر رویه

گیـرم،   طریق کالم خدا و مدرکی مستدل متقاعد نشوم، حرف خود را پـس نمـی  

هـا    از ایـن کشـمکش   کـه  اي نتیجـه » چونکه وجدان من در گرو کالم خدا اسـت. 

شـد. در   نامیـده مـی   »Sola scrip tura«بدست آمد، شعاري بود که در آن زمـان  

بـود، لـوتر و سـایر    » فقط کتـاب مقـدس  «ار کوتاه که معنی آن ماوراي این شع

                                                      

  دو تن از متفکرین و نویسندگان آلمانی قرن شانزدهم.  1
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توانـد   اصالح گران اعالم نمودند که تنها یک قـدرت مطلـق وجـود دارد کـه مـی     

هـاي کـوچکتر یعنـی     وجدان ما را ملزم کند. اصالح گران بـا ایـن بیانیـه قـدرت    

 را  Chalcedonو   Niceaکلیسا و اهمیت شوراهاي تاریخی کلیسا نظیر شوراي 

نفی نکردند، بلکه گفتند که کلیسا و شوراهاي کلیسائی داراي قدرتی یکسان بـا  

ماهیـت  هـا  متوجـه بنیـاد و     کتاب مقدس نیستند. این دیدگاه موجب شد که نگاه

قدرت کتاب مقدس گردد. اساس برتري و نفوذ کتاب مقدس از دیـدگاه اصـالح   

ارتبـاط بـین دو    ید بـه وجه داشته باشـود. تـارش کتاب مقدس بـگران، نحوه نگ

هـر دو   .(تألیف و تصـنیف) » Authorship«(اختیار = قدرت) و » Authority« ۀکلم

(نویسـنده) دارنـد و بـدین جهـت اصـالح گـران       » Author«کلمه ریشـه در واژه  

گفتند گرچه از دیدگاه تاریخ پیشرفت و حرکـت انسـانی، کتـاب مقـدس یـک       می

یله انسانهائی مثل من و شما نوشته وس کتاب و یا یک رساله صرف است که به

شده است، اما با این وجود نویسنده اصلی و نهائی آن نه پـولس، نـه لوقـا نـه     

باشـند، بلکـه در نهایـت نویسـنده اصـلی کتـاب        م میهالمثارمیا و نه موسی و ا

نویسـندگان   اي است که خدا اختیـار خـود را بـه    باشد و این ایده خدا می ،مقدس

ــانســانی ت ــردف ــه  ویض ک ــخنگوي او باشــند و او را ب ــه س ــت ک ــان  ه اس جهانی

  بشناسانند.

شـود اینسـت کـه چگونـه ممکـن اسـت        سؤالی که قطعاً در اینجا مطرح مـی 

د؟ در نب شوند که بجاي او سخن بگوینصونویسندگان انسانی، با اختیار خدا م

تنـد:  گف زبان بیاورند، می پیش دیدیم که انبیاء اکثراً پیش از آنکه سخنی به گفتار

گفت:  نوشت، نمی عنوان مثال وقتی ارمیا نبی چیزي می ـ و به» گوید خداوند می«

اند  نمودند که پیام را از خدا گرفته یاء اعالم میبـ یعنی اینکه ان» گوید ارمیاء می«

اي هستند بین شنوندگان و خدا. بدین جهت است کـه   و خودشان صرفاً واسطه

ماهیـت   بـه  Vox Deiو  Verbum Deiواژه التینی از دیدگاه تاریخی معموالً با دو 

  کتاب مقدس اشاره شده است.

»Verbum Dei « و » کالم خدا«یعنی»Vox Dei « صداي خدا«یعنی. «  
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ی نظیر لوتر و کالوین معتقد بودند که گرچه خدا شخصاً کـالم  ناصالح گرا

مـا   ننوشـته و مسـتقیماً از آسـمان بـراي     طومـار خود را بر کاغذ یا پوست یا 

نفرستاده است و یا اینکه خدا مستقیماً از میـان ابرهـا صـحبت نکـرده و آن را     

نویسندگان انسانی دیکته نکرده است، با این وجود کتاب مقدس چیزي کمتـر   به

  از کالم خود خدا نیست.

شـود کـه وحـی و الهـام شـدن کتـاب        در اینجا بازهم این سؤال مطرح مـی 

  مقدس یعنی چه؟

جلـب کـنم    16: 3دوم تیموتاوس  هرسال ما را مجدداً بهاجازه دهید توجه ش

ان را بیـ اي داشتیم و بدان وسیله ارزش و اهمیـت الهیـات    که اخیراً بدان اشاره

خواهیم ببینیم که این آیه در مـورد   کردیم. اینک همان طوري که وعده دادم می

تیموتـاوس جـوان    اي بـه  خواهد بگوید. پولس رسـول نامـه   کتاب مقدس چه می

تمـامی کتـب از   «از باب سوم نامۀ دومش گفته است:  16نوشته است و در آیه 

نویسـد بـراي بیـان     وقتی که پولس رسول  این کلمات را می...» الهام خدا است 

) مقـدس  تـاب (ک»  Scripture«کـه معـادل یونـانی     Graphe، از کلمـه  »کتاب«کلمۀ 

  است، استفاده کرده است.

» Writings«معنـی   بـه » Graphe«عام عبارت  و دراصطالح لیطور ک اکنون به

در نـزد  » مکتـوب اسـت  «یـا  » نوشته شـده «شود. عبارت  ها)، اطالق می (نوشته

دانسـتند کـه ارجـاعی مخـتص      یهودیان یک عبارت فنی بود و همه یهودیان می

نیـز   Grapheهاي کتاب مقدس است، بنابراین در میان یهودیان عبارت  نوشته به

شد. مورد قابل توجه در اینجاست که  یق، محسوب میتعهد ع اشاره  مستقیم به

هاي خود ندارد و گر چه پطـرس   نویسد که گرچه او نقشی در نوشته پولس می

س را در طـر گوید، ولـی رسـاالت پ   هاي خود چنین می هم بعداً در مورد نوشته

، کتـاب مقـدس  یا » Scripture«دارد. ولی عبارت  زمره کتب آسمانی محسوب می

باشد کـه بعـداً    (تورات، زبور، صحف انبیاء) می عتیق عهد ره مخصوصی بهاشا

  در عهد جدید اطالق گردید.  رسوالن رساالت این عنوان به
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 ،ولی موردي که دراین جـا هسـت، ادعـاي اعجـاب بـر انگیـز پـولس اسـت        

) از ناحیـه الهـام خـدا    Graphe = Writingsگوید همه ایـن نوشـته (   آنجائی که می

  که منظور او چیست؟ تاینس است. سؤال

خواهیم با اندکی احتیـاط   نظر بیاید، بنابراین ما می شاید اندکی گیچ کننده به

و در ترجمـه  » الهام«نام  آن بپردازیم. ما در کلیسا یک نظریه داریم به و دقت به

 براي شما خوانـدم بـراي   که آن را براي 16: 3انگلیسی رساله دوم تیموتاوس 

کنم ما باید  استفاده شده است، ولی من فکر می» Inspiration«لمه بیان الهام از ک

و کـاربرد   Inspiration ین طریق استفاده از کلمـه بجا تفاوتی قائل شویم  در این

بـه شـیوائی   1ارفیلـد وآن در الهیات و تاریخ کلیسا، زیرا آنچنانکه دکتر بی.بـی.  

وس، با روشـی کـه خـدا    بیان نمود، معنی واقعی این آیه در رساله دوم تیمو تا

هـاي انسـانی، برگزیـده بـود،      مـا از طریـق نوشـته    براي انتقـال اطالعـاتش بـه   

  وي منبع آن اطالعات است.ر همخوانی ندارد، بلکه تأکید این آیه بر

استفاده نمـوده   Theopneustپولس در هنگام نوشتن این آیه از کلمه یونانی 

ده اسـت. کلمـه فـوق در زبـان     ترجمـه شـ  » Inspiration« است که درانگلیسی بـه 

خـدا  «ه کـ باشد و بدین مفهـوم اسـت    می» خدا نفس کشید«معنی  به اًیونانی لفظ

را » بـازدم «ـ تنفس شامل دو مرحله است، دم و بازدم و در اینجا معنـی   » دمید

ي نکـنم.  سـعد این کالم نغز و شـیواي   م آمد در اینجا اشاره بهغیرساند. (در می

آیـد   رود، ممد حیات است و چون بر مـی  نفسی که فرو میگوید: هر  آنجا که می

مفرح ذات پس درهر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت، شکري واجب 

  م)ـ 

خواستم بالفاصله بعد از پایان جمله اولم، جمله دوم را شـروع کـنم    من می

که متوجه شدم و یا در حقیقت مجبور شدم که بـین جملـه اول و جملـه بعـدي     

اهی بکنم و نفسی بکشم، زیرا اگر همین طور صحبت کنم، هوائی وارد مکث کوت

                                                      

1. Dr .B. B. Warfild  
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شود. اگر بخواهم همـین طـور یـک نفـس صـحبت کـنم و در بـین         هایم نمی ریه

کـنم و از نفـس    ویزویز می سخنانم نفس نکشم خیلی زود مانند موش شروع به

افتم. من هنگام  سـخنرانی بایـد نفـس خـود را تجدیـد کـنم و چـون هـوا را          می

هـا یـم بیـرون کـنم ایـن       کشم، الجرم باید هـوا را از ریـه   ها یم می درون ریه به

  گویند. آن دم و بازدم می اي است که به پروسه

گویـد   مطلب آنچـه کـه پـولس مـی     بقل کالم و لثبینیم که  اینک در اینجا می

دهـیم   مـی  اینست که تمامی کتب نتیجه بازدم خدا است. وقتی ما نفس را بیرون

  دهیم. مل بازدم را انجام میداریم ع

ــازدم ( ) Inspiration) مســتلزم اینســت کــه نخســت استنشــاق ( Expirationب

صورت گرفته باشد. بنابراین اگر ما بخواهیم اصول فنی ترجمه را رعایت کنیم 

  وسیله بازدم (دمیدن) خدا داده شده است. باید بگوئیم که تمامی کتب به

= دم) چیسـت؟    Inspirtionو استنشـاق (  )Expirationحاال فرق بین بـازدم ( 

خواهم بدان اشاره کنم  و روي آن هم تعصـب خاصـی    اي که در اینجا می نکته

وسـیله خـدا    گویـد بـه   دارم اینست که وقتی پولس اصرار دارد که آنچه که مـی 

خواهد اعالم کند که  در نهایت خاسـتگاه کـالم خـود خـدا      دمیده شده است، می

و سخن اوست. خدا کسی است که منبـع و سرچشـمه ایـن    است و این کالم او 

  است. هرسال

عنـوان   داریم، و وقتی ما از الهام به» الهام«نام  اي به یدهابله، درمسیحیت ما 

کنیم  القدس خدا صحبت می کنیم، درحقیقت در مورد روح یک ذهنیت صحبت می

ده اسـت  خوانیم که بر انسان آمـ  که در مورد آن در جاي جاي کتاب مقدس می

قدرت خودمجهز کرده است و آنها را ملهـم   ارا ب ها ساننا(دمیده شده است) و 

انـد کـه    انـد، و ایـن خودشـان نبـوده     نموده است که بنویسند و آنها هم نوشـته 

انـد.   القدس ملهم شده و کالم حقیقی خدا را نوشته نوشته اند، بلکه با قدرت روح

د، در هیچ کجاي کتاب مقـدس تشـریح   ده حال، چگونه خدا این کار را انجام می

ولی اینکه کتاب مقـدس ابتکـار و نوشـته انسـان نیسـت، کـامالً در        ،نشده است
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کتاب مقدس تأئید گردیده است. بنابراین وقتی ما در مورد نظریه الهام صحبت 

کنیم که بدان وسیله خدا بر نوشـتن کتـاب مقـدس     کنیم، از راهی صحبت می می

هـا  نکتـه    دهـد کـه انسـان    سادگی اجـازه نمـی   نکه خدا بهکند، یعنی ای نظارت می

گوید، جا بزنند، و در اینجاست  عنوان آنچه خدا می نظرها و حدسیات خود را به

کند تا مطمئن شود آنچه  ها  نظارت می آن نوشته  رالقدس ب وسیله روح که خدا به

  که نوشته شده است، کالم اوست.

هاي فراوانـی از ابتـدا وجـود داشـته      کشمکش ،در رابطه با ایده ملهم شدن

ت نظیر الهام مکانیکی یا خمات زملیاست و برخی مسیحیت اصیل را با انواع تع

اي اسـت مبنـی بـر     اند و ایـن نظریـه   نظریه القاء شده یا دیکته شده اشباع کرده

 ندهد که در هنگام  نوشـت  اینکه نویسندگان را در حد یک آدم ماشینی تنزل می

منزلـه تختـه سـیاهی در     چ اختیاري از خود نداشته اند، بلکه بـه کتاب مقدس هی

هاي آنهـا را   اند و خدا دست هاند و نویسندة ماشینی خدا بود دست خداوند بوده

نوشتن نموده اند، و یـا اینکـه    در دست خود نگه داشته و بدین ترتیب شروع به

اسـت:  الهام یک موضوع شفاهی است، یک نوع دیکته مخصوص که خـدا گفتـه   

ایـن نامـه را   «دهـم:   ام دستور می منشی همان طوري که من به» این را بنویس!«

گـویم   کنم و گر چه کلماتی کـه مـن مـی    او دیکته می و سپس نامه را به» بنویس

آیند، با این وجود هنوز پیام مخصـوص مـن اسـت     توسط او بر روي کاغذ می

انجـام داده اسـت، صـرفاً     ام و آنچـه کـه او   ام دیکتـه کـرده   منشی زیرا آن را به

  ام. او دیکته کرده نوشتن آنچه بوده است که من به

گاه پیچیـده و مشـکلی از ایـده ملهـم شـدن،      دکلیسا هم همیشه از چنین دیـ 

کـار   اند که عبارات به فاصله گرفته است، گرچه در تاریخ کلیسا اوقاتی نیز بوده

انـد   نی بر اینکه تصور کردهن را بر انگیخته است مبیتقدنرفته در کلیسا انتقاد م

جان کالوین بـا اطمینـان    دهد: براي مثال کلیسا نیز چنین تعلیماتی را اشاعه می

انـد کـه بیـان     بـوده » میرزا بنویس خـدا «منزله  تمام گفت که انبیاء و رسوالن به

هـر حـال مـادام کـه آنهـا عـامالن        طنزآمیزي از سکرتر یا منشی خدا است. بـه 
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خدا بـوده انـد،   » میرزا بنویس«انسان بوده اند، در حقیقت  ارتباط کالمی خدا با

گنجد: همچنین در شـوراي کلیسـائی    ولی تشریح آن حالت در نظریه القائی نمی

القدس  ، کلیساي کاتولیک رم اظهار داشت که کالم خدا از  طریق کار روح1ترنت

 نـد و گفتاسـتفاده کردنـد   » dictate«ما رسـیده اسـت و آنهـا از کلمـه التینـی       به

الهـام خـدا در     القدس دیکته کرد. ولی حتی اگر اطالق کلمه دیکته شـدن بـه   روح

اي است کـه   تنها کلمه اما ،اندکی نا خوشایند است یکلیسا و در شوراي کلیسائ

  توان از آن طریق مفهوم کلی الهام یا وحی را تشریح نمود. می

نظارت کـرده اسـت،   دانیم خدا چگونه نوشتن کتاب مقدس را  اساساً ما نمی

ولی نکته برجسته بـراي کلیسـاي امـروز اینسـت کـه محتویـات کتـاب مقـدس         

هـاي   گرچه کتاب مقدس حاوي مطالب شخصی، مجموعه لغات، دغدغـه  .چیست

نوشـتند و خـود در    نویسندگان ـ همان نویسندگانی که تحـت نظـارت خـدا مـی     

و  قدس را با قدرتباشد، ولی چنانچه آنها کتاب م نوشتن اختیاري نداشتند، می

نوشتند، انتظار ما این بود که انواع خطاهـا را از آنهـا مشـاهده     اختیار خود می

و بـدون خطـا بـودن     يناپـذیر  مسئله لغزش بعد به گفتارخواهم در  کنیم. من می

هاي تندي را برانگیخته  کتاب مقدس بپردازم، موضوعی که در اکثر اوقات بحث

  است.

طریقه شـفاهی   معتقد است که الهام کتاب مقدس بهکلیسا از دیدگاه تاریخی 

مـا   بوده است. این نظریه ناشی از گستردگی اطالعاتی که نویسندگان زمینی به

القدس کلمه  باشد، بلکه بدین معنی است که در اثر نظارت روح اند نمی انتقال داده

  نویسندگان آن اعمال شده است. کلمۀ کتاب مقدس به به

خـاطر   شیطان در زمان آزمایش شـدنش در بیابـان بـه    مباحثه عیسی را با

شـد و   ات عهد عتیق منتهی مـی ندرجم دارید که چگونه بحث آن دو سر انجام به

بعضی از اوقات عیسی این دو روش را در مقابل شریران و همچنین نه تنها با 

                                                      

1. Trent   
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سـی  برد و همچنین عی کار می یک کلمه، از خدا، به یک آیه بلکه با تکیه به اتکاء به

» 1.اي از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع گردد نقطه یا همزه«گفت که 

تـر از آنسـت کـه کـالم خـدا را       لفصـ دیدگاه، برداشت مسـیح از الهـام م   این از

  شفاهی بیانگارد.

باشـد، بـا    مسئله وحی مـی  از نگاه خداوند ما به حاکیحالیکه  موارد در نای

اي در شـریعت خـدا نیسـت کـه زایـد باشـد و        این بیانیه کـه نقطـه و یـا همـزه    

. کتـاب مقـدس حامـل پیـام     شود ، تکمیل مین چشم پوشیدآسادگی بشود از  به

  خ بودن قدرت نویسنده آن است.فسغیر قابل 

از نقـد ادبـی بـر کتـاب مقـدس هجـوم        بهمنیروزگار ما،  و اینک در عصر

الهـام خـدا   آورده است و همیشه این وسوسه وجود داشته است که از مفهـوم  

هـا  از   انواع نظریـه  2ولیبرال بالت مانیانیدانیم که در مکتب ن عدول کنیم. ما می

طور کلی مردود شناخته شده است. الهیات نـوین   اصالت خدائی کتاب مقدس به

کلیسا و ارائـه نگـاه    ارتدکسی که بیش از هر چیز نگران موعظه کتاب مقدس به

چه سرنوشتی دچار  لیسم قرن نوزدهم، بهکتاب مقدس بود، در لیبرا واالتري به

؟ الهام شفاهی و مکاشفه پیشنهادي را مردود دانسـت. بـراي نمونـه    ه استشد

دهـد ـ از طریـق     گوید، خدا از طریق وقـایع خـود را نشـان مـی     می 3کارل بارت

ها، که این موردي بسیار جدي است زیرا که کتـاب مقـدس صـرفاً یـک      موقعیت

داستانی نیست که در آنجا داسـتان آنچـه کـه واقـع      گزارش داستانی از وقایع

خود واگذاشـته باشـد تـا     شده است براي ما بازگو شده باشد و سپس ما را به

آن وقایع را تفسیر کنیم. کتاب مقدس نه تنها آنچه را که اتفاق افتاده است براي 

ما گزارش داده اسـت، بلکـه مقتدرانـه و بـر مبنـاي رسـالت رسـوالن و انبیـاء         
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تشریح و مفهوم وقایع پرداخته است. جریان صلیب یک واقعه عادي تاریخی  به

حاال من این کـار را انجـام   «نیست که خدا آن را انجام داده باشد و گفته باشد: 

  »دادم و شما مفهومش را پیدا کنید.

جریان صلیب نگـاه کردنـد.    تفاوت با یکدیگر بهمدانیم که مردم چقدر  ما می

منزلۀ بیدار شـدن از خـواب غفلـت     گردان مصلوب شدن بهبراي بسیاري از شا

منزلـۀ یـک اقـدام بـزرگ      بود و براي پنطیوس پیالطس و قیافا رئیس کاهنان به

تشـریح   و براي پولس وقتی که به ،بود سیاسی و رهائی از یک آشوب سیاسی

گوید  کند و می عنوان یک حرکت جهانی یاد می پردازد از آن به مفهوم صلیب می

اي بود کـه عـدالت خـدا را ارضـاء کـرد تـا        عیسی مسیح بر صلیب کفارهخون 

باید آن را یک تحـول زود گـذر از بعـد     ناهان جهانیان آمرزیده شود. پس نمیگ

  تاریخی تلقی نمود.

گویند که کتـاب مقـدس مکاشـفه خـدا      دانان نوارتدکسی می هم چنین الهایت

زش و رفه و با این دیـدگاه ا یا شهادتی است بر مکاش   Zoignusنیست بلکه یک 

دهند. شاید شما هم بگوئید بسیار خوب، ما هم  قدرت کتاب مقدس را کاهش می

م. واقعه صلیب از نظر تاریخی بسیار یپرداز تملق گوئی ازماجراي صلیب می به

حقیقـت   هـاي مـا از عیسـاي تـاریخی اسـت و بـه       مهم است. منبع اولیه دانسـته 

حالیکـه   د الزمـۀ مکاشـفه خـدا نیسـت، در    خـو  دهـد، ولـی خـود بـه     شهادت می

) معتقـد اسـت کـه واقعـه صـلیب نـه تنهـا گـواه بـر          Orthodoxاصیل ( مسیحیت

حقیقت، بلکه اصل حقیقت است. واقعۀ صلیب در بر گیرنده عملی مکاشفۀ الهـی  

کنـد، بلکـه در بطـن خـود      ماجرائی گذشته اشاره نمی است. واقعه صلیب تنها به

  دهد. ما اراء نمی عی خدا بهچیزي کمتر از کالم واق



 ششمگفتار 

  خطا ناپذیر و بی لغزش کتاب مقدس:

کالم خدا در رابطـه بـا الهـام شـدن آن، در     ماهیت هر گونه بحثی در مورد 

ي و بدون خطا بودن کتاب مقدس، توأم ناپذیر روزگار ما حداقل موضوع لغزش

کهن و سنتی بر کتاب دانیم که در طول تاریخ کلیسا، نگاه  با چالش است. ما می

عنوان یک  مقدس حاکی از اصالت خدائی آنست. کتاب مقدس در تمام دوران به

قـدین بـزرگ   تکتاب بدون خطا و لغزش، مورد نظر بوده است. ولی با ظهـور من 

خصوص در قرن نوزدهم و بیستم، نه تنها ملهم بـودن کتـاب مقـدس مـورد      به

ي و بـدون  ناپـذیر  یـده لغـزش  هجوم گسترده واقع شده است، بلکه مخصوصاً ا

  آن با انتقادهاي شدیدي روبرو شده است.خطابودن 

ي کتاب مقدس در قرن هفدهم و ناپذیر یکی از ایرادات اینست که نظریه خطا

توسط اصول گرایان اصیل مسیحی ابداع شده اسـت کـه بعضـی اوقـات آن را     

ی مـادي  نامند ـ چیزي شبیه پیدایش تـاریخ فلسـف    عصر مکتب اصول گرائی می

گرائی عصر خرد و بدین جهت ایده بی خطا بودن کتاب مقدس یـک زیـر بنـاي    

تی است که نه تنها براي نویسندگان آن، بلکه حتی براي اصالح گران بزرگ نس

ي کتـاب مقـدس   ناپـذیر  قدان ایدة لغـزش ناقرن شانزدهم نیز بیگانه بوده است. 

) را بکـار نبـرده اسـت،    Inerrancy» (خطـائی  بی«ت رعبا گویند که لوتر هرگز می

ست که کتاب مقدس هرگـز خطـا   اینواین واقعیت دارد، آنچه که لوتر گفته است 

)Err.نکرده است (  

(خطاناپـذیري)   »Inerrancy«بین مفهوم  یکه چه تفاوت دانم واقعاً نمی حاال من
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تواند وجود داشته باشد، ولی مطمئناً این نظریه توسـط   و هرگز خطا نکردن می

ران بزرگ معمول بوده است. این ایده براي آنان تنها یک نـوآوري در  اصالح گ

گردیم وبـه عصـر ترتولیـان،     عقب بر می قرن شانزدهم نبوده است، وقتی ما به

م، مشاهده یکن مینگاه  1زمانه آگوستین قدیس دوره ایرنیوس و مخصوصاً به به

است. ولی آنچه که کنیم که این مفهوم و نظریه دقیقاً توسط آنان اعالم شده  می

باشد اینست که، دیدگاه کتاب مقدس درباره خـودش چگونـه    بیشتر مد نظر می

و » قـرآن «و » 2کتـاب مورمـون  «ئـی ماننـد    هـا  بینیم که کتـاب  است؟ اینک ما می

ادبیات مقدس سایر ادیان در جهان وجود دارند که مدعی هستند از ناحیه خـدا  

خـواهم بگـویم مـن     عائی دارد. حـاال مـی  اند. کتاب مقدس نیز چنین اد الهام شده

صرفاً بدین دلیل که کتاب مقدس چنین ادعائی کرده اسـت، آن را بـاور نـدارم،    

صرف ادعـا واقعیـت داشـته باشـد، پـس بایـد ادعـاي کتـاب          زیرا اگر چیزي به

نیا را مبنـی بـر حقانیـت خودشـان و مرجـع      دها  و سایر کتب مذهبی  مورمون

. ولی بحث برسر اینست که از آنجا مم و محترم بداریالهی بودن آنان را بپذیری

که کتاب مقدس واقعاً کالم خدا است و کالم خدا، ادعا کرده است که کـالم خـدا   

شخصـه ایمـان دارم کـه کتـاب      است، پس باید چنین ادعائی داشته باشد. من به

مقدس کالم خدا است و ایمان دارم که خدا چنین ادعائی کرده اسـت کـه کتـاب    

ق دیگري برتر از خود خـدا،  ثکنم که منبع مو س کالم او است و من فکر نمیمقد

شـود.   گویم یک سـؤال در اینجـا مطـرح مـی     وجود داشته باشد. ولی بازهم می

م؟  یم صحت این ادعا را در میان ادعاهاي مشابه تشـخیص دهـ  یتوان چگونه می

  و این خود موضوع دیگري است.

قدس مدعی است که از ناحیه خدا آمـده و  به هر حال از نظر کلیسا، کتاب م

تـرین   مهمعنوان  الهام شده است، زیرا اگر غیر از این بود، آن منبعی که او را به
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ایم، ادعاي اغراق آمیـزي از صـحت و قـدرت خـود      حقایق زندگی خود پذیرفته

آمـدها و نتـایج بسـیار وخیمـی در پـی خواهـد        ما داده است و این مسئله پی به

  داشت.

کتاب مقدس اینست کـه در   کنم که دیدگاه کلیسا از نظر تاریخی به می تکرار

اسـت. کلمـه    ناپذیر فرد و لغزش منحصر به ،بین تمام ادبیات دینی مکتوب تاریخ

کنـد، بـی عیـب اسـت، قـادر       در تعریف یعنی چیزي که خطا نمی »ناپذیر لغزش«

ــه ــان   ب ــم زب ــاب عمــل اشــتباه نیســت و در اصــطالح عل ــا ارتک رت شناســی عب

از درجه باالتري برخوردار است. » بدون خطا«عبارت  نسبت به» ناپذیر لغزش«

ام لیسـت   توانم بدون اینکه ادعـا کـنم از خـدا الهـام گرفتـه      عنوان مثال من می به

  بدون خطائی فرضاً براي خرید مواد الزم از سوپر مارکت تهیه کنم. 

تنـد، امتحـانی کـه    گرف وقتی من در مدرسه ابتدائی بودم از من آزمایش مـی 

نوشـتم و نمـره    شامل بیست سؤال بود و من همه بیست سؤال را درسـت مـی  

درسـت   نن خطـا بـود. مـن بـراي پاسـخ داد     وگرفتم. امتحان مـن بـد   بیست می

 یـک الهام ارواح مقدس نداشـتم و البتـه بـدون خطـا بـودن در      سؤاالت نیاز به به

راز صـفت  حـ اجـد ا دوره کوتاه زمـانی ودریـک عرصـه کـامالً محـدود، مـرا و      

نکرده بود، بدین دلیل بود که سایر موارد آزمایشـی مـن کـامالً    » ناپذیر لغزش«

  شد، زیرا  که من مستعد ارتکاب اشتباه بودم. بررسی می

 ها  در روزگار تدیها  و ض ن این را بدین دلیل گفتم زیرا بسیاري از تنشم

اي از این  پاه هید بهاجازه د .شامل خطاي فکري در مورد این دو عبارت است ما

اغتشاشات فکري، نگاه کنیم. یکی از مواد اعتقاد نامۀ تاریخی مسـیحیت مـدعی   

براي ایمان و عمل مسیحی اسـت.   ناپذیر است که کتاب مقدس تنها قانون لغزش

بینیم کسانی را که این مفهوم را دگرگون کرده و عبارت مشـابهی را   اکنون می

شبیه اینسـت کـه: کتـاب مقـدس تنهـا مـوقعی        اند که چیزي جایگزین آن نموده

کنـد. اینـدو اعتقادنامـه     است که دربارة ایمان و عمل صـحبت مـی   ناپذیر لغزش

وروز اسـت. حـاال    شبیه هم هستند؟خیر! تفاوت بین آنها مثل تفـاوت بـین شـب   
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اعتقاد نامه تاریخی و باستانی مسـیحیت اصـیل بنمـائیم.     بیائید با هم نگاهی به

است، عبـارت   ناپذیر خوانیم که کتاب مقدس تنها قانون لغزش می وقتی در اینجا

گویـد   کنـد و مـی   کتاب مقدس را از سایر قوانین احتمالی جدا مـی  ،»فقط  =تنها«

ها  و تمام معیارها. فقط یک کتاب است که  ناپذیر است در بین تمام کتاب لغزش

مقـدس   اسـت و آن کتـاب مقـدس اسـت. کتـاب      ناپـذیر  در قدرت هدایت، لغزش

ا باي؟ در محدوده ایمان و عمل مسیحی  است، ولی در چه محدوده ناپذیر لغزش

ه ایمان ماستدالل فوق، کتاب مقدس مرامنا اینک با توجه به .همان ظرفیت هدایت

و عمل ما مسیحیان است و با آنچه کـه بـدان ایمـان داریـم سـرو کـار دارد و       

  دهیم. همچنین با آنچه که انجام می

  کنید چگونه این دو مفهوم جهت خود را گم کرده اند: حاال توجه 

و در عـین حـال    اسـت،  ناپذیر گوئیم که کتاب مقدس تنها کتاب لغزش ما می

بخشـی  » فقط«کنیم، اما با افزودن کلمۀ  آن را از سایر قوانین و منابع مجزا نمی

نچـه  خواهیم بپذیریم که کتاب مقـدس در آ  دانیم و نمی ناپذیر می از آن را لغزش

نـه تنهـا در حـوزة ایمـان و عمـل و بـا ایـن         ،ناپـذیر اسـت   گویـد لغـزش   که می

ایـم. و ایـن مـوردي اسـت کـه آن را       اظهارنظرها کتاب مقدس را محدود کـرده 

اي متداول در روزگار مـا   نامیم و متأسفانه این فرضیه می» 1خطائی محدود بی«

ه در بارة ایمـان و  ناپذیر است ک گوئیم کتاب مقدس فقط وقتی لغزش است و می

  .کند عمل صحبت می

هسـته اصـلی   » عمـل «و » ایمـان «اید کـه دو عبـارت    این نتیجه رسیده آیا به

دهند؟ جز آنچه که بدان باور داریم و آنچـه کـه    زندگی مسیحائی را تشکیل می

دهیم چه موردي هست که باید بـدان بپـردازیم؟ ولـی اینـک در اینجـا       انجام می

بخشـی از تعلیمـات کتـاب مقـدس اسـت کـه        عمل اشاره به بینیم که ایمان و می

ممکن است با آنچه کـه کتـاب مقـدس در محـدوده تـاریخی و علـوم جهـانی و        
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کالمـی دیگـر اینـک     گوید متمایز باشد. یا به موضوعات فرهنگی و نظایر آن می

کتاب مقدس تنها موقعی بدون لغزش است که در حـوزه امـور دینـی و ایمـانی     

ولی هر چیز دیگري که بگوید امکان لغزش در آن وجود دارد ـ  گوید،  سخن می

مانند مـوارد تـاریخی.ممکن اسـت بیـان کتـاب مقـدس از آنچـه کـه در دنیـاي          

باستانی اتفاق افتاده است، درست نباشد، بنابراین هر گاه در اظهـارات الهیـاتی   

  با چنین مواردي روبرو شدید مواظب باشید.

شـکلی جدیـد و    ی، مسئله قدرت کتاب مقدس بهه و تحلیل نهائزیاینک در تج

آن هم مسئله قدرت مسیح، همچنان براي کلیسـا بـاقی مانـده اسـت و روي آن     

یـل قـرن هفـدهم، کنفرانسـی     اپـیش، در واقـع در او   قـرن  نشود. چندی بحث می

وانیا تشکیل شده بود. نتیجه ایـن کنفـرانس   لسیندرباره قدرت کتاب مقدس در پ

، 1ريمیک مـونتگ ونوشته جان وار» کالم بی خطاي خدا« کتابی بود تحت عنوان

  استاد مکتب لوتریسم. 

ما نیز در روزگار خود، اساتیدي داشتیم که از اطراف و اکناف جهان با هم  

بحث در مورد بی خطـا بـودن کتـاب مقـدس      جمع شده  و در یک سمپوزیوم به

نجا بودند دربـارة  هر یک از اساتید که در آ یی قبلننشستند و بدون هیچ تبا می

بحث  ) بهChirstologicallyشناسی ( مسئله قدرت کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیت

این بدین مفهوم است که آنهـا بـا یـک هـدف مشـترك در جلسـات        .نشستند می

کردند و این موضوع مد نظر آنـان بـوده اسـت کـه: دیـدگاه عیسـی        شرکت می

اسـاتید مشـتاق بودنـد     کتاب مقـدس چـه بـوده اسـت؟  زیـرا کـه ایـن        راجع به

هیچ وجه نـه بیشـتر و نـه کمتـر از      دیدگاهی از کتاب مقدس داشته باشند که به

  تعلیمات کتاب مقدس باشد. نقطه نظر عیسی راجع به

کـنم. زیـرا کـه تنهـا راهـی کـه        اینک من واقعاً وخامت مـاجرا را حـس مـی   

تـاب مقـدس   کتاب مقدس پیدا کنیم، خوانـدن ک  توانیم نظر عیسی را نسبت به می
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هاي تمام نشدنی و بیهـوده   بنابراین خود را همچنان در یک سلسله بحث .است

گوئیم که عیسی در کتاب مقدس چنین تعلیم داد، و اینک تنها  محدود کرده و می

توانیم پیدا کنـیم، فقـط در سـخنان خـود      چیزي که ما در مورد کتاب مقدس می

بینـیم   عقب برگردیم مـی  اندکی بهباشد و الغیر ... در صورتی که اگر  عیسی می

ئـی   هـا  بخش ي کتاب مقدس و اساتید کتاب مقدس بهناپذیر قدان نظریه لغزشتمن

ها یی است که بعد  ها  نوشته گویند این بخش کنند و می له میماز کتاب مقدس ح

اند و ما را در جریان آموزش درست از تعلیمـات   شده از مرگ رسوالن نوشته

دهنـد. ایـن گـروه از شـکاکین و ناقـدین       الن قـرار نمـی  عیسی مسیح و یا رسو

بحـث در مـورد قـدرت     گویند که حداقل آن قسـمت از کتـاب مقـدس کـه بـه      می

باشـند کـه شـامل اظهـارات      ها یی مـی  تاریخی کتاب مقدس پرداخته اند،  بخش

نیاي الهیات بحثی جـدي در  دباشند. در واقع در  عیسی دربارة کتاب مقدس می

باشد. مـن از افـرادي    کتاب مقدس، در جریان نمی یسی نسبت بهمورد دیدگاه ع

م جرمیـاء و  ینظیر بارت، برانر، پاول آلتوس و حتی رودلف بالت مـن و جواشـ  

برم ولی تعداد کمی از این اساتید قابـل اطمینـان و ناقـدان     نام می 1سی. اچ دود

نام عیسی  بهاند که یک انسان تاریخی  بزرگ قرن بیستم با این ایده موافق بوده

ناصري قدرت کتاب مقدس را باور داشت و تعلـیم داد و دیـدگاه معمـول قـرن     

کالم خدا تعالی بخشید ـ یعنی اینکه کتاب مقدس چیزي   اول یهودیت را نسبت به

شـودو عیسـی آن را چنـین تفسـیر      کمتر از کالم ملهم شده خدا، محسوب نمـی 

انبیـاء را باطـل سـازم.     ام تـا  تـورات و صـحف    گمان مبریـد کـه آمـده   «نمود: 

گویم تا آسـمان   شما می ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به نیامده

اي از تورات هرگز زایل نخواهد شـد تـا همـه     و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه
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آنچنان که قبالً گفتیم نحـوه برخـورد عیسـی بـا عهـد        و در اینجا » 1.واقع شود

توسط شیطان در بیابان آزمایش شد، این بود که موقعیت خود  یق، آنگاه کهتع

، »مکتوب است که...«را بر اساس و با تکیه بر عهد عتیق مستحکم نمود و گفت: 

  تا هرگونه بحث الهیاتی را موقوف نماید.

بنابراین خیلی مختصر اشاره کنم اساتیدي هستند که معتقدند آنچـه را کـه   

لیم داده است، از مسـیح آموختـه اسـت، و بـراي     هزار سال تعدوکلیسا در این 

گوینـد کـه نکتـه نظـر      کنند و در عین حال می اثبات عقیده خود بحث و جدل می

  کتاب مقدس نادرست است! عیسی نسبت به

هـاي گسـتاخانه و شـرم آوري را در الهیـات      حال وقتی شما چنین نظریـه 

  شوید. خوانید، متعجب می مسیحی می

کتـاب   بسیار خوب نظر مـن نسـبت بـه   «سی بگوید: درست مثل اینست که ک

کلیسـا در مـورد    خواهم تعلیمات عیسی را بـه  مقدس درست است، ولی حاال می

  »کتاب مقدس اصالح کنم!ماهیت 

گوینـد نـه تنهـا دیـدگاه عیسـی       ولی این اساتید از این هم فراتر رفته و مـی 

پیشـین جامعـه    کتاب مقدس درست نبود، بلکه تحت تـأثیر دانشـمندان   نسبت به

یـق در عصـر خودشـان    تعهد ع یهودي قرار گرفته بود که دیدگاه آنها نسبت به

  بسیار متداول ولی نادرست بود.

باشـید و   عیسی در قالب انسانیش می گویند اگر شما معتقد به دیگر اینکه می

شناسی کفر تلقی  داند، این نظریه از دیدگاه دانش مسیحیت اینکه همه چیز را می

شناسی از مقوله تعلیمات تاریخی کلیسا مبنی  د، زیرا که دانش مسیحیتشو می
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بــر اینســت کــه معصــومیت خــاص ذات الهــی اســت و نــه انســان و از ســوئی 

چیزهائی در مورد ذات او تعلیم داده اند، کـه روح خـودش از آن خبـر نداشـته     

ند کی دا شاگردان گفت، که او نمی روز رجعتش بها است. مثالً عیسی در رابطه ب

دانـد.   دانند بلکه فقط خـداي پـدر آن روز را مـی    برمی گردد و فرشتگان هم نمی

محدودبودن آگاهی خود و علم خود نموده  زبان خود اقرار به بنابراین عیسی به

پذیر است که اطالعت دروغی درباره کتاب مقدس  همین ترتیب توجیه است و به

  ما داده باشد. به

عجلـه نکنیـد!   «حی اصیل گفته انـد:  یا، اساتید مساین نقطه نظره در پاسخ به

ما  .نیازي نیست معصوم باشد ،براي اینکه عیسی نجات دهنده و آمرزنده باشد

پذیریم، از این دیدگاه او بیگناه شـناخته   تعلیمات در مورد ذات انسانی او را می

بدیهی است که طبیعت انسانی گناه آلود است، ولی طبیعت خـدائی  » نشده است.

تر در اینجـا بـی گنـاه بـودن مسـیح       تر وعمیق معصوم است، ولی موضوع مهم

شـد، شایســته نبــود کــه   اسـت، زیــرا اگــر مسـیح حتــی مرتکــب یـک گنــاه مــی   

اره کند، بلکه فقط مجـاز بـود،   کفتوانست گناهان خود را  نمی .دهنده باشد نجات

آیـا یـک   «: شـود کـه   کفاره گناهان ما را بپردازد و بنابراین این سؤال مطرح می

جز آنچـه کـه از    دهد به انجام تواند نمی کاريگوید هیچ  صرف اینکه می معلم به

آیـا اگـر    »دهـد، گناهکـار اسـت؟    خدا گرفته است، و با این وجود تعلیم خطا می

شنوید از من  کالمی که می«عنوان مثال شخصی، و یا یک نبی بیاید و بگوید:  به

و آنگـاه تعلیمـات نادرسـت    » اده اسـت نیست بلکه از پدري است که مرا فرسـت 

فسـوري کـه در کـالس قـدم     وکنید؟  در مورد پر بدهد، درباره او چه فکري می

شـما اعـالم کـنم، امـا خـودم       خواهم حقیقت را به امروز، من نمی«بزندو بگوید: 

خاطر تعلیمات  کنید؟  آیا با سرو صداي زیاد او را به چه فکر می» حقیقت هستم

  کنید؟ مینون غلطش از کالس بیر
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کتاب مقدس در مورد آمـوختن و تعلـیم دادن روشـی دارد و آن اینکـه مـا      

نباید، بسیار معلم شویم، زیرا هر چه بیشتر تعلیم دهیم و معلـم باشـیم داوري   

  .1تر خواهد شد ما سخت

عنوان یک معلم مسئولیت اخالقی دارم که دروغ نگویم و دروغ  اینک من به 

ندهم. اگر شاگرد من از من سؤالی بپرسد و من پاسخش شاگردانم انتقال  را به

و اگـر دربـاره   » دانم. من جواب این سؤال را نمی«را ندانم، مکلف هستم بگویم: 

ببین... شاید اینطـور باشـد و   «او بگویم:  آن سؤال شناختی تجربی دارم باید به

فـوذ  زیـرا معلـم قـدرت ن   » کـنم.  روم و تحقیق مـی  شاید آن طور باشد ... من می

نشـینند و از او درس   زیادي بر طرز تفکر شاگردانی کـه در پـیش پـاي او مـی    

  آموزند دارد. می

  

در تاریخ بشریت معلمی با عظمت و اقتدار عیسی ناصـري وجـود نداشـته    

گویـد، موسـی دربـاره او نوشـته اسـت و       مـردم مـی   است، و هم اوست که بـه 

اي از  گوید همزه یا نقطه یابراهیم از دیدن او شادي کرده است. هم اوست که م

کالم خدا باطل نخواهد شد، چونکه کالم خدا حقیقت است، و تا آنجا رفته اسـت  

کنـد. او   که هر حقیقت دیگر حتی خودش را در مقابل حقیقت کالم خدا، نفی مـی 

تواند جز این باشد. او براي اینکه محدودیتی براي خود قائل شـود، نیـازي    نمی

باشـد تـا مسـئولیت محـدود بـودن خـود را بپـذیرد ـ          نیست که حتماً معصوم 

  محدودیتی که عمالً وجود ندارد.

خواهم بگویم که، اگـر عیسـی چنـان تعلـیم نادرسـتی دربـاره        بنابراین می

                                                      

  )1: 3(رساله یعقوب . 1
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کـنم، همـه کـس     مسئله خطیر قدرت کتاب مقدس اراء داده است، من تصور مـی 

  دهد، جدي بگیرد. سادگی آنچه را که تعلیم می بتواند به

کنـد کـه پشـه را     مـی  بیخسیان را تویعیسی با این روش آموزشی، فر اینک

چـون شـما را از امـور زمینـی     «گوید:  و می 1بلعند کنند و شتر را می صافی می

امـور آسـمانی بـا شـما سـخن رانـم چگونـه         گفتم باور نکردید، پس هر گاه بـه 

را . با ایـن وجـود هـم اکنـون الهیـات  دانـان بسـیاري        2»تصدیق خواهید کرد؟

گویند عیسی در مورد امور زمینی قضـاوت درسـتی نداشـته     شناسم که می می

شود و او همچنان بـا   است، اما با این وجود چیزي از مقام واالي او کاسته نمی

امور آسمانی قابل احترام است. ما الهیات دانان بسیاري داریـم کـه بـا     توجه به

کنند و شتر را  را صافی میصحت و امانت مالک و خداوند کلیسا، پشه  له بهمح

  بلعند. می

گفتیم که کتاب مقدس تنها قانون ایمان و عمل است، زیرا ایمـان داریـم کـه    

ما سپرده شده است و بـر   قانونی است که توسط تنها خداوند و مالک کلیسا به

بیـنم کـه    نسـلی از مسـیحیان را مـی    نآن نظارت دارد، با این وجـود وقتـی مـ   

ت عیسی ایمان دارم، ولی نه آن قـدرتی کـه کتـاب مقـدس     قدر من به«گویند:  می

خواهم میدان را خالی کـنم! بنـابراین مـن     ، دراین جاست که می»او داده است به

و از ایـن نقطـه    هخـارج شـد   قدرت مفروض کتـاب مقـدس   از بحثکنم  فکر می

دهد که عیسی مـرد خـوبی بـود،     شروع کنیم که اگر کتاب مقدس مثالً تعلیم می

ب مقدس توانسته است اطالعات تاریخیِ موثقی به ما بدهد تا آن انـدازه  اگر کتا

                                                      

  )24: 23(متی . 1

  )12: 3(یوحنا . 2
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این نتیجه برسیم که عیسی یک نبی بود، آنگاه متوجه خـواهیم شـد    موثق که به

که این جناب عیسی که از طریقِ اطالعات موثق و تـاریخی کتـاب مقـدس او را    

تـاب مقـدس، بسـیار    گوید که منبع اطالعات ما یعنی همین ک ما می ایم به شناخته

، آنگاه از این چرخـه  بیهـوده   پنداشتیم اند از آنچه که تاکنون می مقتدر و موثق

 يهـا  رویـم و آن ضـدیت   شویم و از یـک شـروع بنیـادي پـیش مـی      خالص می

تاریخی، انتقادها، اعتبار تاریخی، آگاهی تاریخی از تعلیمـات عیسـی، تعلیمـات    

بلکه مطلقاً معتبر اسـت   ،ز پایه معتبر استگوید منبع نه تنها ا ما می عیسی که به

توانـد سـاقط شـود و     زیرا چیزي کمتر از کالم خدا نیست. و اگر کالم خدا نمی

  تواند خطا باشد. تواند خطا باشد، کتاب مقدس نیز نمی نمی

شورا جهت بررسی بی خطا بودن کتاب مقدس، بـیش از هـر    لاکنون تشکی

آموزد. من چندین سال پـیش کتـاب    ما می را به» بی خطائی«چیز ظرافت مفهوم 

تشریح این مورد پرداخته ام. د راین کتابچه نظریه بی  کوچکی نوشتم در آن به

خواهم بسـادگی بگـویم    خطا بودن کتاب مقدس را توضیح داده ام. اما اینک می

است و در درجـه دوم  » يناپذیر لغزش«بودن ناشی از ایده » بی خطا«که اصل 

تواند غلط باشد، بدیهی است کـه از آن ناحیـه    ، اگر چیزي نمیاهمیت قرار دارد

در رابطه با حقیقت کار غلطی انجام نشده است. سراسر کتاب مقدس مطلقـاً بـا   

ها  و انتقادها را بگذراند، با هر چـه کـه در آن    هر ادعایی که دارد باید آزمایش

اگر مـا حقیقـت   است، از جمله ادعاي عیسی و نقطه نظر عهد جدید از حقیقت. و 

کنم هیچ دلیلی  را آنچه بدانیم که عهد جدید تعریف کرده است، آنگاه من فکر می

  .یمبحث کنجرووجود نداشته باشد که در مورد بی خطائی مطلق کتاب مقدس 



  هفتمگفتار 

  مرکزیت

اینک یک کتاب در دست من است. در روي جلد این کتاب عنوان آن نوشـته  

  ) .Bible» (کتاب مقدس«از شده است و آن عبارت است 

» کتـاب «معنـی   کـه بـه   اسـت » biblos«مشـتق از کلمـه یونـانی      Bibleکلمـه  

کتاب مقدس نگـاه کنـیم، گرچـه    ماهیت  تر به هر حال اگر اندکی دقیق باشد. به می

قرار دارد، ولی در واقع کتاب مقـدس یـک کتـاب     دت آن در یک مجلبینیم کلی می

کتاب جداگانه تشکیل شده است. کتاب مقدس  66ز نیست، بلکه کتابی است که ا

هاي آن قرار دارد و چونکه  جلد کتاب در قفسه 66اي است که  منزله کتابخانه به

بینیم کتاب مقدس از چندین کتاب حاصل شده است، اولین سـؤالی   در اینجا می

هائی که ایـن   توانیم بفهمیم کتاب شویم اینست که چگونه می که با آن مواجه می

نـامیم تشـکیل داده انـد، کتابهـاي معتبـر و       کتابخانه را که کتـاب مقدسـش مـی   

  باشند؟ و این یک سؤال کانونی است. درستی می

کنیم، الزم است بـدانیم کـه واژه    قدس صحبت میم وقتی ما از کانون کتاب

»Canon « مشتق از یک واژه دیگر یونانی یعنی»Kanon «باشد، کـه در زبـان    می

(مأخذ ـ معیارـ مقیـاس)، از آن   » Norm«یا » Measuring Rod«یان یونانی براي ب

نامیم، بدین  شود. بنابراین وقتی کتاب مقدس را کانون کالم خدا می استفاده می

عنـوان یـک معیـار     در یکجا گرد آمده و بـه  رمفهوم است که این کتابها با یکدیگ

یرنـد. در علـم الهیـات    گ متعال یا نورم واال براي کلیسا، مورد استفاده قرار مـی 

براي هر موردي یک عبارت التینی وجود دارد. یـک عبـارت التینـی قرنهاسـت     
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رود و چیزي شبیه اینست که: کتاب مقـدس   کار می براي تشریح کتاب مقدس به

اینـک شـما   » NORMA NORMANS ET SINENORMATIVA«عبارت اسـت از  

کـه سـه بـار در آن     (میزان ـ مقیاس ـ معیار) هستید  » NORM«شاهد شکلی از 

مقیاس، معیار « ، یعنی  NORMA NORMANSبیانیه مختصر تکرار شده است: 

استانداردها که هـیچ همتـائی    ۀ، یعنی میزان یا استاندارد همEtsinenormativaو 

داوري  و هیچ استاندارد دیگري برتـر از آن وجـود نـدارد کـه بتوانـد آن را بـه      

  بنشیند.

پـردازیم، سـؤال    مـی » کـانون «در رابطـه بـا    این سؤال اساسـی  وقتی ما به

شویم، بـا سـؤاالتی کـه تـاکنون مطـرح شـده اسـت         دیگري که با آن مواجه می

مباحث، ملهـم بـودن    کتاب مقدس بهماهیت  مربوط به گفتارمتفاوت است. ما در 

  .ي و بی خطائی کتاب مقدس اشاره کردیمناپذیر و لغزش

مقدس صحبت کنم، بلکه ترجیحاً از کتاب ماهیت اینک قصد ندارم در مورد 

اه صـحبت از  گـ بینـیم هر  ن اینکـه مـی  آکنـیم. و   هدف و منظور آن صحبت مـی 

Canon شـود. ناقـدین کتـاب مقـدس      هاي نادرسـتی از آن مـی   شود برداشت می

کتـاب از بـین    66کتاب جداگانه است و این  66گویند که کتاب مقدس شامل  می

د که شامل کالم خدا باشـند، و در اینجاسـت   ان هزاران کتاب دیگر برگزیده شده

ئی که امکان شامل شدن در کتـاب مقـدس    ها تعداد فراوان کتاب که وقتی شما به

 ،کنیـد  کتاب براي شمول در کتاب مقدس، فکر می 66اند و انتخاب تنها  شتهارا د

آیـا احتمـال دارد، برخـی از    «پرسـید:   قدین کتاب مقـدس از خـود مـی   تمانند من

انـد حـذف    که احراز صالحیت براي شمول در کتاب مقدس ر ا داشـته  کتابهائی

ئـی کـه فاقـد صـالحیت الزم بـراي       هـا  شده باشند و یا بالعکس بعضی از کتاب

خـواهم   بهر حال مـن مـی  » اند، در آن آمده باشند؟ بودهنشمول در کتاب مقدس 

ایـم   بگویم این یک تصور اشتباه است، بدین دلیل که گرچه ما چیزهائی شـنیده 

مبنی بر اینکه دو هزار کتاب واجد شرایط گنجانیده شدن در کتاب مقدس بوده 

قانـه شـان توسـط    فخـاطر محتویـات کـامالً منا    ها  به اند، ولی اکثریت این کتاب
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  اند. کلیساي اولیه، حذف شده

کـرد.   مسیحیت را تهدید می گرائی، صوفیدر قرن دوم میالدي، خطر ارتداد 

هـاي کـوچکی داشـتند و مـدعی قـدرت       از خـود کتـاب   صوفیان بدعت گذار هم

رسالت بودند. این کتابها شامل آن کـانون نشـدند و گفـتن اینکـه بیشـتر از دو      

ی گمراه کننده است. اگـر  حثهزار کتاب براي شمول در کانون کاندید شده اند، ب

مراحل تاریخی گزینش که کلیسا بـا احتیـاط فـراوان و بررسـی دقیـق،       شما به

انـد کـه در    شوید که تنها دو یا سه کتـاب بـوده   متوجه می ،د توجه کنیدانجام دا

د بوده اند، ولـی در بررسـی نهـائی    دمورد گنجانیدشان در کتاب عهد جدید، مر

 Shepherd ofو  Didacheآنهــا را شــامل عهــد جدیــد ننمودنــد کــه عبارتنــد از 

Hermas
1
  ت رم. نلمکو رساله اول    

ها یی از آنهـا   رجوع کنید و آنها را بخوانید (نسخه این کتابها اما اگر شما به

یکی از مواردي کـه در صـفحات ایـن     ،باشند) هنوز در کلیسا و در دسترس می

سـت کـه   نای  بینیـد  کتابهاي نوشته شده در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم می

اند که مادون رسوالن و تابع قدرت رسوالنی  درستی دانسته نویسندگان آنها به

ها یشان نسل اول یا نسخه اول کتاب مقـدس را تشـکیل داده    اند که نوشته بوده

این کتابها موجودند و براي مطالعه تاریخ مسیحیت بسیار مهم و  حال بهر بود.

باشند و بر سرگزینش و یا عدم گزینش آنها بحث و جدل زیادي بـوده   می مفید

  است.  

اند کـه در   ئی بوده ها سر کتابها  در کلیساي قرون اولیه نه بر  بیشتر بحث

کـه   بـود هـائی   کتاب مقدس نباید بگنجند  ولی گنجیده اند، بلکه نگرانی از کتـاب 

تدریج در کانون پذیرفته شده بودند. بعضی از این کتابها موجب ایجاد بحـث   به

انـد رسـاله اول    نـد و از آن جملـه  گردیدو جدل فراوانی در کلیساي قـرون اول  

                                                      

  هرماس شبان. .1
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تـر از همـه رسـاله     ا، رساله یوحنـا، کتـاب مکاشـفه و مهـم    پطرس، رساله یهود

  یان.نرابع به

کنم که بسیار بحث  هاي نادرست اشاره می مورد دیگري از برداشت حال به

دانم چرا ما ایـن چنـین دیـدگاه     من نمی«گویند:  می اه بعضی .برانگیز شده است

سـال بعـد از   حداقل مدت پانصـد  حالیکه  کتاب مقدس داریم در باالئی نسبت به

  »؟عیسی مسیح نوشته شده  است

یـن مـدت از سـال    احاال ببینیم که این رقم پانصد سال از کجا آمده اسـت؟  

بعد از میالد شروع شده است یعنی در اواخر قـرن چهـارم و اوایـل قـرن      398

معنی پانصد سال بعد از مسیح نیست. آخرین شوراي  پنجم. آغاز قرن پنجم، به

و براي همیشـه برگـزار شـد، مشخصـات و سـیماي کلـی       کلیسائی که یک بار 

ــز   398کــانونی عهــد جدیــد را در ســال   ــن تــاریخ نی تعیــین نمــود پــیش از ای

ـ   بررسی ق هاي چندي در این باره انجام گرفته بود، بنابراین مراحلی بـراي تحقّ

  اند. تکمیل نشده 398احل تا سال راین مهم بوده است و این م

بـراي اولـین بـار     398یساي مسـیحی در سـال   این بدین معنا نیست که کل

هـاي بنیـادي عهـد     نام عهد جدید بوده است. از همان ابتدا کتـاب  داراي کتابی به

خوانیم مـورد اسـتفاده کلیسـا بـوده اسـت و بـا        هم آنها را می مروزجدید که ا

انـد.   شـاگردان از همـان ابتـدا درزمـرة عهـد جدیـدبوده       قدرت رسـالتی  توجه به

ــوردي ــه در  م ــال  ک ــوراي س ــوراها  398ش ــین ش ــت  ئو همچن ــد نشس ی مانن

کـه بایـد    ئـی  ها کتاب عبارت بود از رسمیت بخشیدن به ،انجام شده 1نریاماراتو

  شدند. شامل کتاب مقدس می

وجـود بـدعت گـذارانی     ،این مراحل را موجب شد رعاملی که براي اولین با

مهم تشکیل دادنـد  بودند که اولین کانون یا نشست را براي این 2نونظیر مارسی

                                                      

1. Muratorian Meeting 
2. Marcion  
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بودنـد کـه از    1ها  نـه مارتیـانی   شدند و این و پیروان آنها مارسیونی نامیده می

خارج آمده باشند، بلکه بدعت گذاران مارسیون کسانی بودنـد کـه تحـت نفـوذ     

صوفی گرائی قرار گرفته بودند و معتقد بودند خدائی کـه در عهـد عتیـق آمـده     

ــات   ــت خــداي کائن ــر قــرار دارد یکــه در مقــامت، بلنیســاســت در نهای  ـ   کمت

نوعی بدجنس و همین خدا است که ایـن   آفرینی خشمگین و عصبانی و به جهان

همه مشکالت را براي ما آفریده اسـت و مسـیح آمـد تـا در عهـد جدیـد خـداي        

ما نشان دهد و ما را از دست آن خداي عصبانی و بـدجنس نجـات    واقعی را به

یـا همـان خـداي عهـد عتیـق       »یهـوه « ت را بهدهد. بنابراین هر چیزي که مسیحی

 شـد. بنـابراین   باید توسط مارسیان تطهیر و پاك سازي مـی  کرد می متصل می

عنـوان پـدر    خدا بـه  که در آنجا مسیح اشاره به را هاي اناجیل از بخش بسیاري

هـا یـی از رسـاالت     نموده است، از آن اناجیل حذف کردند. همچنین آنها بخـش 

دند و یک متن کوچک و مختصر از آنچه که ما امروز آن را پولس را حذف نمو

  ما ارائه دادند. نامیم، به عهد جدید می

این نوع بدعت گـذاري داده و یـک    نمود کلیسا پاسخی به بنابراین ایجاب می

  هاي واقعی کتاب مقدس ارائه دهد. لیست رسمی و قانونی و مجاز از کتاب

مسـئله مراحـل تـاریخی     ،نمـود  ل مییکی از مواردي که گاه گاه ایجاد مشک

توانیم منکر آن شـویم و در طـول تـاریخ     گزینش بود. این موردي است که نمی

منبـع   عبرانیان با توجه به ئی نظیر رساله به ها اند که کتاب ئی بوده ها کلیسا برهه

اند. هنگـامی کـه کلیسـا درگیـر      و نویسنده آن از نظر صالحیت زیر سؤال رفته

بود براي تشخیص صحت  کانونی یک کتاب، یک آزمـایش سـه   مراحل گزینش 

جانبه از آن الزم بوده است. اولین نشانه براي احراز صـالحیت یـک کتـاب در    

 منشاءبود.  بعدکانون، اصل رسالتی آن بود. معیار اصل رسالتی نیز شامل دو 

معنی این بود کـه اوالً توسـط یـک رسـول نوشـته شـده        رسالتی داشتن هم به

هاي برگزیده  رومیان جزو کتاب د. اجازه بدهید چند مثال بیاورم. رساله بهباشن
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دانستند کـه توسـط پـولس     می هبود و هیچ شکی در صحت آن نبود چونکه هم

 بـود  ت و داراي نفوذ و اعتبار رسالتی است. و همچنـین سرسول نوشته شده ا

که  ندشده بودانجیل متی و انجیل یوحنا، زیرا این اناجیل توسط کسانی نوشته 

  خودشان شاگردان عیسی یا رسوالن بودند.

شـاگرد   سچه بود؟  لوقا و مرق سهاي لوقاو مرق نجیلااما برخورد آنها با 

یا رسول نبودند. لوقا کسی بود که همکار پولس بـود و در سـفرهاي بشـارتی    

رفت و شـفاهاً توسـط پـولس رسـول داراي نفـوذ شـده بـود.         همراه پولس می

یب مرقس هم سخنگوي پطرس رسول بود. بنـابراین قـدرت انجیـل    همین ترت به

قدرت رسالتی  قدرت رسالتی پطرس و قدرت انجیل لوقا متکی به مرقس متکی به

پولس بود. بنابر این از همان  ابتـدا در مـورد قـدرت و صـحت کـانونی چهـار       

  و سایر رسوالن، شکی وجود نداشته است. هاي پولس انجیل و نوشته

پذیرفته شدن آنها در کلیسـاي اولیـه.   از ر و نشانه عبارت بود ن معیایدوم

م. چنـین تصـور   یکنـ  رساله غالطیان در عهد جدید اشـاره مـی   ل بهاعنوان مث به

جهت یک کلیسا در غالطیه نوشته  غالطیان صرفاً به شود که رساله پولس به می

ک صـورت یـ   این رساله شنوندگان فراوانی داشـته اسـت و بـه   ولی شده است، 

بخش نامه در تمام کلیساهاي غالطیه توزیع شده است. اما ایـن مـورد تنهـا در    

هـاي پـولس و    غالطیان مصداق پیدا نکـرده اسـت، بلکـه تمـام نوشـته      رساله به

شد  و در میان جلسـات و کلیسـاها    میصورت خیلی گسترده نوشته  اناجیل به

دیـدگاه   ا توجـه بـه  از دیدگاه شناخت تاریخی و بـ  ترتیب یندگردید، ب میتوزیع 

هـاي   کلیسا در قرون دوم و سوم و چهارم میالدي، گفتـه شـده کـه ایـن کتـاب     

  اند.  یده شدن در کانون بودهزمخصوص حائز شرایط و قدرت گ

در  .چند کتاب دیگر مانند رساله کلمنـت اشـاره کـردم    به خاطر دارید که به

ترتیـب شـما    قرنتیـان اشـاره شـده و بـدین     رسـاله پـولس بـه    ت بهنملرساله ک

عنوان یک مـدرك   یک نقل قول معتبر از جوامع مسیحی اولیه بهرا  آن توانید می

پطرس از رساالت پولس نام  ،معتبر محسوب نمائید. حتی در خود کتاب مقدس

هـاي معتبـر در ردیـف کـالم خـدا، پذیرفتـه        عنوان کتاب برده است و آنها را به
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  است.

هاي زیادي شده است،  اقاً موجب بحثو اما الزم است از معیار سوم که اتف

تصویري بکشیم. هم اکنون شما هسته اصـلی کتـاب مقـدس را کـه هـم داراي      

اند در اختیار داریـد و همچنـین    منشاء رسالتی و هم داراي مجوز رسالتی بوده

اید و اینها هسته اصلی عهـد جدیـد و بـدون     آن را از طریق کلیسا بدست آورده

  اند.  ش و تصویب اعضاي کانون قرار گرفتههیچ جرو بحثی مورد پذیر

عبرانیان اینست کـه مـردم غالبـاً بـاب      علت بروز ابهامات در باره رساله به

کننـد کـه مشـعر بـر اینسـت کـه        عبرانیان را چنـین تفسـیر مـی    ششم رساله به

تواند نجات خـود را از دسـت    شخصی که توسط مسیح آمرزیده شده است می

هـاي کتـاب مقـدس     ه بـا تعلیمـات سـایر بخـش    بدهد و این موضوعی اسـت کـ  

عبرانیان چنین تفسیر  هماهنگ نیست. اگر چه ممکن است این بخش از رساله به

هاي کتـاب مقـدس ناهماهنـگ نیسـت.      شود با این وجود با تعلیمات سایر بخش

عبرانیان  طنز مسئله در اینجاست که موردي که سر انجام بحث برسر رساله به

عبرانیان نوشته پولس است  شد رساله به این بود که گفته می زبان انداخت را به

این رساله را نوشته است و بـدین   پولس و عقیده کلیساي قرن اول این بود که

رفـت کـه    جهت هم جزء کتابهاي کانون پذیرفته شد و این مسئله تا آنجـا پـیش  

سـاله  امروز تعداد کمی از اساتید هنوز هم بر سر این مسئله بحث دارنـد کـه ر  

ول شـدن  ممشـ  ،عبرانیان نوشته پولس است، ولی تعداد خیلی کمی از اساتید به

  کنند. عبرانیان را در کتابهاي کانونی رد می رساله به

و در طی این مراحل خواه ناخواه بحـث   ،ندا پس چنین مراحلی وجود داشته

م و ئی در قرن شانزدهم و در بین اصالح گران کلیساي کاتولیک ر ها هـو مجادل

کـه گروهـی از    1در مورد مفهوم وانـدازه عهـد عتیـق و اپوکریفـا     ها تانسپروت

کتابهائی بودند که در طـول زمـانی نگـارش عهـد جدیـد نوشـته شـده بودنـد،         

کلیسـاي   امـا  وجود آمده است. کلیساي کاتولیک رم اپوکریفا را پذیرفته بود، به
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هـا  متمرکـز شـد     . بحـث اصالح شده در اکثر نقاط جهان اپوکریفا را رد کردنـد 

که توسط عیسی و هم بنـی   ندا بودههائی  کتابچه  و اینکه روي کانون یهودیان

؟  و این یک بحث تاریخی اسـت: تمـام    نداسرائیل در قرن اول پذیرفته شده بود

فـا  یمدارك از فلسطین حـاکی از اینسـت کـه کـانون یهـودي ـ فلسـطینی، اپوکر       

متوجـه   اي از مدارك در کتابخانه اسکندریه ارهنداشته اند، و با در نظر گرفتن پ

یک مرکز فرهنگی براي یهودیان یونانی تبـار و یـا یهودیـانی کـه      شویم که می

کرده اند، وجود داشته است و بر اساس این مـدارك   زبان یونانی صحبت می به

آنها اپوکریفا را قبول داشته انـد، گرچـه ممکـن اسـت مـن اضـافه کـنم بیشـتر         

النه اخیر مبنی بر اینست که حتی کـانون اسـکندریه اپوکریفـا را    تحقیقات فاض

هـر صـورت مجادلـه بـر      هاي درجه دوم پذیرفته بودند، ولی به عنوان نوشته به

گوید؟ کلیساي کاتولیـک   سر اپوکریفا حاکی از آن بود که، چه کسی درست می

نی هـاي کـانو   تـوانیم آنهـا را ضـمیمه کتـاب     و با چه مجـوزي مـی   ،تانسیا پرت

  بدانیم؟

شود کـه بـر    کانون در این فرمول دیده می تان نسبت بهسروتپاینک دیدگاه 

هـا  هـر کتـابی کـه در کتـاب مقـدس اسـت یـک کتــاب          سـتان پروتطبـق عقایـد   

ناپذیر است، ولی مراحلی کـه در طـول تـاریخ کلیسـا انجـام شـده اسـت         لغزش

کـاري و شـفقت خـدا    ـ کلیسـا بـا هم   ایم  نیست. ما هم بر این عقیده ناپذیر لغزش

ام  که کلیسا در رابطه بـا   شده بود، اما من با اطمینان کامل بر این عقیده هدایت

هر نکته اي، بدرستی تصمیم گرفته است و هر کتابی را که الزم بوده است کـه  

کـنم کـه کلیسـا ایـن      در کتاب مقدس باشد، برگزیده  است. ولی مـن بـاور نمـی   

میـراث بـرده باشـد.     را از ابتـدا تـا کنـون بـه     کتاب مقدس ناپذیر حقیقت  لغزش

باشـد و بنـابراین    منظورم اینست که کلیسا همیشه مسـتعدارتکاب اشـتباه مـی   

تان باید بگویم کـه در مراحـل تـاریخی گـزینش، نهادهـاي      پروتسعنوان یک  به

توانسته است  اصل مسئله گزینش می بدین ترتیب .اند پذیري وجود داشته لغزش

هاي بدون خطا باشد، از این رو فتواي کلیساي  از کتاب الخطیک مجموعه جایزا

اسـت و از آنجـا کـه هـر      ناپـذیر  گوید از آنجا که کلیسا لغـزش  کاتولیک رم می
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دهد بـر اسـاس یـک مشـاوره جهـانی اسـت، در یـک         کاري که کلیسا انجام می

تصمیم بدون خطا مراحل گزینش تاریخی این کتـاب را انتخـاب کـرده اسـت و     

ساي بدون خطا تحویل داده است. بنابر این از دیدگاه کاتولیـک رم کتـاب   کلی به

  هاي بدون خطا است. خطا از کتاب مقدس یک مجموعه بدون

بسـیار خـوب،   «گوینـد:   ها می تانسجا تفاوتی وجود دارد. پروت حال در این

دانـم آیـا کسـان     مـن نمـی  » این امکان وجود دارد که کلیسا اشتباه کرده باشـد. 

نوعی حقانیت رساله یعقوب را زیر  کنند. البته لوتر به واقعاً چنین فکر می دیگري

بی خطا  گویند که او در واقع به خاطر این جریان مردم می سؤال برده است و به

کتـاب مقـدس و   ماهیـت  بودن کتاب مقدس معتقد نبـوده اسـت. آنهـا موضـوع     

مـن قبـول   «گوید:  تر میکنند، وقتی که لو مفهوم کتاب مقدس را با هم اشتباه می

ن کتـاب  دانـم کـه فـال    دارم که تمامی کتاب مقدس بدون خطـا اسـت، ولـی نمـی    

هاي آخر زندگی  گویند او در سال اي می ، عده»بخشی از کتاب مقدس است یا نه

خود تغییر عقیده داد و متقاعد شد که رساله یعقوب هم بخشی از کتاب مقـدس  

ـ  هاي کانونی اسـت، ولـ   و در زمره کتاب ت رسـاله یعقـوب   ی سـؤال او از حقانی

بخشی از دیدگاه اصالح گرایانه بود مبنی بر اینکه کلیسا در طول گزینش جایز 

گویـد، ایـن طـور نیسـت،      الخطا بوده است، و در اینجاست که کلیساي رم  مـی 

  توانسته اشتباه کند و بنابراین اشتباه نکرده است. کلیسا نمی

العه و تحقیقـات در مـورد سـؤال    دوباره بگویم، من هر گونه مط

کنم. اجـازه بدهیـد در    تاریخی مراحل پیشرفت کانون را ستایش می

هاي تاریخی وجـود   خاتمه بگویم گر چه همیشه تحقیقات و بررسی

خواسـته   کنم آنچه را که خدا از کلیسـا مـی   داشته است، من فکر می

هـیچ   بهترین وجه آن را انجام داده است و اینـک مـا   است، کلیسا به

دلیلی در اختیار نداریم که نافی کار کلیسا  باشـد و کـامالً اطمینـان    

ئی درست  ها هاي شامل شده در کانون گزینش، کتاب داریم که کتاب

  باشند.  و بی خطا می



  هشتمگفتار  

 کالم خدا و قدرت

الهیـات اصـالح شـده     چندین سال پیش در کنفرانسی در فیالدلفیا راجع بـه 

در » قدرت کالم خدا.« موضوع سخنرانی من عبارت بود از کردم و  صحبت می

غروب اولین روزي که من درباره قدرت کتـاب مقـدس سـخنرانی کـرده بـودم      

ها، یعنی از زمانی که با هم  ها یم را دیدم که سال یکی از دوستان و همشاگردي

خواندیم، او را ندیده بودم و از دیدن او بسیار خوشـحال   در دانشگاه درس می

یـک سـازمان    شدم. این شخص بعـد از فـارغ التحصـیل شـدن از دانشـگاه، بـه      

ري رفته و کشیش شده بود. ما در قدیم همشاگرد بودیم و در دانشگاه نوسیمی

کردیم. ما هر شب با هـم مـدت    خواندیم و مرتباً یکدیگر را مالقات می درس می

یم. بـاالخره  کـرد  کردیم و با هـم دعـا مـی    نیم ساعت کتاب مقدس را مطالعه می

دیـدم بسـیار هیجـان     تماس ما قطع شد و اینک بعد از آن همه سال که او را می

  زده شده بودم. 

اتفـاق هـم بـراي صـرف چـائی بیـرون رفتـیم و مـن از او دربــاره         ه مـا بـ  

رسید که او اندکی احساس  نظرم می اش و وضعیت خودش پرسیدم. به خانواده

ایـن   واهم یه چیزي بهت بگم. من دیگر بـه خ ببین! می«من گفت:  شرم دارد. او به

مـن در مدرسـه   «و ادامـه داد:  » که کتاب مقدس الهام خدا اسـت، اعتقـاد نـدارم.   

هـاي   ام ولی ... حـاال از تمـام فرضـیه    دینی بوده ام، من کتاب مقدس را آموخته

پذیري و بی خطا بودن کالم خدا را نا انتقادي اطالع دارم، بنابراین نظریه لغزش

  »وانم بپذیرم.ت نمی
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او » چـه چیـزي ایمـان داري چـارلی؟     بسیار خوب، حاال بـه «او گفتم:  من به

مـن   ونـد و خدا ههنوز هم ایمان دارم که عیسی نجـات دهنـد  «لبخند زد و گفت: 

  »است.

شنوم، اما سؤال دیگري  بسیار خوشحالم که این را از زبانت می«من گفتم: 

  »ندهی خود را بر تو نشان داد؟اینکه چگونه عیسی فرما آندارم چارلی و 

  »منظورت چیه؟«او گفت: 

تـو   خوب، فرمانده کسی است که قـدرت دارد فرمـان بدهـد و بـه    «من گفتم: 

ی، و حـاال اگـر   نـ خواهد کـه چنـین و چنـان ک   بو ت زا دستور بدهد رژه بروي و

امین را رعنوان منبع احکام خداوند اعتماد کنی، آن ف کتاب مقدس به توانی به نمی

  »گیري؟ ز کجا میا

فهمیدم منظورت چیه، بسیار خوب، من ایمان دارم کـه   اوه ... حاال«او گفت: 

  »کند. مسیح هم اینک از طریق کلیسا با ما صحبت می

  »ببینم ... کدام کلیسا؟«من گفتم: 

  »کلیساي پرزبیتریان.«او گفت: 

در نکـه  آکدام کلیساي پرزبیتري؟ اون که در شیکاگو اسـت؟ یـا   «من گفتم: 

  »ها ن ... کدامیک؟ هست؟ گزبورتفیالدلفیا هست؟ یا اون که در پی

 کلیساي پرزبیتري نیسـت.  فالن اوه ... این طور نیست. منظور من«او گفت: 

شـوند، آنجاسـت کـه مـا      اما وقتی این کلیساها در مجمع عمومی با هم جمع می

  » شنویم. صداي مسیح را می

یـک   مـورد معی که سال پـیش در  کدام مجمع عمومی؟ همان مج«من گفتم: 

موضوع رأي خود را صادر کرد و امسال رأي خود را پس گرفت؟ آیـا مسـیح   

  »رأي آن مجمع را عوض کرد؟

مـا راه  «او گفـتم:   کرد و من بـه  رفته رفته چارلی سنگینی مسئله را حس می

هـاي دورة اصـالحات    این جا رسیده ایم، ما همین تازگی تا به ایم دهموزیادي پی

 ایم. موردي که تو بدان اشـاره کـردي در تجزیـه و تحلیـل     پشت سر گذاشتهرا 



82  بنیادھا

باشـد مبنـی بـر اینکـه آیـا       ه قرن شانزدهم مـی ـبحث مورد نظر و مجادل نهائی

تعلیمـات رسـوالن در کتـاب مقـدس، محـول شـده        کلیسـا و بـه   قدرت مسیح به

  »است؟

 Solaاینک همانطوري که اخیراً اشاره کـردم، در قـرن شـانزدهم موضـوع     

Scripture  فقـط کتـاب   «ها  قرار گرفت و دیدیم که معنی این جملـه   بر سر زبان

خدا است  خاصباشد، و تنها کتاب مقدس است که قدرت و مکاشفه  می» مقدس

  رسد. پاي آن نمی قدرت کلیسا هرگز بهو 

واکنش کلیسـاي کاتولیـک رم در مقابـل ایـن نظریـه اصـالحگران در قـرن        

در چهــارمین جلســه  و انس جهــانی ترنــت اعــالم گردیــدشــانزدهم و در کنفــر

  صحبت درباره ارتباط قدرت کلیسا و قدرت کتاب مقدس پرداخت. مستقیماً به

کفایـت و قـدرت و ملهـم بـودن      قبالً گفتم، کلیساي کاتولیک رم بـه آنچنانکه 

القـدس آمـده اسـت و     کتاب مقدس اعتراف نمـود. کتـاب مقـدس از طریـق روح    

نویســندگان دیکتــه کــرده اســت. عــالوه بــر آن کلیســاي  ا بــهالقــدس آن ر روح

این مـورد پرداخـت کـه خـدا      کاتولیک رم در چهارمین نشست شوراي ترنت به

  مردم شناسانیده است. نت کلیسا بهسخود را از طریق کالم خود و 

سـنت  توانیم بفهمیم که خدا خود را از طریق کتاب مقدس و  حال چگونه می

آر. سـی.  «پرسـید:   ا آشکار کرده است؟ اگر کسی از من میکلیسا خود را بر م

توانیـد   شما مـی «گفتم:  در پاسخش می»  اي؟  در کجا حقیقت خدا را کشف کرده

» حقیقت خدا را در کتاب مقدس و در اقرارنامه ایمانی وست مینستر، پیدا کنیـد. 

بق بـا  زیرا من بر این باورم که اقرار نامـه ایمـانی وسـت مینسـتر، کـامالً مطـا      

تعلیمات کتاب مقدس است. البته من معتقد نیستم که این اقرارنامـه ملهـم شـده،    

آنرا قبول دارم که حقیقت خـدا   بدین جهتپذیر و بدون اشتباه است، بلکه ناخطا

هاي الهیاتی بی  توانید کتاب دهد. شما می ما نشان می را خارج از کتاب مقدس به

هـیچ وجـه    باشند ولی به لم و بی عیب میعیبی پیدا کنید که در عین حال که سا

  باشند. منبع اصلی مکاشفه خاص خدا نمی
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بنابراین آنچه که در اینجا داریـم اینسـت کـه شـوراي ترنـت در چهـارمین       

 .اجالس خود اعالم نمود که حقیقت خدا شامل کالم خدا و سـنت کلیسـا  اسـت   

همـان مـوردي    کـه بـه   توانیم از این بیانیه ابداعی بگیریم اینست اي که می نتیجه

رسیم که من در رابطه با عقیده و اقرارنامه و سنت پروتستان بیـان کـردم.    می

کاتولیـک رم معتقـد    يم کـه کلیسـا  یولی در اینجا تفاوتی وجود دارد. قبالً دیـد 

نـامیم و از آنجـا کـه     چیزي بود که ما آن را منبع ثانویه مکاشفۀ خـاص مـی   به

ه خاص است که اولی کالم خدا و دومـی سـنت   کلیسا داراي دو منبع از مکاشف

می مساوي با قدرت کـالم   قادر م را رسیم که قدرت کلیسا است، بدین نتیجه می

  قرار داده است.

صـورت  بیانیه شوراي ترنت، در عصر ما تحقیقات جـذابی   اینک با توجه به

وقـوع جنـگ ناگهـان     است زیرا نشست چهارم شوراي ترنت، با توجه بهگرفته 

اي از مستندات آن شورا مفقود گردید و بر سر آن  ف شد و در نتیجه پارهمتوق

اي مبهم است. بر اساس تحقیقـات   شورا چه آمد و چه تصمیماتی گرفت، مسئله

اینـک آشـکار شـده اسـت کـه صـورت جلسـه         ،نام پـالمر  ان بهیکیک استاد انگل

 کـالم خـدا و  «ات عبـار نویسی شده نشست چهارم شوراي ترنـت شـامل    دست

 .»Partim ،Partim« :جاي آن دو واژه التینی بکار رفته است نیست، ولی به» سنت

درستی آن را ترجمه کنیم، حاکی ازاینست که حقیقت خدا شامل  اگر بخواهیم به

بخشی از کالم خدا و بخشی از سنت است، پس شکی در اینجا نیسـت و بـدین   

  کی کالم و دیگري سنت.باشید، ی ترتیب شما داراي دو منبع مکاشفه خدائی می

به هر حال، وقتی که نسخه اصلی در شورا مطرح شـد، دو تـن از مقامـات    

ات خود را اعالم نمودنـد. نـام یکـی از    ضروحانی شرکت کننده در شورا اعترا

بود. بینوزیو و ماچیـانتی از جـا    2و نام شخص دیگري ماچیانتی 1آنها بینوزیو

                                                      

1. Benuzio  
2. Machianti   
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» انمـ ز«را اعالم نمـوده و گفتنـد کـه    ند و با صداي بلند اعتراض خود دبلند ش

کفایت و یک پارچگی کالم خدا را ویران خواهد کرد و این بـدین معنـا بـود کـه     

  کردند. ، تالش می Sola Scripturaرات اصالح شده از مقرآنها براي استقرار یک 

بحـث و مجادلـه ناتمـام     ثـر ا ردبینیم که مستندات بجـا مانـده    در اینجا می

در پاسـخ ایـن دو    دانیم نمی م ویدان ه جریانات آن نشست را نمیماند. ما بقی می

» et«دانیم که در نسـخه نهـائی، فقـط از عبـارت      ئی شد، ولی می ها مرد چه بحث

  .سنت وـ کالم خدا  استفاده شده است» و«یعنی 

پیشنهاد آن دو نفـر نهـاد    ی بهعآیا کلیسا وق :شود اینک این سؤال مطرح می

دالیل ادبی و زبـانی آن را   آیا کلیسا صرفاً به ؟یه را رد کردو فرضیه منبع ثانو

عنوان تعلیمات مشکوك کنار نهاد تا از ابهامـات گسـتردة    تغییر داد و آنها را به

آینده جلوگیري کند؟ ما جواب قطعی ایـن سـؤاالت از منـابع بجامانـده از قـرن      

کلیسـا و   قـب اتعفـرامین صـادر شـدة م    دانیم، ولی با توجه بـه  نمی را شانزدهم

بدون هیچ شکی  ،وراي کلیسائیشدر نشست چهلم  1همچنین فتواي پاپ پیوس

  کلیساي کاتولیک دو منبع از مکاشفه خاص خدائی پذیرفته است.

سنت کلیسا و هـم   بنابراین دکترین کلیساي رم درباره مکاشفه هم متکی به

را دشـوار   توافق جهانی باشد و این موردي است که رسیدن به کتاب مقدس می

 رو روبهدکترین مخصوص  دودیدگاه متفاوت از  کرده است، چونکه شما با یک

خواهنـد دکتـرین خـود را     هـا  مـی   تانسـ شـوید کـه پروت   شوید و متوجه می می

بسـیار خـوب، مـا    «گوینـد:   هاي رم می قدرت کتاب مقدس بنا کنند و کاتولیک به

ایـن شـوراي    ها بیانیـ نیم بـ تـوا  کتاب مقدس بچسبیم، ما مـی  خواهیم فقط به نمی

» یمنه دکترین مخصوصی را بنا ،کلیسا و یا این بخشنامه پاپ و یا سنت کلیسا

ر هـیچ  دآسمان. و مواردي اینچنین کـه   که از جمله اند،صعود جسمانی مریم به

بـر اسـاس سـنت کلیسـائی بـر      را آنهـا   ولـی شـوند   جاي کتاب مقدس پیدا نمی

                                                      

1. Pop Pius  
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شـوید و   نجاسـت کـه وقتـی وارد بحـث مـی     دکترین خـود افـزوده انـد، و در ای   

(فقط کالم خدا)  SolaScripture بسیار خوب، منهم چون شما معتقد به«د: یگوی می

هستم و شما باید تنها از طریق کتاب مقدس برایم استدالل کنید و نـه از قـدرت   

دانیـد کتـاب مقدسـی را کـه هـم       مگر شما نمی«گویند:  آنها بالفاصله می ،»کلیسا

عنـوان تنهـا قـدرت و مکاشـفه      کنید و بـه  آن عمل می دست دارید و به اکنون در

خاص خدا، بدان معتقد هستید، قدرت خـود را از کلیسـا گرفتـه اسـت، و بـدون      

و سپس بال فاصـله  » سی را نخواهید داشت؟دقدرت کلیسا، شما قدرت کتاب مق

گفتـار  ر کنند، که د بندي و گزینش تاریخی براي تشکیل شورا اشاره می طبقه به

ایـن کـه: از    شـود بـه   ستدالل سرانجام منتهی میا پیش بدان اشاره کردم. و این

اند،  ول درکانون انتخاب شدهمها  براي ش آنجا که بر اساس تصمیم کلیسا کتاب

رت کتاب مقدس تابع قدرت کلیسا است و این واقعیت محض است که تـداوم  قد

  قدرت کتاب مقدس ناشی از قدرت کلیسا است.

و دالیل الهیاتی و دالیل تاریخی، ادعاي فـوق   یدالیل کتاب مقدس ته ما بهالب

دانـیم وقتـی اصـل     اصل و منشاء قدرت برمی گـردیم و مـی   کنیم و به را رد می

Sola scripture        توسط اصالح گران پیشنهاد شد، علـت اینکـه آنهـا قاطعانـه بـر

ه بودند که کتاب مقدس قدرت مطلق کالم رأي دادند، این بود که آنها متقاعد شد

را ملزم سازد و تنها خدا ما تواند وجدان  کالم خدا است و تنها خدا است که می

کتـاب   است که داراي قدرت مطلق است و اینست که آنها قـدرت را منحصـر بـه   

گویند کالم خدا در کتاب مقدس آمده است. طبیعـی   مقدس نموده اند، چونکه می

حرفی نیست، مـا  «گوید:  پذیرد و می این را می است که کلیساي کاتولیک رم هم

نیز ایمان داریم که خـدا قـدرت نهـائی و مطلـق اسـت، ولـی او قـدرت خـود را         

کلیسایش تفویض کرده است، زیرا از این حرفها گذشته مسیح کلیساي خـود   به

من کلیساي خود را  ،بر روي این صخره (پطرس)”  را بر پطرس بنا کرد و گفت:

نسل آینـده تفـویض کـرد، بنـابراین      و پطرس هم قدرت خود را به “کنم.  بنا می

عنوان پاپ اعظم قرار دارد که جانشین  پطرس اینک در تخت پطرس قدیس و به
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شـود و ایـن    بنـابراین کلیسـا دائمـاًٌ تجدیـد مـی     » مسیح بـر روي زمـین اسـت.   

رن از قـ  نامیم. قدرت رسالت نیـابتی  می اي است که آن را رسالت نیابتی مرحله

اول و با پطرس رسول و پولس رسول شروع شده و سپس در هـر نسـلی  در   

  شود. کلیسا توسط شخص پاپ اعمال می

البته جاي بحث باقی است، خواه کتاب مقدس رسالت نیابتی را تأکید کـرده  

کنـد کـه    ها  را فروکش نمی خود ضدیت این مسئله خود به ،باشد یا نکرده باشد

بـه ایـن   «اینکه:  ی و اقرار بهپقیصر فیل این عبارت به منظور دقیق عیسی از گفتن

ولـی چیـزي کـه     ؟چـه بـوده اسـت   » صخره من کلیساي خـود را بنـا کـرده ام   

دانیم اینست که یک مرحله واگذاري بوده است و همانطور که قبالً گفـتم آن   می

شـاگردان یـا رسـوالن قـدرتی برابـر بـا        مرحله زمانی بوده است که عیسی به

گویم، بلکـه آنچـه    من هیچ چیز از خودم نمی«تفویض نمود و گفت: قدرت خود 

بنابراین مسیح اعالم نمود » که مرا فرستاده است. گویم از جانب کسی است می

قدرت کالمش کمتر از قدرت کـالم خـدا نیسـت، و وقتـی کـه کلیسـا عیسـی را        

یص ما قدرت مسیح را بـر کلیسـا تشـخ   «عنوان خداوند پذیرفت، اعالم نمود:  به

عنوان سر یا رئیس کلیسا مطمئناً بـر هـر بخـش از کلیسـا      ایم و نفوذ او به داده

ویض فـ رسـوالن ت  ایم که مسیح قدرت خود را به نافذ است و همچنین ما دانسته

آنها گفت: هر که شما را پذیرفت، مرا پذیرفته است و هر کـه شـما را    نمود و به

وس بـراي دفـاع در   یـ نکـه ایر  و این مبحثـی اسـت  » مرا رد کرده است. رد کرد،

  مقابل ارتداد در روزگار خود از آن استفاده نمود.

  کـنم پاسـخ    کنیم، مـن فکـر مـی    این سؤال تاریخی نگاه می اما وقتی که ما به

تـر   هاي کـانونی توسـط کلیسـا، روشـن     تهیه لیست رسمی کتاب آن با توجه به

کـرد کـه مـن فکـر      شود. در آن مرحله کلیسا از یـک جملـه التینـی اسـتفاده     می

کـنم در رابطـه بـا ایـن بحـث  انـدکی انتقـاد بـر انگیـز اسـت. و آن عبـارت             می

Recipemus در زمـان تشـکیل   » .مـا در یـافتیم  « باشد که ترجمه شده است به می

طور تشریفاتی و رسمی و اداري، کلیسا آنقدر مغرور نبوده است  کانون، چه به
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ادعا کنـد کـه قـدرت خـود را از خـود      که مدعی باشد که بانی کانون باشد و یا 

ایـم و   ما تشخیص داده«: صرفاً نظر داده است کهکلیسا کسب کرده است، بلکه 

یض ومـا تفـ   باشـند کـه قـدرت را بـه     ئـی مـی   ها ها، کتاب ایم که این کتاب پذیرفته

  »اند. کرده

پرسـیدم:   شد و مـن از او مـی   من دوست داشتم امروز خدا بر من ظاهر می

موسی گفـت،   من، همان طوري که به و او قطعاً به »که تو خدائی؟ چطوري بفهم«

گذاشـتم و آن   و من دستم را در جیبم مـی » دستت را در جیبت بگذار.«گفت:  می

بسـیار  «گفـت:   شده است و می مجذا دیدم که متبال به کشیدم و می را بیرون می

ردم و مشاهده ک و همین کار را می» جیبت بگذار خوب، حاال دوباره دستت را به

این قطعه گـچ را  «گفت:  ا اینکه خدا مییکردم که جذام بر طرف شده است. و  می

کـردم و قطعـه گـچ تبـدیل      و من این کار را می» ن را روي زمین بیندازآبگیر و 

بلـه،  «گفـتم:   و من می» راضی شدي؟«گفت:  من می شد و سپس خدا به مار می به

حـال کـه قـانع و    » ي قادر متعال هستی.راضی شدم، تو مرا قانع کردي که خدا

گاه خالق خودم زانو زده ام، آیا اعالم تسلیم و رضایت پیشام و در  راضی شده

دهد که قبالً فاقد آن بوده است؟ مسلم است که خیر! آنچـه   خدا قدرتی می من به

ام تنها تشخیص یک قدرت مطلق بود که در پیشم بـود و مـن    که من انجام داده

م شدم، و این دقیقاً کاري است که کلیسا در طـی قـرون اخیـر، و    در مقابلش خ

آن در طــول دوره تشــکیل  یم شــدن بــهتســلقــدرت خــدا و  در هنگــام اقــرار بــه

  محتویات کتاب مقدس، انجام داد.

بنابراین کلیسا همیشه تابع قدرت کتاب مقدس است. این بدین معنی نیسـت  

الت داراي قـدرت اسـت. والـدین    که کلیسا خودش قدرتی ندارد. فرماندار یک ای

یض کـرده  وآنهـا تفـ   داراي قدرت هستند ولی قدرت آنها، قدرتی است که خدا به

است، و آن قدرتی نیست که همسان قـدرت کالمـش باشـد. بنـابراین هـر نـوع       

قدرتی که ما در کلیسا داریم، هر نوع قدرتی کـه بایـد در حـد مقـدور تـابع آن      

  کالم خدا است. باشیم، قدرتی است که تابع قدرت
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سـرعت و بـا ایجـاز     الهیـات سیسـتماتیک ـ بـه     مربوط بـه  گفتاراین  حال از

توانـد در رابطـه مسـتقیم بـا مکاشـفه باشـد، و در        گذریم، تعلیماتی کـه مـی   می

کتاب ماهیت هاي آخرین مفهوم کتاب مقدس بدان پرداختیم. ما در مورد،  بخش

مقدس صـحبت کـردیم و در   مقدس صحبت کردیم در مورد مبدأ و اصل کتاب 

مورد قدرت کتاب مقدس نیز سخن گفتـیم، در مـورد رابطـه بـین قـدرت کتـاب       

و چیزهـاي نظـایر آن و    یمقدس و قدرت اباء کلیسائی و تمام این موارد کانون

کتاب ماهیت موارد مربوطه صحبت کردیم، ولی اگر ما مفهوم درستی در مورد 

ر اقرارنامه ایمانی خـود از قـدرت خـدا و    داریم و اگر ما واقعاً د مقدس در فکر

د آنها صـحبت کـردیم، کـامالً اصـیل     مورکانون و تمام این موارد که در  معنی

اي در  مفهوم کـالم خـدا نداشـته باشـیم، چـه نتیجـه       هستیم، اگر احاطه کامل به

  برخواهد داشت؟

مـا سـپرده شـده     عنوان جـوهره عقیـدتی بـه    دوباره بگویم، کتاب مقدس به

تاب مقدس در قالب کالم خدا براي تطهیر و تقدیس و تبدیل ما طراحـی  است، ک

کتاب مقدس براي تنبیه، اصـالح و هـدایت مـا طراحـی شـده اسـت،        .شده است

باشد که ما کامالً مجهز شویم تا مردان و زنان خدا باشیم. انتقاد ایـن روزگـار   

ا ملهـم شـده   یـ  عیب و و بی ناپذیر تنهایی این نیست که آیا کتاب مقدس لغزش به

آموزش مراکز است: انتقاد امروز ما اینست که کتاب مقدس چیست؟ وحتی در 

کنیم که موضوعات فرهنگی، یعنی مواردي  قت زیادي را صرف میوالهیات، ما 

دانیم. تاریخ، فرهنگ، زبـان، و تمـام ایـن مـوارد،      ن را امور مقدماتی میآکه ما 

بـدون هـیچ درگیـري بـا محتویـات      اموري هستند که ما در مدارس علوم دینی 

ي مـردم!  آ شما بگـویم،  خواهم به کالمی دیگر می پردازیم. به آن می کالم خدا، به

دانیــد چــه چیــزي در کتــاب مقــدس هســت؟ ایــن ســري از تعلیمــات    آیــا مــی

قدري فراگیر است که همه مـوارد را   آموزش آن پرداختیم به سیستماتیک که به

ر خالل این بخش طوالنی غبارروبی از جالل ها  د دهد. تمام کوشش پوشش می

باشد. اشتیاق من در آمـوزش الهیـات    خدا و نشان دادن او، آنچنانکه هست، می
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سیستماتیک اینست که مردم خدا در روزگار ما از مندرجات کتاب مقدس آگـاه  

 کوشیم امکان مروري سراسري از کتاب مقدس را از شوند، و اینست که ما می

  اهم نمائیم.فر، جدیدکتاب عهد  ینآخرآفرینش تا  سفر

الهیـات سیسـتماتیک را تمـام کـنم، تنهـا       گفتارهاي مربوط بـه قبل از اینکه 

ماهیـت  اي درسـت از   خواهم بگویم اینست که حتی اگر مـا نظریـه   چیزي که می

کالم خدا داشته باشیم، هنوز هم درگیر یک سؤال دشـوار هسـتیم و آن اینکـه    

پذیر کتاب مقدس باشم؟ خواه نا خـواه   مفسر مسئولیتتوانم یک  من چگونه می

هـاي   پیش خواهد آمد که نه تنها من و شما بلکه کلیساي رم با مجموعـه کتـاب  

شان و تعلیم بی خطایشان از کتاب مقدس بدون خطایشان، مرتکب ناپذیر لغزش

شویم و ممکن است من کالم خدا را تحریف کنم. بنابراین الزم اسـت   اشتباه می

خـواهم در ایـن    مـن نمـی    .اصول اساسی تفسیر کتاب مقدس را یـاد بگیـریم  ما 

آموزش تفسیر کالم منابع زیادي در اختیار  این مورد بپردازم. ما براي به گفتار

و آن را بـراي افـراد   » شـناختن کـالم خـدا   «نـام   ام بـه  داریم. من کتابی نوشـته 

نیـادي تفسـیر   ام اصـول ب  غیرمتخصص و عامی نوشـته ام، و در آن کوشـیده  

م، تا در هنگام تفسیر کتاب مقـدس دچـار سـوء تعبیـر     تعلیم ده را کتاب مقدس

نشوید و کالم را تحریف نکنید. با همین کالم، اجازه دهید اولـین بخـش از ایـن    

سري  تعلیمات در مورد مکاشفه و کتاب مقـدس کـه ذهـن مـا را آمـاده بـراي       

الهیـات صـحیح یـا     بعد ما به گفتارر ن ببرم. دپایانماید،به  بعد می گفتارمطالعه 

  مطالعه ذات خدا خواهیم پرداخت.





  مدوبخش 
  



  



  نهمگفتار 

  شناخت خدا

Ligonier Ministries در که وقتی سالها پیش
ا مردي ب، یمکار کرد شروع به 1

مالقات کردیم که حرفه او مشاوره در بارة انواع مشـاغل و خـدمات کلیسـائی    

مـن گفـت:    تا هدف و نقشه خود را تعریـف کنـیم و بـه    بود و او ما را کمک کرد

و من » ترین طرحی که در این خدمت وجود دارد چیست؟ آر. سی . تنها و مهم«

  !»ساده است «گفتم: 

  »چیست؟«گفت: 

  

مردم نشان دهیم خـدا کیسـت،    به که ترین هدف ما اینست تنها و مهم«گفتم: 

  »نه اینکه خدا هست یا نیست.

از مکاشفه عام دیدیم که خـدا آشـکارا وجـود خـود را     دربررسی خودمان 

خود در روي این کرة خاکی نشـان داده اسـت، و هـر     ذیشعوري هر مخلوق به

داند که خدا وجود دارد. ولـی مـا    کسی خواه خدا را بشناسد خواه نشناسد، می

شخصـیت خـدا     تري نیاز داریم ـ  شناخت عمیق این خدا بهماهیت براي شناخت 

تـر ازشـناخت مـا     تر وجامع همم خدا چیست ـ زیرا درالهیات چیزي  چیست، ذات

خواهیم تا آنجا پیش برویم کـه بگـوئیم چنانچـه     ازخدا وجود ندارد. درواقع می

شخصیت خدا را بفهمیم، خواهیم توانسـت هـر گونـه نظریـه فکـري دیگـري را       

  ند.  یکدیگر چون این دو شناخت مربوط به ،بفهمیم

                                                      

  سازمان بشارتی استـ نام یک .1
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اولـین چیـزي کـه در     ی الهیات سیسـتماتیک، معمـوالً  اینک در تاریخ فرهنگ

د، اینسـت کـه فرضـیه خـدا     نـ آموز رابطه با الهیات صحیح و یا فرضیه خدا می

  اي است که آن را غیر مفهوم بودن خدا می نامند. فرضیه

مطالعـه خـود را از خـدا بـا      ،نظر برسـد کـه در گـام نخسـت     شاید چنین به

ــه  شــروع کــرده  ــاري انکارگران ــزي را  ؟یعنــی چــه«، مایــ گفت ... مــا داریــم چی

اش  دانـیم و نـه تنهـا چیـزي دربـاره      اش نمـی  آموزیم، که هیچ چیـز دربـاره   می

بـا   هرگـاه  چونکـه » اش بـدانیم.  تـوانیم چیـزي دربـاره    دانیم، بلکه حتی نمی نمی

 ،کنـیم  بودن در محاوره متداول صحبت مـی » غیر قابل فهم«کارگیري عبارت  به

  یک موردخاصی قابل درك نیست.منظورمان اینست که 

آمـوختن الهیـات بپـردازیم در حالیکـه در قـدم       پس چـه لزومـی دارد بـه   

  شود که فرضیه خدا غیر قابل فهم است؟ نخست گفته می

تـر و   کافانهوشاین یکی از آن مواردي است که در اصطالح الهیات بسیار م

رود. آنچه که در رابطـه بـا خـدا نـامفهوم      میکار  تر از محاوره روزانه به دقیق

است،  بدین معنی نیست که ما چیزي را در مـورد خـدا نخـواهیم فهمیـد، بلکـه      

باشـد و مـا همیشـه     بدین معنی است که شناخت ما از خدا همیشه محـدود مـی  

توانیم شناختی محدود از خدا داشته باشیم، ولی ما هرگز نخواهیم توانست  می

ر و فراگیر از موجودیت خدا بدست آوریم. از این دیدگاه  مـا  شناختی تمام عیا

ترتیـب    کنـیم، و بـدین   از شناخت خـدا در محـدوده شـعور خـود صـحبت مـی      

شـناخت جـامع و    یـابی بـه   دسـت  ،هـا  گوئیم در شعور هیچ یک از ما انسـان  می

  مقدور نیست.خدا فراگیر 

ین درمتن مشـهور  لواموردفوق،بیانات موقرانه جان ک ازدالیل براي یکی حال

دوطریـق مختلـف درحـوزة     بیانیـه بـه   د. ایـن اعالم نموکلیسا  به که است آن التینی

 Finitumnon capax«ن عبارتســت از: آالهیــات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و 

Infinitum. «نوبه خود می توانـد آب را بیشـتر گـل آلـود      اکنون این بیانیه هم به

توانـد نـا    شود. بیانیه می گوید محدود نمی دو طریق مختلف تفسیر به همکند و 

دو طریق مختلف ترجمه شود اینسـت کـه    تواند به محدود شود و علت اینکه می
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دو طریق ترجمه کـرد و آن دو طریـق عبارتنـد از:     را می توان به» Capax«کلمه 

توانـد در برگیرنـده    تواند در برگیرنده محدود ـ یا محدود نمی  یک نامحدود نمی

  طور نیست؟ ساده است، این تفسیر دومباشد.  نامحدود

 توانـد یـک   فنجان من نمیاین اگر من یک فنجان هشت اونسی داشته باشم، 

گنجـایش   میلیون گالن آب را در خود جاي بدهد، زیرا که این فنجان محـدود بـه  

تواند در برگیرنده نامحدود باشد. اما معنـی   خودش است، بنابراین محدود نمی

تفکر من  پسار است. یچنگ آوردن و دست یازیدن تمام ع به  Capaxدیگر کلمه 

را موجودیـت کامـل خـدا     یابی بـه  محدود است و تفکر محدود من توانائی دست

هاي ما نیسـت. چـه کسـی     هاي خدا راه اید که راه ندارد. در کتاب مقدس خوانده

  آسمان برود و خدا را پایین بیاورد تا او را بشناسیم؟ تواند به می

هـاي   اید که فکرهاي خدا فکرهاي ما نیست. او بر توانـائی  و همچنین خوانده

ت خودش برتري جسته است.ما دردرك تمامی  

چنـگ آورد،   توانـد نامحـدود را بـه    حال اگر چنین است، و اگر محدود نمـی 

تـوانیم چیـزي از خـدا بیـاموزیم و یـا       چگونه ما انسانها که محدود هستیم مـی 

بیانیه  توجهی در مورد خدا داشته باشیم؟   بازهم من به شناخت مفهوم و قابل

گوید بخشی از فیض و رحمت خدا اینست که خـدا بـا    گردم که می لوین برمیاک

مـان،   مان و زبان انسـانی  مندي ما، ما را با اصالحات انسانی تی براي بهرهتفرو

دك خـود  نامیده است. درست مانند والدینی که با زبانی محدود و بچگانه با کو

کـرده    ند، با همین زبان با ما یک ارتباط مفهوم و منطقـی برقـرار  نک صحبت می

  است.

 رابطـه بـا  بنابراین اولین چیزي که من درباره شناخت خودمـان ازخـدا در   

اینسـت کـه ایـن زبـان، زبـان انسـانی        فهمم می زبان بکار رفته در کتاب مقدس

ایـد وآن دانـش    ارهاشـنیده را ب  1شـود. شـما عبـارت آنتروپولـوژي     نامیده می

که واژه یونانی براي کلمه انسان » Anthropos« شناسی است که از ریشه انسان

                                                      

1. Anthropology 
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در  .شناسی یعنـی مطالعـه فـرم و قیافـه انسـان      و انسان گرفته شده استاست 

و   Mesomorphoشـامل  که ،داریم واقع هر یک از ما شکل بدنی متفاوت از دیگري

Endomorpho اي از دانـش   معتقـدیم کـه ایـن دانـش، شـاخه     باشـد. همچنـین    می

  ».به قیافه انسان«یعنی   Anthromorphicشناسی است. بنابراین کلمه  انسان

گویـد کـه زمـین جایگـاه و      کنـد و مـی   خدا در کتاب مقدس با ما صحبت می

ـ منظورم اینست فلک جایگاه تخت او و زمین چهار پایه او اسـت   تخت او است 

ته اسـت و  سـ کـه در آسـمان نش   دانگار ا را کسی میو شخص در فکر خود خد

هارپایه استفاده چعنوان یک  پاهاي خود را بر زمین گسترده است و از زمین به

ارم هیچ یک از ما چنین تصوري از خدا در ذهن خود نداشته وکند. ولی امید می

کتـاب  کنـد.   فیزیکـی توصـیف مـی    هاي  ندامخدا را اکثراً با ا کتاب مقدس باشیم.

ا دهان و سایر اعضاء بـدن  ی، قوي وي راستزسر، با ،مورد چشمان قدس درم

گوید که  نیست، می» شخص«گوید خدا  کتاب مقدس می ده است.کرصحبت خدا 

بینیم باز هم  نیست. با این وجود می» جسم«گوید که خدا  است و می» روح«خدا 

یف خـدا از  هاي فیزیکی توصیف میکند و نه تنها بـراي توصـ   خدا را در عبارت

کنـد.   کند، بلکه حتی از زبـان حسـی مـادي صـحبت مـی      زبان مادي استفاده می

شـود   عبـارتی پشـیمان مـی    گردد  یا بـه  میبر آمده است که خدا از بعضی امور

خوانیم که خـدا کسـی نیسـت کـه ازتصـمیم خـود        ولی بعداً در کتاب مقدس می

هائی خاص و  برهه هر حال در کتاب مقدس براي توصیف خدا در عدول کند. به

ممکـن بـراي    هزیـرا کـه تنهـا را    اسـت  تمثیلی از عبارات انسانی استفاده شـده 

تـوانیم بگـوئیم خداونـد داراي     توصیف خدا، همین زبان انسانی اسـت. مـا مـی   

ر هزاران چراگاه است، ولی آیا با این توصیف خدا را یـک مـالك و   دهائی  هرم

زمـین آمـده و    ه از آسـمان بـه  کنـیم کـ   گله دار بزرگـی در آسـمان تصـور مـی    

هاي خود بیرون رانده است؟ خیر، چنـین نیسـت.  بـا بیـان      آغل از منان رایاهر

قدرت و عظمت خدا اسـت، خـدا    ،شود ذهن ما متبادر می عبارت فوق آنچه که به

هـایش در    هدار بـزرگ در روي زمـین کـه رمـ     غنی است و درست مانند یک گله

  است. نیاز چرند، بی هزاران مرتع می
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بنابراین ما داراي زبان انسانی هستیم. کتاب مقدس نیز براي بیـان خـدا از   

زبان انسانی استفاده کرده است و بر ما است که همچون کتاب مقـدس درایـن    

مورد بسیار دقت کنیم، چون ضمن اینکه کتاب مقدس بـراي بیـان خـدا از ایـن     

نیسـت. حـال   » انسـان «کنـد کـه خـدا     ما اخطـار مـی   زبان استفاده کرده است به

کنـیم،   در روش زبـان الهیـاتی برخـورد مـی      اسـم معنـی   بعضی اوقات وقتی به

یم خدا ئجاي اینکه بگو کوشیم از بکاربردن زبان انسانی خودداري کنیم و به می

ر هزاران مرتع است، ممکن است بگوییم خدا قـادر مطلـق   دهاي خود  همالک رم

معنـی  کـه    مکنم، یـک اسـ   ي استفاده میمن در اینجا از کلمه خیالی دیگر .است

کـنم شـاید    قدرت فراگیر داشته باشد و من فکر مـی  و (فراگیر)» omni« مفهومی

یک کلمه امروزي و مجمل در اختیار دارم که با  کنم فکر میبدین دلیل باشد که 

طور نیست. هنوز  ماوراي زبان انسانی برسم. ولی این توانم به بکارگیري آن می

را یـاد بگیـرم،   » کل = فراگیر«یا  omniتوانم معنی کلمۀ  می اهی که منتنها ر مه

قـدرت،   درك از نـاتوانی مـن  باشـد.   (کـل) مـی  »  All«از معنی  درك انسانی من

ناشی از اینسـت کـه مـن داراي تفکـر خـدائی نیسـتم. مـن تصـوري از قـدرت          

من از آنچنانکه در ذهن خدا هست ندارم. خدا از قدرت درك نامحدودي دارد و 

قدرت درك محدودي دارم و خدا هم خوشبختانه با زبان خودش با ما صحبت 

کنـد، و چـون بـا تنهـا زبـانی کـه قـادر         کند. او با زبان ما با ما صحبت می نمی

تـوانیم سـخنانش را    کند، ما می فهمش هستیم (زبان انسانی) با ما صحبت می به

مقـدس کـالً زبـان انسـانی      زبان بکار رفته در کتـاب  رکالمی دیگ درك کنیم. به

است و هر سخنی در مورد خدا، از زبان انسانی است، چونکه تنها زبانی که ما 

  انسان هستیم.  =  Anthropoidزبان انسانی است، چونکه ما  در اختیار داریم،

 ۀطرق مختلف بر ما تحمیل شده اسـت، رابطـ   و اینک چون این محدودیت به

بـر  طـرق مختلـف    هود کلیسا است که باید بـ بین خداي نا محدود و انسان محد

شـرح چنـد مـورد از ایـن      توصیف ما از خدا دقت و نظارت کند و من اینـک بـه  

  پردازم. ها می توصیف

الهیاتی درباره بیان و یـا تشـریح خـدا، روشـی       ترین طریق یکی از معمولی
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ایتالیـا   بهاروپا و یا  م. اگر شما تا حال بهینام می» Vianegationis«است که آن را 

هاي مختلف سخن  دانید. من درباره روش را می»  Via« رفته باشید، معنی کلمه 

طریقـه رنـج   «و یـا  » طریقـه غـم  «  بـه  اشـاره   Viadelarosaگفتن صحبت کردم: 

  Negationهمـان » Negationis«یعنی جاده یـا راه و کلمـه    Viaباشد.  می» کشیدن

هـاي   یکـی از راه » طریقـه نفـی کـردن   «باشد. بنـابراین   خودمان (نفی کردن) می

  عمده صحبت کردن درباره خدا است.

دهند؟  بسیار خوب، کل مسئله اینسـت   حاال ببینیم موارد فوق چه معنی می

گوئیم کـه خـدا    کنیم و می که بعضی اوقات خدا را با آنچه که نیست  تشریح می

ع یعنی خدا نیست. این یعنی توصیف خدا در آنچه که نیست. و در واق» محدود«

دانیم؛ محدودیت یعنی محصور بـودن،   نامحدود است. ما معنی محدودیت را می

بـا   ،کنـیم  یعنی داراي مرز بودن و نظایر آن، ووقتی که ما از خـدا صـحبت مـی   

نیست. همۀ ما محدود هستیم، ولی خـدا   ما مفهوم محدودیت، خدا مانند توجه به

گترین ویژگـی هـر مخلـوقی در    محدود نیست، خدا نامحدود است.  یکی از بزر

کنیم و بنـابراین   شود. ما رشد می لحظه عوض می این جهان اینست که لحظه به

یـر و  غیناپایدار هستیم و این ناپایداري بدین جهت است کـه متناوبـاً در حـال ت   

در مـورد او چـه     ،گـوئیم  دگرگـونی هسـتیم. وقتـی کـه مـا از خـدا سـخن مـی        

گوئیم، خدا ناپایدار  عبارت دیگر می ر است و یا بهگوئیم خدا پایدا گوئیم؟  می می

بینید از ایـن دیـدگاه خـدا را بـا آنچـه کـه نیسـت،         نیست، بنابراین در اینجا می

  ایم. تعریف کرده

گوینـد آنچـه کـه در مـورد خـدا       اینک برخی از شـکاکیون هسـتند کـه مـی    

مـا   توانید بگوئید، اینست کـه او چـه نیسـت، ولـی الهیـات کتـاب مقـدس بـه         می

آموزد عالوه بر تشریح خدا از طریق منطق نفی، دو راه دیگـر بـراي سـخن     می

ا طریــق تعــالی یــ Viaeminentiaهــا گفــتن از خــدا وجــود دارد:  یکــی از آن راه

او است، و آن بکـارگیري مفـاهیم و ارجاعـاتی اسـت در رابطـه بـا        بخشیدن به

الً بدانها اشـاره  قبم که مراحل تعالی، مانند همان کاربردي که ما از لغاتی داشتی

  کردم ـ قادر مطلق، داناي مطلق و ... و ... و ...  
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متوجــه شـناخت و اگــاهی داشـته باشــید    دانــش از درك انـدکی اگـر شــما  

هـائی وجـود دارد،    ید کـه در میـزان دانـش و شـناخت شـما محـدودیت      شو می

نجـا از  . مـا در ای منیمه آگاه هستیم و آگـاه یـا دانـاي مطلـق نیسـتی     ما بنابراین 

را در حـد  » دانـش «در این  حالت  ـ  استفاده کردیم» دانش«یا » شناخت«عبارت 

کنـیم ـ یعنـی اینکـه خـدا داراي       خدا اطالق می اعالي درجه اعتال داده و آن را به

یک آگاهی و دانش متعال است. خدا دانـاي مطلـق و متعـال و حاضـر مطلـق و      

دا در همه جا حاضر اسـت،  متعال است. من و شما حضور محلی داریم، ولی خ

  نه در یک نقطه ـ خدا قادر مطلق است ـ و مواردي نظیر آن ....

اید که در طی آن یک مفهـوم   یان نهادهنبنابراین در اینجا شما دیدگاهی را ب

ایـد، بـا    تهنسـ درجه بندي شده، از آنچه که آن را بخشی از استعدادهاي خود دا

  کنید. خدا اطالق می اي بسی واالتر به درجه

» طریقـه تصـدیق  «است: اي باشد. روش ساده می  via affirmatosسوم  دیدگاه

عنـوان   کنـیم، بـه   که در اینجا یک نظریه خاص در مورد شخصیت خدا ابراز می

اسـت، یـا خـدا مقتـدر اسـت و       سگوئیم خدا واحد است ؛  یا خـدا مقـد   مثال می

دهـیم و   نسـبت مـی   خدا اي را به چیزهائی شبیه آن که در اینجا خصایص ویژه

کنیم که این صفات خاص او است و فقط در مورد او مصـداق پیـدا    تصدیق می

  کند.   می

حاال مورد دیگري را باید در رابطه با صـحبت کـردن از خـدا و از دیـدگاه     

غیر قابل فهم بودن او، مدنظر داشته باشیم، سه نوع متمایز بیان انسانی است ـ 

یخ تعیین نموده است. نوع اول هم خوانی، نـوع  که کلیسا در طول تار ،سه زبان

  دوم دو پهلو و نوع سوم قیاسی است. 

خـوانی   در بین این سه روش تفاوت هاي زیـادي موجـود اسـت. زبـان هـم     

شـود و   یعنی استفاده از عبارات تشریحی، که بر دو موجود متفاوت اطالق مـی 

ا و از عبارت عشق دهد. براي مثال در درك من از محبت خد دقیقاً یک معنی می

گـویم خـدا محبـت     دانم یک محبت انسانی است و می محبت، تا آنجائی که می =

عشـق   وکـنم   حبـت مـی  مورزد درست همانطور که مـن هـم    کند و عشق می می
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ام، یعنـی   حبت خدا پرداختـه متشریح  خوانی به روش هم ورزم، و در اینجا به می

  خدا.  طالق شود خواه بهشما ا حبت یکسان است خواه بهماینکه مفهوم 

اسـت. اگـر مـن    » نیکـی «تر اسـتفاده کـنم و آن    بگذارید از یک عبارت ساده

مـوردي را درنظـر   یا با کاربرد این عبارت،  همـان  آ، »خدا نیکو است«گویم  می

»  فالنـی آدم خـوبی اسـت   «خواهم در رابطه با یک انسان بگویم که:  که می دارم

مفهوم واالتـري بـراي  نیکـوئی خـدا در نظـر      کنم  و یا وقتی از خدا صحبت می

: مـن  زمختـی بـزنم  دارم؟ براي روشن شدن این موضوع شاید الزم باشد مثل 

هـاي   هاي تو سگ آیا سگ«چندین سگ در خانه دارم و اگر کسی از من بپرسد 

منظـورم چیسـت؟    »  هاي خوبی هستند. بله سگ«گویم:  من می»  خوبی هستند؟

ام صـحبت   ن دیـدگاهی  کـه دربـاره خـوبی همسـایه     من این عبارت را بـا همـا  

  برم. کار نمی کنم، به می

است، منظورم اینست که وقتـی صـدایش    گویم سگ من خوب وقتی من می

دزدد و پاچـه   نمـی  تزنـد، گوشـ   خانـه نمـی   آید، ضـرري بـه   طرفم می زنم به می

گیرد. ولی اگر نظریه مرا در مورد فـالن و بهمـان شـخص     چی را گاز نمی پست

و منظورم از آن گفته ایـن نیسـت   » فالنی شخص خوبی است«گویم  بپرسید می

آیـد و پاچـه    سـویم مـی   زنـم بـه   زند، و وقتی صدایش می که طرف دستبرد نمی

انسـان اطـالق کـنم     ،  هر گاه آن را به»خوب«گیرد. عبارت  چی را گاز نمی پست

ابراین در اینجا معنی سگ اطالقش کنم. بن رساند تا اینکه به اي را می ارتباط تازه

  شود.  دو عامل مختلف، عوض می عبارت در هنگام اطالق آن به

خواهیم  را که می اي دهد و نکته دیدگاه هم نوائی اجازه چنین تغییري را نمی

بدان اشاره کنیم آنچنانکه آگوستین قدیس گفت کـه هـر چیـزي کـه خـدا را بـا       

ی با صفات انسانی نگو درهمنوائی تصدیق کند و هر گونه تشریح خدا  روش هم

ی شود،  چونکه خدا مطلقـاً  شـبیه انسـان نیسـت.  و امـا      غباطل است و باید مل

روش تشریح و دو پهلوگوئی  و آن وقتی است کـه اطـالق یـک صـفت      راجع به

گذارید با یک مثـال موضـوع را   بیابد.  اي می دو موصوف مختلف تغییر ریشه به

دن یـک اثـر نمایشـی تلخـیص شـده از      روشن کنم. فرض کنیم شـما بـراي دیـ   
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سان بزرگی چون اچ. جی. ولز یا اورسـن ولـز یـا چـارلز لوتـون و یـا       ینو درام

  منزل بسیار دلخور بنظر می روید و هنگام مراجعه به تئاتر می ریچارد برتون به

نمایشـنامه  «گوئیـد    و شـما مـی  »  چـه خبـر؟  «پرسـد :   آئید و کسی از شما می

نمایشـنامه  «ا منظور شما از بیان این عبارت اینسـت کـه:   آی»  سروتهی بود! بی

رساند.ــ م ).    در  زبان انگلیسـی هـر دو معنـی را مـی     Bald(واژه » کچلی بود؟ 

منظور شما این نبوده است که آن نمایشنامه موئی بر سر نداشته است،   مطمئناً

 بلکه منظور شما اینست کـه چیـزي کـم داشـته اسـت، نـه مفهـوم شـادمانی را        

نـام مـو برسـر     و نه مفهوم اندوه را. درست مانند فقدان یک انـدام بـه  ه دیرسان

داراي    Baldانسان، در نمایشنامه هم یک چیزي کم بوده است، بنـابراین واژه  

باشـد،    مـی » طـاس «اي است. و این یک کاربرد مجـازي از واژه   مفهوم گسترده

غیـر از انسـان    یـک موصـوف   این طور نیست؟ و وقتی شما صفت فـوق را بـه  

  شود. کنید، معنی آن بسیار متفاوت می اطالق می

نـام روش   خوانی و دو پهلوگوئی روشی اسـت بـه   و اما مابین دو روش هم

تنـوع   قیاسی و قیاس نوعی نمایه است بر اساس قرینه، که مفهوم آن نسبت بـه 

 ی اسـت کـه دربـاره سـگ خـوب     ثلموارد تشریحی متفاوت است و نمونه آن م

ب و خداي خوب زدم و اینجا است  که بار معنـائی یـک صـفت تغییـر     آدم خوو

گوئیم خدا نیکوست منظورمان اینست کـه نیکـوئی او    کند، یعنی وقتی ما می می

آن انـدازه   ما است و نه یکسان با نیکـوئی مـا، ولـی بـه     نیکوئی مانند و یا شبیه

کنیم و حرف  توانیم درباره نیکوئی خدا صحبت شبیه نیکوئی ما است، که ما می

ینست که حتی با وجودي که ایکدیگر را بفهمیم. بنابراین اصل اساسی در اینجا 

شناسیم، با ایـن وجـود یـک روش کالمـی      طور جامع و فراگیر نمی ما خدا را به

مان دعوت  ما را با عبارات انسانی ،مفهوم در رابطه با خدا داریم، زیرا خدا خود

ه خود آفریده است تـا امکـان یـک مقایسـه     صورت و شبی کرده است و ما را به

بین خود و ما را فراهم سازد و طریقی براي برقـراري ارتبـاط بـین مـا و خـدا      

  فراهم شود.



  دهمگفتار  

 وجود یگانه

وارد ـمـ شـویم یکـی از    هاي دور بیندازیم، متوجـه مـی   هتشذگ اگر نگاهی به

م  پیشـرفته فکـري   یک سیست معمول در اکثر جوامع باستانی  پاي بندي آنها به

یونـان باسـتان    عنوان مثـال بـه   است. به  ی) بودهئاد(چند خ»  Polytheism«نام  به

کنیم که داراي معابدي براي خدایان متعدد خود بودند و همچنـین رم   اشاره می

اي بودنـد ـ  خـدائی بـراي ایـن پدیـده و        هاي واسطه النوع باستان که داراي رب

عملکرد  این  هاي و توجه آنها  معطوف به ام نگرانیخدائی براي آن پدیده که تم

  خدایان بود.

اي  شاهد فرهنگی هستیم کـه دوام و   با این وجود در کانون دنیاي مدیترانه

(یـک خـدائی)   » Monotheism«سیسـتم   اش بـه  بقایش ناشی از پایداري پیشـرفته 

یـق بـدان   د عتدرعهـ گویند مذهب یهود که  باشد. اینک منتقدانی هستند که می می

اي  از انواع  اشاره شده در واقع یک ایده یکتا پرستی نیست، بلکه تلفیق ماهرانه

کــه اینــک در اختیــار داریــم بــه وســیله  یچنــد خــدائی اســت، و کتــاب مقدســ

هاي پدرشـاهی کتـاب    نویسندگان متأخر طوري تنظیم شده که بر اساس دوره

هاي انتقـادي   ی این نظریهاي از یکتاپرستی است. ول مقدسی داراي دیدگاه  تازه

آن  منصفانه نیست، چونکه یکی از مواردي که از اولین صفحه کتاب مقـدس بـه  

کنیم یک بیانیه روشن است مبنی بر اینکه خدا صرفاً خدائی نیسـت   برخورد می

که در محدوده اسرائیل اعمال قدرت و حاکمیت کند، بلکه خدائی متعال و حـاکم  

خالق همه موجودات است و بـر کائنـات حکومـت    بر آسمانها و زمین است، او 

  کند.   می
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اینک نتیجه عملی پیشرفت جوامع دینی اسرائیل در عهد عتیق کشش و تکیه 

ن فرضیه است که خدا واحد است و فقط یک خـدا وجـود دارد   یشدید بر روي ا

ار سـف تـوانیم در ا  و غیر از او خدائی نیست و نمونۀ بـارز ایـن فرضـیه را مـی    

اي اسـت کـه    (شـیما) کـه بیانیـه      Shemaسفر تثنیه و در موضوع  تورات و در

  اسرائیل از یکتا پرستی دارد، پیدا کنیم.  عمیقاً ریشه در آگاهی بنی

صـورت حفظـی    شیما یک نوع اقرار نامه بود که در آداب نماز و ستایش به

 توانیم آن را در باب ششم سفر تثنیه آیـه چهـارم پیـدا    شد  و ما می خوانده می

ایـد و از آن آگاهیـد و بـا ایـن      کنیم ـ  و من مطمئنم که شما بارها آن را شـنیده  

واحـد اسـت.    یهـوه ، خداي مـا،  یهوهاي اسرائیل بشنو، «شود:  کلمات شروع می

  »تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. خداي خود را به یهوهپس 

بزرگ (ده فرمان)  نظر ما آشنا هستند، چونکه محتویات فرمان این کلمات به

دارد:   اسرائیل اعالم مـی  جماعت بنی باشند. موضوع شیما در اینجا، خطاب به می

و سـپس بالفاصـله    »  واحد اسـت.  یهوه، خداي ما، یهوهاسرائیل بشنو،  اي بنی«

و این سخنانی که من امروز  تو را «د: ده شود و ادامه می ده فرمان اشاره می به

دقـت تعلـیم نمـا و حـین      هپسـرانت بـ   تو باشد و آنها را به فرمایم، بر دل امر می

، از آنهـا  نتراه،  و وقـت خوابیـدن و برخاسـت    نشستنت در خانـه، و رفتنـت بـه   

گفتگو نما و آنها را بر دست خود براي عالمت ببند و در میان چشمانت عصابه 

  »هایت بنویس. ات و بر دروازه با هوهاي در خانهبرباشد و آنها را 

این بخش اشاره کردم اینست که نویسنده سفر تثنیـه   علت اینکه من به حاال،

کند و  دارد و از وحدانیت، فردیت و یگانگی خدا صحبت می ذات خدا را اعالم می

اسـرائیل مهـم و    قدري براي زندگی مذهبی بنی دارد که این شناخت به اعالم می

آموختـه شـود،   فرزنـدان   کانونی است کـه بایـد در خـالل زنـدگی روزمـره بـه      

باشد و چون پیشـانی بنـدي    انوي  که چون دستبندي همیشه بر دستانشحن به

ها و شهرهایشان.  توجه  هاي خانه هایشان و چون توماري بر دروازه پیشانی به

ایـد از آن صـحبت کنیـد،     وقتـی نشسـته  «کنید که چه تأکید شدیدي شده است: 

عبارت دیگر تمام هم و غم این  ه،  ب»اید از آن صحبت کنید وقتی از جا برخاسته
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د کـه کودکـان اسـرائیل هـم     نبخش، اجبار والدین اسرائیلی است، تا مطمئن شو

وحـدانیت خـدا آگـاه شـوند، زیـرا       زمان با مراحل رشد با تمامی وجود خود به

فرضـیه چنـد    ،کرد و در انتظار آنـان بـود   خطري که ذهن کودکان را تهدید می

ین گرداگردشان بود. اگر ما تاریخ عهـد عتیـق را   ی در دنیاي مذاهب دروغئادخ

هـاي   شویم که بزرگتـرین تهدیـد بـراي اسـرائیل، حکومـت      بخوانیم، متوجه می

  کردند.  فاسدي بودند که پیروي خدایان دیگر را می

ه دآن چنانکه دیدیم بر وحدانیت خدا دراولـین فرمـان ده فرمـان تأکیـد شـ     

نـه  » غیر از مـن «و اما این عبارت » اشد.تو را خدایان دیگر غیر از من نب«است: 

است و نه بدین مفهوم است که اگر مایـل باشـید   » خدایان پیش از من« اشاره به

شرطی که من را فقط جـالل   توانید پنج یا شش یا پنجاه خدا داشته باشید به می

یعنـی  » غیـر از مـن  «دهید و در رأس آنها باشم و خداي شماره یک شما باشم. 

آنچنان گسترده است که تمام خلقت را شـامل   یهوهو حضور » در حضور من«

»  تو را خدایان دیگر غیـر از مـن نباشـد.   «گوید:  شود، بنابراین وقتی خدا می می

زیرا کـه خـدایان   » شما نباید خدایان دیگري داشته باشید«منظورش اینست که 

  کند. دیگر وجود ندارند، زیرا که خدا یکی است و بر کائنات حکمرانی می

اي از بیانات اساسی در  پاره توانستیم نگاهی هر چند اجمالی به بدین ترتیب

عهد عتیق که شدیداً ریشه در یکتـا پرسـتی مقـرر شـده در عهـد عتیـق دارنـد        

بیندازیم، با این وجـود همزمـان بـا مـورد یکتاپرسـتی در عهـد عتیـق یکـی از         

است کـه بـدان   » یثلثت«ها که معرف ایمان مسیحی است، نظریه  مهمترین نظریه

خدا سه  ـ یعنی   داریم اعالم می» سه جانبه«یک خداي  وسیله ما ایمان خود را به

آینده به کشف این مهم خـواهیم پرداخـت،    گفتارذات است در یک وجود. ما در 

موضوع تثلیث بپردازیم، چونکه یکی از بزرگترین ابهام،  خواهیم به می اینکولی 

حی اسـت و متنـاقض اسـت بـا سـیماي کلـی ایمـان        راز و معما در ایمان مسـی 

مسیحی. منظورم اینست که این ابهامی است که دراین سـالها در مـورد ایمـان    

ینـی  داصول  توانند به مسیحی به وجود آمده است و آن اینکه، آیا مسیحیان می

عهد عتیق که چنان تأکید شدیدي بر یکتاپرستی دارد معتقـد باشـند، و در عـین    
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  ث صحبت کنند؟حال از تثلی

ذهـن شـنونده و    کنیم، چنین به هرگاه صحبت از خداي سه جانبه میچونکه 

سه خدا هسـتیم: یـک خـداي     شود که ما معتقد به مردم دور و برمان متبادر می

پدر، یک خداي پسر و یک خداي روح القـدس. ممکـن اسـت کـه مـا ماننـد رم و       

خـدا بیشـتر از آنچـه کـه      یونان باستان خدایان متعدد نداشته باشیم، ولـی دو 

گانـه   درعهد عتیق آمده است، داریم!  یعنی اینکه داراي سه خدا هستیم و یا سه

خود نوعی چندگانه پرستی اسـت. بنـابراین بالفاصـله     نباشیم که ای پرست می

شود که چرا کلیساي مسیحی که خود را فرزند مشـروع و   این سؤال مطرح می

نامـد، مـدعی    مان قدیم خدا بـا اسـرائیل مـی   پی جدا نشدنی عهد جدید، برآمده از

  ؟کند که خدا عبارتست از ،پدر، پسر و روح القدوس است و تصدیق می

توان صرفاً در تجربـه و تحلیـل تـاریخی ناشـی از      پاسخ این سؤال را نمی

  تحقیقات الهیات دانان کلیساي اولیه، پیدا نمود.

انـد) ، خـود عهـد     یا گرفتهبنیادهائی که فرضیه تثلیث بر آن پا گرفته است (

گویـد، بـا    باشد و این واقعیت که هر گاه عهد جدید سـخن از خـدا مـی    جدید می

کنـد.   خدا اشاره می القدس به عباراتی نظیر خداي پدر،  خداي پسر و خداي روح

بخشی از عهد جدید با وضوح و روشنی آنچه در فصل اول انجیل یوحنـا   هیچ

رداخته اسـت. مقدمـه بـاب اول انجیـل یوحنـا در      بیان این مورد نپ آمده است به

مبتنی بر تثلیث، تدوین شـده   جهت ایمان مسیحی واقع یک اقرار نامه است که به

  است.

درابتـدا  «اول انجیـل یوحنـا:    فصـل  حال اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به

مـه  نزد خدا بود. ه  در ابتداکلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان 

غیر از او چیزي از موجودات وجود نیافـت. در   چیز بواسطه او آفریده شد و به

او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشـد و تـاریکی   

  »آن را درنیافت.

دانیـد کـه در وراي ایـن مـتن      کنم که بیشـتر  شـماها مـی    اکنون من فکر می

باشد، استفاده  می»  کلمه«معنی  که به» Logos«مشهور یونانی  واژة ازانگلیسی، 
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 Logosبـود و    Logosدرابتـدا «شده است و متن یونانی آیه حاکی ازاینسـت کـه   

  » خدا بود. Logosنزد خدا بود و 

اینک در اینجا بنوعی تداخلی ایجاد شده است، زیرا که مفهوم کالم خـدا در  

مـایزي  تاول  جملـۀ  طریق دیگري بیان شـده اسـت. در   باب اول انجیل یوحنا  به

یا کلمه بود و کلمه  Logosدر ابتدا «گوید  و می Logosقائل شده است بین خدا و 

، گـویم کسـی نـزد کـس دیگـري اسـت       حال وقتـی کـه مـن مـی    »  د خدا بود.زن

اي از  پـاره  ام، هـر چنـد کـه بـا توجـه بـه       روشنی بین آندو تمایزي قائل شده به

آنقـدر نزدیـک باشـند کـه      ها ویژگیاین  هم باشند، و بسیار نزدیک به ها ویژگی

گـویم شخصـی بـا     باشند. ولی وقتی مـی  بتوانیم بگوئیم درست مثل یکدیگر می

، یـا  »تیسـ ه«شود که از دو  ذهن شما متبادر می شخصی  دیگري است فوراً به

خوانیم  کنم. بنابراین اولین چیزي که دراینجا می مجزا صحبت می »شخص«دو 

یا کلمه و خدا قائل شده است، و این تمـایز   Logos ني بیاینست که یوحنا تمایز

  نشان داده است.» نزد«را با استفاده از کلمه 

نگاه کرده و آن را بسط » نزد«واژه  خواهیم با هم دراینجا اندکی به حال، می

کـردیم، مـن    صحبت می» غبار روبی از جالل خدا«دهیم. وقتی که ما در مبحث 

نظر برسد  این مورد پرداختم. زیرا ممکن است چنین به از دیدگاه کتاب مقدس به

که این واژه کوچک معنی عمیقـی در برنداشـته باشـد، ولـی در زبـان یونـانی،       

ترجمـه  » نـزد  = With« توانند در انگلیسی به حداقل سه کلمه وجود دارند که می

هـا اضـافه    پیونـدد و ریشـه   کلمات دیگـر مـی   که به Sunشوند و آنها عبارتند از 

را داریــم،  Synagogueري مـا عبـارت   بـ ع عنـوان مثــال در زبـان   شـوند، بـه   مـی 

Sunagoge  معنی جایگاهی اسـت کـه مـردم در آنجـا      که لفظ یونانی آن است به

زبـان انگلیسـی    دردر زبـان یونـانی    Synشوند. بدین ترتیـب پیشـوند    جمع می

کنـیم   هایمـان را همزمـان مـی    تبـدیل شـده اسـت، وقتـی کـه مـا سـاعت        Sun به

 هگوییم در فالن سـاعت همـ   کنیم. و مثالً می می  Synchronizeاصطالح آنها را  به

پـس هـم زمـانی     .مکنی میهاي خود را تنظیم  بنابراین ساعت .باشید جابا هم یک

یش از یکنفر با یکدیگر و مفهوم آن اینست که ما عضو یـک  ب» جمع شدن«یعنی 
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 ندر زبـان یونـانی، جمـع شـد     ،نـزد  = Withگروه هستیم. بنابراین یـک معنـی   

  همزمان با یکدیگر است.

با، ترجمه نمـود،   =پیش   =نزد =  Withتوان آن را  کلمه دیگر یونانی که می

ایـم  کـه همـان     را از آن گرفتـه  Metaphysicsباشد که مـا واژه   می Metaعبارت 

With رساند، ولی این بار یعنی در کنار و همراه بودن.  را می  

ر خوب، ا، بسیدتا ملکه را ببینی روید می انگلستان به؟ ویدکجا میر هفته آینده

شـانه   هست؟ پدر، مادر یا پدربزرگ. من و راجـر شـانه بـه    انچه کسی همراهت

 یـا اینکـه   مـن اسـت.  ») With(«ایم، ما در کنار هم هستیم او  با  کنار هم ایستاده

زنند، و شما ممکن است  بینید که با یکدیگر در خیابان قدم می شما دو نفر را می

امشب  که آه ... اینها آقا و خانم فالن هستند«یک زوج را مشاهده کنید و بگوئید 

شانه اسـت و ایـن    در اینجا ارتباط آنها شانه به »اند. براي قدم زدن بیرون آمده

وضعیتی است که ما داریم، این طور نیست راجر؟ بسـیار خـوب رفیـق خیلـی     

  ) است.Withness» (بودن«ي از هم نوع دیگر ممنونم. این

هـا   ي که یونـانی »بودن«وجود دارد. همان » بودن«ولی هنوز یک نوع دیگر 

د کـه ریشـه یـک واژه یونـانی     باشـ  می Prosن با واژه یونانی آبرند و  کار می به

»  صـورت «معنـی    بـه   Prosoponباشد. واژه یونـانی   می»  Prosopon«دیگر یعنی 

)Faceدر اینجا با کلمه  ) است و عبارتی کهPros     آمده است، تعریـف دیگـري از

رساند. ارتبـاطی رو در رو   بسیار صمیمانه را می »بودن«است  که یک » بودن«

تواننـد بـا هـم     ترین ارتباطی است که دو نفـر مـی   چهره که صمیمانه و چهره به

ن اي است که یوحنـا در مقدمـه انجیـل خـود از آ     برقرار کنند. و این همان  کلمه

» خدا بود.» Pros«ابتدا کلمه بود و کلمه نزد  در«گوید:  استفاده کرده است، و می

  با خدا داراي نزدیکترین ارتباط ممکن بود.  »Logos«کلمه 

خود فشار بیاوریم و با اسـتفاده از   با تمام این تفاصیل مهم نیست که ما به

ه و زیین واژه را تجهاي موجود را نشان دهیم و یا اینکه ا تفاوت» With«عبارت 

تحلیل کنیم، اصل اینست که هنوز هم این کلمه نشانۀ یک  تمایز بـین دو طـرف   

 Logosیک ماجرا است، این طور نیست؟  قبل از هر چیز در اینجا آمـوختیم کـه   
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ازابتدا با خدا بود، و آن هم در یک ارتباط بسیار صمیمانه، ولـی وقتـی    ،کلمه =

 Logosیـا  » و کلمه، خدا بـود «شویم:  هان بهت زده میخوانیم ناگ ادامه آیه را می

ما گفتی کـه کلمـه نـزد     تند نرو، تو از یک طرف به« اهید گفت:خو .خود خدا بود

  .»ی، کلمه خود خدا بودوئگ خدا بود، ولی حاال داري می

در زبان یونانی » بودن«فعل استفاده شده در این عبارت شکل متداول فعل 

اکـت  نزن است کـه گرچـه بیـان آن در اینجـا خـارج از      است، و آن یک فعل معی

را » لقاح«و » جفت شدن«حکم ضرورت باید گفت که فعل فوق حالت باست ولی 

خبــري ارتبــاط غیــر قابــل تفکیــک دو شــخص را ۀ یــک جملــ دررســاند و  مــی

بینـیم نسـبت    رساند: کلمه خدا بود و خدا کلمه بـود. بنـابراین در اینجـا مـی     می

تفـاوت دارد، و  » خدا«با » کلمه« یک سو از پسطالق شده است. کلمه ا خدائی به

  یکی شده است.» خدا«با » کلمه«از سوي دیگر 

ایـن بخـش از عهـد جدیـد، بلکـه بـا تکیـه         بنابراین کلیسا نه تنها با تکیه بـه 

هاي مشابه، فرضیه تثلیث را تدوین نموده است. عهد جدیـد   بسیاري از بخش به

ارات تشریحی بسـیاري اسـتفاده کـرده اسـت،  ولـی      براي نامیدن عیسی از عب

لقب دیگري تحت تـأثیر   هر عنوانی که کلیسا را براي مدت سیصد سال پیش از

بود، زیرا  Logosقرار داد و اندیشه معلمان دینی را تسخیر نمود، همین فرضیه 

مـا نشـان    بـه  را نه تنها فرضیه مشکلی است، بلکه سیماي متعالی از ذات مسیح

  .دهد می

تشـریح ذات الهـی     ولی تنها این بخـش از انجیـل و ایـن انجیـل نـویس، بـه      

الوهیـت مسـیح    هاي خود بـه  نپرداخته است، بلکه سایر انجیل نویسان در انجیل

اطـاق طبقـه   «اند. یوحنا درانجیل خود گزارشی از واکنش تومـا در   اشاره کرده

دال بر زنـده شـدن    هاي دریافتی از زنان و دوستانشخبر ، آنگاه که به»فوقانی

  نمود، ارائه داده است. شکمسیح 

بیـنم و  نهـا را   تا در دودستش جـاي مـیخ  «گوید:  توما در گزارش یوحنا می

ها نگذارم و  دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمـان   انگشت خود را در جاي میخ
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  .»1نخواهم آورد

آن لحظــات پرشــکوه را کــه عیســی بعــد از قیــام از مردگــان خــود را بــر  

تومـا   خاطر بیاوریـد. او دسـتان مجـروح خـود را بـه      شاگردان آشکار نمود، به

خواهد دست خود را بر زخم دستانش ویا بر جراحـت   دهد و از او می نشان می

اینسـت کـه تومـا     ،پهلوش بگذارد. چیزي که در اینجا برایم جالـب توجـه اسـت   

واهـد تـا   خ بینـد و عیسـی از او مـی    قیام کرده را پـیش روي خـود مـی    ياسعی

بینیم، حـاکی از   بعدي را که در انجیل یوحنا می ۀلمهایش را لمس کند و ج زخم

اي خداونـد مـن و اي   «گویـد:   زند و با اشک شـوق مـی   اینست که توما زانو می

  »خداي من!

فرمـان اول ده فرمـان احاطـه و     نویسندگان یهودي عهد جدیـد نـه تنهـا بـه    

ان دوم مبنی بر منع صورت تراشی که فرم اند، بلکه نسبت به وقوف کامل داشته

پرسـتی در عهـد عتیـق دارد، کـامالً آگـاه       شدیداً ریشه در رد کردن هر نوع بت

پذیرد که هر نوع مخلوق دیگر را غیر از  پرستی وقتی صورت می اند. و بت بوده

خدا پرستش کنیم. بنابراین برداشت نویسندگان عهد جدید این بود که پرستش 

نـوعی الوهیـت    تواند موجه و شرعی باشد که او بـه  تی میعیسی فقط در صور

داشته باشد، و اگر غیر از این باشد در بهترین حالت ممکـن فقـط یـک مخلـوق     

پرستی است  مخلوق یعنی عصیان در برابر خدا و نمائی از بت است و پرستش

پـذیرد و ایـن مسـئله بسـیار مهمـی       توما را مـی  بینیم که عیسی و از سوئی می

ـ   ر بخش دیگري از عهد جدید عیسی را میاست. د بینیم کـه در روز ست و در ب

ان از کارهـاي  یسـی رفآمـرزد و    دهـد و گناهـان را مـی    معبد بیماران را شفا می

کنی کی  فکر می« گویند:  کنند و می شوند و او را سرزنش می عیسی ناراحت می

 دینـی لمـان  ان عاسـی ریف» دانـد.  هستی؟ این مرد خودش را با خدا مسـاوي مـی  

آنها گفت:  فهمیدند، زیرا عیسی به هاي مسیح را می بودند و بدرستی مفهوم گفته

                                                      

  25: 20یوحنا  .1
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  »ت هستم.بدهم تا بدانید من مالک روز س ا انجام میراین کار «

خدا  .ت است، خدا استبدانست تنها کسی که مالک روز س اي می هر یهودي

است، که روز سیهـود   دینـی عالمـان   بـه ت را مقرر کرده است و اینک عیسـی  ب

پسر انسان قدرت دارد تـا گناهـان   دانید دهم تا ب این کار را انجام می: «ویدگ می

او  و این بار نیز یهودیان خشم خود را نسـبت بـه  »  1را بر روي زمین بیامرزد.

او حقوق و امتیاز و قدرتی را که خـاص خـدا اسـت، خـود      ندابراز کردند و گفت

مقدمـه انجیـل یوحنـا و آنجـا کـه       هد. اینک با توجه بـه د خود نسبت می بینانه به

واسطه او  و کلمه خدا بود و و همان درابتدا نزد خدا بود. همه چیز به«گوید:  می

 Logos، در اینجـا  »غیر از او چیزي از موجـودات وجـود نیافـت    آفریده شد و به

سـخنان   »در او حیات بـود. « (کلمه) با خالق یکی شده است. و سر انجام اینکه: 

در خدا است که مـا  «ـ  خاطر دارید؟ به رسوالن پولس رسول را در کتاب اعمال

 Logosگفـتن اینکـه حیـات در     »کنیم. کنیم و زندگی می حیات داریم و حرکت می

(کلمه) است و اینکه کلمه سرچشمه زنـدگی اسـت و قـدرتی اسـت بـراي شـکل       

» کلمـه «کسی است کـه   این روشنی نشانه نسبت دادن خدائی به به ،گرفتن حیات

بینیم اگر بخواهیم بر داشتی مبتنی بر کتاب مقدس  شود، بنابراین می نامیده می

اي پیـروي   اش اینست کـه از قاعـده   از مسیح و پدر و پسر داشته باشیم، الزمه

دهـد و از   وضـوح نشـان مـی    هاي خدائی را به کنیم که از یکسو تمایز بین جنبه

. در کنـد  هاي خـدائی وارد نمـی   هر یک از جنبه ي بها سوئی دیگر این تمایز لطمه

  خواهیم گفت که این کار چگونه انجام خواهد شد.  گفتار آینده
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  یازدهمگفتار 

 کست و سه ذایک 

فسورفلسفه گفتگـوئی  وهاي امریکا با یک پر چندي پیش در یکی از دانشگاه

ونه یـک  برایش باور اینکه چگ و من گفت که شخصی دهري است داشتم و او به

پـذیرد، مشـکل اسـت، چونکـه در کـانون فکـري        نفر آدم آگاه مسـیحیت را مـی  

  »چیست؟ ضخوب، این تناق«ی وجود دارد.  من از او پرسیدم: ضمسیحیت تناق

آشکار است و یک شخص  ضنظریه تثلیث !  نظریه تثلیث یک تناق«او گفت: 

  »تواند تناقض را قبول کند. آگاه نمی

کنم که  با بخشی از سخنان شما موافقم و تأئید میبسیار خوب، «من گفتم: 

انـد، ولـی    یک شخص آگاه نباید تناقض را بپذیرد، گرچه بسـیاري هـم پذیرفتـه   

اینسـت کـه شـما فرضـیه مسـیحی تثلیـث را        ،آنچه که باعث تعجب مـن اسـت  

نه تنها شما که گاه گـاهی افـراد عـامی همچنـین تصـوري از       .دانید متناقض می

  عجــب مــن اینســت شــما کــه در رشــته فلســفه داراي درجــه تثلیــث دارنــد و ت

پـذیرم کـه نظریـه     کنید. فرضاً من مـی  باشید، مانند آنها فکر می فسوري میوپر

فسـور فلسـفه   وعنـوان یـک پر   تثلیث یک نظریه پر از اشتباه است و شما هم به

علم و منطق و استدالل دارید تـا آن حـد کـه بدانیـد قـانون عـدم        احاطه کامل به

دانـش علـم و منطـق     قض یک قانون بنیادي است و همچنین تا آن درجـه بـه  تنا

را بدانیـد. معهـذا اجـازه     ضاحاطه دارید تا فرق بین تناقض و قیـاس ضـدونقی  

  »بدهید مرور مختصري بر این قانون بنمائیم.

است ولی متنـاقض نیسـت،    ضکنم که فرمول تثلیث ضدونقی من تأئید میـ 

خدا یـک ذات  «مول تاریخی تثلیث مبنی بر اینست که: فر :گویم حاال علتش را می
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مطمئنـاً شـما   «ام گفتم:  فسور فلسفهودوست پر سپس به.» 1شخصاست در سه 

اید که این قاعده و نظم حاکی از اینست که خـدا از یـک جهـت یکـی      متوجه شده

شـد خـدا یـک ذات     است و از جهت متفاوت دیگر، سه است. حال اگـر گفتـه مـی   

ت کـه همزمـان داراي سـه    سـ ا سه ذات است و یا یـک موجـود   است که داراي

تـرین   کـرد، زیـرا سـاده    وجود است، در اینجا قانون تنـاقض مصـداق پیـدا مـی    

تواند در آن واحد از یک جهـت   تعریف قانون عدم تناقض اینست که چیزي نمی

  و در یک ارتباط، هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد.

ن هم پدر باشم و هم پسر ولی نـه در یـک ارتبـاط، مـن     توانم همزما من می

توانم پدر خودم و یا پسر خودم باشم. این حالت غیر ممکن است. بنابراین  نمی

یـابیم کـه قابـل     بندي رسمی تفکر منطقی نگاه کنیم، موردي مـی  طبقه وقتی ما به

که کلیسا مدت چهـار قـرن    و فرمول تثلیث موضوعی بوده است اعتراض است

گویـد   القدس که از یک سـو مـی   تا در آموزه روح اً با آن درگیر بوده استعمیق

القدس الهی هستند،  گوید مسیح و پدر و روح خدا یکی است و از سوي دیگر می

نیست ـ حل نمودن این معما و ایـن    یصداقت خود را حفظ کند. موضوع کوچک

نظـر   چنـین بـه  ه یک شاهکار است، زیـرا در اولـین نگـاه    ـمنزل تناقض آشکار به

سه خدا اقرار نموده بـود کـه ایـن     یمان خود را بهارسید که جامعه مسیحی  می

شـدت در عهـد عتیـق منـع      اقدام عصیانی بود در برابر اصل یکتاپرستی که بـه 

  شده بود.

واژه » .Paradox«خواهیم بـا هـم مـروري داشـته باشـیم بـر واژه        می کاین

معنـی   به» پارا«ونانی است. پیشوند وند یشپارادوکس مشتق از یک عبارت یا پی

، 2اي کلیسـائی  حاشـیه  تشما احتماالً جمالتی نظیر خـدما  .باشد می» اي حاشیه«

                                                      

1. One in essence and three in person 

2. Para church ministries. 
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ایـد.   ، را شـنیده 3اي ، قـانون حاشـیه  2اي ، طب حاشیه1اي المپیک مسابقات حاشیه

موازات اقدامات  اي، اقدامات و خدماتی هستند به چنین خدمات و اقدامات حاشیه

اي اسـت در سـایه    لی، بنابراین این یک توانـائی و اقتـدار حاشـیه   و خدمات اص

، بدین دلیل عیسی براي توضیح یک مـورد خـاص آن را   یتوانائی و اقتدار اصل

  » اي. حاشیه«یعنی  Paraدهد.  آموزش می» Parables«ها  همراه با مثل

نـام   از یـک کلمـه یونـانی دیگـر بـه     » dox«و اما بخش دوم آن عبارت یعنی 

dokei  مشتق شده است و مکتب ارتداديDoctism   هم نام خود را از این ریشـه

یـا  » فکـر کـردن  «، » بـه نظـر رسـیدن   «معنی  یونانی اقتباس کرده است و آن به

تـوانیم درك کنـیم کـه ایـده      باشد. بله! ما از عبارات فـوق مـی   می» ظاهر شدن«

د، چنـین  گیـر  پارادوکس چیزي است که وقتی در کنـار چیـز دیگـري قـرار مـی     

آن نگاه کنید و  باشند، ولی وقتی با دقت بیشتر به رسد که متناقض می نظر می به

  ی وجود ندارد.ضکنید، مشاهده خواهید کرد که واقعاً تناق یکافوشآن را م

فسورم تقاضا کردم در رابطه با اصل واین موردي بود که از آن دوست پر

باشد. شـاید مسـئله تثلیـث در    و قاعده تثلیث در آئین مسیحیت، مد نظر داشته 

گوئیم خدا یـک ذات اسـت در سـه کـس، و مـا       نظر شما متناقض باشد زیرا می

) را، beingمزیت انسان بـودن، یـک جـوهر و ذات (    ایم که با توجه به عادت کرده

توانیم خـود را قـانع کنـیم کـه چگونـه یـک        شخصی یا وجود بیانگاریم. ما نمی

مـورد فـوق،    وجود باشد. اینـک بـا توجـه بـه     تواند شامل سه جوهر یا ذات می

ایـن اسـرار قـد     باشـد و فکـر انسـان بـه     نظریه تثلیث در این قاعده مرمـوز مـی  

دهد که چگونه یک جوهره یا هستی که در ذات خـودش مطلقـاً یکـی اسـت،      نمی

  عین فردیت ذاتی سه شخص یا وجود باشد. رتواند د می

 = وجـود « و» جـوهر  =ذات « معنـی ایـن دو کلمـه یعنـی     خواهیم به حال می

                                                      

1. Para Olympic. 

2. Para medics. 

3. Para Legals. 
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رسند اینست که ما  نظر می بپردازیم، زیرا علت اینکه این دو متناقض به» شخص

صورت یـک متـرادف معنـوي     این جهت هستیم تا این دو عبارت را به متمایل به

و یـا  » انسـان «پـس  » وجـود دارد «گـوئیم چـون ایـن مـرد      تصور کنیم. ما مـی 

مسـاوي  » شـخص «ت داریـم بگـوئیم   است و همانطور که گفتم دوس» شخص«

ولی نباید چنین تصور کنیم، مگر اینکه طرف دچـار عارضـه   » . وجود«است با 

روانپزشک نشان دهیم. ولی چه  م باشد او را بهزچند شخصیتی شده باشد و ال

» شخص«را » وجود«هر حال انسانیم و تفکر انسانی ما مایل است  باید کرد، به

  د. بپندار» وجود«را » شخص«و 

هم از یک کلمه یونانی دیگر مشتق شـده اسـت و آن کلمـۀ     »Essence«کلمۀ 

Ousios موجود«باشد که وجه وصفی بودن در زبان یونانی است. و معنی  می «

  رساند.  را می» چیز« ،تعبیر دلخواه و بومی من و یا به» جسم«یا 

یـاد  کردم، الزم بـود کـه زبـان هلنـدي را      وقتی که من در هلند تحصیل می

 امـا خواستم اصطالحات زبان الهیاتی را یـاد بگیـرم،    بگیرم، ولی من بیشتر می

را یـاد بگیـرد    huisو  Tuinو   Keukentanداد کلمـاتی نظیـر   تـرجیح مـی   همسـرم 

غم و لرود فـرق بـین شـ    خریـد مـی    (کلماتی براي محاوره روزمره) تا وقتی به

ایـن چنـین کلمـاتی مشـغول     آمـوختن   ترتیب او خود را به نانگور را بداند. بدی

کرده بود. یکـی از لـوازم ضـروري بـراي نظافـت جـاروبرقی اسـت. در هلنـد         

»  وسیلۀ مکنده«شود  که معنی لفظی آن می»  Stofzuiger«گویند  جاروبرقی می به

)Stuffsucker      مردم هلند در نام گذاري محصـوالت خـود خیلـی خیـال پـرداز . (

   :هستند

  »اون چیه؟«

کنـد؟  نگـاهش    کنی چه کار مـی  مکنده است، میدانی! فکر می این یک وسیله«

  »مکد. کن، نگاهش کن هرچه را که کف اطاق باشد، می

استفاده کنیم که »  Stuffsucker«توانیم از یک عنوان دیگر براي  اکنون ما می
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تـر باشـد. ولـی مـن کلمـه       معقول ،1تر، و بر اساس علم موجود شناسی فریبنده

» وسـیله «خواهم بپرسم  دهم، چونکه می را بیشتر ترجیح می» چیز«یا » وسیله«

اي هست که شـما از   چه ماده ،یعنی چه؟ منظورم اینست که چه چیزي» چیز«یا 

اي هست که شما را از بز کوهی و  اید، چه عاملی یا چیز یا ماده آن ساخته شده

  کند؟  بزکوهی را از انگور و انگور را از خدا متمایز می

  ، ماده و آنچه که خدا در خود دارد.  Ousiosالهی است، ذات،  آن یک عنصر 

از خـدا   اي است. قطعـه » ذات«گفت این بود که خدا یک  و آنچه که کلیسا می

را  »خـدا «یا » وجود«در اینجا نیست که جدا شده باشد از قطعه دیگر خدا و دو 

ا در ذات گوئیم خـد  تشکیل دهند. خدا فقط یکی است. پس منظور ما ازاین که می

یکی ولی در شخصیت سه است، چیسـت؟ تشـریح ایـن مسـئله انـدکی مشـکل       

است. بخشی از مشکلی که با این مسئله داریم اینست که این نظریه از کلیسـاي  

شـخص یـا   «ن را از ریشه التینـی کلمـه   آاولیه آمده است، و کلیساي اولیه هم 

اولیـه ایـن کلمـه در    باشد، استنتاج کرده اسـت. کـاربرد    می» Persona«که » کس

  زبان التین در حوزه هنرهاي نمایشی بوده است.

حتماً شما با سمبل نمایش آشنا هستید ـ یـک نقـاب دوسـویه کـه انـدوه و       

دهد. یک سوي خندان بـراي نمـایش کمـدي، و یـک      بیننده انتقال می شادي را به

ه ه قـرار داشـت و هنرپیشـ   چهردر این نقاب دو .سوي گریان براي نمایش درام

  گذاشت.  می صورت آن را بنابر موقعیت به

کـردم، ترجمـه    چندین سال پیش وقتی که مـن در دبیرسـتان تحصـیل مـی    

در برادوي » JB«نمایشنامه تنظیم شده و با نام  کصورت ی جدید کتاب ایوب به

نـام   لندن روي صحنه آمده بود. در ایـن نمایشـنامه یـک هنرپیشـه مشـهور بـه      

کرد. این هنرپیشـه همـان کسـی     متفاوت را بازي می، دو نقش 2باسیل رات بون

است که نقش داروغه را در نمایشنامه کالسیک رابین هود بـازي کـرده بـود و    

                                                      

1. Ontological 

1. Basil Rathbone 
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همبازي بود. ایـن هنرپیشـه در    1همچنین در نقش شرلوك هلمز با نیگل بروس

کرد. من بـراي   هم در نقش خدا  و هم در نقش شیطان بازي می JBنمایش نامه 

. بلـیط مـن مخصـوص ردیـف جلـو بـود و       تئـاتر رفـتم   یشنامه بـه دیدن آن نما

انستم دست باسیل رات بـون را  تو صحنه نمایش نزدیک بودم که می قدري به به

لمس کنم، ولی چیزي که پیش از هر چیز توجه مرا جلب کرده بود این بود کـه  

خواسـت نقـش خـدا را     خواست نقش خود را عوض کند و مثالً می هرگاه او می

شـد واز   داد که نقـاب خـدا نامیـده مـی     کند نقابی روي صورتش قرار می بازي

خواست نقش شیطان  کرد. سپس وقتی که می عنوان خدا صحبت می پشت آن به

  داشت.   را بازي کند، نقاب دیگري جلوي صورت نگه می

این طریقه نمایش ادامۀ یک روش کهن در نمایش یونـان و رم بـود. در آن   

یش از یک نقـش در نمایشـنامه بـازي    بهنرپیشگان ممتاز  زمان معمول بود که

هـاي مختلـف    د. آنها براي اجراي نقشهاي متعـدد خـود از پشـت نقـاب    نکرد می

بود، بـدین جهـت بـود کـه مـثالً      » Persona«کردند و نام التینی نقاب  صحبت می

اشخاصی نظیر ترتولیان براي اولین بار از تثلیث و یک وجود و سه شخصیت 

  کند.  گفت: خدا سه نقش را بازي می کردند. ترتولیان می میصحبت 

از یک طرف پدر است، از طرف دیگر پسـر و از جانـب دیگـر روح القـدس.     

ها در این فرمـول بدرسـتی مفهـوم شخصـیت را در      آن نقش بنابراین اشاره به

از نظـر مـا   گفتـیم  الً قبکند زیرا همانطور که  شنونده منتقل نمی زبان انگلیسی به

  مجزا است.» موجود«یک » شخص«

هـاي   اینک در الهیات فنی بـراي تشـخیص ذات خـدائی در میـان شخصـیت     

شود. بهترین و مفیدترین آن عبارات بنظر  تثلیث، از عبارات دیگري استفاده می

باشـد.   مـی » Subsistence«ـ کلمۀ    من ـ و امیدوارم موجب سردرگمی شما نشود 

شـما   اسـت  ة الهیات زیاد آشنا نیستید . ممکـن احتماالً شما با این کلمه در حوز

کنـد، شـنیده    گاهی این عبارت را در رابطه با کسی که بسیار فقیرانه زندگی می

                                                      

2. Nigle Bruce 
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در اصـطالح عامیانـه    .شـود آنـرا حـد اعـالي فقـر نامیـد       باشید. در حقیقت می

کنـد، بلکـه اداي زنـدگی را در     گوینـد فالنـی زنـده اسـت، ولـی زنـدگی نمـی        می

  آورد. می

مـا   مفهوم یک زیستن بسیار حقیرانـه را بـه   Subsistenceاینجاست کلمه در 

  کند. درست شد؟ القاء می

کنـیم،   تـر از چیـز دیگـري تصـور مـی      علت اینکه ما چیزي را کمتر و پـائین 

 Subشناسیم.  باشد. ما کامالً این پیشوند را می می» Sub«نام  وجود پیشوندي به

، قـایقی اسـت کـه    submarineیـک  ».  تحـت «و » مـادون «، » پـائین «، »زیر«یعنی 

مشـخص شـد، ولـی معنـی      Subتواند در زیر آب حرکت کند. تا اینجا معنـی   می

Sistence ــا یــک  در اینجــاشــود؟  چــه مــی ــین دو کلمــه  وجــم ه اشــتراك در ب

Subsistence   وExistence بینیم که همان عبارت  میSistence  باشـد. عبـارت    مـی

Existence توانـد   باشد، می عبارت معمولی در محاورة روزانه مییک حالیکه  در

الی هر نوع حدسیات و مفروضات فلسفی و الهیاتی را پـر  خی و زوایاي شحوا

  کند.  

الندو یک سخنرانی ایراد کردم. تمام سعی من ریک وقت من در کنفرانس او

تفکر متـداول از وجـود خـدا بـود، و       در آن سخنرانی تأکید شدید بر رد نحوة

هـا و آقایـان، چیـزي کـه امـروز       خـانم «سخنرانی کـردم گفـتم:    ی شروع بهوقت

ناگهـان انگـار تمـام    »  !شما بگویم، اینسـت کـه خـدا وجـود نـدارد      خواهم به می

چـی  : «دجمعیت نفس بلندي کشیدند و صـداي آه ... آه ... از همـه سـو بلنـد شـ     

مـن  «م: گفـت » اي ؟ داري میگی آقا؟ این چه بازي جدیدي است که شـروع کـرده  

کنم، بدترین اتفاقی که ممکن است براي مـا بیفتـد اینسـت کـه کشـف       بازي نمی

کـارش   آن معنـی کـه مـا بـه     بـه  »زیسـتن «کنیم خدا در مفهوم مشخص عبارت 

در زبـان مـا    »وجود داشتن«یا  »زندگی«  بریم، وجود دارد، زیرا که عبارت می

دو بخـش تشـکیل    مشتق شده اسـت کـه آن هـم از    »Existence«از لغت التینی 

است. بنابراین کسـی کـه زنـدگی     »ایستادن«معنی  که به »EX«شده است، یکی 

کنـد ـ یـک زیسـتن و      زندگی مـی  Outstanding   کند، کسی است که در حالت می
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  اي، ولی ناپایدار از چه نظر؟  بودن ناپایدار و نسیه

از عصر  قرنها قبل  و پیش بهبسیار خوب، مفهوم این عبارت از دید فلسفی 

بـودن و زیسـتن یـک پدیـده     اینکـه   رسد و آن عبارت بوده است از افالطون می

هیچ چیز دیگري  ساده و ناب است و ناب از این جهت که قدرت بودن وابسته به

هـیچ وجـه    نیست. بودن الیزال است. قدرت بودن در خودش نهفتـه اسـت و بـه   

کنـد، نیسـتی اسـت،     جنبه خلقتی ندارد. عاملی که هستی خلقتی را مشخص مـی 

زیرا که ویژگی اصلی تمام مخلوقـات اینسـت کـه دگرگـون      ،شود ولی واقع می

کنیـد، و   شوند. هر آنچه که شما در امـروز هسـتید، فـردا انـدکی تغییـر مـی       می

تفاوت زیادي دارید. امروز شما   با دیروزتانامروز شماها وجودي هستید که 

  »اید. ساعت از دیروزتان پیرتر شده 24

  

مرحلـه دیگـر و در نهایـت     ینک ایدة زیستن یعنـی گـذر از یـک مرحلـه بـه     ا

زید چیزي است کـه   مرحله آخر رسیدن و خارج شدن، بنابراین چیزي که می به

نحـوي زنـدگی    یک پایش در زندگی است و پاي دیگرش در عدم. مگر اینکـه بـه  

ما نباید  شدیم، جاوید داشته باشد و این مرحله ممکن نیست. ما نباید انسان می

ن وقـت  آشـد دو پایمـان در مـرز بـودن بـود و       آمدیم، ولی اگر چنـین نمـی   می

  توانستیم مخلوق باشیم.  نمی

خـواهم بـا    خواهم بدان اشاره کنم اینست که من نمی اي که من می حال نکته

مـن   »خـدا وجـود دارد؟  «خدا فکر کنم. اگر شـما از مـن بپرسـید:     این دیدگاه به

کنـد؟ بلـه او وجـود     ولی آیا او زنـدگی مـی  » خدا وجود دارد.البته که «گویم  می

سازد؟ یک  دانید که این دیدگاه از او چه می دارد، ولی نه از این دیدگاه، زیرا می

گوئیم خدا اینجاست، خدا هسـت،   مخلوق، یک وجود وابسته. بلکه ترجیحاً ما می

در  »بـودن « نه اینکه آمده باشد، نه اینکه عوض شده باشـد. بـودن خـدا همـان    

اصطالح ما است، با این تفاوت کـه جـاودانی اسـت، بـدین جهـت اسـت کـه مـا         

   ».سته«گوئیم خدا  می

  نـوع زنـدگی وجـود نـدارد. تفـاوت بـین پیشـوند         ک، ی»بودن«حال، درمتن 
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»Ex«  اي کـه الهیـات    دهـد بـا کلمـه    را مـی » نبودن«یا » خارج از بودن«که معنی

سـه  «اینست که الهیون از عبـارت   کنند می ستفادهدانان براي بیان تثلیث از آن ا

کننـد.   استفاده می» سه مادون زندگی«بلکه از عبارت  ،کنند استفاده نمی» زندگی

در ابعادي حقیرتر.  لیو  که زیستنی است در تحت یا در مادون هستی ناب خدا،

و  وجود وابسته را که کتاب مقدس آنها را پدر، پسر سه ما باید تفاوت بین این

نامد، تشخیص دهیم. صحبت از سه وجود نیست، صحبت از سه  القدس می روح

ابـدي   »بودنِ«بودن نیست، بلکه صحبت از بودن وابسته  و مادون و تحت یک 

  شود.   است که خدا نامیده می

توانیم بگوئیم که تمیز دادن این سـه شـخص یـک امـر الزامـی       بنابراین می

را انجام داده است و آن یـک تمیـز واقعـی     است، زیرا که کتاب مقدس این تمیز

 .وه ... اوه ... منظـورت چیسـت  اگوئیم یک تمایزحیاتی نیسـت.   است، ولی ما می

خـواهی بگـوئی کـه مهـم      تمیز کتاب مقدس یک تمایز حیاتی نیست؟  یعنـی مـی  

  نیست که ما بین آنها تمیز قائل شویم؟

مان داشته باشـیم؟ خیـر،   القدس ای پدر یا پسر یا روح کند که ما به فرقی نمی

چه » حیاتی«بریم. عبارت  کار می خیر، خیر، بعضی اوقات ما عبارت حیاتی را به

آنچه را که الزم دارید،  ،مفهومی دارد؟ این عبارت اینقدر مهم است که بدون آن

ـ ایــن عبــارت مطلقــاً الزمــۀ بدســت آوردن آنچــه هســت کــه   نخواهیــد داشــت

اتی است، الزامی است، و مفهومی واال دارد، ولی از آن دیدگاه، حیو خواهید  می

القدس واقعی است و نـه   هاي بین پدر، پسر و روح وقتی من می گویم که تفاوت

و با این سـخن نشـان     ویژه و دقیق است،» حیاتی«حیاتی، برخورد من با کلمه 

دهم تفاوت واقعی در جوهر الوهیت است نه در وجود خدائی ـ یـک جـوهر،     می

  ـ یعنی پدرـ پسر و روح القدس.سه شخص 



  دوازدهمگفتار 

 هاي غیر قابل انتقال ویژگی

بانک  فروشگاه، یا براي وصول چک به بعضی وقتها وقتی که براي خرید به 

کننـد، مـن هـم     روم، متصدیان مربوطه از من تقاضاي کارت شناسـائی مـی   می

از فلوریداي خود  هرکنم و گواهینامه رانندگی صاد ام را باز می غالباً کیف بغلی

دهـم. در طـرف دیگـر ایـن      نشـان مـی    را که عکسم روي آن نصب شده اسـت، 

گواهینامه رانندگی مشخصاتی از قبیل رنگ چشم، رنگ مـو، انـدازة قـد و سـن     

عنـوان یـک    خـاطر اینسـت کـه مـن بـه      من درج شده است. تمام این اقدامات بـه 

هـا را   یص یـا ویژگـی  هاي خودم تعریف شوم. و ما این خصا شخص با ویژگی

نامیم. اینک وقتی که ما فرضیه خـدا   کند، شناسنامه می که یک نفر را تعریف می

کنیم، یکی از مهمترین موارد مورد نظـر مـا درك خصـایص خـدا      را مطالعه می

دنبال شناخت خصایص ویژة خدا نظیـر تقـدس او، ثبـات او،     است،  بنابراین به

همـۀ ایـن    خـواهیم بـه   رویم. علت اینکه مـی  بیکرانگی او و چیزهائی نظیر آن می

  موارد دربارة خدا آگاه شویم اینست که می خواهیم بدانیم خدا کیست. 

توانیم چند مورد مهم را تشخیص دهیم. یکـی از   در شروع این تالش ما می

هـاي   مواردي که بر اساس ذات خدا در الهیات وجود دارد، تفاوت بـین ویژگـی  

ل انتقال خدا است. در فلوریدا و جورجیا سازمانی وجود قابل انتقال  و غیر قاب

کـار ایــن سـازمان مطالعــۀ    ونـام مرکــز پـژوهش بیماریهــاي مسـري     دارد بـه 

  شوند.  شخص دیگري منتقل می آسانی از شخصی به ی است که بهئبیماریها

شـخص   گوئیم، یعنی از شخصی بـه  نها امراض مسري میآ اصطالح به ما به

  ند.  کن دیگري سرایت می
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پـردازیم، و آن   مـی بررسی خصایص قابل انتقـال خـدا    آینده به گفتارما در 

توانیم تا درجـۀ خاصـی    بخشی از خصوصیات خدا است که ما هم می اشاره به

طــور خالصــه  خــواهیم بــه مــی در ایــن گفتــاربرخــوردار باشــیم. امــا  آنهــااز 

هـاي غیـر قابـل     ویژگـی «دازیم. عبـارت  رهاي غیر قابل انتقال خـدا بپـ   ویژگی به

تواننـد   هائی است که از آن خدا است و نمـی  بیانگر آن دسته از خاصیت» انتقال

توانـد   مخلوق انتقال داده شوند، منظور مـن اینسـت کـه حتـی خـدا هـم نمـی        به

عبـارت   آنچه که خلق کرده است، انتقـال بدهـد. بـه    هاي خاص خود را به ویژگی

یـا ممکـن اسـت خـدا، خـداي دیگـري       آ :شـود  تر، اکثراً از ما پرسـیده مـی   ساده

را تغییر بدهیم، زیرا » خدا«بیافریند؟ البته که خیر!  مگر اینکه ما تعریف عبارت 

مشکلی که خدا در خلقت یک خداي دیگر دارد، اینست که خداي ایجاده شـده در  

ثبات و فاقد خصوصیاتی است که خـدا را   تعریف یک مخلوق، وابسته، فانی، بی

تواند  هاي خاصی  هستند که حتی خدا هم نمی بنابراین ویژگیکنند.  توصیف می

  مخلوق خود منتقل نماید.  از خود به

هاي قابـل و غیـر قابـل انتقـال      فرضیه دیگري که در کنار تمایز بین ویژگی

آید درك این اصل مهم است که خدا یک موجود بسـیط اسـت.     خدا به وجود می

شد و یا اینکه پیچیده یا ساده باشد ـ بلکه  بسیط  نه بدان  معنی که قابل فهم نبا

هـاي   بدین مفهوم است که خدا از چنـد بخـش درسـت نشـده اسـت. مـن انـدام       

نـام سـاق دارم کـه زانـویم را      پا و اسـتخوانی بـه    متفاوتی دارم ـ زبان، دست، 

، لوزالمعده، کلیه، قلب و ریه هستم. بدن کبدکند. من داراي  ام مرتبط می پاشنه به

هـا از   ادي تشکیل شده است.  تمـام ایـن انـدام   زیهاي  استخوان و وشتمن از گ

هـاي مجـزا تشـکیل     فرد سـاخته اسـت کـه از بخـش     من یک موجود منحصر به

ام. ولی خدا یک وجـود بسـیط اسـت، یعنـی اینکـه او یـک موجـود مرکـب          شده

  ت. ساخته شده از پنچ پوند ثبات، پنچ پوند بقا، پنچ پوند اقتدار و ... و ... نیس

از این نیست که با هم ترکیب شده  یاز آن و قطعه کوچک یخدا قطعه کوچک

گـوئیم خـدا    باشند و یک اندام را تشکیل داده باشند، بلکه ما در علم الهیات مـی 

در عــین حــال خــودش ویژگــی خــودش اســت، یعنــی او و هــائی دارد  ویژگــی
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یر قابـل  صورت غ هاي خودش است به هاي خود را دارد و خودش ویژه ویژگی

  م، یعنی ساده، نه مرکب.  قسیت

عنـوان مثـال ممکـن     ها چگونه اسـت؟ بـه   طریق عملی تقسیم این ویژگی اما

است بگوئیم که خدا مقدس است، یا اینکه بگوئیم خدا عادل است، یا بگوئیم خدا 

اینکه بگـوئیم خـدا قـادر مطلـق اسـت، ولـی مفهـوم حاصـله از          یاپایدار است، 

خدا اینست که: قدرت مطلق او همیشه یک قـدرت مطلـق    بهها  تصفانتساب  این 

مقدس است ـ یک قدرت مطلق پایدار، یک قدرت مطلـق جـاودانی و یـک قـدرت      

  مطلق نامحدود.

هاي شخصیتی دیگر که مـا بـراي تشـریح خـدا از      چنین است، تمام ویژگی

کنیم، در آنچه که منظور مـا از قـدرت مطلقـه او اسـت تعریـف       آنها استفاده می

جاودانگی خدا یک قدرت نهفته جاودانگی دیگـر   ،شوند و توسط همین نشانه می

عیار ناشی از قدرت مطلقه اوست. آیا منظـور   ماست. تقدس خدا، یک تقدس تما

اي باشـد کـه تشـکیل شـده      منزلۀ دایره فهمید؟ این طور نیست که خدا به مرا می

تمامی تقدس است،  ا بهدرجه تقدس و ... و ... خد 45درجه قدرت و  45باشد از 

است. او خود، ویژگی خویش اسـت. بـا    يتمامی پایدار است، به تتمامی قدر به

هاي قابـل انتقـال و    توانیم تمیزي قائل شویم بین ویژگی این وجود هنوز هم می

  غیر قابل انتقال خدا. 

اند و دوست دارنـد از کنـار آن    اهمیت این تفکیک آگاه نشده اي هنوز به عده

کنم مسئله بسیار مهمـی اسـت، زیـرا یکـی از      اوت بگذرند، ولی من فکر میتف بی

عنوان یـک شـخص مسـیحی انجـام دهـیم       توانیم به مهمترین کارهائی که ما می

درك روشن فرق بین خدا و مخلوق است و درك ایـن مهـم کـه هـیچ مخلـوقی      

ته هاي غیر قابل انتقال خداي قادر مطلـق را نتوانسـ   هرگز حتی یکی از شاخصه

است بدست آورد. من با یک آقاي محترم بحثی داشتم در مورد اشخاصی کـه  

مـن   کـردیم آن آقـا بـه    از نظر ارتباطی مشکالتی دارند. وقتی با هم صحبت مـی 

البتـه مـن منظـور او را    » مشـکل داریـم.   دانـه  یک بسیار خوب، ولی ما«گفت: 

اي بـا مـن    حـاوره با زبـان م » ما یک دانه مشکل داریم« فهمیدم، وقتی که گفت: 
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احتماالً افرادي هستند که وقتـی ایـن چنـین سـخنانی بشـنوند       .کرد صحبت می

بایـد   افتنـد. ولـی در واقـع او مـی     یاد دانه لوبیا یا نخود و هر دانه دیگري مـی  به

اینها مشکالتی هستند کـه انسـانها هـر    »  ما یک مشکل انسانی داریم.«گفت:  می

اي هسـتیم، و   کـه مـا نسـل سـاقط شـده      ازیـر  ،کدام در ارتباط با یکدیگر دارند

بـازي  » انسـان «همـین بـود. او بـا واژه    » یک دانه مشکل«منظور او هم از بیان 

  کرد.   می

کنـیم،   اینک، وقتی که ما در مورد تفاوت بین خدا و مخلوقـات صـحبت مـی   

بریم اینست که ما انسان هستیم و خدا  ترین تفاوتی را که از آن نام می معمولی

گیـریم   اي که می ي متعال است. خدا یک وجود متعال، و ما انسانیم. نتیجهوجود

اي است حاکی از اینکه یک وجه مشترك بین مـن و سـایر مخلوقـات و     فرضیه

، یک قطعه گچ هست، شما هستیدمن هستم،  :سایر مخلوقات  و خدا وجود دارد

در خـدا   خدا هست، بدین طریق همۀ مخلوقات هستند، با این حال یک خاصـیتی 

  کند.  هست، که او را از سایر مخلوقات از نظر هستی متفاوت می

خواهیم در مورد این خاصیت صحبت کنیم. دیـدیم کـه یـک عقیـده      می لحا

وجود دارد و تفاوت بین صفات محـدود اسـت کـه بـودن را      »بودن«عمومی از 

از این  کنند. شاید فکر کنید که تفاوت واقعی بین خدا و انسان، خارج تعریف می

م، یقاعده است، ولی در واقع تفاوت بین خـدا و هـر چیـز دیگـر، آنچنانکـه گفتـ      

اي از بـودن هسـتیم، مـا یـک هسـتی       درست در همین نکته است. ما در مرحلـه 

ه تمشتق شده هستیم، ما یـک موجـود شـرطی هسـتیم،  مـا موجـوداتی وابسـ       

و قـدرت  هستیم ما مخلوق هستیم، ولی خـدا وابسـته نیسـت، محـدود نیسـت، ا     

زیستن را در خودش دارد. از چیز دیگري مشتق نشده است. منظـورم اینسـت   

» کنـیم، و حیـات داریـم.    کت میردر خدا ما زندگی می کنیم، ح«گوئیم:  که ما می

او » کنم و حیات دارم. کنم و حرکت می درانسان زندگی می«گوید:  ولی خدا نمی

تواند بدون ما هم باشد. او  نان میقبل از اینکه ما را بیافریند، بوده است و همچ

توانیم یک لحظـه هـم بـدون قـدرت و      ما ندارد، ما نمی براي بودن هیچ نیازي به

نیاز از قدرت او زیست کنیم. زیرا وقتی خدا ما را آفرید، تنها ما را با توجـه   بی



124  دھابنیا

او باشیم. فرضـیه   هاي خالقه طوري آفرید که براي زیستن متکی به شاخصه به

کند  حاکی از اینست که خدا هر آنچه را که آفریده است حمایت می کتاب مقدس

او هسـتم. اینسـت    و من در قالب یک مخلوق در لحظه لحظـه زنـدگیم متکـی بـه    

غیر از خـودش وابسـته    هیچ چیزي به به خدا تفاوت بین خدا و ما مبنی بر اینکه

  نیست. 

ت ران اسـتوا مقـاالت جـ   ذهنیت برتراند راسل فیلسوف انگلیسی با توجه به

اي بر علیـه دانـش    میل در سنین نوجوانی شکل گرفت. جان استوارت میل مقاله

ــی بــر اثبــات وجــود خــدا نوشــته بــود. در مباحــث   هــشناســی ک کیهــان ن مبن

ولی لـ بایـد مع  یاند کـه هـر علتـ    شناسی متفکرین در این مورد بحث کرده کیهان

  باشد.   ائی که خدا مییک معلول نه بهگردد  داشته باشد و علت وجودي ما برمی

برتراندراسل گفت وقتی که نوجوان بود شدیداً تحت تأثیر آن بحـث سـنتی   

خواند و روي این  ت میل را میرقرار گرفته بوده است تا اینکه مقاله جان استوا

ولی داشته باشد، بـدیهی اسـت   لاگر هر علتی باید مع«گوید:  ایده نویسنده که می

خـدا   ه باشد، و بنابراین وقتی که در ایـن بحـث بـه   ولی داشتلکه خدا هم باید مع

» رسیم نباید از این سؤال باز ایستیم که معلول علت وجـودي خـدا کیسـت؟    می

نگـارش کتـابی تحـت     شـود کـه دسـت بـه     کند و همین تفکر موجب می تفکر می

بعـد بـر اسـاس بیـنش جـان       زنـد، واز آن بـه   می» چرا مسیحی نیستم؟«عنوان: 

واقع شامل اطالعات غلطی از قانون علـت و معلـول بـوده     استوارت میل که در

  پردازد.  انکار وجود خدا می است، به

گوید که هر علتی باید معلول داشته باشد، نه اینکـه   قانون علت و معلول می

هر چیزي که وجود دارد باید معلولی داشـته باشـد. تنهـا عـاملی کـه مسـتلزم       

لی سـبب وجـودي عامـل دیگـر     باشـد ـ عـام    وجود معلول است، یـک علـت مـی   

آید مبنی بر اینکه آیا وجود خدا مستلزم یـک   شود. بنابراین سؤالی پیش می می

ذات  و قائم به لیمعلول است؟ اگر او خود سبب وجودي خویش است، اگر او از

  معلول ندارد.  است،  پس نیازي به

د: کردند، یکی از آنها از دیگري پرسی دو پسر بچه کوچک با هم صحبت می
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خدا این درخت «دهد:  و پسرك دیگر جواب می» این درخت از کجا آمده است؟«

  »را درست کرده است.

  این دریاچه رو کی درست کرده؟ ـ

  خدا این دریاچه رو درست کرده؟ ـ

  ها رو کی درست کرده؟ این گل ـ

  ها را درست کرده. خدا این گل ـ 

  اي؟ خوب تو از کجا آمدهـ 

  خدا مراساخته.ـ 

  ، خدا رو کی درست کرده؟خوبـ 

  خودشو درست کرده. خودش خداـ 

  

رسد، ولی استدالل پسرك درست نیست، چونکـه   نظر می گفتگوي عمیقی به

اگـر خـدا بخواهـد خـودش را      زیـرا توانـد خـودش را بیافرینـد.     حتی خدا نمـی 

بیافریند، الزم است از پیش از خود وجود داشته باشد، و این حالت غیر ممکـن  

براین ما دوست نداریم بگـوئیم خـدا خـود آفـرین اسـت. هـیچ چیـزي        است. بنا

  ذات است.  تواند خود را بیافریند. خدا خود آفرین نیست، بلکه خدا قائم به نمی

تـرین عنصـر از ویژگـی خـدا،      ژرف و اعجاب انگیزترین این مسئله ما را به

افت ی aseityرساند. یکی از ویژگیهاي خدا اگر بتوانم توصیفش کنم در کلمه  می

ام که اکثر کسانی که الهیات  این نتیجه رسیده منظورم اینست که من به .شود می

اند  شنیدهناند احتماالً در طول زندگی خود این کلمه را   را در سطح فنی نیاموخته

ام تـا   بینم بسیاري از سالهاي زندگیم را فرصت داشته و اینجاست که وقتی می

مند شوم، احساس خوشایندي دارم. ولی  افع آن بهرهالهیات را بیاموزم و از من

کشد. منظورم اینست که فقط  بینم، ستون فقراتم تیر می وقتی که آن واژه را می

خواهـد   من منتقل می کند که از من می دیدن این واژه، چیزي را در مورد خدا به

و کند هـم اکنـون در یـک وضـعیت تـوأم بـا هیبـت         زانو درآیم، مرا وادار می به

هسـتی خـدا در    خـدا اشـاره بـه    aseityزانو درآیم زیرا که  احترام و پرستش، به
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باشد. اینست آنچـه کـه برتـري ذات متعـال را تعریـف       خودش و از خودش می

و این غیر قابل تصور است، غیر  ...گوید که خدا آفریده نیست، خدا کند و می می

  شود بیانش کرد. قابل تصور است... نمی

اگر چنـد   .میرم تنفس مرا براي چند دقیقه مسدود کنید، من می اگر شما  راه

اگر بـراي چنـد روز غـذا نخـورم،      .میرم آب دسترسی نداشته باشم، می روز به

میرم. زنـدگی مـا بسـیار شـکننده و      یا اگر یک مرض مهلک بگیرم، می .میرم می

کننـد.  توانند زندگی را نابود  مستعد پذیرش هر نوع امور ترسناکی است که می

تواند بمیرد. هیچ چیزي وجود ندارد کـه خـدا بـراي زنـده مانـدن       ولی خدا نمی

خود، بدان وابسته باشد. این همان موردي بود کـه قـبالً، وقتـی کـه گفـتم خـدا       

یک مورد خاص  بیان کردم. خودش دارد »زا«و  »در«قدرت راستین زیستن را 

کننده هستیم، بدین جهت که ما فاقد آن هستیم، بدین جهت است که ما بسیار ش

ترسیم، چونکه انسان هستیم وانسان یک مخلوق اسـت،    است که ما این همه می

توانسـتیم   کنیم قدرتی داشتیم که می ما موجودي وابسته هستیم، و ما آرزو می

خود را براي همیشه زنده نگه داریم، ولی ما ناتوانیم. اما خـدا چنـان قـدرتی را    

هر موجود دیگـري در او و از او اسـت. اینسـت کـه     در ذات خود دارد و قدرت 

کنـیم و حیـات    کنـیم و حرکـت مـی    در او ما زندگی می«گوید:  پولس رسول می

ذات اسـت،   است، و خدا و خدا تنهـا قـائم بـه    aseityو خدا ... و خدا تنها » داریم.

  قدرت جاودانه ماندن تنها و تنها در اوست.

کنـد کـه    کنم عقل حکـم مـی   فکر می پس اجازه بدهید خیلی سریع بگویم من

چنین جوهر و ذاتی با  چنان خواصی باید باشد، در غیر ایـن صـورت احتمـاالً    

 تواند وجود داشته باشد. اگر هر چیزي اینک موجود هیچ چیز در این جهان نمی

کـه هـیچ چیـز وجـود      ،ت نشانه اینست که هرگز زمانی وجود نداشته اسـت سا

داشت که مطلقاً هیچ چیزي نبـود، حـاال    نی وجود مینداشته باشد، زیرا اگر زما

  تواند وجود داشته باشد؟  چه چیزي می

میلیـون سـال پـیش     17پیـدایش جهـان در    هیچ! پس اجازه بدهید راجع بـه 

معنی خود آفرینی شویم، زیرا هیچ چیز  صحبت نکنیم، مگر اینکه وارد مقوله بی
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که هیچ چیزي نبوده است، حـاال   است  کند. و اگر زمانی بوده خود را ایجاد نمی

  توانست وجود داشته باشد؟  چه چیزي می

طور کلی هـم   هیچ چیز! نکته اینجاست، یک چیزي هست و اگر هر چیزي به

اینک وجود دارد، این قطعه گچ، کفش من، این اطاقی که در آن هستم، پس بدین 

داشت،  ن میباید قدرت بود طریقی، یک چیزي می معنی است که از یک جائی، به

باشد، در غیر ایـن   ي»بودن«باید  تا بر آن متکی بود. پس همیشه وهمه حال می

  بود.  نمی زصورت هیچ چی

یـا هسـتی   » aseity«گویم این قطعه گچ دست من  بدین جهت است که من می

اي  را در قطعـه  aseityتوانید این هسـتی را، ایـن    زند و شما نمی خدا را فریاد می

توانید، آن را در من ببینید. اینها چیزهـائی هسـتند کـه غیـر      نمی گچ ببینید، شما

اش منتقـل    آفریـده  تواند ازلیت خود را بـه  قابل انتقالند، درست مانند خدا که نمی

توانـد ازلـی باشـد. مـا      که آغازي داشته است در تعریف نمی هنماید، زیرا هرچ

م، ولی ما آن را از پیش ن ادامه دهیآ توانیم داراي حیات جاودانی شویم و به می

ایم (کسب آن شرایطی دارد ـ م) زیرا که هر یـک از مـا در روز خاصـی      نگرفته

ت در زمـره ویژگیهـاي غیـر قابـل      یـ ایم و مخلوقی ازلی نیسـتیم. ازل  متولد شده

  انتقال خدا است. 

خدا است، زیرا خدا هر چه که هست، هر که  که هسـت،   aseityبقاء همراه با 

شـود. مـا مخلوقـاتی     ار است و دگرگون نمیستودا بر بنیاد خود اازلی است. خ

اهی نتواند یک موجود الیت زمان و بی ثبات و ناپایدار. خدا نمی هستیم محدود به

  دیگري بیافریند. 

امور دیگـري اطـالق    اهی را بهنرانگی و الیتکزیرا گرچه ممکن است کلمه بی

تواند وجـود   اهی مینط یک موجود الیتنمود. (مثل فضا، عدد، و ... و ... ) ولی فق

اهی، و بنابراین نداشته باشد. این تناقض گوئی است اگر بگوئیم دو موجود الیت

ما می بینیم چگونه این خصوصیات خدا نشان مـی دهـد کـه او از مـا انسـانها      

خـاطر عظمـتش    متمایز است و بر ما برتـري دارد و بـر مـا اسـت کـه او را بـه      

کشیم. مـا   . ما در این جهان براي مایکل جوردن هورا میبستائیم و جالل دهیم
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اي از زمـان   کسانی کـه برتـري خـود را در برهـه     ها را به ها و مدال انواع نشان

کسـی کـه   حالیکـه   شـوند، در  کنیم و سپس فراموش می می تقدیماند  نشان داده

 خودش دارد و ازلی و ابدي است و تک تـک مـا مطلقـاً    ازو  درقدرت واقعی را 

او وابسته هستیم و باید قدردانی همیشگی خود را براي هر نفسی که در این  به

او ابراز بداریم، افتخار  و جالل شایسته را از مخلوقـات خـود    کشیم به دنیا می

فراوانی سزاوار آنسـت. کسـی کـه     دریافت نکرده است ـ جالل و تکریمی که به 

ت و عبـادت موجـوداتی   چنین متعالی و بیکران است شایسته سـتایش و اطاعـ  

  است که خود خلق کرده است.



  سیزدهم گفتار

  هاي قابل انتقال ویژگی

هاي غیـر قابـل انتقـال و     تفاوت بین ویژگی پیش نگاهی داشتیم به گفتاردر 

اي اسـت از    هاي غیر قابل انتقال خـدا نشـانه   قابل انتقال خدا و گفتیم که ویژگی

 یباشند، اموري مثـل بیکرانگـ   قات نمیمخلو سري بهتهستی و ذات خدا که قابل 

ی از این ئها ویژگی و جا حضور داشتن و داناي مطلق بودن    ت و در همهو ازلی

  دست.  

تعبیر پـولس رسـول در    اتفاق هم نگاهی کنیم به م بهیخواه می در این گفتار

خـوانیم:   افسسیان باب پنجم و از آیه اول، می در رساله به .افسسیان اش به نامه

کنید. و درمحبـت رفتـار نمائیـد، چنانکـه      ءخدا اقتدا پس چون فرزندان عزیز به«

خدا هدیه و قربـانی بـراي    مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را براي ما به

بینـیم کـه پـولس رسـول ایمانـداران را       دراین آیه می» عطر خوشبوي گذرانید.

کننـد. تنهـا راهـی کـه مـا      و یـا از او تقلیـد    ءخـدا اقتـدا   است که به  دعوت کرده

اي از مـوارد در طبیعـت و    توانیم از خدا تقلید نمائیم اینست که اگر در پـاره  می

ذات خدا سهیم هستیم، بتوانیم آن طبیعت و آن صـفات را از خـود ماننـد آینـه     

هـاي   م. بنابراین ایـن آیـه حـاکی از اینسـت کـه خـدا داراي ویژگـی       یبازتاب ده

باشند که ما  هـم   هائی می باشند، و آنها خاصیت یخاصی است که قابل انتقال م

  توانیم دارا باشیم و از خود نشان دهیم.  می

هـائی   ولی یک ویژگی در خدا هست که در مورد قابل انتقال بودن آن بحـث 

گویـد کـه خـدا مقـدس      ت خدا است، زیرا کتاب مقدس میشود، و آن قدوسی می

کنیم کـه کلمـه    کنیم، مشاهده می است. وقتی ما مفهوم تقدس خدا را بررسی می
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ذات و هم شخصیت خدا دارد و حـداقل داراي   بیان خدا هم اشاره به به» مقدس«

شخصی که  به» مقدس«اینکه  باشد. نخست دو معنی متفاوت در کتاب مقدس می

  شود.  بسیار مهم است اطالق نمی

دیدگاه اي است از عظمت و برتري او و از آن  در نگاه اول تقدس خدا نشانه

او در مادون و ماوراي هر چیز دیگري در کائنات اسـت. ازایـن دیـدگاه تقـدس     

باشد، زیرا تنها اوست کـه بـر    هاي غیر قابل انتقال خدا می خدا در زمره ویژگی

توانیم مقـدس باشـیم.    تمام مخلوقات برتري دارد و از این دیدگاه ما هرگز نمی

آن اشاره کرده اسـت   ب مقدس بهولی جنبه دیگري از تقدس وجود دارد که کتا

گویـد مخـتص خـدا     کتاب مقدس می وخلوص و پاکی خدا است،  و آن اشاره به

این مفهـوم از   است: کاملیت و افضلیت در حوزه معنوي و اخالقی و با توجه به

خواهـد کـه چـون او مقـدس      خصوص از مـا مـی   تقدس، خدا از مخلوقاتش و به

  »نچنانکه من مقدس هستم.مقدس باشید، آ«گوید:  باشیم، و می

شویم (از ایـن   القدس تازه می پیوندیم توسط روح مسیح می البته وقتی ما به

هـاي خـدائی تثلیـث در     شود و در میان جنبه القدس نامیده می دیدگاه روح، روح

نامیم، ولی از دیـدگاه کتـاب مقـدس، تنهـا      القدس می محاورة معمول آن را روح

نـام او   .باشـد)  ه پدر نیز چون روح مقـدس مـی  روح نیست که مقدس است، بلک

مقدس است و مطمئناً پسر ازلی او نیز مقـدس اسـت، ولـی یکـی از دالیلـی کـه       

جنبه سوم تثلیـث اینسـت کـه کـار      شود، با توجه به تأکید می» روح«روي کلمه 

ما  ايکار مسیح بر و اجراي نجات و آمرزش ۀه جانبسمرحله این اصلی او در 

نماید و عاملی است که براي تطهیر مـا در   ما را بازسازي می و عاملی است که

  کار است. 

مسیح  شباهت کند وما را به مرحله درما کار می القدس دراین ترتیب روح بدین

مخلـوق خودفرمـان داده    کند تا این خواسته خدا را که انجامش را بـه  ل میمتبد

نکه من مقدس هستم.باشید آنچنا مقدس«گوید می کهقق بخشد، درآنجااست،تح «  

مفهـوم دوم   اي قرار داریم ولی به بنابراین گرچه ما در وضعیت ساقط شده

تقـدس کــه آن را بیــان کــردیم، مقــدس هسـتیم، بــا ایــن وجــود از طریــق کــار   
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القـدس   اي از مراحل مقدس شدن توسط روح القدس در آمرزش، در مرحله روح

م و کـامالً تطهیـر شـویم و از    قرار داریم و منتظر روزي هستیم که جالل بیابی

  تمام گناهان شسته شویم، و در آن صورت است که مقلدان خدا خواهیم بود. 

اي معتقدند که آمرزش شامل مرحله الهی شدن ایمانـداران اسـت، ولـی     عده

من معتقدم که این نظریه با مسیحیت کتاب مقدس فاصـله دارد، و مـا حتـی در    

سـتیم و الـوهی نیسـتیم. مـا در آسـمان      وضعیت جالل یافته همچنان مخلوق ه

تطهیر شدن توسط روح القدس،  (بهشت) الوهیت نخواهیم یافت، ولی با توجه به

  یابیم.  جالل می

د رمـو در افسسیان، آنگـاه کـه    اش به موضوعی که پولس رسول در رساله

گوید، اینست کـه یـک ارزش ویـژه باعـث      مسئولیت ما مبنی بر تقلید از خدا می

کند که بتوانیم محبت را نشـان دهـیم و از    انسانی می ما را تبدیل به شود که می

گوید که خدا محبت است و محبت خدا چیزي اسـت   ما می سوئی کتاب مقدس به

که در ذات او تفسیر شده است و بخشی از ویژگـی معنـوي اوسـت کـه از مـا      

آن  دعوت کرده است آن را تقلید کنیم. بنابراین محبت یک ارزش است کـه خـدا  

  سري داده است.  تمخلوقات خود  بهرا 

محبت بورزید، خدا محبت اسـت، و محبـت از آن خداسـت و هـر کـس کـه       

بر اسـاس کتـاب مقـدس از خـدا      ،ورزد و آن هم محبتی از نوع آگاپه محبت می

تـوان آن را   محبت خدا یک ویژگـی او اسـت کـه مـی     متولد شده است. بنابراین

ن فرزندان خود دعـوت کـرده اسـت کـه چـون او      عنوا تقلید کرد و خدا ما را به

  محبت بورزیم. 

کنـیم، نیکـوئی خـدا هـم ویژگـی       هم چنین وقتی ما از نیکوئی صـحبت مـی  

دیگري است، یک ویژگی معنوي و اخالقی کـه از مـا دعـوت شـده اسـت آن را      

وضعیت ساقط شده انسان،  تقلید کنیم، گر چه از دیدگاه کتاب مقدس با توجه به

  ین ویژگی خدا بسیار سخت است. ا رسیدن به

یاد دارید که وقتی عیسی با آن جوان ثروتمنـد روبـرو شـد، آن جـوان بـا      

» اي استاد نیکو، چه کنم تا حیات جـاودانی یـابم؟  «او گفت:  کلماتی تملق آمیز به
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از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آن که کسی نیکو نیست «او گفت:  و عیسی به

ر مزامیـ ي دیگـري پـولس رسـول از قـول سـراینده      و در جـا » 1جز خـدا فقـط.  

نیکو کاري نیست، یکی هم نی. کسی فهیم نیسـت، کسـی طالـب خـدا     «گوید:  می

توانیم نیکـوئی خـدا را تقلیـد     ما نمی هبنابراین در وضعیت سقوط کرد» 2نیست.

را از خود منعکس نمـائیم.   ااي باشیم که این بعد از ذات خد کنیم و یا اینکه آینه

شویم  یابیم، خوانده می القدس تولدتازه می ن وجود وقتی که ما توسط روحبا ای

ذات و ارزش  تـوانیم بـه   القـدس مـی   تا در نیکوئی زیست کنیم، و بـا کمـک روح  

  جهانیان نشان دهیم.  به خدا را اي باشیم که نیکوئی نیکوئی دست یابیم و آینه

تـوان از   ان مثـال مـی  عنـو  هاي دیگري دارد که قابل انتقالنـد. بـه   خدا ویژگی

همیشـه بـر   اینکـه   شود خدا عادل است، یعنی عدالت خدا نام برد. اینکه گفته می

کند. وقتی از عدالت از دیـدگاه کتـاب مقـدس     ستی عمل میراساس صداقت و د

شود، منظور یک تصور مطلق یا قانون و شریعت مطلق نیسـت کـه    صحبت می

خدا خود را با آن وفق داده باشد.  در مادون و ماوراي خدا قرار داشته باشد و

بلکه عدالت از دیدگاه کتاب مقدسی همیشـه متـرادف اسـت بـا ایـده صـداقت و       

ذات خدا است. در الهیات، ما تقسیم بندي دیگري داریم ـ و   درستی و وابسته به

عبارت فنی التینی براي این دسته بندي استفاده کنم  از خواهم من در اینجا نمی

اي  م آن را چیزي بین صداقت درونـی و بیرونـی خـدا، کـه پـاره     میل نیست و بی

شود عدالت درونی خدا نامیدش و با عدالت ظاهري خـدا متفـاوت    اوقات هم می

اوت موجود اینست که وقتـی خـدا یـک عمـل ظـاهري انجـام       تفاست، بیان کنم. 

دهد، درست و بحق است. کار خدا همیشه درست  هر آنچه که انجام می دهد، می

  و بنابراین کار او منطبق با عدالت است.  است

شود، و دلیلش اینسـت کـه در کتـاب مقـدس      حاال مسئله مقداري مشکل می

همچنین برداشتی از عدالت وجود دارد و غالباً از رحمت و فیض تفکیـک شـده   

شاگردانم گفتم، هرگز در دعا از خـدا   است و همانطوري که در یک سمیناري به
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ن اگر چنین درخواستی کنید شاید دعاي شـما مسـتجاب   طلب عدالت نکنید، چو

  شود!  

اگر قرار بود خدا بر اساس عدالت خود با مـا رفتـار کنـد، همگـی مـا      چون 

خواهیم بر  ایستیم، از خدا می حضور خدا می شدیم. اینست که وقتی به نابود می

اساس رحمتش و فیضش با ما رفتار کند، که مـواردي هسـتند غیـر از عـدالت.     

لت خدا، بیانگر صداقت و درستی خدا است، و در اینجاست که خدا هیچ گاه عدا

کنـد، همچنـین از    ی که مرتکـب شـده اسـت تنبیـه نمـی     جرمانسان را بیشتر از 

کنـد. مـا ـ نـه ... بلکـه خـدا        کسانی که شایسته آنند، غفلت نمـی  اعطاي پاداش به

  شود.  عدالتی نمی کند و هرگز مرتکب بی همیشه با عدالت عمل می

کشم و نـام   من روي وایت برد تصویر یک دایره را می تصور کنید که حاال

توانـد   گذارم و هر چیزي که در خارج این دایره قرار بگیرد، می میآن را عدالت 

خواهم دایره دیگري پیرامون دایره اول  عدالتی نامیده شود. ولی حاال من می بی

قطعات مختلف تقسیم کنم. و این  به عدالتی بگذارم و آن را بکشم و اسمش را بی

خورد. دایره درونـی   ام می هاي آینده سخنرانی ددر کشم که به را بدین جهت می

شـود و هـر    عدالت است و دایره بیرونی آنچه هست که عـدالت محسـوب نمـی   

ها انواع  عدالتی ولی بی .چیزي که در این محدوده قرار بگیرد، غیر عادالنه است

ر ما از شفقت خدا در محـدوده دایـره بیرونـی صـحبت کنـیم،      مختلفی دارند. اگ

عـدالتی عصـیان    بـی  عدالتی است. عمل بـه  نشانه اینست که این شفقت نوعی بی

عنوان مثال خدا کاري  کانون و اصول راستی و صداقت است. اگر به ورزیدن به

خـوبی از   عدالتی شـده اسـت و ابـراهیم بـه     غیر منصفانه انجام دهد، مرتکب بی

آیا «گوید:  خدا می عدالتی  توسط خدا آگاه بود، در آنجائیکه به مکان ارتکاب بیا

چونکه خـدا داوري عـادل اسـت  پـس     » 1داور تمام جهان، انصاف نخواهد کرد.

انصـافی عمـل    آنجا که هرگـز در بـی   تمام داوري او بر طبق انصاف است تا به
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  شود.  کند و یا اینکه هرگز مرتکب بی عدالتی نمی نمی

شوند،   ارزش شفقت یا فیض خدا دچار اشتباه می در مورد علت اینکه مردم

ایم و آگاهیم که فـیض و   اینست که فیض معادل با عدالت نیست. اما ـ و ما دیده 

مرحمت خدا خارج از دایره عدالت است، ولی در ردیف و طبقه بندي امور غیـر  

رد. اگر خدا فیـاض باشـد،   منصفانه  قرار ندارد. اگر خدا مشفق باشد ایرادي ندا

گاه ما باید این خصـایص خـدائی را در خودمـان    دیدبد نیست. در واقع  از یک 

گسترش دهیم. حتی گرچه عدالت و شفقت یکسان نیستند و عدالت مرتبط است 

با صداقت، از سوئی گاهی ممکن است صـداقت شـامل شـفقت و فـیض باشـد.      

تعـادل قائـل شـویم اینسـت کـه      علت اینکه چرا الزم است بین عدالت و شـفقت  

صادق بودن و درست بودن مستلزم عادل بـودن اسـت، ولـی شـفقت و فـیض      

  تواند آنها را آزادانه عمل کند.  همیشه اموري هستند خاص خدا که خدا می

دا هرگز ملزم نشده است کـه  خکه مشفق باشد،  تخدا هرگز ملزم نشده اس

کنیم که خدا شفقت و فیض خود  چنین فکر می ما فیاض باشد. ولی در عین حال

ما بدهکار است. تصور ما از شفقت و فیض این چنین است و بـدین جهـت    را به

انگـاریم. اعمـال عـدالت ممکـن      ما شفقت و فیض خدا را با عدالت او یکسان مـی 

  ما باشد ولی شفقت و فیض خدا کاري داوطلبانه است.  است بدهی خدا به

فرضیه گزینش  به  اگر مثالً اته باشید، زیرخاطر داش این تفاوت را همیشه به

دارد، و یا اینکه  هر کسی روا نمی خدا بپردازیم، آنجائی که خدا شفقت خود را به

طور کامل از فـیض   هر کسی به و کند اعمال می یطریقه گزینش فیض خود را به

م، فکـر  یشـنو  ها را مـی  شود، ولی وقتی این حرف مند نمی نجات بخش خدا بهره

بسیار خوب، ایـن منصـفانه نیسـت، زیـرا بعضـی هـا از فـیض خـدا         «م: ینک می

یـک جـاي کـار اشـتباه      .شـوند  شوند و دیگران از آن محـروم مـی   مند می بهره

عـدالت خـدا را دریافـت     اي نه، هیچ جاي کار اشتباه نیست، چونکه عـده  »است!

بررسـی  بعـد دقیقـاً    گفتـار د را در مـور فیض او را و ما ایـن   اي کنند و عده می

خواهم که این را درك کنیم که عدالت خدا با صداقت  ولی اینک می .خواهیم کرد

  باشد.  درونی او مرتبط می
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ه پیش از عدالت درونـی و عـدالت ظـاهري و همچنـین از صـداقت      لحظچند 

خواهیم بدانیم معنی ایـن   درونی و صداقت ظاهري خدا صحبت کردیم. حاال می

کار او، اعمال ظاهري او  .دهد درست انجام میت چیست؟ خدا همیشه کار اعبار

همیشه مرتبط است با شخصیت درونی او.  بخاطر دارید که عیسی ایـن مـورد   

خـوبی   کـرد بـه   را وقتی که با شاگردانش در مورد درخـت فاسـد صـحبت مـی    

تواند میوه خوب ببـار آورد، میـوه    نمید او گفت که درخت ب .روشن کرده است

همین ترتیـب میـوه خـوب نتیجـه درخـت خـوب        و بهحاصل درخت بد است د ب

است. در درون و ذات خدا بدي وجود ندارد، خدا همیشه بـر اسـاس ذات خـود    

دهـد   کند و ذات او حق و حقیقت است. بنابراین هر کاري که انجـام مـی   عمل می

بحق است. اینست علت اینکه ما بین صداقت درونی و صـداقت ظـاهري تفـاوت    

دهد تفاوت  ن ذات خدا که او کیست و بین آنچه که انجام میشویم، و بی قائل می

  شویم.  قائل می

کند. ما گناهکـار نیسـتیم چونکـه     در مورد ما هم مصداق پیدا می سئلهاین م

یـک   .شـویم، چونکـه گناهکـاریم    شویم، بلکه ما مرتکب گناه مـی  مرتکب گناه می

لقـدس مـا را   ا عامل مخدوش در شخصیت درونی ما هست، حال، وقتی که روح

خـود را در تغییـر ظـاهري رفتـار آشـکار       ،کند، این تحـول  از درون عوض می

د، تا ظـاهر مـا بـا حقیقـت خـدا هماهنـگ شـود، چونکـه مـا مخلوقـاتی           ساز می

  شباهت خدا هستیم و استعداد  درست بودن را داریم.  به

ما با این ظرفیت خلق شدیم که آنچـه را کـه درسـت اسـت انجـام دهـیم و       

یق عدالت سلوك کنیم. میکاي نبی شریعت عهد عتیق رادر این آیـه کوتـاه   طر به

طلبد غیـر از اینکـه    خداوند از تو چه چیز را می«گوید:  خالصه کرده است و می

انصاف را بجا آوري و رحمت را دوست بداري و درحضور خداي خـویش بـا   

  1»ائی؟مفروتنی سلوك ن

 وباشـند   هاي قابل انتقال خدا مـی  دا و صداقت خدا ویژگیبنابراین عدالت خ
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  خداوند مارا دعوت کرده است آن را تقلید نمائیم. 

کنم و  اشارههاي قابل انتقال خدا  یکی دیگر از ویژگی خواهم به حال، من می

آن حکمت اوست، خدا نه تنها حکیم اسـت بلکـه تمامـت ذات او حکمـت اسـت ـ       

ق حکمـت او رفتـار نمـائیم. در واقـع     بـ اسـت کـه برط  واینک خدا از ما خواسته 

هاي نبوتی  بخش زشوند و ا بخشی از کتاب عهد عتیق ادبیات حکمتی نامیده می

گفـتم ایـن بخـش از     کتاب مقدس جدا مـی باشـند ـ گفـتم جـدا؟ ولـی بایـد مـی         

شـوند،   باشند و ادبیات حکمتی نامیده می هاي تاریخی و نبوتی متمایز می بخش

امیر، غزل غزلهاي سلیمان، ایـوب و نظـایر آن.   مزنظیر، امثال، جامعه، کتابهائی 

ما توصـیه شـده اسـت     اید. در آن کتاب به همۀ شما کتاب امثال سلیمان را دیده

 یاز دیـدگاه یهودیـان الزمـه اصـل    » 1ابتداي حکمـت تـرس خداونـد اسـت.    «که: 

ر واقـع  مهارت علمی نیسـت. د یک حکمت، خداگونه زیستن است، و حکمت تنها 

ه شده صیما تو ین حکمت و دانش تفاوت قائل شده است، و بهبکتاب مقدس در 

 و است دانش بیاموزیم و آن بسیار مهم اسـت ولـی بـاالتر از دانـش آمـوختن     

اینست که مـا   حکمتهدف از تحصیل  و تحصیل حکمت است. هدف از آموختن

کنـیم کـه خـدا از مـا      د زندگییدانائی از این نظر که بدانیم چگونه با ،دانا شویم

دهـد. حماقـت    اي از خودشان نمـی  راضی باشد. خدا هیچگاه تصمیمات احمقانه

در ذات خدا نیست و نه در رفتـار او. از سـوي دیگـر مـا پـیش از آنکـه مجهـز        

دانائی باشیم سرشار از نادانی هستیم، ولی حکمت یک ویژگـی قابـل انتقـال     به

عنـوان   ها است، و از مـا بـه   حکمت خدا است و خود خدا سرچشمه و منبع تمام

حکمت خود با خواهد اگر فاقد حکمت هستیم ازاو بطلبیم که  شخص مسیحی می

ما داده است، باشد کـه بتـوانیم چـون او     ر کند. او کالم خود را بهفکر ما را منو

  حکمت را بدست آوریم. 

                                                      

 10: 9امثال  .1



  چهاردهمگفتار 

  ارادة خدا

از آر. سـی.  «نـام   داشـتیم بـه   کوتـاه رادیـوئی    چندین سال پیش یک برنامۀ

نوشـتند و   سـؤاالتی کـه مـردم مـی     مدت پنج دقیقه به در آن برنامه به» بپرسید.

یش از هـر  بدادم. در میان سؤاالت مطرح شده  فرستادند، پاسخ می براي من می

توانم اراده خدا را براي زندگیم درك  سؤالی مردم پرسیده بودند که چگونه می

اصی که در زندگی مسیحائی خود صادق هستند و پـی  بدیهی است اشخ  ؟کنم

د طوري زنـدگی کننـد کـه مطیـع ارادة     نخواه اند خدا قادر مطلق است و می برده

خدا باشند، دوست دارند بدانند خدا از آنها انتظـار انجـام چـه کـاري را دارد و     

کنند، من معموالً در مـورد مفـاهیم متفـاوت     وقتی مردم از من چنین سؤالی می

کنم. وقتـی کـه شـما     سخنرانی می در کتاب مقدس شروع به» ارادة خدا«ارت عب

خـواهم بـدانم، شـما در     خواهـد، مـنهم مـی    خواهید بدانید خدا از شما چه می می

ایـن   کنید؟ ولی قبل از اینکه به هاي ارادة خدا صحبت می مورد کدام  یک از جنبه

سفر تثنیه جلب کنم. تثنیه  بخشی از مورد بپردازم، اجازه بدهید توجه شما را به

کـنم   اي بسیار مهم است کـه مـن فکـر مـی     فصل بیست و نهم آیه نهم و این آیه

ما آن را حفظ کنیم، مخصوصاً وقتی که با چنـین سـؤاالتی در      الزم است همۀ

رابطــه بــا ارادة خــدا بــراي زنــدگی خودمــان ســرو کــار داشــته باشــیم. حــاال 

خـداي مـا    وههیمخفی از آن  چیزهاي«م: یانوخخواهم این آیه را براي شما ب می

ابد از آن مـا و فرزنـدان مـا اسـت تـا جمیـع        است و اما چیزهاي مکشوف تا به

  » عمل آوریم. ت این شریعت را بهاملک

وع بسـیار مهمـی   موضـ حال چرا این آیه در کتاب مقدس قـرار دارد. خـود   



138  دھابنیا

توسط  که ده فرمان است. کتاب تثنیه دومین کتاب شریعتی عهد عتیق است و به

کند. در پایـان گـزارش    مردم اعالم نماید، اشاره می به تاموسی داده شد  خدا به

دو ارادة مجـزا تعبیـر نمـوده     یابیم که ارادة خدا را به اي می اعطاي شریعت، آیه

  است: اراده پنهان و ارادة مکشوف، حال بیائید دقایقی چند روي آن تفکر کنیم. 

ــه و گــران اصــالح ــوتر درخ  ب ــین تفــاوت مــورد صــوص ل   هکــ را آنچــه ب

Deus absconditus   وDeus revelantus اند. حـاال مـا هـم     ، می نامیدند، صحبت کرده

متفاوتی صحبت کنیم، و  يانداز همین زمینه ولی در چشم خواهیم در تقریباً می

شناخت محدود ما از خدا، فاقد یـک شـناخت فراگیـر از خـدا      بگوئیم با توجه به

گوئیم که خـدا همـه    کنیم و می تیم. ما در مورد عدم شناخت خدا صحبت میهس

چیز را بر ما مکشوف نکرده است تـا امکـان کـافی را بـراي شـناخت خـودش       

ات خود براي این جهان و مـواردي نظیـر آن   یبرایمان فراهم کند. یا در مورد ن

دا نامیـده  ما نگفته است و ایـن دسـته از ابهامـات اراده نامکشـوف خـ      چیزي به

نامیـده مـی شـود و      Deus absconditusخـدا   ،. ارادة پنهان یا نامکشوفندا شده

  اموري هستند که خدا آنها را بر ما آشکار نکرده است. 

را در تاریکی رها نکرده اسـت کـه بـا چشـمانی بسـته       ما با این وجود خدا

ما گریختـه   دنبال درك خدا بگردیم. اینطور نیست که خدا از کورمال کورمال به

طور کلی خود را پنهان کرده باشد و هیچ چیزي را در مورد خودش  باشد و به

بر ما آشکار نکرده باشد. برعکس، مورد دیگري هم وجود دارد که لـوتر آن را   

Deus revelantus برما مکشوف شده است.   کهخدا ارادة نامیده است ـ بخشی از  

خـداي   یهوهچیزهاي مخفی از آن «گوید:  این بخش از آیه در این رابطه می

حـال   .نـامیم  ة پنهان خـدا مـی    موردي است که آن را اراد که اشاره به» ما است.

کنـیم، در ذهـن خـود آن     معموالً وقتی که ما دربارة ارادة پنهان خدا صحبت می

کنیم که اراده اجرائی خدا است و وقتی مـردم از مـن    را تصور می اي نوع اراده

بـه خـاطر داشـته    «گـویم:   مـی » ادة خدا براي زندگی من چیست؟ار«پرسند:  می

هاي مختلف اسـتفاده کـرده    از راه “ارادة خدا”باشید که کتاب مقدس از عبارت 
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  »  است.

کنیم، اراده اجرائی خدا اسـت و   اولین طریقی که ما از اراده خدا صحبت می

ا تحقـق مـی   اي است که خدا شخصـاً و بـا قـدرت آن ر    ارادة اجرائی خدا، اراده

بخشد و بعضی اوقات ارادة مطلق خدا و بعضی اوقات هم ارادة خدائی نامیـده  

و آن  ،طور معمول ما دربارة ارادة اجرائی خـدا صـحبت مـی کنـیم     شود. به می

ن آکند که چیزي واقـع شـود،    بدین مفهوم است که وقتی خدا با قدرت مقرر می

از پیش تعیین شدة خدا صحبت  ةامر باید واقع شود. کتاب مقدس بارها از اراد

کنـد کـه مسـیح بایـد      عنوان مثال آنجا که خـدا از ازل مقـرر مـی    کرده است. به

بایـد تحقـق    مـی  هدراورشلیم و در روز مخصوصی در تاریخ بمیـرد. ایـن اراد  

، چون خدا آن را مقرر کرده است و تحقق یافت. اینسـت ارادة اجرائـی   فتیا می

اي که خدا با قدرت محـض خـودش آن را    اراده کنیم ـ  خدا که از آن صحبت می

واقع شود. وقتی خدا مقرر  دبای و توان ایستاد در مقابل آن نمی و دهد جام مینا

شـد، روشـنائی    وجود آمد. غیر از این نمـی  وجود آید، جهان به کرد که جهان به

اینسـت   .و شـد » 1روشنائی بشـود. «توانست حادث نشود چونکه خدا گفت:  نمی

  جرائی خدا. اراده ا

ن آخواهیم درباره سـیماي دیگـري از ارادة خـدا صـحبت کنـیم و       حال می

توانـد واقـع نشـود     اراده مقرراتی خدا است. فهمیدیم که ارادة اجرائی خدا نمـی 

شـود، بلکـه در همـۀ     ولی ارادة مقرراتی خدا نه تنها با مقاومـت مـا مواجـه مـی    

دة مقرراتـی خـدا اشـاره    دوران ها با مقاومـت انسـان مواجـه شـده اسـت، ارا     

خدا است، اشاره به فرامین خدا اسـت. اراده خـدا و فرمـان     شریعت یا قانون به

  اینست که شما نباید غیر از او خدائی دیگري داشته باشید.  خدا مبنی بر

تـوانیم ارادة خـدا را بـراي     چگونـه مـی  «پرسند:  حال، وقتی مردم از من می

شما در مورد چه چیزي صحبت «گویم:  میآنها  من به» زندگی خودم درك کنم؟

                                                      

  3: 1پیدایش  .1
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ارادة پنهان خدا؟ اگـر   یا ازکنید؟  کنید؟  آیا از اراده مقرراتی خدا صحبت می می

کنید، اولین چیزي که باید در مـورد ارادة پنهـان    از اراده پنهان خدا صحبت می

و وقتـی  »  خدا بدانید اینست که نامش روي خودش است و فـاش نشـده اسـت.   

خواهـد چگونـه    فالن موضوع خدا از من مـی  با در رابطه«گویند  می من مردم به

تـوانم   ام ولـی نمـی   از کجا بدانم؟ من الهیات آموخته«گویم:  من می»  رفتار کنم؟

توانم انجام دهم خواندن کالم خدا اسـت و   فکر خدا را بخوانم. تنها کاري که می

شـود و ایـن    آشـکار مـی  اراده خدا بـر مـن     آموزم، در هر آنچه از کالم خدا می

کوشم آنچـه را کـه خـدا در ایـن کتـاب       ام و می عهده گرفته اي است که به وطیفه

ولی اگر در رابطه با ارادة پنهان خـدا از مـن    .بندي کنم آشکار کرده است، طبقه

ایـن خـاك هسـتم و     اید زیرا من یک انسان و متعلق بـه  پرسید، اشتباه گرفته می

ینکه خدا چه چیزي در فکر خـود دارد و فـاش نکـرده    هیچ ایدة زمینی مبنی بر ا

  »است، ندارم.

وقتی خدا دهان مبارك خود را بسـته  « :لوین دراین مورد گفته استاجان ک

وقتـی خـدا دهـان     :تکـرارش کنیـد  » دارم. است، من هم دست از کنجکاوي برمی

دارم. حـاال اگـر    مبارك خود را بسته است، مـن هـم دسـت از کنجکـاوي برمـی     

هیم ســخنان کــالوین را درقالـب امــروزي بیــان کنـیم چیــزي شــبیه ایــن   بخـوا 

مـن نـدارد.  و امـا شـما ـ اینکـه مایـل         گوئیم که: ارادة پنهان خدا، ربطـی بـه   می

خواهید بدانید خدا از شما چه  باشید، و می درك ارادة خدا در زندگی خود می به

ت. شـاید خـدا   انتظاري دارد، موردي جالب و حتی یک نوع فضیلت اخالقی اسـ 

یک نقشۀ کامالً مخفیانه براي زندگی شما دارد که مطلقاً الزم  نیست در مـورد  

خدا همزمـان شـما را هـدایت کنـد و راه را      است آن کنجکاوي کنید، ولی ممکن

شما نشان دهد. دوباره بگویم. هـیچ اشـکالی نـدارد در طلـب هـدایت خـدا و        به

یم. و همین طلب هـدایت اسـت کـه    القدس در زندگی خودمان باش راهنمائی روح

خواهند  دارد که از من سؤال کنند. مردم با طرح این سؤاالت نمی مردم را وا می

شان پیشگوئی شود، چونکه پیشگوئی از نظر کتـاب مقـدس نهـی     نوعی آینده به
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شده است. ولی در ما این اشتیاق غیر خدائی وجود دارد که از آینـدة خـود بـا    

هیم پایان را در آغاز ببینیم، ولی چنین درخواسـتی غیـر   خوا خبر باشیم. ما می

مـا   خدا و کـار  خدائی است و نباید آن را مطرح کنیم. این کاري است مربوط به

نیست که پایان را در آغاز بدانیم. و بدین جهت است که خـدا در کتـاب مقـدس    

، خواهند از طرق نامشروع مانند رمل و اسـطرالب  کسانی که می طور جدي به به

دهـد.   پیشگوئی، فال ورق، و اینگونه کارها، امور آینده را کشف کنند، اخطار می

  چنین کارهائی براي ما که مسیحی هستیم مجاز نیست.  مبادرت به

گوید؟ در صورتی که  خدا  ولی کتاب مقدس در مورد راهنمائی خدا چه می

را راهنمـائی   را بشناسیم و در تمام زمینه ها از او کمک بطلبـیم، او چگونـه مـا   

شناخت خـدا   به منوطالً امدهد. ولی هدایت خدا  ک کند؟ او راه ما را نشان می می

از طریق کالم خدا و آموختن ارادة خدا براي زندگی خودمـان و همچنـین عـدم    

باشـد.   تمرکز بر روي ارادة اجرائی خدا و تمرکز روي ارادة مقرراتی خـدا مـی  

ا براي زنـدگی شـما چیسـت، اجـازه بدهیـد      خواهید بدانید ارادة خد اگر شما می

گویـد ارادة   گوید. کتـاب مقـدس مـی    بگویم که کتاب مقدس در این مورد چه می

من هم «خدا براي زندگی شما اینست که مقدس باشید. حتماً شما خواهید گفت: 

کجـا   کـار بـه   پیـداکردن خواهد براي  خواهم بدانم خدا می دانم. من می این را می

خواهـد بـا کـدام     سانفراسیسکو و یا اینکه خدا می ند بروم؟  یا بهلکلیو بروم؟ به

آیا خدا می خواهد من با جنی ازدواج کنم یا بـا   یک از این دخترها ازدواج کنم؟

» اراده خدا اینست که تو مقدس باشی.«گویم  و من باز هم می» مارتا یابا هلن؟ 

ونی کـه خـراب شـده    صبر کن ببینم، مثل صـفحۀ گرامـاف  «ید: ئگو هم می شماو 

دانـم، مـن    کنی. من که بهت گفـتم ایـن را مـی    باشد مرتباً این حرف را تکرار می

اوهـایو   خواهم بدانم اراده خدا در مورد پیدا کردن کار براي من چیست؟ بـه  می

خواهد با کدامیک از ایـن دختـران ازدواج    کالیفرنیا، و یا اینکه خدا می بروم یا به

اجـازه بدهیـد کـه بگـویم کـه      «گـویم:   و من مـی »  دختر؟ کنم؟  این دختر، یا آن

چگونه تشخیص دهید، کدامیک براي ازدواج مناسبند، و کدام شغل مناسب شما 
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است. آنچه که الزم است انجام دهید اینست که با دقـت ارادة مقرراتـی خـدا را    

ا یاد بگیرید، شریعت خدا را بیاموزید و اصولی را که باید زندگی روزانه خود ر

مرد خـدا شـب   «گوید که  امیر میمزچرا سراینده » بر آن قرار دهید، فرا بگیرید.

به مشورت شریران نرود «؟ زیرا کسی که »کند و روز در شریعت خدا تفکر می

راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزاء کننـدگان ننشـیند، رغبـت او در     و به

اشـتیاق او   ،»1کنـد  مـی  شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکـر 

مثـل  «و  کنـد  شریعت خدا فکر مـی  درك ارادة مقرراتی خدا است وروز وشب به

درختی نشانده نزد نهرهـاي آب خواهـد بـود کـه میـوة خـود را در موسـمش        

  2»کند، نیک انجام خواهد بود. دهد و هر آنچه می می

بایـد   خواهید بدانید که چـه شـغلی را بایـد انتخـاب کنیـد،      حال اگر شما می

ایـن   عنوان مثـال بـه   اصول کتاب مقدس داشته باشید، و شاید به احاطه کافی به

و  هم است شما یک تجزیـ الزشما بگوید  نتیجه برسید که مکاشفه آشکار خدا به

دنبـال کـاري    هاي خود بنمائید و سپس به تحلیل هوشیارانه از عطایا و توانائی

را هم هوشیارانه تجزیه و تحلیل  شما پیشنهاد شده است و آن کار بروید که به

بنمائید و بنابر مقتضیات آن شغل و با هدایت خدا متوجه شـوید کـه آن شـغل    

هاي شـما باشـد... بعـداً چـه خواهیـد       طور کامل مناسب با عطایا و توانمندي به

اراده خدا اینست که شما دنبال آن شـغل   ؟ارادة خدا در این مورد چیست کرد؟

ارادة خدا اینسـت کـه    فکر کار دیگر باشید؟ نست که شما بهنروید؟ ارادة خدا ای

هاي شغلی تطبیـق دهیـد. و درك    شما حرفه خود را و دعوت خود را با فرصت

 بلکـه  ،رمـل و اسـطرالب   این اراده مستلزم اقـدامی فراتـر از متوسـل شـدن بـه     

  قانون خدا در رابطه با امور مختلف زندگی است.  متوسل شدن به

خترانی که قصـد داریـم بـا یکـی از آنهـا ازدواج کنـیم چـه        حاال در مورد د

کتاب مقدس رجوع کنید و آنچه را که درباره  یم؟ بسیار خوب!  باید شما بهئبگو

                                                      

 3ـ  1: 1مزامیر  .1
 3: 1مزامیر  .2
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موجب آن خدا یک ازدواج را برکـت   نکاتی که به ازدواج گفته است بخوانید، و به

اول اینکـه  سه نتیجه برسید.  دهد، توجه کنید. وقتی چنین کنید ممکن است به می

همۀ آن دختران با مقتضیات کتاب مقدس منطبـق هسـتند. بنـابراین کـدامیک را     

کنید؟ پاسخ این سؤال آسـان اسـت. کـدامیک را بـراي      براي ازدواج انتخاب می

کنید؟  چونکه همۀ آنها مورد تأئید ارادة مقرراتـی خـدا قـرار     ازدواج انتخاب می

خواهید ازدواج کنیـد. شـما در    که می اند، پس شما آزاد هستید با هر کدام گرفته

بر اساس آنچه کـه خـدا مقـرر کـرده اسـت ازدواج       هاینجا آزادي کامل دارید ک

ارادة  ان است ازدواج کنید و کاري بـه تکنید و یا بر اساس آنچه که دلخواه خود

پرسـید:   خدا نداشته باشید. زیرا اگر شما نگران ارادة پنهان خـدا هسـتید و مـی   

» ست؟ آیا من دارم ارادة خدا را انجام مـی دهـم؟  یندا در مورد من اخ ارادة آیا«

توانید خـارج از ارادة   پرسید هرگز نمی اگر شما در مورد اراده مقرراتی خدا می

گویم جستجوي ارادة پنهان خدا کار ما نیست و  دداً میجمقرراتی باشید. ولی م

به گفتار بعـد  کنم  شنهاد میپی ...اراده پنهان خدا برد شود پی به تنها راهی که می

  ارادة پنهان خدا براي امروز چه بوده است. توجه کنید تا بدانید 

چـه   ناولی فردا نخواهید دانست که ارادة پنهـان خـدا بـراي فـرداي دیگرتـ     

دهد. باز هـم   یرا که اراده پنهان خداست  و نامش این را نشان میز ،خواهد بود

در حالیکـه   مان بـدانیم، در  خدا را براي آیندهخواهیم ارادة  ما می :کنم تکرار می

هـم   کتاب مقدس تأکید بر درك ارادة خدا براي این لحظه و این روز اسـت و آن 

  شود.   بر مبناي احکامش، ممکن می

چیزهـاي مخفـی از آن   «برگـردیم:   29: 29سفر تثنیـه   حال بیائید دوباره به

هـیچ یـک از    خدا ربطـی بـه   گویم ارادة پنهان وقتی که می» خداي ما است. یهوه

ولـی چیـز دیگـري هسـت کـه مـا        ،خواهم گستاخی کرده باشم شما ندارد، نمی

خـدا از آن خـدا    پنهـان  که ارادة ـ  یم ـ با اطمینان تمام ئتوانیم با اطمینان بگو می

گـویم   است و شما و من حق تصرف در آن را نداریم. بدین جهت است کـه مـی  

ن ما نیست بلکه از آن خدا است. امـا امـوري کـه    ما ندارد زیرا که از آ ربطی به

ن ما است و خدا خواسته است بخشی از مقاصـد پنهـان   آآشکار شده است، از 
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کند. این  ی خویش را بر ما آشکار کند. او از رازها پرده برداري مینو امیال نها

شود، آشکاري کـه زمـانی    یعنی مکاشفه. مکاشفه از بطن امور نهانی شکوفا می

مردمش داده  برکت غیر قابل بیان را به این و اینک خدا از اینکه، بوده استنهان 

مـن از   .، شادمان استاست، و آن را از طریق کالمش با ما در میان نهاده است

اســتفاده کــردم زیــرا اگــر بخــواهم شــهادتی بــدهم،  »درمیــان نهــادن«عبــارت 

سـپس دیـدگاهم را   .» اجازه بدهید یک چیز را با شما در میان بگذارم«گویم:  می

نهم خواه اینکه شما بخواهید و خواه نخواهیـد   ن را در میان میآکنم و  بیان می

دادن اسـت و   مفهـوم  بـه  »در میان نهـادن «از ابتدا در آن سهیم شوید. در اینجا 

هـاي او سـهیم شـود و از آن     دهـد کـس دیگـري در دانسـته     اجازه مـی گوینده 

خودش است چیزهائی  خدا از آنچه که متعلق به ها استفاده کند. بنابراین دانسته

خدا اسـت، امـا    هاي ما از طریق مکاشفه دقیقاً متعلق به دهد.  دانسته ما هم می به

و بـدین جهـت اسـت کـه     .» مبخش آن را تو می مناین ... مال تو. «گوید:  خدا می

امـا  موسی گفته شد،  خدا به گوید امور مخفی و متعلق به نویسنده سفر تثنیه می

مـا بلکـه    و نه تنها متعلق بـه  ما است آنچه را که خدا آشکار نمود دیگر متعلق به

  هاي ما است.  فرزندان ما و نسل متعلق به

بینیم تمام هم و غم موسی  سفر تثنیه برگردیم و در آنجا می دوباره به اینک

ا ه از دانـائی ر حصـ اینست که این امور غیر قابل بیان و متبارك خـدائی را، آن  

فرزنـدان و نیاکـان مـا     ما بلکه به برگرفته و نه تنها به دکه خدا آن را از فکر خو

موضوعی که در کتـاب خـود شـدیداً بـر روي آن      هد ـ ما نشان د داده است، به

پرسیم چرا؟ چرا ما باید تمام کلمات شریعت را انجام  تأکید کرده است. حال می

اش  ز طریـق اراده مقرراتــی دهـیم؟ مشـاهده کــردیم  کـه اراده مکشـوف خــدا ا    

شود تا کاري انجـام  دهـیم. چـه     ما آشکار می شود و این مکاشفه به آشکار می

  کاري؟ که مطیع باشیم.

تم داشـته باشـیم. بـا    گفحاال اجازه دهید مرور مختصري بر آنچه تا کنون 

بسـیاري از   هو چه از طریـق نامـ   تلفنیاین مقدمه شروع کردم که چه از طریق 

» تـوانم ارادة خـدا را بـراي زنـدگی خـودم بـدانم؟       چگونـه مـی  «ند: پرسـ  من می
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توانم شریعت و قانون خدا را  چگونه می«پرسند  خواهم بپرسم چرا آنها نمی می

دانند چه کار باید انجام  زیرا خود از پاسخ سؤال خودشان آگاهند و می» بدانم؟

رجوع کننـد. فقـط   کتاب مقدس  دهند تا شریعت خدا را بدانند. فقط کافی است به

در  کافی است قانون خدا را بیاموزند. ولی ایـن یـک سـؤال درجـه اول نیسـت.     

سـادگی   پرسد. چونکـه شـریعت خـدا بـه     واقع هیچ کس چنین سؤالی از من نمی

اي متفاوت مطرح نمـود:   گونه توان این سؤال را به ولی می ،قابل دسترسی است

و بسیاري هستند که نگـران ایـن   » توانم شریعت خدا را انجام دهم؟ چگونه می«

  باشند، گرچه تعدادشان زیاد نیست.  مورد می

طریقـی   به» توانم ارادة خدا را بفهمم؟ چگونه می«پرسند:  اما وقتی مردم می

باشـد.   اي است که مقدور نمی خواهند از آینده خود آگاه شوند و آنهم مسئله می

ه کـه خـدا چـه چیـزي را مجـاز      خواهید ارادة خدا را با این دیدگا گر شما میاو 

از چـه طریقـی شـما را برکـت      و شـود  از چه چیزي خوشنود می و کرده است

رسـید کـه آن واضـح و     ارادة مقرراتی خدا مـی  آنگاه است که بهبدانید، دهد،  می

  روشن است و آن شریعت اوست. 

کنیم و شریعت  تند نرو ... ما در عهد جدید زندگی می«احتماالً خواهید گفت: 

هـاي اساسـی اسـت.     ها و ارزش این یکی از دیدگاه» عهد عتیق است. مربوط به

قابـل اجـراء    گفتم که شریعت عهد عتیق براي مسیحیان عهـد جدیـد   من باید می

هائی از شریعت عهد عتیـق در مسـیحیت عهـد     باشد ـ بدیهی است که بخش  نمی

شـته باشـید کـه    خـاطر دا  خوبی آگاهیم. ولـی بـه   ما این را به و گنجد نمی جدید 

شریعت در عهد عتیق ذات خدا را آشـکار کـرده اسـت و شـریعت آنچـه را کـه       

عنوان  مردم نشان داده است. بنابراین من به شود، به موجب خوشنودي خدا می

خواهم بدانم چه چیزي موجـب خوشـنودي    یک مسیحی عهد جدید وقتی که می

بات ه بعضی از آن مصوعهد عتیق را بیاموزم، و گرچ عشود، باید شرای خدا می

در عهد جدید تکرار نشده است، ولی مکاشفه خدا در عهد جدید هم ادامـه یافتـه   

است و اگر من بدانم کـه شـریعت خـدا چیسـت، ارزش بزرگـی اسـت، چراکـه        

  باشد.  هاي من روشنائی می هاي من نور، و براي راهیاپشریعت خدا براي 
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ة خـدا را در مـورد    واهم اراداگر من در تاریکی قدم بردارم و در ضمن بخـ 

من نشان دهـد   یک چراغ دارم تا راه را به خودم بدانم در گام اول نیاز به  زندگی

مـن بنمایانـد، آن    روم، اگر نیازمند چراغی هستم کـه راه را بـه   که کجا دارم می

  چراغ کجاست؟ آن چراغ شریعت خدا است، آن چراغ ارادة مقرراتی خدا است. 

خداي مـا اسـت و امـا چیزهـاي      یهوهن آچیزهاي مخفی از «بازهم بگوئیم: 

چرا؟  باشد که ما تمـامی کـالم   » ابد از آن ما و فرزندان ما است. مکشوف تا به

خدا را انجام دهیم. ارادة خدا اینست که ما هر کلمه خدا را که از دهانش صـادر  

  شده است، اطاعت کنیم. 



  دهمپانز گفتار

  مشیت

هاي عهد جدیـد در میـان مـردم مسـیحی بیانیـه       شیکی از مشهورترین بخ

دانـیم کـه    و مـی «گویـد:   است کـه مـی   28: 8رومیان  پولس رسول در رساله به

انـد،   حسب ارادة او خوانـده شـده   دارند و به جهت آنانی که خدا را دوست می به

  » باشند. همه چیزها براي خیریت (ایشان) با هم در کار می

آورد میزان اعتمادي  هیجان می دن این آیه مرا بها خوانبیکی از مواردي که 

دهـد. پـولس    است که پولس در هنگام نوشـتن ایـن کلمـات از خـود نشـان مـی      

ارم که همه چیزها سرانجام خوب خواهـد  ومن مطمئن و امید«ننوشته است که: 

جهت آنانی که خدا را دوست دارند و  دانیم، که به و می«که نوشته است: بل ،»شد

اند، همه چیزها براي خیریـت (ایشـان) بـا هـم در      رادة او خوانده شدهحسب ا به

منظورم اینست که او با یک اعتماد رسالتی در مورد یک نظریه »  باشند. کار می

 کـه  کنـد  که براي زندگی مسیحائی بسیار بنیانی و اساسی اسـت، صـحبت مـی   

از سـوي  دهـد. ولـی    د آرامـش بزرگـی مـی   نهر کس که آنرا بخوا گمان من به به

میزان اطمینان ابراز شده بـه   از دیگر ترس من اینست که در این عصر و زمانه

وسیله پولس رسول در کلیساهاي ما و جوامع مسیحی ما، بسیار کاسته شـده  

است و یک تحول تکان دهنده در فرهنگ ما در رابطه با شناخت ما از حکومـت  

  وجود آمده است.  و پادشاهی خدا، به

ایـد سـریال کوتـاه     ا در این سـالهاي اخیـر فرصـت داشـته    بعضی از شماه

ــون تماشــا کنیــد. یکــی از تکــان دهنــده   ــرین  جنگهــاي اســتقالل را در تلویزی ت

پرداخت که  هائی می خواندن نامه هاي این سریال آنجائی بود که گوینده به بخش



148  دھابنیا

  جا مانده بود.  ها، به از سربازان دوطرف در جنگ بین ایالت

در کـوران   ،خانواده، عزیزان، همسران، مادران، پـدران  ب بهها خطا این نامه

ها صحبت  ترس و ها ها از نگرانی جنگ نوشته شده بودند. سربازان در آن نامه

اما زنـدگی مـن در   «ها آمده بود که:  ی با این وجود در اکثر نامهلو ،کرده بودند

را  قـرار دارد و مـن روح و جسـم خـود     خیر انـدیش  و دستان یک خداي خوب

نام یک  یک زمان وقتی که نیاکان ما این کشور را بنیان نهادند،» ام. او سپرده به

همان شهري که اکنون مرکز ایالت ردآیلند  (مشیت) نهادند، Providenceشهر را 

دهـد؟   خرج می است. ولی چه کسی در روزگار ما و فرهنگ ما چنین ابتکاري به

شده اسـت و ایـن وضـعیت اسـف بـار      ایدة کلی مشیت الهی از فرهنگ ما محو 

  است.  

روش هائی فکر می کنم که متفکـرین سـکوالر، بـر جوامـع کلیسـائی       من به

ها این دیدگاه جهانی است مبنی بر اینکه هـر   اند. یکی از این روش هجوم آورده

اگـر وجـود    ـ  هاي طبیعـی اسـت و خـدا    شود، بر اساس علت چیزي که واقع می

دهد، در مادون و ماوراي تمـام وقـایع قـرار دارد و    داشته باشد و کاري انجام 

گر در آسمان اسـت و شـاید هـم وقتـی ریشـه کـن شـدن مـا را          تنها یک نظاره

حالیکـه   او هیچ کنترل آنی بر وقایع و اتفاقات نـدارد. در  !کشد بینید هورا می می

اند که این زمین دنیاي پـدر   مسیحیان کلیسا در تمامی قرون همیشه معتقد بوده

  ا است و سرنوشت انسان و جوامع انسانی در نهایت در دستان او قرار دارد. م

 28: 8رومیان  اش به اي است که توسط پولس رسول در نامه این همان ایده

دانیم همـه چیـز    یک شناخت قطعی از مشیت الهی: ما می ـ  بسط داده شده است

اند، در  دعوت شده براي خیریت کسانی که خدا را دوست دارند، و طبق ارادة او

از قبل شناخت، ایشان را نیز  زیرا آنانی را که«افزاید:  کار است و بالفاصله می

از  صورت پسرش متشکل شـوند، تـا او نخسـت زاده    از پیش معین فرمود تا به

ایشان را هـم خوانـد و    ،فرمود معین برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل

را نیز عادل گردانید و آنـانی را کـه عـادل گردانیـده     آنانی را که خواند، ایشان 
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   1»ایشان را نیز جالل داد.

  گیري کلی برسیم زیـرا پـولس مـی افزایـد:     یک نتیجه من حاال می خواهم به

سلطه و حاکمیـت خـدا و    پاسخ و واکنش ما به» این چیزها، چه بگوئیم؟ پس به«

ر زنـدگی مـا تحقـق    این واقعیت کـه او هـدف الهـی خـود را در ایـن جهـان ود      

بخشد، چگونه باید باشد؟ واکنش ما چگونه باید باشد؟ واکنش دنیا اینسـت:   می

هـاي خوشـایندي نیسـتند، آنهـا را      ها را بشـنوم، حـرف   خواهم این حرف نمی« 

بینـیم:   سـؤال خـودش مـی    در اینجا پاسخ پولس رسول را  بـه »  دوست ندارم.

هرگـاه خـدا بـا مـا اسـت      «اینسـت:  پاسـخ او  »  این چیزها، چه بگوئیم؟ پس به«

ضدما؟ او که پسر خود را دریغ نداشـت، بلکـه او را در راه جمیـع مـا      کیست به

بـر  مـا نخواهـد بخشـید؟ کیسـت کـه       تسلیم نمود، چگونه با وي همه چیز را به

برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشـان  

دسـت راسـت خـدا هـم      بلکه نیز برخاست، آنکه بـه  فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد

محبت مسیح جـدا سـازد؟    زکند؟ کیست که ما را ا هست و ما را نیز شفاعت می

افزایـد:   سپس می»  آیا مصیبت یا دلتنگی یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟

  2»بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم.«

ارهاي کوتـاه کلیسـاي کهـن کـه چکیـده      عشـ یکـی از   یم؟ئچه بگو بنابراین

» Deospronobis»  باشد با این عبارت بیان شده اسـت:  ارتباط خدا با مردمش می

  ـ خدا براي ما.  

توان در مورد فرضیه مشیت بیان نمـود. مشـیت یعنـی     اینست آنچه که می

آنچه کـه  » این چیزها چه بگوئیم؟ پس به«گوید:  بودن خدا با مردمش. پولس می

هرگاه خدا با ماست، کیست بر ضد ما، کیست که ما را «باید بگوئیم اینست که: 

از محبــت مســیح جــدا ســازد؟ دلتنگــی، خطــر، شمشــیر، جفــا، رنــج، بیمــاري،  

این لیست را  ستتوان نکته در اینجاست، پولس می» ناخوشی، یا دشمنی انسان؟

نـوان یـک شـخص    ع خواهد بگوید اینست که شما به ادامه دهد، ولی آنچه که می
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سـت کـه ابعـاد آن    یکنیـد، مهـم ن   مـی ها را تحمـل    مسیحی در این جهان آن رنج

را با آن سرچشمه مهر ما باشند، ولی قدرت ندارند ارتباط  ها چه اندازه می نجر

  ند.نو محبت بگسال

ام،  گفتـه » 1نتخـب خـدا  م«نـام   حال مفهـوم مشـیت آنطـور کـه در کتـابم بـه      

گنجد، من درایـن مـورد در    ه در یک سخنرانی نمیاي است بسیار مهم ک فرضیه

ام. مـا در رابطـه بـا     مفصالً صحبت کرده» 2هاي پنهان دست«نام  کتاب دیگرم به

عنوان یک مقدمـه کوتـاه و    ی داریم، ولی بهوانرافهاي  مسئله مشیت خدا نوشته

  بیاندازیم. » مشیت«کلمه  مروري بر موضوع، بیائید با هم نگاهی به

ه التینی داریم که از پیشـوند و ریشـه تشـکیل شـده اسـت و آن      ما یک کلم

ایـم.   را درانگلیسـی از آن گرفتـه  » Video«کـه مـا کلمـه    » Widere«عبارتست از 

  Videoو   Television(دیـدن)،  اسـامی   » Tosee«یعنـی  » Widere«بنـابراین فعـل   

در » Providence«درالتـین  » Provideo«انـد وهمچنـین    ازاین ریشه اقتباس شـده 

هر حال با این  به» بینی. جلو خود را دیدن ـ دید واال ـ پیش  «زبان انگلیسی یعنی 

تفاوت بین پیش آگاهی خدا و مشیت  وجود در زمینه  الهیات، هنوز هم معتقد به

شناسـی همـان معنـی     از دیدگاه لغـت » مشیت«باشیم، زیرا اگر چه واژه  خدا می

» آگـاهی  پـیش «تـر از   لهیـاتی آن گسـترده  دهد ولی مفهـوم ا  را می» آگاهی پیش«

 ،(مشـیت) » Providence« بـه  ترین واژه در زبـان انگلیسـی   است. در واقع نزدیک

»Provision «را » سوروســاتتــدارك و «باشــد. بنــابراین شــما از آن کلمــه  مــی

  » جلو را دیدن.«کنید و ما از آن عبارت  استنباط می

سئولیت شـوهر در خـانواده چـه    حال بیائید ببینیم کتاب مقدس در مورد م

اش غفلت کند، از یـک کـافر بـدتر اسـت.      اگر یک مرد از تأمین خانواده .گوید می

هاي مرد خـانواده تـأمین خـانواده اسـت. او مـواد و       بنابراین یکی از مسئولیت

غـذا،   اش نیـاز بـه   دانـد کـه خـانواده    کنـد، یعنـی او مـی    وسایل الزم را آماده می

حیاتی براي زیستن دارند. بعضی اوقات ما تعلـیم مسـیح    سرپناه، و تمام امور

                                                      

1. Chosen by god 
2. Invisible Hand 
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در اندیشـه فـردا   «وقتـی گفـت:   » سـرکوه « را در مراسم سخنرانی معـروف بـه  

دانید: در اندیشه فردا نباشید کـه چـه    اش را می بقیه .کنیم تعبیر مید ب، »1نباشید

در خواهید خورد، چه خواهید نوشید، چه خواهید پوشید. در اینجا خداونـد مـا   

کند. ما نباید بترسیم. نباید عصبی و  می تصحب» نگرانی«نام  به اي مورد مسئله

خدا متوسـل شـویم کـه او نیازهـاي مـا را بـرآورده        هراسان شویم، ما باید به

ایـم، مسـئولیتی    او توکـل کـرده   سازد. با این وجود همزمان آن خدائی که به می

یعنی در فکر غذا و پوشاك براي  نگر باشد، رئیس خانواده داده است تا آینده به

  تأمین کننده نیازها است.  خدا فرداي خانوادة خود باشد، بنابراین

یم بـاب بیسـت و   انوخـ  اولین موردي که در عهد عتیق با مفهوم مشیت مـی 

تشریح قربـانی نمـودن اسـحاق     دوم سفر پیدایش است که با بیانی داستانی به

ایـد و از آن   داسـتان را خوانـده   نما آدست پدرش ابراهیم پرداخته است. شـ  به

او گفت پسـرش را، تنهـا    ابراهیم دست داد، آنگاه که خدا به اظطراب ژرفی که به

پســرش را، پســر محبــوبش را، اســحاق عزیــزش را بــا خــود بــردارد و او را  

کوهی دوردسـت ببـرد و اورابـراي خـدا قربـانی کنـد، آگاهیـد. شـما بـا آن           به

ا هسـتید. وقتـی کـه ابـراهیم بـا پسـرش اسـحاق        کشمکش درونی ابراهیم آشن

کنـد و   رفتنـد اسـحاق دوروبـر را نگـاهی مـی      سـمت آن کـوه دوردسـت مـی     به

مـن   ،هیزم و همه اسباب الزم را براي قربانی کردن داریم، ولی پـدر «گوید:  می

توانیـد آن   کند، و شما نمی پسرش نگاه می ابراهیم به»  بینم؟ اي در اینجا نمی بره

پـدر  «او گفـت:   فشرد، در آن هنگام که اسحاق بـه  را که قلبش را می درد سختی

اسـحاق   نزد خود تصور کنید! ابراهیم به» اي که باید قربانی نمود کجاست؟ بره

(خـدا خـود   » یـري  یهـوه «، بلکه گفت: »پسرم، خودت آن قربانی هستی؟«نگفت: 

د بیان کتاب مقـدس  شاه ماجرابنابراین ما براي اولین بار در این  .کند) یا میهم

احتیاجـات مـا    از مشیت خدا هستیم و این نکته که تهیه و تدارك و رسـیدن بـه  

عهده خدا است. بدیهی است که تدارك نهائی خدا کـه از منبـع قـدرت الهـیش      به
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جـاي   تدارك برة اعظم یعنی عیسی مسیح اسـت کـه بـه    ،سرچشمه گرفته است

  همۀ ما قربانی شد. 

دهد. قبل از هـر چیـز    را پوشش می سطوح مختلفیحال نظریه مشیت خدا، 

مشیت خدا حافظ و حامی خلقت است. در عهد عتیق داستان آفرینش کائنات را 

در ابتدا خدا آسمانها و زمـین را  «گوید:  خوانیم و در آنجا که می توسط خدا می

ري بـ کنـد. کلمـه ع   اشاره مـی  اهاي خد سایر آفریده دهد و به و ادامه می» آفرید.

تري از آفریدن  باشد که معنی وسیع می  Baraفریدن، آیا » Tocreate«راي بیان ب

 آفرینش مخلوقات توسط خدا و سپس حمایت خـدا  اشاره به چونرف دارد، ص

هاي خود دارد. بنابراین عقیده بر اینست کـه نـه تنهـا     نگهداري خدا از آفریده و

خـدا باشـم،    متوکـل بـه   وجود آمدن خودم من باید براي پیدایش خودم، براي به

  او باشم.  بلکه باید براي لحظه لحظه از هستیم متوکل به

به خاطر دارید وقتی که در مورد فرضیه خدا صحبت کردیم، گفتم که شاید 

ذات  اوست، یعنی تنها خدا قـائم بـه   Aseityترین ویژگی غیرقابل انتقال خدا عمده

عقب برگردید  اگر قدري بهاست. تنها خدا قدرت دارد در خودش باشد. همچنین 

م که الهایت سیسـتماتیک اسـت، و صـحبت از قـدرت     یآورید که گفت خاطر می به

هاي آن است. مصداق دیگرش اینست که خدا آنچه  آفرینش خدا یکی از مصداق

کنـد ـ و     داري مـی  کنـد، او از مخلـوقش نگـه    را که خلق کرده اسـت حمایـت مـی   

ارتباط بین فرضیه مشـیت خـدا و فرضـیه     بالفاصله ارتباط آن را در رابطه با

در خـدا اسـت کـه مـا     «گـوئیم:   کند و در اینجاست که می وجودي خدا، بیان می

بنابراین ایدة کلی حمایـت خـدا   » کنیم و حیات داریم. میکنیم، حرکت  میزندگی 

از نقطه نظـر   باید داري و مواظبت از مخلوقات خودش. پس ما نه تنها یعنی نگه

، بلکـه بایـد بـراي هـر     مخدا باشـی  وجود آمدن خود متکی به و بهاصل آفرینش 

خـدائی   خـدا باشـیم: مـا متوکـل بـه      کشیم، متوکل بـه  نفسی که در این جهان می

  کند.   هستیم که ما را حمایت و محافظت می

ما شدیداً تحت تأثیر دیـدگاهی ارتـدادي و    هنگم که فریه پیش گفتلحظچند 

وید طبیعت بر اساس قـوانینی مسـتقل و ثابـت    گ جهانی قرار گرفته است که می
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جان است  منزله یک ماشین بی کند، درست مثل اینکه جهان یا کائنات به عمل می

وجـود آمـده اسـت: قـوانینی مثـل قـانون جاذبـه، قـانون          طور تصادفی به که به

الکترومغنــاطیس و نظــایر آن و تمــام آن نیروهــاي درونــی کــه همــه چیــز را  

ی در کائنات هست کـه  ئیک اساس و شالوده و زیر بنا ،است ت واداشتهلیافع به

دیدگاه کتاب مقدس حاکی از اینست که خـارج از   یشود. ول موجب بقاي آن می

تواند حادث شود و اینکـه وقتـی خـدا کائنـات را      مرحله خلقت خدا، کائناتی نمی

عت را خود رها نکرد. ما قانون طبی آفرید، از صحنه بیرون نرفت و کائنات را به

حمایت و حفاظـت دنیـاي طبیعـی پرداختـه      نامیم که خدا به اي می بازتاب مرحله

ترین تصوري که افکار انسـانهاي جدیـد را تسـخیر کـرده      است. شاید شریرانه

  باشند.  گردانند، در نهایت تصادفی می است اینست که اموري که کائنات را می

شـانس؟  «ام تحـت عنـوان     من در رابطه با این دیدگاه سخیف کتابی نوشته

» شـانس «و در آنجا کوشیده ام امکانات منطقی و علمی  قدرتی را که آنرا  1» نه!

بیان کنم، زیرا شانس یا احتمال تنها یک واژه است کـه در   نامند می »احتمال«یا 

تواند کاري انجام  ریاضیات کاربرد دارد. شانس داراي قدرت نیست، نمی قلمرو

را تحت تأثیر خود قـرار دهـد زیـرا کـه مفهـوم خـارجی        تواند چیزي دهد، نمی

زیـرا کـه ایـن     ،کـنم  ندارد. بدین جهت است که من آن را چنین اهریمنی بیان می

واژه اهمیتی ندارد کـه بخـواهیم آن را جـایگزین مفهـوم خـدا بنمـائیم و کتـاب        

مقدس این مورد را روشن کرده است که هیچ چیـز در اثـر تصـادف و شـانس     

پـذیرد و   ت خدا صورت مییکماشود، بلکه هر چیزي تحت نظارت و ح واقع نمی

  اند.   ی که آن را فهمیدهنایاین یک دلگرمی فزاینده است براي مسیح

من نگران فردا هستم و این گناه است. من نگران سـالمتی خـودم هسـتم و    

فـردا   این گناه است. بنابراینست که مـا نگـران نباشـیم، بنابراینسـت کـه مـا بـه       

ایم که نگران اموري باشیم که ممکن اسـت   یشیم، ولی متأسفانه عادت کردهنیند

د، نگران از دست دادن این و آن. ما دوست نـداریم عزیـزان   نما آسیب برسان به

                                                      

1. Not a chance 
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خود را از دست بدهیم، ما دوست نداریم سالمتی خود را از دسـت بـدهیم، مـا    

اموال خود را از  دوست نداریم امنیت خود را از دست بدهیم، ما دوست نداریم

دست بدهیم. ولی اگر چنین شد، کتاب مقدس گفته است خدا براي خیریت ما در 

  کار است. 

بدین ترتیب است که حتی بیماریهاي ما، از دست رفتن عزیزان ما و سـایر  

یم ناشـی  وی که ممکن است روزي با آن مواجه شتها و نامالیما مصائب و رنج

فعـالً قـادر   کـه  خدا هـم خیریتـی نهفتـه اسـت     از مشیت خدا است، و در مشیت 

  درك آن نیستیم.  به

اگر ما فقط آنرا بپذیریم و باور داشته باشیم، گرچـه بسـیار سـخت اسـت،     

چونکه حوزة دیدما بسیار کوتاه است، چه آرامشی خواهیم داشت! ما هم اینک 

نند کنیم و ما کنیم. ما هم اینک درد از دست دادن را حس می درد را احساس می

خدا قادر نیستیم شاهد پایان ماجرا در ابتداي آن باشیم و این خدا است که مـا  

هائی که هـم اکنـون در جهـان تحمـل      گوید رنج دهد و می را تسلی و دلداري می

کنیم در مقایسه با جاللی که در آسمان براي مردمش ذخیـره کـرده اسـت،     می

ة آن مسلط است، بلکه او ارو اد، خدا نه تنها بر کائنات و مکانیزم باشند میهیچ 

هـا   گوید او حکومـت  خداي تاریخ است. کتاب مقدس در رابطه با مشیت خدا می

کند. در تجزیـه و تحلیـل نهـائی در     ها را ساقط می کند و او حکومت را مقرر می

تـوانیم از   جایگاهی از زندگی، آنجا که مشیت خدا براي ما مقرر شده است، مـی 

هاي مـا،   ت خدا برخوردار شویم. زندگی ما، کار ما، موقعیتلذت نهفته در خیری

هاي ما، همه و همه در دسـتان خـدا اسـت و همـه و همـه تحـت تسـلط          حقارت

  حکمت و نیکوئی او قرار دارند. 

تـرین دیـدگاه موجـود اینسـت کـه       مشیت خدا، شـاید مـبهم   اینک با توجه به

افتـد، حتـی    هان اتفاق مـی اي هست مبنی بر اینکه هر چیزي که در این ج فرضیه

گـوئیم، بالفاصـله    محض اینکه این جمله را می گناهان ما، خواستۀ خدا است. به

هـاي مـا اوسـت و ایـن مـوردي       ایم که مسبب اصلی شـرارت   خدا را متهم کرده

آن فکر کنیم. خدا منبع شـرارت   است که بر اساس کتاب مقدس هیچگاه نباید به
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وقـوع   ین وجود دارد که گناه تحت نظارت خدا بهو گناه نیست، اما حتی امکان ا

  بپیوندد. 

تـوانیم در داسـتان یوسـف در کتـاب      ترین نمونه این فرضیه را مـی  روشن

مقدس، بعد از اینکه شدیداً مورد آزار و اذیت برادرانش قـرار گرفـت، مشـاهده    

ان کارو کنیم ـ برادران یوسف بر اثر حسادت بر علیه او توطئه کردند و او را به

دانیـد کـه    رفتنـد فروختنـد. شـما داسـتانش را مـی      مصر می برده که به نتاجرا

فروختـه شـد و    مصـر  عنوان برده در بـازار بـرده فروشـان    چگونه یوسف به

شـد و سـپس    رفوتیفـا  اربـابش  هتـک حرمـت همسـر    دروغ مـتهم بـه   چگونه به

از هاي بـاورنکردنی شـد و بعـد از آن     هاي سال زندانی شد و متحمل رنج سال

خـاطر اینکـه    خاطر مهـارتش در تعبیـر خـواب و بـه     زندان آزاد شد. و سپس به

دست خدا با او بود تا منصب نخست وزیري مصر ترقی کرد. و آنگـاه قحطـی   

  وجود آمد.  بزرگ درمصر به

در همین زمان بود که فرزندان یعقوب بـراي زنـده مانـدن خـود در تـالش      

مصـر فرسـتاد، وقتـی پسـران      غله به بودند و یعقوب پسران خود را براي تهیه

ت خـود را از  مصر رسیدند، یوسف را مالقات کردند ولی یوسف هوی یعقوب به

آنها پنهان نگه داشت و بقیه داستان را هم که می دانید. ولی سرانجام همه چیز 

خوبی و خوشی تمام شد و برادران یوسف پی بردند کسی که اینک نخسـت   به

سف برادرشان است کـه بـا او ایـن همـه بـدرفتاري      وزیر مصر است، همان یو

کردند. آنها ترسیدند که مبادا یوسف در صدد انتقام برآید، ولی نگرانی آنها بـا  

شـما دربـاره مـن بــد    «ایـن سـخن پـر نغـز و شـیواي یوســف مرتفـع گردیـد:        

  » اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد.

   .اینست اسرار بزرگ مشیت خدا

رسـند و یکـی    هم می اي به یابند و در نقطه د همزمان جریان میوقتی دو رو

شوند، آنجا محل تالقی آن دو رود است ـ محل تالقی دو جریان مختلف. دو   می

شـوند. در اسـرار    رسـند و یکـی مـی    هم می جریان در اینجا وجود دارد. آنها به

جرا نمایـد. و  ی با مقاصد شریرانه ما، احتّ خدا ممکن ارادة خود را ،مشیت الهی
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» شما دربارة من بد اندیشـیدید «گوید:  ما می این خدا است که از زبان یوسف به

اید مسئول هستید، زیرا شما چنین قصـد بـدي    و شما براي آنچه که انجام داده

خواستید انجام شود، شما خواستار شـرارت بودیـد، امـا بـا ایـن       داشتید و می

شریرانه شما قرار داشت، زیـرا خـدا   وجود مشیت نیکوي خدا در ماوراي عمل 

 از طریق شرارت شما براي خیریت مردم کار کرد، نمونه بـارز ایـن خیریـت را   

د: یهودا قصد بدي داشت، امـا  ینکمالحظه  طییواسخرتوانید در کار یهوداي  می

کار گرفت. این ماجرا دلگرمی  شریت بهب خدا گناه یهودا را براي اعطاي نجات به

دهد مبنی براینکـه خـدا در مـاوراي همـه      فرضیه مشیت خدا می از ما به بزرگی

  چیز ایستاده است و او منبع نهانی و فرجامین دلگرمی و تسلی ما است. 



   بخش سوم





  شانزدهمگفتار 

1Creatio Exnihilo  

خواهیم نگاه مختصري به فرضیه آفـرینش بیانـدازیم. بـه محـض      می ینکا

کنیم که به اعتقاد من  م به موردي برخورد میپردازی اینکه ما به این موضوع می

کلید مبحث اصلی در فرهنگ امروزه اسـت کـه مسـیحیت و سـایر ادیـان را از      

کند. طرفداران سکوالریسـم و   هاي سکوالریسمی و الحادي جدا می انواع روش

هاي خود را به این موضوع به خصوص در آئین مسـیحی   مکاتب الحادي تفنگ

اند، زیرا از این نکته آگاهند که اگر ما اعتماد خود را نسبت  ـ یهودي نشانه رفته

به اصل الهی آفرینش از دست بدهیم، سراسر زنـدگی مسـیحی و مسـیحیت و    

شوند، زیرا اولویت در ایمان مسیحی ـ یهـودي اینسـت     هاي ما نابود می دیدگاه

بلکـه   کنیم ناشی از یک حادثه کیهانی نیست که این جهانی که در آن زندگی می

الطبیعی و ارادي یـک خـالق اسـت. اگـر شـما آنچنانکـه        نتیجه مستقیم و مافوق

هاي ایمـان مسـیحی ماننـد     گفتیم بتوانید از این دیدگاه دست بردارید، تمام پایه

شود. بنابراین براي من عجیب نیست که در روزگـار   یک خانه مقوائی نابود می

 ان باشد.هاي تندي در جری ما در مورد فرضیه خلقت بحث

نخستین بیانیۀ کتاب مقدس حاکی از تأیید خلقت توسـط خـدا اسـت و هـر     

موضوع دیگري بر اساس این فرضیه، بنا شده است. کتاب مقدس با این جملـه  

در این اولین آیه کتاب » ها و زمین را آفرید. در ابتدا خدا آسمان«شود:  آغاز می

ه نکته بنیانی در روزگار ما مقدس به سه نکته بنیانی اشاره شده است و این س

اند. نکته اول اینکه نقطه شـروعی وجـود دارد،    مورد بحث و مجادله قرار گرفته

                                                      

 »هیچ«عبارت التینی = خلقت از  .1
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دوم اینکه خدائی وجود دارد و سوم اینکه خلقتی وجود دارد. حال ممکن اسـت  

کسی فکر کند اگر مورد اول استقرار بیاید، موارد دیگر بر اساس نیـاز منطقـی   

اگر در واقع نقطۀ شروعی براي کائنات وجـود داشـته   مستقر شده است. یعنی 

باید یک چیزي، یک کسـی باشـد کـه منشـاء آن شـروع باشـد و        باشد، پس می

بایـد نـوعی خلقـت نیـز      بدیهی است اگر نقطه شروعی وجود داشته باشـد، مـی  

  وجود داشته باشد.

آور اینکه در جامعه معاصـر اگرنـه در سـطح جهـانی بلکـه اکثریـت        تعجب

هاي سکوالریسمی موافق هستند معتقد به یک نقطه  از مردم که با دیدگاهزیادي 

 Big Bangباشـند. بعنـوان مثـال در رابطـه بـا فرضـیه        شروع براي کائنـات مـی  

بیلیون سال پیش کائنات به وجـود   18الی  15شود که  (انفجار بزرگ) گفته می

اسـت. یـک   آمده است. و این پیـدایش در اثـر یـک انفجـار بسـیار عظـیم بـوده        

بیلیون سال پیش  18الی  15فیزیکدان بسیار مشهور چنین نتیجه گرفته بود که 

در اثر یک انفجار عظیم، کائنات به وجود آمد، ولی سؤالی کـه در اینجـا مطـرح    

معنی  اي بی شود اینست که این انفجار حاصل چه بود؟ هیچ؟ و این البته ایده می

سکوالرها با نوعی نقطـه شـروع موافـق    است، اما طنز مسئله در اینجا است که 

  کنند. ولی ایده خلقت و وجود خدا را انکار می ،هستند

آن اتفاق نظر داریـم اینسـت کـه چیـزي بـه اسـم         ما دربارة موردي که همۀ

اي هم ممکن است اقامه دلیل کننـد کـه آنچـه را کـه مـا       کائنات وجود دارد. عده

واقعیـت وجـودي خودمـان    مچنـین  ه نامیم و هاي خارجی می کائنات یا واقعیت

گوینـد کـه در اصـل هـیچ      گرایان سرسـخت مـی   توهمی بیش نیست و این نفس

  چیزي وجود ندارد.

اي بایـد   کننـده  چون بحث بر سر عدم هستی صورت گرفته است، پس بحث

داشته باشد تا بحثی صورت بگیرد، ولی در هر حال حقیقت اینسـت کـه    وجود

  ن کائنات است.چیزي در اینجا وجود دارد و آ

اند و همیشـه   ها متوجه این فرضیه بوده فیلسوفان و الهیون در تمام دوران

و در » چرا وجود بر عدم ارجح است؟«اند که:  این سؤال اساسی را مطرح کرده
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ترین سؤال فلسفی است که تاکنون مطرح شده است که چرا بایـد   کهن واقع این

ه دنبال پاسخ این سؤال هسـتند بـه   چیزي وجود داشته باشد؟ و... کسانی که ب

اند کـه تنهـا سـه راه بـراي بیـان واقعیتـی کـه در آن زنـدگی          این نتیجه رسیده

  کنیم وجود دارد. می

ی پـیش گفتـیم   لحظاتگزینه اول اینست که کائنات قائم به ذات و ازلی است. 

که نظریه غالب در دنیاي سکوالر اینست که کائنات نقطه شروعی داشته اسـت  

باشد. گزینه دوم اینست که کائنات توسط چیزي یا کسی به وجـود   لی نمیو از

باشد. حال توجه کنیـد بـه نطقـه     آمده است که آن عامل قائم به ذات و ازلی می

اشتراك مهمی که در این دو گزینه وجود دارد. در هر دو گزینه بحـث بـر سـر    

اي  سـوم، فرضـیه  اینست که یک عامل قائم به ذات و ازلی وجود دارد. و گزینه 

کـه  مبنـی بـر این   اي اسـت  نامم و ایـن نظریـه   می» خودآفرینی«است که من آنرا 

نهائی، کائنات ناگهان  کائنات از ابتدا وجود نداشته است، ولی در تجزیه و تحلیل

با قدرتی که در خودش نهفته بوده است حادث شـده اسـت. حـاال بایـد در ایـن      

باشـد و معتقدنـد کـه     گزینه اول و دوم میمورد بگویم که اکثر کسانی که منکر 

اي به وجود آمده است، صحبت از خـودآفرینی   کائنات در اثر یک ترکیدن لحظه

دانند و امیدوارم که اینچنین باشد ـ که مفهوم خـودآفرینی    کنند زیرا که می نمی

معنی است و اگر کسـی فقـط بـراي پـنج ثانیـه بـه ایـن         یک منطق و استدالل بی

شود کـه فرضـیه خـودآفرینی در نهایـت یـک دروغ       شد، متوجه میکیفیت بیندی

آشکار است، زیرا اگر چیزي بخواهد خود را ایجـاد کنـد، مسـتلزم اینسـت کـه      

باید باشد کـه خـود را بـه    » وجود«خالق خود باشد و بدین مفهوم است که یک 

... و بنابراین باید یـک موجـود، قبـل از خـودش      چگونه بگویمآورد ... » وجود«

و  »هست«وجود داشته باشد و این باز هم بدین معنی است که در آن واحد هم 

و این یعنی عصیان در برابـر قـانون بنیـادي منطـق عـدم تنـاقض.        »نیست«هم 

معنی، متناقض و غیرمنطقـی اسـت. چنـین     بنابراین مفهوم خودآفرینی کامالً بی

دانش غلط است، زیرا دیدگاهی نه تنها یک الهیات غلط، بلکه یک فلسفه غلط و یا 

علم هم مانند فلسفه بر اساس مستحکم قانون استدالل قرار دارد. بله آنچنانکـه  
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گفتیم این نظریه غیر عقالنی و غیر منطقی است، امـا... بیشـتر کسـانی کـه ایـن      

نامنـد، ولـی بهـر صـورت هـر       نمـی » خودآفرینی«فرضیه را قبول دارند، آن را 

  باشد. نی در آن مستتر میاي که باشد مفهوم خودآفری ایده

بینـیم یکـی از    گردیم به عصر روشنفکري و در آنجا مـی  بعنوان مثال برمی

اي بود مبنی بر اینکه جهـت توجیـه قـائم بـه ذات      هاي روشنفکري فرضیه پدیده

بودن کائنات نیازي به فرضیه خدا نیست. ایـن یکـی از کشـفیات بـزرگ عصـر      

بود که بر ریشه تمام اعتقادات کهنی که روشنفکري بود؟! و این به منزله تبري 

کلیسا پایبند آن بود و مورد احترام فالسفه قرون وسطی قرار گرفته بود، وارد 

توانستند منکر یک لزوم منطقی براي حضور یـک علـت    آمد، چونکه فالسفه نمی

  اولیه الیزال ـ یا وجود خدا باشند.

محو شد، نتیجه این ها  اما راجع به کشف دورة روشنفکري ـ وقتی روشنی 

بود که براي توجیه علت وجودي جهان نیازي به فرضیه خدا نیست، زیرا علـم  

نیاز از یک قـدرت   تا آن حد پیشرفت کرده است که بتواند براي توجیه خلقت بی

  دالیل کافی ارائه دهد. ،برتر و قائم به ذات، یا علت ازلی اولیه و یا خدا

» Spontaneos Generation«1ا تئـوري ایـن کشـف درخشـان ر    در قرن هیجدهم 

حاکی از اینست که چیزي بدون علت اولیه، از خود یا خـود    نامیدند. این تئوري

به خود به وجود آمده است. این نظریه هم  که زمانی داراي اعتبار بود پـس از  

چندي ارزش آن در دنیاي علمی کاسته شد و الزم بود فرضـیه دیگـري بـراي    

  شود.آفرینش جانشین آن 

خواندم از یک فیزیکدان برجسـته کـه جـایزة نوبـل را      اي می یاد دارم مقاله

برده بود. در این مقاله او با روشی بسیار هوشمندانه و علمی اظهار داشته بود 

ایم، دیگر سـپري   روزهائی که ما به این تئوري نسل خود به خودي پایبند بوده

ي از نظر فلسفی غیر ممکـن  شده است و نوشته بود که تئوري نسل خود بخود

است. او نوشته بود کـه اینـک وقـت آن رسـیده اسـت کـه مـا تئـوري پیـدایش          

                                                      

   نسل خود به خودي .1
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تدریجی چیزي را خود به خود، جایگزین تئوري پیدایش خود بـه خـودي آنـی    

آیـد، زمـان    نماییم ـ مفهومش اینست که چیزي آنـأ از خـودش بـه وجـود نمـی      

وجود زمان کافی وعاملی بنـام  زیادي الزم است که چیزي خود را بیافریند وبا

تواند به طریقی اعمـال قـدرت نمـوده و چیـزي را بـه وجـود        می  »هیچ«، »هیچ«

خـواهم بـه شـما بگـویم... ایـن       آورد. و این... قصد شوخی ندارم وقتی اینرا می

نظریه بسیار مورد توجه قرار گرفت و آنطوریکه گفتم جـایزه نوبـل فیزیـک را    

  د.پرداز نمو نصیب این نظریه

فرینـی شـد کـه نـامش آفـرینش       سپس نظریه دیگري جایگزین نظریه خودآ

تصادفی بود. این تئوري هم نوعی سفسطه منطقی و در حقیقت نوعی بازي بـا  

هاي خلقت جاي خود را باز کرد و  کلمات بود. این نظریه خیلی ماهرانه در بحث

تی بنـام  کلمات کلیدي در ایـن مبحـث مفهـوم خـود را از دسـت دادنـد، و عبـار       

به شدت در مبحث خلقت رایج گردیـد. و ایـن بـدین جهـت بـود کـه       » تصادفی«

(شــانس = تصــادف = احتمــال) واژة کــامالً خوشــایندي در  » Chance«عبــارت 

محاورة روزانه ما است و در زمینه تحقیقات علمی هم بسیار مفید اسـت، زیـرا   

ت ریاضی از آنها باشند که براي بررسی احتماال کلماتی می» شانس یا احتمال«

هـزار پشـه در یـک اطـاق بسـته پـرواز        شود. ما اگر بگوئیم پنجـاه  استفاده می

تواند بـراي نشـان دادن    ایم که می کنند، یک احتمال آماري را به زبان آورده می

ها درهـراینچ مکعـب از اطـاق مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بنـابراین          تعداد پشه

معـادالت پیچیـدة و معـادالت ممکـن،      بینی علمی و بررسـی  کوشش براي پیش

بسیار مهم و وظیفه خطیر و قانونی دانشمندان است. گفتم وظیفه! ولی استفاده 

براي احتماالت ریاضـی یـک مـورد اسـت و ناگهـان تغییـر       » احتمال«از عبارت 

تواند چیزي را به وجود آورد و یـا   بدان مفهوم که می» احتمال«کاربردي کلمه 

باشد، چیز دیگر. زیرا گفتن اینکه » موجود«دریجی چیزهاي حتّی موجب تغییر ت

بر همه چیز اثرگذار است و بر هر چیزي در جهان و خارج از جهـان  » احتمال«

قائل بـه  » شانس= تصادف= احتمال«اثرگذار است، نشانه اینست که براي کلمه 

نیسـت. شـانس فقـط یـک     » شـیء «ایم. ولی شانس یـک   قدرت مخصوصی شده
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فکرانه اســت کــه در حــوزة احتمــاالت ریاضــی از آن اســتفاده  مفهــوم روشــن

چیزي نیست. شانس قدرتی ندارد و گفتن اینکـه کائنـات بـه    » شانس«شود.  می

طور تصادفی و شانسی به وجود آمـده اسـت ـ اگـر منظـور شـما اینسـت کـه         

نوعی اعمال قـدرت کـرده اسـت  و بدینوسـیله کائنـات را بـه وجـود        » شانس«

اید، زیرا شانس  فرینی برگشته اً بگویم دوباره به مبحث خودآآورده است، مجدد

  »وجود.«خود به خود چیزي نیست، قدرتی ندارد و تنها یک کلمه است نه یک 

بنابراین اگر بتوانیم از کنار این فرضیه بگـذریم و آن را حـذف کنـیم ـ کـه      

ی از آن مانید و یک گوید ـ آنگاه است که شما می  اقتضاي منطقی هم اینچنین می

کنیـد کـه    دو گزینه که قبالً به آن اشاره کردم، و حداقل با این نکته موافقت مـی 

اگر اکنون چیزي وجود دارد، اگر اکنون چیزي وجود دارد، پـس یـک چیـزي و    

وجـود داشـته باشـد، در غیـر     » خـودآفرینی «بایـد   یکی جائی و به طریقـی مـی  

است. و یکـی از قـوانین    اشیاء، منتفی» هستی«اینصورت در حال حاضر امکان 

شـود بـه سـادگی     باشد کـه مـی   می Exnihilo Nihil Fitمطلق علمیِ موجود، قانون 

  شود. ، هیچ چیزي حادث نمی»هیچ«اش نمود: از  چنین ترجمه

بنابراین اصل کلی در اینجا اینست که اگر زمانی بوده است، که مطلقاً هـیچ  

داشـته باشـیم کـه امـروز، در      توانیم مطلقاً اطمینـان  چیزي نبوده است پس می

بایـد از خـود آفریـده     همین لحظه، مطلقاً هیچ چیزي نیست. بنابراین چیزي مـی 

بخش را در خودش داشته باشد، تا همه  باید قدرت هستی شده باشد. چیزي می

  اید. چیز به وجود

» خود وجودي«حال. این دو موضوع مشکالت فراوانی در رابطه با فرضیه 

شود: از  ده است که غالباً گفته میورودن) دنیاي مادي به وجود آ(قائم به ذات ب

بینـیم، دسـتخوش تغییـر و تحـول      آنجا که هر چیزي را که در جهان مادي مـی 

فیلسوفان تمایلی به دفاع از این ایده ندارند که کائنـات بخشـی اسـت کـه      ،است

ی بـودنش  قائم به ذات و ازلی است، چونکه به خاطر قائم بـه ذات بـودن و ازلـ   

اینست که: در جائی خارج از ایـن   سر تواند تغییر کند. ولی معموالً بحث بر نمی

جهان یا در عمق کائنات یک هستۀ پنهان جهنده یا قدرتی وجود دارد که پایـدار  
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و قائم به ذات است، آن هسته جهنده ازلی است و هر چیزي دیگري در کائنـات  

هـا در ایـن مـورد     ا تریالیسـت از آن مبدأ وجـودي سرچشـمه گرفتـه اسـت. مـ     

گویند نیازي به نیروي برتري بنام خدا براي توجیه وجـودي دنیـاي مـادي     می

توانـد در درون کائنـات    بخـش مـی   نیست، زیرا که این هستۀ جهنده ازلی حیات

باشد، تا اینکه بخواهیم آنرا بر فـراز و مـاوراي کائنـات بیانگـاریم و بـراي آن      

  .برتري قائل شویم

به این دیدگاه یک خطاي دیگر وجـود دارد و آن خطـا هـم منطقـی      با توجه

، چونکـه وقتـی   »برتر یـا افضـل  «سوء تعبیري از کلمۀ  و آن عبارتست ازاست 

اي  کنـد، اشـاره   کتاب مقدس صحبت از افضل بودن یـا مـافوق بـودن خـدا مـی     

مکـانی  » در خـارج «و یـا  » در بـاال «مکانی نیست. صحبت از این نیست که خدا 

گوئیم که خدا در ماورا و مادون کائنات قرار دارد  دارد، بلکه وقتی ما می وجود

کنـیم... او از   شناسـی اشـاره بـه بـودن و وجـود او مـی       از دیدگاه دانش هستی

شناسی افضل و برتر و مافوق است. هر چیـز دیگـري کـه داراي     دیدگاه هستی

ز آنچه کـه مشـتق   باید ا قدرت بودن در خودش باشد و یا قائم به ذات باشد می

  الوقوع است، تمیز داده شود. شده، وابسته و محتمل

بنابراین اگر چیزي در هسته کائنات وجود دارد کـه قـائم بـه ذات اسـت و     

کنـد کـه برتـر و     داراي قدرت بودن در خود است، پس طبیعـت آن اقتضـاء مـی   

دا دهـم کـه خـ    مافوق و افضل بر هر چیز دیگري باشد. بنابراین من اهمیتی نمی

دهیم که نشانی خدا کجاست. مـا بـه ذات او اهمیـت     در کجاست. ما اهمیتی نمی

دهیم، به هستی الیزال او و عدم وابستگی او به هر چیـز دیگـري از کائنـات     می

  دهیم و به برتري و افضل بودن او. اهمیت می

و سرانجام اینکه در نگـاهی مختصـر، دیـدگاه کهـن مسـیحیت از آفـرینش       

آفریده اسـت. آیـا ایـن مسـئله کـامالً      » Exnihila«ا جهان را از هیچ اینست که خد

هـیچ چیـز بـه    » هیچ«از  کهمغایر با قانون مطلقی که از آن نام بردم مبنی بر این

هاي مختلـف   در زمینه» هیچ«آید، نیست؟ مردم در مورد آفرینش از  وجود نمی

» هـیچ «را از  گوینـد خـدا جهـان    دانـان مسـیحی مـی    کنند. وقتی الهیـات  بحث می
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ي چیز »هیچ«آفریده است، همان موردي نیست که اخیراً به آن اشاره کردم که 

نظـر   شـود، بلکـه نقطـه    چیـزي آفریـده مـی   » هـیچ «نیست و سپس از بطـن ایـن   

اسـت. خـدا   » چیزي«نیست. خدا » هیچ«است یعنی خدا. و خدا » آغاز«مسیحیت 

همـه چیـز   » هـیچ «تواند از  میقائم به ذات و از ازل بوده است و تنها اوست که 

توانست همۀ هستی را بیافرینـد. آنچنانکـه آفریـد. ایـن قـدرت       بیافریند. خدا می

خالقه مطلق است که تنها خدا موجـب آن اسـت ـ توانـائی خلقـت، نـه دگرگـون        

کردن چیزي که از ازل بوده است به چیز دیگري. وقتی ما از قـدرت خالقـه در   

کنـیم کـه یـک     سازي صحبت می توانائی مجسمه کنیم، از قلمرو هنر صحبت می

دهد و از آن یک مجسـمه زیبـا    دارد و آن را شکل می قطعه سنگ مرمر را برمی

ها  دارد و با تلفیق رنگ سازد یا اینکه یک نقاش یک بوم و مقداري رنگ برمی می

  آفریند. ولی خلقت خدا مثل کار این دو هنرمند نیست. یک تابلو زیبا می

گوید جهان  ن وجود ندارد، اما خدا میجهااي براي شکل دادن به  ماده اولیه

باشد و آفرینش او مطلقـاً از طریـق شـکل دادن، فـرم دادن، آمیخـتن چیزهـاي       

موجود نیست. کتاب مقدس تعریف مختصري از چگونگی کار خدا در آفـرینش  

گویـد، چیـزي اسـت کـه آن را      به ما داده است. آنچه که کتاب مقدس به ما مـی 

گوئیم. یعنی خدا با قدرت فرمان خـود، خلقـت را    ضرورت الهی یا حکم الهی می

شود. اینست ضرورت خدائی. چونکـه حتّـی    و می» باش«دهد و گوید:  انجام می

تواند در مقابل حکم خدا مقاومت کند ـ خدائی که کائنات و هر چه را   نمی» هیچ«

  که در آنست هستی بخشیده است.
  



  هفدهمگفتار 

  ان و اهریمنانفرشتگ

التحصیل  هاي دهۀ شصت از دانشگاه آزاد آمستردام فارغ وقتی که در سال

1هاور  شدم، استاد من پرفسور جی.سی. برك
سخنی گفت که براي همیشـه در   

ویم. گـ خواهم این سـخن را بـراي شـما ب    ذهن من حک شده است و من حاال می

الهیـات  «خـواهم اضـافه کـنم     من می»... تواند نباشد. الهیات می«استاد من گفت: 

تواند مفهـوم گفتـه او را برسـاند....     ، زیرا بهتر می»تواند نباشد کتاب مقدس، می

» تواند وجود داشته باشد. شناسی، الهیات کتاب مقدس نمی بدون دانش اهریمن«

شاید گفتۀ عجیبی به نظر برسد ولی اجازه بدهید براي چنـد دقیقـه بـه تشـریح     

  ردازیم.اهمیت این نظریه بپ

آنچه که از آن تعبیر منظور نظر برك هاور بود، پاسخ دادن به انتقادي بود 

مشهورترین استاد آلمانی عهد جدیـد در قـرن بیسـتم، از     2من که راندولف بالت

من گفته بود اگر کتاب مقدس که چنـدین قـرن    مسیحیت اصیل نموده بود.  بالت

بایـد بـر اسـاس     ،برقـرار کنـد   پیش نوشته شده بتواند با انسان مدرن ارتبـاط 

تقاضاي انسان امروزي تفسیر شود و در حد امکان با فلسفه وجودي مطابقـت  

  داده شود.

من حاکی از این بود که انسانی که خود را با اختراعـات مـدرنی    بیانیه بالت

نظیر الکتریسیته، انرژي اتمی، میکروبیولوژي و نظایر آن تطبیق نموده است و 

اي که  تواند خود را با دیدگاه اسطوره کند، نمی رادیو استفاده میاز تلویزیون و 

                                                      

1-G. C. Berk hou wer 
2 ـ   Rundolf Bultmann 
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  کتاب مقدس را در برگرفته است، تطبیق دهد.

توانیم آسمانی سه طبقـه را بپـذیریم ـ آسـمانی در بـاال، زمینـی در        ما نمی

مـن)   اینجا و جهنمی در زیر. و بخصوص این ایده معمائی (البته از دیدگاه بالـت 

کنیم که جایگاه موجوداتی شـریر نظیـر شـیاطین و     زندگی می که ما در دنیائی

آزاري مثل فرشتگان اسـت، قابـل پـذیرش     دیوها و یا موجودات خیرخواه و بی

گوید کـه دنیـا، دنیـائی کـه عهـد جدیـد تشـریح         من می نیست. بدین ترتیب بالت

ا کند، دنیائی است پر از فرشتگان و اهریمنان و این تعریف و تشریح از دنیـ  می

  گنجد. اي انسان قرن بیستم نمیه در تجربه

کردم، از شاگردان پرسیدم چند  یاد دارم روزي در یک دانشکده تدریس می

نفر از آنها شیطان را باور دارند و تنها دو نفر از شاگردان دستان خود را بلند 

داد کـه بقیـه شـاگردان چیـزي بنـام شـیطان را قبـول         کردند و این نشـان مـی  

همـه دسـتان   » چند نفر از شما اعتقاد به وجود خدا داریـد؟ «گفتم:  نداشتند. من

خود را بلند کردند. مسئله براي من عجیب بـود ـ ولـی بهـر صـورت ـ دوبـاره        

الطبیعی است که قدرت اینرا دارد نیات  بسیار خوب: خدا یک عامل مافوق«گفتم: 

ریـف بـاور   نیکوي خود را در زندگی انسان نفـوذ دهـد. آیـا خـدا را بـا ایـن تع      

خواهم شـیطان   خوب حاال می«آنها پاسخ مثبت دادند. من باز هم گفتم: » دارید؟

الطبیعـی کـه قـدرت     را براي شما تعریف کنم: شیطان هم موجودي است مافوق

این را دارد که نیات پلید خود را در زندگی انسان نفوذ دهد. آیـا شـیطان را بـا    

ط دو نفر دستشان را بلند کردند و من و این بار هم فق» این تعریف باور دارید؟

با خود گفتم: چـه چیـزي در شـیطان هسـت کـه اینقـدر حضـور او و حضـور         

شرارت او را در جهان نپذیرفتنی کرده است؟ و من این سؤال را بـا شـاگردان   

اي که از ایـن گفتگـو و بررسـی     در میان گذاشتم و روي آن بحث کردیم، نتیجه

ان از شـیطان، چیـزي بـود در حـدود جـن و یـا       گرفتم این بود که درك شاگرد

زنـد و   افتد و به مردم ضربه می ها در تاریکی براه می جادوگر شریري که شب

دار و  من یک موجـود مضـحک و شـاخدار و سـم    «حتّی یکی از شاگردان گفت: 

دار را که لباس چسبان قرمزي پوشیده اسـت و مـردم را وادار بـه ارتکـاب      دم
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ایـن اسـت   «مـن لبخنـد زدم و بـه او گفـتم:     » بـول نـدارم.  کنـد، ق  کارهاي بد می

دار است. واقعاً چـه کشـفی    تصویري که تو از شیطان داري؟ اوه ... خیلی خنده

1هـاي هـالووین   اي! این همان چیزي اسـت کـه در پوسـتر    کرده
و بقیـه مراسـم    

ون اند: در قر ها از کجا آمده م که این پوسترویگ االن می«سپس گفتم: » بینیم. می

وسطی، کلیسا شدیداً نگران وجود شیطان بود. مردم هم که بسـیار از شـیطان   

هاي شیطانی مقاومت کنند و  ترسیدند، راهی پیدا کردند تا در مقابل وسوسه می

گفتند که شیطان در ابتـدا یـک فرشـتۀ خـوب      از طرف دیگر مذهبیون کلیسا می

ایـن بـوده کـه     بوده است که بعداً ساقط شـده اسـت و علـت اصـلی سـقوط او     

بـراي روزگـار   “ پاشنۀ آشیل”مغرور بوده است. حال این تعریف تبدیل به یک 

ما شده است. و چون گناه او تکبر ورزیدن بود و به علت غرورش ساقط شـد،  

آموخت این  ی که کلیسا براي مقاومت در برابر شیطان میئها پس یکی از روش

ند. بنابراین به این نتیجه رسیدند بود که مردم او را مسخره و وادار به فرار کن

که با کشیدن تصویرهاي بسیار مضحک از او، او را مسخره کننـد و غـرورش   

منظـورم از  » را در هم بشکنند تا بدینوسیله دیگر شیطان به سراغشـان نـرود.  

دار و شـاخدار بـا    آنچه که گفتم این بود که هیچ کس شیطان را یک موجـود دم 

کرد. ولی نسل بعد با توجه بـه   در دست تصور نمیلباس چسبان قرمز و بوقی 

  کردند. تصاویري که از نسل پیش بجا مانده بود، شیطان را آنطور، تصور می

حال برگردیم به مسئله فرشتگان و اهریمنان. اگر الهیات ما بر اساس کتاب 

مـن معتقـد بـه تطبیـق آن بـا       باشد ـ کتاب مقدسی را که رودلف بالت  مقدس می

ایـم کـه کتـاب مقـدس صـرفاً یـک کتـاب         د بود ـ و اگر متقاعد شـده  انسان جدی

اي نیست، بلکه کتابی است گویاي حقایق خدا، آنگاه است که نگاه ما به  اسطوره

تـر   گویـد، جـدي   آنچه که کتاب مقدس دربارة فرشتگان خوب و ساقط شده می

اسـت  موردي که ممکن  ،شود ـ فرشتگان و اهریمنان و موجوداتی نظیر آنها  می

به نظر شما عجیب برسد اینست که، گرچه فرشتگان در این روزگار معموالً در 

                                                      

1 ـ   Halloween 
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هاي اخیر در  هاي مذهبی قرار ندارند ـ گرچه در سال کانون توجه زندگی انسان

شـود، ولـی    این مورد تجدیدنظر شده است و بیشتر به فرشتگان پرداختـه مـی  

گرفته باشد، از تفکر اصل موضوع بیشتر از آنکه از مسیحیت اصیل سرچشمه 

عصر مدرن سرچشمه گرفته است ـ بـا ایـن وجـود در روزگـار مـا عالقـه بـه         

  فرشتگان بیشتر شده است.

کنـیم و آن   خـوانیم، نمونـه عجیبـی پیـدا مـی      وقتی که ما عهد جدیـد را مـی  

ـ کلمه انجلوس در   Angelosاي است که براي بیان فرشته بکار رفته است ـ   کلمه

در کتاب مقـدس  » گناه«که براي بیان » harmatia«یشتر از کلمۀ عهد جدید خیلی ب

در عهـد   Angelos- Angelاستفاده شده است، بکار رفته اسـت. و از سـوئی کلمـه    

  است، بکار رفته است. برادرانه که به معنی محبت Agapeجدید بیشتر از کلمه 

عهـد   آور باشـد کـه   بنابراین بر اساس آمار و ارقام شاید براي شما تعجب

جدید بیشتر از آنچه که درباره گناه و محبت صحبت کرده باشد، از فرشـتگان  

  صحبت کرده است.

عجیب است... اگر این کتاب اینهمه به موضوع فرشـته پرداختـه اسـت، مـن     

ماهیـت  کنم بهتر است که فرضیه فرشتگان را جدي بگیـریم. توجـه بـه     فکر می

ضرورت بزرگی گردیـد، چونکـه    فرشتگان و وظیفه فرشتگان درکلیساي اولیه

پنداشتند عیسی هم یک فرشته بود، آنها معتقـد بودنـد کـه     افرادي بودند که می

عیسی موجودي است کمتر از خدا و موجودي فوق طبیعی است و در واقع یک 

اش بـه مبـارزه بـا ایـن      فرشته است. کاتب رساله به عبرانیان در مقدمۀ رسـاله 

  نویسد:  ته است و میدیدگاه الحادي از عیسی پرداخ

هـاي مختلـف بـه وسـاطت      خدا که در زمان سلَف به اقسام متعدد و طریق 

انبیا به پدران ما تکلّم نمود، در این ایام آخر به ما بوساطت پسـر خـود مـتکلّم    

ها را آفریـد؛ کـه    شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و بوسیلۀ او عالم

وده و به کلمۀ قوت خود حامل همۀ موجـودات  فروغ جاللش و خاتم جوهرش ب

بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریـا در اعلـی   

علّیین بنشست. و از فرشتگان افضل گردید، به مقـدار آنکـه اسـمی بزرگتـر از     
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   1ایشان به میراث یافته بود.

تو پسر ”رگز گفت که زیرا به کدام یک از فرشتگان ه«یابد:  و بحث ادامه می

من او را پدر خـواهم بـود و   ”و ایضاً “ من هستی. من امروز تو را تولید نمودم

آورد،  و هنگامی که نخست زاده را باز به جهـان مـی  » ؟“او پسر من خواهد بود

. بنابر آنچه که نویسندة 2»جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند.«گوید که  می

موجـودي اسـت    بلکـه  ه عیسی یـک فرشـته نیسـت،   بینیم ک گوید، می رساله می

بسیار برتر از فرشته، چونکه خدا به فرشتگان امر کـرده اسـت او را پرسـتش    

دهـد و بـه مقایسـه بیشـتري بـین فرشـته و عیسـی         کنند. نویسـنده ادامـه مـی   

و بـه کـدامیک از فرشـتگان هرگـز گفـت:      «خـوانیم:   مـی  13پردازد. در آیـه   می

آیـا همگـی   “ انـداز تـو سـازم؟    تا دشمنان تو را پايبنشین به دست راست من ”

هاي خدمتگزار نیستند که براي خدمت آنانی که وارث نجات خواهند  ایشان روح

  »شوند؟ شد، فرستاده می

فرشـتگان و کـار آنـان.    ماهیـت  حاال ما کلیدي در اختیار داریم براي درك 

باشـند،   گزار مـی هـاي خـدمت   فرشتگان به بیان نویسنده رساله به عبرانیان روح

باشـند، امـا مخلـوقی روحـانی کـه فاقـد        یعنی اینکه آنها یک موجود مخلوق می

تـر از سـاختار    باشند و یا حداقل ساختار آنها چیـزي رقیـق و اثیـري    جسم می

ها داریم، زیـرا هرگـاه کتـاب مقـدس از روح      سنگین گوشتی است که ما انسان

مادي اسـت، مـثالً در رابطـه بـا      کند الزاماً بدین معنی نیست که غیر صحبت می

گوید که گاه در قالب باد و بخار و چیزهاي نظیـر آن   فرشتگان کتاب مقدس می

باشـند، بـا ایـن وجـود      اند که خود نیز عناصري از جسم مادي مـی  متجلّی شده

  شود آنها را روح نامید. آنقدر غیرمتراکم هستند که می

گان و اهریمنان درست مثل باشند. فرشت ولی به هر صورت آنها مخلوق می
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باشند. آنها با خدا برابـر نیسـتند. وظیفـه اولیـه آنهـا       هم موجوداتی مخلوق می

رسـانی فرشـتگان    هاي گوناگون خـدمت  خدمت است. در کتاب مقدس شاهد راه

انـد کـه    باشیم. مقدم بر همه، فرشتگانی هستند که مخصوصـاً آفریـده شـده    می

توانیم در بـاب ششـم صـحیفه     مورد را میحضور آنی خدا را نشان دهند. این 

یا فرشتگانی پرداخته » سرافین«اشعیا نبی مشاهده کنیم که در آنجا به تشریح 

قـدوس،  «گوینـد:   خواننـد و مـی   شده که گرداگرد تخت خدا هستند و سرود مـی 

و حتّی ساختمان بدنی آنها هم تشـریح شـده اسـت: آنهـا سـه      » قدوس، قدوس

رود، دو تا  ها براي پوشیدن چشمانشان به کار می ز بالجفت بال دارند، دو تا ا

ها براي پرواز. ولـی کـار آنهـا     ها براي پوشیدن پاهایشان و دو تا از بال از بال

نوعی خدمت در بارگاه آسمانی است و تعداد آنها بسیار زیاد است و در میـان  

به عهده آنها ملک مقرّب هم وجود دارد، که نقش ریاست و رهبري فرشتگان را 

دارد. ولی در بیشتر حاالت نقش سرافین نشان دادن حضور آنی خـدا اسـت و   

  این توانائی را دارند که هر لحظه حضور خدا را نشان دهند.

ما در عهد جدید شاهد اقدامات عـاجلی در اشـاره بـه مسـیح هسـتیم. ایـن       

فرشتگان بودند که خبر تولد عیسی را به یوسف شوهر مـریم دادنـد. جبرئیـل    

ملک مقرّب خبر تولد عیسی را به یحیی تعمیددهنده و مـریم اعـالم نمـود. ایـن     

فـوجی از لشـگر آسـمانی    «لحـم بصـورت    فرشتگان بودند که در محدودة بیت

خـدا را در اعلـی علیـین جـالل و بـر      ”گفتند:  کنان می حاضر شده خدا را تسبیح

بودند کـه خبـر   این فرشتگان  1“»زمین سالمتی و در میان مردم رضامندي باد.

لحم اعـالم کردنـد. سـپس شـاهد حضـور       تولد عیسی را به شبانان اطراف بیت

اش در بیابـان توسـط شـیطان     روز تجربه هلفرشتگان در نزد عیسی بعد از چ

باشیم. جالب اینست که یکی از آزمایشات شیطان ایـن بـود کـه بـه عیسـی       می

باالي برج معبد برو و گوئی و پسر خدا هستی به  اگر راست می«پیشنهاد کرد: 
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فرشتگان خود را دربـارة تـو    ]خدا[”گوید:  خود را به زیر بیانداز، زیر کالم می

“ هاي خود برگیرند مبـادا پایـت بـه سـنگی خـورد.      فرمان دهد تا تو را به دست

گیرنـد تـا    گوئی و واقعاً فرشتگان تو را مـی  حاال باالي برج برو ببینم راست می

متقابالً به آیه دیگري از عهد عتیق اشاره کرد و بـه   و عیسی هم» سقوط نکنی؟

ه ـِخداونـد بـ  «، 1»مکتوبست، خداوند، خداي خود را تجربـه مکـن.  «شیطان گفت: 

ه اعالم کنم، خداوند بـه مـن مـأموریتی داده اسـت کـه      ـن پیامی داده است کـم

را ثابـت  ام تا از برج بلند معبد پائین بپرم تا حقانیت خود  انجام دهم. من نیامده

  »کنم.

نکته در اینجاست که شیطان دربارة حقانیت کالم خدا در رابطه با محافظت 

کرد و عیسی به وسوسه او اهمیتی نداد. با ایـن   فرشتگان با او بحث و جدل می

اثـر نمـود و    هـاي شـیطان را بـی    وجود پس از اینکه عیسی با موفقیت وسوسه

خـوانیم کـه بالفاصـله     در اناجیل مـی شیطان او را ترك نمود، چه اتفاقی افتاد؟ 

هاي سخت بسیار خسته شـده   فرشتگان آمدند و عیسی را که در طی آن تجربه

خوانیم وقتی که عیسی را دستگیر کردند  بود، مواظبت کردند. از سوي دیگر می

تا مصلوب کنند، گفت که قدرت این را دارد تا لشگري از فرشتگان را صدا بزند 

و این اشاره به داستانی از عهد عتیق بود، آنجا که صحبت از  تا او را رها کنند،

آمده است. اگر به خاطر داشته باشید دشمن سـواران  » دوتان«خادم الیشع در 

الیشع چشـمان خـود    هاي بسیار براي دستگیري او فرستاد، وقتی خادم و ارابه

فـرا   هـاي آسـمانی   را باز کرد متوجه شد که گرداگردشان را لشگریان و ارابـه 

  2اند تا آنها را در مقابل دشمنانشان محافظت کنند گرفته

باشـند. آنچنانکـه الیشـع بـه      فرشتگان با چشمان جسمانی قابل رویت نمـی 

اي خداوند چشمان او را بگشا «خادمش گفت... و دعا کرد و از خدا خواست که 
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شان پـر  آنگاه خداوند چشمان او را باز کرد و او متوجه شد که اطراف» تا ببیند.

بینیم که فرشتگان قابل  هاي آتشین و لشگر فرشتگان است. بنابراین می از ارابه

هاي زمینی گـاه گـاه آشـکار     توانند خود را در مأموریت رویت نیستند، ولی می

رسالت عیسـی، چنـین کردنـد. بعـد از رسـتاخیز        کنند، آنچنانکه در طول دورة

ا بـه شـاگردان و زنـان اعـالم     عیسی از مردگان، فرشتگان خبر رسـتاخیز او ر 

نمودند. عیسی در حضور فرشتگان به آسمان صعود کرد و گفتـه شـده اسـت    

که بازگشت او بر زمین بازگشتی پر شکوه همراه بـا لشـگر فرشـتگان خواهـد     

بود. ما در کتاب مقدس شاهد حضور فرشـتگانی هسـتیم کـه مقدسـین خـدا و      

  اند. مخصوصاً عیسی را خدمت کرده

آوري اسـت. در واقـع کلمـه     فرشتگان آنچنانکه قبالً گفتم، پیـام وظیفه سوم 

ه فرشـتگان  ـه اولین کـاري را کـ  ـباشد. چونک آوران می رشتگان به معنی پیامـف

ورد واقعــه ـه جهــان در مـــد، اعــالم ارادة خــدا بـــدر عهــد جدیــد انجــام دادنــ

باید صـورت بگیـرد. همچنـین کتـاب مقـدس گفتـه اسـت         پرشکوهی بود که می

کنند، بدون اینکه خودشان متوجـه باشـند.    شتگان از برخی افراد مواظبت میفر

انـد   بنابراین فرشتگان در عهد عتیق بصورت انسان بر افراد خاصی ظاهر شده

اند بالفاصله آنها را تشخیص دهند. این مورد هنـوز هـم ادامـه     و آنها نتوانسته

بـر خـدمت نمـودن بـه      دارد، حتّی در روزگار ما ـ وظیفه خطیر فرشتگان مبنی 

  مقدسین.

خـواهیم نگـاهی داشـته باشـیم بـه       اینک در مـاوراي اقلـیم فرشـتگان، مـی    

فرشتگان ساقط شده. وقتی که آدم و حوا آفریده شـدند کـامالً پـاك و مقـدس     

بودند، بنـابراین فرشـتگان هـم مقـدس آفریـده شـدند، ولـی بخشـی از قلمـرو          

ر در رأس این فرشتگان ساقط فرشتگان بخاطر گناه لوسفر، ساقط شد و لوسف

شده و دنیاي اهریمنی قرار گرفت. دنیاي اهریمنی جایگاه فرشتگانی اسـت کـه   

باشند و تحت تسلط و نفـوذ فرشـته اصـلی سـاقط شـده       داراي مقام پائینی می

یعنی شیطان قرار دارند. اینک یکی از مـوارد بسـیار خطیـر کـه درك آن بـراي      
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اینست که شیطان، خدا نیست. ما دوگانه  دنیاي مسیحیت بسیار ضروري است،

پرست نیستیم که معتقد به دو نیروي مساوي و مخالف هم باشیم ـ یکی شریر  

و یکی نیکو، یکی نور و یکی ظلمت. شیطان مخلوق است. او داراي قـدرت خـدا   

توانـد انجـام دهـد ولـی او      نیست. او کارهائی را که مخصوص خدا اسـت نمـی  

تـر از مـا و    رتر از انسان است. بنابراین او بسـیار قـوي  تر و ماه تر، زیرك قوي

القـدس را   تر از خدا است. بدین جهت است که شخصـی کـه روح   بسیار ضعیف

دارد، نباید از مسخّر شدن توسط شیطان و دیوها در هراس باشد، زیرا روحی 

تر از شـیطان و هـر آنچـه کـه در جهـان       تر و بزرگ که در او ساکن است قوي

ه پطـرس  ـدرت و مهارت شـیطان در آن هنگـام کـ   ـورد قـاشد. در مـب است، می

تکبر ورزید و گفت در مقابل دسایس شیطان خواهد ایستاد، به ما اخطار شـده  

  است.  

هرگز! «عیسی به پطرس گفت بزودي او را انکار خواهد کرد و پطرس گفت: 

فـت:  دانید عیسی به او چـه گفـت؟ عیسـی گ    و می» من چنین کاري نخواهم کرد.

اي شمعون، اي شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کنـد،  «

آقـاي  «به عبارت دیگر منظور عیسی اینست کـه:   1»لیکن من براي تو دعا کردم.

توانی  توانی در مقابل شیطان مقاومت کنی، تو براي شیطان نمی شمعون تو نمی

تواند  قاي شمعون، او میتر است آ اشکالی ایجاد کنی. شیطان از تو بسیار قوي

بـا  » تو را مثل گندم الک کند. تو در دست او مثل یک تکه نـان شـیرینی هسـتی.   

گوید اگر در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او از ما  این حال کتاب مقدس به ما می

تر از شـیطان   تر اینکه روح بزرگی در ما ساکن است که بزرگ گریزد، و مهم می

  جهان است. و هر چیز دیگري در این

هاي مختلف توصـیف شـده اسـت. آمـده      در کتاب مقدس، شیطان در شکل

خواهـد   رود تا هر آنکسـی را کـه مـی    است که او مانند شیري غرّان هر سو می
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ببلعد ـ یک شیر غرّان و وحشی. ولی او ترسو است. وقتی کسی کـه روح خـدا    

که ناگهان شیطان بینیم  گیرد، می  در او ساکن است مورد حمله شیطان قرار می

گـذارد و   ترسـو دمـش را الي پـایش مـی     سـگ کنـد و مثـل یـک     نشینی می عقب

گریزد. بنابراین یکی از بزرگترین خطاهاي روزگار ما انتساب قدرت بسـیار   می

کنند. ولـی کتـاب مقـدس     زیاد به شیطان است، تا آنجائیکه او را خدا تصور می

دهنـده   کننـده اسـت. او فریـب    سـه واقعی او را بیان کرده اسـت. او وسو ماهیت 

کننده است. ما باید از این امـر آگـاه باشـیم کـه یکـی از کارهـاي        است. او متهم

دلخواه شیطان تجربه نمودن است، اغواي انسان به ارتکاب گنـاه تـا آنجـا کـه     

خواست در آن مرحله تجربه عیسی در بیابان، او را مـتهم کنـد. کـار دیگـر      می

مسیحی که شاید بسیار مهمتر از وسوسه باشد، متهم شیطان در قلمرو زندگی 

شـود و شـما را بـه     نمودن ایمانداران است. در این حالت شیطان وارد عمل می

کوشـد شـما را بـه     کند. اگر شما مرتکب جرمی شده باشید، او می گناه متهم می

جاي اینکه توبه کنید، ناامید کند. زیرا حتّی گرچه ما مرتکب گناه و جرمی شـده  

دهـد. او   اي نشـان نمـی   کند، ولی راه چـاره  باشیم که شیطان به ما یادآوري می

خواهد ما خود را نابود کنیم در حالیکـه عیسـی مـا را بـه توبـه و آمـرزش        می

  کند. دعوت می

خواهم همراه با یک هشدار در مورد شـیطان بگـویم    یک مورد دیگر که می

توانـد تغییـر    دهد. او می می اینست که بر اساس عهد جدید، شیطان تغییر چهره

دهد که تحت  گردد و نشان می» خدا در سایه«چهره بدهد و به اصطالح فلسفی 

کـنم کـه بهتـر     کند. من فکـر مـی   تسلط و نفوذ خدا است و به دستور او کار می

است این فکر را از سر خود بیرون کنیم و او را اهریمنی و زشـت و مضـحک،   

توانـد تغییـر    اند، نیانگاریم، زیرا شـیطان مـی   دهآنطوریکه او را به تصویر کشی

شکل دهد و به صورت فرشـته نـور ظـاهر شـود، چونکـه او فریبنـده اسـت و        

خواهد با وضـعیتی زشـت بـه سـوي مـا بیایـد تـا مـا را وسوسـه کنـد و            نمی

دارد  گویند او در قالبی زاهدانه، خالصانه، ما را وا می آنطوریکه کتاب مقدس می

  ام کنیم.دقادا بر علیه کالم خ



  

  

  هیجدهمگفتار 

  آفرینش انسان

پیش ما به بررسی فرضیه آفرینش پرداختیم و مـن گفـتم کـه در     گفتاردر 

این روزگار مفهوم آفرینش در آئین یهودي ـ مسیحی تا چه اندازه مورد حملـه   

و هجوم همزمان عقاید ارتدادي و سکوالریسم قرار گرفته است. همچنین گفـتم  

هاي خود را بـه   ین فرضیه آفرینش در کتاب مقدس بتوانند فرضیهکه اگر منتقد

اند که تمام زیربناي مسیحیت را نابود کننـد. مـا نـه     کرسی بنشانند، موفق شده

تنها با انتقادات دنیاي سکوالر در رابطه با فرضیه آفرینش بطـور عـام مواجـه    

باشـد   ن مـی ها متوجه اصل پیدایش انسا هستیم، بلکه مخصوصاً نوك تیز حمله

هاي فرهنگی ما  از درك اصل آفرینش انسان اسـت.   و این به جهت تغییر ریشه

هاي تکامل هسـتیم، یـک طیـف گسـترده از      اینک ما شاهد پیشرفت انواع تئوري
1

Micro evolution تا Macro evolution    و مراحل بین آنست که عمدتاً موجـب سـلب

گوینـد دراثـر    شنویم که مـی  راً میشوند. ما اکث اعتماد انسان ازعظمت خلقت می

یک حادثه کیهانی بطور تصادفی هستۀ اولیه خلقت پدیدار شده است و در اثـر  

حالـت امـروز رسـیده اسـت وبخـاطر دارم یکـی از        فعل و انفعاالتی بتدریج بـه 

فیلسوفان در مورد انسان گفته بود که ما گروهی میکرب رشد کرده هستیم که 

دنده از یک چرخه از  ایم و نقش یک چرخ پدیدار گشته بطور اتفاقی از میان لجن
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  کنیم. برود، بازي می سوي نابودي است تابه عظیم کیهانی را که مقررشده ماشین

هاي بدبینانه از  هائی و نفوذ گستره انواع ایده بنابراین با وجود چنین دیدگاه

انسـان   سارتر مبنی بر اینکـه  فلسفه وجودي، نظیر فلسفه اصالت وجود ژان پل

فایده و در نهایت اگـر آن را در یـک کلمـه بیـان کنـیم، آن کلمـه        یک موجود بی

باشد، عجیب نیست که شأن انسان در جامعه امـروز بشـري آنقـدر     می» تهوع«

هـاي   نادیده گرفته شود. بنابراین ما در قرن بیستم مورد بمباران شدید دیـدگاه 

ایم. جالب اینجاست  ان قرار گرفتهو اصل و اهمیت انسماهیت بسیار بدبینانه از 

گرائـی   اي، شـاهد یـک نـوع انسـان     هـاي گسـتاخانه   که در کنـار چنـین فرضـیه   

اي هستیم که از میان بشرگرایان برخاسته است و براي شأن انسانیت  منصفانه

اند و بخاطر احیاي حقوق بشـر در اطـراف و اکنـاف جهـان و      اهمیت قائل شده

خانه مبنـی بـر اینکـه مـا در نهایـت نـوعی میکـرب        هاي گستا مبارزه با فرضیه

گرایـان و   کنند. ولی من ناچارم بگویم که اینـک ایـن انسـان    باشیم، تالش می می

باشـند،   ترمـزي مـی   بـی  1بشردوستان پا در هوا هستند و به مثابۀ رولر کاستر

گویند، بدون آنکه خود بدانند از یـک اصـل خـدائی سرچشـمه      زیرا آنچه که می

اي برگرفته از آئین یهودي  ت و عقیده بشردوستانۀ آنها در نهایت ایدهگرفته اس

کنـد.   ـ مسیحی است که شأن انسـان را در پروسـۀ آفـرینش خـدا تعریـف مـی      

تقدس انسان یک مورد ذاتی یا اکتسابی نیست، بلکه تقدس ما ناشی از ارزش و 

نـامیم   بهائی است که خدا به این موجود مخصوص که او را انسان یا بشر مـی 

داده است. مورد فوق بخشی از داستان کلـی آفـرینش در اولـین بخـش کتـاب      

  باشد. مقدس، یعنی کتاب سفر پیدایش می

داستان حاکی از اینست که در طی شش روز و در مرحلۀ آفرینش، خدا هر 

خـوانیم کـه    مـی  26روزي یک عنصر مختلف از کائنات را آفرید. سپس در آیه 

ت ما و موافق شبیه ما بسازیم تـا بـر ماهیـان دریـا و     آدم را بصور«خدا گفت: 

پرندگان آسـمان و بهـایم و بـر تمـامی زمـین و همـۀ حشـراتی کـه بـر زمـین           
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بینیم کـه خـدا انسـان را شـبیه خـود       بدین ترتیب می» خزند، حکومت نماید. می

آفرید و آنها را نر و ماده آفرید. سپس خدا آنها را برکـت داد و بـه آنهـا گفـت:     

ر و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمائید و بـر ماهیـان   بارو«

» خزنـد حکومـت کنیـد.    دریا و پرندگان آسمان و همۀ حیواناتی که بر زمین می

کنیم که ارزش انسان از تخم مـاهی و نهنـگ    ولی اینک ما در جهانی زندگی می

ی شـباهت  کمتر است و این یعنی دگرگونه کـردن نظـم خـدا در آفـرینش و نفـ     

انسان به صورت خدا. نظر به اینکه انسان از طرف خدا مأمور شده است تا بـر  

حیوانات اعم از پرنده و مـاهی و خزنـده در جهـان حکومـت کنـد، پـس از یـک        

الحکومه یـا ولیعهـد خـدا نامیـد. مقـام نیابـت او،        توان انسان را نایب دیدگاه می

  کند. نظارت او را بر تمام مخلوقات دیگر تأئید می

اینک ما در الهیات یک عبـارت فنـی داریـم کـه فهـم آن آسـان اسـت، و آن        

و یکـی از  » صورت خـدا.. «شود  است که معنی آن می» Imano dei«عبارتست از 

ی ویژگـ صورت یعنی چه؟ آن «بزرگترین ابهامات در حوزة الهیاتی اینست که: 

اریخ الهیـات  در تـ  »کنـد، چیسـت؟   که انسـان را از انـواع حیوانـات متمـایز مـی     

هاي متمایز موجـودي کـه شـبیه خـدا      هاي زیادي به قصد تعیین نشانه بررسی

گردد به آیـه   شود، صورت گرفته است. بخشی از ابهام موجود برمی نامیده می

آدم را به صورت ما و موافـق  «خوانیم خدا گفت:  ـ سفر پیدایش، آنجا که می26

تشریح کوتاه از آفرینش انسـان، از   بینیم در این بنابراین می» سازیم.بشبیه ما 

). اهت(شـب » Likeness«(صورت) و واژه  Imageدو واژه استفاده شده است: واژة 

باشند و در زبان یونانی  می Demutو  Salemاین دو واژه مختلف در زبان عبري 

هم دو واژة مجزا هستند. دیدگاه تاریخی کلیساي کاتولیک رم حاکی از اینسـت  

ب مقدس از این دو عبـارت بیـان یـک ویژگـی مخصـوص انسـان       که تعبیر کتا

شـباهت  «و » بصورت خـدا بـودن  «نیست، بلکه اشاره به دو ویژگی دارد. یعنی 

هـاي   اشـاره بـه ویژگـی   » به صورت خـدا بـودن  «با هم فرق دارند. » خدا بودن

» شباهت خـدا بـودن  «شعور و اراده ..و.. و   -مشترك بین ما و خدا است مانند

ه عدالت و قدوسیتی است که در ابتداي آفرینش در ذات انسـان بـود و   اشاره ب
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  گناه بود، شبیه خدا بود. از آن نظر چون انسان بی

ولی تعبیـر تـاریخی پروتسـتان از ایـن بخـش از کتـاب پیـدایش بـا تعبیـر          

کاتولیک رم فرق اساسی دارد. تعبیر کلیساي پروتستان حـاکی از اینسـت کـه،    

اي است از آنچه کـه آن   بینیم نمونه بخش از سفر پیدایش میآنچه را که در این 

یک عبارت فنی و گرامري است مبنی بر اینکه  hendiatusنامیم و  می hendiaitusرا 

یعنـی   hendiatusکننـد. کلمـه    دو مورد یا دو کلمه مترادف، یک مفهوم را بیان می

رومیان مراجعه کنیم، توانیم به باب اول رساله به  بعنوان مثال می» یک در دو.«

دینی و ناراستی انسـان برانگیختـه    خوانیم خشم خداوند بر علیه بی آنجا که می

شود. منظور از این آیه چیست؟ آیا خشم خداونـد متوجـه دو مـورد مجـزا      می

دینی و ناراستی انسان است و یا اینکه متوجه خطائی از انسـان اسـت    یعنی بی

و هـم ناراسـتی نامیـد؟ بنـابراین تعبیـر      دینـی   شود آن خطـا را هـم بـی    که می

در بـاب اول   hendiatusپروتستان حاکی از اینست که یک سـازة گرامـري بنـام    

شـبیه  «و » بـه صـورت بـودن   «سفر پیدایش وجود دارد و آن ترادف دو کلمـه  

به «باشد که هر دو اشاره به یک مفهوم دارند. پس هرگاه صحبت از  می» بودن

و هر برداشتی که از این عبـارت بـه ذهـن متبـادر     شود  می» صورت خدا بودن

کند و بـالعکس.   هم مصداق پیدا می» شبیه خدا بودن«شود در مورد عبارت  می

  بنابراین، این دو ویژگی را نباید جدا ازهم تصور کنیم.

آن خاصـیتی کـه مخلـوقی را    «ایـم:   ولی هنوز پاسخ سؤال خود را نگرفتـه 

اند کـه   اي ارائه داده انان قرون وسطی نظریهد الهیات» کند چیست؟ شبیه خدا می

الهیـات دانـان نوارتدکسـی و بخصـوص      قرن بیسـتم مخصوصـاً از جانـب   در 

اي است تحت عنوان  مورد حمله قرار گرفته است، و آن ایده 1توسط کارل بارث

Anelogia Antes شود  که ترجمه آن می»The Analogy of being«.   این ایده حـاکی از

ماهیت خدا و ماهیت رچه کتاب مقدس به روشنی شکاف عمیق بین اینست که گ

خـدا را از  ماهیـت  هر مخلوق دیگري را توضـیح داده اسـت، و مـواردي را کـه     

                                                      

1- Karl Barth 
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کند بیان کرده است، با این وجود ما از بعضـی جهـات    انسان متمایز میماهیت 

م و موارد گوئیم خدا هستیم، بلکه ما آفریدة خدا هستی شبیه خدا هستیم. ما نمی

تر از موارد اشتراك ما با خداست. اینک همین  افتراق ما از خدا بسیار و فراوان

طرز تفکر است که مورد حمله الهیات نوارتدکسی قرار گرفته است و تبدیل بـه  

یک بیانیه بسیار عادي شده است که در میان کلیسا نفوذ کرده است و با کمال 

بـان ایـن بـه اصـطالح مسـیحیان اصـیل       خواهم بگویم بارها از ز شرمندگی می

گویند خدا به طور کلی چیز دیگري است. این نظریه کوششـی   شنویم که می می

است در جهت جلب توجه انسان به شکوه و عظمت خدا و ایجاد این ذهنیت کـه  

تالشـی  همچنـین   خدا برتـر از انسـان و هـر موجـود مخلـوق دیگـري اسـت و       

دا و استقرار مـرزي بـین خـدا و کلیـۀ     متعصبانه است در جهت حفظ برتري خ

ماهیـت  گرایان و وحدت وجود. حال اگر دقیقـاً بـه    مخلوقات و نفی فلسفه قربت

این طرز تفکر توجه کنید، متوجه خواهید شد کـه یـک ایـده مهلـک بـراي بنیـان       

باشد، چونکه اگر خدا به کلی و تماماً و مطلقاً با ما متفاوت باشـد،   مسیحیت می

ع ارتباطی بین خالق و مخلوق منتفی است. اگر دو مـورد بـه طـور    امکان هر نو

کلی با هم مغایرت داشته باشند، هیچ امکان ارتباطی بین آنهـا برقـرار نخواهـد    

شد. بدین جهت است که گفـتم ایـن طـرز تفکـر بـراي دنیـاي مسـیحیت بسـیار         

ن ایم که نـوعی مشـابهت بـین خـدا و انسـا      خطرناك است، در حالیکه ما فهمیده

سازد که خدا با انسـان صـحبت کنـد و     موجود است که امکان این را فراهم می

حتّی اگرچه با همان زبان و عبـارات انسـانی باشـد، صـحبت او مفهـوم اسـت،       

این شباهت را روشن ماهیت هائی داریم. ولی ما هنوز  چونکه ما با خدا شباهت

ت مختلفـی صـورت   ایم. براي تشریح این شباهت در طـول تـاریخ اقـداما    نکرده

ترین دیدگاه تاریخی از موضوع مشابهت اینسـت کـه ایـن     گرفته است. معمولی

شباهت یک شباهت نیابتی است که در نیروي دراکه و ارادي و اثرات انسـان و  

اند که ما نیز چـون خـدا داراي    شود و گفته بخصوص دو مورد اول، آشکار می

دا داراي نیروي تعقـل اسـت و   اي از مشابهت است. خ شعور هستیم و این گونه

ما نیز داراي نیروي تعقل هستیم. یکـی از مشـکالت در رابطـه بـا ایـن دیـدگاه       
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توانند فکر کننـد   اندیشند که سایر حیوانات نمی ها است مردم می اینست که قرن

و حتّی شما اگر یک موش و یا یـک سـگ بسـیار تربیـت شـده  بـراي خـدمات        

هر منظور دیگر را در یک البیرنت بگذارید، آنچـه  پلیسی و هدایت افراد نابینا و 

دهند و مطمئناً  دهند، تحت یک قدرت مرموز به نام غریزه انجام می که انجام می

باشند. حتّی گرچه ممکن است مشاهده کنید کـه مـوش در    فاقد نیروي تعقل می

کند، این گزینش نـه از طریـق عقالنـی بلکـه بـر       این البیرنت راهی را انتخاب می

 اساس غریزه است.

شود زیرا با توجه به حواس بیرونی چنـین بـه    حاال مسئله کامالً مشکل می

رسد که انتخاب و گزینش حیوانات بر اساس نیروي تعقـل اسـت و مـا     نظر می

دهنـد،   شـوند، واکـنش نشـان مـی     خوابنـد، بیـدار مـی    بینیم که حیوانات مـی  می

جام دهنـد و بـدینجهت اطـالق ایـن     توانند ببینند، بشنوند و سایر کارها را ان می

تفاوت مطلق بین عقالنیت محدود انسان و غریزه حیوانی، تغییر یافتـه اسـت و   

گویند که فرق واقعی بین انسان با توجه به درجه پیشرفته شـعور مـا    مردم می

دانم کـه ایـن معمـا     باشد. من در نهایت نمی تر، می در مقایسه با موجودات پست

دانیم که خـدا داراي نیـروي    لی از یک جهت ما مطمئناً میشود. و چگونه حل می

تعقــل اســت، خــدا داراي آگــاهی و شــناخت اســت و خــدا داراي شــعور کــامالً 

تـوانیم   اي است و از سوي دیگر ما هم داراي نیروي تعقل هستیم. ما می پیچیده

باشیم و این خواص مـا   یاد بگیریم. ما داراي قدرت تفکر و تعمق و استدالل می

را در دنیاي حیوانات منحصر به فـرد کـرده اسـت. عـالوه بـر آن، خـدا داراي       

اي ماهرانه هستیم. ما مخلوقـاتی   نیروي اراده است و ما هم داراي نیروي اراده

  هستیم با خواست و اراده.

قـدرتی اسـت کـه    همچنـین   الزمۀ یک مخلوق معنوي بودن نیـروي تفکـر و  

اند که چون ما و خـدا واجـد ایـن     ن عقیدهشود. و بسیاري بر ای اراده نامیده می

شرایط هستیم پس با یکدیگر مشابهت داریم. ما موش را به خاطر اشتباهش به 

کنیم تا حـس   هایمان سخنرانی نمی اندازیم و از علم اخالق براي سگ زندان نمی

معنوي آنها را ترقی دهیم. بنابراین نگاه مـا بـه انسـان اینسـت کـه او مسـئول       
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گویـد، چونکـه او پیشـکار     گیرد و سخنانی است که مـی   ت که میتصمیماتی اس

روحانی خدا است. انسان مخلوقی است که با نیروي اراده و حق گزینش خلـق  

شده است و خدا هم به او گفته است مقدس باش، آنچنانکه من مقدس هسـتم و  

نستیم توا مرا از خودت نشان بده. ما احتماالً نمیماهیت هائی از حقیقت و  گوشه

خدا را از خود نشان دهیم، مگر اینکه موجوداتی ماهیت ی از حقیقت و ئها هشگو

  شعور، معنوي، حساس و اثرگذار باشیم. ذي

هاي خدا  بنابراین همانطوریکه گفتیم نگاه کلیسا متوجه این بخش از ویژگی

شود و این الزمۀ شبیه بودن بـا   است که در درجات باالئی در انسان حادث می

  است. خدا

و اما بحث کارل بارث اینست که در مرحله خلقت، بشر تنها به صورت مرد 

آفریده نشد، بلکه بصورت مرد و زن آفریده شده است و هم مرد و هم زن بـه  

باشد.  اند. کلمۀ انسان در اصل اشاره به زن و مرد می صورت خدا آفریده شده

که بـه صـورت خـدا آفریـده     گنجند  ها در این تعریف می دیگر اینکه تمام انسان

گنجنـد و   اند. کارل معتقد است که هـم زن و هـم مـرد در ایـن تعریـف مـی       شده

کـه   Analogia Antesاي که در اینجا هست بـا توجـه بـه فرضـیه      گوید مقایسه می

اخیراً بدان اشاره کردم، مقایسه وجودي نیست، بلکه مقایسـه ارتبـاطی اسـت ـ     

هـاي غیـر شخصـی در قالـب      ري نسـبت یعنی تنها خدا است که واجـد یـک سـ   

باشد. بنابراین منحصر به فرد بـودن مـا عبارتسـت از     خداوندي در خویش می

ها ما  صیتاهاي شخصی در بین خودمان. و به مناسبت این خ دارا بودن نسبت

و خدا با عالم حیوانات متمایز هستیم و تنها وجه اشتراك ما با خدا اینست کـه  

یم که در مورد خدا غیر شخصـی اسـت و در مـورد    هائی دار گی یک سري ویژ

انسان شخصی. بسیار خوب، ایده بسیار جالب و درستی است، مـا داراي یـک   

هاي شخصی هستیم، اما در عالم حیوانـات نیـز اینچنـین اسـت، و      سري نسبت

بدین ترتیب مشکل همچنان باقی است، زیرا اگر این مقایسـه تنهـا یـک مقایسـه     

 دیگر قادر نخواهیم بود وجـه اشـتراکی بـا خـدا داشـته      ارتباطی است، احتماالً

باشیم زیرا ارتباط با خدا دیگر مفهومی نخواهد داشـت. ولـی بـه هـر صـورت      
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بینیم که در میان تمام مخلوقات جهان مسـئولیتی منحصـراً بـه انسـان داده      می

کند و بخشی از منحصر  شده است و آن مسئولیت توانائی انسان را تعریف می

د بودن نژاد انسان در مأموریت منحصر به فردي است که از خـدا گرفتـه   به فر

اي اسـت بـراي    است و آن اینکه نماینده خدا براي بقیه مخلوقـات اسـت و آینـه   

  انعکاس شخصیت خدا.

تـوانیم مفهـوم فـوق را درك کنـیم اینسـت کـه        هائی که می حال یکی از راه

آدم دوم معرفی شده اسـت و  عیسی مسیح در عهد جدید بعنوان آدم آخر و یا 

توانیم معنی کامل چون خدا بودن را پیدا کنیم. آنچنانکه کاتـب   در اوست که می

مسیح فروغ جالل و خاتم جوهر خدا اسـت. مـا در    :گوید رساله به عبرانیان می

اطاعت محض مسیح و تکمیل رسالت انسـان مبنـی بـر بازتـاب دادن تقـدس و      

ام کـه منظـور از بـه صـورت      ن من متقاعد شدهحقیقت خدا را شاهدیم ـ بنابرای 

خدا بودن، در اصل یک توانائی منحصر به فرد اسـت کـه در بـدو آفـرینش بـه      

دهندة شخصیت خدا باشد، ولی این توانائی انسان در  انسان داده شده تا نشان

پس از مصلوب شدن عیسی مسیح و پرداخـت   اما ،اثر ارتکاب گناه از بین رفت

القـدس، کسـانی کـه فدیـه او را بپذیرنـد و       شریت و حلـول روح کفارة گناهان ب

گردنـد و   گناهانشان آمرزیده شـود دوبـاره بـه شـرایط اولیـه آفـرینش برمـی       

آنهـا را   ی کـه دهندة شخصیت خدا به دیگران باشند، تا هر کسـ  توانند نشان می

انه وقتـی  ولی اینک متأسف» بینیم. ما در او پیام خدا را می«بیند بتواند بگوید:  می

تمام « خوانیم:  یابد زیرا می نگرد، چیزي از پیام خدا در ما نمی که جهان به ما می

باشـند. اینـک    و منتظر نجـات مـی   1»خلقت تا االن با هم در آه کشیدن و درد زه

این صورت، در اثر سقوط نژاد انسان به گناه، بقـدري معیـوب و آشـفته شـده     

آیـد در ایـده شـبیه خـدا بـودن انسـان        نگـریم الزم مـی   است که وقتی بدان می

تجدیدنظر کنیم و بپرسیم آیا هنوز هم شبیه خدا هستیم و یا اینکه آن شـباهت  

نه تنها در اثر سقوط انسان معیوب شده است بلکه زدوده شده است و ما دیگر 
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  شبیه خدا نیستیم؟

خواهم پاسخ آن سؤال را بـدهم و آن اینکـه بـر     من در یک جمله صریح می

اعتقاد مسیحیت اصیل، حتّی گرچـه سـیماي خـدا از طریـق گناهـان مـا،        اساس

هـاي گناهکـاري کـه     دار و محو شده است، ولـی انسـان   مخدوش، معیوب و لکه

باشند. زیـرا   هنوز در جهان هستند، هنوز هم مخلوقاتی هستند که شبیه خدا می

کـار مـا   تـوانیم فکـر کنـیم. اف    ایم ولی هنـوز هـم مـی    حتّی گرچه ما سقوط کرده

تـوانیم   کنـیم و مـی   تواند تحت تأثیر گناه واقع شوند، ولی هنوز هم فکـر مـی   می

آمیز است ولـی هنـوز هـم توانـائی      هاي ما سفسطه استدالل کنیم. اکثر استدالل

استدالل را داریم. همچنین گرچه ما به گناهان خود محدود هسـتیم، هنـوز هـم    

را داریم. ما در یک بررسی کامل  داراي اراده هستیم و هنوز هم ظرفیت انتخاب 

به جزئیـات مفهـوم   » تصویر خرد شده«و در یک سري استدالالت تحت عنوان 

چون خدا بودن و آنچـه کـه بعـد از سـقوط انسـان بـر آن شـباهت وارد شـد،         

  خواهیم پرداخت.



  

  نوزدهمگفتار 

  گناهماهیت 

ا جهان و وقتی که ما به خلقت خدائی نگاه کردیم، متوجه شدیم که وقتی خد

آنچه را که در آن است ساخت، وقتی که هر مرحله از خلقت خود را تمام کـرد،  

ستاید،  کند و کار خود را می اش را از دور نگاه می مانند نقاشی که تابلو نقاشی

کار خود را ستود، بنابراین خدا به خلقت دستان خود خیره شد و خوشحالی و 

ولـی وقتـی کـه مـا     » و این نیکو است.« رضایت خود را با این جمله اعالم کرد:

کنـیم، آن نیکـوئی را کـه خـدا بعـد از       امروز از دیدگاه خود به طبیعت نگاه مـی 

بینـیم یـک دنیـاي     بینیم، بلکه دنیائی که امروز می خلقت خود مشاهده کرد، نمی

بینـیم کـه آنهـا هـم      ساقط شده است و در حقیقت ما دنیا را از دید مردمی مـی 

کنـیم بطـور    دانیم دنیائی که در آن زنـدگی مـی   د و بخوبی میساقط شده هستن

  اي خراب است. کننده مأیوس

گراهام در اوج خدمت خود بـود،   ها پیش وقتی که بیلی بیاد دارم خیلی سال

مشکلی که «گفت:  هاي خود می کرد و بارها در سخنرانی اکثراً به گناه اشاره می

منهم زائیده گنـاه  «گفت:  و سپس می »در زندگی با آن مواجه هستیم، گناه است

گفتنـد   شـنیدم کـه مـی    ها را مـی  وقتی من خیلی جوان بودم این موعظه» هستم..

شـویم نتیجـه مسـتقیم     بسیاري از مشکالت که در این دنیا با آنهـا مواجـه مـی   

کنم ما خیلی بندرت به میزان نفوذ گناه  سقوط انسان است. در واقع من فکر می

خوانیم در آنجـا بـه مـا     یم، زیرا وقتی که کتاب مقدس را میکن در جهان فکر می

شود که گناه صرفاً یک مشکل انسانی و یا یک مشکل مجزا یا مشـکلی   گفته می
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که محدود به روابط شخصی ما باشد نیست، بلکه گناه نتیجه مستقیم تحـوالت  

م گوید کـه جهـان یـا کائنـات، عـال      عالم هستی است، تا آنجا که کتاب مقدس می

باشند.  هستی با هم در آه کشیدن و درد زه و در انتظار آمرزش و خالصی می

علت آن اینست که، وقتی خـدا آدم و حـوا را آفریـد آنهـا را بـر حکومـت بقیـه        

موجودات و زمین گماشت. بنابراین وقتی که گناه ورزیده و فاسد شدند، فسـاد  

ا متوجـه شـدیم کـه    آنها بر هر چیزي که تحت نظارت آنها بود اثر گذاشـت. مـ  

وقتی خدا آدم وحوا را بعد از سقوطشان نفرین کرد، لعنت خـدا بـر زمـین نیـز     

جاري شد، بر امور کشاورزي و صنعتی نیز اثر نهاد زیرا که جهان هم اکنـون  

کنـد.   شـود، مقاومـت مـی    اي کـه انسـان نامیـده مـی     بدست موجود ساقط شـده 

شود در یک کالم عبـارت   واقع میبنابراین آنچه که در این تحوالت عالم هستی 

و اگر بخواهیم معنی دیگـري در همـین ردیـف بـرایش پیـدا کنـیم       » بیزاري«از 

باشد، زیرا  است. این واژه در مفهوم نجات کتاب مقدس بسیار مهم می» جدائی«

شـود.   تعریـف مـی  » آشـتی «که نجات به عبارت و زبان کتاب مقدس در عبارت 

ید نوعی جدائی و بیگانگی به وجود آمده باشد کـه  با براي تحقّق آشتی ابتدا می

هاي آغازین عهد جدید اختصـاص   آشتی را معنی ببخشد. بنابراین بیشتر بخش

  هاي تاریخی مشکل جدائی و بیگانگی دارد. به بیان ریشه

ما دیدیم که در نتیجه گناه، انسان قبل از هر چیز بین خود و طبیعت فاصله 

ر گناه انسان قرار گرفتند. دوم اینکـه بـین خـدا و    مخلوقات تحت تأثی و انداخت

  انسان هم جدائی به وجود آمد.  

ام دربـارة ایـن مسـئله در بوسـتون یـک       یـک روز بعـد از ایـراد سـخنرانی    

مصاحبه رادیوئی داشتم و مجري از من درخواست کـرد کـه مفهـوم نجـات را     

ن کتـب  بطور خالصه بیان کنم. من پیـامی را کـه چنـدین سـال پـیش بـه انجمـ       

اي  مقدسه مسیحی فرستاده بودم یادآوري نمودم و آن پیام موجب رنجش عده

از دوستان شد. در آنجا گفتـه بـودم، سـرانجام آنچـه کـه از دسـتش خـالص        

شویم خدا است! زیرا اولین مشکل نجات در جدائی و بیگـانگی مـا از خـداي     می

ي خواهد کرد و باشد، خدائی که فرموده است جهان را داور عادل و مقدس، می
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انـد جـاري خواهـد سـاخت. بنـابراین       خشم خود را بـر کسـانیکه توبـه نکـرده    

دانـیم. یعنـی    گوید، ما خود را طبیعتاً دشمن خـدا مـی   آنطوریکه کتاب مقدس می

همان سقوط اولیه آدم موجب شد بین خالق و مخلوق فاصـله و جـدائی بیفتـد.    

بینانه  هاي خوش ا اندکی دیدگاهاکثراً و بدین جهت است که دورنماي جامعه ما ب

شـنویم   حاکی از اینست که ما در یک ارتباط ذاتی با خدا و جهان هستیم. ما می

گویند که خدا همه کس را بدون قید و شرط دوسـت دارد و وقتـی    که مردم می

خوب من دیگر نیـازي نیسـت از خـالق خـود     «گویند:  شنوند می را می مردم این

و ایـن دیـدگاه   » چ قیـد و شـرطی مـرا دوسـت دارد.    بترسم چونکه او بدون هـی 

شود که آنها از وضوح و حضور واقعیتی بنام جدائی غافـل شـوند.    موجب می

مقدس حاکی از اینست که خدا خـود قـدم پـیش     کتابهاي  در واقع اغلب قسمت

اي بنـام آمـرزش    نهاده است تا این معضل را حل کند. اینست که هنـوز مسـئله  

اي به نام آشتی بین عوامل جـدا شـده از    م نجات داریم، مسئلهداریم. مسئله بنا

هم داریم. ولی اگر آن دو بخش جدا شده با هم آشـتی نکننـد، همچنـان بـا هـم      

بیگانه هستند و مجدداً بگوییم ما در ذات خـود در حالـت جـدائی و بیگـانگی از     

  ایم. خدا متولد شده

در سـطح شخصـی و    سپس شاهد جدائی انسان از انسان هستیم، نـه تنهـا  

هـا   هـا بـر علیـه ملـت     بینیم ملـت  فردي بلکه در سطوح بسیار باال تا آنجا که می

خیزند. بنابراین قبل از اینکه به تشریح مسئله بپردازم اجـازه بدهیـد فقـط     برمی

اي گناه بر جهـان هسـتیم. گنـاه بـر      این را بگویم که اخیراً ما شاهد فشار ریشه

کنـیم   و با یکدیگر اثر گذاشته است. وقتی ما گناه مـی طبیعت و ارتباط ما با خدا 

ایم، بلکه بر علیه یکـدیگر   حرمتی کرده ایم و به او بی نه تنها خدا را اطاعت نکرده

بینیم که هر گناهی که واقع شده است بدان وسـیله   ایم و از این نظر می شوریده

ارز آن قتل و هاي ب انسانی توسط انسانی دیگر آسیب دیده است. یکی از نمونه

زنیم، مـوقعی کـه بـه هـم      هم تهمت می همچنین موقعی که به  دزدي و زنا است،

کنـیم. وسـعت    ورزیم، موقعی که به آنچه که دیگري دارد حسادت مـی  مینفرت 

کنیم و به دیگران آسـیب   سلطۀ گناه تا آنجا هست که بر علیه یکدیگر طغیان می
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  بینیم. رسانیم و خود نیز آسیب می می

نجام اینکه این جدائی و بیگانگی منجر به جـدائی و بیگـانگی انسـان از    سرا

شــود. امــروزه مطالــب بســیاري درمــورد شــأن و مقــام انســان   خــودش مــی

ها را  کنند تربیت بدنی بچه هاي تربیتی مدارس را ملزم می نویسند و سیستم می

ا متوقـف کننـد و ضـمیر تـرد و لطیـف کودکـان ر       ،دهنـد  که کار بدي انجام می

هـا ادامـه دارد.    دار نکنند و ارزش انسانی آنها را نابود نکنند. و این بحث خدشه

ها، این درك نهفته است که انسـان بـا خـودش     ولی در ماوراي تمام این جنبش

مشکل دارد. و دلیل آنهم گناه است، ما نه تنها با دیگـران، بلکـه از خـود بیگانـه     

از «زننـد:   هـائی مـی   یم که چنین حرفشنو ایم و ما بارها از زبان مردم می شده

، زیرا بسیار مشکل است که »لعنت بر من«، »از خودم متنفرم«، »خودم بدم میاد

هـائی را کـه بـه سـادگی در دیگـران       خود را متقاعد کنیم که بطور کلی شرارت

بینیم در خودمان نفی و انکار کنیم. ممکن است در اینجا یک جملۀ معترضـه   می

ه کارل مارکس، نه از دیدگاه مسیحیت بلکه از دیدگاه خود گفته بگویم و آن اینک

است که یکی از بزرگترین مشکالت نژاد انسان جدائی و بیگانگی با کـار اسـت،   

یعنی در حیطه کـاري مـا، چـه در کارخانجـات و مـزارع و هـر حرفـۀ دیگـري         

مـا  کنـیم،   مشکالت زیادي به وجود آمده است، ما با صداقت و دلگرمی کار نمی

توانیم ریشۀ این اظهارنظر را در باغ عدن و لعنت شـدن آدم و حـوا توسـط     می

خدا بیابیم. کار در ذات خودش لعنت و نفرین نیست. انسان قبل از ساقط شدن 

کنـد و خـدا در انجـام کـار خـودش برکـت و        کرد. و خدا هم کار می هم کار می

ه بـراي کارهـاي مـا در    و این نیتی است کـ  ،کند بیند و تحسین می تمامت را می

 (یــا یکشــنبه) خــدایا بــراي روز جمعــه«نظــر دارد. در عــدن هــیچ کــس نگفــت: 

برد، ولی اینـک گنـاه در همـه جـا      زیرا انسان از کار خودش لذت می» متشکرم.

هـا و ادارات. نفرینـی کـه     ها و کارخانـه  نفوذ کرده است، در بازارها، در کارگاه

کارهـاي مـا اثـر گذاشـته اسـت و موجـب        خدا در حق آدم نمود، اینک بر تمام

خـواهم یـک    جدائی و بیگانگی هر چه بیشتر ما از یکدیگر شده است. حـاال مـی  

تـوانیم تمـام جزئیـات را بررسـی      نتیجه کوتاه از آنچه که گفتم بگیرم... ما نمی



190  دھابنیا

بکشم و بگویم که گناه یـک   کوچککنیم، من فقط سعی کردم در اینجا یک تابلو 

کند. حاال بـه ایـن سـؤال     اثر می هاي ما را بی ي است و تالشموضوع کامالً جد

=  Sin«در عهد جدید کلمۀ یونانی کـه در انگلیسـی   » گناه چیست؟«بپردازیم که: 

باشـد و ایـن کلمـه در زبـان اصـلی       می harmaritaترجمه شده است، واژة » گناه

ة کننـد  رفتـه اسـت و توصـیف    یونانی در امور ورزشی و تیرانـدازي بکـار مـی   

کـرده اسـت و بـه     گیري نمـی  وضعیتی بوده است که یک تیرانداز بخوبی نشانه

رومیـان بـاب    به زده است. بعنوان مثال پولس رسول در رساله قلب هدف نمی

کوتـاه  » «باشـند.  اند و از جـالل خـدا قاصـر مـی     همه گناه کرده«گوید:  سوم می

هدف دور نشـانه  بیان مجازي عمل تیراندازي است که کمانش را به یک » آمدن

کند ولی تیر قبل از اینکه به هـدف برسـد بـر زمـین      رود و تیر را پرتاب می می

گویند به هدف نرسیده یا از هدف کوتاه آمده اسـت. حـال بـا ایـن      افتد و می می

تعریف، هدف یک قاعده و نُرم و اسـتاندارد اسـت بـراي میـزان صـحت عمـل،       

اش اینسـت کـه از    کتـاب مقدسـی  بنابراین وقتی ما هـدف را گـم کنـیم، مفهـوم     

ایم و هدفی که کتـاب مقـدس بـراي صـحت       استاندارد و قاعده الزم کوتاه آمده

هـدف   آن اسـم شـریعت خـدا، واگـر بـه      عمل درنظر گرفته است نُرمی است بـه 

ایم. بنابراین وقتی که ازشریعت خدا قاصر شویم، وقتی  نرسیم آنگاه گناه کرده

ست از دست بدهیم، وقتی که بر علیـه قـانون و   هدف را که همانا شریعت خدا ا

استانداري که شریعت خـدا نـام دارد عصـیان بـورزیم، عمـل مـا گنـاه نامیـده         

  شود. می

گناه را اینطـور تعریـف کـرده اسـت:      (Cate chism)کتاب پرستشنامه مذهبی 

حـاال   »گناه عبارتست از هر قصدي مبنی بر مطابقت و یا تجاوز از قانون خدا.«

بینیم از یک سو نیت بـر   کلمۀ نیت یا قصد در عبارت فوق توجه کنیم می اگر به

اینست که با قانون خدا تطبیق داده شود و در سوئی نیت برآنست که از قانون 

خدا تجاوز شود، بنابراین در مورد اول نیت داراي بار مثبـت و در مـورد دوم   

رفتم مثـل اینکـه    مدرسه میداراي بار منفی است. یاد دارم وقتی که در هلند به 

در یک فرهنگ بیگانه غرق شده بودم و براي من تعداد فراوان قـوانین موجـود   
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دربارة هر موضـوعی، بـاور نکردنـی بـود. مـثالً وقتـی یـک شیشـه از پنجـره          

شکست، مالک حق نداشت بدون اجـازه از شـهرداري شیشـه را     ساختمانی می

آزاد متولد شده و رشد کـرده  عوض کند. من به عنوان کسی که در یک فضاي 

رسید که این قوانین بسـیار بازدارنـده هسـتند. البتـه امـروز       بودم، به نظرم می

چنین قوانینی در این کشور جاري اسـت، ولـی در آن روزهـا عبـارتی و یـا       هم

 Meniere jehaf«شنیدم ایـن بـود کـه     تکیه کالمی را که بارها و بارها در هلند می

duvtover justana dium « قانون در همه جا بود، » نباید از قانون تجاوز کنید.«یعنی

شدید، تخطی نکردن از قـوانین   رفتید با یک قانون روبرو می به هر طرف که می

بسیار مشکل بود، زیرا تعـداد آن قـوانین خیلـی زیـاد بـود. حـال در اینجـا بـه         

گذشـتن   عبارت تخطی یا تجاوز توجه کنیم، و آن عبارتست از گذشتن از خـط. 

از مرز، و مرز هم چیزي است که به وسـیله قـانون تعریـف شـده اسـت. ایـده       

  تجاوز و تخطی داراي بار معنائی منفی است.

گوید بعضی کارها را انجام ندهید، پشت این خط بایستید و قـدم از   خدا می

آن بیرون نگذارید، اگر قدم از ایـن خـط بیـرون بگذاریـد بـر علیـه قـانون مـن         

ایــد. ایــن کــار یعنــی  ایــد، شــما بــر علیــه خداونــد تجــاوز کــرده عصــیان کــرده

درازي و تعدي. جالب اینجاست که معنـی تجـاوز در واژنامـۀ مـا معـادل       دست

است. هم اکنـون شـما در خـارج از کلیسـا ممکـن اسـت تابلوهـاي        » گناه«کلمۀ 

ایـن  » لمـس نکنیـد.  «، »وارد نشـوید «زیادي را بـا ایـن عبـارات مشـاهده کنیـد:      

ما تشابهی در این مورد بین تخطی » گناه نکنید.«گویند  هاي بازدارنده نمیتابلو

شـویم   کنیم، ولی متوجه یک حلقه ارتباطی بین تجاوز و گناه می و گناه پیدا نمی

بینیم که گناه یعنی وارد شدن به جائی که ممنوع است. قصـد یـا    و در اینجا می

کند. بعضی اوقـات   کوتاهی مینیت مطابقت توجه ما را معطوف به یک کمبود و 

شـویم. گناهـان عینـی آن     ما بین گناهان عینی و گناهان مخفی تفاوت قائـل مـی  

دانـیم گنـاه هسـتند، انجامشـان      دسته از گناهانی هستند که ما علیرغم اینکه می

هائی است که به عهـده مـا اسـت     دهیم. ولی گناه مخفی، آندسته از مسئولیت می

بینیم که گناه داراي جنبـه مثبـت و    نابراین در اینجا میدهیم. ب ولی انجامش نمی
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هـاي   توان بـه الهیـات تـاریخی و بررسـی     باشد. حال این مبحث را می منفی می

شرارت تعمیم داد. و البته این مورد یکی ماهیت فیلسوفانه در رابطه با میزان و 

باشـیم.   ترین ابهاماتی است که ما در فلسفۀ مسیحیت با آن مواجه مـی  از سخت

من گفتم که اصل شرارت به منزله پاشنۀ آشیل براي آئین یهودیت ـ مسـیحیت   

شویم اینسـت کـه:    شده است، زیرا یک سؤال بدیهی که همیشه با آن مواجه می

چگونه یک خدائی که سراسر عدالت و نیکی است دنیـائی را بـه وجـود آورده    «

مـه چیـز اسـت بـا     است که اینک ساقط شده است؟ چگونه خـدائی کـه خـالق ه   

کند؟ آیا ایـن   تواند کنار بیاید؟ آیا این چنین می جهانی که سراسر گناه است، می

 کار آیا اشکالی در«و سؤال بعد اینست که: » جهان زائیده نیت و قصد او است؟

اي امـور نادرسـت    چونکه در دنیائی کـه آفریـده اسـت پـاره    » خدا وجود دارد؟

تاریخی و فلسفی و دینی این موضـوع، از دو   وجود دارند. در رابطه با بررسی

هـا   گناه استفاده شده اسـت. یکـی از ایـن واژه   ماهیت واژه التینی براي تعریف 

Provatio  و دیگريNogatio باشند. واژة التینی  میProvatio    بـه صـورتPrivation 

هـم بـه    Nogatio(محرومیت) به زبـان انگلیسـی وارد شـده اسـت و واژه التـین      

(نفی) وارد زبان انگلیسی شـده اسـت. بنـابراین مـا دو کلمـۀ       Negationصورت 

را در اختیار داریم. گناه عمدتاً در کتـاب مقـدس در   » نفی شدن«و » محرومیت«

مندي از یـک مـورد    زمره اعمال نفی شده آمده است. محرومیت یعنی عدم بهره

ایم تقدس  خاص. حال ما در حالت ساقط شدة خودمان از آنچه که محروم شده

و عدالت است. آنچه کـه در مـا وجـود نـدارد صـداقت و عـدالت اسـت. مـا در         

آنکه آن عدالت و صـداقت نخسـتین را    ایم، بی اي متولد شده موقعیت ساقط شده

که آدم و حوا دارا بودند، دارا باشیم. بنابراین ما گناه را فقدان سطح معینـی از  

داشتیم ولی در حـال حاضـر فاقـد     میباید  کنیم که می عدالت و نیکی تعریف می

  آن هستیم.

یعنی که گناه و شرارت در نقطه مقابل عدالت و درستی قـرار دارد.  » منفی«

شرارت نقطه مخالف نیکی است. توجه کنید کـه چقـدر کتـاب مقـدس در مـورد      

کنـد. کتـاب مقـدس بـراي بیـان شـرارت و گنـاه از         شرارت و گناه صحبت مـی 
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» ضـد مسـیح  «و یـا  » حرمتـی  بـی «یـا  » عـدالتی  بی«و  »خدائی بی«عباراتی نظیر 

کند. بنابراین این عبارات با توجه بـه نُـرم مثبـت و معیـاري کـه در       استفاده می

شوند: شما محققاً نخواهید توانست معنی  قطب مخالفشان قرار دارند تعریف می

ید. خدائی و بدي را بدانید مگر اینکه درکی از خدائی بودن و نیکی داشته باش بی

عـدالتی را بفهمیـد مگـر اینکـه درك روشـنی از نُـرم و        توانید معنی بی شما نمی

محک عدالت داشته باشید. عقیده بر اینست که شرارت بستگی به پـیش نیـازي   

اش دارد: شرارت از این دیدگاه مثل یـک صـافی    به اسم نیکی در تعریف واقعی

وریکـه آگوسـتین قـدیس    شـود و آنط  است که از میزبانی به نام نیکی تغذیه می

ایم، زیـرا از نیکـی    گوید، ما براي تشریح اصل شرارت اوقات مشکلی داشته می

بدي و نیکی  توانند نمیاي داشتیم. کسانی که منکر وجود خدا هستند  درك اولیه

را تعریف کنند. آنها فاقد یک نُرم و قاعده هستند که بر اساس آن مسئله خوبی 

ایم، حداقل با  براین گرچه ما هنوز مشکل را حل نکردهو بدي را تشریح کنند. بنا

توانید بـدون تأئیـد وجـود عـاملی بـه اسـم نیکـی، بـدي          این نظریه که شما نمی

ایم. اینک خطري که در تشریح گنـاه   راتعریف کنید، مشکل را قدري تعلیل کرده

اش وجود دارد اینست که ممکن است ما را به ایـن نتیجـه برسـاند     در بعد منفی

که گناه تنها یک خیال باطل است. خیر! خیر! خیـر! اینطـور نیسـت بـدین جهـت      

» actuosa«اســت کــه اصــطالح گــران از یــک واژة دیگــر اســتفاده نمودنــد و آن 

باشد ـ یعنی که گناه و شرارت در کار است و واقعیت دارد و گرچـه ممکـن     می

نـام گنـاه و   دانـیم کـه واقعیتـی ب    است مرموز به نظر برسد با ایـن وجـود، مـی   

شرارت وجود دارد که ما در آن شرکت داریم و چیزي نیست که از بیرون بـر  

ما تحمیل شده باشد، بلکه در عمق ذات ما وجود دارد، در قلب ما وجود دارد و 

  در فکر ما وجود دارد.



  

  بیستمگفتار 

  گناه اصلی

ه آید، بالفاصله ذهن ما متوج هرگاه سخنی از سقوط نسل بشر به میان می

شده و به میزان و اثر آن روي خودمان که بشـر  » گناه اصلی«اي به نام  مسأله

  اندیشیم. باشیم، می می

» گنـاه اصـلی  «سوء تفاهمات و تناقضـات فراوانـی از درك مـا از فرضـیه     

ترین این سوء تفاهمـات انتسـاب گنـاه اصـلی بـه       وجود دارد، و یکی از متداول

اقعی گناه اصلی ایـن نیسـت. گنـاه اصـلی     باشد. ولی معنی و می» حوا«و » آدم«

عمالً ربطی به اولین گنـاهی کـه جـد اعـالي انسـان مرتکـب شـد، نـدارد، بلکـه          

  اي است به پیامدها و نتایج آن گناه. اشاره

گناه اصلی، یک گناه عملـی نیسـت. در واقـع در میـان گنـاه اصـلی و گنـاه        

آلودي است کـه   ت گناهتفاوتی وجود دارد. گناه اصلی بیانگر سقوط ما و موقعی

ام، کتاب مقدس به  شود. آنچنانکه من بارها اشاره کرده گناه عملی را موجب می

کنیم، بلکه ما مرتکب گناه  ما گفته است ما بدین دلیل گناهکار نیستیم که گناه می

شویم، چونکه گناهکاریم و این بدین معنی است که ما ساقط شـده هسـتیم،    می

شـود و مـا عمـالً     ذات فاسد است کـه گنـاه جـاري مـی     ذات ما فاسد است و از

شویم. بنابراین گناه اصلی مبین موقعیت ساقط شدة نسل بشـر   مرتکب گناه می

است و بدین جهت بوده است که کلیسا در طول تاریخ قائل به نوعی فرضیه از 

رساند که یک عامـل   گناه اصلی بوده است، زیرا کتاب مقدس هم به روشنی می

طور ارثی و فطري در شخصـیت انسـان وجـود دارد و همـانطور کـه      مخرب ب



195  دھابنیا

1جاناتان ادواردز
اش دربارة گناه اصلی نوشته است، اگر کتاب مقدس  در مقاله  

توانسـتیم از طریـق    گفـت، مـا مـی    سخنی از این مشکل اخالقی و ذاتی مـا نمـی  

کل بررسی منطقی و بخاطر نفوذ کنونی شرارت در دنیاي انسانی، به ایـن مشـ  

طلبـد. منظـور اینسـت کـه حتّـی در       پی ببریم. گسترش جهانی گناه، تعریفی می

دنیاي الحادي یک درك ضمنی وجود دارد که هیچ انسانی، کامـل نیسـت. ولـی    

» چرا، انسان کامل نیسـت؟ «شود اینست که:  سؤالی که در درجه اول مطرح می

نتظـار داریـم کـه    طـرف هسـتیم، خـواه نـاخواه ا     اگر ما ذاتاً خوب و یا حتّی بی

ها درصد مشخصی آن نیکی و یا حتّی آن بیطرفـی ذاتـی خـود را حفـظ      انسان

کرده باشند و بتواننـد بـدون تسـلیم شـدن بـه ایـن مشـکل کـه گنـاه اصـلیش           

در جـائی کـه   «دهند:  اي به این سؤال چنین پاسخ می نامیم، زندگی کنند. عده می

در فرهنـگ و تمـدن و اجتمـاعی     آلود و اقلیمی پر از گنـاه و  ما در محیطی گناه

و البته ایـن نظریـه خـود    » کنیم، کامل شدن بسیار مشکل است. فاسد زندگی می

به چه دلیـل اجتمـاع و فرهنـگ و تمـدن فاسـد      «کند:  باز هم سؤالی را مطرح می

بـاز  » هـا تشـکیل شـده اسـت؟     شده است؟ آیا به خاطر اینست که از ما انسـان 

عیب بودیم، اگر ما حتّی با یک طبیعت اخالقـی   بی اضافه کنم اگر ما ذاتاً خوب و

% از ایـن  50شـدیم، انتظـار ایـن بـود کـه       بیطرف و بدون هیچ گناهی متولد می

بود. بله، چنین است ما داراي چنـین مشـکلی    فرهنگ و تمدن و اجتماع سالم می

ایم، اجتمـاع سـقوط    دهد. ما سقوط کرده بینیم که خود را نشان می هستیم و می

شویم که خودمـان هسـتیم: جامعـه     است و ما داریم با دشمنی روبرو می کرده

  مائیم.

چگونـه اسـت کـه انسـان در فسـاد اخالقـی متولـد        «حاال سؤال اینست که: 

داوري خداي عادل بر  از گوید که گناه اصلی عبارتست کالم خدا می» شود؟ می

زد. خدا بـراي   موجود نیکوئی که او را ساخته بود، و او سر از اطاعت خدا باز

تنبیه آدم و حوا به خاطر گناهی که مرتکب شدند نه تنها به آنها سیرت زشـتی  

                                                      

 jonathan Edwardsـ 1
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داد، بلکه گناه آنها را به تمام فرزندانشان سرایت داد. حاال چگونـه مـا بـا گنـاه     

آدم و حوا مرتبط هستیم و چگونه آن شرارت و گناه اولیـه بـه مـا و نسـل مـا      

  پردازیم بعد به آن می گفتارکه در تسري پیدا کرده است، موردي است 

بپردازیم.  » گناه اصلی«خواهیم به بررسی دیدگاه کالسیک  می در این گفتار

در  Pelagian Controversy 1دیدگاه آگوستین قـدیس در ایـن مـورد تحـت عنـوان      

  کلیساي اولیه مورد بررسی قرار گرفته بود.

ان این بود که خدا آدم و آلود انس تجزیه و تحلیل آگوستین از موقعیت گناه

شـود، آفریـد. و ایـن یـک      نامیده می Possi Peccariحوا را از ابتدا با خاصیتی که 

عبارت » امکان یا ظرفیت گناه کردن.«شود  عبارت التینی است که ترجمه آن می

»Peccari « خواهیم بگوئیم یک چیزي پاك و ناب اسـت،   وقتی ما می» گناه.«یعنی

عیب) است. و اگـر بخـواهیم مـثالً بـه یـک گنـاه        (بی» Im peccable«گوئیم که  می

نامیم، هـر دو عبـارت فـوق از     (لغزش) می Peccadilloکوچک اشاره کنیم، آن را 

بینـیم کـه    مـی  لدهـد. حـا   اند کـه معنـی گنـاه را مـی     آمده Peccariعبارت التینی 

کـه   آگوستین گفته است که آدم و حوا با این خاصیت و ظرفیت آفریـده شـدند  

گناه کنند. آنها گناهکار آفریده نشدند، بلکه داراي قدرت و امکـان ارتکـاب گنـاه    

دانیم که آنها گناه کردند و گناه کردن بـراي آنهـا    بودند. ما هم این مورد را می

چیز غیر ممکنی نبود، بدیهی است که آنها کاري انجام دادند که قدرت انجـامش  

نـام   ته است که آدم و حوا با خاصیتی بهرا داشتند. از سوي دیگر آگوستین گف

Possinon Peccari شود، توانائی عـدم ارتکـاب    اند و ترجمه آن هم می آفریده شده

گناه. خدا به آنها فرمان داد از آن میوه ممنوع نخورند و یا لمسش نکنند، و آنها 

هم داراي این ظرفیت اخالقی و معنوي بودند که دسـتور خـدا را اطاعـت کننـد،     

  ابراین آنها هم توانائی ارتکاب گناه را داشتند و هم توانائی عدم ارتکاب گناه.بن

حال، به اعتقاد آگوستین آنچه که در این مرحلـه سـاقط شـدن واقـع شـده      

را از دست داد که  Possinon Peccariاینست که نژاد انسان، توانائی گناه نکردن یا 

                                                      

  تناقض پلیکانی .1
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بیــان  Non Possinon Peccariتــري تحــت عنــوان  در اینجایگــاه بــا عبــارت منفــی

آنچه که آگوسـتین  » .عدم توانائی گناه نکردن«شود:  شود، که ترجمه آن می می

خواهد بگوید اینست که قـدرت گنـاه آنقـدر ریشـه در قلـب و فکـر        در اینجا می

انسان دوانیده است که براي ما گناه نکردن غیـر ممکـن اسـت. مـا آنقـدر ذاتـاً       

که شخصی باشد که در طول زندگیش گنـاه نکـرده   گناهکار هستیم که باور این

باشد، برایمان غیر ممکن است. ما در علم الهیات ایـن فرضـیه را عـدم توانـائی     

توانیم آنچه را که مطـابق بـا    نامیم و این بدین معنا نیست که ما نمی معنوي می

هـاي   تـوانیم در اثـر انگیـزه    شریعت خدا است انجام دهـیم. خیـر! مـثالً مـا مـی     

... یا مثال یک اتفاق، بطور تصادفی شریعت را نگه داریم. به عنوان مثال خاصی

توانم بگویم برداشت من از حالت فوق اینست که کسی ممکن است وقتی که  می

  در ساعت رانندگی کند، از رانندگیش لذت ببرد. کیلومتر 55با سرعت 

د، او بـا  دهد، او این سرعت را دوست دار او این طرز رانندگی را ترجیح می

دارد و احسـاس راحتـی و امنیـت     این سرعت اتومبیـل خـود را سـالم نگـه مـی     

ها هم با همـان سـرعت راننـدگی     راه کند. بنابراین او حتّی در بزرگ بیشتري می

قرار دارد. هـر راننـده    55کند و درجه کیلومترشمار اتومبیلش همیشه روي  می

گیرد، و پلیس هم مشاهده  یکیلومتر از او سبقت م 70الی  65دیگري با سرعت 

در  کیلـومتر  55اي پیدا شده است کـه بـا سـرعت     کند که خوشبختانه راننده می

کند. اگر هم پلیس او را به کنار جاده دعوت کند، دیگر قبض  ساعت رانندگی می

کند. حال  دهد، بلکه بخاطر اطاعتش از قانون از او تشکر می جریمه را به او نمی

راه به رفـتن ادامـه    تصور کنید که با همان سرعت در بزرگ این آقاي راننده را

محـل عبـور   «بیند بـا ایـن مضـمون:     رسد که عالمتی می دهد تا به جائی می می

ولی او بهمان دلیلی که گفتم یعنـی  .» کیلومتر 15آموزان ـ حداکثر سرعت   دانش

ان کنـد و بـا همـ    اش به این سرعت، سرعت خود را در این فاصله کم نمی عالقه

کند. انگیزه عالقۀ او به ایـن سـرعت اینسـت کـه کـاري را کـه        سرعت عبور می

اي به مراعات قوانین ندارد، این کار او تنهـا   دهد. او عالقه دوست دارد انجام می

  شود. یک  موقعیت اتفاقی است که گاهی اوقات به اطاعت قانون تعبیر می
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نامنـد. مـا    مـی » واي مـدنی تقـ «یـا  » Civic virtue«الهیون، این حالت خاص را 

کنیم.  بعضی اوقات صرفاً به منظور خوشایند خودمان قانون خدا را اطاعت می

دزد بسیار حقیر باشد، ممکن است مـا دزدي نکنـیم.    شخصدر یک فرهنگی که 

ممکن است که ما در یک ژست شرافت مآبانه براي آنچه کـه خـوب اسـت کـف     

همچنـین   خواهیم زندگی کنیم، و ه میبزنیم و افراد خوب را تحسین کنیم، چونک

دیگري داشته باشیم. ولی  هاي ممکن است براي عدم ارتکاب خطا و گناه انگیزه

هائی که فقدان آن به شدت در انسان ساقط شـده مشـهود اسـت،     یکی از انگیزه

انگیزه اطاعت شریعت آنهم صرفاً به خاطر دوست داشتن شـریعت خـدا اسـت.    

خداوند خداي خـود را  «رین فرمان شریعت اینست که: به خاطر داریم که بزرگت

نما، اینست حکم اعظم و دوم  به همۀ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت

بر همین اسـاس اسـت    1»نما. یعنی همسایه خود را مثل خود، محبت ،مثل آنست

که لوتر گفته است که بزرگترین تجاوز انسان، شـورش در مقابـل ایـن فرمـان     

ایم که هیچکسی وجود ندارد که کامالً خـدا   . ما به این نتیجه رسیدهبزرگ است

دانیم کسی وجود ندارد که خدا  ما می .را با تمامی دل خود دوست داشته باشد

دانیم کسـی وجـود نـدارد کـه      ما می .را با تمامی قلب خود دوست داشته باشد

اینسـت کـه    خدا را با تمامی نفس و فکر خود، دوست داشته باشد. منظـور مـن  

شویم؟ من بـه شـاگردان در یـک     چرا در شناخت کتاب مقدس دچار اشتباه می

کنیم، ایـن اشـتباه اساسـاً     وقتی ما در الهیات اشتباهی می«مدرسه الهیات گفتم: 

  »بر اثر گناه است.

بسیار خوب، شاید بدین جهت باشد که تفسیر کتاب «خواهیم بگوئیم:  ما می

کتـاب  «یـا اینکـه   » اب مقدس در هم بر هم استکت«یا » مقدس خیلی سخت است

عجلـه  » توانیم تفسیر درسـتی از آن پیـدا کنـیم.    مقدس آنقدر مبهم است که نمی

نکنید: کتاب مقدس کالم خدا است و خدا اغتشاش آفرین نیست، بلکه او خود را 

در کالمش به روشنی آشکار کرده است، ولی برخـورد مـا بـا کتـاب مقـدس و      
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س همراه است با یک نوع گـرایش بـه تحریـف آن، و البتـه بـا      تفسیر کتاب مقد

اعتقاد به نور حقیقت کالم خدا. کتاب مقدس موارد زیادي براي آموختن بـه مـا   

هـائی   دارد ولی ما مایل به شنیدن آنها نیستیم، بنـابراین ناخودآگـاه دنبـال راه   

دي که از مـا  هستیم که آن را تغییر دهیم، تا به نحوي از سنگینی داوري و انتقا

  نموده است بکاهیم.

کنیم، بلکه مرتکب اشتباه غیر  ما نه تنها تفسیري تحریفی از کتاب مقدس می

اي از   شویم، و آن موقعی اسـت کـه پـاره    عمدي و یا به اصطالح معصومانه می

خوانیم بـه علـت عـدم تسـلط بـه       ایم و می اي را که انتخاب کرده نواقص ترجمه

  توانیم تشخیص دهیم. ها، نمی واژگان و گرامر این زبانزبان یونانی و عبري و 

بسیار خوب، اگر ما خدا را با تمامی فکر دوست داریم، چـه نـوع احاطـه و    

مهارتی باید بر کالم خدا داشته باشیم؟ ما بجاي شناخت کالم خدا وقت زیادي 

کنـیم. بنـابراین تنبـل     کنیم و فکر خود را با سایر امـور انباشـته مـی    صرف می

شـود   ورزیم و این کار موجب می گیري حقایق کالم کاهلی می ایم و در پی دهش

  که کالم خدا را آنطوریکه حقیقت دارد نفهمیم و آن را تغییر دهیم.

حال در رابطه با کتاب مقدس: وقتی که کتاب مقدس از وجود خدا و انجـام  

جـز  گوید که هیچکس نیکو نیسـت   کند، عیسی مسیح می اعمال نیکو صحبت می

هـیچکس نیسـت کـه     !گوید، عادلی نیست ـ حتّی یک عادل  خدا. پولس رسول می

اش انجام دهد و آدم خوبی باشد. این مسئله شاید  عمل نیکو را به مفهوم واقعی

بینـیم کـه    آمیز به نظر برسد، زیرا همیشه در اطراف خود مردمانی را می اغراق

نـد، و ایـن همـان چیـزي     ده گویند و کارهاي خوبی انجام می سخنان خوبی می

هـاي   اند. مـادران در حـق بچـه    نامیده» تقواي مدنی«دانان آن را  است که الهیات

بینـیم کـه وقتـی یـک کیـف بغلـی را پیـدا         کنند. کسانی را می خود ایثارگري می

گردانند. ما  کنند بدون آنکه پول داخل آن را به جیب بزنند، به صاحبش برمی می

افیان خودمـان هسـتیم. ولـی بـراي خـوب شـدن       شاهد همۀ کارهاي خوب اطر

راسـتین، بـراي زدن بـه هـدف ـ همـان نُـرم و اسـتانداردي کـه شـریعت خـدا            

باشد، نه تنها باید آنچه را که اقتضاي شریعت خدا است انجام داد، بلکه باید  می

انگیزة انجام هر عملی نیکی، دوست داشتن خدا با تمامی دل و فکر باشد. با این 

ر بهترین و پارساترین حالت ممکن، باز هم ترکیبی از جسم و روح وجود من د
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تـرین شـرایط انسـانی، مـا کمتـر از آن       آل هستم، اینطور نیست؟ حتّـی در ایـده  

هستیم که خدا را آنطوریکه بایسـته اسـت مطیـع باشـیم، و وقتـی کـه در ایـن        

  شود. تر می وضعیت بیگانگی یا دوري از خدا هستیم اوضاع خراب

عبارتسـت از قـرار    گناه اصلی، ان منظور الهیون از ناتوانی معنوي یبنابرای

داشتن در شرایط ساقط شده و عدم توانائی گناه نکردن و عدم توانـائی انجـام   

  خواسته خدا از نظر اخالقی.

عیسی مسئله را اینطور بیان کرده است و اوضاع انسان را اینگونه تشریح 

» ن آید؟ جز اینکه پـدر بـه او داده باشـد.   تواند نزد م هیچ کس نمی«کرده است: 

اشاره به یـک اسـتثناء کـرده اسـت، و عیسـی      » بجز«بینیم که این لفظ  اینک می

سخن خود را بـا یـک نفـی جهـانی از توانـائی انسـان شـروع کـرده اسـت. او          

گوید که هیچ کس اجازه ندارد به سوي مـن بیایـد مگـر اینکـه توسـط پـدر        نمی

تواند به سـوي   تواند. هیچکس نمی گوید هیچکس نمی دعوت شده باشد، بلکه می

دهـد و   مگر اینکه خدا کاري انجام دهد. بدین جهت است که ادامـه مـی   ،من بیاید

بطور کلی در عهد جدید ـ  » جسم«ایم و کلمه  گوید که ما در جسم متولد شده می

انسـان اسـت و بـه مفهـوم       و نه همیشه ـ اشاره به این وضـعیت سـاقط شـدة    

ایـم. مـا بـر گنـاه فـائق       در گنـاه مـرده   و که ما در بند گناه اسیر هستیم اینست

گویـد کـه    ایم، بلکه گناه بر ما فائق آمده است. بنابراین کتاب مقـدس مـی   نیامده

امیال قلبی ما و وضعیت طبیعی ما همیشه متمایل به گناه است و اگر بخـواهیم  

ردنظر خدا را انجام دهیم مسیح را قبول کنیم و به سوي خدا برویم و اعمال مو

مقتضی است به طریقی از زندان این گناه اصلی رها شویم. کاري انجـام شـده   

است (آنچنانکه بعداً خواهیم دید) و این مرحله توسط قدرت مافوق طبیعی کـار  

القدس تحقّق یافته است. از این جهت است کـه عیسـی مسـیح گفـت،      خدا و روح

ت خـدا اینسـت کـه شـخص از سـرنو مولـود       الزمۀ دیدن و وارد شدن به ملکو

یابد چیست؟ بدیهی است که جسم است. و  چونکه آنچه از جسم تولد می 1شود.

توانیم انجام دهیم. بنابراین مـا   گوید ما در جسم خود هیچ کاري نمی عیسی می
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... یا وضعیت ناتوانی اخالقی قرار دهیم و رهـائی   stuchبه خاطر سقوطمان در 

ز با کار مافوق طبیعی خدا امکان ندارد و پولس این اقدام خدا از این وضعیت ج

القـدس در انتقـال مـا از مـرگ روحـانی بـه حیـات         را دست به کار شـدن روح 

  روحانی نامیده است.

باید گفت که همه کس در تـاریخ مسـیحیت بـا نظریـه آگوسـتین مبنـی بـر        

ها بـر   تئوریسینناتونی معنوي موافق نبوده است، اما در عین حال بسیاري از 

ایم و  ما سقوط کرده .اند که یک اشکالی در ما هست ـ ما کامل نیستیم  این عقیده

اي از حقیقـت در مـا    سقوط ما هم خیلی جدي است، ولی با این وجـود جـوهره  

توانیم براي ترمیم، اولین گام را بـرداریم و آن تمایـل    هست که بدان وسیله می

ایم  گوید ما به قدري فاسد شده آگوستین می یابی به خدا است، در حالیکه دست

ایم. نه تنها در حبس موقتی هسـتیم بلکـه بـراي همیشـه      که نه بیمار، بلکه مرده

بخـش خـدا بـراي     اسیریم، ما در زندان گناه اسیریم و جز از طریق فیض نجات

  توانیم انجام دهیم. آمرزش و رهائی خود، هیچ کاري نمی

ادامه دارد، و آگوستین قدیس همانطوریکـه   ، بحث دربارة سقوط انسانلیب

گوید که گناه به قدري گسـترده شـده اسـت کـه تمـامی بشـریت را در        گفتم می

هاي ما را تسخیر کـرده   برگرفته است، افکار بشریت را تسخیر کرده است، قلب

رود، موهـاي   هاي ما را تسخیر کرده است، نیروي دید ما تحلیـل مـی   است، بدن

شـویم و سـپس    یابـد، آنگـاه بیمـار مـی     قدرت ما کـاهش مـی   شود، ما سفید می

هاي ما  این مراحل نتیجۀ نفوذ گناه بربدن گوید همۀ میریم. و کتاب مقدس می می

گذارد. با این وجود،  است. قدرت گناه بر بدن ما، قلب ما، اراده و تفکر ما اثر می

م فکر کنیم ـ ولـی   توانی توانیم فکر کنیم. ما هنوز مغزي داریم و می هنوز هم می

شود. ما به تعصـبات خـود    شود و دچار خطاي منطقی می افکار ما منحرف می

هاي ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. مـا هنـوز داراي    دهیم که داوري اجازه می

توانیم هشیارانه تصمیم بگیریم. مـا هنـوز هـم آن     اراده هستیم. ما هنوز هم می

  ایم. ده شدهمخلوقاتی هستیم که شبیه خدا آفری

کردم، گفتم که فرق است بین  وقتی در رابطه با شبیه خدا بودن صحبت می
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شباهت خدا بودن به مفهوم محـدود و مفهـوم گسـترده و بایـد ایـن تفـاوت را       

ایم و بدین جهت شباهت خدا بودن را به مفهوم  تشخیص دهیم. ما سقوط کرده

ایم، امـا بـا وجـود     دست داده توانائی کامل بودن را از  ایم، محدود از دست داده

عدم شباهت محدود باز هم به مفهوم گسترده شبیه خدا هستیم، زیرا که انسان 

هستیم. ما هنوز داراي اراده و فکر هستیم، ما هنوز قلب داریم، بدن داریم، هـر  

ها فاسد شده باشند، ولی انسانیت مـا هنـوز از    چند که ممکن است که این اندام

این نیروي انسانیت ما است که شدیداً تحت تأثیر سقوط قرار  بین نرفته است و

گرفته است و ما را به این وضعیت دچار کرده است کـه پـولس آن را در بـاب    

کسی عادل نیسـت، یکـی هـم نـی.     «سوم رساله خود چنین خالصه کرده است: 

انـد.   کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. همه گمراه و جمیعاً باطل گردیده

  1»یکوکاري نیست، یکی هم نی.ن

اگر من امروز به شـبکه تلویزیـونی آمریکـا بـروم و بگـویم اجـازه بدهیـد        

شخصی خود را از وضعیت عادي مردم آمریکا بیان کـنم و آنهـا هـم     برداشت

کـنم هـیچکس در ایـن     مـن فکـر نمـی   «این اجازه را به من بدهند و آنگاه بگویم 

شود، هـیچکس در ایـن کشـور     پیدا نمیکشور آدم خوبی باشد، حتّی یکنفر هم 

، همه مـرا  »شود که ذاتاً به دنبال خدا باشد، همه گمراه و بیهوده هستند پیدا نمی

کنند. ولی  وارم از وضعیت اخالقی انسان، مسخره می به خاطر تشخیص دیوانه

این تشـخیص مـن نیسـت، بلکـه تشـخیص خـدا اسـت. خـدا مـا را بـر اسـاس            

نامد و آنچه  اش می ه است و بر اساس آنچه که خوبیاستانداردي که معین کرد

کنـد. خـدا بـه مـا      نامد، داوري مـی  اش می نامد، و آنچه که آگاهی که عدالتش می

  بیند هیچ یک از آن موارد در ذات ما وجود ندارد. کند و می نگاه می
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  بیست و یکمگفتار 

  سرایت گناه

ذات سـاقط شـدة    شـود و در مـورد   مطرح می» گناه اصلی«هرگاه موضوع 

اگـر مـا در   «شود که:  کنیم، خواه ناخواه این سؤال مطرح می انسان صحبت می

آلود است،  دهیم حاصل این ذات گناه ایم و هر چه را که انجام می گناه زاده شده

داند در حالیکـه هـر چـه را کـه انجـام       پس چرا خدا ما را مسئول گناهانمان می

موضوع اینست، اگر طبیعت ما بـر گنـاه   » ؟دهیم از طبیعت ما برخاسته است می

تواند ما را به خاطر گناه مجازات کند، از آنجا کـه   بنا شده است، چگونه خدا می

توانیم انجام دهیم؟ سؤالی منطقی و بر اسـاس فرضـیه    هیچ کاري جز گناه نمی

گناه اصلی است و بنابراین الزم است به چگونگی انتقال گناه از آدم به اعقابش 

تـوانیم   یشیم و روي آن مطاله کنیم، و اولین چیـزي کـه در ایـن مـورد مـی     بیند

بگوئیم اینست که کتاب مقدس به روشنی به این ارتباط اشاره کرده است و بر 

هاي مختلف و ممکن به درك این ارتباط برسم. ولـی قبـل از    من است که از راه

رومیان را بـراي  هر چیز اجازه دهید آیاتی چند از فصل پنجم رساله پولس به 

لهذا همچنانکه بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و بـه  «شما قرائت کنم: 

گناه موت، و به اینگونه موت بر همۀ مردم طاري گشت، از آنجا کـه همـه گنـاه    

شود  بود، لکن گناه محسوب نمی اند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می کرده

داشـت بـر    تسـلط مـی   مـوت  آدم تا موسی در جائی که شریعت نیست، بلکه از

و » آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونۀ آن آینده است، گناه نکرده بودند.

اگر به خطاي یک شخص بسیاري مردند، چقدر زیاده فیض خدا «دهد:  ادامه می
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و آن بخششی که به فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح است، براي بسـیاري  

اینکه مثل آنچـه از یـک گناهکـار سـرزد، همچنـان بخشـش       افزون گردید، و نه 

باشد، زیرا حکم شد از یک براي قصاص، لکن نعمت از خطایـاي بسـیار بـراي    

عدالت رسید. زیرا اگر به سبب خطاي یکنفر و به واسطۀ آن یک مـوت سـلطنت   

پذیرنـد، در   کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فـیض و بخشـش عـدالت را مـی    

واهند کرد، به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس همچنـان کـه   حیات سلطنت خ

به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمـان بـراي قصـاص، همچنـین بـه یـک عمـل        

  1»صالح بخشش شد بر جمیع مردمان براي عدالت حیات.

آنچه که در این آیات منظور نظر پولس است، مقایسه بین آدم دوم (مسیح) 

کنـد   نجا نوعی ارتبـاط مـوازي را تشـریح مـی    و آدم اول (آدم) است و او در ای

عدالتی یکنفر (آدم)  مبنی بر اینکه گرچه ما از طریق عدالت یک نفر (مسیح) از بی

ایم با این حال هنوز هم گرفتار هستیم و سرانجام ما و هر آنکس  بخشوده شده

باشد. ما بر سر اینکه مسیح عدالت خـود را بـه مـا     جهان است، مرگ می در که

بـه  » آدم«عـدالتی   کنیم، بلکه انتقال یا سرایت بی ل داده است زیاد بحث نمیانتقا

هاي مختلفی  ما، مشکالت زیادي براي ما به وجود آورده است، بنابراین فرضیه

  در مورد چگونگی این انتقال، مطرح شده است.

نظـر معمـولی در ایـن مـورد عبارتسـت از اینکـه:        در الهیـات لیبرالـی نقطـه   

و حوا یک افسانه است و شخصـی بـه نـام آدم در تـاریخ وجـود      داستان آدم 

خارجی ندارد و نه در تاریخ صحبتی از سقوط آدم آمده است. از ایـن دیـدگاه   

باشند از انسانی که در  اساطیر مکتوب در باب سوم پیدایش به مثابۀ الگوئی می

ت و گناه و عادل خلق شده ولی بعداً در اثر وسوسه سـقوط کـرده اسـ    ابتدا بی

هر انسانی در این جهان و در زندگی خودش بازتابی از آدم و حوائی است که 

وسوسه شدند و کتاب مقدس به بیانی تمثیلی به تشریح ایـن جریـان پرداختـه    

است. البته در رابطـه بـا ایـن دیـدگاه چنـد اشـکال وجـود دارد: مشـکل اول و         

                                                      

  18- 12:5. رومیان 1



205  دھابنیا

اي انکـار   دههاي کتـاب مقـدس در سـطح گسـتر     بزرگترین آن اینست که آموزه

کند این مفهوم را برساند که   اش تالش می اند. عالوه بر آن پولس در رساله شده

کند که گناه در  و چنین استدالل می ،شریعت از ابتدا و قبل از موسی بوده است

شریعت و در جهان بوده است و از آدم تا موسی حاکمیت داشته  و قبل ازابتدا 

د تعـدي و تجـاوز از آن مفهـومی نـدارد، و     گوید اگر شـریعت نباشـ   است و می

بنابراین گناهی نیز نخواهد بود. و اگـر گنـاه نباشـد، مجـازاتی هـم بـراي گنـاه        

کند که مرگ از آدم تا موسی حاکم  نخواهد بود. بدین ترتیب پولس استدالل می

پرسـتی در دامنـه کـوه سـینا مردنـد، شـامل        بوده است. مردمی که بر اثـر بـت  

ها مبنی بر عدم شخصـیت   اره هم بودند و اگر حدسیات لیبرالهاي شیرخو بچه

اسـطوره   هـاي  شخصـیت تاریخی آدم و حوا صحت داشته باشد و آنها صـرفاً  

باشند، پس الزم است که مـردن کودکـان شـیرخوار را بـه نحـوي توضـیح        می

بدهند. چرا آن کودکان مردند؟ توضیح آنها اینست که گناه و مرگ ربطی به هم 

و هر چه که بیشتر این بحث را ادامه دهید، تضاد دیدگاه فوق بـا کتـاب    ،ندارند

  شود. مقدس بیشتر آشکار می

کننـد،   بنابراین، کسانی که بر اساس مکاشفه کتاب مقدس به مورد نگاه مـی 

باشند، ولی هنـوز هـم بـر سـر      تاریخی و زنده می» آدم و حواي«معتقد به یک 

کنند. دیدگاه معمول  اعقابشان، مباحثه می چگونگی سرایت گناه اصلی از آنها به

و متداول این دسته از متفکرین راجع به مسئله سرایت گناه از آدم بـه اعقـابش   

بینـی و مکتـب    بندي کـرد: مکتـب واقـع    توان در دو نوع مکتب فکري دسته را می

گرائی متداول در فلسفۀ سوفسطائی اندکی  با واقعیت بینی فدرالیسم. مکتب واقع

  پردازیم. ت است. اینک در اینجا به تشریح این دو مکتب میمتفاو

کنند که: وقتی که ما با ذات گنهکار متولـد   گرایان اینطور استدالل می واقعیت

تواند بر ما اعمال کند اینست کـه مـا    ترین مجازاتی که خدا می شویم، عادالنه می

شـود،   گنـاه مـی  را با این تعریف مجازات کند. براي مثال وقتی که آدم مرتکـب  

دهد، و ایـن یـک    بخشی از مجازات خدا اینست که لقب ذات گناهکار را به او می

دهنـدة نیـات    مجازات عادالنه است که خدا انسان را به لقبی ملقب کند که نشـان 
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او باشد، ولی انتساب این لقب به آدم یک مورد اسـت، و انتسـاب ایـن لقـب بـه      

  ن انجام داده است، مورد دیگر است.فرزندان آدم به خاطر آنچه که پدرشا

کردند که:  خوانیم که مردم شکایت می بخاطر دارید که که در کتاب ارمیا می

هاي ارمیا  یکی از پیام 1»پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران کند گردید.«

اینست که خدا شخصی را بخاطر گناهی که شخص دیگـري انجـام داده اسـت،    

اگـر ایـن اصـل صـحت داشـته باشـد، ذات سـاقط شـدة         کند. پس  مجازات نمی

  موروثی را چگونه باید توجیه نمود؟

گویند که برخورد خدا با ما به عنـوان یـک آدم گناهکـار،     گرایان می واقعیت

تواند عادالنه باشد که ما عمالً و واقعاً در باغ عـدن و همـراه بـا     تنها موقعی می

ا بـه خـاطر نیاوریـد کـه در آنجـا      آدم مرتکب گناه شده باشیم. حال، شاید شم

اي از حضـور شـما در    اید، شاید در دفتر خاطرات روزانه شما هیچ نشانه بوده

گویند که به یـک مفهـوم    گرایان می شود، با این وجود حقیقت باغ عدن دیده نمی

اید. به هر حال در ماجرائی که در باغ عـدن اتفـاق افتـاد،     شما در باغ عدن بوده

ان بلکـه در قالـب   تـ د، ولـی نـه در هیئـت جسـمانی کنـونی خود     ای شما هم بوده

روحانی که در یک زمانی آمد و با جسم شما متحد شـد (مـثالً فـرض کنیـد در     

هنگام تشکیل جنین در زهدان مادر)، یعنی روح شما، قبل از شـما بـوده اسـت،    

روح شما در باغ عدن بوده است و شما در آن حالت روحانی در سقوط آدم و 

اید. پشتوانه چنین ادعائی، گـزارش نسـبتاً مرمـوزي اسـت در      ریک بودهحوا ش

کتاب عبرانیان از مالقات ابراهیم و ملکیصدق در عهد عتیق. بخـاطر داریـد کـه    

دغدغه اصلی نویسنده رساله به عبرانیـان تنفیـذ ادعـاي عهـد جدیـد مبنـی بـر        

دهنـده،   اتباشد. عهد جدید نه تنها مسـیح را نجـ   کهانت اعظمی عیسی مسیح می

توانـد   بلکه پادشاه و کاهن اعظم بشریت نامیده است. اما مسیح در صورتی می

پادشاه باشد که از قبیله یهودا باشد چونکه پادشـاهی داود بـه نسـلی از قبیلـه     

  یهودا وعده داده شده بود. داود و شاول هر دو از قبیله یهودا بودند.
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مسیح ترسیم کـرده اسـت،   اي که عهد جدید از عیسی  نامه به موجب شجره

باشد بنـابراین واجـد شایسـتگی الزم بـراي پادشـاهی بـر        او از قبیله یهودا می

توانـد از قبیلـه    اسرائیل است. اگر عیسی از قبیله یهودا باشد، همزمـان نمـی   بنی

الوي هم باشد و کهانت هم در عهد عتیق به قبیله الوي سپرده شده بود. کهانت 

(اولین کاهن اعظم) در عهـد عتیـق صـرفاً در انحصـار     الویان یا کهانت هارون 

کند کـه عیسـی کـاهن     قبیله الوي بوده است، بنابراین وقتی عهد جدید اعالم می

اعظم است، نویسندگان عهد جدید با ایـن مشـکل بیولـوژیکی و خـونی مواجـه      

دهد، شـامل   این معما می هشوند. حال پاسخی که نویسندة رساله عبرانیان ب می

نبوتی داود است. آنجا  110روایت از عهد عتیق و بخصوص از مزمور چندین 

گوید که او را براي همیشـه پادشـاه و کـاهن بـه      می» اسیحم«که خدا در مورد 

رتبۀ ملکیصدق، بر اسرائیل خواهد نمود. بحث کاتب رساله در اینجا اینست کـه  

اسـت و   عالوه بر کهانت هارونی از کهانت دیگري در عهد عتیق صـحبت شـده  

این ادعـا بـر اسـاس اشـارة مرمـوزي اسـت بـه یـک شخصـیت مرمـوز بنـام            

یا پادشـاه  » پادشاه راستی«شود  ملکیصدق که مفهوم نامش در زبان عبري می

 1شالوم یا پادشاه صلح و سالمتی. و او کسی است که نه پدر دارد و نه مـادر، 

شناسی از پیشینه  اي از دیدگاه شجره رساند که هیچ نشانه و این به سادگی می

اي از مفسرین اشارة مرموزي که به  او در دست نیست، یا بر اساس باور پاره

عدم وجود جسمانی او به عنوان یک انسان معمولی شده اسـت، احتمـاالً بـدین    

مفهوم است که او پیش ظهور و تجلّـی مسـیح در جسـم، در عهـد عتیـق بـوده       

  است. این نظریه بسیار متداول است.

کنـد و در ایـن    خوانیم که ملکیصدق بـا ابـراهیم مالقـات مـی     ال میبه هر ح

دهـد و   افتد: ابراهیم ده یک یا عشریه را بـه ملکیصـدق مـی    مالقات دو اتفاق می

دهد. آنچه که کاتب رساله بـا بیـانی یهـودي     ملکیصدق هم ابراهیم را برکت می

رگتر کـوچکتر  دهد و بز گوید اینست که کوچکتر به بزرگتر ده یک می مآبانه می
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دهد و از آنجا که ملکیصدق ده یک به ابـراهیم نـداد و ابـراهیم هـم      را برکت می

ملکیصدق را برکت نداد، بنابراین برخورد کاتب رساله با این مورد اینسـت کـه   

به روشنی تفوق و برتري ملکیصدق بر ابراهیم نشـان داده شـده اسـت. اینـک     

شناسـی عبرانـی    دهد کـه در شـجره   نویسنده بحث را گسترده است و ادامه می

قدرت ابراهیم از پسرش اسحاق برتـر اسـت، اسـحاق هـم بزرگتـر از پسـرش       

یعقوب است، و یعقوب هم بزرگتر از پسرانش که الوي هم در زمرة آنان بـوده  

باشد. پس اگر ابراهیم بزرگتر از الوي و ملکیصدق بزرگتر از ابراهیم  است، می

بنـابراین   .ملکیصـدق بزرگتـر از الوي اسـت   است، در نتیجه بـدیهی اسـت کـه    

چونکه عیسی کاهن در رتبۀ ملکیصدق است، کهانت او مقـدم اسـت بـر کهانـت     

پیشین الوي و بزرگتر از آن است. این بخشـی اسـت کـه نویسـنده رسـاله بـه       

عبرانیان مطرح کرده است. اما سؤال اینست که مبحث فوق چه ربطی به سقوط 

مـا در ایـن قسـمت از رسـاله     بـه اعقـابش دارد؟    انسـان  انسان و سرایت گنـاه 

لکن آن کسی کـه نسـبتی بدیشـان نداشـت، از ابـراهیم ده یـک       «خوانیم که:  می

ها را برکت داده است و بـدون شـبهه کوچـک از بـزرگ      گرفته و صاحب وعده

گیرنـد. امـا در آنجـا     شود و در اینجا مردمان مردنی ده یک مـی  برکت داده می

توان گفـت   شود. حتّی آنکه گویا می دن وي شهادت داده میکسی که بر زنده بو

گیرد، ده یک گرفته شد. زیرا  که به وساطت ابراهیم از همان الوي که ده یک می

 1»که هنوز در صلب پدر خود بود هنگـامی کـه ملکیصـدق او را اسـتقبال کـرد.     

 گویـا «بینیم که نویسنده بحث خود را گسترده است و با ذکـر عبـارت    حال می

به این موضوع پرداخته است کـه الوي هـم ده یـک خـود را بـه      » توان گفت می

  ملکیصدق داده است، با وجودیکه هنوز در صلب پدرش هارون بوده است.

گویند، تنها راه کنـار آمـدن و پـذیرفتن ایـن      ها می در اینجاست که رئالیست

یـک بـه    بخش از رساله به عبرانیان اینست کـه بپـذیریم وقتـی کـه ابـراهیم ده     

کنـد کـه روح    ملکیصدق داده است، الوي هم در آنجا بوده است و این ثابت می
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  کند. انسان پیش از جسم انسان وجود دارد و زندگی می

گویا «کنم که موضوع آنقدر بزرگ هست که به گفتن  به هر حال من فکر می

ز جریان مثل اینست که من بگویم نوة بـزرگ مـن ا   .قناعت نکنیم» توان گفت می

ولـی   ،دیدگاه تکوینی در من اسـت. هـر چنـد تجسـم او منـوط بـه آینـده اسـت        

منظورم این نیست که نوة بـزرگم در حالـت جسـمانی در مـن اسـت، بلکـه در       

  صلب من است و بعداً تجسم خواهد یافت.

کنیم که وابسـته بـه نـوعی پـیش زیسـتی       حال به دیدگاه دیگري اشاره می

تـوان   گرائـی کـه مـی    ـ نوعی فلسفه واقـع   جسمانی به تعبیر کتاب مقدس نیست

نمونۀ آن را در فلسـفه افالطـون و آگوسـتین و جـان ادواردز پیـدا کـرد، و آن       

حاکی از اینست که تولد شـما از ازل در فکـر خـدا بـوده اسـت، چونکـه از ازل       

هـاي   و ایده ختشنا هاي کاملی براي شما داشته است. او شما را از ازل می ایده

ها اسـت کـه واقعیـت وجـودي      و این ایده بودهائی واقعی  ا ایدهاو در مورد شم

» وجـود «دهد. بنابراین اگر قبل از تولد جسـمانی در فکـر خـدا     شما را شکل می

تـر از   ایـد، چونکـه هـیچ چیـزي واقعـی      دهد که از ازل بـوده  اید، نشان می داشته

هـاي فلسـفی چنـدي اسـت و      تصور خدا نیست. حال ایـن فرضـیه شـامل ایـده    

باشـد. ولـی بـه هـر      آنچنانکه گفتم شامل دیدگاه افالطونی و آگوستینی هم مـی 

حال یک گزیده است، یک انتخاب است و بسیاري از ایمانداران در طول تـاریخ  

اند و موردي است که من هـم نسـبت بـه آن نظـر مسـاعد       کلیسا آن را پذیرفته

  دارم

گرائـی   هـاي واقعیـت   بر عکس نظریه فوق با توجه به ماجراي باغ عدن، ایده

نامیم و آن متکی است بر  اند که آنها را مکتب فدرالیسم می متفاوتی شکل گرفته

عنــوان جانشــین ونایــب ونماینــده ماعمــل      بــه آدم»آدم.«نیــابتی شخصــیت

کند.درست مانند یک حاکمیت فدرال، مانند وکالئی که در یک حاکمیت فدرال  می

اکمان در یک ساختار فدرالی انجـام  نظر ح شوند وتحت توسط مردم انتخاب می

  کنند. وظیفه می

بینــیم در کتــاب مقــدس عیســی مســیح بــه عنــوان نمــاد  بعنــوان مثــال مــی
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به نیابت از همچنین  شود و اسرائیل می کند و نماینده بنی اسرائیل، ظهور می بنی

هـاي   دهد و جـرم  شود و خدا عدالت او را به ما می ما و به جاي ما مصلوب می

بینیم: چیـزي را   گذارد. بنابراین دو مرحله انتقالی را در اینجا می ر او میما را ب

هایمـان اسـت و آنکـه     دهـیم جـرم   آنکـه مـی   .سـتانیم   دهیم، و چیزي را مـی  می

پس سیماي کلی نجات در نوعی معامله و نقـل   .ستانیم عدالت و نجات است می

ی خدا را انکـار کنـیم،   و  انتقال بیان شده است. اگر ما اصول پیشنهادي و نیابت

دهیم، زیرا تنها راه ممکـن بـراي کسـب نجـات،      آنگاه نجات خود را از دست می

عمل نیابتی شخص دیگري است و آن نایـب و جانشـین، عیسـی مسـیح اسـت.      

  ولی در اینجا یک مشکل وجود دارد.

بینـیم   است. او یک نفر است ولی مـی » آدم«مشکل ما در اینجا کسی به نام 

کند. بلکه به عنوان رهبر فدرالیسم نژاد انسان و نمایندة  خود کار نمی تنها براي

کنـد.   خودش و نمایندة هر آنکسی که از نسل او به وجود آمده اسـت، کـار مـی   

پـس   .بنابراین رفتار او معرف رفتار و کردار نژاد انسان است، نه فقط خـودش 

نـدة آنهـا اسـت، بـا     شود، ما را و هر آنکس را کـه نمای  بینیم وقتی ساقط می می

کشاند. چرا باید من مسئول کارهاي شخص دیگري باشم. و  خود به سقوط می

نماینـده شـما اسـت. و شـما     ” دیگر شخص”این «گویم:  در اینجاست که من می

ام و لعنـت و نفـرینش را هـم بـه جـان خـود        من او را انتخاب نکرده”گوئید:  می

دلیلـی دوسـت داري در یـک     گویم: درسـت اسـت، ولـی بـه چـه      می “ام! نخریده

انتخابات آزاد، نمایندة خود را انتخـاب کنـی؟ چـرا دوسـت داري حـق انتخـاب       

  »نمایندة دلخواه خود را داشته باشی؟

هاي انقالب بین آمریکا و انگلستان از آنجا شروع شـد کـه بـه فرمـان      جنگ

جورج پادشاه انگلستان پارلمان منحل شـد و مسـتعمرات انگلسـتان خواسـتار     

تخاب نماینده و فرستادن به پارلمان شدند و گفتند تا نماینده خود را انتخـاب  ان

بسـیار خـوب،   «دهند. حال فرض کنیم که پادشاه گفته باشـد:   نکنند، مالیات نمی

دهم کـه   خواهید؟ اشکالی ندارد. من به شما قول می شما در پارلمان نماینده می

در آنصـورت  » رلمـان بفرسـتم.  برادر زن خود را به عنوان نماینده شـما بـه پا  
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خودمـان    نه، نـه، نـه، مـا خواهـان حـق انتخـاب نماینـدة       «زدند:  مردم فریاد می

و این حق در جوامـع انسـانی، یـک حـق مقـدس اسـت. ولـی چـرا مـا          » هستیم.

خواهیم که مطمئن شویم انتخاب درستی انجـام   خواهان این حق هستیم؟ ما می

کنیم، ما  دة فرمایشی ما بشود اعتماد نمیایم، ما به شخص دیگري که نماین داده

ایم و  خواهیم اطمینان داشته باشیم که کار خود را به نحو احسن انجام داده می

  نمایندة بحق ما است. که ایم کسی را انتخاب کرده

ایـد و بـه پارلمـان     گیري کاندیدائی را انتخاب کرده آیا تاکنون در زمان رأي

هاي شما را نماینـدگی   ر بر کرسی وکالت خواستهاید که بعد از استقرا فرستاده

نکرده باشد؟ این جریانی است که همیشه و در هر زمانی بوده اسـت و تـازگی   

گزیند هرگز چنین  ندارد. ولی در فدرالیسم خدا، وقتی که او نمایندة ما را بر می

ل و کامل اي را که خدا براي ما برگزیده از ابتدا عاد افتد. زیرا نماینده اتفاقی نمی

و گزینش این نماینده براي بشـریت ناشـی از دانـش و اقتـدار خـدا بـود.        هبود

اي که براي ما انتخاب کرده  توانیم گله و شکایت کنیم که نماینده بنابراین ما نمی

خواهیم از معضل انتقـال گنـاه شـانه     است، نماینده ما نبوده است. هرگاه ما می

بسیار خوب، ولـی اگـر   «گوئیم:  یم و میشو خالی کنیم به این حدس متوسل می

من در باغ عدن بودم، در هنگام مواجهه با مار به اندازه کافی هوشیار بودم که 

بگویم و فریبش را نخـورم، پـس چـه لزومـی دارد کـه مـن مسـئول        “ نه”به او 

پاسخ اینست که بدین دلیل مسـئول هسـتی کـه    » باشم؟“ آدم”پیامدهاي خطاي 

عیـب و کامـل بـود، چونکـه خـدا او را       د و در عین حال بـی نماینده تو بو» آدم«

برگزیده بود. و این بدین مفهوم است که ما مسئول پیامـد اعمـالی هسـتیم کـه     

دهد. این مورد در سیستم قضـائی مـا    شخص دیگري به نمایندگی ما انجام می

به خوبی تشریح شده است، اگر من کسی را استخدام کنم که شـخص دیگـر را   

رساند، و با اطمینان به اینکه او در غیاب من مأموریـت خـود را انجـام    به قتل ب

دهد، حتّی اگر من ماشه را نکشیده باشم، عمل این شـخص بـه نماینـدگی از     می

  جانب من بوده است و با موافقت و دستور من مرتکب قتل شده است.

ه شود. ب ولی در این حالت به عنوان یک قاتل درجه اول با من برخورد نمی
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ام، من فکـري   گیرم گفتن اینکه من آدم را انتخاب نکرده این ترتیب من نتیجه می

اي شکسـت خـورده اسـت. ولـی اصـل مهـم در        ام، فرضیه آدم القاء نکرده را به

دانیم مسئولیت ما نسبت به کاري که دیگري طبـق خواسـته    اینجاست که ما می

ـ  ی اگـر مـن آدم را انتخـاب    ما انجام داده است، قابل توجیه و عادالنه است. حتّ

آدم ندادم، ولی او منتخب خداي عادل، مقتدر و کامل است و بـر   نکردم، پولی به

  اساس عدالت خدا، آنچه را که آدم انجام داد، به جاي من انجام داد.

ایـم و تنهـا راه    به هر صورت با توجه به گناه انسان اینـک مـا فاسـد شـده    

  نماینده دیگري است.نجات ما از این طبیعت فاسد، عدالت 



  

  بیست و دومگفتار 

 عهدها

یکی از مباحث مهمی که کتاب عبرانیان در عهد جدید بـدان پرداختـه اسـت    

تفوق مسیح و بخصوص نقش او به عنوان کاهن اعظم است. وقتی که نویسنده 

کنـد، بـه مقایسـه عهـدهائی      رساله از ایـن دیـدگاه عظمـت مسـیح را بیـان مـی      

ز طریق موسی بـا قـوم خـود بسـت و عهـدي کـه اینـک بـا         پردازد که خدا ا می

مردمش از طریق پسرش عیسی مسیح بسته اسـت. مـا ایـن مـورد را در بـاب      

شـود تـا    زیرا هر رئیس کهنـه مقـرر مـی   «خوانیم:  هشتم رساله به عبرانیان می

ها بگذراند و از این جهت واجب است که او را نیز چیـزي باشـد    هدایا و قربانی

بود. چون کسانی هستند که بـه   بود، کاهن نمی پس اگر بر زمین می که بگذراند.

گذرانند و ایشـان شـبیه و سـایه چیزهـاي آسـمانی را       قانون شریعت هدیه می

کنند، چنانکه موسی ملهم شـد هنگـامی کـه عـازم بـود کـه خیمـه را         خدمت می

ه لکن االن او خدمت نیکـوتر یافتـه اسـت، بـ    «گوید:  و در آیه ششم می» بسازد.

 1»هاي نیکو مرتـب اسـت.   مقداري که متوسط عهد نیکوتر نیز هست که بر وعده

سپس نویسنده به تشریح برتري عهد جدید نسـبت بـه عهـد عتیـق پرداختـه و      

گوید که این پیمان موجب فسخ پیمان پیشین شده است. و ما این برتـري را   می
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اي  بلکه در وعـده اي بهتر از موسی  در خالل این آیات نه تنها در وجود واسطه

بینـیم کـه    مـی  آیـات اي که به موسی داده شـد، شـاهدیم. در ایـن     بهتر از وعده

دهد.  گاهی و اطالعات را در رابطه با واقعیت عهدها نشان میآاي  نویسنده پاره

بینیم که مفهوم عهد تنها بنیان یا اساس و یا چهارچوبی است که  میهمچنین  و

آمرزش در کتاب مقدس، پی برد. ما در تـاریخ  ت ماهیآن به   توان بر اساس می

ایم: عهدي که خدا با آدم و حوا بست، عهدي  کتاب مقدس انواع عهدها را خوانده

که خدا با نوح بست و قوس و قزح را بعنوان نشـانۀ آن عهـد در آسـمان قـرار     

داد، و عهدي که خدا با ابراهیم بست که با فرزندان او یعنی اسحاق و یعقوب و 

بقیه اعقاب او تجدید گردید. ولی وقتی مـا بطـور معمـولی از عهـد عتیـق یـا        ...

شود که خدا در کوه  کنیم، توجه ما معطوف به عهدي می پیمان قدیم صحبت می

  سینا با قوم اسرائیل منعقد کرد.

خواهیم بدانیم، عهد یعنی چه؟ عهد دراساس یعنی موافقت دو یـا   و حاال می

عهد عمدتاً متکی بر وعده است و این چیزي است کـه   چند نفر در یک امر و این

ه پـیش برایتـان خوانـدم،    لحظـ ما در باب هشتم رساله بـه عبرانیـان کـه چنـد     

برتري عهد جدید نسـبت بـه عهـد      اي از دالیل کنیم و دیدیم که پاره مشاهده می

اي بهتر از وعده عهد قدیم بوده اسـت. مـا اینـک در خـارج از      قدیم وجود وعده

هاي زندگی انسانی، شاهد انواع عهدهاي مبتنـی بـر    مقدس در تمام حوزه کتاب

خواهیم در جائی استخدام شویم معموالً بـا کارفرمـا    وعده هستیم. وقتی ما می

دهنـد، کارفرمـا    هائی به یکدیگر می در این قرارداد طرفین قول .بندیم قرارداد می

ویـد مـن هـم ایـن کـار را      گ دهم و کارگر هم می گوید من اینقدر دستمزد می می

رسـند. عقـد    دهم و سپس دو طرف قـرارداد بـه توافـق مـی     براي شما انجام می

دهند و  هائی به هم می اي عهد است که در این عقد طرفین وعده ازدواج هم گونه

کننـد. حتّـی    هاي خود را با اداي سوگند در حضـور خداونـد تضـمین مـی     وعده

و توافـق بـین آنهـائی کـه رهبـري      حکومت ساختاري است بر اساس یک عهـد  

شـوند. بنـابراین هـر عهـدي مسـتلزم وجـود        کنند و آنهائی که رهبـري مـی   می

اي بـوده اسـت،    ها است. در دوران باسـتان هـر عهـدي کـه شـامل وعـده       وعده
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همیشه همراه با نوعی قرارداد یا مقررات بوده است کـه طـرفین عهـد روي آن    

یافـت   هاي موجود در عهد زمانی تحقّـق مـی   اند. یعنی اینکه وعده کرده توافق می

ی موجب شـد کـه انعقـاد یـک     عواملکه به مفاد قرارداد عمل شود. وجود چنین 

قرارداد همراه با مراسم نمایشی گوناگون از قسم خوردن و تعهد نمودن مبنـی  

  بر وفاي به عهد، صورت بگیرد.

، چـرا کـه   درك این مهم از مسیحیت کتاب مقدس براي ما بسیار الزم است

در تجزیه و تحلیل نهائی، مکتب زندگی مسیحائی ما بر اساس اعتماد یـا ایمـان   

به وعده است. یعنی اعتماد به وعده خدا مبنی بر آمرزش مـا از طریـق عیسـی    

مسیح و کار او. به مفهوم کامالً واقعی آنچه که خدا در عهد خود براي مردمش 

تی که عیسـی مسـیح بـه جهـان آمـد،      انجام داد، اعطاي کالم خود به ما بود. وق

تجلّی یافته » کلمه«یوحنا در انجیل خود او را به عنوان کسی معرفی کرد که در 

است و در این سخن اشارات چندي وجود دارد. خـدا سـخنان خـود را تنهـا از     

کـه عیسـی مسـیح اسـت،     » کلمـه «هـاي او در   گوید، بلکه وعده طریق وعده نمی

کنیم  ید میکهوده نیست که اینقدر روي این مسئله تأشود. بنابراین بی مجسم می

  چونکه الزمۀ درك ما از ایمان مسیحی، درك کامل موضوعی به نام عهد است.

حال اگر به کتاب مقدس نگاه کنـیم صـرفنظر از عهـدهاي مخصوصـی کـه      

گفتم خدا با آدم و نوح و موسی و ابراهیم بست، در تعریف کلی ما در اینجا از 

کنیم که در تک تک صفحات کتاب مقدس مشـاهده   سی صحبت میعهدهائی اسا

شود و آن عهدهاي اصلی و اساسی عبارتند از: عهد آمرزش، عهـد عملکـرد    می

در این و عهد فیض. در مورد موضوع عهد سوء تفاهمات زیادي وجود دارد و 

اي از این سوء تفاهمات را در رابطه با موضوع عهد، حل  پاره خواهیم گفتار می

شنوید. اما به نظـر مـن    نیم. شما در کلیسا خیلی کم از عهد آمرزش چیزي میک

انگیزتــرین مباحــث الهیـات سیســتماتیک، همــین عهــد آمــرزش   یکـی از هیجــان 

باشد. عهد آمرزش همان عهدي نیست که خدا با انسان بست. عهد آمـرزش   می

بـا خـود   عهدي نیست که خدا با ما منعقد کرده باشد، بلکه عهدي است که خـدا  

القدس بسته  بسته است، یعنی عهدي است که از ازل در میان پدر و پسر و روح
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شده است و درك آن براي ما بسیار ضروري و مهم است زیرا که در مکاشفۀ 

کتاب مقدس از سناریوي آمرزش، ما شاهد فعالیت و کارکرد سـه جانبـه خـدا    

مـا گفتـه اسـت     هستیم. آفرینش خودش کاري سه جانبه است. کتاب مقدس بـه 

و کائنات را از دل پوچی و تاریکی، به وجود » باش«به کائنات فرمان داد » پدر«

بر باالي آبها ایستاد و زندگی را در آنجـا جـاري کـرد. در    » القدس روح«آمد و 

از » پـدر «عین حال عهد جدید پر از اشاراتی است از وجود مشارکت مسیح که 

چیز به واسطۀ او آفریده شد و به غیـر از   همه«طریق او همه چیز را خلق کرد: 

بنابراین خلقت موضـوعی اسـت شـامل     1»او چیزي از موجودات، وجود نیافت.

القدس. و با چنین برداشتی وقتی ما به مفهـوم آمـرزش    کار پدر و پسر و روح

کنیم آنهم یک کار سه جانبه است. بعضـی اوقـات مـا     کنیم، مشاهده می نگاه می

هـائی قائـل    هاي خدائی خدا از نظر انجام وظیفـه تفـاوت   جنبه در الهیات در بین

  کند. است که نقشه آمرزش را طراحی می» پدر«شویم. این  می

است که از ازل وعده گزینش و نیت خود را در امر نجـات وعـده   » پدر«این 

است که پسرش را به جهان فرستاد تا کار آمـرزش مـا را در   » پدر«داد. و این 

تکمیل کند. و سپس بعد از اینکه کار آمرزش، توسط پسر تکمیل مأموریت خود 

ماند اعمال آن آمرزش در زندگی شخصی مـا اسـت.    اي که باقی می شد، مسئله

توانم شایسته کار مسـیح باشـم؟ چگونـه او مـرا تبـدیل بـه یـک         چگونه من می

القـدس   کند؟ این کار غیر ممکن است، مگـر اینکـه روح   شخص آمرزیده شده می

د عمل شود و مرا متحول کند و به من تولـد تـازه ببخشـد و مـرا از مـرگ      وار

حیــات روحــانی منتقــل کنــد و ایمــان را در قلــب مــن ایجــاد کنــد.  روحــانی بــه

دهد. بنـابراین   کند و مرا در آسمان جالل می القدس است که مرا تقدیس می روح

ت گرفتـه  هاي خدائی تثلیـث، صـور   کلیت موضوع آمرزش در توافق کامل جنبه

  است.

دانان آلمانی پیش آمد مبنی بـر   یاد دارم سال پیش تضادي در بین الهیات به

                                                      

  3:1یوحنا  .1
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اینکه تعلیمات کتاب مقدس حاکی از اینست که وقتـی عیسـی مأموریـت زمینـی     

موجب  داد، کشمکشی بین پدر و پسر وجود داشته است که به خود را انجام می

دول کـرده اسـت، کـه البتـه     نژاد انسـان عـ   آن خدا از خشم و خصومت خود به

خـوانی   مشخص است این نظریه با فرضیه آمرزش در کتاب مقـدس بکلـی هـم   

القدس مقرر شـده   ندارد. زیرا که عهد آمرزش از ازل توسط پدر و پسر و روح

است و در مورد نجات انسان در بین سه جنبه خدائی توافق کامل بـوده اسـت.   

جهان آمده باشـد، بلکـه پسـر از     کراه بهبنابراین اینطور نبوده است که پسر با ا

  تکمیل نقشۀ پدر شادمان بود و بدین جهت در جهان متجلّی شد.

و از سوئی شاهد کشمکش بین خدا و مسیح در قالب انسان در شـب قبـل    

از کفاره شدنش در باغ جتسیمانی در کتاب مقدس هستیم، آنجاست که عیسـی  

ریخـت و در آن   ش بـر زمـین مـی   آلـود از پیشـانی   دعا کرد و قطرات عرق خون

اي پدر اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن «حالت با اندوه و درد گفت: 

گویـد   و این بدین معنی است که عیسی می 1»ارادة تو. نه به خواهش من، بلکه به

خاطر داشته باش  اي دیگر هست، مرا از این آزمایش معاف کن ولی به اگر چاره

ارادة تـو موافـق هسـتم. بنـابراین در مـاوراي مفهـوم کلـی و         % بـا 100که من 

هـاي تثلیـث    ساختار عهدي نجات، قبل از هرچیز یک توافق ازلـی در بـین جنبـه   

  وجود دارد.

شـود   هرگاه صحبت ازاین دو مـی و اما در مورد عهد عملکرد و عهد فیض: 

فـت  شویم. نخسـت بایـد گ   مواجه می با سوءتفاهمات و اغتشاشات فکري زیادي

که تفاوت آن دو همان تفاوتی است که بین عهدي که خدا با آدم و حـوا قبـل از   

اینکه ساقط شوند بست و عهدي که بعد از سقوط آدم و حوا با اعقاب او منعقد 

  کرد.

اي که آدم و حوا آفریـده شـدند    موقعیت اولیه اي است به عهد عملکرد اشاره

دا شـرط مخصوصـی را بـراي    و در وضعیت آزمایش قرار داشتند، آنجا که خ

                                                      

  39 :26. متّی 1
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آنها داد. و آن وعدة حیات جاودانی بود. و  آنها قرار داد و وعدة مخصوصی به

نام درخت حیات در بـاغ عـدن نهادینـه شـد و همزمـان       آن وعده در درختی به

کند مبنی براینکه آنها نباید از میوة درخت معرفت نیک و بد  شرطی را مطرح می

براین دریافـت مـا از عهـد عملکـرد اینسـت کـه:       و یا درخت حیات بخورند. بنـا 

سرنوشت نژاد انسان براساس پیشرفت او، براساس عملکرد آدم و حـوا و بـا   

اطاعت آنها، و اطاعت آنها از مفاد عهد، طراحی و مقدر خواهد شد. اگـر   توجه به

آزمایش را بگذرانند، اگر عمـل آنهـا خـوب باشـد، در آن صـورت از وضـعیت       

برخوردار خواهند شد. ولی اگر خود را با مفاد عهـد تطبیـق    متبارك جاودانگی

ندهند، آنها و اعقاب آنها دچار فساد و تبـاهی شـده و خواهنـد مـرد. بنـابراین      

مفهوم کلی ارتباط خدا و نژاد انسان بر اساس عملکرد انسان قرار گرفته است. 

د. آنها خوانیم که آدم و حوا در امتحان مردود شدن و سپس در کتاب مقدس می

نامه و مفاد عهد و شرط بین خود و خدا شـوریدند و در نتیجـه    بر علیه موافقت

  جهان را در تباهی و فساد غرق نمودند.

خاطر بسپاریم. بعضی  اي موضوعات هستند که ما باید همیشه به حال پاره

کنیم، تصـور مـا اینسـت     آمرزیده شدن یا نجات یافتن فکر می اوقات وقتی ما به

اي است کـه   شده بهشت گم یابی به یابد دست که در این مرحله تحقّق می که آنچه

در ابتداي آفرینش از دستش دادیم. ما دیدیم کـه آدم و حـوا موقعیـت بهشـتی     

خود را از دست دادند و ما هم همچنین. ولی ما از طریق عیسی مسیح آمرزیده 

بهشـت بـر    بـه چـه عـالی!! پـس مـا     «گوینـد:   ایم. و اینجاست که مـردم مـی   شده

خیر! اینطور نیست. موردي که مـا بایـد بـدانیم اینسـت کـه تکامـل       » گردیم. می

موقعیت آدم و حوا قبل از سقوطشان نیست، بلکه  آمرزش ما صرفاً برگشتن به

توانسـتند مفـاد عهـد را     آن وضـعیتی کـه مـی    محرکی است براي برانگیختن به

حالت  براي ما فراهم کند تا به اطاعت کنند. اینطور نیست که مسیح این امکان را

معصومیت اولیه برگشته و سپس باز هم آزموده شـویم و یحتمـل هـم کـه در     

  امتحان مردود شویم.

شـود   آید اینست که تصـور مـی   وجود می سوء تعبیر دیگري که در اینجا به
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خـاطر   ولی به .عهد عملکرد خدا برعکس عهد فیض، حاوي فیض و برکت نیست

بنـدد و هربـار کـه قـولی       هرگاه خدا عهدي با مخلوق خود مـی داشته باشید که 

کند  قول خود وفا می دهد، هرچه که باشد و در هر شرایطی که باشد به ما می به

  دهد، فیاض است. و هر عملی که خدا انجام می

آفریند، ما موجوداتی مسئول ومتعهد هستیم نه مخلـوق   وقتی خدا ما را می

اي کـه بـه    دهد، یعنی همـان وعـده   اودانی را وعده میو حتّی خدا به ما حیات ج

بنابراین عهد عملکـرد   فیض و برکت.آدم و حوا داد و این عملی است حاکی از 

  هم عهدي فیاض است.

ولی هنوز تفاوت دیگري بین عهد عملکـرد و عهـد فـیض وجـود دارد: عهـد      

ایـم و   نشـده  ایم و همه نابود عملکرد نقض شده است. اگر ما هنوز از بین نرفته

ما داده است بدین جهت است که خدا  خدا فرصت دیگري براي آمرزیده شدن به

رغـم سقوطشـان از آن فـیض محـروم نکـرده اسـت، و ایـن         آدم و حوا را علی

خاطر قول و وعدة تـازه او اسـت و ایـن وعـدة تـازه موکـول بـه مأموریـت          به

باشـد ـ وعـدة     شدن فدیه او توسـط مـا مـی    بخش عیسی مسیح و پذیرفته نجات

نجاتی که دست خدا در آن از طریق عیسی مسیح در کار اسـت. کتـاب مقـدس    

ایم و فـیض خـدا    ایم و ما آنرا پذیرفته وسیلۀ فیض نجات یافته گوید که ما به می

هم در رابطه با نجات توسط عیسی مسیح محقّق شده است. آنچه که مسیح در 

ا گرفت. عیسی مسیح در عهد جدیـد  جاي ما ر که این مرحله انجام داد، این بود

به عنوان آدم تازه یا آدم آخر و یا آدم دوم معرفی شده است. کسی کـه اینـک   

به این دنیا آمده است و خود را ملزم کرده است شرط مندرج در عهد عملی که 

عقـب و    ببخشد. او به عنوان آدم تازه به تحقق توسط انسان نقض شده است را

د که آدم و حوا در بهشت بودند و این مرحله در تجربۀ او گرد موقعیتی برمی به

روز وسوسه شیطان نشان داده شده است. ولـی ایـن    40و در بیابان در مدت 

ها قرار داشت  پایان کار نیست. مسیح در سراسر زندگیش در معرض وسوسه

کنم که ما نه تنهـا از طریـق    ولی وسوسه نشد .بدین دلیل است که من تأکید می

ایم، چونکه زندگی او کامـل   وسیلۀ زندگی مسیح نجات یافته مسیح بلکه بهمرگ 
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و توأم با اطاعت محض بود و بدین جهت تمـام مفـاد منـدرج در عهـد عملکـرد      

شویم در  اولیه را که نقض شده بود کامل نمود، تا آنجا که در نهایت متوجه می

وسـیلۀ ایمـان    ام که بـه  من آموخته«ایم. شاید بگوئید:  طی عملکرد او نجات یافته

وسـیلۀ ایمـان فقـط     شدن بـه  است ولی عادل بله، درست» شوم. عادل شمرده می

آوریم کـه سـرانجام عهـد     عیسی مسیح ایمان می مفهوم است که ما تنها به بدین

ایـم، مـا    بخشد. هنوز هم ما در اثر کار عیسی نجـات یافتـه    عملکرد را تحقّق می

ار خودمان بلکه از طریق کار مسیح تـا اینکـه عهـد    وسیلۀ ک ایم نه به نجات یافته

فـیض عهــدعمل را منســوخ نکنـد، بــرعکس موجــب تکمیـل مفــاد عهــد عملکــرد    

  گردد. می

اي ایراد کردم و در آنجـا گفـتم    من اخیراً در کلیسا در مورد صلیب موعظه

اش در رابطه با عدالت و خشم خدا و  کنند عهد عتیق همه که گاهی مردم فکر می

باشـد و   اش در رابطـه بـا رحمـت و محبـت و فـیض خـدا مـی        دیـد همـه  عهد ج

ترین نمونه خشـم و عـدالت خـدا نـه در      شنوندگان یادآوري کردم که روشن به

شـود، و آن در روي صـلیب اسـت. زیـرا      عهد عتیق بلکه در عهد جدید پیدا مـی 

 خشم خدا بر روي صلیب بر مسیح ریخته شد و عدالت خدا تماماً و کالً بـا ایـن  

کار ارضاء شد، و در عین حـال عـالوه براینکـه عـدالت در صـلیب نشـان داده       

شود، همزمان بارزترین نمونه از فیض خدا است، زیرا که خشم خدا نه برما  می

بلکه بر کسی که بجاي ما مصلوب شد فرود آمد. خشم خدا متوجۀ نماینـدة مـا   

م تعهـدات و الزامـات   شد که خود را تسلیم کرد تا مفاد عهد را تکمیل کند و تما

اند، انجام دهـد. بنـابراین عهـد     اند و ایمان آورده کسانی را که بدو اعتماد نموده

فیض و عهد عملکرد اگرچه قابل تفکیک هستند ولی دست در دست هم دارنـد و  

  د.ناي را که خدا از ازل داده است، تحقّق می بخش باهم وعده



  بخش چهارم



  

  بیست و سومگفتار 

  ب مقدسمسیحِ کتا

ــن  ــاردر ای ــی گفت ــات     م ــدي از الهی ــوع جدی ــا موض ــه ب ــواهیم در رابط خ

ترین قسـمت تعلـیم الهیـات     سیستماتیک صحبت کنیم که از یک نظر شاید مهیج

توانیم  ترین بخشی است که می ترین و متبارك باشد و از نظر دیگر یکی از غنی

نامیم و به  می» یشناس مسیح«یاد بگیریم و آن بخشی از الهیات است که آن را 

کنـیم. و   شخص عیسی مسیح و کار او متمرکز مـی  موجب آن، توجه خود را به

شـود.   این یک بخش مهم در ایمان و مذهب ما اسـت کـه مسـیحیت نامیـده مـی     

میان ما آمـد، و   در این بخش حداکثر توجه ما متوجه شخصی است که به چون

با ما) نامیده شد و در میان (خدا » عمانوئیل«شخصی است که تجلّی خدا بود و 

ما ساکن شد و نه تنها ما را براي خدا از گناهانمان باز خرید نمود بلکـه خـداي   

  پدر را با بیاناتی شکوهمند برما آشکار کرد.

اینک هر مطالعه و تحقیقی از شخصـیت مسـیح در بهتـرین حالـت حـداکثر      

ب مقـدس از  تصـویري کـه کتـا    اشود زیر یک شناخت سطحی از او منجر می به

دهـد تصـویري گسـترده و ژرف و غنـی اسـت کـه هـر          مسیح به ما نشان مـی 

  طلبد تا بر عمق آن دست یابد. مبارزه می انسانی را به

درك اندکی از آن همه پیچیدگی که در هنگام مطالعـه شخصـیت    با توجه به

ام در  هـاي مـورد عالقـه    خواهم به یکی از قسـمت  بینیم، من می عیسی مسیح می

د جدید مراجعه کنم که در باب پنجم رسالۀ یوحنا که معموالً آن را مکاشـفۀ  عه

شود. در این بخش شاهد بخشـی از رؤیاهـاي یوحنـا     نامیم، یافت می یوحنا می
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نام پطمـس تبعیـد شـده بـود. بـاب پـنجم        اي به هستیم در هنگامی که به جزیره

است تخت نشـین  و دیدم بردست ر«شود:  مکاشفه یوحنا با این آیات شروع می

اي  کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم به هفت مهر و فرشـته 

کیسـت مسـتحق اینکـه کتـاب را     ”کنـد کـه:    آواز بلند ندا مـی  قوي را دیدم که به

و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیـر  “ هایش را بردارد؟ بگشاید و مهره

کنید کـه   شما مالحظه می» آن نظر کند.زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر

این رؤیاي یوحنا چقدر باشکوه است! در رؤیاي یوحنا یـک دادگـاه قـرار دارد،    

ها و طومارها آماده هسـتند و در ایـن وقـت صـدائی      داوري نزدیک است کتاب

و یوحنـا سرشـار از   » کیست مسـتحق اینکـه کتـاب را بگشـاید؟    «گوید:  بلند می

گـذارد و چـه کسـی     است ببیند چه کسی قدم پـیش مـی   هیجان و انتظار منتظر

من «گوید:  شایستگی کافی را دارد که این طومار مکتوم را بگشاید. و سپس می

شدت گریستم زیرا هیچ کسی که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر  به

گریان مباش! ”گوید:  کردن برآن باشد، یافت نشد، و یکی از آن پیران به من می

ینک آن شیري که از سبط یهودا و ریشه داود است، غالب آمده است تا کتـاب  ا

و دیدم در میان تخت و چهـار حیـوان و در وسـط    “  و هفت مهرش را بگشاید.

اي چون ذبح شده ایستاده است و هفت شاخ و هفـت چشـم دارد کـه     پیران، برّه

کتـاب را از   شوند. پـس آمـد و   تمامی جهان فرستاده می هفت روح خدایند که به

سپس دعـاي مقدسـین و سـرود فرشـتگان را     » دست راست تخت نشین گرفت.

مستحق است برّة ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانائی و « شنویم:  می

ولی قسمت جالب توجه ایـن رؤیـا تغییرحالـت    » اکرام و جالل و برکت را بیابد.

آیـد و   کـه چـه کسـی مـی    شود از این یوحنا است، زیرا که سخت هیجان زده می

بینـد هـیچکس    وقتی مـی  ،شود گشاید و سپس غرق غم و اندوه می ها را می مهر

گوینـد   شایستگی الزم را ندارد که قدم پیش بگذارد. و سپس فرشتگان به او می

دارند که یکی شایسته این اقدام وجود دارد و آن کـس   گریه نکند زیرا اعالم می

  شیر سبط یهودا است.

اید و یوحنا هم در کنار شما نشسته است  کنید در آنجا نشسته اینک تصور
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صبرانه منتظر ورود موجودي تنومند و قوي ماننـد سـلطان جنگـل     و هردو بی

کنان وارد صحنه شود و مهرهـا را از کتـاب بـردارد. ولـی در      هستید که غرش

اي کـه قربـانی شـده اسـت. مجـروع و خـون        بینید؟ یک برّه! بـره  عوض چه می

ان. در اینجا شاهد یک تشبیه ادبی و یک نمونۀ جاندار از تضاد بـین مسـیح   چک

هـاي   باشـید. تشـبیه جانـداري از فتوحـات و رنـج      افتاده دل و مسیح متعال می

ابعاد متعدد و پیچیـده عیسـی مسـیح معطـوف      مسیح. این تشبیه توجه ما را به

خـدا در مشـیت    چـرا «پرسم:  کند و در اینجاست که من معموالً از خودم می می

چـرا خـدا   » خود براي کلیسا و جهان، وجود چهار انجیل را ضـروري دانسـت.  

  فقط یک انجیل مقرر نفرمود ـ یک زندگی نامه صریح و روشن از مسیح؟

دالیلی که خاص خودش بود، نه دو انجیـل، نـه سـه     بله، چنین است. خدا به

ا داد، که در تمـام ایـن   بلکه چهار تصویر زنده در قالب چهار انجیل به م ،انجیل

هـائی انـدکی متفـاوت، بیـان      اناجیل شخصیت و رسالت عیسی مسیح از دیدگاه

تشریح تحقّق  شده است. متّی از دیدگاه یهودیت و از وراي نگاه یکنفر یهودي به

روشنی نشـان   نبوت انبیاء عهد عتیق در مورد عیسی مسیح پرداخته است و به

موعود قرنها قبـل اسـت. سـپس انجیلـی را      ي»اسیحم«دهد که عیسی همان  می

اسـت و بـا    حریصـ بینیم که توسط لوقا نوشته شده است و بسیار کوتاه و  می

روشی موزون زندگی عیسی را دنبال کرده است که مانند شعلۀ درخشـانی از  

پرده و رك چنـین کـرد و    بی .سطین ظهور نمودفلاعجاز و کرامت در سرزمین 

نجیل ناظر تأکید لوقا بر معجزات مسیح هستیم. ما شاهد ما در این ا .چنان کرد

ها (غیریهودیان) جـا   تصویري از لوقاي طبیب هستیم که خود را در جهان امت

اش بــه جوامــع  زده اســت. او همــراه و همســفر پــولس در ســفرهاي بشــارتی 

جهت نجـات قـوم یهـود     بینیم که فقط به غیرمسیحی، بود. و سپس عیسی را می

ها و نژادها است. در این  ها و زبان بلکه او نجات دهنده تمامی امت ،نیامده است

عیسـی  همچنـین   هـا و  توانید تعلیمات مختلف مسیح را در قالـب مثـل   انجیل می

صورت انسانی حکیم و بسیار دانـا، مشـاهده کنیـد. سـپس انجیـل       مسیح را به

فتـۀ زنـدگی   تشریح آخرین ه بینیم. دو سوم مندرجات این انجیل به یوحنا را می
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عیسی اختصاص یافته است. یوحنا در این انجیل سیماي یک الهیـات پیشـرفته   

در مسیح و در تجلّی حقیقت، ترسیم کرده است، مسیحی که نور جهـان اسـت،   

کسی که در او زندگی و حیات بینهایت است. بنـابراین هـر یـک از نویسـندگان     

مـا   هـاي مختلـف بـه    انجیل تصویري از شخصیت و رسالت مسیح را از دیدگاه

پردازند و نه تنهـا   بررسی ژرفا و غناي مسیح می دهند. آنها نخست به نشان می

هایشـان واکـنش    گویند، بلکه در نوشـته  ما می مسیح به دیدگاه خود را نسبت به

شنویم، و  بینیم، می قشرهاي مختلف مردم را نسبت به رسالت زمینی مسیح می

  خوانیم. یا الاقل می

مولود تـازه   لحم نسبت به اناجیل ناظر واکنش شبانان نواحی بیتما در این 

هستیم. ما ناظر واکنش شمعون پیر، آنگاه که به معبد آمد و عیساي کوچـک را  

باشـیم و   دید که والـدینش او را بـراي تخصـیص بـه معبـد آورده بودنـد، مـی       

را  الحـال اي خداونـد، بنـدة خـود    «آن کودك نگـاه کـرد و گفـت:     بینیم که به می

دهی، به سالمتی برحسب کالم خود، زیرا که چشمان من نجـات تـو    فرصت می

ما در اناجیل شاهد درماندگی اساتید دینـی در مقابـل عیسـاي    .» 1را دیده است

نوجوان در معبد هستیم. ما ناظر معرفی عیسی مسیح توسط یحیی تعمیددهنده 

گویـد یـا    ی مـی کنـار اردن رسـید، یحیـ    بینیم که وقتـی عیسـی بـه    هستیم و می

ما عیسـی را  .» 2دارد اینک برّه خدا که گناه جهان را بر می: «Agnusdeiسراید:  می

اي اسـتاد  «بینیم که شبانه نزد او آمـد و بـه او گفـت:     از دیدگاه نیقودیموس می

توانـد   اي، زیرا هیج کس نمـی  دانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده می

مـا در ایـن   .» 3ئی، بنماید. جز اینکه خـدا بـا وي باشـد   نما معجزاتی را که تو می

و عیسـاي معلـم هسـتیم کـه نـه تنهـا در       “ Rabbi”اناجیل ناظر عیساي خاخـام  

هـا را در معبـد متقاعــد نمـود، بلکـه در جـوانی در حکمــت و       نوجـوانی خاخـام  

                                                      

  30ـ29 :2. لوقا 1

  29 :1یوحنا  .2

  3ـ2 :3حنا . یو3
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  بصیرت بر تمام حکما و علماي بزرگ دوران خود، پیشی جست.

در محلـی بنـام سـوخار در     اه یعقـوب چـ ر کنار بینیم که د ما عیسی را می

کند و پس از اینکـه سـخنانش    سامره نشسته است و با زنی مطرود صحبت می

و » بیـنم کـه تـو نبـی هسـتی!      اي آقا می«گوید:  کند، آن زن به او می را تمام می

کنـد   آن زن معرفی می یابد عیسی خود را به بینیم وقتی گفتگویشان ادامه می می

رسد که او  گوید و آن زن هم به این نتیجه می را دربارة خودش می و همه چیز

  اند. اسرائیل در انتظار او بوده موعود است که از مدتها پیش، بنی ي»اسیحم«

ما نه تنها عیسی مسیح را از دیدگاه نویسندگان انجیل و اوراق عهد عتیـق،  

از نگاه کسانی که بـا   بینیم: کردند، می بلکه از دیدگاه کسانی که او را مالقات می

شدند، از نگـاه   شدند، از نگاه کسانی که مورد سرزنش او واقع می او روبرو می

یافتند. ما عیسی  گرفتند و از نگاه کسانی که از او تعلیم می کسانی از او شفا می

بینـیم، آنگـاه کـه پـیالطس بـه       را در محکمه و بارگاه پیالطس والی رومـی مـی  

مـن در ایـن   «کنـد:   اعالم مـی  ،ب شدن عیسی هستندمردمی که خواستار مصلو

شـنویم وقتـی پـیالطس عیسـی را      مـی همچنـین   .»1یـابم  شخص هیچ عیبی نمی

حضور جمعیت آورد، کالمی بر زبان آورد که در تاریخ مسـیحیت جاودانـه    به

  .»2من بري هستم از خون این شخص عادل«شده است: 

ینجـا مـا تصـویري از شخصـیت     تر نگاه کنید، چونکه در ا به این مرد دقیق

کـنم   بینیم که در تاریخ بشریت مطلقاً بدون همتا است. من فکر می انسانی او می

هـاي قهرمانـان خودشـان     نویسند، بر عیب کسانی که بیوگرافی قهرمانان را می

هاي خود  شناسم که در نوشته نویسی را نمی گذارند. من بیوگرافی سرپوش می

بنامد، با این وجـود  » گناه بی«خصیت موردنظر خود را تا آنجا پیش برود که ش

عنوان انسانی کـامالً پـاك، بـدون گنـاه و      بینیم که عیسی در کتاب مقدس به می

کنندگان خودش با شهامت بگویـد:   تواند به متهم مردي معرفی شده است که می

                                                      

  4 :23. لوقا 1

  24 :27متّی  .2
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سی بنابراین تصویري که ما از عی» ؟1گناه ملزم سازد کیست از شما که مرا به«

آور اسـت. از شـبانان    کننـده و حیـرت   مسیح در اناجیل می بینـیم بسـیار گـیج   

لحم گرفته تا یوزباشی حاضر درمراسـم مصـلوب شـدن مسـیح و      نواحی بیت

الواقع ایـن شـخص پسـر     فی«اند که  همراهانش، همه به این حقیقت معترف شده

کـه  از قیافاي مخـالف مسـیح گرفتـه تـا تومـاي شـکّاك (شخصـی        .» 2خدا بود

عیساي مسیح برخاسته از مردگان را دید ولی باورش نکرد تا اینکه انگشت بر 

هایش گذاشت و زانـو زد و بـه خداونـدي او اقـرار کـرد) همگـی در        محل زخم

عـالوه  .» 3اي خداوند من و اي خداي من«زانو افتادند و گفتند:  پیشگاه مسیح به

مــورد خــودش  ت عیســی را دردهــاي معاصــرین مســیح، مــا شــها بــر دیــدگاه

کسی به آسمان باال نرفت، مگر آن کس که از آسمان «گوید:  بینیم. مسیح می می

تعلـیم مـن از مـن نیسـت، بلکـه از      «گویـد:   این عیسی است که مـی .» 4پائین آمد

واقعی خـود را بخـاطر سـوء تعبیـر     ماهیت این عیسی است که .» 5فرستندة من

خـاطر جلـوگیري از    سـپس بـه   کنـد و  موعود پنهان مـی  سیحمعمول زمانه از م

آمیزي بـر   هرگونه تحریف شخصیت خودش با شجاعت ادعاهاي بسیار اغراق

هاي انجیل یوحنا ضبط »من هستم«آورد. این ادعاها در لیست مشهور  زبان می

  اند. گردیده

ام. همان نانی کـه   من نان حیات هستم که از آسمان آمده«اند:  و از آن جمله

براي پدران ما که در بیابـان بودنـد تـدارك دیـد و بـا آن      خدا در زمان موسی 

و وقتی مـردم  » کردند. اینک من، منّ تازه هستم. من نان حیات هستم. تغذیه می

مـن آب حیـات   «اي از آنها بر او شوریدند. او گفـت:   این سخنان را شنیدند، عده

                                                      

  8:46. یوحنا 1

  54 :27. متّی 2

  28 :20. یوحنا 3

  13 :3. یوحنا 4

  7:16. یوحنا 5
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مـن در  ها هستید و مادام کـه در مـن باشـید و     شما شاخه«گوید:  و می» هستم.

من در هستم، هـر کـه از مـن    «گوید:  میهمچنین  و» آورید. شما باشم، میوه می

  »داخل گردد نجات یابد.

کنـد کـه نگـران گوسـفندان خـویش       او خود را با شبان بینوائی مقایسه می

خـاطر   مـن شـبان نیکـو هسـتم و شـبان نیکـو جـانش را بـه        «گوید:  است و می

و مـورد بسـیار   » شناسـند.  را مـی  نهـد و گوسـفندان صـداي او    گوسفندان مـی 

. پدر شما ابراهیم شادي کرد از من هستمپیش از ابراهیم «انگیز دیگري:  هیجان

پیش از ابراهیم من بودم! ولی ایـن را  » اینکه مرا ببیند، و دید و شادمان گردید.

و در جمالتی که در ایـن سـري از    »من هستم«نگفت بلکه گفت پیش از ابراهیم 

سـتی  امن راه ر» «من و پدر یک هستیم.«کند  گوید، اضافه می میها »من هستم«

بـرد شـامل دو واژة    کار می عبارتی که عیسی در این بخش به» و حیات هستم.

  یونانی است.

ترجمـه  » من هسـتم «توان آنها را در انگلیسی به  دو واژه، یا دو فعل که می

از » من هستم«گوید  می. وقتی عیسی Imiو  egoدو واژه یونانی  عبارتند ازنمود 

خاطر عدم کاربرد آن دو واژه در جوامع قرن  نه به ،کند هر دو واژه استفاده می

بینـیم کـه    اول میالدي، چونکه اگر به ترجمه یونانی عهد عتیق مراجعه کنیم، می

» 1، هستم آنکـه هسـتم  یهوه«وجه تسمیه مقدس خدا در زبان عبري ـ یونانی به  

اي را که در ترجمه یونانی از آن استفاده شده اسـت   ترجمه شده است، و جمله

  است.» ego، Imi«ترکیبی از دو عبارت 

روشـنی خـود را در وجـه     کار برد؟ به بنابراین وقتی عیسی این زمان را به

تسمیه خدا، تعریف کرد. و ادعا کرد قدرتی کمتر از قدرت خـدا نـدارد، و وقتـی    

االیـام   شخصی کرد کـه از قـدیم   اره بهاستفاده کرد، اش» پسر خدا«که از عنوان 

خـوانیم در   زمین آمده است. و می در حضور خدا بوده است، و براي داوري به

کنم تا شما بدانید که پسر انسان مالک  من این کار را می«موقعیت دیگري گفت: 

                                                      

  14 :3. خروج 1
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خـدا سـبت را مقـرر    حالیکه  ادعاي مالک روز سبت بودن در» روز سبت است.

استقرار روز سـبت داده اسـت و مالکیـت مطلـق بـر سـبت        امر به کرده است و

یعنی خود را خدا اعالم » من مالک سبت هستم«دارد، ادعاي بزرگی است. گفتن 

این «و گفت: » تواند گناهان را بیامرزد. پسر انسان می«نمودن. و بار دیگر گفت: 

» ر روي زمـین بیـامرزد.  گویم تا بدانید پسر انسان قادر است گناهان را ب را می

او هجوم آورند زیـرا کـه در سـنَّت     و با این حرف دوباره دشمنان خواستند به

توانـد گناهـان را ببخشـاید.     دانستند که تنها خـدا اسـت کـه مـی     شان می یهودي

  »داند. این مرد خود را با خدا یکی می«بنابراین گفتند: 

یم کاملیت عیسی مسیح بین آنچه که در این تصویر پرشکوه می بدین ترتیب

بینیم که واقعاً در خدا و در  است، ولی نه تنها یک انسان کامل، بلکه کسی را می

دلیل تصویر ژرف و غنی عیسی مسـیح   و این به ـ  ما است ـ خداي متجلّی شده 

دهـد و از خـدائی او پـرده بـر      است که بر عظمت او و انسانیت او شـهادت مـی  

ن اولیه، کلیسا الهیات خود را بر اساس شـوراهاي  بینیم که در قرو دارد. می می

Nicaea  وChalcedon      که تالشی در جهت درك شکل انسـانی و خـدائی بـود، بنـا

کنـیم و   نگـاه مـی   Chalcedonپیامـدهاي شـوراي    نهاده است. بنابراین ما هـم بـه  

بینیم چگونه کلیسا رابطۀ بین طبیعت انسانی و طبیعت خدائی عیسی مسـیح   می

هرحال در ماوراي هر تعریفی ما شاهد تصویري  ف کرده است. ولی بهرا تعری

انجیل عیسی مسیح هستیم و این تنها تصویري از مسیح نیست که  ازپرشکوه 

از عهد جدید گرفته باشیم، زیرا که در ماوراي تصاویر انجیل، شهادت رسوالن  

نـوان  ع روشـنی رسـالت مسـیح را بـه     بینیم. شهادت پولس رسول بـه  را نیز می

نجات دهنده در آنجا که راجـع بـه کفـارة او و میـانجیگري او و تکمیـل نقشـۀ       

دهد. نه تنها پـولس و رسـاالت متعـددش بلکـه      کند، نشان می نجات صحبت می

عبرانیان، گنجینـۀ گرانبهـائی از علـم     ه بهرساالت پطرس، رساالت یوحنا، رسال

وانیم پیـدا کنـیم. و در   تـ  شناسی هستند که در هیچ کجا نظیر آنها را نمـی  مسیح

خوانیم خدا در شخص عیسـی مسـیح متجلّـی شـده      همین رساالت است که می

 ،اي از جالل خدا را نشان داده اسـت و بـر فرشـتگان    است و هموست که بارقه
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بر کهانت هارون در عهد عتیق مقـدم اسـت و در رسـالۀ عبرانیـان      وبرموسی 

شده است. بنابراین از ابتداي انجیـل   یا قهرمان از او نام برده Arcegosعنوان  به

اصـلی عهدجدیـد، عیسـی مسـیح اسـت. ولـی        مکاشفۀ یوحنا، بحث متّی تا پایان

عهـد عتیـق    عیسی مسیح تنها موضوع کانونی عهد جدید نیسـت، زیـرا اگـر بـه    

در تاریخ وقـایع،   ،بعد کنیم که از باب سوم پیدایش به مراجعه کنیم، مشاهده می

ۀ اجتماع (مثالً آنجاکه معبد درمسیح متجلّی شده اسـت  در تشریح جزئیات خیم

کنـد)، و تمـام جزئیـات و     واوست که از طریق هیکل یا معبد عهد عتیق کـار مـی  

ساختار مراسـم قربـانی، ردپـائی از عیسـی مسـیح وتکمیـل رسـالت او، دیـده         

هـاي نبـوتی عهـد عتیـق پراسـت ازاشـارات انبیـاء         شـود و همچنـین کتـاب    می

اهدآمـد. بنـابراین بـراي شـناخت عیسـی مسـیح تنهـا مراجعـه         کـه خو  کسـی  به

تک صفحات کتـاب مقـدس از پیـدایش تـا مکاشـفه       عهدجدید کافی نیست، تک به

  یوحنا،  داستان عیسی مسیح است.

  



  

  بیست و چهارمگفتار 

  مسیحِ مذاهب

وقتی ما فرضیۀ تثلیـث را بررسـی نمـودیم، گفتـیم کـه یکـی از بزرگتـرین        

ی کلیساي اولیه استقرار یک درك صـحیح از سـیماي عیسـی    هاي الهیات دغدغه

براساس کتاب مقدس بود مبنی بر اینکه از یک سو جنبه انسانی و الهی عیسـی  

  ها را دیدیم. و از سوي دیگر یگانگی او با خدا حفظ گردد و نتیجۀ این تالش

دسـت آمـد شـوراي     هائی که در ایـن زمینـه بـه    براي مثال یکی از پیشرفت

Nicaea    وجـود آمـد. شـاید     و چهارچوب عقیدتی آن بود که در قـرن چهـارم بـه

درکـش از   خاطر داشته باشید که گفتم، کلیسا بـا توجـه بـه    بعضی از شماها به

هـاي زیـادي مواجـه بـوده      عیسی در قرون چهارم و پنجم و نوزدهم با بحران

له شدت مورد حم است. با ظهور لیبرالیسم قرن نوزدهم الوهیت عیسی مسیح به

  قرار گرفت.

بسیار ضروري است که ما ایـن را بـدانیم، زیـرا اتفاقـاً در زمـانی زنـدگی       

دانـان   هـاي بزرگـی در بـین الهیـات     کنیم که شخصیت عیسـی مسـیح بحـث    می

اصطالح سمینارهاي مسیحی  وجود آورده است. ما شاهد تعلیمات رادیکال به به

انـد و آن را تـا آن    س افتـاده جـان کتـاب مقـد     اند و به هستیم که تیغ را برداشته

اي گوشت قیمه شده در آمـده اسـت و از    اند که به صورت تکه درجه خُرد کرده

حتّی حالیکه  عنوان یک سند کتاب مقدسی برآن اعتماد کنیم در ما توقع دارند به

اند. ولی بهر صورت در طـول تـاریخ،    لحم زیرسؤال برده تولد مسیح را در بیت

ود را از شخص عیسـی مسـیح داشـته اسـت. در قـرن      کلیسا همیشه تعریف خ
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پنجم کلیسا با بحران دیگري مواجه شد. این بحران با بحران قـرن چهـارم کـه    

گردیـد،   Nicaeaها بودند، و منجر به تشکیل شوراي  بانی آن فرقۀ الحادي آریان

در سـال   Chalcedonتشـکیل شـوراي جهـانی     متفاوت است. این بحران منجر به

، استاد من در دانشگاه آمستردام بـود  1گردید. پروفسور برکوور میالدي 451

کـردیم. یکـی از    و ما تحت نظر او راجع به شخصیت عیسی مسیح مطالعـه مـی  

 Chalcedonمقاالت تحقیقاتی پروفسـور برکـوور تمامـاً اختصـاص بـه شـوراي       

ن جالبی بود. این عنوا» Chalcedon a Terminal Council2 «داشت و عنوان این مقاله 

شناسی اسـت. سـؤالی کـه برکـوور در ایـن مقالـه        مسیح براي بخش مربوط به

بزرگتـرین   و ، آخـرین Chalcedonآیـا شـوراي   «مطرح کرده بـود ایـن بـود کـه:     

شناسی در تاریخ کلیسا بـود کـه شخصـیت مسـیح را توصـیف       شوراي مسیح

کـه کلیسـا   این سؤال مثبت بود، زیرا غیرقابل تصـور بـود    و پاسخ او به» کرد؟

دستاوردي که حاصل  عیسی مسیح بهماهیت بتواند هرگز در رابطه با شناخت 

بود، دست یابد. آنچه که موجب تشکیل ایـن شـورا در قـرن     Chalcedonشوراي 

اي بود که به مقدسـات مسـیحیت اصـیل از دو جهـت صـورت       پنجم شد، حمله

از یک سو رواج یک گرفت و کلیسا در آن واحد مجبور بود در دو جبهه بجنگد. 

 Eutychesنام  بود که بانی آن شخصی به Monophysite heresyنام  عقیده الحادي به

بود. و از سوي دیگر ظهور یک عقیـده الحـادي دیگـر تحـت تفکـرات شخصـی       

شد. حال ببینیم محتویات این  نامیده می  Nestorian heresyبود که  Nestoriusنام  به

منکـر ایـن شـد کـه مسـیح       Eutychesد. نخست اینکـه  دو عقیده ارتدادي چه بودن

 Monophysiteاو را ماهیـت  داراي دو جنبه خدائی و انسـانی اسـت و از ایـن رو    

همان فیزیک ما است  Physisو عبارت » تنها«و » یک«یعنی  Monoنامید. پیشوند  

ــارت اســت از مطالعــه در   ــت کــه عب ــداد ماهی ــابراین ارت  Monophysitcمــواد. بن

خاطر داشته باشید که  اهی بود حاکی از اینکه مسیح یک جنبه دارد. حال بهدیدگ

کلیسا بسیار قاطعانه اعالم کرد کـه خـدا فقـط یکـی اسـت، و       ،در فرضیه تثلیث

                                                      

1- Professor Berkouwer 
  ، آخرین شورا بود؟Chalcedonآیا شوراي  .2
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انگیز، وجود سه جنبه در یک شـخص بـود. بنـابراین بـا      مشکل موجود و بحث

در اینجـا   توجه به شخصیت مسیح دوباره این مشکل مطرح شد، زیرا که شـما 

منکـر آن شـد و گفـت     Eutychesاي کـه   بینید با دو ماهیـت، مسـئله   یک نفر را می

مسیح تنها یک شخصیت دارد. شاید بپرسید که او چگونه به این نتیجه رسـیده  

بود؟ و آیا منظور او از ذکر یک شخصیت، شخصیت خـدائی بـود یـا انسـانی؟     

که مسـیح تنهـا یـک جنبـه دارد،     چون کسانی پیش از او هم بر این باور بودند 

اي دیگـر   گفتند که او صرفاً یک انسان بود بدون هیچ الوهیتی و عـده  اي می عده

ها که منکـر انسـانیت مسـیح     Docetistsگفتند که او کامالً خدائی بود، منجمله  می

هم در زمرة یکـی از آنهـا بـود،     Eutychesکنید که  بودند. حال شاید شما فکر می

مبنی بر ایـن بـود کـه عیسـی داراي      Eutychesنه اینطور نیست. ایده ولی متأسفا

  باشد. می Theanthropicذات 

Theanthropic       عبارتی نیست که هـر روز آن را شـنیده باشـید. ممکـن اسـت

را نشــیده  Theanthropicرا شــنیده باشــید ولــی معمــوالً  Philanthropicشـما واژة  

کنـد و یـا    امور بشردوستانه شرکت مـی کسی است که در  Philanthropicباشید. 

دهـد کـه بشـریت را دوسـت دارد.      داراي تمایل بشردوستانه است و نشان مـی 

یعنـی دوسـت    Philaخـاطر داریـد؟    کلمۀ فیالدلفیا، یا محبت برادرانـه را کـه بـه   

در یونانی براي بیـان انسـان از کلمـه    حالیکه  یعنی برادر. در Delphiaداشتن و 

anthropos  بیان خدا از کلمۀ و برايTheos شود. بنابراین آنچه که در  استفاده می

 Theosاي اسـت از   بینیم اینست که واژة یونانی براي بیان خدا، آمیختـه  اینجا می

بینیـد؟ آنچـه را    و آن دو واژه را در کنار هم قـرار دهیـد، چـه مـی     Anthroposو 

نـه انسـان اسـت نـه      معتقد بود که ذات مسیح است، یعنـی  Eutychesبینید که  می

خدا، بلکه موجـودي دورگـه اسـت از ترکیـب بخشـی از انسـانیت و بخشـی از        

ولی در واقع نه انسان واقعی است و نه خداي واقعی، بلکه مخلوطی از  ،الوهیت

نـام   اي دیگـر وجـود داشـت بـه     انسانیت و ربوبیت است. از سوي دیگر فرضیه

گفـت کـه مسـیح دو طبیعـت قابـل       نستوریان و نستوریوز بانی این فرضیه می
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تفکیک دارد، یک طبیعت خدائی و یک طبیعـت انسـانی ـ یـک آدم دوشخصـیتی      

هاي قابل تفکیک. اگر شما دو شخصیت داشـته باشـید، یعنـی     ولی با شخصیت

بینید فرضیۀ مسیح از دو طرف  داراي دو طبیعت هستید و بالعکس. بنابراین می

کاهش مسیح در حد یک موجود مغشوش و  مورد حمله قرار گرفته بود، یکی با

ت دوگانۀ او بود و دیگري با جـدا کـردن   طبیع نافیمرکب بین خدا و انسان که 

کرد. ایـن وضـعیت موجـب     شخصیت از ذات، طبیعت دوگانۀ مسیح را تأیید می

میالدي گردید در ایـن شـورا بـود کـه      451در سال  Chalcedonتشکیل شوراي 

 .نامیم، تعیـین گردیـد   ن را طبیعت دوگانه مسیح میفورمول کالسیک آنچه که آ

یعنی مقرر شد که مسـیح یـک شـخص اسـت بـا دو طبیعـت و ایـن فرمـول در         

  تثبیت شد. Veradeus ،Verahomoعبارت 

که ریشه در عبارت  Veritasدر زبان انگلیسی از واژة  Verity ،Veraciousواژة 

Vera معنی  هدارد، گرفته شده است، که در زبان التین بTruth باشـد.   (حقیقت) می

بنابراین فرمول مقرر شده و تأیید شده در اینجا حاکی از اینست که مسیح هـم  

پایـداري در   انسان واقعی و هم خداي واقعی است. بنابراین اگر کلیسا ملـزم بـه  

کالم خدا بود، ما نیز ملزم هستیم که اقرار نمـائیم کـه مسـیح کسـی اسـت کـه       

انسانی و همزمـان بـا آن کسـی اسـت کـه داراي طبیعـت       داراي طبیعت واقعی 

واقعی خدائی است. پس در ماوراي این تأیید و تصدیق سـاده مبنـی بـر اینکـه     

مسیح انسان واقعی و خداي واقعی است، گفته شده که این دو طبیعت کامالً بـا  

عنـوان اعتقـاد نامـه     بـه  Chalcedonو سپس آنچه که در شـوراي   است هم متحد

مشـهور  » چهار نفـی «عنوان  صورت یا لیستی است که در تاریخ به د، افزوده ش

خاطر داشته باشید که اخیـراً وقتـی دربـارة     باشد. شاید بعضی از شماها به می

کـردم، گفـتم کـه کلیسـا      مشکل تشریح طبیعت خدا با کالم انسانی صـحبت مـی  

ها،  این راه کرد از جمله هاي مختلفی استفاده می براي تشریح امور خدائی از راه

کنـیم.   موجب آن ما خدا را در آنچه که نیست تعریـف مـی   طریقۀ نفی بود که به

خدا الینتاهی است، یعنـی او میـرا نیسـت. خـدا تغییرناپـذیر اسـت، یعنـی خـدا         
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  ناپایدار نیست.

ما در اینجا از مفهوم منفی عباراتی نظیر پایـداري و جـاودانگی.... و.... و....   

این روش، روش نفی نامیده شد. وقتی که شـما ایـن چهـار     کنیم، و استفاده می

را که براي درك تاریخی مسیح بسیار مهـم   Chalcedonنفی مشهور در شوراي 

کنید که کلیسا اقرار نمود که مسیح انسان واقعـی و   بینید، مالحظه می است، می

خداي واقعی است و این دو طبیعت کـامالً بـاهم متحـد هسـتند بـدون اخـتالط،       

  فیق، انفصال، یا اختالف.تل

اینها هستند چهار نفی مشهور: بدون اختالط، تلفیـق، انفصـال یـا اخـتالف.     

، Monophisiteبدیهی است که اولین بخـش ایـن فرمـول همـان تعلیمـات الحـادي       

Eutyches گفت مسیح داراي دو طبیعت خدائی و انسانی اسـت کـه بـا     بود که می

نسـان کـه داراي طبیعـت خـدائی اسـت.      هم آمیخته نیستند، چیزي شـبیه یـک ا  

طبیعت خدائی همیشه خدائی است و با چند کیلو گوشت و پوسـت و اسـتخوان   

  شود.  انسان مخلوط نمی

این گونه نیست که ناگهان فهم خدائی یعنی دانائی مطلق در تجسم انسـانی  

داند ولی فهم انسـانی نارسـا اسـت. مـثالًَ      هدر برود. فهم خدائی همه چیز را می

لیسا کوشیده  است با سؤال شاگردان از مسیح در عهد جدید مبنی بـر اینکـه   ک

این سؤال مبنی بر اینکه از آن روز و سـاعت   گردد و پاسخ عیسی به کی بر می

طریقی کنـار بیایـد،    هیچکس خبر ندارد و نه حتّی پسر انسان، بلکه فقط خدا، به

این چیزي «ف کرده است: شاگردان اعترا زبان خود به چونکه در اینجا مسیح به

اي بـه طبیعـت انسـانی یـا      تونـد اشـاره   آیا آن مسئله می» دانم. است که من نمی

زندگی  طبیعت خدائی باشد؟ مردم با این مشکل درگیرند. از یک سو وقتی ما به

کنـیم،   مـا نشـان داده شـده، نگـاه مـی      عیسی آن طوري که در کتاب مقـدس بـه  

کنـیم کـه عیسـی در بـاغ      الً مشـاهده مـی  بینـیم. مـث   بعضی امـور سـاده را مـی   

کند، این خود نشانه انسانیت است، منظورم اینست آیا عرق  جتسیمانی عرق می

ریختن چیزي هست که شما انتظارش را از خدا داشته باشید؟ خیر! خـدا عـرق   
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کند  شود، خدا گریه نمی شود، خدا دچار خونریزي نمی کند، خدا گرسنه نمی نمی

میـرد، اگـر ذات خـدا بـر      طبیعت خـدائی در روي صـلیب نمـی    میرد. و خدا نمی

ایستاد. بنابراین ما بسیار چیزها در زندگی عیسی  مرد کائنات باز می صلیب می

  دهند. انسانی او را نشان میماهیت بینیم که  می

دانـد، آیـا    گوید موردي هست که آن را نمـی  حال، وقتی عیسی در اینجا می

ي از انسانیت یا خدائی او را نشان دهد؟ بدیهی اسـت  تواند مورد این مسئله می

عجله نکن! « گویند:  اي می که این ناتوانی از ناحیه طبیعت انسانی است. ولی عده

داند و یک اتحاد کامل در بین  اگر عیسی تجسم خدا است و خدا همه چیز را می

طبیعت خدائی و انسانی موجود است، چگونـه ممکـن اسـت مـوردي باشـد کـه       

بسیار خوب، مثل اینست که بگوئید اگر اتحـاد کـاملی بـین    » عیسی آن را نداند؟

توانـد   طبیعت خدائی و انسانی برقـرار اسـت، پـس چگونـه طبیعـت انسـان مـی       

شود؟ موضـوعی کـه مـا اخیـراً      گرسنه شود، چونکه خدا هیچ وقت گرسنه نمی

طبیعـت   بدان اشاره کردیم اینست که کلیسا گفت، تشیص بین طبیعت خـدائی و 

خاطر اینکه آنها را با هم اشتباه نکنیم و درهم  انسانی بسیار ضروري است، به

نیامیزیم، تا بدانجا که واقعیت طبیعت انسانی و طبیعت خدائی دچار ابهام گردد. 

خواهم در مورد تشخیص این دو طبیعـت   این موضوع هرگاه من می با توجه به

آقاجـان، شـما   «گوینـد:   ینـد و مـی  آ صحبت کنم، بعضی از دوستان نزد من مـی 

کنیـد. جنـاب    نستوري هستید چونکه شما دارید این دو طبیعت را از هم جدا می

گوئید عیسی در طبیعت انسانیش از روز و ساعت  آقاي اسپرول، وقتی شما می

» کنیـد؟  آمدنش اطالع ندارد، آیا طبیعت انسانی او را از طبیعت خدائیش جدا نمی

فهم انسانی همیشه بـا فهـم   » کنم. من دارم آنها را متمایز مینه! «گویم  و من می

اي از درك  خدائی پیوسته بوده اسـت، چونکـه مـا در عهـد جدیـد شـاهد جلـوه       

دانـد   کند که می ماوراءالطبیعی عیسی هستیم، و او چیزهائی را بر ما آشکار می

  انجام آن نیست. هیچ انسانی با نیروي انسانی خود قادر به

گیرد؟ او اطالعات خود را از کسـی دریافـت    خود را از کجا می او اطالعات
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انسـان یـک    کند که داناي مطلق است. ولی بحث انتقـال اطالعـات از خـدا بـه     می

مورد است و بحث بلعیده شدن طبیعت انسانی توسط طبیعت خدائی و الوهیـت  

قائل شدن براي ادراك مسیح موضـوع دیگـر اسـت. آیـا متوجـۀ فـرق ایـن دو        

  اید؟ ه شدهمسئل

فهم خدائی برسید، ولی این  توانید با فهم انسانی خود به اگر مایل باشید، می

دانسته است و  اند که عیسی می دو فهم یکی نیستند. بنابراین امور خاصی بوده

کنیم که شخصیت  این را خود اقرار کرده است. ولی با کمال تعجب مشاهده می

و » فرضـیۀ تطبیـق  «اسـم   ابداع کرد بـه ، فرمولی 1بزرگی مثل توماس آکویناس

دانسته است، چونکه او تجلّـی خـدا    گفت که مسیح روز و ساعت آن روز را می

است و بین او و خدا یگانگی کامل برقـرار اسـت. چگونـه ممکـن اسـت طبیعـت       

خدائی او چیزي را بداند که طبیعت انسانیش نداند؟ این وضعیت ممکـن نیسـت.   

گفـت کـه آن    مـی  اسنـ آکویاست. بله، فرضیۀ تطبیق دانسته  بنابراین عیسی می

هرحـال ایـن تشـخیص     ها بسیار اسرارآمیز و عمیق و مقدس بودند. بـه  دانسته

توضـیح   جناب آکویناس گره کوري در میان مشکالت الهیات شد که نیـازي بـه  

سادگی بگـوئیم کـه مسـیح     ندارد و تنها راه حل باز کردن این گره اینست که به

داند! بله جناب آقاي آکویناس این اعتراف از یک جهت مفیـد   که نمیآنها گفت  به

داند ولی  گفت چیزي را نمی شاگردانش می است، اما از سوي دیگر اگر عیسی به

دهد. و اگر  دانست، پس او دروغگو است! او شاگردانش را فریب می در واقع می

یت و شایستگی آمیز گفت. آنوقت کفا داند و فقط یک دروغ مصلحت هم گفت نمی

توانـد هـیچ    دهد. چونکه مسیح نمـی  دهندة ما از دست می عنوان نجات خود را به

هاي او را چه در بعد انسـانی و چـه    خوبی محدودیت گناهی مرتکب شود، ما به

کنـیم. عیسـی ماننـد بـدنش      از نظر سخن گفتن و چه از نظر آگاهیش، درك مـی 

چهـار  «بنـابراین بهرصـورت    هاي جسمانی داشت، درست مانند مـا.  محدودیت

                                                      

1- Thomas Aquinas 
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در اینجا عبارت است از بدون مخلوط شدن و مغشـوش شـدن و طرحـی    » نفی

. غیرقابل تفکیـک و جـدائی و ایـن     Monophisiteاست براي نفی فرضیۀ ارتدادي 

همه طرحی است براي نفی فرضیه ارتدادي نستوریان. و تمام ایـن چهـار نفـی    

انـد.   برایمـان قـرار داده  » تجلّـی «یا  »تجسم«مرزهائی را براي کاوش در اسرار 

تأکیـد کـنم، زیـرا حتّـی بـا وجـود ایـن        » اسـرار «خواهم روي کلمۀ  حاال من می

هائی که کلیسا ارائه داده است، بیائید خود را گول نـزنیم، همـه کـس در     فرمول

تواند به عمق اسرار چگونگی خدا و انسان بودن مسیح نفـوذ کنـد.    این دنیا نمی

براي درك این مورد در تاریخ نداریم، فقط در اینجا یک چیز در  ما هیچ مرجعی

  »او جزء خودش شده است.«است ـ  Suigenerisاختیار داریم و آن 

تنها یک نفر در تاریخ بشریت در آسمان و در زمین ظاهر شـده اسـت کـه    

گر اینکه صادقانه بپذیریم که اسرار تجلّی خیلی فراتر دیتجلّی خدا بوده است و 

هـاي خـدا او را تعریـف     و بنابراین اگر ما تنها در نداشـته  ،کمال فهم ما استاز 

دانـیم؟ خیـر!    کنیم، آیا بدین معناست که هیچ چیزي دربارة ایـن مـورد نمـی    می

  دوجانبه است. Chalcedonارزش شوراي 

از یک سو تأیید و اقرار بسیار مهمی است که هر شخص مسیحی بایـد بـر   

و سـپس   ،ینکه مسیح انسان واقعی و خداي واقعی اسـت زبان بیاورد مبنی بر ا

» چهارر نفی«فرضیۀ  را تشریح کند، به او ماهیتهرگاه که کلیسا کوشیده است 

خـواهم بگـویم    رسیده است و در مورد آنچه که انجـام شـده اسـت و مـن مـی     

شاهکاري که انجام داده است اینست که مـرز و محـدویتی بـراي تفکـر انسـان      

. کلیسا مرزهائی مقرر کرده است که شما جرأت عبـور از آن را  قائل شده است

توانید از آن خطوط تجاوز کنید، زیـرا آنچـه کـه در آن سـوي      ندارید. شما نمی

  باشند. مرزها قرار دارند، نوعی ارتداد می

در  Chalcedonوقتی که من دانشجوي الهیات بودم یک روز دربارة شوراي  

یگـانگی  ماهیت اگر بخواهید دائماً به «ما گفت:  کردیم و استاد کالس صحبت می

طبیعت انسانی و طبیعت خدائی فکر کنید... اگر خیلی پیش بروید خود را دچـار  
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“ چهـار نفـی  ”مـاوراي فرضـیۀ    کنید، چونکه اگـر بخواهیـد بـه    مشکل عمیقی می

کنم... هرگز... وقتی که گفت:  من هرگز فراموش نمی» بروید... Chalcedonشوراي 

این بدین دلیل است کـه تنهـا چیـزي    » اید. .. آقایان ارتداد خود را انتخاب کرده«.

که در آن سوي مرزها قرار دارد درکی تحریف شده و الحادي از مسیح اسـت.  

ما نموده است و با ایـن اقرارنامـه    خدمت بزرگی به Chalcedonبنابراین شوراي 

پنداریـد، ولـی فکـر     ونه مـی ما گفته است، مهم نیست که این دو طبیعت را چگ به

اند و فکر نکنید کـه از هـم جـدا هسـتند. آنهـا بـاهم یکـی         هم آمیخته نکنید که به

هاي بسیار  هستند و در عین حال مجزا از هم. و باید بدان افزود، یکی از دیدگاه

را که متأسفانه از نظر تاریخی از آن غفلت شـده اسـت    Chalcedonمهم شوراي 

طبیعت خـدائی مسـیح،   » هر طبیعت ویژگی خود را دارد.: «عبارت است از اینکه

جاودانگی، دوام، دانش مطلق و قدرت مطلق است و طبیعت انسـانی مسـیح هـم    

داراي طبایع انسانی است: محدود، میـرا، مقیـد در زمـان و مکـان و نظـایر آن.      

ر گیریم که امیدواریم در مطالعات آینـده، د  هائی می بنابراین با آن فرمول درس

  بارة شخصیت عیسی مسیح بتواند ما را هدایت و کمک کنند.

  



  

  بیست و پنجمگفتار 

  هاي عیسی نام

هاي متعدد است. مـثالً   یکی از نکات جالب توجه کتاب مقدس استفاده از نام

براي خدا، نشان دهندة یکی از ابعاد شخصـیتی او اسـت و   » پدر«عنوان و لقب 

کـنم اگـر بگـویم     کند. من فکر می پیدا می همین مورد در بارة عیسی هم مصداق

ام.  گـزاف نگفتـه   عیسی داراي بیشترین القاب در تاریخ بشریت باشد، سخنی به

کردم. در آن مدرسه هر سال یـک   زمانی من در یک مدرسه علوم دینی کار می

د و بسته بـه موقعیـت یـک    ردنک شد و استاد راهنمائی دعوت می انجمن دایر می

شد. آن سال از یک استاد بسـیار   دقیقه شروع می 45اي مدت بحث آکادمیک بر

انجمن بیاید. همۀ ما انتظار داشتیم که بحث ایـن   عمل آمد تا به مشهور دعوت به

بار انجمن یک بحث بسیار فنی و دانشگاهی مهم باشد. وقتی استاد وارد شد و 

. او صحبت کرد، همۀ ما متعجـب شـدیم   در جایگاه خود قرار گرفت و شروع به

یک کاغذ طومار مانند را باز کرد که حاوي یک لیست طوالنی بود و مانند کسی 

ذکر اسـامی عیسـی کـه از کتـاب مقـدس       که بخواهد آواز بخواند شروع کرد به

خداوند، پسر خدا، پسـر انسـان، پسـر داود، کلمـه، مـدافع      «استخراج کرده بود: 

(Champion)ز شارون، زنبقدقیقه یک  45ادامه داد. مدت و همین طور » دره... ، ر

عیسی اطالق شده بود، براي ما خواند. هـر   هائی را که در عهد جدید به نفس نام

دهندة بعدي از شخصیت مسیح و کار او بودند و  یک از این نامها یا القاب نشان

تواند براي شما یک مطالعه جالب توجه باشد که نزد خود شـروع کنیـد.    این می

شوید که کتاب مقدس هر بار یک  کالم خدا رجوع کنید متوجه می اگر شما هم به
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عیسی اختصاص داده است. اینک در فرصت کوتاهی که داریم،  عنوان یا لقب به

و  هعیسی داده شد ها و القاب که در عهد جدید به بعضی از این نام خواهیم به می

  عمومیت بیشتري دارد، نگاه کنیم.

شناسیم، ولی نام واقعی او عیسی یا   می» مسیح«ما عیسی را معموالً با لقب 

اش مسیح. مثالً مثل اینکه بگـوئیم پرزیـدنت ویلیـام     عیسی ناصري است و کنیه

هرحـال   جفرسون لینکلن رئیس جمهور آمریکا و یا هر رئیس جمهور دیگر. بـه 

کـار بـرده    همین ترتیب لقب بـه  پرزیدنت یک لقب است ولی ویلیام نام اوست. به

باشد، و لقبی است که بیشتر از هر لقب دیگـر او   می» مسیح«عیسی،  شده براي

خاطر کاربرد فراوان این لقب  بنابراین به .کار برده شده است در کتاب مقدس به

کنـد کـه نـام آخـر او (نـام       ذهن ما خطـور مـی   در عهد جدید معموالً این فکر به

تق از واژة یونـانی  (مسیح) مشـ » Christ«هرحال، واژة  است. به» مسیح«فامیلی) 

Christos باشد که ترجمۀ یونانی کلمۀ  میMessiah در عهد عتیق اسـت، و   مسیحا

خاطر دارید که وقتـی   گذاري) شده است. به به معنی کسی است که مسح (دست

نبی براي اشعیا  کتاب 61عیسی براي اولین بار در معبد سخنرانی کرد، از باب 

بر من است، زیـرا خداونـد مـرا مسـح      یهوهروح خداوند «جمعیت چنین خواند: 

امـروز ایـن   «مـردم گفـت:    و بعد از خواندن آن بخش از کتاب بـه » کرده است...

اشعیا  و بدین وسیله خود را در مندرجات.» 1هاي شما تمام شد نوشته درگوش

مفاد این بخـش  حالیکه  موعود تعریف کرده است. در يسیحانبی در رابطه با م

هـائی   نبی بسیار پیچیده است، ولی در عین حال حـاوي رشـته  اشعیا  از رسالۀ

ماهیـت  اي از کشـفیات پیشـرفته در مـورد رسـالت و شخصـیت و       درهم تنیده

اسرائیل را رهائی دهد. از یـک   اي است که باید بیاید و مردم خود، بنی »سیحام«

باشد مستلزم اینست که شـبان، پادشـاه و    سیحامنظر براي اینکه عیسی همان 

کـش خـدا باشـد. اینهـا مـواردي       برّه باشد، مستلزم اینسـت کـه خـادم زحمـت    

موعـود ذکـر    سـیحاي مهـاي   نبی دربارة شاخصـه اشعیا  باشد که در کتاب می

                                                      

  21 :4. لوقا 1
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رسـند. در   هـم مـی   ها در یک مسیر شکوهمند بـه  اند. بسیاري از این سرنخ شده

مقـدس،  انگیـز ملهـم بـودن کتـاب      هاي شگفت کنم یکی از نشانه واقع من فکر می

باشـد مبنـی    موعود می سیحايمها در بارة  مشاهده چگونگی ارتباط این رشته

است. » شخص«یک  براینکه این دیدگاه در ساختاري بسیار پرشکوه متمرکز به

م که در کتاب مکاشفه، یوحنا در رؤیاهـایش منتظـر ورود یـک شـیر     گفتاخیراً 

خـوبی   د. عیسـی بـه  شـو  جاي شیر ناگهان یک برّه وارد صحنه می است ولی به

رؤیاي او را واقعیت بخشیده است. غیر از اینست؟ او شیر سبط یهودا، پادشاه 

  تازة اسرائیل و همچنین برّة ذبح شده از ازل و بنیاد آفرینش است.

کار رفته است و اشـاره   لقب دیگري که بسیار در عهد جدید براي عیسی به

قدري  است. در واقع این لقب به (خداوند = ارباب)» Lord«عظمت او است، لفب  به

ترین اقرارنامه جوامع مسیحی یعنـی کلیسـاي قـرن اول از     مهم است که قدیمی

خداونـد و   Jesus Is Lord =Jesushe Kyriosآن استفاده کرده است و آن اعتراف به 

باشد. و آن یک اقرار سادة ایمانی بوده اسـت و یکـی از    ارباب بودن عیسی می

عنوان  ي اثبات این مدعا اینست که مسیحیان اولیه عیسی را بهدالیل تاریخی برا

ارباب یا خداوند پذیرفته بودند و ایـن موجـب بـروز مشـکالتی بـراي آنهـا در       

مناطق تحت تسلط امپراتوري رم شده بود، زیرا که آیـین امپراتورپرسـتی رم،   

بـود کـه    شد مسـتلزم ایـن   امپراتور رم اظهار وفاداري می در آنجا که نسبت به

(قیصر خداونـد یـا    Caesar is Lordیا  Caesarkyroisشهروندان عموماً امپراتور را 

اطاعـت از   ارباب) بنامند، و این در حالی بود که مسیحیان اولیه عمیقاً متعهد بـه 

فرمــان مســیح و رســوالن مبنــی بــر اطاعــت از حاکمــان و دعــا نمــودن بــراي 

ن مالیـات و اطاعـت از قـانون    پادشاهان و حفـظ حرمـت پادشـاهان و پـرداخت    

خواستند انجام دهند پذیرفتن شـأن   مصوبه آنان بودند، ولی تنها کاري که نمی

=  Lordو مقامی همردیف با مسـیح بـراي قیصـر بـود. در عهـد جدیـد از کلمـۀ        

خداوند = ارباب، همیشه براي نشان دادن مجد و عظمت عیسی اسـتفاده نشـده   

 Kyriosراي ما مبهم است، چونکـه واژة یونـانی   است. در واقع این عنوان کمی ب

به سه طریق در عهد جدید ترجمه شده است. نخست یک عنوان مؤدبانـه بـراي   
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کنـیم.   هر شخص دیگر است، مثل اینکه یک مرد را آقا خطاب می اشاره کردن به

شناختند و براي اولین بـار او   بینیم کسانی را که نمی بنابراین در عهد جدید می

خـواهیم   زدنـد. مـا نمـی    = آقا = ارباب، صدا می Lordکردند، او را  قات میرا مال

گیري کنـیم کـه اطـالق چنـین عنـوانی توسـط آنـان         زود قضاوت کنیم و نتیجه

عیسی نتیجۀ درك عمیق آنها از میزان عظمت و بزرگـی عیسـی بـوده اسـت.      به

نامیـده   »آقـا «ممکن است آنها خیلی ساده و روراسـت بـا لقبـی مؤدبانـه او را     

(آقـا) در زبـان انگلیسـی    » Sirباشند، بدون هیچ منظور دیگري . اما همـین واژة  

بینـیم   تـري باشـد، غیـر از اینسـت؟ و مـی      تواند داراي بار معنـائی گسـترده   می

دهنـد و از آن   او لقـب مـی   رسـد بـه   مقام اشرافیت مـی  عنوان مثال کسی که به به

شود، مانند سـر وینسـتون چرچیـل،     می (عالیجناب) نامیده» Sirبعد با عنوان  به

  گردد. ها اعطا می شوالیه عنوانی است که بههمچنین  سر الرنس اولیور و

کار بـردن ایـن لقـب در عهـد جدیـد، اشـارة مخصوصـی اسـت          راه دوم به

کسی که خدمتکار دارد که احتماالً شخص ثروتمنـدي اسـت کـه آنقـدر پـول       به

ستخدام کند تا براي او کار کننـد و ایـن   دارد که خدمتکاران زیادي براي خود ا

انـد. و در ایـن    (غالم) نامیـده شـده  » Dulos«خدمتکاران یا بردگان در عهد جدید 

یـا اربـاب    Kyriosیـک   توانست غالم باشد مگر اینکه متعلق به صورت کسی نمی

شـد و   کسی که داراي برده یا غالم بود نیز اطالق می باشد. بنابراین این لقب به

مان عنوانی است که پولس در رساالت خود از آن استفاده کـرده اسـت و   این ه

از «گویـد:   ما هـم مـی   یا غالم عیسی مسیح نامیده است و به Dulosاکثراً خود را 

بنابراین وقتـی مـا بـه اربـاب     .» 1قیمتی خریده شدید آن خود نیستید، زیرا که به

م که او مالک ما است، او کنی کنیم، بدین وسیله اقرار می بودن مسیح اعتراف می

ما را با کفارة خود خریده است، ما جزء تملّکات او هسـتیم و او را صـاحب یـا    

در عهـد جدیـد، اشـاره     Lordترین کـاربرد کلمـۀ    دانیم. ولی عالی ارباب خود می

مقام پادشاهی است و البته همان لقبی است که قیصر از سرِ تکبـر و تفـرعن    به
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و این خود موجب رنج و آزار مسیحیان شده بود. از  براي خود قائل شده بود.

توانـد عیسـی را    گوید هیچکس نمـی  این نظر عهد جدید در یک بیانیه مرموز می

Lord القدس او را مجاز کرده باشـد. و در اینجـا    = خداوند بنامد، مگر اینکه روح

ه در بین بیانات عیسی در پایان موعظۀ موسوم به موعظۀ سر کوه و این بیانیـ 

بسا در آن روز مرا خواهنـد  «شود، آنجا که گفت:  مرموز، تناقضی مشاهده می

آنهـا   و من بـه “ خداوندا، خداوندا، آیا بنام تو این کار و آن کار را نکردیم”گفت: 

بنـابراین،  “» هرگز شما را نشناختم! اي بدکاران از من دور شوید!”گویم که  می

 Lordتوانـد او را بـا لقـب     یدانسـت کـه هـر کـس مـ      بدیهی است که عیسـی مـی  

گویـد   مفهوم خداوندیش بنامد، ولی آمرزیده نشود. پس چرا کتاب مقدس مـی  به

القـدس او را   = خداوند، بنامد مگـر اینکـه روح   Lordتواند عیسی را  هیچکس نمی

  مجاز کرده باشد؟

دو طریق تفسیر کنیم: یکی اینکـه جملـه نـاقص     توانیم این مسئله را به ما می

اسـت تـا جملـه    » خلـوص نیـت  «آنچه که باید بدان افزوده شود عبارت است و 

=  Lordتوانـد بـا خلـوص نیـت عیسـی را       که: هیچکس نمیاید  این صورت در به

القدس او را مجاز کرده باشـد و تنهـا افـرادي کـه      خداوند بنامد، مگر اینکه روح

ایمـان   خداونـد، بـه   = Lordتوانند با نامیدن عیسی بـا لقـب    اند می تولد تازه یافته

  خود اقرار نمایند.

طریقۀ دوم اینسـت کـه ایـن بیانیـه اشـاره بـه دوران جفـاي مسـیحیان در         

امپراتوري رم بوده است و آن اینکه کسـانی کـه ایمانـدار واقعـی نبودنـد، ایـن       

شـدند   زبان نیاورند، چونکه اگر در حین گفتن این لقب دسـتگیر مـی   عنوان را به

هـا طعمـۀ حیوانـات     شـدند و یـا در سـیرك    ش افکنده میآت در حضور نرون به

  شدند. وحشی می

هر صورت اهمیت واقعی این لقب در ترجمـۀ عنـوانی اسـت کـه در عهـد       به

کار رفته است. در عهد عتیق هم مانند عهد جدیـد همـانطور کـه عیسـی      عتیق به

در  مسیح داراي عناوین فراوانی است، خدا هم عناوین فراوانـی دارد. نـام خـدا   

 یهـوه اي «خوانیـد کـه:    است. شما در عهد عتیق این آیه را می» یهوه«عهد عتیق 
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ن به خداونـد مـ   یهوه«و یا: .» 1خداوند ما چه مجید است نام تو در تمامی زمین

خوانیـد،   و وقتی شـما ایـن آیـات را مـی    .“» 2 دست راست من بنشین... به”گفت: 

نوشـته   LORDصـورت   بـه گاهی  lordشوید که در کتاب مقدس کلمۀ  متوجه می

هاي انگلیسی اگر در اول جملـه نباشـد    شود و گاهی اوقات مانند سایر واژه می

Lord خواهد با حروف درشت  شود. چرا؟ زیرا که ناشر می نوشته میL وO  وR 

یا نام مقدس  godهمان  LORDطریقی به شما نشان دهد که منظورش از  ، بهDو 

با حـروف   Lordواژه  رقابل توصیف. و هرگاه شما بهاست ـ یک عنوان غی  یهوه

یـا   Adonدو واژه مختلـف عبـري اسـت کـه      رسید، معموالً اشاره بـه  کوچک می

Adonai خدا  باشند که مردم عبرانی در عهد عتیق به باشند که آنها نیز لقب می می

آه «کردنـد و عنـوانی بـراي نشـان دادن وحـدانیت خـدا بـوده اسـت:          اطالق می

» نام تو در تمـامی زمـین.   است ، ادونیاي من چه مجیدیهوهند، خداوند، آه خداو

حکومت مطلق خدا بر تمام مخلوقات است. حاال بـه عهـد     عبارت ادونیا اشاره به

انگیز از پولس  گردیم. در این کتاب شاهد یک تمجید و تسبیح اعجاب جدید برمی

ی اوقـات آن را سـرود   رسول در باب دوم رساله به فیلپیان هستیم، کـه بعضـ  

Canotic پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که « نامند:  می

چون در صورت خدا بود، بـا خـدا برابـر بـودن را غنیـت نشـمرد، و چـون در        

صورت انسان یافت شد، خویشتن را فـروتن سـاخت و تـا بـه مـوت، بلکـه تـا        

از این جهت خـدا  «خوانیم:  د میو در اوج این سرو» موت صلیب مطیع گردید. به

ها است بدو بخشـید   نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق جمیع نام

نام عیسی هر زانوئی از آنچه که در آسمان و بر زمین و زیر زمین اسـت   تا به

خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسـیح، خداونـد اسـت بـراي تمجیـد      

  .»3خداي پدر

                                                      

  1 :8. مزامیر 1

  1 :110. مزامیر 2

  11ـ5 :2رساله به فیلپیان  .3
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رسـاند   نامه یا سرود، ظاهراً مطلب را نمی که مفاد این ستایش ینیمب اینک می

چه «کنیم:  خوانند سؤال می و بنابراین وقتی از بیشتر مردمی که این آیات را می

نـام  «دهنـد:   آنها بالفاصله جواب مـی » ها است؟ نامی است که فوق از جمیع نام

هـا   امی را که فوق جمیع نـام ن او (خدا)«اند که:  چونکه این آیه را خوانده» عیسی!

ولی اینطـور  » نام عیسی هرزانوئی خم شود.... او (عیسی) بخشید، تا به است به

ها، و اینجاسـت کـه وقتـی شـما      عیسی نامی داد فوق از جمیع نام نیست. خدا به

کنید که عیسـی نـامی اسـت     زنید و اعتراف می شنوید، زانو می نام عیسی را می

ها است ولی در واقع این عنوانی  ست و فوق از جمیع نامعیسی داده ا که خدا به

تا به نام «است: » خداوند«ها است لقب  که خدا به عیسی داد و فوق از جمیع نام

اسـت   Kyriosعیسی هزرانوئی... خم شود و هر زبانی اقرار کند که او خداوند = 

  »جهت جالل خداي پدر. که او ادونیا است به

کـه  » عظمـت مسـیح  «نـام   یک سري مقاالت داریـم بـه   Ligoneirما در انجمن 

این مورد پرداخته است، و در این فرصـت کوتـاه    تر به تر و مفصل بسیار عمیق

خواهیم در اینجـا کسـانی را کـه     ما می .سرعت آنها را مرور کنیم توانیم به نمی

هستند ستایش کنیم و از خدا برایشـان  » عظمت مسیح«خواهان درکی عمیق از 

اند این سري مقاالت آنها را در  ما گفته لبیم، و از بسیاري کسانی که بهبط تبرک

هـر   درك دیدگاه عهد جدید دربارة عیسی، کمـک کـرده اسـت، تشـکر کنـیم. بـه      

باشند و اما لقبی  نظر میزان کاربرد، اول و دوم می صورت دو لقب فوق از نقطه

باشد (درسـت   می» مسیح«که از نظر میزان کاربرد داراي رتبۀ سوم است. لقب 

نوشـته   Messiahالتـین   بـریم و بـه   کـار مـی   همان مسیح که در زبان فارسی بـه 

  اشتباه نشود ـ م).» سیحام«شود و با  می

کار  بار در کتاب مقدس به 80است که » پسر انسان«و اما لقب دیگر عیسی، 

  رفته است.

که گرچـه   مورد قابل توجه و اندکی غیرمعمول در رابطه با این لقب اینست

از نظر کاربرد در عهد جدید، در رتبه سوم قرار دارد، ولی تنها سه بار عیسـی  

خود را با این عنوان نامیده است. یکی از مواردي که خوشایند ما است اینسـت  
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که مردم اسم ما را درست تلفظ کننـد و مـثالً خـانم اسـمیت را خـانم اسـمایت       

خواهیـد   نکننـد. حـاال هرچـه مـی     جاي اسپرول، اسپراول صـدا  نگویند و مرا به

دانم ولـی آنچـه کـه ادب اقتضـاء      حساب کنید، غرور است؟ جاطلبی است؟ نمی

کند اینست که نام اشخاص را درست تلفظ کنیم. آنچـه کـه بـراي مـن مهـم       می

داشته  است، اینست. بدیهی است عیسی، یک عنوان را بر عناوین دیگر ارجح می

بـار، درسـت یـادم     83یا  82حدود » ر انسانپس«بینیم عنوان  است، چونکه می

نیست در عهد جدید آمده است ولی تنهـا سـه بـار عیسـی خـود را بـا آن لقـب        

نامیده است و این خود انتقادهاي زیادي را موجب شده اسـت مبنـی بـر اینکـه     

تصاویر و القابی که در عهد جدید از عیسی آمده است حاصل ذوق و شـوق و  

باشـد. اگـر اینطـور باشـد و      یحیان قـرن اول مـی  تعصب همراهان عیسی و مس

تصویر مسیح و زندگی او توسط مسـیحیان قـرن اول بازسـازي شـده باشـد،      

طبیعی است که شما انتظار دارید آنها نام دلخواه عیسی را بر زبانش بگذارند؟ 

جـاي اینکـه    سازي کنند که عیسی به نه نام دلخواه خودشان را و طوري صحنه

بینیم از  با این وجود می  سانم، بیشتر بگوید من خداوند هستم،بگوید من پسر ان

بار کاربرد لقب پسر انسان، تنها در سه مورد عیسـی خـود را بـا ایـن نـام       80

ایـن تعریفـی   «خواهـد بگویـد:    نامیده است، و این مسئله مهمی است، چونکه می

  »است که از خودم دارم.

نهایت  ۀاي آن را نشان یست؟ عدهدر چ» پسر انسان«حاال ببینیم اهمیت لقب 

گویـد مـن   خواهـد ب  دل است و مـی  پندارند. او فروتن و افتاده فروتنی عیسی می

نوا هستم، من فقط یـک آدم معمـولی هسـتم. خیـر!      فقط یک واعظ روستائی بی

کتـاب دانیـال    عهـد عتیـق و بخصـوص بـه     خیر! خیر! اینطور نیست. اگر مـا بـه  

بینـد کـه در میـان     بینیم که در رؤیا می خوانیم میمراجعه کنیم و رؤیاي او را ب

االیام جلوس فرموده است  هاي آسمانی است و خدا بر تخت داوري قدیم کرسی

نامیـده  » پسـر انسـان  «آیـد و   سـوي او مـی   کسی که در ابرها با جـالل بـه   و به

شـود تـا    قدرت داده مـی » پسر انسان«گوید. و سپس به  شود خوش آمد می می
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عیسی در عهد جدیـد نشـانه    . بنابراین اطالق این عنوان به1ري کندجهان را داو

زمـین آمـده اسـت و     کسی است که از آسمان بـه  آسمانی او و اشاره بهماهیت 

آیـد تـا جهـان را     کسی است که مـی  قدرتی کمتر از قدرت خدا ندارد و اشاره به

ئی و داوري کند، زیرا که او داوري است که جسم پوشیده است و حضور خـدا 

عنوان » پسر انسان«دهد. بنابراین  دیدار او را از دنیا در روز خداوند، نشان می

عیسی داده شـده اسـت و مـن     بسیار متعالی است که در عهد جدید منحصراً به

ایـن لقـب    شما توصیه کنم هرگاه در حین خواندن کتاب مقـدس بـه   خواهم به می

و آنگـاه اسـت کـه متوجـه      رسید، توقف کنید و روي آن بیشتر تأمـل کنیـد   می

شوید که در این عنوان براي عیسی قائل شده است. هر یک  عظمت و جاللی می

باشند، هر یک از اسامی عیسی در عهـد   از اسامی عیسی در عهد جدید مهم می

اي  هاي عیسی در عهـد جدیـد مکاشـفه    باشند و هر نامی از نام جدید پرمعنا می

  او و کار او.ماهیت است از 

  

                                                      

  14ـ9 :7. دانیال 1



  

  بیست و ششمفتار گ

  موقعیت مسیح

اي از اسامی عیسی مسیح کـه   پاره نگاه مختصري داشتیم به پیش گفتاردر 

شناسی بدانها اشاره شده  در کتاب مقدس و الهیات و مخصوصاً در علم مسیح

خواهیم از سه بعد در بارة عیسی مسیح مطالعه کنـیم: اول اسـامی    است. ما می

اشاره شد، دوم موقعیت و سوم مقـام او. امـروز    پیش بدان گفتارمسیح که در 

خواهیم دربارة موقعیت مسیح با هم صحبت کنیم، بحثی در مورد موقعیـت   می

و وجود و نقش او در طـول زنـدگیش. بنـابراین وقتـی مـا از موقعیـت مسـیح        

خـواهیم از   کنـیم. بلکـه مـی    کنیم، از تولد او در بیت لحم شروع نمـی  صحبت می

مقدمه انجیل یوحنا  از پیدایشش شروع کنیم. براي این کار باید به موقعیت پیش

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه «خوانیم:  مراجعه کنیم، آنجا که می

و کلمه جسم گردید و میان مـا سـاکن شـد،    «گوید:  و سپس یوحنا می» خدا بود

بـاب اول انجیـل خـود     بینیم کـه یوحنـا در   در اینجا می.» 1پر از فیض و راستی

تأیید نموده است که مسیح داراي دو وجه زمانی و مکانی است و قبل از اینکـه  

مرحله جنینی خود را در شـکم مـادر طـی کنـد و شـکل بگیـرد و متولـد شـود         

زیسته است و دیگر اینکه طبیعت و ذات خدائی او همراه با خدا، ازلی اسـت،   می

اد، بلکـه در قالـب خـداي متجلّـی شـده      بنابراین ما عیسـی را نـه در قالـب نـوز    

  (کلمه). Logosبینیم، یعنی همان شخصیت دوم تثلیث، یعنی پسر خدا و  می

                                                      

  14و  2و  1 :1. یوحنا 1
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پسـر  «یـاد داریـد کـه لقـب      اي که از اسامی مسـیح داشـتیم، بـه    در بررسی

تشـریح   چقدر براي مسیح حائز اهمیت بوده اسـت و بـا آن عبـارت بـه    » انسان

هـاي زیـادي    است که بدانیم عیسی در فرصتخود پرداخته است و بسیار مهم 

موقعیت پیش از تولد خود اشاره کرده است. یکبار  اش به در طول خدمت زمینی

آسمان باال نرفت، مگر آن کس کـه از آسـمان پـائین آمـد،      کسی به«گفته است: 

گـویم کـه از    شـا مـی   آمین، آمین به«و بار دیگر گفته است: .» 1یعنی پسر انسان

را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسـان صـعود و نـزول    کنون آسمان 

  .»2ند، خواهید دیدنک می

پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من «مسیح کسی است که از ازل بوده است: 

لحـم در جسـم نبـود. ایـن      ولی بدیهی است که قبل از تولدش در بیـت .» 3هستم

 شود اینست کـه در  موضوع شایسته تفکر و تعمق است و سؤالی که مطرح می

اش در  لحـم و حالـت جنینـی    شخصیت دوم تثلیث قبل از تولدش در بیتحالیکه 

بطن مادرش مریم، در جسم وارد نشده است، آیا بدین معنی نیست که در عهـد  

که یوشع » 4سردار لشکر خداوند«شود؟ بسیاري به  عتیق اثري از او یافت نمی

شخصیت اسـرارآمیز ملکیصـدق کـه     ههایش او را دید، و همچنین ب هنگام جنگ

او ده یـک داد و او هـم    اخیراً در مورد او صحبت کردیم، و گفتیم که ابراهیم به

هـاي   کننـد کـه ایـن شخصـیت     کننـد و فکـر مـی    ابراهیم را برکـت داد، نگـاه مـی   

اند، در واقع نمـادي از   اسرارآمیز که در مواقع خاصی در عهد عتیق ظاهر شده

باشند، که اینچنین هم هست، ولی نبایـد چنـین    ناگون میهاي گو مسیح در قالب

انـد. حتّـی    هـاي پیشـین او بـوده    ها، تجسـم  تصور شود که این نمادها یا نشانه

آنهائی که معتقدند که مسیح در جاي جاي عهد عتیق خود را نشان داده اسـت،  
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پندارنـد کـه مسـیح خـود را در      مـی  Christophaniesنـام   اي بـه  براساس فرضـیه 

  هاي متفاوت انسانی، نشان داده است. لبقا

مکاشـفه خـاص خـدا گفـتم      مربـوط بـه   گفتارخاطر داشته باشید در  اگر به

Theophany  از دو عبارت یونانیTheos  وPhaneros     تشکیل شـده اسـت کـهTheos 

شـود   می Christophaniesترتیب  آشکارسازي است. بدین یعنی Phanerosخداو یعنی

ن بحـث نیـز درخـور تفکـر و تعمـق بسـیار اسـت. اینـک         آشکارشدن مسیح. ای

 Preincarnational) ،(Preexistentوجـودي   زیستی یا پیش خواهیم ازفرضیۀ پیش می

خارج شده و به موقعیت زمینی عیسی بپردازیم. اگر شما اعتقادنامـۀ رسـوالن   

رئـوس و   شوید که چگونه رسوالن دقیقاً بـه  خاطر داشته باشد، متوجه می را به

اند که مسیح  اند و اقرار نموده نکات برجسته در جلوة زمینی مسیح اشاره کرده

القدس در رحم قرار گرفت و از مـریم بـا کـره متولـد شـد و در       توسط روح به«

حکومت پنطیوس پیالطس الم کشیده و مصلوب شد و بمرد و مدفون گردیـد و  

آسـمان   و بـه به عالم ارواح نزول کـرد و در روز سـوم از مردگـان برخاسـت     

دست راست خداي پدر قـادر مطلـق نشسـته اسـت و از آنجـا       صعود کرد و به

  » خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري نماید.

تولد، مرگ، رستاخیز، صعود و جایگاه مسـیح   بینیم رسوالن به بنابراین می

ه نشان اند. مفاد این اقرارنام و برگشتن او اشاره کرده و بدان اقرار ایمان کرده

هاي زندگی زمینی مسیح بعد از وارد شـدن در جسـم اسـت. حـال      دهندة جلوه

اي اشاره کنم و آن اینکـه   نکته خواهم به موارد فوق نگاه کنیم، می قبل از اینکه به

کنیم، از یـک حضـیض حقـارت     ما در الهیات وقتی از زندگی عیسی صحبت می

  رسیم: یک اوج تعالی می به

اي تهیدسـت، بـا پوشـش     زن روسـتائی و خـانواده  متولد شـدن او از یـک   

انسانی براي نهان ماندن الوهیتش، از جالل پیش از تجسم خود وارد یک دورة 

هاي عمیقی شدن، حرکـت   حقارت زمینی شدن و در طول زندگی متحمل حقارت

جایگاه مصلوب شدن، طرد شده از مردم، تازیانه خوردن و کتـک خـوردن و    به

رسـد، آنگـاه    حد اعالي خـود مـی   و وقتی این دوره به سرانجام مصلوب شدن.
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سوي خود  افرازد و به شود، آنجائیکه خدا او را از مردگان بر می جالل آغاز می

سـازد. بنـابراین    نـزد خـود، مجللـش مـی     خواندش و در عروجی پرشکوه به می

ن کنند. من هم با ایـ  دانان زندگی زمینی مسیح را در این پروسه دنبال می الهیات

  چهارچوب موافقم، ولی موردي هست که باید در اینجا بگویم:

ام نوشتن کتابی است  العاده که انجام داده نظر خودم فوق یکی از کارهاي به

تـرین کتـابی بـود کـه      فـروش  ولی باید اقرار کنم کم» جالل مسیح«تحت عنوان 

دم در کتاب کر ام. علتش این بود که آن جذابیتی را که من فکر می تاکنون نوشته

شدند، چونکه مـن در ایـن کتـاب تمـام توجـه خـود را        هست، مردم متوجه نمی

هـاي زمینـی او    حقـارت  مسیح جـالل یافتـه کـرده بـودم و زیـاد بـه       معطوف به

  نپرداخته بودم.

اي از جالل یافتنش بیان کرده  من حتّی اوج حقارت او را در این کتاب بارقه

ایم که در یک وضـعیت کـامالً    چنین شنیدهبودم. گرچه همۀ ما در مورد عیسی 

حقیرانه در آخوري متولد شد، ولی من معتقدم که حتّی در اوج این حقارت هـم  

لحم جالل خدا  جالل او آشکار شد، زیرا درست در همان لحظه در خارج از بیت

خـود ندیـده بـود و     شود، صدا و نـوري کـه جهـان تـا آن لحظـه بـه       آشکار می

جهانیان تولد مسـیح را اعـالم    از جالل خدا را نشان داد تا بهاي  ها بارقه آسمان

نماید. بنابراین این تولد حقیرانه عیسی هم بدون جالل نبود. مالقـات مجوسـان   

زندگی او نگاه  به  جوهري از جالل خدا بود که بر این نوزاد در آخور وارد شد.

یم، همۀ آن مراحل اوج تعمید یافتن او بیندیش کنارة رود اردن برویم، به کنیم، به

خـوانیم عیسـی بـا میـل خـود       دهند، در آنجا که می فروتنی عیسی را نشان می

سنّت دینی غسل یافتن، مراسم تطهیري که خدا براي مردمی مقرر کرده بود که 

گناهکار بودند، تـن در داد، ولـی عیسـی گناهکـار نبـود، بـا ایـن حـال خـود را          

حیی از تعمید دادن او ابـا نمـود: آقـا کجـا     خاطر دارید که ی گناهکار شمرد و به

تـوانم تـو را تعمیـد     گناهی، مـن نمـی   آئی ـ تو که برّة خدا هستی و بی  داري می

اشـکالی نـدارد   «گویـد:   ، و عیسـی مـی  »بدهم، این توئی که باید مرا تعمید دهـی 

و عیسـی  » جناب یحیی، الزم است این کار انجام شود تـا عـدالت اجـراء شـود.    



253  دھابنیا

کرد و در سطح سایر مردم قرار داد تا التـزام و تعمیـد آنهـا را     خود را کوچک

در برابر شریعت خدا یادآوري نماید. آنگاه تعمید یافت. این کار یعنی فروتنی و 

افتادگی، ولی بعد از تعمیـد چـه شـد؟ آسـمان گشـوده شـد و روح خـدا ماننـد         

مراحـل   قتی که بـه پاي او و او قرار گرفت. همراه او گام برداریم، پابه کبوتري بر

دهـد کـه    شاگردانش اطالع می بینیم که به رسیم، می اش می پایانی رسالت زمینی

اورشـلیم   اورشلیم برود، بله الزم است! مقـدر چنـین اسـت کـه بـه      الزم است به

دست دشمنانش تسلیم شود و از آنها کتک بخورد و اعـدام شـود. و    برود و به

جنبانند، یعنی چـه؟ ایـن حـرف     خود را میبینیم با ناامیدي سر  شاگردان را می

دهـد و تمـام انتظـاراتی را کـه از عیسـی       باد می عیسی تمام امیدهاي آنها را به

اند، آنها متقاعد شده بودند  کند. آنها تا پایان با او بوده اند، نقش برآب می داشته

گوید کـه   موعود است، ولی در اینجا عیسی چیزهائی می سیحمکه عیسی همان 

مـرا کـه   «یشان غیرقابل تصور بود. وقتی عیسی در قیصریه فیلیپـی گفـت:   برا

عیسی هم بعـد از  » توئی مسیح، پسر خداي زنده.«پطرس اقرار کرد: » دانید؟ می

او را برکت داد، ولی چند دقیقه بعد گفت کـه پسـر انسـان بایـد      ناین اقرار ایما

ق بلنـد شـد و   متحمل زحمات زیادي شود. و اینجا بود که پطـرس از سـر شـو   

دور شـو  «او گفت:  و عیسی به» هرگز... هرگز اینطور نخواهد شد، هرگز!«گفت: 

علتش این بود که پطرس دوسـت نداشـت مسـیح تـا بـدان      !» 1از من اي شیطان

درجه شرمسار و حقیر شود. با این وجود عیسی لـزوم تحقّـق ایـن مراحـل را     

کنـد   اورشلیم آغاز می بهکند و سپس آخرین سفر خود را  براي آنها تشریح می

زیرا در آنجا با صلیب وعدة دیدار داشت. چند روز بعـد از اینکـه ایـن امـور را     

بینیم همـراه بـا پطـرس و     دهد، او را روي کوه می براي شاگردانش توضیح می

اش تبـدیل   یعقوب و یوحنا که ناگهان در مقابل دیدگان حیـرت زده آنـان قیافـه   

شـود کـه    شود و نوري از او متصـاعد مـی   می سفیدي برف شود، ردایش به می

کننـد و عیسـی را    لرزیـدن مـی   افتند و شـروع بـه   زمین می شاگردان از ترس به
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کنـد و   بینند که برقلۀ کوه با آن هیئت پرجالل با موسی و الیاس مالقات مـی  می

کمال برساند. و بعـد آنچنانکـه در    دهند که رسالتش را به آنها او را دلگرمی می

شـود،   شود و در بین ما ساکن می خوانیم کلمه جسم می انجیل یوحنا میمقدمۀ 

هاي خود  . پطرس هم در نوشته1کند که حاال جالل او را دیدیم و یوحنا اقرار می

این تبدیل هیئت اشاره کرده اسـت، آنجـائی کـه عیسـی از طریـق زحمـات و        به

ر آنجا کـه ناگهـان   رسد، و د جالل می فراز و از حقارت به ها از نشیب به حقارت

جالل ناپیداي مسیح مقابل چشمان حیرت زده او و یعقوب و یوحنـا، بـا تبـدیل    

شود و آنها هرگز آن منظـره   هیئت او در مالقات با موسی و الیاس، آشکار می

اوج حقـارت   کنند. در هنگام مصلوب شدن، وقتی که عیسـی بـه   را فراموش نمی

مرحله از زندگی او فاقـد جـالل بـوده    رسید، ممکن است چنین فکر کنیم که این 

است. برداشت معمولی حاکی از اینست کـه در پایـان حقـارت در مرحلـۀ بـین      

کـنم ایـن    حقارت و جالل، قیام از مردگان صورت گرفتـه اسـت، مـن فکـر نمـی     

در رابطـه بـا    53 :6اشـعیا   نبـوت  عنـوان مثـال بـه    برداشت درست باشد. اگر به

خاطر ما او  کنیم که خدا به راجعه کنیم، مشاهده میم» 2بندة عادل خدا«هاي  رنج

را دچار انواع مشقّات نموده آنگاه او را بر خواهد افراشـت و از میـان بزرگـان    

هـاي   نصیب خواهد داد. در کتاب مقدس آمده اسـت کـه هـیچ یـک از اسـتخوان     

مسیح شکسته نخواهد شد. این خود مسئله درخور اهمیتّی است، چونکه وقتـی  

شــدند، بعــد از اجــراي مراســم اعــدام،  ن در حکومــت رم مصــلوب مــیزنــدانیا

شکستند و سـپس قربـانی بـدون هـیچ تشـریفاتی دفـن        هاي قربانی را می ساق

شد. این  ها در خارج از اورشلیم انداخته می آوري زباله مکان جمع شد و یا به می

وده هاي شهر در خـارج از شـهر اورشـلیم بـ     آوري زباله مکان را که محل جمع

Gehenna دانید که در میان مردم عبرانی (یهـودي) عبـارت    نامیدند و شما می می

هـا در   اي است از برزخ، چونکه در این محل همیشه زباله (جهنم) نمونه» جهانا«

                                                      

  14: 1. یوحنا 1

  11 :53. اشعیا 2



255  دھابنیا

داخـل   شـد، بـه   آنجـا آورده مـی   اي کـه بـه   حال سوختن بودند و هر زباله تـازه 

خـاطر مراعـات    و این کـار بـه   شد، هائی که همیشه فروزان بود پرتاب می شعله

  شد. دستور قضات شهر انجام می اصول بهداشتی به

هاي جهنم هیچگاه خـاموش   ما تصویري که از دوزخ داریم اینست که شعله

منزلۀ تصویر گویائی  دانی خارج از شهر اورشلیم به شوند و وضعیت زباله نمی

هرحـال ایـن    هاز جهنمی است که در کتاب مقدس براي ما تشریح شده اسـت. بـ  

کـار   بهشدند  اعدام میروشی بود که در مورد کسانی که در مستعمرات رومی 

خـارج از شـهر    شکستند. و بدن او را بـه  هاي ساق او را می بردند، استخوان می

انداختنـد. امـا در مـورد     درون آتـش مـی   ها بـه  آوري زباله برده و در محل جمع

نام یوسـف از   و شخص دیگري بهمسیح اینطور نشد. این بار شاگردان عیسی 

شهر رامه از پیالطس خواهش کردند تا اجـازه دهـد کـه آنهـا جسـد عیسـی را       

بردارند و بطور شایسته برطبق مراسـم تـورات دفـن کننـد و آنچنانکـه کتـاب       

گوید، کالم خدا تحقّق یافت و خدا اجازه نداد کـه قـدوس او فسـاد را     مقدس می

دانـی همیشـه    زبالـه  جـاي اینکـه بـه    و بـه  هایش شکسته شـود  ببیند و استخوان

فروزان افکنده شود، با عطرهـاي گرانبهـا تـدهین داده شـد و در قبـر یـک نفـر        

حقیقـت   نبـی کـامالً بـه   اشـعیا   نام یوسف دفن شـد و نبـوت   شخص ثروتمند به

این مراحل نگاه کنیـد متوجـه خواهیـد شـد کـه       تر به پیوست. بنابراین اگر دقیق

یزش شروع نشـد، بلکـه از لحظـۀ مـرگش آغـاز شـد. از       جالل مسیح از رستاخ

اي که بدنش در کفن پیچانده شد، از همان لحظـه کـه تـدهین شـد و      همان لحظه

دفن شد و آنگاه بود که بارقه نهایی و اصلی جالل خـدا بـر او آمـد، آنگـاه کـه      

لرزه درآمد و خدا پسر خود را از مردگان برخیزانید، تا نشان دهد کـه   زمین به

الً از رسالت او خوشنود است. او از مردگان برخاست تا ما عادل شـویم و  کام

جهانیان اعالم کرد که او تنهـا کسـی اسـت کـه تمـامی جهـان را داوري        خدا به

بینیم که مسیح در قیامت خود از مردگان، بـا همـان بـدنی کـه      کند. اینک می می

مهمی است. مسـیح   خاك سپرده شده بود، از قبر بیرون آمد و این هم مسئلۀ به

در جائی ناشناخته و پنهان و دور از نظر دفن نشد که ناگهـان بـا بـدنی جدیـد     
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زنده شود، مسیح با همان بدنی که دفن شده بـود از قبـر بیـرون آمـد ولـی بـا       

تفاوتی بزرگ، او اکنون داراي بدنی جالل یافتـه شـده بـود. اینـک مسـیح قیـام       

مـاجرا را در رسـاله اول    یـن ل اجالل خود رسـیده بـود. پـولس رسـو     کرده به

قرنتیان فصل پانزدهم برایمان تشریح کرده و گفته است که رستاخیز مسیح از 

اي است که ما در رستاخیز خودمـان از   مردگان نشانه و وعدة بدن جالل یافته

شد، » نوبر خوابیدگان«شویم، اما مسیح از مردگان برخاست و  مند می آن بهره

خیز و اولین کسی که از مردگان قیام کرد و جالل یافـت و  دار رستا یعنی طالیه

این بدین معنی است که ما هم در این بدن جالل یافته سهیم هستیم که در ذلّـت  

کنـد،   فسادي قیام می میرد و در بی کند، در فساد می میرد و در عزّت قیام می می

خداونـد در   کنـد. بنـابراین، همیشـه بـا     میرد و در جالل قیام می در حقارت  می

بهشت خواهد بود. نکته مهم دیگر اینست که هدف نهائی رسالت مسیح بر روي 

زمین، نه مصلوب شدن و نه رستاخیز از مردگان بود، بلکه هدف نهـائی او کـه   

زمـین و اسـتقرار    دهـد، بازگشـت بـه    اوج ایمان کلیسـا را در تـاریخ نشـان مـی    

تحقّـق یافـت. صـعود    آسـمان   حکومت خودش است، هدفی که در صعود او بـه 

اي فکـر   باشد. عـده  انگیز در کتاب مقدس می آسمان یکی از موارد بحث مسیح به

بهشـت رفـت. چـه     کنند که صعود یعنی باال رفتن، یعنی مسیح باال رفت و به می

آسمان رفت ولی یک باال رفتن منحصـر   زیبا و پرشکوه! بسیار خوب، بله او به

هـیچ کـس   «گویـد:   همیشه واقع شـد. عیسـی مـی   فرد، اتّفاقی که یک بار براي  به

از این دیـدگاه صـحبت او   » آسمان باال نرفت مگر آنکه از آسمان آمده باشد. به

معنـی بـاال رفـتن و بـه      بیان یک مفهوم فنی از صعود است. صـعود صـرفاً بـه   

رونـد. بلکـه صـعود     بـاال و بهشـت مـی    بهشت رفتن نیست زیرا همۀ مقدسین به

االرباب  م او و تاجگذاري او و دریافت لقب شاه شاهان و ربمعنی ارتقاع مقا به

االربـاب   عنـوان شـاه شـاهان و رب    آسـمان رفـت و بـه    باشد. پسر انسان به می

تاجگذاري کـرد. بنـابراین هـم اینـک او در مقـام بزرگتـرین مقـام سیاسـی در         

کنـد. مسـیح داراي قـدرت جهـانی اسـت. او پادشـاه تمـام         کائنات، سلطنت مـی 

ان است و او ارباب تمام اربابان و مالک تمام مالکان است. درسـت هـم   پادشاه
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آسـمان   آسمان است. در حـال حاضـر او بـه    خاطر صعود او به اکنون، و این به

صعود کرده است و تاجگذاري کـرده اسـت. ولـی یـک مـورد دیگـر اسـت کـه         

خواهم بدان اشاره کنم و آن شوراهائی است که کلیساهاي مشخص تشکیل  می

اند که دربارة آنها قبالً گفته بودم. تشکیل این شوراها در ایـن جهـت اسـت     دهدا

تواند چنین شوراهائی ترتیب  که کلیسا در مقام بدنۀ رهبري و داوري جهان می

گردد، این وظیفۀ اوست، زیرا که او پادشاه  بدهد. ولی وقتی عیسی مسیح برمی

دا. بنـابراین او  است و بر تخـت نشسـته اسـت، در کجـا؟ در دسـت راسـت خـ       

عنوان پادشاه پادشـاهان بـر تخـت سـلطنت کائنـات       آسمان صعود کرد تا به به

بـه  «گویـد مسـیح    مستقر شود و بدین جهت است که اعتقادنامـه رسـوالن مـی   

آسمان صعود کرد و به دست راست خداي پدر قادر مطلق نشسـته اسـت و از   

  .»آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري نماید

آسمان نرفت تا صـرفاً در دسـت راسـت     ولی قبل از آن باید بیافزائیم او به

عنـوان   جایگاه مقدس صعود کرد تا نقش خود را به پدر بر تخت بنشیند، بلکه به

  اي که هیچگاه تعویض نخواهد شد تا جاودان، ایفاء نماید. رئیس کهنه

داخـل   یک بار به توانست سالی دانید که در عهد عتیق تنها کاهن می شما می

االقداس وارد شود و تا پایان عمرش رئـیس کهنـه بـود و بعـد از وفـاتش       قدس

او  .میـرد  گرفت. ولی کاهن اعظـم مـا هرگـز نمـی     شخص دیگري جاي او را می

االقـداس آسـمانی، و در    اي ابدي است بین مردم خـود و خـدا در قـدس    واسطه

پادشـاه مـا و کـاهن     عنوان حاکم دست راست (وزیـر دسـت راسـت) و    آنجا به

خداونـد   بـه  یهـوه «اعظم ما بر تخت پادشاهی و کهانت ابدي جلوس کرده است: 

رتبـۀ   دست راست من بنشین... تو کاهن من هستی تـا ابـداالباد بـه    به”من گفت: 

جایگاه متعال اسـت کـه بـا جـالل بـاز خواهـد گشـت و         و از آن» 1“ملکصیدق.

  د.ونمملکوت خود را در زمین برقرار خواهد 

                                                      

  4و  1 :110. مزمور 1



  

  بیست و هفتمگفتار 

  هاي مسیح  مقام

شناسی نگاهی اجمالی داشتیم بر القـاب و   مسیح هاي بررسیدر این سري  

هـاي مسـیح    مقـام  خواهیم راجع بـه  مسیح اطالق شد و امروز می عناوینی که به

کنـیم، بـا یـک موضـوع کلیـدي       مناصب مسیح نگاه می صحبت کنیم. وقتی ما به

گري مسیح نـام دارد. همـانطور کـه موسـی      قام واسطهشویم و آن م مواجه می

تازه است. حـال ببینـیم یـک واسـطه و      عهد واسطه عهد بود، عیسی هم واسطۀ

میانجی یعنی چه؟ مفهوم عام میانجی یا واسطه کسی است که بین دو یـا چنـد   

دهـد، ولـی الزامـاً تنهـا بـدین معنـی        گیرد و آنها را آشتی می طرف دعوا را می

  نیست.

کسـی   واسـطه کنـیم کـه    در اینجا واسطه را از این دیدگاه تعریف مـی  حال

گیـرد. حـال وقتـی کـه      است که بین خـدا در بـاال و مـردم در پـایین قـرار مـی      

شـویم.   کنیم متوجه سه نـوع وظیفـه وسـاطتی مـی     واسطه عهد عتیق نگاه می به

کسانی که توسط خدا انتخاب و براي ایفاي یک مأموریـت ویـژه انتخـاب شـده     

خـوبی   القدس بـه  توانستند وظیفۀ خود را با مسح شدن از جانب روح بودند، می

  انجام دهند و آنان  سه گروه بودند: انبیاء، کاهنان و پادشاهان.

پروسه آمرزش در عهد جدید مراجعه و رسـالت مسـیح را    و اینک وقتی به

ار شـویم مسـیح در مقـامی قـر     کنیم، متوجه می در رابطه با آمرزش مطالعه می

  نامند. جانبه، می یا مقام سه Unic Triplexاصطالح فنی آن را  داشت که به

در عهد جدید است، یعنـی او   و مسیح مجري سه مقام مذکور در عهد عتیق
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نبی ما، کاهن ما و پادشاه ما است. حاال تفاوت بین سه مقـام چیسـت؟ نبـی در    

جـاي   ا بـه شد، یعنـی خـد   عهد عتیق مشخص بود که سخنگوي خدا محسوب می

اسرائیل صحبت کند، کالم خود را بر دهـان انبیـاء    اینکه مستقیماً با جماعت بنی

شـدند و کـالم خـدا را بـراي مـردم       القدس پر می گذاشت و آنها با روح خود می

اي بـود   توانیم بگوئیم که نبی کسی بود کـه واسـطه   کردند. بنابراین می بیان می

ز سوي خدا بود و از جانب خـدا صـحبت   گفت ا آنچه که می وبین خدا و انسان 

خـدا  «شـد کـه:    ا معمـوالً بـا ایـن جملـه آغـاز مـی      انبیـ جهت پیـام   کرد، بدین می

ما در عهد عتیق شاهد کشمکش فراوانی بین انبیاء راستین و انبیـاء  » گوید... می

ایـن  چونکـه   شـدند،  دروغین هستیم. مردم در عهد عتیق پیرو انبیاء دروغین می

ء دروغین محبویت بیشـتري از انبیـاء حقیقـی داشـتند. پیـامبران      دسته از انبیا

  رسیدند. قتل می گرفتند و به واقعی معموالً مورد نفرت و دشمنی مردم قرار می

هائی کـه متحمـل    ها و رنج ها و کینه ارمیاء نبی و سایر انبیاء از این دشمنی

کـالم واقعـی    بـه  خواستند اند، چونکه مردم نمی هاي زیادي کرده شدند، گالیه می

خاطر دارید وقتی که ارمیا از محبوبیت انبیاء دروغین نـزد   خدا گوش بدهند. به

سخنانشـان گـوش    روند که بـه  سوي مردمی می خدا شکایت کرد و گفت آنها به

هایشـان   دهنـد و از خـواب   سپارند و زخم دختر صهیون را اندکی شـفا مـی   می

ه خواب دیده است خواب را بیان کند و آن نبی ک«او پاسخ داد:  گویند، خدا به می

ارمیـا   در واقع خدا بـه .» 1راستی بیان نماید آن نبی که کالم مرا دارد کالم مرا به

دهند، اصـالً نگـران    ارمیا! در مورد آنچه که انبیاء دروغین انجام می« گوید:  می

گـویم   تـو مـی   نباش، وظیفۀ تو اینست که سخنگوي من باشی و آنچه را کـه بـه  

  »م نمائی.اعال

عهـد   نماید. ولی وقتی بـه  هرحال خدا از طریق انبیا کالم خود را اعالم می به

کنـیم، مشـاهده    کنیم و رسـالت عیسـی مسـیح را مطالعـه مـی      جدید مراجعه می

اي بسیار بـاالتر از سـایر انبیـاء.     اي با درجه کنیم او یک نبی است، ولی نبی می

                                                      

  28 :23و  14 :6عه کنید به ارمیا مراج .1
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نظـر   رجحیت صحبت کنم زیرا چنین بهخواهم دقایقی چند در مورد این ا من می

عنوان یک نبی نداریم. ما بیشتر از  اي به شناختن عیسی به رسد که ما عالقه می

کنـیم اطـالق    پردازیم و تصور می جنبۀ الوهیت و پادشاهی مسیح می هرچیز به

نبـی بـودن مسـیح    حالیکـه   کاهد، در مسیح از مقام و موقعیت او می کلمه نبی به

تـوانیم شـناخت    مهم و درخور توجه اسـت. در واقـع مـا مـی     موضوعی بسیار

عمیق و آگاهانه از مسیح را در عهد جدید از زبان کسانی کسب کنـیم کـه او را   

مالقات کردند، درست مانند آن زن سامري در سوخار و در کنار چـاه یعقـوب   

ه تو بینم ک اي آقا می«او گفت:  انگیز مسیح به هاي اعجاب که پس از شنیدن نبوت

  1»نبی هستی!

مسـیح منصـب و افتخـار     ، بـه »تو نبی خـدا هسـتی  «آن  زن با این گفته که: 

اوج مقام مسیح دست نیافتـه بـود، زیـرا کـه      بخشید، ولی با این وجود هنوز به

مسیح فقط یک نبی نیست، او مافوق نبی است. او نـه تنهـا کـالم خـدا را اعـالم      

عبرانیان، کتـاب خـود را    دة رساله بهکند، بلکه خودش کلمۀ خدا است، نویسن می

اقسـام متعـدد و    خدا کـه در زمـان سـلف بـه    «با این جمالت شروع کرده است: 

گویـد   ، و سپس مـی »2وساطت انبیاء با پدران ما تکلم نمود هاي مختلف به طریق

او تجسـم   وکنـد،   در این روزگار اینک خدا از طریق پسرش با ما صـحبت مـی  

  واقعی کالم خدا است.

گـویم از   شـما مـی   هائی که من بـه  سخن«گوید:  جه کنید که عیسی چه میتو

» کنـد.  گویم، لکن پدري که در مـن سـاکن اسـت، او ایـن اعمـال را مـی       خود نمی

بنابراین مسیح نبی عهد جدید است، و از سوي دیگر عیسی صرفاُ نبی نیسـت،  

هاي  زمانبلکه در کتاب مقدس موضوع اساسی نبوت است. او نه تنها آموزندة 

کنندة کالم خدا است، بلکه کلمۀ خـدا اسـت و کـانون اصـلی تمـام       آینده و اعالم

تعلیمات نبوتی انبیاء عهد عتیق است. بسیار خوب، بنابراین او نبی اعظم اسـت.  

                                                      

  19 :4. یوحنا 1

  1 :1عبرانیان  .2
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گذشته از نبی، او کاهن ما اسـت. یکـی از سـئواالتی کـه معمـوالً از شـاگردانم       

د عتیق بیشتر توسط نویسـندگان عهـد   کدام بخش از عه«پرسم، اینست که :  می

هـاي عهـد عتیـق     خواهم بگویم از تمام بخش جدید نقل قول شده است، یعنی می

کدام بخش است که بیشتر از سایر آیات توسط نویسندگان عهد جدید نقل قول 

دانید؟ آن بخش از عهد عتیق که بیشتر  شما پاسخ این سؤال را می» شده است؟

 110دگان عهد جدید نقـل قـول شـده اسـت مزبـور      از هر بخشی توسط نویسن

انگیـزي در مـورد    باشد و دلیلش اینست که در ایـن مزمـور بیانـات اعجـاب     می

  ا، گفته شده است.سیحشخصیت م

 یهوه«را براي شما بخوانم:  110اجازه بدهید که تنها چند آیۀ اولیۀ مزمور 

انـداز تـو    را پـاي دست راست مـن بنشـین تـا دشـمنانت      به”خداوند من گفت:  به

خداونـد عصـاي قـوت تـو را از صـهیون خواهـد فرسـتاد و در میـان         “ سازم.

باشـند.   دشمنان خود حکمرانی کن، قوم تو در روز قوت تو، هدایاي تبرعی مـی 

هاي قدوسیت، شبنم جوانی تو از رحم سحرگاه براي توست. خداونـد   در زینت

هن هسـتی تـا ابـداالباد بـه     تو کـا ”قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که 

رسالۀ عبرانیان برگـردیم، و در آنجـا متوجـه     حال دوباره به“» رتبۀ ملکیصدق.

شویم که در این رساله چقدر بر کهانت مسـیح توجـه شـده اسـت. در عهـد       می

جـاي اینکـه    صورت یک واسطه بین خدا و انسـان بـه   بینیم که کاهن به عتیق می

ا سخن بگوید، معمـوالً روبـه خـدا و پشـت     سوي مردم کند و از جانب خد روبه

، زیـرا  اسـت رابط بین مردم و خـدا   او کند و این بار مردم با خدا صحبت می به

  کرد. جاي مردم صحبت می گو بود، اما به کاهن هم مانند نبی سخن

پس کاهن کسی بود که واسطۀ بـین مـردم و خـدا بـود، بـراي مـردم دعـا        

کـرد، در   کـرد، در مـذبح خـدمت مـی     مـی کرد، عالوه برآن در معبـد خـدمت    می

جـاي مـردم در حضـور خـدا      هـا را بـه   کـرد و قربـانی   االقداس خدمت می قدس

هـاي خـود را    گذرانید. بنـابراین متوجـه شـدیم کـه مـردم مسـتقیماً قربـانی        می

هـاي   کردنـد، ولـی قربـانی    هاي نادري چنین می گذرانیدند، گرچه در فرصت نمی

شـد. دیـدیم کـه نویسـندة      ن عظـم انجـام مـی   عمده در روز کفاره توسـط کـاه  
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متوجـه   110مسیح اطالق کرده است. در مزمور  عبرانیان کهانت را منحصراً به

دست راست من بنشین تـا دشـمنانت را    به«او گفت  آن کسی که خدا به شدیم، به

، دو چیز وعده داده شده است. نخست وعدة پادشاهی است »انداز تو سازم پاي

تو کاهن هستی تا ابـداالباد  «گوید:  دهد و در چند خط بعد می میپسر  که پدر به

 مسـیحا عهـد عتیـق، بـه     110بنابراین در مزمور مسیحائی » رتبۀ ملکیصدق. به

بینـیم   وعده داده شده است که پادشاه و کاهن خواهـد شـد. و دیگـر اینکـه مـی     

نویسنده کوشیده است این موضـوع را برسـاند کـه کهانـت مسـیح بزرگتـر از       

کهانت معمول هارون و قبیلـۀ الویـان بـوده اسـت، زیـرا کهانـت مسـیح بنـابر         

همچنـین   رسد. قبل از کهانت هارون و الویان می شخصیت مرموز ملکیصدق به

متوجه شدیم که چگونه نویسنده برتري کهانت مسیح را بر کهانـت ملکیصـدق   

و اگـر  اثبات کرده است، زیرا که هـارون مـادون ملکیصـدق مـافوق الوي بـود      

ابراهیم مافوق الوي است و الوي مادون ابراهیم و ابـراهیم مـادون ملکیصـدق    

هـاي منـدرج در ایـن     شود الوي مادون ملکیصدق است. تمام بحث پس ثابت می

نامۀ عیسـی اسـت. بـراي پادشـاه شـدن و تحقّـق نبـوت         رساله بر اساس نسب

اشد و البته داود هم از د ار قبیله یهودا بایب ملکوت خدا در عهد عتیق، پادشاه می

رسـید.   آن قبیله بود و عیسی هم از قبیلـۀ یهـودا بـود و نسـب او بـه داود مـی      

بنابراین ابهامی در مورد پادشاهی او وجود نداشـت. ولـی در مـورد دیگـر در     

نظام کهانت، وظیفۀ کهانت مختص قبیله الوي بـود و بـدیهی اسـت کـه عیسـی      

ا باشد و هم از قبیلۀ الویـان. ولـی نویسـنده    زمان هم از قبیلۀ یهود تواند هم نمی

توانیـد علـت اهمیـت     گوید، این مشکل حل شده است. شما مـی  ما می عبرانیان به

 مسیحارا در اینجا مشاهده کنید زیرا در این مزمور آمده است که  110مزمور 

یـک کهانـت    مسـیحا کاهن خواهد شد ولی نه کاهن از قبیلۀ الوي، بلکـه کهانـت   

کهانـت برتـر    باشد، یک کهانت برتر، برتر از کهانت ملکصیدق. ایـن  میجداگانه 

دیگـر لزومـی نداشـت قبـل از ورود      وباشد  نشانۀ شخصیت اخالقی عیسی می

عهـد عتیـق آنچنانکـه در مراسـم      درخاطر گناه خود قربانی بگذراند.  معبد به به
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انـب مـردم   نماینـدگی از ج  بینـیم، کـاهن اعظـم قبـل از اینکـه بـه       روز کفاره می

باید براي گناهان خود قربانی بگذرانـد. عـالوه    ها را بگذراند، نخست می قربانی

وقتـی کـاهن اعظـم     دیگر اینکهشد،  باید هر ساله تکرار می بر این، قربانی او می

شد. و آنچه که نویسندة رسالۀ عبرانیان  مرد شخص دیگري جانشین او می می

ح در اینست کـه اوالً او مجبـور نیسـت    ارجحیت کهانت مسی که گوید اینست می

براي گناهان خود قربانی بگذرانـد، چونکـه او بیگنـاه اسـت. دوم اینکـه نیـازي       

گذرانـد یـک بـار و     اي که او می اش را هر ساله تکرار کند. قربانی نیست قربانی

براي همیشه است. سوم اینکه بنابر آنچه کـه کتـاب مقـدس گفتـه اسـت، خـون       

کند، دیگر عیسی از این حیوانـات   فع نمیرو بزها گناهان را گوسفندان و گاوان 

میرد که الزم  این بار خودش است. و همچنین او نمی او کند. قربانی قربانی نمی

رتبۀ ملکیصـدق کـاهن اسـت و     هشود کسی جانشینش شود، او براي همیشه ب

اري گري خود را حتّی تاکنون حفظ کرده است. و البته این پایـد  رسالت میانجی

جهـت   نه در ادامـۀ عرضـۀ قربـانی جهـت ارضـاء عـدالت خـدا اسـت، بلکـه بـه          

االقداس آسـمانی   گري هر روزة او بین مردم و خدا در معبد و در قدس میانجی

یم عیسـی در نقـش نبـی هـم اصـل و هـم       گفتاست. و آنچنانکه چند لحظه پیش 

و هـم  موضوع نبوت است و همچنین در رابطه بـا نقـش کهانـت، او هـم عامـل      

گذرانـد، بلکـه    عنوان کـاهن قربـانی مـی    موضوع کهانت است، زیرا نه تنها او به

گذراند شخص خودش است. بنابراین او اینک و بـراي همیشـه    اي که می قربانی

کنـیم   رابط و کاهن کامل است. سرانجام اینکـه مقـام سـومی کـه مشـاهده مـی      

دسـت   بـه ”من گفـت:  خداوند  به یهوه«برطبق مزمور صدودهم، پادشاهی است: 

این یعنی مقام و منصـب  “» انداز تو سازم. راست من بنشین تا دشمنانت را پاي

  پادشاهی.

شاید تصور مقام پادشاهی در کتاب مقدس همزمان با واسطه بودن اندکی 

شـویم کـه    هاي عهد عتیق برگـردیم متوجـه مـی    مشکل باشد. ولی اگر به ریشه

انـد. پادشـاه در عهـد     یارات خـدائی بـوده  همواره پادشاهان اسرائیل داراي اخت
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عتیــق از خــود داراي اختیــار مطلــق نبــوده اســت، بلکــه مقــام خــود را از خــدا 

شده و ملـزم و متعهـد بـوده     گرفته است و جانشین یا ولیعهد خدا نامیده می می

است که عدالت خدا را از خود نشان دهد، البته تاریخچه یا کتاب پادشـاهان در  

خ دوران انحطـاط و فاسـد شـدن پادشـاهانی اسـت کـه از آن       عهد عتیق، تـاری 

اند. امـا پادشـاهی در اسـرائیل     آنان داد عدول کرده اي که خدا در ابتدا به وظیفه

عموماً پادشاهی بر اساس شریعت بود، بنابراین پادشاه نیز نوعی میـانجی یـا   

 هـم  واسطه بود. او در عین حال که تحت قانون و شـریعت خـدا بـود، قـوانینی    

کـرد تـا مـردم آن را اطاعـت کننـد. در عهـد عتیـق پادشـاه هیچگـاه           وضع مـی 

توانست مستقل از خدا عمل کند. پادشاه نمایندة خدا بود، وزیـر خـدا بـود.     نمی

هـا، تسـري یافتـه     حفـظ حرمـت حکومـت    این وضعیت در عهد جدید با توجه به

جـدا از هـم   است. شاید کتاب مقدس، کلیسا و حکومت را مجاز کرده باشد کـه  

مت ناشی از اینست کـه هـر   حکوعمل کنند، بنابراین صحبت از جدائی کلیسا و 

توانید در کتاب مقدس ایده جـدائی   اي دارند، ولی هرگز نمی کدام وظیفۀ جداگانه

حکومت را از خدا پیدا کنید، زیرا که حاکمان این جهـان توسـط خـدا منصـوب     

کـار کننـد و عـدالت را اجـراء نماینـد و      درستی  اند تا به اند. آنها مقرر شده شده

دهنـد در مقابـل خـدا مسـئول      براي آنچه که در دوران حکومت خود انجام مـی 

در  (Tallahassee)جلسۀ افتتاحیۀ فرمانداري تاالهاسـی   هستند. چند سال پیش، به

فلوریدا براي صرف صبحانه و سخنرانی دعوت شدم. در آن مجلـس بـود کـه    

آقاي فرماندار، امروز روز انتصـاب شـما   «فرماندار گفتم:  من با آرامش تمام به

است. من هم روزي را که از طرف کلیساي پرزبیتري منصـوب شـدم و بـراي    

روز شـما  کـار سـوگند ادا کـردم. امـ     خدمت انجیلی جدا شدم، براي شـروع بـه  

معنـی وزیـر    خواهید کار خود را شروع کنید، از آنجا که فرماندار شـدن بـه   می

فرمانداري ایالت بگمارد، بنابراین  تواند شما را به خدا میتنها خدا بودن است و 

ایـن وضـعیت در بـارة    » داند. خدا شما را در برابر نحوه حاکمیتتان مسئول می

کند. اینـک آنچـه    رایطی مصداق پیدا میاي و در هر ش هر حاکمی، در هر جامعه
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وسیلۀ حاکمان فاسد، حاکمـانی   بیند، دنیائی است که به که خدا در این جهان می

انـد،   کننـد و از راه راسـت و عـدالت منحـرف شـده      که قانون خدا را رعایت نمی

آل در عهد عتیق  عنوان پادشاه ایده اي که ما به ترین نمونه شود. نزدیک اداره می

ــی ــاریخ     بی م ــی در ت ــک دوران طالئ ــاهی داود ی ــت. دورة پادش ــیم، داود اس ن

امپراتوري اسرائیل بود و بعد از اینکـه وفـات یافـت، مـردم در آرزوي احیـاي      

شـود کـه خـدا     ملکوت داود بودند. در نبوت عاموس نبی از روزي صحبت مـی 

 سلطنت داود را احیا خواهد کـرد. بنـابراین اشـتیاق و انتظـار و آرزوي مـردم     

هـاي نبـوتی    ظهور پادشاهی چون داود بود و ما در تـک تـک صـفحات بخـش    

، 110مسیحائی کتاب مقدس شاهد این انتظار و اشـتیاق هسـتیم و در مزمـور    

کند.  موعودي است که پسر خدا است و براي ابد بر جهان حکومت می ياسیحم

ر واقـع او  تازه شـد. د  ساالر پادشاهیِ بنابراین وقتی عیسی آمد، منادي و قافله

خاطرادعادي پادشاهی مصلوب شد و ادعاي او موجب شد که پیالطس حکـم   به

آیـا تـو   « ؟خاطر داریـد  گفتگوي مسیح و پیالطس را به آیاقتل او را صادر کند. 

پادشـاهی مـن از ایـن جهـان     «گفـت:   کـه  عیسی پاسخ و» پادشاه یهود هستی؟

ندارد. در واقـع خـدا او را   ولی این گفته بدین معنا نیست که او ملکوتی » نیست.

زمینی عیسی را نه تنها  پادشاهی منصوب کرده است و ما اوج این پادشاهیِ به

ایـم. در آنجـا کـه     آسمان، بلکه در نحوة زندگی او دیده در قیامت و صعود او به

پادشـاهی   دست راست خود نشانید، او را تاجگذاري کرد و او را به خدا او را به

عنـوان شـاه    بر دست راست خود نشانید تا برکائنـات بـه   منصوب کرد و او را

االرباب حکومت کند. پادشاهی که سلطنت او تا ابد زایـل نخواهـد    شاهان و رب

شد. پادشاهی که در عین حال شبان است. آیا این ایده عهد عتیق جالب نیست؟ 

داود در اثر مواظبت و حفاظت گوسفندان در کودکی، یاد گرفـت چگونـه خـوب    

اهی کند، بنابراین حکومت مسیحائی، حکومت شبانی است و اویـک حـاکم   پادش

جانشین ندارد زیرا زنده اسـت و   شبان است، نه یک پادشاه نبوتی، او نیازي به

حکومت او را انتهائی نیست، و دامنۀ سلطنت او جـاودانی اسـت. تفـاوت عمـدة     
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  آن است. جاودانگیهاي امروزي با آن حکومت آینده،  حکومت

رسـیم کـه    ایـن نتیجـه مـی    عیت اینست که در تجزیه و تحلیـل نهـائی بـه   واق

هـاي   اکنون عیسی مشغول پادشاهی بر جهان اسـت. او ضـامن بقـاي مقـام     هم

انـد. بـدین    رفیع سیاسی در جهان است، زیرا که آنها توسط خدا منصوب شـده 

در حکومـت پنطیـوس   «خـوانیم کـه مسـیح     رسوالن مـی  هجهت ما در اعتقادنام

عالم ارواح نزول  طس الم کشیده و مصلوب شده بمرد و مدفون گردید و بهپیال

کرد و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و بـه دسـت   

  »راست خداي پدر قادر مطلق نشسته است...

قرار گرفتن در دست راست خدا یعنی در موضع قدرت بـودن، قـدرتی کـه    

  کنـد. مـن سـرود    بلکه جهان را پادشـاهی مـی   بدان وسیله مسیح نـه تنها کلیسا

»Halleluiah Chorus «      را خیلی دوسـت دارم زیـرا کلمـات آن سـرود مسـتقیماً از

انـد.   اند و در یک نظم موسیقائی پرشـکوه ردیـف شـده    کتاب مقدس گرفته شده

  »و او سلطنت خواهد کرد تا جاودان ـ هللویا.«خاطر دارید:  پایان آن را به

ما، مسیح مـا، تنهـا یـک نبـی      ياسیحمچونکه » هللویا«گوید  چرا کلیسا می

  نیست، تنها یک کاهن نیست، بلکه او پادشاه ما هم هست.

  



  

  بیست و هشمگفتار 

ردچرا مسیح م 

خود از الهیات سیستماتیک و در بخش مسیح  بررسیخواهیم در  امروز می

ت اسـت از  شناسی برسـیم و آن عبـار   شناسی به یکی از مهمترین ابعاد مسیح

  »کفاره.«مسئله 

را به تشریح مفهوم کفـاره خـواهیم پرداخـت، البتـه آمـوزش       گفتارما سه 

کنـد. شـما    فرضیه مهمی چون کفاره در این مدت کوتاه حـق مطلـب را ادا نمـی   

توانید براي تحقیق بیشتر در مورد فرضیه کفاره به منـابع فراوانـی کـه در     می

این منابع مهم یک سلسله مقاالت است تحـت  اختیار داریم مراجعه کنید. یکی از 

که بهترین اقدامی است که در ایـن راسـتا انجـام گرفتـه     » صلیب مسیح«عنوان 

کـنم. در اوائـل قـرون     است و من مطالعه آن را به تشنگان حقیقت توصـیه مـی  

1وسطی آنسلم قدیس
از کانتربري سه مقاله پژوهشی نوشت و با نوشتن همین  

 Proslo gianو  Monolo giamهـاي   . دو مقاله دفاعی به نـام مقاالت به شهرت رسید

چـرا  «یـا  » Cur Deus Homo«اي دیگر که بسیار مشهور است تحت عنـوان  و مقاله

آنسلم در این مقاله تحقیقـی بـه بررسـی فرضـیه و اسـرار کفـاره        2»مرد خدا؟

هاي خود از عهد جدید به این سـؤال رسـیده بـود     پرداخته است. او در بررسی

  شود؟ ه چرا کفاره الزم بوده است؟ و در کفاره چه کاري انجام میک

                                                      

1- ST. Anselm 
1- Why the god man? 
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بنابراین او به تحقیق و موشـکافی دربـاره علّـت و هـدف و اهمیـت کفـاره       

پرداخت. تحقیقات آنسلم دربارة کفاره اثر فراوانـی بـر درك کلیسـا از صـلیب     

خصـوص  هـاي م  مسیح به جا نهاد. اینک اجازه بدهید قبل از اینکه وارد دیـدگاه 

شویم، بگویم وقتی ما به فرضیه کفـاره و صـلیب مسـیح در عهـد جدیـد نگـاه       

گوید بجز شـناخت   کنیم. پولس رسول می کنیم، معموالً به اهمیت آن فکر می می

مشتاق چیز دیگـري نیسـت. وقتـی کـه عهـد جدیـد دربـارة         ،مسیح و صلیب او

تلفـی اسـتفاده   هـا و تشـبیهات مخ   کند از اسـتعاره  مسیح و کفارة او صحبت می

باشند. بنابراین براي درك کامل  کند که همۀ آنها قابل بررسی و مالحظه می می

اي تصور کنیم  فرضیه کفاره از دیدگاه کتاب مقدس باید آن را به صورت پرده

خـواهیم بـه ژرفـاي آن     باشد و اگر ما می هائی در هم تنیده می که حاوي رشته

ورد بررسی قرار دهـیم. بـراي مثـال در    ها را م برسیم الزم است تک تک رشته

هاي عهد جدید صـلیب مسـیح عـاملی اسـت بـراي آمـرزش و        بعضی از قسمت

باشد که نوعی خریدن را تـداعی   می» بازخرید«باالترین مفهوم اساسی آن ایده 

کند که چیـزي در قبـال چیـز دیگـري      کند، نوعی معامله تجاري را تداعی می می

کنیم، متوجـه   به این فرضیه در عهد جدید نگاه میگردد. وقتی که ما  عرضه می

ما را  دیگر اینکهشویم که مسیح به بازخرید مردم خود اشاره کرده است و  می

به بهاي گزافی خریده است، یعنـی مـا را در ازاي جـان خـود خریـداري کـرده       

است. شما با شنیدن این گفته مسـیح تصـادفاً بـه یـاد آخـرین لحظـات زنـدگی        

آوریـد کـه گفـت:     افتید و آخرین کـالم او را بیـاد مـی    صلیب می مسیح بر روي

یـک عبـارت متـداول در عرصـه تجـارت در آن      » تمام شد«عبارت » تمام شد.«

پرداخـت و تعهـدات    روزگار بود و در وقتی که شخصی کلیه بدهی خود را مـی 

یـد  بین رفت. در این زمانه هم شما گاهی اوقات می داد، بکار می خود را انجام می

پردازد، بر روي قبض رسـید او ایـن    وقتی کسی آخرین قسط بدهی خود را می

بنـابراین  » کلیـه بـدهی پرداخـت شـد.    «زنند کـه   نویسند یا مهر می عبارت را می

بینیم که در اینجا از یک زبان تجاري استفاده شده است. امـا همـانطور کـه     می

مـت وجـود دارد و   اشاره کردم انواع مختلف به اصطالح فرضـیه پرداخـت غرا  
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اند نیـز انـواع مختلـف دارنـد. یکـی از       هائی که از بطن کلیسا ناشی شده فرضیه

ترین نظریه در کلیسا اینست که مسیح بـه شـیطان غرامـت پرداخـت تـا       متداول

مردمش را از اسارت و گروگان او رها کنـد. درسـت ماننـد کسـی کـه در ایـن       

شود که مسیح به پادشاه ایـن دنیـا    دهد، گفته می رباها می روزگار باجی به آدم

غرامت یا باج پرداخت تا مردمش از اسارت او نجات یابند. من بـه شخصـه   هم 

اي به این فرضیه ندارم زیرا معتقدم بـا ایـن فرضـیه بـراي شـیطان       زیاد عالقه

اي هـم   ایـم. عـده   توانائی و قدرتی بیشتر آنچه که شایسته است به او بخشـیده 

پدر غرامت پرداخت نه به شیطان، بلکه به پدر یا خدا، تـا  گویند که مسیح به  می

اي اسـت کـه بعـداً بیشـتر آن را بررسـی       مردم خود را باز ستاند. و این مسئله

  خواهیم کرد.

ایدة دیگري در عهد عتیق آمده است بـه نـام قیمـت عـروس (شـیربها) کـه       

ي کـه  توانیم آن را در سفر خـروج یـا قـوانین مربـوط بـه غالمـان قـرارداد        می

ند پیدا کنیم. مرد داوطلب ازدواج بـا یـک دختـر بـراي کسـب نظـر       نک ازدواج می

بایسـت شـیربها بپـردازد و     موافق پدر دختر در رابطه با ازدواج دختـرش مـی  

داد  اهمیت اصلی پرداخت شیربها در این بود کـه دامـاد بدینوسـیله نشـان مـی     

ارزش قائـل شـده   براي زحمت پدر عروس در نگهداري و مواظبت از فرزندش 

است، ولی مسئله پرداخت شیربها در عهد عتیق با یک چرخش عجیب و غریـب  

به موردي به نام غالمان قراردادي متصـل شـده اسـت. اگـر شخصـی در اثـر       

آمـد و در   بدهکاري و عدم توانائی در پرداخت بدهی به خـدمت طلبکـار در مـی   

هنگـام آزاد شـدن    هنگام ورود بـه خـدمت اربـاب داراي زن و فرزنـد بـود، در     

توانست زن و فرزند خود را همراه خود ببرد، ولـی اگـر در زمـان قـرارداد      می

کـرد در   تنها بود و زن و فرزند نداشت و با کنیز و یا دختر اربـاب ازدواج مـی  

اي  توانست زن و بچه خود را بـا خـود ببـرد. عـده     زمان آزاد شدنش دیگر نمی

کننــد کــه چــه قــانون وحشــیانه و  خواننــد فکــر مــی وقتــی مطالــب فــوق را مــی

کـرد کـه    اي است. ولی نکته در اینجاست که اگر غالم اظهار عالقه مـی  شریرانه

خواهد جدا از آنها باشد، مجدداً به خـدمت   زن و فرزندش را دوست دارد و نمی
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کرد. حال اهمیـت   آمد تا زمانیکه بهاي عروس را کامالً پرداخت می ارباب در می

یه اینست که مسیح عروسی دارد و آن عروس کلیسا اسـت و  الهیاتی این فرض

توانیم وضعیت عهد عتیق را در عهد جدید توصـیف کـرده و بگـوئیم کـه      ما می

مسیح عروس خود را خریده است. او بهاي عروس را پرداخته اسـت و اهمیـت   

کـانونی ایــن مــورد در اینســت کـه او بهــاي آزاد نمــودن و رهــائی غالمــان را   

زیرا «گوید:  ت. توجه کنید که او و یا عهد جدید در این مورد چه میپرداخته اس

بنابراین ایده کلی خریدن بسـیار مهـم و ناشـی از     1»که به قیمتی خریده شدید.

دیگر مخصوصـاً در قـرون بیسـتم بـر       اي نظریۀ کفاره در عهد عتیق است. عده

گویند آنچـه کـه بـر     مینامند،  می» Christosvictor«آن را   که  اساس الهیات لوتري

روي صلیب واقع شد یک پیروزي جهانی بود که در طی آن مسیح در برخورد 

بـا شـیطان و نیروهـاي شـریر و اهریمنـی در برخـوردي عظـیم بـین نیکـی و          

شرارت، توانست در کفارة مرگ خود، نیروي شیطان را در هم بشـکند و البتـه   

بـر صـلیب نشـانه تحقّـق      این نظریه از آنجا ناشی شده است که کفـارة مسـیح  

وعدة باستانی خدا به مار در باغ عدن است، در آنجا که گفت ذریت زن سـر او  

را خواهید کوبید و او پاشنه ذریت زن را خواهد کوبیـد. بنـابراین در پیـروزي    

نهائی خود متحمل رنج و درد شد ولی رنج و درد او هیچگاه قابـل مقایسـه بـا    

شت، نیست. حاال یکی از مشکالتی که ما در اینجا زخمی که پادشاه تاریکی بردا

هاي مختلف است و گاهی اوقات مردم به یک بعد خاصی از  داریم، وجود رشته

کـنم   بینند و من فکر مـی  کنند و اهمیت کفاره را در آن می فرضیه کفاره نگاه می

یم ها نگاه کن کنم بهتر است طوري به آن رشته این کار اشتباه است. من فکر می

هاي  باشند. البته ایده هاي مختلف عمل پیچیده و مشکل آمرزش می که آنها شکل

توان آنهـا را اصـیل دانسـت و یکـی از      باشند که بندرت می دیگري نیز رایج می

گوید کـه   ها، تئوري حکومتی بازخرید است. این تئوري می ترین آن ایده متداول

بلکه فقـط تصـویري بـود کـه     آنچه که بر صلیب گذشت یک کفارة واقعی نبود، 

                                                      

  20:6اول قرنتیان  .1
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بدان وسیله خدا به جهان وخامت گناه را نشان داد و از اهمیت نقش و قدرت و 

حاکمیت خود بر تمامی جهان، توسط مرگ مسیح بر صـلیب، دفـاع کـرد. ولـی     

کـنم ناشـی از    شود، من فکر می عالوه بر این، موردي که موجب جلب توجه می

اي  کننـده  است که ما آن را تئوري قـانع  دیدگاه آنسلم قدیس از فرضیه آمرزش

گردد به تشریح دقیق آنسلم از علت  براي آمرزش نام بردیم و این اشکال برمی

وجودي و لزوم کفاره. اخیراً من با مردي صحبت کردم کـه بسـیار بـا الهیـات     

کرد. او به من گفت که خدا را قبـول دارد ولـی دیـدگاه     کتاب مقدس مخالفت می

مورد خدا قبول ندارد زیرا به نظـر او بـاور کـردن خـدائی کـه       مسیحیت را در

شرط آشتی نمودن خود را با مردم ریختن خـون قربـانی تعیـین کـرده اسـت،      

اي اسـت کـه آنقـدر     ایـن چـه نـوع خـداي وحشـی     «آمیز است. و گفـت:   مسخره

  »توز است که اینگونه اعمال را مجاز کرده است؟ کینه

البتـه  » یـک خـداي عـادل.   «اه دادم و گفـتم:  من جواب او را با یک جمله کوت

کرد که یک خـداي عـادل و بحـقّ     نظریه من براي او قابل هضم نبود. او فکر می

خدائی است که بـه طـور یکجانبـه گناهـان بنـدگان خـود را ببخشـاید و چنـین         

الزامات وحشتناکی را بعنوان کفاره را مقرر نکند. ولی دوبـاره تکـرار کـنم کـه     

ري آنسلم بـر عـدالت خـدا قـرار داشـت. عـدالت خـدا یکـی از         اساس کفایت تئو

اندیشند. مـردم دوسـت    صفات عمده خدا است که معموالً مردم زیاد به آن نمی

دارند خدا را صرفاً در محبت و فیض و رحمت او تعریف کننـد و ماننـد همـین    

شخصی که با او صحبت کردم، نسبت به تئوري خداي عادل، دچار حساسـیت  

با این وجود اگر به شناخت کتاب مقدس از عدالت نگاه کنیم، متوجـه   شوند. می

خواهیم شد که عدالت خدا ارتباط نزدیکی با صداقت و نیکوئی خدا دارد. عدالت 

باشـند ولـی هیچگـاه قابـل      و صداقت دو صفت مجزاي خدا در کتاب مقدس می

خدا. و  تفکیک نیستند. عدالت یک عنصر است، یک عنصر الزم از صداقت واقعی

  همچنین عنصر الزم و کافی براي نیکوئی خدا است.

بحث من با آن مرد آنچنانکه گفتم حول نیکوئی خدا بود. او ایمـان مسـیحی   

دهـد و   کرد که مسیحیت خـداي بـدي را تعلـیم مـی     را باور نداشت زیرا فکر می
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 دلیلش این بود که خدا براي گناه مجازات مقرر کرده است. مـن بـه او گفـتم در   

اینکه خدا براي گناه مجازات قائل شده است حرفی نیست، ولـی بـر عکـس ایـن     

، خوبی خدا است. علت این نظریـه مـن چـه بـود؟ بخـاطر داریـد        کار خدا نشانۀ

خواهد سدوم و عموره را مجـازات   که خدا در عهد عتیق اعالم کرد که می وقتی

و کینـه خـود    کند ابراهیم پـا در میـانی کـرد، زیـرا ترسـید کـه خـدا در خشـم        

هاي بیگناه را هم همراه با گناهکاران و افراد شریر صدمه برسـاند و بـه    انسان

اصطالح خشک و تر را با هم بسـوزاند. در بحثـی کـه ابـراهیم بـا خـدا داشـت        

باشـد. و سـؤال ایـن    » بلـی «توانست  سؤالی را مطرح کرد که پاسخ آن فقط می

در اینجا بـا نگـاه اول متوجـه    » ؟آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد«بود: 

دانست که خداوند قادر مطلق است.  شویم که حق با ابراهیم بود. ابراهیم می می

دهـد براسـاس    دانست که خدا داور عظیم بشریت است و آنچه که انجام می می

شـود اینسـت کـه بـدانیم داور      حقیقت است. موضوعی که موجب تسلی ما مـی 

یشه و همه جا کارش درست و بحقّ است. او نـه  ها و زمین هم اعظم در آسمان

کند. او در داوري خود داناي مطلق  خوار و نه فاسد است و نه اشتباه می رشوه

گیرد، تمام شرایط  است، او در ارزیابی خود کامل است. وقتی خدا تصمیمی می

الزم اعطاي تخفیف را در نظر دارد. او داور کاملی است. ولی عالوه بر کاملیت 

دانیم که این داور زمین و آسمان داوري نیکو است. داوري کـه   گاهی او، میو آ

شرارت را و شریر را تنبیه نکند، داور خوبی نیست، زیرا اگـر داوري شـریران   

اي است کـه آنسـلم در آن تفکـر     را مجازات نکند داور عادلی نیست. و این نکته

رج از او تعریــف کــرد و آن اینکــه خــدا داوري عــادل اســت. عــدالت او در خــا 

شود، او عدالت محض است و عدالت او در ازلیت او، صداقت او و مجـازات   نمی

بینیم وقتی کـه پـولس رسـول رمـز صـلیب را در عهـد        او، نهفته است. حال می

گوید که کار مسیح بـر صـلیب حـاکی از عـدالت خـدا و       کند می جدید کشف می

کننـده   هـم عـادل و هـم توجیـه    باشد. خـدا   ها می همچنین عادل نمودن ما انسان

اي به فرضـیه بازخریـد اسـت. حـال مـن       است و این مورد در عهد جدید اشاره

ام و  خواهم از یک تصویر استفاده کنم کـه از تـاریخ الهیـات عاریـت گرفتـه      می



273  دھابنیا

دانند و آن عبارتست از قائل شدن تفاوت بین انواع  اي آن را بسیار مفید می عده

راً به فرضیه گناه نگاه کردیم و دیدیم که وقتی مـا در  هاي ما است. ما اخی بدهی

شود ـ یـک بـدهی اخالقـی،      کنیم، یک بدهی براي ما ایجاد می برابر خدا گناه می

کند که ما را بـدهکار محسـوب کنـد و برمـا      زیرا که شریعت خدا او را ملزم می

کب گناه است که تعهد و بدهی خود را تماماً پرداخت کنیم و اگر حتّی یکبار مرت

تـوانیم بـدهی    شویم و احیاناً نمـی  شود و بدهکار می شویم، گناه در ما ذاتی می

خواهیم در اینجا بر اساس تشخیص گناه معنوي،  خود را بپردازیم. بنابراین می

نگاهی به فرضیه بدهی نقدي بیاندازیم. بدهی نقـدي یـک مرحلـه پـولی و مـالی      

خـواهم   گیرد. من مـی  ه ما قرار میاست که در آنجا پرداخت مقداري پول بر ذم

با ارائه یک تصویر مسئله را روشن کنم: فرض کنیم پسر کوچکی وارد بستنی 

دهد و وقتی که گارسـن بسـتنی    شود ودستور یک بستنی دوبل می فروشی می

بینـد چهـره پسـرك در هـم      گوید دو دالر بـده و مـی   دهد، می دوبل را به او می

آورد و  و یک اسکناس یک دالري بیـرون مـی   برد رود و دست به جیبش می می

شـما در چنـین شـرایطی چـه     » ولی من فقط یک دالر در جیـب دارم! «گوید:  می

آورید و به  برید و یک اسکناس یک دالري بیرون می کنید؟ دست به جیب می می

پسرك نگاهی به شما » دهم. اش را می اشکالی ندارد من بقیه«گوئید:  گارسن می

رود. حـاال یـک سـؤال در     و دنبال کار خود می» ممنونم آقا.«وید: گ کند و می می

کند؟ جـواب مثبـت    شود. آیا گارسن آن پول را از شما قبول می اینجا مطرح می

گذارم، کار تمـام   است. به محض اینکه من بدهی پسرك را در دست گارسن می

ایـن  است و بدهی تسویه شده است و او مبلـغ را پذیرفتـه اسـت. اجـازه دهیـد      

داستان را قدري تغییر دهیم. حاال فرض کنید که آن پسر کوچـک بجـاي اینکـه    

بیاید و دستور یک بستنی دوبل بدهد، داخل بستنی فروشی شود و نگـاهی بـه   

اطراف بکند و به محض اینکه چشم گارسن را دور دیـد، یـک بسـتنی دوبـل را     

د و پس یقـه او  رو قاپ بزند و فرار کند، در اینصورت صاحب مغازه بیرون می

بـار   زنـد. ایـن   و پلیس را صدا مـی » از جات تکان نخور«گوید:  گیرد و می را می

آیـد مـن کـه نـاظر جریـان هسـتم        پسرك بستنی دزدیده است. وقتی پلیس مـی 
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سرکار چند دقیقه صبر کن. فراموشش کن. مـا انسـان هسـتیم، مـن     «گویم:  می

دهم. پلـیس در اینجـا    الر میو به صاحب مغازه دو د» پردازم پول بستنی را می

زیـرا کـه   »  خواهید پسـرك را توقیـف کـنم؟    آیا می«گوید:  به صاحب مغازه می

داند که صاحب مغازه ملزم نیست پولی را که من بابت بستنی دزدیده  پلیس می

ام، قبول کند، زیرا در اینجا یک معامله مالی صورت نگرفته است، بلکه  شده داده

یـک بـدهی اخالقـی بـه وجـود آمـده اسـت. بنـابراین         قانون نقض شده است و 

صاحب مغازه شاید پول مرا قبول کند و شاید هم قبول نکند. حال، آنچه که بـر  

روي صلیب واقع شد، این تماشاگر نبود که بهـاي الزم را پرداخـت بلکـه خـود     

صاحب مغازه بود. این خدا بود که پسر خـود را بـه جهـان فرسـتاد تـا تـاوان       

ی ما را بپردازد و بدهی اخالقی ما را تسویه کند و در اینجاست که جرائم اخالق

توانند بـدهی خـود را بپردازنـد     من جریمۀ این مردم مجرم را که نمی«گوید:  می

پوشـی   بنابراین در ایـن معاملـه خـدا از عـدالت خـود چشـم      » گیرم. بر عهده می

مـن  «د: گویـ  نکرده است و صداقت خود را نیـز فرامـوش نکـرده اسـت. او مـی     

خواهم مطمئن شوم که این تنبیه عملی شده است و گناهکار مجـازات شـده    می

این یعنی عدالت صلیب. رحمـت صـلیب در پـذیرش جبـران خسـارت و      » است.

خـواهیم   شود. واین موردي است که می بدهی توسط یک واسطه،نشان داده می

ا روشـن  در جلسه بعد به آن بپردازیم. ولی اینک گفته پـولس رسـول بـراي مـ    

  کنندة خطاکاران است. شده است مبنی بر اینکه خدا هم عادل و هم توجیه



  

  بیست و نهمگفتار 

  کفارة وکالتی

کردم، یاد دارم کـه در   وقتی که در یک دانشگاه آزاد علوم دینی تحصیل می

یکی از جلسات سخنرانی اتفاقی افتاد. موضـوع کـالس چگـونگی ایـراد خطابـه      

اعظ الهیاتی و مسیحی نبود و معموالً در پایـان خطابـۀ   بود. استاد کالس یک و

پرداخت و در مـورد ایـراد خطابـه و     هر شاگردي به تجزیه و تحلیل خطابه می

کـرد. ولـی    ساختمان خطابه شاگرد مـوردنظر نکـات انتقـادي را یـادآوري مـی     

گرفـت. آن روز یکـی از    هـاي الهیـاتی ایـرادي نمـی     معموالً در رابطه بـا خطابـه  

دهنـده بـود در رابطـه بـا      ن یک خطابه ایراد کرد که کامالً یک پیام تکانشاگردا

اش را پایان داد استاد خطابـه بـا    دیدگاه کفایت کفاره نیابتی. وقتی که او خطابه

چگونه جرأت کردي در مورد تئوري کفایـت کفـاره   «عصبانیت تمام به او گفت: 

نستم از هر گونه اظهار من که نتوا» نیابتی در این روز و روزگار صحبت کنی؟

نظري خودداري کنم دستم را بلند کردم و اجـازه خواسـتم صـحبت کـنم و او     

ببخشید استاد، در این روز و روزگار چه چیزي وجـود  «اجازه داد و من گفتم: 

» دارد که یک فرضیه کالسیک و کتاب مقدسی را ناگهان منسـوخ کـرده اسـت؟   

از بیـان ایـن خـاطره اینسـت کـه در      صحبت ما ادامه پیدا کرد، ولی منظور من 

روزگار مـا مقاومـت شـدیدي در برابـر دیـدگاه کالسـیک کفـاره وجـود دارد.         

اي آن را یک اقدام  کنیم، عده آنچنانکه قبالً گفتم وقتی ما به مسئله کفاره نگاه می

پندارند که کسی بیایـد و بجـاي کـس دیگـري خـونش را       بدوي و وحشیانه می

کنـد. ولـی ایـدة کفـارة نیـابتی عمیقـاً        دالت خدا را راضیبریزد تا بدان وسیله ع
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ــا و    ــات م ــاب مقدســی آمــرزش دارد و حــذف آن از الهی ریشــه در مفهــوم کت

شناسی، به باور من یعنی حذف کلیۀ کتاب مقدس. کارل بارث که به هیج  مسیح

گفت، در طی یک مقاله تحقیقـاتی گفتـه    وجه خارج از مسیحیت اصیل سخن نمی

باشـد کـه معنـی آن     می huperترین کلمه در عهد جدید کلمۀ یونانی  است که مهم

آمرزشی که از طریق    باشد و اشاره به آموزة آمرزش نیابتی دارد، می» بجايِ«

یابـد. در میـان القـاب متعـدد عیسـی در عهـد        شخص دیگري براي ما تحقّق می

مقایسـه   اسـت کـه حـاکی از   » آدم تـازه «یـا  » آدم آخـر «جدید یکی از القاب او 

است که اولین نماینده است و عهد جدید به ایـن نکتـه   » آدم«نمایندگی مسیح با 

کند که سقوط انسـان و ویرانـی و مـرگ ناشـی از عملکـرد آدم اول       اشاره می

است و سپس از طریق اطاعت آدم دیگري آمرزش ما مهیا شده است. بنـابراین  

بـه نقـش عیسـی مسـیح ـ      عهد جدید تصویري از یک نماینده موفق را با توجه 

دهـد.   آدم آخر، و کاري که براي مـا انجـام داد، و شکسـت آدم اول، ارائـه مـی     

همچنین اگر بـه عهـد عتیـق مراجعـه کنـیم و بـه مفهـوم کلـی کفـاره در میـان           

اسرائیل که طی مراسمی که خدا فرمان داده بود و هر ساله در روز کفـاره   بنی

این مراسم همراه با تعداد زیادي حیوانـات   بینیم که شد، نگاه کنیم، می انجام می

هاي مجاز را براي  بوده است. در گام اول، فقط کاهن اعظم مجاز بود که قربانی

هـا را بگذرانـد، الزم بـود     کفارة گناهان مردم بگذراند، ولی قبل از اینکه قربـانی 

اول براي کفارة گناهان خود قربانی بگذرانـد تـا شایسـتگی الزم را بـه عنـوان      

قربانی دیگران داشته باشد. و سپس در مراسـم نمایشـی    گذرانیدنکاهن براي 

کفاره در معبد و خیمه اجتماع از دو نوع حیوان بـراي قربـانی کـردن اسـتفاده     

شد. از یک سوبزي بود به اسم بز طلیعه و شما بخـاطر داریـد کـه در عهـد      می

د کـاهن اعظـم   عتیق یکـی از الزامـات روز کفـاره ایـن بـود کـه ایـن بـز را نـز         

گذاشـت و بطـور    آوردند و کاهن اعظم هم دست خـود را بـر پشـت بـز مـی      می

داد و سپس بز را در بیابان و خارج از  سمبولیک گناهان مردم را بر او قرار می

کردند ـ خارج از مکانی که برکت خدا در آن بود. این تنها   خیمه اجتماع  رها می

بح بره و افشاندن خـون او بـر تخـت    بخشی از مراسم کفاره بود. بخش دیگر ذ
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رحمت بود که تابوت عهد و تخت خدا بود و در قدس االقداس قـرار داشـت. در   

واقع زبان به کار رفته در اینجا اینست که تخت رحمت، همان تخت آشـتی بـود   

شد، نشانه این بـود کـه خـدا بـا مـردمش       زیرا که وقتی خون بر آن پاشیده می

ر عهــد جدیــد بــه مــا یــادآوري شــده اســت کــه آشــتی کــرده اســت. و اینــک د

شـد   هائی که در مراسم روز کفاره از آنها در عهد عتیـق اسـتفاده مـی    جایگزین

  1باشند. می» سایه امور آینده«

توانند  گوید که خون گاوها و بزها نمی عبرانیان به ما می نویسندة رساله به

ه در عهد عتیق تنها بیان هاي کفار گناه را رفع کنند و ارزش نهفته در آن قربانی

اي از یک کفاره درست بود که در آینده واقع خواهد شد. به عبـارت   تمثیل گونه

هاي از  دیگر مردم با ایمان به وعدة خدا و با مالحظۀ تشریفات مذهبی که سایه

دانستند کـه تنهـا کفـارة واقعـی      شدند و می هاي آینده بودند، توجیه می واقعیت

کفارة مسیح است و امور جاري و تشریفات و مراسم کفـاره  اسرائیل،  گناه بنی

خـواهم   اي را کـه مـی   باشد. ولی نکته به نشانۀ آن کفاره کامل و کافی مسیح می

بدان توجه کنید اینست که در مراسم کفارة عهـد عتیـق، ایـدة نیـابتی یـک ایـدة       

جـان  کانونی بود. حاال ممکن است بپرسید، چرا قربانی و چرا خون؟ یـاد دارم  

2گاست
کنیـد   مبشّر انگلیسی یک زمان گفت وقتی شـما بـه مسـیحیان نگـاه مـی      

ح و قـدرت خـون و اینگونـه    یهمیشه صحبت آنها در حول و حوش خـون مسـ  

آیـد و   فرض کنید عیسی از آسمان به زمین مـی «گفت:  موضوعات است، او می

انگشت او یک خراش کوچک برداشته است، آیا آن خـراش بـراي کفـاره کـافی     

است؟ از آن خراش خون آمده است، و آنهم خون عیسـی اسـت، آیـا آن کـافی     

دهد خیر! اساس این دیدگاه جـان گاسـت ایـن بـود کـه در       و پاسخ می» نیست؟

میان عبرانیان (یهودیان) افشاندن خون، یعنی اهداء یک زندگی، و چون مجازات 

نـه یـک    ،گناه در اصل موت است، نه یک جراحت مختصر، نه یـک تنبیـه بـدنی   

خراش کوچک بر انگشتان، بلکه مجازات سرپیچی از خدا مستلزم ستانده شدن 

                                                      

  7:2کولسیان:  .1
1- John Guest 
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جان خاطی بود. هر گناهی در اصل بر ضد خدا است. بنابراین کفاره مشعر بـر  

اینست که ریختن خون در این مراسم کافی نیست، بلکه مردن الزم است. نکتـه  

که خدا به اسـرائیل گفتـه   شود  در اینجاست. از کفارة نیابتی چنین برداشت می

ایـد، و بـر اسـاس     شما گناهکارید، شما بر علیـه مـن مرتکـب گنـاه شـده     «است 

کنم کس دیگري بجـاي شـما    باشید، ولی من قبول می شریعت مستحق مرگ می

به نشانۀ حیواناتی که در سیستم قربانی اسرائیل مرسوم بوده اسـت، قربـانی   

شینی دو وجهه متمایز وجـود دارد کـه   بینیم در این مرحله جان اینک می» شود.

 Propitiationکند. و آن دو وجهه متمایز عبارتند از  کتاب مقدس از آن صحبت می

(کفاره دادن). حال اجازه بدهیـد از مـورد دوم    Expiation(فرو نشاندن خشم) و 

باشند ولـی وجـه افتـراق آنهـا      شروع کنیم. این دو حکم ظاهراً شبیه یکدیگر می

یعنـی برداشـتن    Expiationباشـد.   مـی » پیشـین «معنی  باشد که به می EXپیشوند 

تـوانیم آن را   جرم از کسی و انتقال آن به دوردست و این موردي است که مـی 

بعد افقی کفاره بنامیم. حال برگردیم به بز طلیعه در عهد عتیق. گناه مردم به بز 

د و حضور خدا دور شد منتقل شد و بز هم گناه مردم را با خود برد. او از معب

اي  به اندازه«گویند، و خدا  و به بیابان رفت و این عملی است که به آن کفاره می

که مشرق از مغرب دور است، به همان انـدازه گناهـان مـا را از مـا دور کـرده      

بنابراین یک وجهۀ کفاره یعنی رفع گناه از ما است، اما وقتـی گناهـان     1»است.

گیرند تا به بیابان رانده شود،  دیگر بر بز طلیعه قراي نمیشوند  ما برداشته می

بلکه بز طلیعه، در عهد جدید مسیح است، مسیح که برّه خـدا اسـت و گناهـان و    

 هاي ما بر او منتقل شد. او حامل گناه شد تـا نبـوت خـادم خـدا را کـه در      جرم

ت و هـاي مـا را بـر خـود گرفـ      لکـن او غـم  «آمده است تحقّق بخشد:  53اشعیا 

اینسـت معنـی کفـاره. و امـا در مـورد      » دردهاي ما را بر خـویش حمـل نمـود.   

Propitiation   عد عمودي کفاره و بـر(فرو نشاندن خشم)، و آن مربوط است، به ب

قبل من، آنجا که صحبت از فرو نشاندن خشـم خـدا کـردم و    گفتار گردد به  می

القی که ما بـه خـاطر   گفتم عدالت خدا فرو نشست و یا ارضاء شد و تعهدات اخ
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گناهانمان بدهکار بودیم در بعد عمودي کفاره به خدا پرداخت شد. بنابراین در 

این حالت عدالت خدا ارضاء شده و اینک خدا از خشم خود عدول کـرده اسـت.   

او کامالً از قیمتی که توسط جانشـین مـا پرداخـت شـده راضـی شـد. اگـر مـا         

توانسـتیم کفـاره را    شـد و مـا نمـی    ل نمـی جانشین نداشتیم، گناه ما بر او منتقـ 

پرداخت کنیم مگر اینکه جانشین داشته باشیم، زیرا خودمان قادر بـه پرداخـت   

بودیم. اگر قادر بـودیم نیـازي بـه کفـاره      آنچه که عدالت خدا را راضی کند نمی

هاي روحانی خـود را تسـویه کنـیم نیـاز      توانیم بدهی نبود ولی از آنجا که نمی

تـوانیم انجـام    جانشین محسوس است تا بتواند کـاري را کـه نمـی    مطلق به یک

هـاي روشـنفکرانه بـا افـراد      دهیم، بجاي ما انجام دهد. اکثراً مـن درگیـر بحـث   

کوشم در حد بضاعت و توانائی خودم پاسخ سؤاالتی را که  شکاك هستم و می

هـا تمـام    کنند بدهم، ولـی ایـن بحـث    در مورد صحت ادعاي مسیحیت مطرح می

شدنی نیستند و این سؤاالت پایانی ندارند. اگر پاسخ یک سؤال را بدهی و آنها 

شـود، و سـؤال دیگـر ... و دیگـر...      را مجاب کنی، آنگاه سؤال دیگري مطرح می

صـبر کـن،   «گویم:  شوم و می آیم و برآشفته می و... تا سرانجام به زانو در می

کنی؟ با گنـاه و   خودت چه میحال بگذار فقط یک سؤال ازت بپرسم. تو با گناه 

آیـا گناهکـار و مجـرم    «پرسـم   مـن از آنهـا نمـی   » کنـی؟  جرائم خودت چـه مـی  

گـویم:   دانند گناهکار و مجرم هستند، بلکه مـی  دانم که آنها می زیرا می» هستی؟

و اینجـا جـائی   » کنی؟ تو مجرم و خطاکاري حال با جرم و خطاي خود چه می«

دانند که گناهکارند، مگـر   روند، زیرا می طفره میاست که معموالً از جواب دادن 

اینکه انکار کنند. در همین هفتۀ پیش من این بحث را با یک آقـا داشـتم و بـه او    

مـن آدم  «دانید چه جوابی به مـن داد؟   می» کنی؟ هاي خود چه می با جرم«گفتم: 

شـنوم کسـی بـه مـن      آور است که مـی  تأسف» ام... خوبی هستم و گناهی نکرده

بدین » من آدم کاملی هستم.«گوید که گناهی نکرده است، مثل اینست که بگوید ب

ترتیب ما ابعاد افقی و عمودي کفارة نیابتی را مالحظه کردیم. اینک بـه عبـارت   

کفاره داراي یک ساختار عهدي است. در  پردازیم. می اصل کتاب مقدسی کفاره

با توجـه بـه عهـدي     عهد عتیق وقتی که خدا با مردمش عهد بست و مخصوصاً

دهنـدة   که با موسی بست، آنچنانکه دیدیم وساطت موسی به عنـوان یـک ارائـه   

شریعت شناخته شد، زیـرا خـدا بـا مـردمش وارد عهـدي شـد و الزم بـود آن        
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باشـند و   قرارداد و عهـد مراعـات شـود و آن عهـد یـا قـرارداد فـرامین او مـی        

تضمن دو شرط بودند و آن آنچنانکه در ساختار عهدها مشاهده کردیم، عهد م

پاداش و تنبیه بود. پاداش به خـاطر حفـظ شـریعت و مجـازات بخـاطر نقـض       

» برکـت «شریعت. زبانی که در اینجا براي بیان آن دو ساختار بکار رفته اسـت  

اگر احکام مرا نگاه «گوید:  باشد. بعنوان مثال خدا در سفر تثنیه می می» لعنت«و 

شهرها، برکت خواهید یافت در روسـتاها، برکـت   دارید برکت خواهید یافت در 

خواهید یافت در موقع نشستن، برکت خواهیـد یافـت موقـع برخاسـتن، برکـت      

خواهید یافت در تخت خواب خود، برکت خواهیـد یافـت در آشـپزخانه، برکـت     

اگـر  «و بـر عکـس:   » خواهید یافت و برکت خواهید یافت در هر جـا کـه هسـتید   

خواهید یافت موقع برخاستن، لعنت خواهید یافت در  احکام مرا نقض کنید لعنت

خواب، لعنت خواهید یافت در آشپزخانه، لعنـت خواهیـد یافـت در خانـه و      تخت

بنابراین اصـل لعنـت هـم در مفهـوم      1»لعنت خواهید یافت در هر جا که هستید.

اسـرائیل چـه    خـوانیم کـه بنـی    باشد. اما در عهد عتیـق مـی   کلی عهد متمرکز می

باشـیم و ایـن    چه اجتماعی عهد را نقض کردند. همۀ ما ناقض عهد مـی  فردي و

یعنی همۀ ما در معرض لعنت و نفرین قـرار داریـم. یکـی از سـرودهاي مـورد      

باشد، در این سرود بـه میـزان گسـترش لعنـت      می Joy to the world«2«عالقۀ من 

اشاره شده است. لعنـت تـا کجـا گسـترش یافتـه اسـت؟ جهـان ملعـون اسـت،          

هاي ما و کارهاي ما لعنت است، مرد ملعون اسـت، مـار ملعـون اسـت، زن      رنج

ملعون است، همۀ ما زیر لعنت گناه هستیم. و ملعون خـدا واقـع شـدن در عهـد     

شـنویم، ماننـد    هائی که امـروزه از زبـان عـوام مـی     عتیق ربطی به انواع نفرین

وم نیست کـه شـما   ، ندارد و لعنت عهد عتیق بدین مفهVoodoo«3«نفرین جادوئی 

عروسکی را بگیرید و به عنوان نفرین شخص خاصی آن را سوزن آجین کنید، 

  روایت شده است.» Perils of Pauline«هاي کهن مثل  موردي که در داستان

                                                      

  11. تفسیري از سفر تثنیه فصل 1

  . خوشا بحال جهان2

  اي مذهبی در هندوستان . فرقه3
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بله، لعنت با این نفرین جادوئی بسیار متفاوت است. مورد لعنت خـدا واقـع   

کت خـدا. متبـارك شـدن    محروم شدن از بر و شدن یعنی گسسته شدن ارتباط

برخوردار شدن از حمایت  و توسط خدا در عهد عتیق، یعنی به او نزدیک شدن

او و برخوردار شدن از نور روي او. معنی برکت اینست! خـدا وقتـی کسـی را    

گیـرد، او را در تـاریکی    کند، نور خـود را از او مـی   کند، پشت به او می لعنت می

و تمـام برکـاتی کـه در نتیجـه ارتبـاط       دهد، او را از حضـور خـودش   قرار می

  کند. شخصی با اوست، محروم می

اینک که مسیح این لعنت را به عنوان جانشین و به نمایندگی از ما بر خـود  

اش بـه غالطیـان بـاب سـوم آیـه هشـتم        پذیرفته است، پولس رسول در رساله

هد شـمرد  ها را از ایمان عادل خوا و کتاب چون پیش دید که خدا امت«گوید:  می

در اینجـا  “» ها از تو برکت خواهنـد یافـت.   جمیع امت”به ابراهیم بشارت داد که 

یـک بشـارت باسـتانی هسـتیم ـ وعـده برکـت خـدائی.          و شاهد یک انجیل کهن

یابند. زیرا جمیـع آنـانی کـه از     بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می«

ملعـون  ”باشند، زیرا مکتوب است:  اعمال شریعت هستند، زیر لعنت شریعت می

“ هاي کتاب شریعت تا آنهـا را بجـا آرد.   است هر که ثابت نماند در تمام نوشته

شود،  اما واضح است که هیج کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی

اما شریعت از ایمـان نیسـت بلکـه    “ عادل به ایمان زیست خواهد نمود.”زیرا که 

در اینجا اسـت کـه مـا    “» کند، در آنها زیست خواهد نمود. آنکه به آنها عمل می”

و » جـنس «منظـورم  » چیسـتان «گویم  رسیم. وقتی می به چیستان این بخش می

مسیح ما را از لعنت شریعت فـدا کـرد، چونکـه    «گوید:  می 13جناس نیست. آیه 

ــت شــد ــا لعن ــ » در راه م ــه در راه مــا. «Pronobisـ ــون شــد چونک ــه  ،معل چنانک

تا برکت ابراهیم در مسیح “ ملعون است هر که بر دار آویخته شود”مکتوبست 

وقتـی کـه     »و تا وعدة روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم.اید  ها عیسی بر امت

گویـد   کاوید، به فرضیه لعنـت رسـید. او مـی    پولس ژرفاي فرضیه کفاره را می

گان منقطـع  بهاي گناه، تجربۀ لعنت خدا است. مسیح ملعون شـد، از زمـین زنـد   

ها تسلیم شد. براي من بسیار جالب توجـه اسـت کـه عیسـی      شد. به دست امت

ها کشته شد، کسانی که  توسط امت همچنین توسط مردم خودش کشته نشد. و

هـا بودنـد. و حتّـی عیسـی جسـماً در خـارج از        خارج از خیمه اجتماع و وعـده 
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بایـد بـه    د. او مـی اورشلیم به قتل رسید. جلجتا خارج از محدودة اورشـلیم بـو  

شد. و خـدا وقتـی    ها ناپاك خوانده می شد و توسط امت برده می هخارج از خیم

اي است به بر  که مسیح مصلوب شد، جهان را در تاریکی فرو برد و این اشاره

گردانیدن نور روي خود از جهان، دیگر خدا به جهان نگاه نکرد، و در آن لحظه 

» اي؟ وئی، لما سبقتنی ـ پدر، چرا مرا ترك کـرده  ایلوئی، ایل«که مسیح فریاد زد: 

شد زیـرا جریمـه گنـاه تـرك      خدا واقعاً او را ترك کرده بود، او باید متروك می

آیا خدا ما را ترك کرده است، یا آیا خدا نماینده «خدائی است، و سؤال اینست: 

و جانشین ما را ترك کرده است، کسی که تمامت لعنت متروك شدن از طـرف  

  »را بجاي ما بر خود پذیرفت؟ خدا

  



  

  ام سیگفتار 

  گناهگسترش 

خواهیم در آخرین بخش مربوط به کفارة مسیح به یکی از بحـث   امروز می

مسیح بخـاطر کـی   «انگیزترین مورد در کفاره عیسی بپردازیم و آن اینست که، 

اخیراً من در بوستون یک جلسۀ سخنرانی داشتم و در ایـن جلسـه بـود    » مرد؟

معرفی کرد. مـن بـا   » کریسمس کالوینیست«صی نزد من آمد و خود را که شخ

اي را نشنیده بودم و بـه   تعجب نگاهی به او کردم زیرا که هرگز نام چنین فرقه

اشتباه نکنیـد،  «و او گفت: » منظورت از کریسمس کالوینیست چیست؟«او گفتم: 

ا فهمیدم. او نیست. به محض اینکه او این حرف را زد، منظورش ر» L«منظورم 

کرد که حـاکی از تضـادي بـود کـه در      به مخفف یک عبارت تاریخی اشاره می

هـاي هلنـدي بـر سـر      اي از کالوینیسـت  الهیات اصالحی در هلند در میان پـاره 

فرضیه مجزاسازي در الهیات اصـالح شـده بـه وجـود آمـده بـود و آن را بـا        

این عبارت اشاره بـه   در» L«کردند، و البته  تعریف می TULIPحروف اقتصاري 

(کفارة محدود). بنابراین دوست مـن  » Limited Atonment«اي است به نام  فرضیه

گفت که تمام مـوارد الهیـات اصـالح شـده را قبـول دارد، ولـی        در بوستون می

کریسـمس  «را بپذیرد و بـدین دلیـل خـود را    » کفارة محدود«تواند فرضیه  نمی

س او به من گفت کـه یـک کالوینیسـت چهـار     سپ.» L «نامید، نه  می» کالوینیست

اسـت. وقتـی    Pو  Iو  Uو  Tجانبه اسـت و منظـورش ایـن بـود کـه معتقـد بـه        

دارند که کالوینیست چهـار جانبـه هسـتند، منظـور      شنوید کسانی اظهار می می

خـواهیم در   دانند که مـا امـروز مـی    آنها اینست که خود را متعهد به طرحی می
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 Calminiansشـنوید مـردم خـود را     ضی اوقات هم مـی مورد آن صحبت کنیم. بع

اید؟ خوب، منظـور آنهـا اینسـت کـه      خوانند. آیا تاکنون این عبارت را شنیده می

باشند و اساس فکري خـود   می Arminianismو مقداري هم  Calvinianism مقداري

ایـن  ولی من بـه  » هستم. Calminianمن «گویند:  اند و می را بر این دو بنیان نهاده

و » گـوئیم؟  می Calminianدانید ما به چه افرادي  آیا می«گویم:  دسته از مردم می

 Arminiansایـن عنـوان بـه    «گـویم:   من می» نه، منظورت چیست؟«گویند  آنها می

نشـان   هـاي بـی   هاي چهار جانبـه را کالوینیسـت   ما کالوینیست» شود. اطالق می

یـن بـدین جهـت اسـت کـه حـاوي       نامیم. البته به شوخی و بین خودمـان و ا  می

خواهیم به موضوع گسترش کفاره برسیم  باشد. حال ما می الهیات گوناگون می

ولی اجازه بدهید قبالً این موضوع را بگویم که ابهامات زیادي در مورد فرضیه 

فکـر مـا     TULIPوجود دارد. بعضی اوقات این عبارت تخلیصی » محدود کفارة«

اند، و  وارد مورد اختالف در پنج حرف خالصه شدهکند زیرا که م را محدود می

را بکار نبرده است. در مورد » کفارة محدود«دیگر اینکه الهیات تاریخی عبارت 

ارزش کفارة مسیح ابهامی وجود ندارد. مطمئناً الهیات اصالح شده به ارزش و 

ه اي که مسیح به پدر عرضه نمود تأکید دارد و معتقد است ک کامل بودن قربانی

توانست انجـام   تر از این کاري براي رستگاري بشریت نمی مسیح بیشتر و مهم

% آنچه را که براي بـرآوردن عـدالت   50گوید تصور نشود که مسیح  دهد و می

خدا الزم بود، انجام داد و سپس ما را به خود واگذاشت تا بقیه کـار را ترتیـب   

ه بـود. اینـک بارهـا از    اي که مسیح گذرانید یـک بـار و بـراي همـ     دهیم. قربانی

شنوم کـه   شاگردان الهیات و حتّی شاگردان پروتستان (الهیات اصالح شده) می

مخصوصـی   کنند. آنها معموالً جملـۀ  کفارة محدود را در عبارت فوق تعریف می

کفارة مسیح براي همه کافی است ولـی  «اید:  گویند که احتماالً شما هم شنیده می

نی اثر کفاره محدود اسـت و تنهـا عـدة خاصـی را     یع» اي مؤثر است. براي عده

دهد ولی در عین حال براي پوشش گناهان همه کـس در تمـام دنیـا     پوشش می

توانید مطمئن باشید اگر هر کس به مسیح ایمان بیاورد،  کافی است. بنابراین می

شود زیرا که کفاره مسـیح بـراي    مند می بطور کامل از منافع کفاره مسیح بهره
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ــی در حــوزة پرزبیتــري وقتــی دانشــجوئی  همــه کــس  کــافی اســت. اینــک حتّ

اش  شود، در آزمون اسـتخدامی  شود و براي خدمت آماده می التحصیل می فارغ

پرسند. در اینگونـه مواقـع منتخبـین     نظرش را راجع به مفهوم کفارة محدود می

اي که  کفارة محدود یعنی کفاره«گویند که:  شوند و عباراتی نظیر این می بلند می

حـال ایـن موضـوعی نیسـت کـه      » براي همه کافی و براي برخـی مـؤثر اسـت.   

اش صحبت کنیم چونکه این مورد به طور بنیادي مورد توافـق   بخواهیم درباره

ها و سایرین است. آنچه که مورد بحث ما است اینست کـه   کامل بین پروتستان

هـاي   هخـواهیم فـرق بـین فرضـی     کفاره براي همـه کـس مـؤثر نیسـت. مـا مـی      

اي اسـت مبنـی بـر     گرائی فرضـیه  گرائی را تعریف کنیم. عام گرائی و عام خاص

دهـد، بلکـه اثـر     هـا را پوشـش مـی    اینکه مرگ عیسی نه تنها گناهان تمام انسان

شـود، بنـابراین دیـدگاه، همـۀ      ها مـی  مرگ مسیح موجب رستگاري تمام انسان

ري آنها به خاطر تـأثیر  اند و رستگا ها در جهان بخشوده و رستگار شده انسان

نظـر   گرائی حداقل در حوزة بشـارتی یـک نقطـه    عمومی کفارة مسیح است. عام

گرائـی یکنفـر، از ارزش    کـه گرچـه دیـدگاه عـام    سـت  افراطی است. منظورم این

گرائـی   کاهد ولی گرایش الهیات بشارتی به سـمت و سـوي عـام    بشارتی او می

الهیـات آزاد اسـت. ولـی بـراي      گرائی یک فرضیه متداول در مشهود است. عام

کسانی که معتقد بـه وجـود جـائی بـه اسـم جهـنم و وجـود کسـانی در آنجـا          

گـرا   توانـد عـام   دیگر آن شخص نمـی  ،باشند، حتّی اگر یکنفر در جهنم باشد می

دهـد.   دهد که خدا همه را نجات می گرائی چنین تعلیم می باشد، زیرا فرضیه عام

یابنـد، نـه همـه     نطور نیست، فقط برخی نجـات مـی  ای«گوید:  گرائی می اما خاص

گرائـی در رابطـه بـا     اینک گرچه توافق پایدار در بین ایدة بشارتی و عام» کس.

تأثیر کفاره وجود دارد، ولـی اثـر کفـارة مسـیح بـر صـلیب شـامل همـه کـس          

گرائـی اسـت و گرچـه همگـی معتقدنـد کـه        شود و گرچه توافق کلی بر عام نمی

شود، ولی این سؤال هنوز بـاقی   ها می یب شامل همۀ انسانکفاره مسیح بر صل

و این نجات اختصاصی چه ارتباطی با » یابند؟ چرا فقط برخی نجات می«است: 

توان به این سؤال  کفارة مسیح بر روي صلیب دارد؟ خوب، از طرق مختلفی می
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آمـده  گویند مسـیح   کنند و می اي به این ترتیب به صلیب نگاه می جواب داد. عده

است و نجات بالقوه را براي همه کس تضـمین کـرده اسـت، نجـات طـرح خـدا       

است، نیت خدا است، هدف خدا در فرستادن پسرش به این جهان ایـن بـود کـه    

ها فراهم سازد. ولی از یک نظر ما داراي یک  امکان نجات را براي تمامی انسان

ها مفروض است  سانگرائی فرضی هستیم، یعنی تحقّق نجات براي عموم ان عام

مند شـود زیـرا مسـیح فرسـتاده      تواند از این نجات بهره نه قطعی. همه کس می

شد تا همه را نجـات دهـد. روشـن شـد؟ عیسـی آمـد تـا بـراي گناهـان عمـوم           

هر کـه بـه   «ها بمیرد تا این امکان نجات را براي هر کسی فراهم سازد تا  انسان

بنـابراین آمـرزش یـک    » ودانی یابـد. او ایمان آورد هالك نگردد، بلکه حیات جا

طرح ازلی و نهائی و مشروط است. غیر از اینست؟ پس فرض اینست که امکان 

نجات براي همه کس وجود دارد زیرا منـافع کفـارة صـلیب در اختیـار همگـان      

ها است، ولی مشروط  قرار گرفته است. نجات یک عامل بالقوه براي همۀ انسان

د کفاره مسیح براي شما مؤثر اسـت یـا نـه، کـه     کن است. عاملی که مشخص می

کفارة مسیح براي شما کافی یا ناکافی است، واکنش و پاسخ شما به آن اسـت.  

صلیب تنها براي کسانی مؤثر است که آن را باور دارند زیرا تا به مسیح ایمان 

نداشته باشیم، تمام کارهایش، مرگش و زنـدگیش اثـري بـر نجـات مـا نـدارد.       

فاره خود به خـود یـک موضـوع مطلـق نیسـت، بلکـه یـک موضـوع         بنابراین ک

پدر این از قربانی مـن، آن  «مشروط است، درست مثل اینست که مسیح بگوید: 

اي کـه مسـیح بـا     ، زیرا کفاره»را براي کسانی که حائز شرایط هستند بکار ببر

را براي بخشودن تمام گناهان بشـریت،   اد پرداخت الزامات عدالت خدوخون خ

کند، چونکه اگر اینطور بود و کفارة مسیح تمام الزامات الزمۀ عدالت  اهم نمیفر

داشـت و اصـالً جهنمـی     کرد، دیگر کسی در جهنم وجـود نمـی   خدا را تأمین می

بود، زیرا در اینصورت مجازات رفتن به جهنم یک داوري و مجازات دوبله  نمی

ست و جریمۀ همه گناهان شد، زیرا اگر عدالت او و حقانیت او ارضاء شده ا می

توانـد شخصـی را کـه جریمـه      بشریت پرداخـت شـده اسـت، چگونـه خـدا مـی      

گناهانش پرداخت شده است، مجازات نماید؟ متوجه مشکل شدید؟ این مـوردي  
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تقاضاي شریعت خدا  و هاست که ما با آن درگیر هستیم. اگر مسیح قربانی شد

داشته باشـم، پـس چگونـه خـدا     را براي من بر آورده است، و من به او ایمان ن

گوئید چون من حائز شـرایط   تواند مرا مجازات کند؟ خوب در اینجا شما می می

الزم نیستم. بله! و کوتاهی من از نرسیدن به شـرایط موجـود خـود یـک گنـاه      

است، اینطور نیست؟ و اگر گناهی صرفاً از جانب مـن اسـت، مسـیح آن را بـر     

گوئیم کار خدا ... کـار مسـیح در    ت که میصلیب پوشش نداده است و اینجا اس

ارضاء عدالت خدا ناقص است و چنانچه کفـاة مسـیح همـه گناهـان را پوشـش      

ام، خواه ایمان داشـته باشـم خـواه نداشـته باشـم.       داده است، منهم نجات یافته

تـوانیم   کنم مـی  بینید که مسئله چقدر پیچیده است؟ بسیار خوب، من فکر می می

صی از این چرخه مشکل پیدا کنـیم، و آن برگشـت بـه همـان     حلی براي خال راه

موضوعی است که قبالً مطرح کردم و آن هم ربطی بـه کفایـت یـا اثـر صـلیب      

گـردد و صـحبت    ندارد. ابهام کلی در مورد فرضیه کفاره بـه طـرح آن بـر مـی    

کردن در مورد طرح کفاره بدین معنی است که نخست باید طراح آن را تعریـف  

کسی براي اولین بار کفاره را طراحی نمـود؟ وقتـی کـه مـا در بحـث      چه  .کنیم

راجع به عهد، نگاهی به عهد ازلی کردیم، به عهد رهائی رسیدیم و گفتیم کـه از  

در توافق کامل بودنـد.   نجاتالقدس در مورد آفرینش و  ازل پدر و پسر و روح

ه خـدا  کنـد، یعنـی در مـورد نقشـ     وقتی کتاب مقدس از نقشه نجات صحبت مـی 

کنندة نقشه نجات است. خدا است که عیسی  کند. خدا طراح و ترسیم صحبت می

چـرا خـدا   «شود:  مسیح را به جهان فرستاد. یک سؤال دیگر در اینجا مطرح می

  »این کار را کرد؟

آیا خدا این کار را انجام داد تا نشان دهد خدائی است که پایـان کـار را در   

چیـز نیسـت؟ ایـن کـار را انجـام داد کـه بگویـد        واقف به همـه  و داند  آغاز نمی

کنند؟ چونکه آگـاهی او همیشـه محـدود بـه      دهد که مردم چکار می اهمیتی نمی

دهنـده بـه جهـان     مـن یـک نجـات   «گوید:  الوقوع مردم است و می گزینش محتمل

خـواهم هفـت میلیـون     ام، دیگر کاري به کار جهانیان ندارم و اینک مـی  فرستاده

ــده را د ــد دارم عــده  ســال آین ــزنم. امی ــدم ب ــائین ق ــاال و پ اي از آن  ر بهشــت ب



288  دھابنیا

دانـم کسـی در اثـر قربـانی شـدن       مند شوند ولی در واقع نمی دهنده بهره نجات

اطـاق  «ولی همان پسـر محبـوب خـدا در    » شود یا نه. پسر محبوبم رستگار می

چ در دعایش به کسانی که خدا به او داده بود اشاره کرد  و گفت هـی » طبقه باال

شوند... و شاید حتّی یهودا اسخریوطی که آدم شریري بود.  یک از آنها گم نمی

گوسـفندان مـن آواز مـرا    «بله؟!! بله، از ازل چنـین مقـدر بـود و عیسـی گفـت:      

کنند و مـن بـه آنهـا حیـات      شناسم و مرا متابعت می شنوند و من آنها را می می

هیچکس آنها را از دسـت مـن   دهم و تا به ابد هالك نخواهند شد و  جاودانی می

توانـد از   نخواهد گرفت. پدري که به من داد از همه بزرگتر اسـت و کسـی نمـی   

بنابراین مسیح آگاهی کامل داشت که اینک براي عرضه  1»دست پدر من بگیرد.

یک قربانی نهائی به جهان آمده است، آمده اسـت تـا کـار رسـتگاري را بـراي      

داند وارد شدن به ایـن   فرجام برساند و می کسی که خدا به او سپرده است، به

اي نیست. مشـکل ایـدة رهـائی فرضـی اینسـت کـه عیسـی         مرحله عمل بیهوده

توانست براي همه کس و براي هیچکس قربانی شود و طبعاً ایـن فـرض بـه     می

آید که مرگ مسیح بر صلیب کاري بیهـوده بـوده اسـت. بـدین دلیـل       وجود می

خدا به صـلیب نگـاه کنـیم و    ماهیت آگاهی کامل از کنم با  است که من تأکید می

آن را تعریف کنیم. اگر خدا کفاره را طراحی کرده است، اگر خدا رسـتگاري را  

طراحی کرده است، آنگاه شما انتظار چه کاري را دارید؟ آنچه کـه مـن انتظـار    

هاي خدا است. من ایمان دارم که تأثیر صلیب تا بدان پایـه کـه    دارم تحقّق طرح

  منظور خدا بوده است، تحقّق یافته است.

هاي الهیاتی بودیم، یکنفـر از رهبـران معـروف     وقتی که ما درگیر این بحث

من بسیار خوشحالم کـه  «مسیحی در پایان جلسه با ذوق و شوق فراوان گفت: 

ها انسان گم شدند و مـا هنـوز    بندي رسیدیم، زیرا میلیون سرانجام به این جمع

گیـري   مـن هـم از ایـن نتیجـه    «من به او گفتم: » نرسیده بودیم.بندي  به این جمع

خیلی خوشحالم و مطمئنم که خدا هم کار ما را پسندیده است ولـی بـاور کنیـد    

توانم فکر کـنم کـه    حتّی یکنفر هم گم نشده است، زیرا حتّی براي یک لحظه نمی

طرح و نقشۀ نهائی رستگاري خدا کـه شـامل مـا هـم شـده اسـت، موکـول بـه         

                                                      

  30ـ27:10یوحنا  .1
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هاي ما باشد، بلکه تماماً متکی به  گیري امروز ما و اثرات آن زائیده تالش تیجهن

بله موضوع اینست و نجات در نهایت کار خدا است، نه کـار انسـان   » خدا است.

من شـبان  «و طرحی است که خدا از ازل آن را ترسیم کرده است. مسیح گفت: 

مسیح در اینجا » نهد. می نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان

خواهـد از منـافع صـلیب     گوید هنوز هم فرصت باقی است و هر کس که می می

برخوردار شود، مطمئناً به او عرضه خواهد شـد، ولـی گرچـه ایـن مـورد هـم       

قدري مبهم است، چونکه ما در مورد عرضه جهانی انجیل صـحبت کـردیم، بـه    

  ان شمول نیست.تعبیر دیگر عزیزان، مژدة انجیل و نجات، جه

شود. منافع کفاره تنها به کسانی تعلـق   اثرات کفاره به همه کس عرضه نمی

هاي کفاره تنها متعلـق بـه کسـانی اسـت کـه در       اند. بهره گیرد که توبه کرده می

ایمان به آن واکنش نشان دهند. عادالنه نیست بگوئیم خدا بدون هیچ تبعیضـی  

جود دارد. ولی وقتی مسئله مربـوط بـه   آمرزد. بله، چنین شرایطی و همه را می

 ؟آید کـه چـه شـرایطی الزم اسـت     شود، این سؤال پیش می فرضیه گزینش می

الهیات اصالحی از دیدگاه تاریخی معتقد است شما باید باور داشته باشـید کـه   

اید، ولی حتّـی ایمـان شـما هـم هدیـه خـدا اسـت.         منافع صلیب را بدست آورده

ر رابطه با ین طـرح ازلـی و اعـالم نجـات انجـام داد،      بنابراین آنچه که عیسی د

ریشه در تاریخ دارد و هر کسی که مسیح بخـاطر او مـرد نجـات یافتـه اسـت.      

هر شخصـی کـه مسـیح بخـاطر او مصـلوب شـد،       «بگذارید دوباره تکرار کنم: 

نجات یافته است، زیرا بر اساس ایمان اصالح شدة پروتستان که من در اینجـا  

کــنم، عیســی فقــط بخــاطر  اي اعــالم مــی تضــمین و پشــتوانه آنــرا بــدون هــیچ

برگزیدگان مرد. او براي همه کس نمرد. و اینجاست کـه مـردم از شـنیدن ایـن     

گویـد   منظورت چیست؟ کتاب مقـدس مـی  «گویند:  شوند و می سخن ناراحت می

مسیح بخاطر جهانیان مرد، او نه تنها بـراي مـا مـرد، بلکـه بخـاطر گنـاه تمـام        

بله، درست اسـت او بـراي تمـام مـردم در تمـامی جهـان مـرد.        » مرد. جهانیان

تعریف کتاب مقدس از جهان اینست کـه عیسـی تنهـا بـراي یهودیـان نمـرد. او       

براي پارتیان و کارتاژیان و هر امت دیگري مرد. او براي مردم مرد، اعم از هر 

انی کـه انتخـاب   اي و زبانی. او براي همـه مـرد ـ تمـام کسـ       نژاد و قوم و قبیله

اند. آیا این بدین مفهوم است که او براي غیر برگزیدگان نمرد؟ بله، درست  شده

است. او براي شیطان نمرد. بله، درسـت اسـت، چـون شـیطان کـه آدم نیسـت.       
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گـویم   مسیح براي آنانکه برگزیده خدا از ازل نبودند، نمرد. و اینست که من مـی 

 TULIPدر  Lی اســت ... و حــرف یــک معــرف آزمایشــگاه TULIPاز یــک نظــر «

گوینـد   شنوم مردم می اند). وقتی می (آنانکه انتخاب نشده» معرف سایرین است

که فساد و تباهی عمومی را قبول دارند ولی معتقد بـه کفـارة محـدود نیسـتند،     

قیـد و   گویند معتقد به گزینش بـی  شوم، و بدتر اینکه وقتی می خیلی ناراحت می

اینسـت کـه خـدا از ازل بـدون هـیچ قیـد و شـرطی و        شرط هستند منظورشان 

توجه به انتخاب شما در آینده، همه را براي نجات و رستگاري انتخاب کرده  بی

آینده به این مورد خواهم پرداخت اما آنچه را که الزم است  گفتاراست. من در 

 بایـد  در اینجا گفته شود اینست که خدا چنین مقرر کرده است و آنانی را که می

گویند اینرا قبول دارند و در عـین   نجات یابند از ازل معین کرده است. مردم می

توانیـد مـورد اول را قبـول داشـته      حال کفارة محدود را قبول ندارند. شما نمی

باشید و مورد دوم را رد کنید. ساده است چونکه اگـر شـما معتقـد باشـید کـه      

ا و فـیض او در ازل  آمیـز خـد   گزینش مشروط نیست و ریشه در مشیت شفقت

دارد و نگاه شما به آن بـه عنـوان بخشـی از طـرح و نقشـه خـدا باشـد، آنگـاه         

متوجه هدف صلیب خواهید شد، نه ارزش صلیب. مجدداً بگویم که ما در بیـان  

کنیم، ولی نقشه و طرح و هدف  گسترش جهانی ارزش صلیب خیلی تندروي می

برخی از ایـن تـودة سـاقط شـدة     من بر آنم که «گوید:  اصلی اینست که خدا می

کـنم: پسـرم را بـه جهـان      ها را نجات دهـم، و از ایـن طریـق شـروع مـی      انسان

کنـد و آنچـه را کـه الزم اسـت      فرستم. و او الزامات عدالت مرا برآورده می می

براي اعمال نجـات و رسـتگاري مـن بـراي کسـانیکه آنهـا را از ابتـداي جهـان         

براین صلیب بخشی از نقشه ازلی نجـات خداونـد   بنا» دهد. ام، انجام می برگزیده

ها که خدا مقـرر کـرده    است، و نقشه و طرح خدا است براي آن دسته از انسان

است از طریق صلیب مسیح نجات یابند. این تسلی و دلگرمی بزرگـی بـراي مـا    

ها است که مسـیح بیهـوده نمـرد و آنچـه کـه الزم بـود انجـام دهـد، در          انسان

  ال رسانید.رسالت خود به کم



  بخش پنجم



  

  سی و یکمگفتار  

  فیض عمومی

خواهیم به یک بخش کامالً جدید از الهیات سیستماتیک بپردازیم و  اینک می

نـامیم. شـاید    مـی  Soteriologyاي از علم الهیات است کـه آن را   آن زیر مجموعه

ه این کلمه براي بسیاري ناآشنا باشد، چونکه کاربرد روزانه نـدارد و یـک کلمـ   

معمولی نیست که در کلیسا به کار رود، اما عبـارت بسـیار مهمـی اسـت زیـرا      

از زبـان   "Soteriology"شامل موضوعاتی وابسته به نجـات مـا اسـت. عبـارت     

این فعل در عهدجدید یونانی  .آمده است "Sozomai"یا  "Sozo"یونانی و از کلمه 

 »دهنده = نجات "Saviorواسم معنی کلمه  "= نجات دادن "Tosaveمعادل است با 

را از آن دو کلمـه داریـم    Soteriologyباشد. بنابراین ما عبارت  می "Soter"کلمۀ 

نجـات آمـده اسـت، از آن    از  ناي است که هرگاه در کتـاب مقـدس سـخ    و کلمه

کند. ما به استفاده از کلمه  استفاده شده است و نجات را به چند طریق معنی می

Salavation" در عبارت نهائی رهائی توسط خدا و شـامل شـدن در   یا  "= نجات

ایـم، ولـی در کـالم خـدا      نقشه نجات که از ازل طراحی شده است، عادت کـرده 

اشاره » نجات«تواند مفاهیم مختلفی داشته باشد. کلمه  نجات توسط خداوند می

به اقدامی است به منظور رهانیدن کسی از یک شرایط وخیم یـا مصـیبت بـار.    

د، پـس شـما   یـ ا کرد شفا یافتـه  یک مرضی که زندگیتان را تهدید می اگر شما از

ایـد، پـس شـما نجـات      اید. اگر از اسارت در میدان جنگ رهائی یافته نجات یافته

اید. رهائی از هر مصیبتی از دید کتاب مقدس نوعی رستگاري اسـت و آن   یافته

  خواهیم مورد بررسی قرار دهیم. یک موضوع مهم است که می
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ر اینجا مفهوم نهائی نجات، رهائی ما از مصیبت بزرگی بدست خداوند اما د

و آن مصیبت عظیم عبارتست از در معرض خشم خـدا قـرار گـرفتن در     ،است

بنـابراین خـدا در عـین     .ایـم  ي و ما از آن مصیبت عظیم رهائی یافتـه داورروز 

  یم.ا یافتهاو نجات  ازکسی است که  هم نجات دهنده است و هم حال

وقتی که ما به مطالعۀ موضوع رسـتگاري   Soteriologyاینک در مبحث  ولی

پردازیم، کانون توجه ما (بخصوص در الهیات اصالح شـده) مفهـوم فـیض     می

  است.

کـوور  رآید وقتی که در هلند دانشجو بـودم، اسـتاد مـن دکتـر ب     خاطرم می

نی گفت مفهوم وجودي الهیات فیض است و مفهوم وجودي اخالقیات، قدردا می

است. و او معتقد به ارتباط آن دو از آغاز تا انجام مرحلـه رسـتگاري خداونـد    

دریافـت   قّستحبود و این چیزي نیست که ما بتوانیم آن را بدست آوریم و یا م

ایـم. ولـی وقتـی مـا      آن باشیم، ولی آن را از ناحیه شفقّت و محبت خدا دریافته

اید در نظـر داشـته باشـیم    ه بککنیم، نخستین چیزي  راجع به فیض صحبت می

تمیز بین فیض و عدالت اسـت. عـدالت مـوردي اسـت کـه براسـاس اسـتاندارد        

کنـیم بـه نـوعی     شود. معموالً هرگاه ما صحبت از عـدالت مـی   خاصی اعمال می

این مورد  ،نویسد رهائی می و وقتی که پولس رسول در مورد ،اندیشیم عمل می

یـافتیم،   یله اعمال خودمـان نجـات مـی   کند که اگر ما به وس را بسیار روشن می

نشـانه   ،آنگاه نجات ما از فیض نبود، ولی چونکه نجات ما از ناحیه فیض اسـت 

هاي  ولی عادل بودن مرتبط است با کسب شایستگی .ستیاینست که از اعمال ن

و شایسـته دریافـت آن    مسـتحقّ کـه  فیض موردي است  ،خاص، و برعکس آن

دهد. موردي است که خـدا در   مجاناً به ما می نیستیم. فیض چیزي است که خدا

آوریم مکالمه خدا را با موسـی کـه در    عطاي آن هیچ نوع تعهدي ندارد. بیاد می

رحم خواهم فرمود بـر هـر کـه رحـم     «رساله پولس به رومیان نقل شده است: 

همیشه حقی ویـژه خـدا    فیض 1»مایم.نفت خواهم نمود بر هر که رأفت و رأ مکن

                                                      

 15:9رومیان  .1
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کنیم که خـدا چیـزي    الزامی نیست ولی اکثر ما انسانها تصور میاست و هرگز 

گوئیم اگر خدا واقعاً نیکو است پس باید زندگی بهتـري   به ما بدهکار است و می

  براي ما فراهم سازد.

هرگاه چنین تصوري از خدا داشته باشـیم و او را مـدیون خـود بپنـداریم،     

کنـیم، زیـرا    عدالت اندیشه میبلکه در حوزه  ،اندیشیم دیگر در حوزه فیض نمی

که فیض هیچگاه تعهد نشده است. و حتـی اگـر خـدا فـیض خـود را بـه کسـی        

ارزانی بدارد و دیگري را از آن محروم کند، باز هم این خود فیضـی اسـت بـه    

نفر اول و چون خدا نسبت به او فیاض اسـت، بـدین مفهـوم نیسـت کـه الزامـاً       

ا در اینجا نه دربارة تعهد و نه دربـاره  نسبت به دیگري هم فیاض باشد، زیرا م

  حبت است.مکنیم، بلکه صحبت ما از منبع قدرتمند شفقّت و  عدالت صحبت می

بنابراین تعریف کهنی که از فیض شده است اینسـت کـه: فـیض عبـارت از     

ست که نه شایسته آنیم و نه تحصیل کردنی است. هرگـاه خـدا   االتفات خاصی 

ر شایسـتگی خـود   بنـاب آمیزي داشته باشد و ما نیز  نسبت به ما رفتار مسالمت

شـود.   ادعائی بر آن رفتار نداشته باشیم، اینجاسـت کـه صـحبت از فـیض مـی     

وري که ما بر فرضیه فیض داریم، نخسـتین کـار مـا    راکنون در الهیات و در م

است. فیض عام بدین دلیـل عـام نامیـده     »خاص«و فیض  »عام«تمیز بین فیض 

و عمومی است و اشاره به فیضی است که خدا بـدون هـیچ   شود که جهانی  می

ت و رحمتـی کـه خـدا در    قّیضی به همه مردم جهان ارزانی داشته است. شفعتب

انسان روا داشته است با فیض خاص رسـتگاري و نجـات متفـاوت اسـت.      حقّ

  ایم. بنابراین فیض عام عبارت است از فیضی که همگی ما از آن برخوردار شده

گویـد کـه    کند مـی  ل وقتی کتاب مقدس از مشیت خدا صحبت میبعنوان مثا

بارد. حـال کمـی در ایـن مـورد بیندیشـید.       باران بر عادالن و شریران یکجا می

ن چقدر بـراي مـا انسـانها    یهائی خاص و مع بیندیشید که نزول باران در دوره

  اند. محصوالت کشاورزي ما وابسته به باران .مفید است

 .کـنم  چشم خود دیدم فراموش نمـی  ارا که در فلوریدا بمن هرگز مصیبتی 

خشکسالی موجب شده بود که تمـام درختـان خشـک شـوند و سـرانجام ایـن       
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ال، آتـش گرفتـه و تمـام نـواحی جنگلـی در      عدرختان چون یک منبع قابـل اشـت  

هاي دیگـري   معرض نابودي قرار گرفتند. مردم شهر را خالی کردند و به مکان

دیـدیم کـه    سـوزي سـاکن بـودیم و مـی     هاي محل آتش نزدیکیرفتند. ما هم در 

ب برحسـ من سرانجام باران شروع شد. کردند.  مردم براي نزول باران دعا می

ر ناگهـان  هـا اتفاق در یک دورة مسابقۀ گلف شرکت داشتم، در هنگام صرف نا

میـدان گلـف وارد    بـه دیدم سر و صداي زیادي بلند شد و مردم با داد و فریاد 

آنها در اثر باران کامالً خیس شده بـود زیـرا چنـان رگبـاري      هاي لباس شدند.

شروع شده بود که هیچگاه در طول زندگیم نظیر آن را ندیده بودم. گلف بازها 

رفتنـد از   مـی  میـدان شروع به هورا کشیدن نمودند! درحالیکه معموالً وقتی بـه  

یـن خشکســالی  هـواي نامسـاعد و طوفـانی گالیـه داشـتند، ولـی ایـن بـار در ا        

آمد فریاد شادیش  ی بود که بر سر هر کسی میتمنعوحشتناك، هر قطره باران 

  رفت. به آسمان می

دانیم، و در کتاب مقـدس آمـده    مت خدا مینعباران چیزي است که ما آن را 

ما در شهر خود شبارد. شاید  یکجا می انو شریر نمت بر عادالنعاست که این 

ن و متعهـد بـه   کی از این کشاورزان شخصی متدیشناسید. ی دو کشاورز را می

و یکی دیگر هم شخصی کافر و دهري است و مطلقـاً کـاري    ،امور خدائی است

اران ببه خدا ندارد. ولی هر دوي آنها براي محصوالت کشاورزي خود نیازمند 

کنـد، بنـابراین هـر دو از     هستند و خدا هم در نیکوئی خود زمین را سیراب مـی 

شوند. و این نه بخاطر اینست که خـود تحصـیل کـرده     مند می بهره ارانبمنافع 

اران محصـوالت آنهـا را   بـ باشند و نه بخاطر اینست که شایسته آن هستند که 

بـارد، بـر شـریران نیـز      آبیاري کند، ولی باران خدا همانطوریکه بر نیکـان مـی  

فاده مشکل در اینجاست کـه معمـوالً شـریر هـم از آن چیـزي اسـت       امابارد.  می

  .نیکوکند، که شخص  می

اي است به شفقّت خدا و نعمـاتی اسـت کـه خـدا      هرحال فیض عام اشاره به

  دهد، اعم از اینکه ایماندار و بی ایمان باشند. مجاناً به انسان می

هـاي فراوانـی    کنـیم. مـا از رحمـت    اران صـحبت نمـی  بـ ما در اینجا تنها از 
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از طریـق   کـه د و حتـی کسـانی   کنیم که انسـانها از آن برخوردارنـ   صحبت می

هاي فراوان خدا  باشند. ما ناظر رحمت رستگاري شخصی با خدا در ارتباط نمی

ت، نظم و بقیه چیزهائی که براي زنده ماندن هستیم: اهداء زندگی، سالمتی، امنی

و نگهـداري مخلوقـات خـود،     حفـظ باشند که خدا بـراي   الزم داریم، اموري می

خدا انسان را بطور کلی نابود نکرد، او امروز  ،قوط آدمکند. بعد از س تأمین می

هـاي زیـادي در سـطح     کند. ما امروز شاهد پیشـرفت  هم انسان را محافظت می

باشیم و این بخاطر تأثیري است که فـیض خـدا بـر انسـان و      زندگی انسان می

دانـم کـه همگـی انسـانها در ایـن جهـان از یـک         زندگی او نهاده است. مـن مـی  

د مساوي زندگی برخوردار نیستند. در آمریکا نیـز همـه کـس از یـک     استاندار

استاندارد مساوي زندگی برخوردار نیست، ولی در عین حال سطح زنـدگی در  

هائی است که مـردم بـا    هاي جهان و بخش آمریکا بسیار باالتر از سایر قسمت

هـا   تی در آن قسـم کنند،. با این وجود حتّ زندگی می فالکتفقر و مسکنت و در 

هـاي   هـاي گذشـته پیشـرفت   نرقهاي زندگی نسبت به  از جهان توقّعات و ارزش

تـر و   است. بنابراین با گذشت زمان زندگی نسبت به گذشته آسان زیادي کرده

  بهتر شده است.

نـه تنهـا ترقـی سـطح زنـدگی و آسـان شـدن         مجـانی هاي این فیض  نشانه

علمی در سـطوح مختلـف   که در حیطه  است اي العاده زندگیست بلکه جهش فوق

به وجود آمده است، و همچنین نفوذ کلیسـاي مسـیح در جهـان نسـبت بـه دو      

دانیـد کـه ایجـاد     خدا است. این را می مجانیاي از فیض  هزار سال پیش، نشانه

ی از کلیسا و جوامع مسیحی است. همچنین ایجاد خها یک جنبش تاری م خانهییت

اي از کلیسـا بـود کـه     رقـه جاخیـر،  هـاي فرهنگـی قـرون     ، جنـبش ها بیمارستان

ها فراهم نمـود، و تمـام ایـن مـوارد      هاي علمی را در بسیاري از زمینه پیشرفت

ناشی از عملکرد مسیحیانی بود که مسئولیت خود را بـه عنـوان یـک مسـیحی     

اي هستند که خدا به ما  پذیرفته بودند مبنی بر اینکه جانشین خدا در این سیاره

  ا محافظت کنند.داده است تا زمین ر

اگر ما بخواهیم نموداري از نفوذ تاریخی کلیساي مسیح در جوامع بشـري  
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هـاي   توانیم به نفوذ کلیسا در قانون، اخالقیات، فرهنگ و زمینـه  نشان دهیم، می

مختلف دیگر اشاره کنیم، و آنگاه مشاهده خواهیم کرد برعکس آنچه که برخی 

به زندگی بر روي ایـن سـیاره ارزش    گویند، نفوذ دینی در جهان بطور کلی می

هـاي شـایانی دسـت     بخشیده است و جهان در اثر نفوذ مسیحیت بـه پیشـرفت  

  یافته است.

همیشه از کلیسـا و   کهدلیل این ادعا چیست؟ یکی از دالیل این نفوذ اینست 

مردم دعوت شده است مسیح را تقلید کنند، آنچنانکه مسیح از خدا تقلید کـرد و  

انـد از خـدا تقلیـد کننـد.      یان در مسیح زندگی کننـد، دعـوت شـده   چنانچه مسیح

اینست مفهوم آفریده شدن به شباهت خدا. اگر خدا نگران فیض عمـومی اسـت،   

، پـس مسـئولیت مـا چیسـت؟ او مـا را      باشد نیز مینگران رفاه اجتماعی انسان 

خوانده است که چون خـودش نگـران رفـاه اجتمـاعی انسـان باشـیم. درواقـع        

گوید اگر همسایه تو برهنه است (حتی دشمن تو) او را بپوشان، اگـر   میعیسی 

گرسنه است، او را غذا بده، اگر تشنه است، او را آب بده و اگر زندانی است بـه  

مالقات او برو و اگر بیمـار اسـت بـه عیـادت او بـرو و او را تیمـار کـن. و مـا         

در ل سامري نیکو ثَه مگوید (ب بینیم که عیسی نمونه بارز آنچه هست که می می

مراجعه فرمائید) و نشان دهندة امتیازي است که عیسـی  دهم  لانجیل لوقا فص

براي کلیسایش قائل شده است که نه تنها نگران فیض خـاص بشـارت باشـند،    

بلکه نگران فیض عام و رفاه اجتماعی انسان باشند. آنچه که یعقوب بـه عنـوان   

  زنان است. مواظبت از یتیمان و بیوه ،ندک الزمۀ مذهبی بودن بدان اشاره می

خواهم به نشانه دیگري از فیض عام اشاره کنم. در طی این صـد   اکنون می

سال اخیر شکاف عظیمی در بین جوامع مسیحی شکل گرفته است، این بحـران  

با ظهور الهیات آزاد در اوائل قرن نـوزدهم بـه وجـود آمـده اسـت، و آن نفـی       

اکره، انکـار رسـتاخیز   بـ کـار متولـد شـدن مسـیح از     گسترده ایمان مسیحی، ان

. آنهـا درگیـر   اسـت  مسیح، انکار رستگاري، انکـار الوهیـت مسـیح و نظـایر آن    

اند و با این وجـود   اند چونکه اساساً مسیحیت تاریخی را نفی کرده بحران شده
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سـازند و داراي   دارنـد و کلیسـاهاي عظـیم مـی     هـا  بانکمیلیاردها وجه نقد در 

هــاي زیـادي بــراي بقــاي خـود و کســب وجهــه اجتمــاعی    ت و برنامــهتشـکیال 

کنند، و مدعی هسـتند   هاي جدیدي براي کلیسا طراحی می باشند. آنها برنامه می

 بشردوسـتانه کننـد، آنهـا بـه امـور      که براي توسـعه رفـاه اجتمـاعی کـار مـی     

. نماینـد  پردازند و توجه خود را بجاي بشارت معطوف به رفاه اجتماعی مـی  می

روید! کلیسا هنوز هم درگیر نتند «گویند:  و در اینجاست که مسیحیان اصیل می

ل آشتی انسان با خدا است، و ما باید کوشش خـود را در ایـن مـورد دو    عضم

و » کنیم تا اثري که جناح لیبرال برایمان انسانها نهاده است خنثی نمـائیم.  ربراب

گوینـد:   مسیحیان بشارتی مـی  آید که این جدائی غیرطبیعی موقعی به وجود می

ها! رفاه اجتماعی، نگرانی در مورد رفاه اجتماعی انسـان!؟ ایـن یـک     چه حرف«

نهـاي گـم شـده و    جاموضوع لیبرالی است، یک برنامه لیبرالی است، نگرانی ما 

ولی اگر مسیح ایـن  » آشتی دادن آنها با خدا است، نگرانی واقعی کلیسا اینست.

چونکـه  » بـر سـرتان ویـران بـاد!     دوکلیساهاي هـر : «گوید حرفها را بشنود می

کلیسا نه تنها براي فیض خاص خوانده شده است، بلکـه بایـد در حـوزه فـیض     

کند و این بدین معنی است کـه مـا مسـیحیان بایـد نگـران فقـر،        خدمتعام نیز 

ـ   سـرپناه و پوشـاك    ،ه زنـدگی انسـانها از قبیـل غـذا    گرسنگی و نیازهـاي اولی

. بخـاطر دارم وقتـی کـه ایـدز     یمو به نیازهاي آنهـا برسـ   مشهمنوعان خود با

گفتند هـیچ اقـدامی    کردند مسیحی هستند، می عا میاي که اد شیوع پیدا کرد، عده

چرا این «گفتم:  کنند و من می و حمایتی از کسی که مبتال به ایدز شده است نمی

اي  ال شـریرانه چونکه ایدز حاصل و نتیجه اعمـ «گفتند:  و آنها می» گوئی؟ را می

ال به ایـدز  تبمتوانیم شخصی را که  چون اعتیاد و روابط جنسی است و ما نمی

 کـه صبر کن ببینم، اگر شما کسی را ببینید «من گفتم: » شده است حمایت کنیم.

ــه  ــی در چال ــروح و زخم ــت    مج ــاً از او عل ــت، قطع ــاده اس ــقوطشاي افت را  س

او را از چاله بیـرون بیاوریـد و    دارد که ت مسیح شما را وا میحبمپرسید،  نمی

ري نیکـو  متوانید برایش انجام دهید و ایـن همـان داسـتان سـا     هر کاري که می

هیچ کسی شایسته شفقّت خداونـد نیسـت، مـنهم شایسـته نیسـتم. اگـر       » است.
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کلیسا را ندارد، پـس مـنهم    حمایتشایستگی  ،کسی که مبتال به ایدز شده است

ا همۀ ما از رحمت و شفقّت خداوند براساس فیض ندارم، و شما هم ندارید. زیر

ایم. و بخصوص بعضی از ماها که فیضی غیرمعمولی یا فیض  مند شده او بهره

باید آخرین کسانی در دنیا باشـیم کـه از فـیض     می ،کنیم خاصی را دریافت می

  مند شویم. عام خداوند که به همه کس اعطاء شده است، بهره

دان اشاره کـنم کشـمکش بزرگـی اسـت کـه در      خواهم ب نکته دیگري که می

تواننـد دسـت در دسـت دیگـران      کلیسا آغاز شده است. چه وقت مسیحیان مـی 

 1بگذارند و شانه به شانه با کافران یا مذاهب رقیب کار کنند؟ فرانسـیس شـافر  

شـود، مسـیحیان بایـد همـراه بـا       زمانی گفت وقتی که صحبت از فیض عام می

در میدان جنگ همرزم شوند. شما که سـنگ حقـوق    دیگران که مسیحی نیستند

زنیـد، قبـل از اینکـه شـکایتی بـر زبـان آوریـد آیـا کـارت           بشر را به سینه می

کنـد،   عضویت کسی را که در کنار شما ایستاده است و بـا شـما همزبـانی مـی    

کنید؟ در اینجا صحبت از فیض عام است و من در اینجـا شـانه بـه     بررسی می

ایستم. اگر شیطان پرسـتان نگـران زنـدگی کودکـان تولّـد       شانه نسل جدید می

شوم زیرا  ایستم و با آنها همصدا می باشند، من شانه به شانه آنها می نیافته می

توانیم دست مردم افتاده را بگیریم و از  تنها در محدودة فیض عام است که می

  آنها حمایت کنیم.

نه به شانه اعضاء فرقـه  ولی اگر صحبت از مراسم عبادي باشد، آیا من شا

پرسـتان   یـایش بـت  کنم؟ و یا در مراسـم ن  ایستم و عبادت می پرست می شیطان

کنم زیرا عبـادت و پرسـتش مـن در قلمـرو      نم؟ خیر! من چنین نمیک میشرکت 

فیض خاصی قرار دارد. بنابراین الزم است که ما فرق بین فیض عام و خـاص  

  را درك کنیم.

حبـت خـدا اسـت. مـا در     مزه بدهـد مربـوط بـه    مورد آخر، اگر وقت ما اجا

بینـیم کـه پـولس رسـول بـه نقـل از عهـد عتیـق          رساله به رومیان باب نهم می

                                                      

 Francis Schaeferـ 1
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آینـده   گفتـار (در  1»یعقـوب را دوسـت داشـتم امـا عیسـو را دشـمن      «گوید:  می

اي در  کننـده  بینیم بیانیه گیج مفصالً در این مورد صحبت خواهم کرد). اینک می

مورد تأئید و  یعقوب ، بدیهی است که سخن بر سر اینست کهاین آیه آمده است

مـا   لیفورزیدن به عیسو؟ پس تک دشمنیاست ولی چرا  تهحبت خدا قرار گرفم

دارد چیسـت؟   سـت مـی  وبا این ایدة عمومی که خدا همه کس را بدون استثناء د

، خدا همه کس را بدون تبعیض قائل شـدن و اسـتثناء دوسـت نـدارد و در     البته

حبـت کریمانــه خــدا و محبتــی کــه موجــب  مجاسـت کــه مــا بایــد فــرق بــین  این

از یـک کلمـه    Complacencyشـود را تشـخیص دهـم. کلمـۀ      خوشنودي خدا می

 ،اسـت  Complacentوید یکنفـر  شن می وزامرشما  قدیمی مشتق شده است. وقتی

دانیـد کـه خـود را برتـر از      منظور اینست که طرف از خود راضی است، و مـی 

ورزد. ولی مفهـوم امـروزي ایـن کلمـه در      داند و به طریقی تکبر می میدیگران 

کند. محبت کریمانه مربوط است به محبت عامی کـه   مورد خدا مصداق پیدا نمی

باشـد. از ایـن دیـدگاه     توجه او به رفـاه عمـومی انسـان مـی     آن در خدا است و

م بگـوئیم کـه   تـوانی  توان گفت که خدا همه را دوست دارد، از این دیدگاه مـی  می

کند نفس و زندگی را عطا  افشاند. او هوا را عطا می نور خود را بر همه کس می

پروراند. ولی محبت خدا بـه خـودش    کند و همه کس را بی هیچ تبعیضی می می

اش. محبتـی کـه عمـدتاً متمرکـز بـه پسـر        دهنـده  مربوط است به محبـت نجـات  

به کسانی کـه در مسـیح    ،ي محبت خدا به مسیحراش عیسی شد و سرشا یگانه

ی خدا محبت مخصوصی نسبت به نجات یافتگـان دارد  نعید جریان یافت. نهست

شود بـه بخـش دیگـري از     یه مردم دنیا ندارد. این مربوط به میبقکه نسبت به 

انگیـزي   اوت بین فیض عام و خاص خدا، زیرا در کتاب مقدس موارد اعجـاب تف

ا در مرحلـۀ رسـتگاري آن را تجربـه    ه مـ کـ در رابطه با محبت خدا وجود دارد 

  کنیم. می
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  سی و دومگفتار 

  گزینش و تباهی

و در «خوانیم:  ا باب دوم میقهمه ساله ما داستان کریسمس را از انجیل لو

گشـت کـه تمـام ربـع مسـکون را       رسـطس قیصـر صـاد   غآن ایام حکمی از او 

 ،ن تولّـد عیسـی  ا با بیان این جزئیـات تـاریخی در داسـتا   قلو» نویسی کنند. اسم

تـرین   نماید کـه یکـی از قـوي    توجه ما را معطوف به قدرت قیصر آگوستین می

رهبران دنیاي باستان بود. وقتـی کـه حـاکمی چـون قیصـر آگوسـتین حکمـی        

کـه تحـت حکومـت روم     یکه براي هر کس بودد، آن حکم فرمانی رک صادر می

یـک مـدرك تـاریخی    ا از بیان این داستان ارائـه  قزیست مطاع بود. هدف لو می

بقیـه  مبنی بر تولّد عیسی مسیح در بیـت لحـم یهودیـه اسـت. امـا بـا خوانـدن        

رسیم که مدتها قبل از اینکه قیصـر آگوسـتین فرمـانی     داستان به این نتیجه می

صادر شد که ما را به تولّد عیسی در بیت  تفرمانی در تاریخ بشری ،صادر کند

از ازل صـادر   کـه  خداي قادر مطلـق  از سوي ی استکمحو آن  ،رساند لحم می

باید در بیت لحم زاده شود. وقتی ما به ایـن مـاجرا    می سیحشد مبنی بر اینکه م

حکـم خـدا همیشـه در     و شویم که فرضیه مشـیت خـدا   کنیم متوجه می نگاه می

ماوراء و مادون احکام تمـام پادشـاهان و امپراتـوران ایـن جهـان قـائم اسـت.        

مراجعه کنیم یکی از مواردي که مـورد نظـر مـا اسـت      همچنین وقتی به الهیات

دانیم که خدا حاکم بر جهان اسـت و   زیرا می ،ت موضوع فرمان خدائی استکلی

سروري او بر جهان و کائنات براسـاس قـدرت و نفـوذ او بـر تمـام مخلوقـات       



302  دھابنیا

کنـد. خداونـد، خـداي قـادر      باشد، یعنی خدا بر کائنات حکومت مـی  خودش، می

کند و وقتی کـه او فرمـانی براسـاس اراده و طـرح      نات سلطنت میمطلق بر کائ

  ق یابد.جراء است و باید تحقّاال کند، آن حکم الزم ازلی خود صادر می

ــی     ــم. ول ــرار داری ــی خــدا ق ــل احکــام ازل ــا در کــالم خــدا در مقاب اینــک م

انگیزترین احکام خدا، احکامی هسـتند   انگیزترین و حیرت انگیزترین و نفاق بحث

نـد، و مخصوصـاً در رابطـه بـا فرمـان      نک اشاره به طـرح رسـتگاري او مـی   که 

گزینش. در اینجاست که ما با فرضیه بسیار مشکلی بنام فرضیه از پیش مقـدر  

 "Predestination"کـنم عبـارت کوتـاه     شـویم. مـن فکـر مـی     نمودن، روبـرو مـی  

ي به ایـن  ا هاي الهیاتی فراوانی را موجب شده است. پس بیائید براي لحظه بحث

  = از پیش مقدر نمودن. Predestinationعبارت نگاه کنیم: 

کنـیم،   دانیم. وقتی ما سفري را آغـاز مـی   را می "Destination"ما همه معنی 

داراي هدفی هستیم که بدانجا برسیم، مکانی که امیـدواریم بـه سـالمتی در آن    

ا قصـد داریـم   نامیم ـ مکانی که م  وارد شویم و ما هدف خود را مقصد خود می

بدانجا برویم، مقصد ما است، بعضی اوقات از این عبارت به عنوان سرنوشـت  

کنیم. شاید اشاره به سرنوشت و صحبت کردن راجع به قضا و قدر،  هم یاد می

اي الحادي باشد که ربطی به دیدگاه کتاب مقدس از مفهوم تقدیر نداشـته   نظریه

رویم، و  نهائی است که ما بدانجا می باشد. تقدیر در کتاب مقدس اشاره به نقطه

ست که از ازل توسط خداي قادر مطلق براي ما مقدر شـده اسـت.   مقصدي اآن 

نیـز مـروري    Preخواهیم به پیشوند  بنابراین با این دیدگاه از عبارت تقدیر، می

باشـد. بنـابراین کـالم خـدا از      و پیشـاپیش مـی   لداشته باشیم، که به معنی قبـ 

کند که از ازل به عنوان تقدیر مردم خودش، حکـم فرمـود.    مواردي صحبت می

سیان مراجعـه کنـیم در بـاب اول آیـه سـوم چنـین       ساگر به رساله پولس به اف

متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسـیح کـه مـا را متبـارك     «خوانیم:  می

ساخت به هر برکت روحانی در جایهاي آسمانی در مسیح. چنانکه ما را پـیش  

یاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشـیم.  از بن
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که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسـیح  

برحسب خوشنودي ارادة خود، براي ستایش جالل فیض خود که ما را بـه آن  

  »مستفیض گردانید در آن حبیب.

خواهم توجه شما را  م که مییبین را میاینک در این جمالت چندین موضوع 

  بدانها جلب کنم و مختصراً آنها را بررسی نمائیم.

کنـد،   گزینی و گزینش را معرفی می قبل از هر چیز وقتی که پولس ایدة پیش

گزینـی خـدا بـراي     کند. فرضیه پیش سه بار از برکت یافتن و برکت صحبت می

به آن نگـاه کنـد و یـا آن را     یمنف يی نبود که با دیدسختپولس رسول مبحثی 

گزینـی خـدا بـراي پـولس      لکه ننگی براي الهیات تصور کند، بلکه فرضـیه پـیش  

اي بود که احساسی متعال از خداي جالل یافته و از عظمت و ابهت رحمـت   ایده

گزینی را نوعی برکت  و فیض خدا، در او آفرید. به کالمی دیگر پولس ایده پیش

  شود. اري و امتنان ما را موجب میزاسگپحس عمیق سدید و نامید. برکتی که 

حبت صـ گزینـی خـدا    د فرضیه پیشموردر الهیات اصالح شده وقتی ما در 

نـامیم زیـرا فرضـیه     کنیم، در زبان عام و معمولی آن را فرضیه فـیض مـی   می

گزینی خدا و ژرفا و غنـاي رحمـت و فـیض خـداي قـادر مطلـق مـواردي         پیش

شویم. من  ر ایدة دیگري در کالم خدا با آنها مواجه میباشند که بیشتر از ه می

گزینی خدا جداي از برکت فکـر   ام که اگر ما به فرضیه پیش به این نتیجه رسیده

  ایم. کنیم، خود را درگیر یک کشمکش بی پایان کرده

قبل از اینکه به بحث ادامه دهیم الزم است بگویم کـالوین کـه او را سـلطان    

گزینـی یکـی از    گفـت کـه فرضـیه پـیش     دانند همیشـه مـی   علم تقدیرشناسی می

هاي مرموز کتاب مقدس است که باید با دقـت و تواضـع زیـادي مـورد      فرضیه

تواند نامفهوم گردد و چنان تحریـف شـود    زیرا سریعاً می ،رسیدگی قرار گیرد

که بر اعتبار خدا لطمه وارد کند و او را به صورت یک خداي جبار و ستمگر که 

خدائی که نجـات مـا   ـ    خود را بازیچه دست قرار داده است، نشان دهدمخلوق 

 بنـدگانش نمـوده اسـت وهرچـه بخواهـد بـر سـر        طـاس را موکول به گـردش  
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ــی ــات م ــی     یآورد. تحریف ــه بررس ــر گون ــه ه ــد ک ــدري زیادن ــت بق ــن دس از ای

طلبد. بدین جهت من  کوشش و تالش زیادي را می ه،اي با این فرضی هوشیارانه

ــابی نوشــ  ــوان   تهکت ــت عن ــدا «ام تح ــاب خ ــیده» انتخ ــراد   و کوش ــراي اف ام ب

فرضیه را نشان دهم. اگـر شـما درگیـر     نغیرمتخصص نکات دقیق و ظریف ای

، نگران نباشید، چون تنها نیستید. از سوي دیگر دگزینی خدا هستی فرضیه پیش

تـري نسـبت بـه سـایر      اي است که ارزش بررسی عمیـق  من معتقدم که فرضیه

دارد و هر چه بیشتر وارد آن شـویم بیشـتر متوجـه عظمـت خـدا و       ها فرضیه

  شیرینی فیض و رحمت او خواهیم شد.

خـواهیم   خواهم بگویم اگر مـا مـی   قبل از اینکه به این مبحث ادامه دهیم، می

گزینی خـدا بـراي    اي از پیش باید نظریه می ،در الهیات کتاب مقدس قدم بگذاریم

گزینـی را   کتاب مقدس است که ما فرضیه پـیش  زیرا در ،خودمان داشته باشیم

کنم که چیزي در دیدگاه  ایم، نه در کالوین یا لوتر یا آگوستین و اضافه می یافته

گزینی نیست که در دیدگاه لوتر نبوده باشد و چیزي در دیدگاه  کالوین از پیش

 کنم بهتر اسـت  همچنین فکر می .لوتر نبوده است که در دیدگاه آگوستین نباشد

اضافه کنم چیزي در دیدگاه آگوستین نبوده است که در دیدگاه پـولس وجـود   

دانـان تـاریخ    بینیم که ریشه این فرضیه نه در الهیات نداشته باشد. بنابراین می

ی عرضـه  نگزینـی خـدا بـه روشـ     کلیسا بلکه در کالم خدا است که نظریه پـیش 

  گردیده است.

به برکات روحانی در جایهاي ایم  گوید که ما متبارك شده پولس رسول می

آسمانی در مسیح، چنانکه ما را پـیش از بنیـاد عـالم در او برگزیـد. یعنـی ایـن       

گزینی کـه در اینجـا پـولس بـدان اشـاره کـرده اسـت بـا گـزینش مـرتبط            پیش

گزینی مترادف یکدیگر نیسـتند. هـر دو بـه یـک معنـی       باشد. گزینش و پیش می

گزینـی در ارتبـاط بـا     ی با هم دارنـد. پـیش  نیستند، گر چه ارتباط بسیار نزدیک

 ،گزینـی  فرامینی است که خدا از ازل صادر کرده است و یک نـوع خـاص پـیش   

گزینش است که مرتبط است با انتخاب افرادي خاص توسط خدا بـراي شـمول   
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تر براي شمول در نجات. اما ایدة  در مسیح و خانوادة پدر و یا به عبارت ساده

خدا از ازل نقشۀ رستگاري انسان را کشیده اسـت و از  کتاب مقدس اینست که 

همان ابتدا مردم خود را انتخاب کرده است تا وارد خانوادة خدا شوند و نجات 

  یابند.

گزینی و فرامین ازلی و گـزینش بـراي رسـتگاري     در مواردي فرضیه پیش

در مسیح اختالف عقیده زیادي وجود ندارد. تنها دو موضـوع در ایـن فرضـیه    

 آن سـوي باشند، ابهام اول اینست کـه آیـا    انگیز می د دارند که بسیار بحثوجو

نامنـد، شـامل جهـت منفـی      مـی  مردودشـدن دانان آن را  سکۀ گزینش که الهیات

اي را مقرر کرده است و برگزیده اسـت کـه    خدا از ازل عده . آیاخدا است تقدیر

کـه بـراي نجـات     هاي هستند بدین معنی نیست که عدهاین آیا  و رستگار شوند

اند و بنابراین آنها از ازل در زمرة انتخاب نشدگان یـا مـردودین    برگزیده نشده

گزینی خـدا دو   آید آیا پیش اند؟ و دراینجاست که این سؤال پیش می قرار داشته

انتخـاب خـود را    ۀجانبه است؟ سؤال دیگر اینست که خدا بر چه اساس فرضـی 

  د؟ده براي شمول در رستگاري انجام می

هائی که براي فرضیه  ترین مترادف اینک باید گفت که احتماالً یکی از متداول

توان بکار برد پیش آگاهی یا عالم به امور غیبی است. در مـورد   گزینی می پیش

که از زبان التین مشتق شده  Scienceدانید که از دو عبارت  می Pre scinceکلمۀ 

کـه   Preد و همچنـین پیشـوند   باشـ  = آگاهی = دانش می Knowledgeو به معنی 

باشــد. دیــدگاه پــیش آگــاهی یعنــی انتخــاب خــدا  معنــی قبــل و پیشــاپیش مــی

باشد که چه خواهد  ی انسان مینیع خودش پیشاپیش اوازمخلوق آگاهی براساس

کـه خـدا از ازل نـاظر کریـدور زمـان       مفهوم است بدین و کرد وچه نخواهد کرد

پـذیرد و چـه کسـی مسـیح را      ح را مـی داند چه کسی مسی است و پیشاپیش می

پـردازد کـه در    کند. و براساس آن پیش آگاهی به انتخاب کسـانی مـی   انکار می

 ،دهند. بنابراین درتجزیه وتحلیل نهـائی  زندگی خود انتخاب درست را انجام می

  کند. خودش انتخاب می آگاهی خود ازواکنش ما نسبت به پیش خدا ما را براساس
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است. به نظـر مـن نظریـه     گزینی هاي متداول پیش دیدگاهمورد فوق یکی از 

گـویم تصـور    گزینی نیست. صراحتاً مـی  ن تفسیر کتاب مقدس از پیشفوق مبی

گزینی در کتاب مقدس است، زیـرا   من اینست که مورد فوق ناقض فرضیه پیش

گویـد اینسـت    آنچه که کتاب مقدس می ،ام تا آنجا که من کتاب مقدس را فهمیده

کنیم، چونکه او نخست ما را انتخاب کرده اسـت و ایـن    خدا را انتخاب میکه ما 

گزینی کـه منحصـراً براسـاس خوشـنودي      اي است براي پیش انتخاب ما زمینه

 :گویـد خـدا   سیان مـی فسا هباشد. حال، آنچنانکه پولس در رساله ب ارادة خدا می

شنودي ارادة خود ما را پیش از بنیاد عالم در او (مسیح) برگزید ... برحسب خ«

اي از نوة کوچکم بـراي   م خاطرههخوا می حال» براي ستایش جالل فیض خود.

شما تعریف کنم. وقتی او مشغول آموختن پرستش خدا بود، یکـی از سـؤاالتی   

» تونه هر کاري را انجام بده؟ چرا خدا می«شد این بود که:  و پرسیده میاکه از 

اینست که خدا هـر کـاري   ...»  1راي جالشب« :و جوابی که به پدرش داد این بود

تواند انجام دهد. البته نه براي جالل مـا، بلکـه بـراي جـالل خـودش و او       را می

کنـد   کند و نقشه نجات و رستگاري را طراحی می گیرد و انتخاب می تصمیم می

  دهد. و همۀ این کارها را براي خشنودي ارادة خود انجام می

در اینصورت خـدا  «گویند:  اینست که مردم میایراد معمولی بر این فرضیه 

د دلیلی بر چگونگی انتخاب خـدا و  نتوان اگر مردم نمی »مستبد و خودرأي است.

ست کـه خـدا کـاري را    اد آیا بدین مفهوم نترجیح دادن یکی به کس دیگري بیاب

دهد؟ خیـر، اینطـور نیسـت. کتـاب      خودسرانه و از روي هوا و هوس انجام می

ته که اساس انتخاب خدا، خوشـنودي ارادة اوسـت. ولـی توجـه     مقدس به ما گف

نودي ارادة خدا است. هر چه کـه خـدا   شکه در اینجا صحبت از خ داشته باشید

دهـد براسـاس عـدالت و صـداقت و      هر انتخابی کـه انجـام مـی    ،کند انتخاب می

                                                      

 gworyند وگفته استکی تلفظ ترسد هرا ب= جالل gloryتوانسته دخترك نمی .1

  ـ م=مثالً جالش 



307  دھابنیا

توانـد   شخصیت و نیکوئی اوست، و در ذات خدا، بدي وجـود نـدارد. خـدا نمـی    

را  آمیـز  داند چگونه امـور شـرارت   تواند و نمی بد داشته باشد. خدا نمیانتخاب 

اش کـه براسـاس ارادة    انجام دهد. بنابراین پولس خدا را براي طرح رسـتگاري 

  کند. شکر می ،نیکویش به سامان رسانیده است

سـیان بـاب اول در رابطـه بـا فرضـیه      فسآنچه کـه پـولس در رسـاله بـه ا    

اش بـه رومیـان    تر در رساله تر و کامل بیانی گسترده گزینی نوشته بود، با پیش

انـد: ولـی بعلـت ضـیق وقـت فقـط نگـاهی         ول هشتم و نهم آمدهصبخصوص ف

کنیم. در باب نهم رسـاله بـه رومیـان     مختصر به باب نهم رساله به رومیان می

و نه این فقط، بلکه رفقه نیـز چـون از یـک شـخص     «نویسد:  آیه دهم پولس می

ا اسحاق حامله شد، زیرا هنگامی که هنـوز تولّـد نیافتـه بودنـد و     یعنی از پدر م

د نکرده، تا ارادة خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکـه  بایعملی نیک 

 “بزرگتـر کـوچکتر را بنـدگی خواهـد نمـود.     ”کننده بدو گفته شـد کـه    از دعوت

ینـک  ا “»یعقـوب را دوسـت داشـتم امـا عیسـو را دشـمن.      ”چنانکه مکتوبسـت:  

گوید اینست که خدا از ازل تصـمیم گرفـت    بینیم آنچه که پولس در اینجا می می

 عیسـو  یعقوب را رستگار کند نه عیسو را که فرزند همان خانواده بود. درواقع

دوقلوي یعقوب بود و خدا قبل از اینکه متولد شوند، قبل از اینکه هر کار بـد یـا   

داد و از  را بـه یکـی ارزانـی مـی    خوبی انجام دهند اعالم کرد کـه محبـت خـود    

  کند. دیگري دریغ می

پس چه گـوئیم؟ آیـا نـزد خـدا بـی      «دهد :  ادامه می 14سپس پولس در آیه 

کنـد زیـرا    و اینجا است که پولس یک نکته انتقادي را مطرح می» انصافی است؟

گزینی خدا نهایتـاً براسـاس انتخـاب انسـان اسـت       آنانیکه معتقدند فرضیه پیش

انتخاب خدا براساس پیش آگاهی از کسانی اسـت کـه او را انتخـاب    : «گویند می

و هیچکس تا کنون چنین ایـرادي را بـر ایـن فرضـیه نگرفتـه اسـت و       » کنند می

پولس براساس پیش بینی و احتمال وجود این ایراد در آینده آن را مطرح کرده 

قاطعیت ا پولس بو پاسخ سؤال چیست؟ » آیا نزد خدا بی انصافی است؟«است: 
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و سپس از تعلیمات عهـد عتیـق نقـل قـول     » به هیچ وجه. .حاشا«گوید:  تمام می

رحم خواهم فرمود بر هر کـه  ”گوید:  زیرا خدا به موسی می«گوید:  نموده و می

پولس به مـا یـادآوري    1»“رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم.

 ،ترتیبـی کـه اراده کنـد    ه هـر بکند که خدا براساس حقّ ویژه و انحصاریش  می

  دارد. می هفیض خود را عرض

کردم،  یاد دارید وقتی که در مورد ویژگیهاي قابل انتقال خدا صحبت میه ب

راجع به عدالت خدا صحبت کـردم و گفـتم هـر چیـز دیگـري خـارج از عـدالت،        

 ةکشـیدم و گفـتم خـارج از دایـر     فرضـی  ةانصافی است. و سپس چند دایـر  بی

شـود و گفـتم    ت قرار دارد، ولی در رحمت هم بی انصافی دیده میمرح ،عدالت

ت نیسـت. وقتـی کـه خـدا اعـالم      راراست ولی رحمت ش رارتانصافی ش که بی

اند، با این وجود از ازل  دارد که نسل انسان فاسد شده و بر علیه او شوریده می

رخـی.  دارد و عـدالت را بـه ب   دارد که رحمت را به برخـی ارزانـی مـی    اعالم می

عیسو عدالت را دریافت کرد و یعقوب رحمت را، پس هیچکـدام بـی انصـافی را    

کنـد. ولـی    ند. خدا هیچگاه مردم بی تقصیر را تنبیـه نمـی  درکن دریافتندیدند و 

کند و هیچ تعهـدي هـم    خدا همه را رستگار نمی اماکند،  مجرمان را رستگار می

نگیز در اینجاست کـه او فقـط   ا کس را رستگار کند. مسئله اعجاب هکه هم هنداد

الجرم نـه  «کند:  گیري می یک نتیجه 16آمرزد. سپس پولس در آیه  اي را می عده

و در آیـه  » کننده اسـت.  کننده و نه از شتابنده است، بلکه خداي رحم از خواهش

خواهـد   کند و هر کـه را مـی   خواهد رحم می بنابراین هر که را می«گوید:  می 18

توانـد ایـن مسـئله را بـراي مـا       ولس دیگر با چه زبانی مـی پ» سازد. سنگدل می

توضیح بدهد که زمینه انتخاب ما نه براساس تالش ما نه براساس اعمال مـا و  

  نه براساس گزینش ما است، بلکه نهایتاً براساس ارادة خدا است.
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  سی و سومگفتار  

  برتردعوت 

یض بخـش خـدا   ینـی یـا قـدرت فـ    گز د گزینش یا پیشمورهر گاه که ما در 

شـویم کـه خـدا در طـی      صحبت می کنیم، بالفاصله با این سـئوال روبـرو مـی   

دخالت خود در زندگی انسان و هدایت او به سـوي ایمـان آوردن ، چـه کـاري     

دهد؟ ما از طریق تاریخ کلیسا و تمایز تاریخی مکتـب آگوسـتینی کـه     انجام می

Semi-Pelagianگوید گزینش یک اعمال قدرت ناب از خداسـت و مکتـب    می
کـه   1

معتقد به تشریک مساعی بـین انسـان و خـدا اسـت، روي ایـن موضـوع بحـث        

که از چه نظر و  شود ایم. اما آن موضوع در نهایت به این سئوال منجر می کرده

  یابد؟ آورد و نجات می چگونه یک گناهکار ایمان می

Arminianismو  2مسکالوینی
Augustinianاز یکسـو و   3

از  Semi-pelagianو  4

سوي دیگر توافق نظر دارند که فیض یک بنیان مطلق و الزم بـراي رسـتگاري   

اي الزم اسـت و   است. فرق در اینجاست که فیض تا چه حدود و تـا چـه درجـه   

تولّد دوباره چه نقشی در رستگاري دارد ـ بخاطر داشته باشید که مـا از تولّـد    

                                                      

 578سال  ردکت اول یجانشین پاپ بند Pelagiusالجیون (مشتق از نام پشبه  .1

  )میالدي 579یا 

  مکتب فکري کالوین .2

  1609ـ 156نویس. رمیآمکتب فکري  .3

  مکتب فکري آگوستین .4
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رحلـه اول سـئوال از برگشـت    القدس یاد کـردیم ـ در م   دوباره بعنوان کار روح

گناهکار از موت روحانی به حیات روحانی است و آیا این تحـول در اثـر عمـل    

گیـرد؟ مـن بایـد بگـویم کـه تضـاد کلـی بـین          فردي و یـا جمعـی صـورت مـی    

یسم به ایـن  سیانم و آگوستانسنیسم و بین سمی پالجیانییسم و کالویناین آرمی

شـود. معنـی    ی میهتمنعریف آن دو تک روي و کار جمعی و ت یعنی عبارت دو

  آنها چیست؟

یعنی یک و عبـارت   Monاز کجا آمده است. پیشوند  Monergismحال ببینیم 

erg  انـرژي «د کار اسـت (بنـابراین ریشـه کلمـه     حاو وددر انگلیسی اشاره به «

کند که کـاري را   این کلمه اشاره به یک شخص یا کارگر می ترتیب ینداست). ب

یا سه نفر است کـه کـاري را انجـام     دواشاره به  Synergismاما  دهد. انجام می

و بنابراین به معنی همکاري و همدسـتی در  » باهم«ی نیع Synدهند. پیشوند  می

آیـا فـیض   «ت به یک کار است. اکویناس آن را چنین تعریف کرده اسـت:  مبادر

ه تولّد دوباره فیضی فردي است یا فیضی مشارکتی؟ وقتی خدا شخصـی را کـ  

القدس گناهکاران را از  کند، وقتی که روح در گناه و خطاها مرده است، زنده می

کند آیا براي اینکار نیاز به همکاري گناهکار دارد و یا اینکـه فـیض    نو متولد می

تولّد تازه نتیجه کار یک جانبه خدا است؟ آیا تنها خداست کـه قلـب گناهکـار را    

طلبـد و در نهایـت آیـا     مکـاري او را مـی  عوض می کند و یا اینکه از گناهکـار ه 

  »تولّد تازه براساس اشتیاق گناهکار به عوض شدن است؟ عطیه

هـائی از   اینها مواردي هستند که باید بررسی کنیم. اجـازه دهیـد بـه بخـش    

بـه  باشند اشـاره کـنم. مـا اخیـراَ بـه رسـاله        می گفتار مابراي  کهکتاب مقدس 

زیرا  ،م دوباره به آن رساله مراجعه کنیمخواهی می لیرجوع کردیم، و افسسیان

و شـما را کـه   :«یان فسسرساله به ا ماست. باب دو یبنظر من مسئله خیلی مهم

کردیـد   در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار مـی 

قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در  رئیس قفوبرحسب دورة این جهان، بر 

وات شـه کنـد. کـه در میـان ایشـان، همـه مـا نیـز در         معصیت عمل میفرزندان 

کردیم و هوسهاي جسمانی و افکار خود را  جسمانی خود قبل از این زندگی می
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اینک پـولس  » آوردیم و طبعاَ فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران. به عمل می

آنهـا   کند و به س صحبت میسگردد و با دوستانش در کلیساي اف می به عقب بر

یده است و وقتـی کـه   ناخیز ی برنوت روحام کند که خدا آنها را از یادآوري می

  القدس خدا آنها را زنده کرده است. روح د،در گناهان و خطایایشان مرده بودن

تواند در زنده شـدن خـود    در اینجا باید یادآوري کنم که شخص مرده نمی

ر زر از قبر اسـت. ایلعـا  زاتشریک مساعی داشته باشد. نمونه آن برخاستن ایلع

براي مدت چهار روز مرده بود و تنها قدرتی کـه در تمـام کائنـات قـادر اسـت      

جسدي را از قبر برخیزاند، خالق کائنات است، قدرت انرژي بخش خدا و مسیح 

خدا منتظر همکاري ایلعازر نشـد.   رون آمدن از قبر کرد.یر را دعوت به بزایلعا

و توسط قدرت محض و فرمان خداوند کسی » 1!بیا اي ایلعازر بیرون«او گفت: 

. منظـورم اینسـت   …که مرده بود، زنده شد. پس البته همکاري صورت گرفـت  

که ایلعاذ از قبر بیرون آمد، اما در تبدیل او از مرده به زنـده، شـخص او هـیچ    

  دخالتی نداشت.

 گویـد کـه شـما در    کنیم که پولس می با روشی مشابه در اینجا مشاهده می

باشـید. و طبـق    حالت مرگ روحانی هستید. شما در ذات خود فرزند غضب می

تواند آمد، مگـر آنکـه پـدر مـن آن را بـدو عطـا        کسی نزد من نمی«گفته مسیح: 

توانیـد در جسـم خـود     و شـما نمـی  » اي نیسـت  ا در جسم فایدهو ام«و : » 2کند.

د؟ اگر بـه خـود رهـا    ستنیاندکی شبیه هم ن  کاري انجام دهید ـ آیا این دو جمله 

حالـت مـرگ    در کنیـد و وقتـی شـما    شوید هیچگاه امور خدائی را انتخاب نمـی 

را » رئیس قدرت هـوا «روحانی باشید و براساس دنیائی گام بردارید و پیروي 

بنمائید و مانند هر کس دیگري در دنیا مطیع شهوات جسم خود باشـید، وقتـی   

  .کند ا زنده میکه در این شرایط باشید، آنگاه خدا شما ر

اید، به او دست  اینک، بعد از اینکه خدا شما را زنده کرده است، به او رسیده
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را  اول ی او را باور دارید؟ بله! ولی ایـن گـام اول اسـت، گـام    لّاید، بطور ک یافته

کند  آید و به شما اظهار محبت می دارد و به سوي شما می می خدا و خدا تنها بر

کنـد. شـما    و شما را افسون می» بیا!!« :کند ما نجوا میگوش ش یخو آهسته در ب

خـدا بـه شـخص    » بیـا! « :کنـد  کند. او در گوش آدم مرده نجوا می را تشویق می

ممکن است از شما خواهش کنم با من همکاري کنید؟ امروز بیا «گوید: مرده نمی

تـا  شـود   خیر، خدا وارد کار می» تواند نجاتت دهد انتخاب کن. و کسی را که می

القدس خـود عـوض کنـد و     مرده است به وسیله روح قلب شخصی را که روحاً

  اینک پولس ادامه می دهد:  

لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیمِ خود که بـا  

ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانیـده، زیـرا کـه    

هـاي آسـمانی در    یـد. و بـا او برخیزانیـد و در جـاي    ا محض فیض نجات یافتـه 

لطفی    نهایت فیض خود را به هاي آینده دولت بی مسیح عیسی نشانید. تا در عالم

اید،  که برما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته

یچ وسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا ه به

کس فخر نکند. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسـیح عیسـی بـراي    

  کارهاي نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوك نماییم.

گوید نجات ما در ایمان یک فـیض   گوید. او می اینک توجه کنید که او چه می

رسـیم  حال سئوالی کـه بایـد بپ  » و این از شما نیست.«گوید:  است. و سپس می

منظور  .است» رستگاري«در آن جمله » این«چیست؟ منظور از » این«اینست که 

شوید، امـا   است. شما از طریق ایمان عادل می» ایمان«است؟ خیر، بلکه » فیض«

ایمان چیزي نیست که خود بتوانید آن را بیافرینید. ایمان ارزش نیسـت. ایمـان   

شده شما برنخاسته است. بلکـه   ب شما برنیامده است. ایمان از ذات ساقطلاز ق

ن چیـزي  اکار خالقۀ خدا است و از شما نیست بلکه هدیه خدا است. و ایـن همـ  

کنیم، و آن در قلب  کنیم، بدان اشاره می نی میگزی از پیش ناست که هر گاه سخ

و کانون گزینش قرار دارد، در کانون مداخله خدا در زندگی ما قرار دارد. خـدا  

  آفریند. ایمان، ایمان می هاي بی قلبکند ودر ه را عوض میوضعیت جانهاي مرد
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بوده است. آنهـا   Semi-Pelagiansو این ایده در تمام زمانها متناقض با ایدة 

خـدا هیچگـاه    .القـدس یـک جنـتلمن اسـت     گویند خدا یک جنتلمن اسـت. روح  می

 کند. شود و قلب کسی را براساس اراده خود عوض نمی یکجانبه وارد عمل نمی

ت بـا خـدا   ضـدی در ما همیشه و همه جا  جسم بخاطر داشته باشید که خواسته

مداخله خدا  ،توانیم بدلخواه خود مسیح را انتخاب کنیم است و تنها راهی که می

تبدیل وضعیت دلهاي  ـ  ما است هاي و ایجاد تحول در ما در اثر بازآفرینی جان

روحانی به مـا و آنگـاه اسـت     بلند کردن ما از مرگ روحانی و دادن حیات ـ  ما

توانیم مسیح و ارادة او را انتخاب کنیم، بلکه این انتخـاب را بـا    که ما نه تنها می

  شوق و بدلخواه خود انجام دهیم.

آیـا شـما   «ام که شخصی از پروفسوري پرسـید:   مثل اینکه قبالَ این را گفته

  ».نه.نه.نه«پروفسور گفت: » کالوینیست هستید؟

کنـد و بـا پـس     به خدائی که خودسرانه مـردم را انتخـاب مـی   من « او گفت:

زند که علیرغم میـل خودشـان بـه ملکـوتش      گردنی و لگد به سرشان فریاد می

وارد شوند و نجات یابند، در حالیکه در همان لحظه لشگري از انسانها ناامیدانه 

  »باشند، اعتقاد ندارم. در انتظار ورود به آن ملکوت می

اگـر   …اووه«هـارات را شـنیدم فقـط سـرم را تکـان دادم:      وقتی من ایـن اظ 

چگونـه ممکـن اسـت اینقـدر تحریـف      » وینیست اینست من هم با آن مخالفم.لکا

شده باشد؟ خدا هرگز مستبد نیست زیرا دلیل اینکه انتخاب به عهده شما نیست 

که خدا هوسباز و دمدمی مزاج و مستبد است، بلکه دلیـل گـزیش    در این نیست

گزیند و با  گوید که خدا خودسرانه افرادي را برمی ت، اما این شخص میخدا اس

دهـد و فریـاد زنـان آنـان را علیـرغم میـل خودشـان نجـات          می لگد آنها را هل 

  دهد! می

موضوع کلی تولّد تازه تبـدیل اراده و خواسـت از نخواسـتن بـه خواسـتن      

ند که مردمی کـه در  ک القدس است. تولّد تازه در آنجا مفهوم پیدا می توسط روح

شـوند و   کامالَ عوض می ،اثر مرگ روحانی نسبت به امور خدائی رغبت ندارند

گویـد:   اینسـت کـه مسـیح مـی     ـ  فکر و قلب جدید ـ  کنند ت جدیدي پیدا میموقعی
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عیسی شـرط   1»تواند دید. اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی«

شـرط مطلـق و اولـین گـام بـراي ایمـان        الزم براي ورود به ملکوت خـدا را و 

  داند. آوردن را تولّد تازه می

اینک فرق بنیادي در بین الهیات اصالحی و غیر اصالحی، توجه به ارتبـاط  

ایمان و تولّد تازه، نحوه و نظم رستگاري است. اکثریـت بزرگـی از مسـیحیان    

یگر در صـورتیکه  آید. به عبارت د ی معتقدند که ایمان قبل از تولّد تازه میانجیل

کنیـد. اگـر    آورید و مسـیح را انتخـاب مـی    شما تولّد تازه بیابید، آنگاه ایمان می

شما انتخاب خود را انجام دهید و مسیح را انتخـاب کنیـد پـس در واکـنش بـه      

  کند. انتخاب شما، خدا شما را از سر نو مولود می

از زمـان   از زمان آگوسـتین بلکـه  نه توان گفت که الهیات اصالحی  پس می

پولس بوده است. اگر چنین است من مطلقاَ هیچ امیدي به نجـات هـیچ کـس در    

الل مجـاب کننـده   داسـت  قـدرت  این جهان ندارم، چونکه مهم نیسـت چـه انـدازه   

کنیـد، مهـم    داشته باشید، مهم نیست که تا چه اندازه شیوا و فصیح صحبت می

وذ هسـتید. چگونـه   نیست چقدر خوب هستید، مهم نیست چقدر داراي قدرت نفـ 

ورزد کـه کـامالَ در جسـم     توانید یک مردة روحانی را که با خدا دشمنی می می

توانـد   حتّـی نمـی   ،کند و تا متحول نگردد و از سر نـو مولـود نشـود    زندگی می

ملکوت خـدا را ببینـد ترغیـب نمائیـد مسـیح را انتخـاب کنـد، و او را وادار بـه         

  ن ندارد؟انتخابی کنید که اصالَ اعتقادي بدا

تـوانم پیـام را برسـانم و     ها را عوض کنم. مـن فقـط مـی    توانم قلب من نمی

تـوانم وارد بحـث شـوم و دیگـران را متقاعـد کـنم. مـن         بشارت بدهم، من مـی 

توانم به انجیل وفادار باشـم.   توانم آنها را براي تولّد تازه آماده کنم. من می می

تـوانم   نتیجه است. مـن مـی   ي من بیها را عوض نکند تمام کارها اما تا خدا قلب

توانـد   تواند آبیـاري کنـد، امـا تنهـا خـدا اسـت کـه مـی         بکارم و کس دیگري می

انسـان را دارد. بنـابراین   ماهیـت  محصول بیاورد. تنها خدا قدرت تبدیل ذات و 

م بر ایمان است. و این الزمۀ الهیات اصالحی است. قدباید بگویم که تولّد تازه م

                                                      

  3:3یوحنا  .1
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  کند. ل میس خدا است که قبل از ایمان آوردن شخص، او را متبدالقد این روح

ام، این ایمان از کیست؟ از من یا خدا؟ ایـن مـنم    خوب، حاال که ایمان آورده

ام. آیا من مسیح را انتخاب کـردم؟ بلـه. مـن مسـیح را انتخـاب       که ایمان آورده

ام. مـن   کرده کردم. خدا براي من انتخاب نکرده است، بلکه من مسیح را انتخاب

ام، خدا مرا با فریاد علیرغم میل مـن بـدنبال خـود     به دعوت او پاسخ مثبت داده

نکشیده است. نکته مهم در اینجاست که خواست و سلیقه من عوض شده است 

دارم و بـه آغـوش پسـر خـدا      مـی دوسـت   ،و اینک آنچه را قبالَ دوست نداشتم

ام، چونکه خدا اشتیاق براي  ردهام زیرا این چیزي است که خودم انتخاب ک رفته

  مسیح را در جان من آفریده است.

اي که نومیدانه  ریف بپردازیم: جانهاي تشنهححاال به بخش دیگري از این ت

اي از  مشتاق ورود به ملکوت خدا هستند. ببینید که چـه سـیماي تحریـف شـده    

یاري د: گـروه بسـ  شـو  می نشان داده دیدگاه کتاب مقدس راجع به انسان به ما

ناامیدانه در جستجوي راهی براي ورود به ملکوت خدا هستند! ولی خدا به آنها 

توانیـد   نه! ورود ممنوع! متاسفم شما جزء لیست نیسـتید. شـما نمـی   «گوید:  می

بخاطر داشته باشید که نسل انسان در گنـاه مـرده اسـت. جـز از     » وارد شوید.

از طریـق فـیض خـاص     آید. فقط طریق فیض خدا هیچ کس به سوي مسیح نمی

  شود. خدا نجات انسان ممکن می

سرانجام، همانطوریکه گفتم هر دو گروه بـا ایـن اصـل موافقنـد کـه فـیض       

گیرد که فیض خـاص تولّـد تـازة     شرط الزم است. مخالفت از آنجا صورت می

تـر   چه در اقدام فردي و چه دراقدام جمعی مؤثّر است یا نه. یا به زبان عامیانـه 

اسـت یـا نـه. کسـانی هسـتند کـه        ناپـذیر  براي ایمان آوردن اجتنـاب تولّد تازه 

گویند شما باید از طریق فیض خدا به سوي مسیح بیائید. قبل از هر اقـدامی   می

نخست باید خداوند انسان را فیاض کند. فیض خـدا از پـیش بایـد باشـد. ولـی      

، فیض مقدر شده خدا، جاري است خواه شما به سوي مسیح برویـد یـا نرویـد   

شـما بـه مشـارکت بـا فـیض خـدا دعـوت         .توانید فیض خدا را رد کنید شما می

ایـد خـواه بـا فـیض خـدا تشـریک مسـاعی کنیـد، خـواه نکنیـد. در نتیجـه             شده

رستگاري شما در حالیکه هنـوز در گناهـان و خطایـاي خـود مـرده هسـتید و       

 اید، در حالیکـه هنـوز فرزنـد تـاریکی هسـتید و در جسـم زیسـت        نجات نیافته
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  کنید، موکول به تشریک مساعی به فیض خدا است. می

بنابراین باید اقرار کنم که این یک الهیات مأیوس کننده است. اگر من معتقد 

بـا خیـال راحـت     و کـردم  به این الهیات بودم حتی پنج دقیقـه هـم خـدمت نمـی    

سقوط ماهیت خوابیدم چونکه دیگر در اینجا نگاه کتاب مقدس به  رفتم و می می

توانیم خود را عـوض کنـیم، حتـی بـا      اي انسان زیاد جدي نیست. ما نمی شهری

توانیم خـود را متحـول کنـیم، زیـرا مالحظـه       تشریک مساعی با فیض خدا نمی

نمودید که این فیض از پیش بوده است و تحول صورت گرفته اسـت، ولـی تـا    

دا زمانی که تحول صورت نگیرد هیچکس قادر به تشریک مساعی با فـیض خـ  

  نیست.

  »؟آیا مسیحی هستی«پرسم:  من خیلی خودمانی از دوستانم می

  !بلهـ 

ـ دوستان تو، یا یکی از همسایگان یـا یکـی از بسـتگانت مسـیحی نیسـتند.      

درست است؟ چرا تو ایماندار هستی و اون شـخص ایمانـدار نیسـت؟ آیـا ایـن      

طـا نکـرده   بدین معنی نیست که خدا به تو فیضی عطا کرده است که بـه آنهـا ع  

  است؟

کنـد و   . نه، اینطور نیست، خدا فیض خود را از هیچکس دریـغ نمـی  …ـ اوه

  همه ما از فیض او بطور یکسان برخورداریم.

اید پـس   برخوردار شده ـ بسیار خوب اگر شما بطور مساوي از فیض خدا

چرا تو ایماندار هستی و او ایماندار نیست؟ آیا علتش اینست که تـو از دیگـران   

  تر هستی؟ عادل

  دهند اینست که: پاسخی که معموالَ به این سئوال می

  .خواهم بگویم که من عادل هستم ـ خیر! به هیچ وجه نمی

 عـاي عـدالت کنـی فرضـیه     ـ بسیار خوب همان بهتر که نگوئی زیرا اگـر اد

اي و اما علت اینکه تو ایمانـدار هسـتی    گزینش و انجیل را بطور کلی انکار کرده

تر از دیگران هستی؟ مطمئناَ اینطور نیست چـون اگـر جـواب     آگاه اینست که تو

  تر و هشیارتر هستی؟ مثبت به من بدهی به تو خواهم گفت چرا از دیگران آگاه

  اند. ام و آنها نپذیرفته ـ علتش اینست که من دعوت را پذیرفته

ایم. ولی چـرا بـه دعـوت خـدا      دانم. این کشفی است که ما بدان رسیده ـ می
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که علت قبول دعوت خدا این بود  این مسئله فکر نکردي خ مثبت دادي؟ آیا بهپاس

خواهم بگویم که تنها  ات عادل بودي؟ من می که تو بیشتر از دوستت یا همسایه

دلیل واکنش تو به دعوت خدا اینست که خدا با فیض خودش ترا عـوض کـرده   

خـدا تـرا بـا     است و ترا شکل داده است. تو صنعت دستان خداونـد هسـتی کـه   

ل کرده است.عیسی مسیح همشکل ساخته است. خدا تو را نجات داده و مبتد  

کرد و بقیه امور را به  در این مرحله عدالتی نیست. اگر خدا تو را دعوت می

ن فخر کنی زیرا که در آنصـورت  اکه بد سپرد آنگاه چیزي داشتی دست تو می

که پاسخ منفی به دعوت خدا  تر از کسی هستی توانستی بگوئی بسیار عادل می

بـه  » نـه «اسـت و گفـتن   » آري«داده است. زیرا پاسخ صحیح به دعوت خداوند 

اید. کسـی کـه پاسـخ منفـی داده اسـت گنـاه        خداوند گناه است. شما گناه نکرده

  خود ببالید. هکرده است و در اینجاست که باید ب

پاسـخ مثبـت    شـاید، شـاید مـن   «گویند: اما مسئله در اینجاست که مردم می

  ولی هرگز این را نگوئید! هرگز» دانم. ام، نمی داده

خوب، به سرعت به بقیه فصل مربوطه بپردازیم. در رساله به رومیان یـک  

دانـیم کـه بجهـت     و مـی «آیه طالئی وجود دارد که براي همه کس دلپذیر است: 

مـه  انـد، ه  دارند و بـه حسـب اراده او خوانـده شـده     آنانی که خدا را دوست می

ت (ایشان) با هم کار می باشند. زیرا آنانی که از قبل شناخت یخیرچیزها براي 

هم خواند و آنانی را که خواند ایشـان   اایشان را نیز پیش معین فرمود ایشان ر

در » نیـز جـالل داد.   اگردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشـان ر  لرا نیز عاد

ارد که از پیش آگاهی شروع شده است. و یک پیامد وجود د واینجا یک ارتباط 

گزینی به چی؟ به دعوت. بـه   گزینی هم از پیش آگاهی آمده است و از پیش پیش

دعوت براي عادل شدن. و از عادل شدن به جـالل یـافتن. بلـه ایـن یـک اظهـار       

دانـد. عبـارتی در ایـن فصـل وجـود       متواضعانه است که هر مفسري آن را می

آنانی را  (All) همۀو «باشد:  می» = همهAll«است و آن  دارد که بیان آن مشکل

 لکه از قبل معین فرمود را هم خواند و آنانی را که خوانـد، ایشـان را نیـز عـاد    

  »گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جالل داد.

د، نـ خوان حال، نکته مهـم در اینجاسـت کـه وقتـی مـردم ایـن بخـش را مـی        
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بدین جهت اسـت کـه مـا معتقـد بـه       .بین، پیش آگاهی گام اول استب«گوید:  می

پذیرد و چه  داند چه کسی دعوتش را می باشیم ـ که خدا از پیش می   گزینش می

هر حال  به» کند. پذیرد و بر اساس پیش آگاهی خود، ما را انتخاب می کسی نمی

شـود و   ع مـی وگزینی با پیش آگـاهی شـر   هر چند بر این اعتقاد هستید که پیش

اش داشته  تواند کسی یا چیزي را بدون اینکه شناختی درباره گوئید خدا نمی می

گزینی با پیش آگـاهی شـروع    باشد تعیین کند، پس برایم عجیب نیست که پیش

انـد،   شده باشد. ولی توجه داشته باشید تمام کسانی که از پیش شـناخته شـده  

د.بنابراین صـحبت دراینجـا   شـون  می شدگان دعوت شوند وتمام تعیین تعیین می

ه ـشدگان اسـت کـ   فقط صحبت ازتعیین بلکه ،راجع به همه کس در جهان نیست

  است. اند وهرآنکس که تعیین شده است دعوت هم شده پیشاپیش شناخته شده

است. آن  لکه هر کس که دعوت شده است عاد اینست نکته کلیدي در اینجا

ایمـان آورده اسـت و منظـور     بدین معنی است که هر کس که دعوت شده است

تبعیض فراخوانده  و دعوت عمومی انجیل که همه کس را بدون استثناء ،این آیه

نیست، بلکه در اینجا صحبت از دعوت درونی است ـ دعـوت مـؤثّر و آن     ،است

کنـد. اینسـت کـه مـا آن      القدس خدا قلب شما را متحول مـی  زمانی است که روح

القدس  نامیم و در این مرحله است که روح دس میالق مرحله را دعوت مؤثّر روح

کند تا آنچه که خدا از ابتداي جهان براي ما در نظر گرفتـه اسـت    در ما عمل می

القـدس دعـوت    شده است توسـط روح  شگزین ق یابد و هر کسی که از پیشتحقّ

شـود هـر    القدس دعوت شده است، عادل مـی  شود و هر کس که توسط روح می

نیـان را بـه ایـن زنجیـره     یرمآ هیابد. اگر مـا ایـد   ت جالل میکس عادل شده اس

انـد.   اند تعیـین شـده   ها که شناخته شده یضتوانیم بگویم بع ئی بیافزائیم میالط

انـد عـادل    ها که دعوت شده اند و بعضی اند دعوت شده ها که تعیین شده بعضی

 هل مربوطـ حـ مراانـد و تمـام    اند، جـالل یافتـه   عادل شدهه ها ک اند و بعضی شده

  گردد. معنی می بی



  

  سی و چهارم گفتار 

  ط ایمانسفقط توعادل شدن 

فرضـیه   لـوتر وقتی ما به فرضیه گزینش پرداختیم، بیاد دارید که من گفتم 

 ششهرت لوتر بخاطر فرضـیه گـزین   .یا قلب کلیسا نامید Coraclasiaگزینش را 

مشـهور اسـت زیـرا     »دن به وسیله ایمانعادل ش«نبود، بلکه او بخاطر فرضیه 

هـاي عمیقـی در تـاریخ کلیسـا گردیـد، و آن       فرضیه او موجب بروز کشـمکش 

گري پروتسـتان در قـرن شـانزدهم و     ها منجر به جنبش فکري اصالح کشمکش

گردید، یعنی عادل شدن فقط به وسیله ایمان. همـانطوري کـه   » Solafide«شعار 

نـبش اصـالح طلبـی    ج یان در نگرش خود به علـت عارضـ  اشاره کردم، مورخّ

ل لـ اند که عبارتست از مباحثه در مورد قدرت نهائی کلیسـا و بـه ع   اشاره کرده

اند و آن موضوعی بود که در کانون اختالفـات قـرار    مادي آن نیز اشاره کرده

شد و همانطوریکـه گفـتم لـوتر بـر ایـن       شدن نامیده می عادلداشت و فرضیه 

وسـیله ایمـان موضـوعی اسـت کـه      شدن صرفاَ به  عادلعقیده بود که تئوري 

اي کلیسا وابسته به آن است. کالوین هم در رابطه بـا ضـرورت ایـن    و بقدوام 

شـدن بـه وسـیله ایمـان      عـادل فرضیه با لوتر موافق بود و گفـت کـه فرضـیه    

  گردد. محوري است که همه چیر بر گرد آن می

و در  حال علت اینکه لوتر توجه خود را معطوف به این فرضیه نموده بـود 

شدن  عادلمقایسه کمتر به سایر امور الهیاتی پرداخته بود، این بود که فرضیه 

به وسیله ایمان موضوعی کمتر از خود انجیل نبود، چونکه فرضیه فوق پاسـخ  

چکـار کـنم تـا    «د: شـ ده سـی رپپولس رسول در زندان فیلپیه  از سئوالی بود که
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یافتن شویم که  دچگونگی تعمیخواهیم وارد بحث  در اینجا ما نمی» نجات یابم؟

خـواهیم   نمی .است در آب ور شدن ن آب یا غوطهداشیپیافتن درست  دآیا تعمی

خـواهیم بـه موضـوع نجـات      هـاي پیچیـده شـویم. بلکـه بیشـتر مـی       وارد بحث

بپردازیم که موضوعی باالتر از آن در الهیات مسـیحی وجـود نـدارد. فرضـیه     

در رابطه با معضل بـزرگ سـقوط    شدن به وسلیه ایمان موضوعی است عادل

انسان و عدالت خدا. مسئله به همین سادگی است: خدا عادل اسـت و مـا عـادل    

ي کیسـت اي  راگـر گناهـان ر ابـه نظـرآو    «پرسـد:   نیستیم. داود از خداوند مـی 

بدیهی است که پاسخ سئوال اینست که هیچ » 1خداوند که به حضور تو بایستد.

قادر به مقاومت نیست. اگر خدا ما را بر حسب  کس در مقابل موشکافی خداوند 

عدالت خود و با آن استاندارد واال بسـنجد، زنـدگی مـن و شـما هـر دو نـابود       

کنیم کـه بـراي حـل     خواهد شد زیرا که ما عادل نیستیم. و اکثریت ماها فکر می

این مشکل تنها باید شدیداَ کار کنیم و بکوشیم مردم خـوبی باشـیم و آنچـه را    

گاه پیشـ انجام دهـیم و آنگـاه وقتـی کـه بـه       نیم براي بهتر شداروان دکه در ت

رویم کوشش و تالش ما براي توجیه ما کافی خواهد بـود. ایـن    داوري خدا می

مورد به نظر من یک افسانه محض است که متأسفانه به داخل کلیسا هـم نفـوذ   

ننـد مـورد   توا کرده است. بعضی هنوز هم واقعاَ معتقدند که از طریق اعمال مـی 

لطف خدا واقع شوند و به بهشت بروند، با وجود اینکه این حکـم کـالم خـدا را    

اند که با اعمال شریعت هیچ کس عادل نخواهد شد. بنابراین، این مشکل  خوانده

ما است: خدا عادل اسـت، ولـی مـا عـادل نیسـتیم. مـا بـدهکارانی هسـتیم کـه          

ا یم یک راه حل براي حل این معمکن توانیم بدهی خود را بپردازیم و فکر می نمی

بسیار خوب، اگر با اعمال شریعت هیچ کس  .وجود دارد و آن اعمال نیکو است

کنـد، پـس    شود و خدا هم هیچگاه از عدالت خـود چشـم پوشـی نمـی     عادل نمی

  ا را حل کنیم؟توانیم این معم چگونه می

اله خـود  باشد و یا آنطوریکه پولس در رس می» خبر خوش«انجیل به معنی 
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به رومیان فرضیه توجیه به وسیله ایمان را معرفی کرده اسـت و گفتـه اسـت:    

شــود. از ایمــان تــا ایمــان، چنانکــه  در آن (انجیــل) عــدالت خــدا مکشــوف مــی«

  »1مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد کرد.

توجیـه شـدن چیسـت و چـرا از ضـروریات      «پرسـم:  خوب حاال دوباره می

  »است؟

 ادر تحلیل نهایی یک اعالمیه رسمی توسـط خـدا اسـت و خـد    توجیه شدن 

شوند. توجیه شدن موقعی  دارد مردم با این توجیه، عادل محسوب می اعالم می

دارد که در نظـر   پیوندد که خدا که خود توجیه کننده است اعالم می به وقوع می

در ي هاي جد اي است که موجب بحث او کسی عادل شده است. البته این مسئله

قرن شانزدهم شد. سئوال اینست: آیا خدا قبل از اینکه مردم را عادل اعالم کند، 

کنـد، در   ماند یا اینکه شخصی را از دیـد خـود عـادل اعـالم مـی      منتظر آنها می

تر کـه در قـرن شـانزدهم    لـو  حالیکه او هنوز گناهکار است؟ فورمـول مشـهور  

باشد. یعنی مردم توجیـه   می »Simileustic etpecator«ش متاکنون پایدار است نا

شـویم   شده همزمان عادل و گناهکارند. یعنی ما با توجه به کار مسیح عادل می

ایـم و هنـوز گناهکـاریم،     ایـم، مـا کامـل نشـده     در حالیکه خودمان تقدیس نشده

بنابراین مشکل کلیساي کاتولیک رم با فرضیه لوتر این بود که آنها از فرضـیه  

گفتنـد چگونـه خـدا     آنها مـی  .داشتند» دروغ شرعی«نام توجیه دیدگاه دیگري ب

غ وتواند کسی را عادل اعالم کند در حالیکه او هنوز گناهکار اسـت؟ ایـن در   می

  دهد. است و این کار شایسته خدا نیست و خدا را دروغگو نشان می

» توجیـه قـانونی  «اي کـه   بنابراین کاتولیک رم دیدگاه خـود را دارد، نظریـه  

و آن اشاره به اعالم قانونی است و معتقدند که توجیه مـوقعی   ،شود نامیده می

شود که خدا کسی را عادل اعالم نمایـد، و خـدا کسـی را عـادل اعـالم       واقع می

شود. اما البته  کند، مگر اینکه او عادل باشد و در اینجا دیگر دروغ واقع نمی نمی

شخصی را عادل  که وقتی خدا واکنش پروتستان نسبت به این موضوع اینست
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کند هیچ دروغی نگفته اسـت، آن شـخص از نظـر خـدا عـادل اسـت و        اعالم می

عدالت او در اثر کار عیسی مسیح اسـت کـه هـیچ دروغـی در ایـن بـاره دیـده        

  خواهیم ببینیم این مرحله از نظر فرمول الهیاتی چگونه است. شود. حاال می نمی

= بـه  by«بینیم کلمه  اینک می ایمان است، وسیله به گوئیم عدالت تنها ما می

گـوئیم چیـزي    تی ما میقهاي قرن شانزدهم شده بود. و موجب مجادله» وسیله

کنـیم کـه    افتد، ما از مفهومی صحبت می فالن و فالن عمل اتفاق می» به وسیله«

ی انتصـاب صـین گرامـر ایـن را حالـت     شـود. متخص  قع میواچیزي بوسیلۀ آن 

هـاي   دهد. بنابراین یکی از کشـمکش  صورت می لی رامنامند ـ مفهومی که ع  می

هـاي   هاي توجیه چیسـت؟ مـا در محـاور    قرن شانزدهم این بود که علت وسیله

کنیم، در حقیقت این نوعی تـالش   صحبت نمی» اي علت وسیله«معمولی خود از 

گردد و اشاره به تمایزي اسـت کـه ارسـطو در     است که به یونان باستان برمی

ي، علـت عارضـی، علـت    ها را به علت ماد قائل شده بود و علتها  بین انواع علت

اي تقسـیم کـرده بـود و خلـق یـک مجسـمه را        نهائی، علت مؤثّر و علت وسـیله 

ساز طرح خود را در  نمونه آن بیان کرده بود. مجسمه ،ساز توسط یک مجسمه

اي اسـت   ي مجسمه در اینجا مـاده کند و علت ماد روي یک قطعه سنگ پیاده می

ي در اینجا سنگ است، ولی ارسطو شود، بنابراین علت ماد ه روي آن کار میک

اي یا ابزاري وجود دارد که یـک   گوید در ضمن ساختن مجسمه علت وسیله می

نظیر چکش و  یکند، وسایل قطعه سنگ خام را تبدیل به یک مجسمه باشکوه می

 کـه اسـت   مانزدهبه قرن ش مربوطاي  نوعی زبان محاوره ، ایناسکنه. بنابراین

شـدن بـه    عـادل «را در جملـه  » =از طریـق Through«یـا  » = به وسـیله by«معنی 

ـ «در ایـن جملـه   » ایمـان «کنـد. بـدین ترتیـب     مشـخص مـی  » وسیله ایمـان  ت علّ

  است.» اي وسیله

اي عـدالت،   پاسخ کلیساي کاتولیک رم به این سئوال این بود که علت وسیله

دریافت فیض عـدالت اسـت کـه بـدان وسـیله      به نشانه  دت. تعمیساد آئین تعمی

 Infusionشـود. و ایـن مرحلـه را     یافته ریخته می دعدالت مسیح به شخص تعمی

» القـ تن= اTransfusion«و » = تزریـق Infusion«نامیدند. حال ببینیم فرق بـین   می
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یعنی ریختن فیض در جان. بنـابراین کاتولیـک رم معتقـد بـه      Infusionچیست؟ 

از فیض و ایمان نیست و عادل شدن وابسته به مرحلـه تزریـق    عادل شدن جدا

تواند عادل محسوب شود. عالوه بـر   فیض است که بدان وسیله یک شخص می

فیض تزریقی یک مرحله دیگر براي عادل محسوب شـدن الزم اسـت و کلیسـا    

دانـد.   کاتولیک رم آن عامل دیگر را تشریک مساعی و موافقت با آن فـیض مـی  

باید با همکاري و تشریک مسـاعی   اینکه من عادل محسوب شوم می یعنی براي

و موافقت با مسیح اجازه دهم عدالت اودر جان مـن تزریـق شـود و مـادام کـه      

مـانم.   در وضعیت عادل بودن باقی مـی  ،خود را از گناهان مهلک دور نگه دارم

 اي براي توجیـه شـدن یـک نفـر و عـادل شـدن او از نظـر        بنابراین علت وسیله

  است. دکلیساي رم در گام اول تعمی

غیر مستقیم به گناه  از این ن وضعیت ممکن است پایدار نباشد. پیشیولی ا

شوند در بین گناهـان   شنویم که اکثراَ تفاوتی قائل می مهلک اشاره کردم. ما می

  تر. و گناهان کوچک فاحشی گناهان خیلی نعیمهلک و گناهان قابل بخشش. 

گناهــان مهلــک نامیــده رم  توســط کلیســا کاتولیــک ایــن ســري از گناهــان

شوند زیرا گناهانی هستند که فیض عدالت را که در جانها ریخته شده است،  می

برند و اگر شخصی مرتکب گناه مهلک شـود، فـیض    کنند یا از بین می خنثی می

بخشش عـدالت از دسـت    ئینتوان از طریق آ هد، ولی مید عدالت را از دست می

 فبخشـایش را چنـین تعریـ   آئـین  اي رم لیسـ راي او احیاء نمـود. و ک رفته را ب

دومین مرحلـه توجیـه بـراي کسـانی کـه در ایمـان خـود ورشکسـته         «کند:  می

رونـد و اعتـراف بـه گنـاه و      بدین جهت است که مردم بـه کلیسـا مـی   » اند. شده

بخشایش اسـت.   یکنند زیرا که اعتراف بخشی از آئین دین تقاضاي بخشش می

د و سـپس بایـد   یشـو  شما بروید و به گناهان خود اعتراف کنید تبرئـه مـی  اگر 

شایسـتگی  «اي بزنید تا آنچـه را کـه کلیسـا آن را     به اعمال راضی کننده دست

دي براي داند بدست آورید و این شایستگی نه آنچنان است که تعه می» مناسب

» گی مناسـب شایسـت «خدا ایجاد کند تا شـما را پـاداش دهـد، بلکـه بـدین دلیـل       

دهـد،   اي انجـام مـی   که چنین کارهاي راضی کننده یشود که شخص خوانده می
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کند. وقتی چنین کنید شایسـتگی   بخشایش را پیدا می ئینشایستگی شرکت در آ

 ولاتواند دوباره شـما را بـه حالـت    باید تا بدانوسیله خدا  الزم را بدست آورده

کلیسـاي کاتولیـک رم بـراي     رداند و عادل محسوب نمایـد. پـس در واقـع   گ باز

ین آئـ ت و علـت دوم  سـ اد اي دارد. علـت اول تعمیـ   عادل شدن دو علـت وسـیله  

  بخشایش.

اصالح گران پروتستان معتقدنـد کـه تنهـا     ،نظریه کلیساي کاتولیک سبرعک

 یشدن ایمان اسـت و بـه محـض اینکـه شـخص بـه عیسـ        عادلاي  علت وسیله

شـود و بـه عنـوان     به او منتقـل مـی   مسیح ایمان بیاورد آنگاه شایستگی مسیح

شـود. حـاال اجـازه     عادل محسوب می ،شخصی که ایمان به مسیح آورده است

تري براي این مرحله پیدا کنم. من گفتم کـه   توانم تعریف مناسب بدهید ببینم می

همان تزریق فیض است و ثبـات   Infusionبه اعتقاد کلیساي کاتولیک رم مفهوم 

کننده عادل بودن شخص است. در واقـع اگـر مـن بتـوانم     در این مرحله توجیه 

ارض کلیسا در قرن شـانزدهم بـود،   عبحث در مورد توجیه شدن را که مورد ت

= تزریــق و  Infusionخالصــه کــنم:  دو کلمــهتــوانم آن را در  ســاده کــنم، مــی

Imputation  دارنـد:  مفهـومی  = نسبت دادن. و ابهام موجود این بود که اینها چـه

کند؟ همانطوریکـه   ه اساسی از دیدگاه خود شخصی را عادل اعالم میخدا برچ

دارد کـه   گفتم کلیساي کاتولیک رم معتقد است که خـدا  فقـط وقتـی اعـالم مـی     

شخصی عادل شده است که او با فیض پاشیدنی عیسی مسـیح همکـاري کنـد،    

اي پروتستان عادل شمرده شدن از نظر خدا منحصراَ موکول به عـدالت  رولی ب

مسیح است، نه عدالت خودمان، و وقتیکه من در مـورد عـدالت مسـیح صـحبت     

کنم بلکه از عدالت مسیح براي  کنم، از عدالت مسیح در خودمان صحبت نمی می

کنم. عـدالت مسـیح در زنـدگیش ناشـی از اطاعـت محـض        خودمان صحبت می

آن  شود که عدالت او منحصر به فرد و از ت خدا بود، بدین جهت گفته میشریع

ب شده بود. و خدا هم عدالت او را صاحخودش بود و بدینوسیله برکت خدا را 

آورد تعمـیم   بلکه بر هر کسی که به او ایمان مـی  برمسیح تنها افزود و آن را نه

  داد.
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اینست بخشی از زمینه عادل شـدن. بخـش دیگـري از زمینـه عـادل شـدن       

در قربـانی و مـرگ    مسـیح  اء مراسم قربانی است کهغارضاء شریعت خدا و ال

خود به صلیب آن را به کمال رسانید. آنچه در روي صلیب به کمال رسید یـک  

یـا نسـبت دادن صـحبت     Imputationانتقال و انتساب دو جانبه بود. وقتی ما از 

وقتـی کـه او    و کنیم، مراد یک انتقال شرعی اسـت. مسـیح بنـدة خـدا اسـت      می

آمـد، بخـاطر مجـازات گنـاه     مصلوب شد و خشم خدا بر روي صـلیب بـر وي   

داوطلبانه همه گناهان ما را بر خود گرفـت، خـدا   که از این بعدخودش نبود، بلکه 

نیز بدهی ما را به او نسبت داد. اینست فرضیه نسبت دادن و ایـن یـک انتسـاب    

شـد و  » گنـاه «هاي ما تبـدیل بـه    جرم رشرعی است و بدین ترتیب عیسی بخاط

  اي است از انتقال. قل کرد. این گونهخدا گناهان ما را به او منت

که خدا عدالت مسیح را به ما منتقـل کـرد. بنـابراین     نوع دیگر انتقال اینست

گفت که تشریح کوتاه و الهیاتی فرضیه توجیه شدن به وسـیله مسـیح    لوتر می

شدن به وسـیله ایمـان ـ و عیسـی بـدان وسـیله الزامـات         عادلعبارت است از 

نمود. بنابراین نسـبت دادن نیـز در قالـب انتقـال عـدالت       عدالت خدا را برآورده

دیگر است و تزریق فیض نیز شامل نسبت دادن آن عـدالت   یشخص به شخص

در واقـع وارث آن   ،است که اگر شما آن را به مفهوم تشریک مساعی بپنداریـد 

  اید زیرا که عدالت اینک در شما موروثی است و وجود دارد. عدالت شده

اي بـدین مهمـی گذشـتیم. شـما      ه خیلی بـه سـرعت از مسـئله   دانم ک من می

ام  شـته در این مـورد نو توانید براي مطالعه بیشتر در این مورد به کتابی که  می

ام بــه جزئیــات موضــع بپــردازم. ولــی  مراجعــه کنیــد. در ایــن کتــاب کوشــیده

مـورد دیـدگاه کلیسـاي کاتولیـک رم از      در همانطوریکه که گفـتم مـا در اینجـا   

کنیم ولی در این کتـاب دیـدگاه پروتسـتان از فرضـیه      یه شدن صحبت میتوج

توجیه شدن، تشریح شده است. ما در این دو دیدگاه اختالفاتی مشاهده کردیم. 

و بخشـایش اشـاره    داي و سپس بـه آئـین تعمیـ    قبل از هر چیز به علت وسیله

علـت   کردیم. از این سو از دیدگاه کلیساي اصـالح شـده پروتسـتان راجـع بـه     

اي از دید این کلیسـا تنهـا و تنهـا ایمـان      اي گفتیم و گفتیم که علت وسیله وسیله
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است. دوم اینکه دیدیم که دیدگاه کلیساي کاتولیک رم از توجیه شدن براساس 

ه شدن براساس یتوج زمفهوم تزریق فیض است و دیدگاه کلیساي پروتستان ا

ه کلسـیاي کاتولیـک رم   دیـدگا  ،نسبت دادن فیض است نه تزریق فـیض. سـوم  

پردازم) در حالیکـه دیـدگاه    شود (من بعدأ به این موضوع می تحلیلی نامیده می

هـاي خـود    است. وقتی ما از زبـان فنـی در بحـث   » ترکیبی«کلیساي پروتستان 

. یک تحلیلیهستیم بین بیانات ترکیبی و بیانات  تمایزي قائل بهکنیم  استفاده می

یک مثلـث  «کند، مثالَ  ه در یک تعریف مصداق پیدا میبیان تحلیلی، بیانی است ک

گوئیـد   وقتی شـما مـی  » یک آدم مجرد، ازدواج نکرده است.«یا » سه ضلع دارد.

ي خبـر ان اینست کـه او ازدواج نکـرده اسـت. مسـند     تیکنفر مجرد است منظور

اطالعات جدیدي راجع به اصل موضوع بـه مـا منتقـل    » ازدواج نکرده صشخ«

تـوانیم بگـوئیم در تعریـف حقیقـت      ت است و ما مـی قراین یک حقیکند، بناب نمی

اي در آن نیست ولـی اگـر    است. در تجزیه و تحلیل حقیقت است. هیچ چیز تازه

ام، چیزي  ، در این حال یک برآورد کرده»یک مجرد مرد ثروتمندي است«بگویم 

» ردمجـ «ام که بطور ذاتی در کلمـۀ   مجرد گفته شخصام ـ چیزي در مورد   گفته

پـس ایـن یـک بیـان ترکیبـی      وتمند نیستند. شود زیرا همه مجردها ثر یافت نمی

گنجـد، سـاده اسـت.     است. حاال این مثال چگونه در فرضـیه توجیـه شـدن مـی    

کنـد، مگـر    گوید که خدا هرگز کسی را عادل اعالم نمـی  کلیساي کاتولیک رم می

ي پروتسـتان، مـا   اینکه او را عادل تشخیص داده باشـد، در حالیکـه در کلیسـا   

عادل مرکب هستیم زیرا چیزي به ما افزوده شده است که عدالت مسیح نامیده 

گوید عـدالتی کـه    ایم، بنابراین لوتر می شود و در نهایت عدالت را وارث شده می

العاده عرفانی  ایم یک عدالت مطلق است، یک عدالت فوق بدان وسیله توجیه شده

گوئیم. تنها عدالت  اه از عدالت خود سخن نمیاست و خارج از ما است. ما هیچگ

ایـن یـک خبـر     .ب ما گذاشـته شـده اسـت   احس هح بیاثر ایمان به مس درمسیح 

اي از انجیل است مبنی بر اینکه دیگـر لزومـی نـدارد مـا در      العاده فوقو خوش 

هاي خود در انتظار باشیم، بلکه در  کنار پاالیشگاه آسمانی براي پاالیش ناپاکی

آوریم، آنچه که او هست، آنچه که خواهـد   اي که به مسیح ایمان می حظههمان ل
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و بالفاصـله در گـروه آشـتی کننـدگان بـا خـدا        ،شد دیگر از آن ما خواهد شد

  شویم. محسوب می

  



  

  سی و پنجمگفتار 

  بخش ایمان نجات

در بررسی مختصري که از فرضیه توجیه شدن که یکـی از مـوارد مهمـی    

یم کـه مجادلـه بـین    دیده به آن است، داشتیم، تکلیسا وابساست که بقا و فناي 

توجیه شدن » اي علت وسیله«کلیساي کاتولیک رم و کلیساي پروتستان بر سر 

بـراي عـادل شـدن فقـط      يا بود. اصالح گران بر این باور بودند که علت وسیله

از آن مجادلـه و در واقـع    ناشـی ایمان است. اینک یکی از بزرگترین تحریفـات  

زنـد (البتــه توســط   تهمتـی کــه کلیسـاي پروتســتان بـه کلیســاي کاتولیـک مــی    

حاکی از اختالف بین این دو گروه بـه طریـق زیـر     یپروتستانهاي ناآگاه) تهمت

است: پروتستان معتقد است که عادل شدن در نتیجـه ایمـان اسـت و کاتولیـک     

  معتقد است که عادل شدن به وسیله اعمال است.

که عـادل شـدن در نتیجـه فـیض اسـت و کاتولیـک        پروتستان معتقد است

  در نتیجه شایستگی است. نمعتقد است که عادل شد

کلیساي کاتولیک رم معتقد است که الزمـۀ ایمـان عـادل بـودن      که در حالی

بـدون   گوینـد  دانند و می میاست و آنها ایمان را اساس و ریشۀ و سنت عدالت 

هر حال ایمـان تنهـا بـراي عـادل      بهولی توانید عادل محسوب شوید.  ایمان نمی

شدن کافی نیست زیرا نیاز به عامل دیگري است که آنهم اعمال نیکـو اسـت. و   

شـود عـادل    ها) که تنها به ایمـان مـی   فرق در اینجاست (البته به نظر پروتستان

شد، در حالیکه عقیده کلیساي کاتولیک رم اینسـت کـه بـا ایمـان بعـالوه عمـل       

  توان عادل شد. می
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شود اصالح گران معتقد بودنـد کـه عـدالت     عریف دیگر اینست که گفته میت

نتیجه فیض است و کاتولیک رم معتقد بود که عـدالت نتیجـه شایسـتگی اسـت.     

توانـد   آنچنانکه اخیراَ مشاهده کردیم کلیساي رم معتقد بود که هـیچ کـس نمـی   

از طریـق   عادل شود مگر اینکه نخست فیض عدالت بر او تزریق شود که آنهـم 

باشد. گرچه شایستگی الزم براي عادل شدن در طی این آئـین   ین خاصی میآئ

شود ولی آن شایستگی هم بر اساس انتساب اولیـه اسـت. بنـابراین     حاصل می

تفاوت در اینجا است که کلیساي رم براي عادل شدن معتقـد بـه ایمـان بعـالوه     

. امـا  باشـند  مـی تنهـا   عمل است و اصالح گران براي عادل شدن معتقد به فیض

چونکه این مباحثات بیشتر دربـارة موضـوع ایمـان اسـت و عهـد جدیـد غالبـاَ        

کند، بنابراین ایمـان کـانون مـذهب     صحبت از ایمان آوردن به عیسی مسیح می

جدیـد   محتواي اصلی عهدنامیم.  مسیحی می ایمان کتاب مقدسی است که آن را

  دینی ما است.امور  یکل اساساینست که ایماندار بودن 

بنابراین در روزگار اصالحات، سئوالی که مطرح شد و بسیار مورد توجـه  

ها و تصمیمات  زیرا مردم گفته» یعنی چه؟ یایمان واقع«قرار گرفت این بود که: 

شنیدند که ظاهراَ یک الهیات آسان بود مبنی بر اینکـه هـر کـس کـه      لوتر را می

رود. و ایدة کلـی عـادل شـدن     ت خدا میآنگاه به ملکو» من ایمان آوردم«بگوید 

مـن  «توسط ایمان به نظر مردم به منزله پوشش نازکی بر این نظریـه بـود کـه    

تـوانم هـر    ست معتقد باشـم، مـی  ربه امور د هتوانم ایمان بیاورم، و مادام ک می

  »ام. طور که دوست دارم زندگی کنم ولی با این وجود نجات یافته

گوید ایمان بدون عمل ایمانی مرده  ورید که میولی تذکر یعقوب را بخاطر آ

چه سود دارد اگر کسی گویـد  «گوید:  رسالۀ خود می ماست. یعقوب در باب دو

بلـه،  » تواند او را نجات بخشـد؟  می نعمل ندارد؟ آیا ایما هوقتی ک “ایمان دارم”

ایمان بدون عمل ایمانی مرده است، ایمانی عقیم اسـت، ایمـانی اسـت کـه میـوه      

دهد. ایا این ایمان براي نجات کافیست؟ و در اینجاسـت کـه یعقـوب پاسـخ      نمی

دهد. لوتر در  عمل هیچ کس را نجات نمی دهد که ایمان بی سئوال را بروشنی می

نامید. یک  Fidesvivaواقع چنین گفت که ایمان عادل کننده ایمانی است که آن را 
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آورد. پـس   ت را ببـار مـی  ا و ایمـانی کـه بالفاصـله ثمـرة عـدال     نایمان زنده، ما

  ایمانی که بدون ثمر باشد، ایمانی واقعی نیست. یعقوببراساس نظریۀ 

بنــابراین اگــر مــن بــه نقــاط مشــترك کلیســاي کاتولیــک رم و پروتســتان 

برگردم، یکی از آن نقاط مشترك عادل شدن در اثر ایمان بعالوه عمل اسـت و  

شود. از نظر پروتستان  میل است که عدالت را موجب معکس آن ایمان بدون ع

ثمـرة الزم ایمـان اسـت،     ی کهعمل ایمان برابر است با عدالت بعالوه عمل. یعنی

شـخص  بر اعـالم مـا بـه عنـوان     ی ولی اعمال بخشی از زمینه تصمیم خدا مبن

باشـد. یـک تفـاوت     از ضروریات عادل شدن مـی  اعمال ، در حالیکهیستعادل ن

  کلی در اینجا مشهود است.

ایمان از چه چیزي تشـکیل  «گران با این ابهام روبرو شدند:  اصالح بنابراین

گـران   اصالح» شده است؟ عناصر تشکیل دهندة یک ایمان نجات بخش چیست؟

اند و من آن سه مورد  هایمان نجات بخش اشاره کرد ویژگیمخصوصاَ به سه 

د اول دهم. مور نویسم و سپس براي شما توضیح می زبان التینی می ـهرا ابتدا ب

»Notitia « و بعضی اوقات هم»Noti «است. مورد دوم »ascensus « است و مورد

اشاره به محتویات ایمـان اسـت یعنـی     Notitiaشود.  نامیده می» Fiducia«سوم 

انـد کـه مـادام کـه      اي بـر ایـن عقیـده    شود. عـده  آنچه که مورد پذیرش واقع می

زي ایمان داشـته باشـید یـا    ریا باشید مهم نیست که به چی انسانی مخلص و بی

حیت فاصله دارد. کتاب یدانید بسیار با مس نداشته باشید. این ایده آنطور که می

ل و بـه هـر   عتوانید به شیطان یا به ب گوید ایمان آورید. شما می مقدس تنها نمی

چیزي که دوست دارید ایمان آورید. تنها ایمان به عیساي مسیح خداوند اسـت  

ا را نجات دهد. در اینجا یک هدف و یک منظور و یک محتوا در تواند شم که می

ایمان وجود دارد و آن مسیح است. و همچنین موارد خاصی وجود دارنـد کـه   

مسـیح   که همینکه ایمان داشته باشیم .باشند مستلزم ایمان آوردن به مسیح می

نجـات   پسر خدا و نجات دهندة ما است و رستگاري مـا را تـأمین کـرده اسـت    

. اینها موارد خاصی هستند که باید مورد پذیرش قرار بگیرند. بنابراین یابیم یم

هـاي   بخشی از مأموریت جوامع مسیحی اولیه رسانیدن اطالعات الزم به کلیسا

شد  هائی که در کلیساها انجام می ظهموع. . پولس انجیل را اعالم نموداولیه بود
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سـبت بـه آن بـوده و سـپس     در رابطه با کار مسیح و پاسـخ شایسـته مـردم ن   

دعوت مردم به پذیرفتن مسیح و ایمان آوردن به او. ولی براي اینکه آنها ایمان 

 کهیک سري اطالعات به آنها داده شود. بنابراین اولین چیزي  بودبیاورند الزم 

  توانیم بگوئیم اینست که ایمان بدون محتوا نیست. در مورد ایمان می

» assent«رتصـو   بـه شدکه  نامیده می ascensusدهنده  وم ایمان نجاتدمورد 

به زبان انگلیسی وارد شده اسـت و آن عبارتسـت از اطالعـات روشـنفکرانه و     

آیـا قبـول داریـد کـه جـرج      «شـما بگـویم    ر مـن بـه  گـ نجات. اماهیت آگاهانه از 

شما یک » بله«و شما به من بگوئید:  »واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا بود؟

بـه عنـوان   را رج واشـنگتن  جاید مبنی بر اینکه  نی را بزبان نیاوردهنکته نظر دی

منظـورم   ام، الی از شما پرسـیده وچنین سئ رید. اما اگا پذیرفتهد خودهندة  نجات

میزان اطالعـات شـما دربـارة او آگـاه شـوم. حـال وقتـی         این بوده است که به

خاصـی وجـود   آید، آنچنانکه اخیـراً دیـدیم، عناصـر     صحبت از انجیل پیش می

و  ،یمان بیاورد، باید آنها را بدانـد اقبل از اینکه به عیسی مسیح  دارند که انسان

آن اینکه عیسی مسیح بدرستی نجات دهندة ما است و آنچـه هسـت کـه اعـالم     

که کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح گفتـه اسـت    را نچهآکرده است. اگر من 

ام بـا   دهنـده نیسـت. مـن نتوانسـته     قبول نداشته باشم، ایمان من، ایمانی نجات

 غام که اظهارات کتـاب مقـدس گزارشـات درو    حقیقت کنار بیایم، بلکه فکر کرده

اي  هـاي دیوانـه   ام که رسـوالن و شـاگردان مسـیح آدم    من فکر کرده .باشند می

ایمان نجات بخش  در گام دوم تحصیلاند و در اینجاست  اند و هزیان گفته بوده

ا آیـ باشـند.   دي است که بسیاري از مردم درگیر آن مـی مورن ام. ای کوتاه آمده

که عیسی مسیح از مردگان برخاسـته اسـت؟ مـن شـک      دشما واقعاَ ایمان داری

شخصی باشد  ردارم که کسی بدون تردید به این سئوال من پاسخ دهد. زیرا اگ

ام مسیح را باور کردند، یکه همانطور که پولس و متعاقب آن شاگردان مسیح، ق

آن شـخص آنچنـان عـادل اسـت کـه       ،رستاخیز مسـیح را بـاور داشـته باشـد    

و  اکیونتواند دنیا را دگرگون کنـد. ولـی متأسـفانه مـا هـدف بمبـاران شـکّ        می

! آیـا  ؟نه ـ واقعاَ تو به قیام مسـیح اعتقـادي داري   «ایم:  قرار گرفته اظهارات آنها

و مواردي مشابه  »اي؟ چشمان خود شاهد قیام مسیح از مردگان بوده اهرگز ب

آن که ممکن است در ایمان شما دخیل شوند و شما مانند پطرس شوید و آنگاه 
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  1»ایمانی مرا امداد فرما. آورم اي خداوند، بی ایمان می«بگوئید: 

کنـیم کـه شـما در ایمـان خـود ایـن دو عنصـر را ملحـوظ          حاال فرض مـی 

اید  ت آن اطالعات آگاه شدهاید و به حقانی اید، شما اطالعات الزم را گرفته داشته

آیـا ایمـان داري کـه عیسـی مسـیح بخـاطر       « گـویم:   و در اینجا من به شما می

ـ    «گوئید:  و شما می» گناهانت بر صلیب مرد؟ ت آن بلـه ایمـان دارم، و بـه حقانی

آیا این براي نجات شما کـافی اسـت؟ بسـیار خـوب ولـی در      » دهم. شهادت می

یند با این شهادت تازه همردیـف شـیاطین قـرار    گو م که یعقوب مییبین اینجا می

گویـد کـه:    دانند. یعقوب مـی  اید، چونکه حتی شیاطین هم این حقایق را می گرفته

زیرا آگاهی و اعتراف یک چیز اسـت و   2»لرزند. شیاطین نیز ایمان دارند و می«

انجیـل   3اعتماد کامل یک مورد جداگانه دیگر. یاد دارم وقتی که دکتر جیم.کندي

کـرد و بـه مخاطـب خـود      داد، از یک صندلی خـالی اسـتفاده مـی    را بشارت می

را تحمل  آیا ایمان داري که این صندلی آنقدر محکم هست که وزن تو«گفت:  می

بله من ایمان دارم که «گفت :  کرد و می و آن شخص به صندلی نگاهی می» کند؟

صـندلی را بلنـد    دکتـر کنـدي   سـپس » تواند وزن مرا تحمل کند. این صندلی می

آیا این صندلی بـا همـین وضـعیت کـه در دسـت مـن اسـت        «گفت: می کرد و می

و دکتـر  » نـه! «داد: و مخاطـب او جـواب مـی   » را تحمـل کنـد؟   تـو تواند وزن  می

ــت:  مــی ــه؟«گف ــوز روي آن «داد  و مخاطــب او جــواب مــی » چــرا ن ــه هن چونک

دارم این صـندلی وزن  اینکه ایمان  نگفت«گفت:  و در نتیجه دکتر می» ام! شستهنن

» کند یک چیز است و خطر کردن و نشستن روي آن، چیـز دیگـر.   مرا تحمل می

  دهد. و اینست منظور ما از ایمان و اعتمادي که عمالَ کسی را نجات می

دارم و در عـین   قبـول  اره عادل شـدن توسـط ایمـان    کتوانم بگویم  من می

دامـه دهـم و فکـر کـنم کـه      نی خود اوحال به زندگی روزانه خود و تفکرات در

ها و اعمال خود به بهشت بروم. و این یعنی دست کم  توانم از طریق کوشش می

هـاي خـود    کوشـش برگرفتن فرضیه عادل شدن به وسیله ایمان. تکیه و اعتماد 

                                                      

  24:9لوقا  .1

  19:2یعقوب  .2
2. D.jim kennedy 
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براي حضور در خلوت خدا یک مورد است و توسل به عیسی مسیح از طریـق  

  ورد دیگر است.م ،ایمان آوردن به او براي نجات خودمان

وجـود دارد و آن عنصـر اثـر گـذار      Fiducia نـام  بـه ولی عنصر دیگري هم 

القدس خدا از کسانی که در بنـد گنـاه    است. ما اخیراَ در مورد دعوت مؤثّر روح

هستند صحبت کردیم و گفتیم که ایمان کاري است از خـدا. خـدا اسـت کـه در     

هاي ما، هیچگاه به ایـن ایمـان    انالقدس در ج آفریند. بدون روح ها ایمان می قلب

شویم زیرا مشکل ما عدم هماهنگی با مسـیح اسـت. دلیـل     نجات بخش نایل نمی

پذیرد و  را نمی اینکه یک شخص تولّد تازه نیافته و متحول نشده و هرگز عیسی

آید اینست که او عیسی را دوست ندارد و بطور بنیادي در  به سوي عیسی نمی

ورزد. و مادام کـه مـن    ه خدا و امور خدائی خصومت میفکر خود و قلب خود ب

پذیرم و به او عالقه اي ندارم. بـه   با مسیح دشمنی داشته باشم، از او تاثیر نمی

شیطان نگاه کنید. شیطان به این حقیقت واقف است. شیطان در آزمایش الهیات 

لـی از  داند و گیرد. او این حقیقت را صد در صد می را می 20یک نمره ماتتسسی

متنفر است. او به سختی با ستایش خدا مخالف است زیرا که هم خدا و هـم   نآ

مسیح را دوست ندارد. ما هم طبیعتاَ چون شیطان هستیم. ما در گناهـان خـود   

کنیم و شـهوات جسـم را پیـروي     ایم. ما در نیروهاي این جهان سلوك می مرده

تی کـه عهـد جدیـد آن را    هـاي مـا را از آن حـال    القـدس قلـب   و تـا روح  ،کنیم می

پندارد، عوض نکنـد، قلـب مـا نـه تنهـا       و مرده می ناپذیر سنگی و تاثیر يها قلب

اي به مسیح در آن  روح است، بلکه محبت هم در آنجائی ندارد. عالقه مرده و بی

کند و فیض ایمان را بـه   القدس ما را عوض می قلب وجود ندارد. ولی وقتی روح

کنـیم و او را بـا آغـوش بـاز      مسـیح را تجربـه مـی    اهآنگـ دارد،  ما ارزانـی مـی  

کنیم چونکه  کنیم. ما به مسیح اطمینان و اعتماد می پذیریم و او را انتخاب می می

  القدس است. ایمان و اعتماد ما زائیده کار روح

منـد نیسـتیم. مـا     باز هم تکرار کنم که هیچ یک از ما ذاتـاَ بـه مسـیح عالقـه    

ا را ـاي مـه القدس قلب راینکه روحـاشیم مگـت داشته برا دوس وانیم مسیحـت نمی

  هاي گوشتی و زنده کند.  عوض کند و از آن حالت سنگی و مرده تبدیل به قلب

آورد، آن شــخص متحــول  القــدس ایمــان مــی وقتــی شخصــی توســط روح

شود. حاال در این مورد فکر کنید. اگـر شـما قـبالَ     شود. زندگی او عوض می می
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اید و  اي به مسیح نداشته اید و اینک ایماندار هستید، اگر قبالَ عالقه هایمان بود بی

این تحـولی اسـت کـه در زنـدگی شـما اتفـاق        ،اید شده دمن اینک به مسیح عالقه

توانیم یکی از اثرات خـالص ایمـان را    افتاده است و در این شرایط است که می

دس ایمان و توبه را ازهم ت تجربه کنیم و آن توبه است. گرچه کتاب مقبه فوری

تـوانم   جدا کرده است، ولی هریک شکل متفاوتی از دیگري است، زیرا مـن نمـی  

واقعاَ مسیح را دوست داشته باشم و او را بپذیرم مگر اینکه تشخیص بـدهم و  

  بدانم که گناهکارم و نومیدانه نیاز به کار او در زندگی خودم دارم.

اي  درست بـرعکس آن عالقـه   ،خودم توبه یعنی دشمنی ورزیدن به گناهان

شـنوم واعظـان    شود. وقتی که من می که به خدا و امور خدائی در من ایجاد می

، ناراحـت  »ید تا تمـام مشـکالت شـما حـل شـود     ئبه سوي مسیح بیا«گویند:  می

شوم. زندگی من تـا قبـل از ایمـان آوردن بـه عیسـی مسـیح مشـکل نبـود،          می

حی شوم یحی شدم. زیرا قبل از اینکه مسمشکالت وقتی شروع شد که من مسی

کردم، مسیر من یـک خیابـان یکطرفـه بـود. ولـی اینـک        در یک جهت حرکت می

هاي دنیائی هستم ولی با این وجود عشق و عالقه  هنوز هم در معرض وسوسه

کنیم چونکه از گناه  به مسیح در قلب من وجود دارد. به کالمی دیگر ما توبه می

با این وجود بخشی از وجود مـا هنـوز گنـاه را دوسـت      خود نفرت داریم ولی

دارد. ولی توبه حقیقی شامل غصه خوردن بخاطر دشمنی با خدا است، اندوهی 

ت خصومو یافتن راه حلی براي خالصی از این خصومت و فرار از آن  صخال

سـت. اگـر نجـات    نیروزي بر گناه یی در مسیح. توبه به معنی پلندگو رشد و با

یافـت. امـا توبـه شکسـته      ه کامل بر گناه بود، هیچ کس نجـات نمـی  مستلزم غلب

یعنـی عـوض    Mentanoiaشود. در مورد توبه نظرات مختلفـی وجـود دارد.    می

  شدن فکر.

کردم گناهان خوا را توجیه کنم و بـدین ترتیـب تأییـد     پیش از این سعی می

ناهـان مـن،   ام کـه گ  بـه ایـن نتیجـه رسـیده     ککنم، ولی این نمودم که گناه می می

یـن نیسـت کـه بـر     اشـود. منظـورم    باشند و طرز تفکرم عوض مـی  شرارت می

  شود. آیم، بلکه طرز فکرم بطرز عجیبی عوض می گناهان غالب می

وقتی به موضوع آئین دینی برسیم متوجه خواهیم شـد کـه ثمـرات ایمـان     

چیست؟ ولی در این لحظه اجازه دهید راجع به سایر پیامـدهاي ایمـان حقیقـی    
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ا در خـانوادة  رکنـد، مـا    اعالم می عادل در مسیح صحبت کنیم. وقتی خدا ما را

. شـویم  ، بالفاصله بعد از عادل شدن به لقب فرزند خدا ملقب مـی پذیرد خود می

مسیح تبدیل به بـرادر   ،تنها پسر خدا عیسی مسیح است، ولی بر اثر این دعوت

شود. من و شما ذاتـاَ   میهیچ کس در خانواده خدا متولد ن …شود بزرگتر ما می

تنهـا راهـی کـه شـما      .سـت یفرزند غضب هستیم، نه فرزند خدا. خدا پـدر مـا ن  

توانید خدا را پدر خود بنامید اینست که او شما را در خانوادة خود بپـذیرد.   می

رداي پسـر او   ملبس شدن بـه و تنها راه پذیرفته شدن شما در خانواده خداوند 

آورید، خدا نه تنهـا شـما را عـادل     مسیح ایمان میوقتی شما به عیسی  است. و

  نامد. کند، بلکه شما را پسران و دختران خود می اعالم می

اي از ثمـرات   سرانجام اینکه پولس در باب پنجم رساله به رومیان به پـاره 

پس چونکه به ایمان عادل شـمرده شـدیم، نـزد    «عادل شدن اشاره کرده است: 

خداونـد مـا عیسـی مسـیح، کـه بـه وسـاطت او         ساطتویم به رخدا سالمتی دا

ن فیضی که در آن پایداریم و بـه امیـد   آایم به وسیله ایمان در  دخول نیز یافته

در این آیات به سه مـورد اشـاره شـده اسـت. اولـین      » کنیم. جالل خدا فخر می

ما دشمنان خدا بودیم، جنـگ   .آشتی و صلح با خدا ـ  ثمرة عدالت سالمتی است

ی که به عیسی ناند. خدا با تمام کسا ت، دشمنان با هم آشتی کردهتمام شده اس

را امضاء کـرده اسـت. صـحبت از     هاند، پیمان ترك مخاصم مسیح ایمان آورده

که اگر بار دیگر کاري بدي  ۀ ناپایدار نیستتارکیک جنگ سرد نیست. این یک م

لح ابـدي  و با ما جنگ کند. ایـن صـ   دانجام دهیم خدا شمشیرش را از نیام بکش

است، پایدار است. غیر قابل نقض است زیرا تحت نظارت عـدالت کامـل مسـیح    

ایم دومین ثمرة عدالت دسترسـی   تدوین شده است. و چونکه با خدا صلح کرده

کنیم، حضـور   به خداست. آنگاه که ما از طریق صلیب و مسیح با خدا آشتی می

اینها نخستین ثمرات عدالت  شویم. مند می کنیم و از جالل او بهره او را درك می

  ما است.



  

  سی و ششمگفتار 

  فرزندخواندگی و اتّحاد با مسیح

اي نوشت که مـن آن را حیـرت    وقتی که یوحنا رسالۀ خود را نوشت، جمله

مالحظه کنید «نامم. یوحنا در باب سوم رساله اول خود گفته است:  رسالتی می

خـدا خوانـده شـویم، و چنـین     چه نوع محبت پدر به ما داده است تـا فرزنـدان   

شناسد زیرا که او را نشناخت. اي حبیبـان،   هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی

حاال توجه کنید به نحوة نگارش یوحنا که توأم است » االن فرزندان خدا هستیم.

با یک حس حیرت و شگفتی، احساسی که هم اکنون نیز در فرهنگ و در فکر ما 

شـود از نظـر    دي که امـروز بـراي مـا عـادي تلقـی مـی      دارد. زیرا مورنوجود 

شـد و آن فرضـیه فرزنـد خـدا      اي رسالتی موردي عـادي محسـوب نمـی   سکلی

  خوانده شدن ایمانداران بود.

رال قـرن  بـ ایم که شدیداَ تحـت تـأثیر الهیـات لی    ما در فرهنگی پرورش یافته

انی بسیار نوزدهم قرار گرفته است. درقرن نوزدهم عالقه به آموزش ادیان جه

گسترش یافت و مردم با ولع فراوان بدنبال کشف و درك ادیان جهـان بودنـد.   

مردم در شناخت ادیان دیگر پیشرفت نمودند. این عالقه به درك ادیـان جهـانی   

سـه ادیـان   یمان رواج زیادي یافت. در واقـع مقا آلو مقایسۀ آنها بخصوص در 

توجـه  کـه  اتفاق افتاد این بود  اي شد. آنچه که در طی این دوره دانش فنی تازه

الهیون معطوف به ادیان جهانی شـد و   و انسان شناسها، اساتید علوم اجتماعی

یسـم، اسـالم،   ئدونه هاي بین ادیـان  بدنبال نفوذ در قلب ادیان و کشف مشابهت
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یهودیت بودائی و سایر ادیان بودند.ت، مسحی  

بـه  » تیحیسـ ذات م«، کتـابی تحـت عنـوان    1بعنوان مثال آدلف ون هارنوك

به زبان انگلیسـی  » ت چیست؟حییمس«زبان آلمانی نوشت و آن کتاب با عنوان 

ترجمه شد. در این کتاب نویسنده کوشیده است مسیحیت را در حد یک مـذهب  

ان مسـیحی  مایماهیت گوید که  معمولی و در ردیف سایر ادیان تقلیل دهد و می

ري خـدا بـر جهـان و دوم بـرادري     است: اول منشـاء پـد   وارفرضیه است دوبر 

ی به اعتقاد من این دو فرضـیه در کتـاب مقـدس تعلـیم داده     لجهانی انسانها. و

ت مبهمی به پدر جهانی در سخنان پولس شده است، در آنجا انشده است. اشار

شود و شعري از یکی از شعراي دهري آتـن   که او با فیلسوفان آتن روبرو می

گویـد از   و مـی  2»باشیم ما از نسل او (خداوند) می: «گوید کند که می نقل قول می

ایدة پدر خواندگی خـدا در عهـد    اماها است.  این دیدگاه خدا خالق تمامی انسان

ایده فرزند خواندگی چیزي نیست که همه کـس  . اي است جدید یک مفهوم ریشه

در این جهان از آن برخـوردار باشـد. امـا بـا توجـه بـه نفـوذ لیبرالیسـم قـرن          

ایـم کـه    ه گفتم ما در فرهنگـی پـرورش یافتـه   کمقایسه ادیان، آنطور و وزدهم ن

گویند که هر کسـی در ایـن جهـان فرزنـد خـدا       بارها و بارها و بارها به ما می

  است. ما همه فرزندان خدا هستیم و خدا پدر همه انسانها است.

این یک ایده سکوالریسمی اسـت ولـی مـوردي نیسـت کـه آن را در کتـاب       

س مشاهده کنیم. آنچه که یوحنا در رساله اول خود گفته است همانطور که مقد

مالحظه کنید چه نوع محبت پدر به «گفتیم سخنی توأم با اعجاب و حیرت است: 

یوحنا از این محبت خدا غرق حیرت شده » ما داده است تا فرزندان خدا شویم!؟

» دان خـدا هسـتیم.  بیبـان، االن فرزنـ  حاي «گویـد:   است و اینچنین است کـه مـی  

همانطوریکه دقایقی قبل گفتم ایـده پـدر خوانـدگی خـدا در ایـام کتـاب مقـدس،        

                                                      

1. Adolph Vanharnok 
  28:17اعمال  .2
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یـک   ـ  اي بود شود گفت که یک ایدة ریشه پا افتاده نبود. در واقع می اي پیش ایده

یمات یک استاد اروپائی بنام علهایم به ت من در یکی از سخنرانی .اي بدعت ریشه

Jehoiakin Jermais فرضـیه پدرخوانـدگی خـدا     در مورد ردم. جرمایساشاره ک

عنـوان مثـال او گفـت کـه در عهـد       هدر کتاب مقدس مطالعاتی انجام داده بود. ب

شـدند کـه    عتیق و در میان مردم یهودي کهن فرزندان معمـوالَ داراي لقبـی مـی   

ان تمام آن القاب متعدد خدا که به یاشاره به خدا در هنگام پرستش بود، و در م

دیـده نشـده اسـت. ولـی     » پـدر «کردند، مطلقاَ هـیچ نـامی از    ان اطالق میفرزند

رسـیم، عیسـی در هـر     برعکس وقتی که به عهد جدید و به دعاهاي عیسی مـی 

دعائی که در عهد جدید کرده است، بجز یک مورد، خدا را پدر خـودش خطـاب   

  کرده است.

 .کردنــد ا پـدر خطــاب مـی  رم در دعاهــاي خـود، خــدا  هـ معاصـران مســیح  

از جوامع مسـیحی، اولـین اشـارة     به غیرگوید که  جرمایس ادامه می دهد و می

پـدر خطـاب    رایهودیانی شده است که در هنگـام پرسـتش خـدا    به مکتوبی که 

در قرن دهم بعد از میالد و در ایتالیا است. به عبارت دیگر، مشخص  ،کردند می

ی جـرأت کـرده و   شود که مردم از آن عبارت مرسوم، یعنی آنچه کـه عیسـ   می

اند. ولـی پـدر نامیـدن خـدا را      ا پدر نامیده بود، بسیار فاصله گرفته بودهرخدا 

همه معاصران مسیح فراموش نکرده بودند. یکی از مواردي که خشم فریسیان 

ه عیسی، خـدا را پـدر نامیـد. آنهـا گفتـه      کرا بر علیه عیسی برانگیخت، این بود 

گفتند که عیسـی خـود را بـا     کردند و می عیسی را نوعی ادعاي خدا بودن تلقی

  کنید؟ حاال شما ادعاي عیسی را حمل به چه چیزي می .داند خدا برابر می

اگر کسی امروز خدا را پدر خطاب کند، نگاه مـا بـه او ماننـد فریسـیان بـه      

کنیم. حتی به فکر ما هم خطور  عیسی نیست، و او را متهم به ادعائی خدائی نمی

هم سر تکبر خدا را پدر نامیده است، چه رسد به اینکه او را مـتّ  کند که او از نمی

ماهیـت  ، چونکـه  دهم کردنـ ی معاصران عیسی او را متّولبه ادعاي خدائی کنیم. 

پدر خود  راتر اینست که نه تنها عیسی خدا  دانستند. و اما عجیب ادعاي اورا می
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خواهند طرز دعا  او می آیند و از نامد، بلکه هنگامی که شاگردانش نزد او می می

شما به ایـن طـور دعـا کنیـد: اي     «گوید:  کردن را به آنها بیاموزد، او به آنها می

عیسی نـه تنهـا خـودش خـدا را پـدر نامیـد، بلکـه از        » …پدر ما که در آسمانی

شاگردانش نیز خواست که در هنگام دعا همان لقب را دقیقاَ بکار برند و خدا را 

امتیاز پدر نامیدن خدا را بـه شـاگردانش اعطـاء     ین ترتیببدبنامند. و » پدر ما«

  نمود.

ریفـاتی نیـز در   حولی در نتیجه فشار فراوان جنبش نسل جدید بر کلیسا، ت

به عنوان مثال به برنامـۀ تلوزیـونی    متوان این زمینه به وجود آمده است که می

بـر عـدم    دانان آگاه مبنـی  که علیرغم درخواست الهیات ماشاره کن 1چوپاول کر

ماشـاگران  تکند و مکرراَ بـه   پایداري می خوداش، همچنان بر نظر  برنامه پخش

هـا و   کند و من نتیجـه برنامـه   اش این تفسیر خود را بازگو می برنامه تلوزیونی

کنم. تفسـیر   زمانه خودمان مشاهده می رهبران دینیتفسیرهاي او را در سایر 

شود مانند مسـیح   ر او ساکن میالقدس د کروچ اینست که: هر شخصی که روح

مسیحی چنین اظهارات شخصی می از خدا است. براي من عجیب است که تجس

 صر به فرد بودن تجسم خدا در مسیح باشد.حکر منمننامعقولی بزبان آورد و 

اند فرزندان خـدا نامیـده شـوند     کنم همین که مسیحیان توانسته ولی من فکر می

ولی دریافت این لقب موجب نشده است کـه آنهـا    ،اند به نتیجه مهمی دست یافته

  پسر خواندگی منحصر به فرد مسیح را انکار کنند.

موضوع کانونی عهد جدید اسـت. نـه تنهـا پـدر     نیز  ایده پسر خواندگی خدا

نامیدن خدا توسط عیسی یک مورد رادیکالی بود، بلکه سه اشاره در عهد جدید 

و در  ،بلند از آسمان صحبت کرده استخدا با صداي  هآمده است مبنی بر اینک

هر سه بار که از آسمان با صـداي بلنـد صـحبت کـرده اسـت پسـر خوانـدگی        

                                                      

1. Paul Crouch 
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 1»اینسـت پسـر حبیـب مـن کـه از او خوشـنودم.      « :عیسی را اعالم کرده اسـت 

بنابراین مـا بایـد    2»اینست پسر حبیب من که از وي خوشنودم، او را بشنوید.«

طه پدري و پسري خدا و مسیح، بسیار کوشا در حفظ منحصر به فرد بودن راب

ی است که فرزند یگانه خـدا اسـت. البتـه عیسـی     سباشیم. در واقع مسیح تنها ک

گوید که ما طبیعتاَ فرزند خدا نیستیم، بلکه ما طبیعتاَ فرزندان غضب هستیم،  می

 عا کند که فرزند خداتواند اد فرزندان شیطان هستیم. تنها کسی که می ما طبیعتاً

است عیسی مسیح است. بنابراین ادعاي فرزند خدا بودن ادعائی نیست کـه مـا   

ت خودمان بتوانیم بر زبان آوریم.براساس انسانی  

گویـد مـا فرزنـدان خـدا هسـتیم.چگونه ایـن ممکـن         با این وجود یوحنا مـی 

مراجعه کنیم، آنجائیکه او ل انجیل واجازه دهید به باب ا .شود؟ بسیار خوب می

او در جهان بود و جهـان بـه   « خوانیم: کتابش و در آیه دهم چنین می در مقدمه

د آمـد و  وواسطۀ او آفریده شـد و جهـان او را نشـناخت. بـه نـزد خاصـان خـ       

خاصانش او را نپذیرفتند، و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا 

نه از خون و نه از فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد که 

قـدرت  «و یـا  » خواهش جسدو نه از خواهش مردم، بلکـه از خـدا تولـد یافتنـد.    

این همان قدرتی است که معاصران مسـیح وقتـی   » اند. فرزند خدا شدن را یافته

چون صاحب قدرت تعلیم «کردند: او  شنیدند، از آن صحبت می سخنان او را می

العـاده توسـط    قدرت است، یک قدرت فـوق این همان  3»نه مثل کاتبان. ]دهد می[

را داشته باشـیم کـه فرزنـدان خـدا      القدس به ما داده شده است تا این حقّ روح

  نامیده شویم.

گیریم اینست که فرزند خدا نامیده  بنابراین اولین چیزي که در اینجا یاد می

                                                      

  17:4 متّی .1

  5:17 متّی .2

  29:7 متّی .3
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 ایـم، مـا آن را از طریـق تولّـد     ما آن را بدست نیـاورده  که شدن یک هدیه است

ایم؟ بـراي پاسـخ بـه     ایم. پس چگونه آن را بدست آورده طبیعی به میراث نبرده

 12آیــه  ازکنــیم و  ایــن ســئوال بــه رســاله رومیــان بــاب هشــتم مراجعــه مــی

 خوانیم:  می

بنابراین اي برادران، مدیون جسم نیستیم تا برحسب جسم زیست نمـاییم. زیـرا اگـر    

وسـیلۀ روح   . لکـن اگـر افعـال بـدن را بـه     برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مـرد 

شـوند، ایشـان    بکُشید، همانا خواهید زیست. زیرا همۀ کسانی کـه از روح خـدا هـدایت مـی    

اید تا باز ترسـان شـوید بلکـه روح پسـر      پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته

هـاي مـا    ن روح بـر روح کنـیم. همـا   اید که به آن ابا یعنی اي پدر نـدا مـی   خواندگی را یافته

دهد که فرزندان خدا هستیم. و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعنـی ورثـۀ    شهادت می

هـاي او هسـتیم تـا در جـالل وي نیـز شـریک        ارث با مسیح، اگر شریک مصـیبت  خدا و هم

  باشیم.

بنابراین شما پاسخ سئوال را در اینجـا گرفتیـد. چگونـه مـا فرزنـدان خـدا       

که اینهم یکـی از ثمـرات ایمـان اسـت ـ       اخیراً گفتیم .پسر خواندگی هستیم؟ در

کنیم، خـدا نـه تنهـا     یکی از ثمرات عادل شدن ما است. وقتی ما با خدا آشتی می

پذیرد. در واقـع   دهد بلکه ما را در خانوادة خود می سالمتی و صلح را به ما می

ود که کلیسا بـا خـدا   رها براي کلیسا در عهد جدید بین یکی از مهمترین تصویا

فامیل است. خانواده خدا شامل یک پدر و یک پسر و سپس هـر کسـی دیگـري    

  است که در خانواده خدا پذیرفته شده است.

یم و بدین جهت است که ما مسـیح  ا همه ما در خانواده خداوند پذیرفته شده

ه دانیم و بدین ترتیب چونکه به مسیح پیوسـته ایـم کـ    را برادر بزرگتر خود می

پس وارثان خـدا نیـز هسـتیم و آنچـه را کـه مسـیح بـه         ،پسر حقیقی خدا است

بـریم ـ مسـیح ارث کامـل خداونـد را بـا        برد، ما نیـز مـی   عنوان ارث از خدا می

کند. و بنابراین پسر خواندگی موردي است  برادارن و خواهران خود تقسیم می

دعـا در حضـور    که ما نباید آن را کوچک بشـماریم و همیشـه بایـد در هنگـام    

و لـرزش یوحنـا را در    یرتما باید آن ح .خطاب کنیم» اي پدر ما«خداوند او را 
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ه کنیم و همه ما ایمانـداران بایـد فرزنـدان خـدا نامیـده      رباش دوباره تج رساله

ایـم و قـول    نکه براساس دعـوت بـه فرزنـد خوانـدگی خوانـده شـده      وچ ،شویم

نیم فرق بـین فرزنـد واقعـی خـدا و     توا خداوند حقیقت دارد. در عین حال که می

درجـه دوم   ضـو خـدا را بـدانیم ولـی بـا ایـن وجـود مـا ع        نفرزند خوانده شد

شود، خـدا مـا را از آنچـه     ق میخانواده خدا نیستیم. وقتی فرزند خواندگی محقّ

  کند. مند می باشد، بهره اش می که میراث اوست و متعلق به پسر واقعی

شود؟ یک نکته دیگر را که الزم است مـا   حال چگونه این وضعیت ممکن می

منـدي از آن اتّحـاد    راجـع بـه رسـتگاري بیـاموزیم بهـره      گفتـار در این سـري  

ایمانداران و مسیح وجود دارد. حال، هرگاه راجع بـه   ینب مرموزي است که در

ق تـوان مـا   وگوئیم این کـار فـ   شود، ناخودآگاه می مسئله مرموزي صبحت می

عـی اسـت و   یین طبقه واقع شویم. این یک حالت فـوق طب توانیم در ا است و نمی

توانیم با مراجعه به عهد جدید  بر این اساس غیر قابل توصیف است. ولی ما می

تـوان آنهـا    کلید حل معما را پیدا کنیم. دو کلمه در عهد جدید وجود دارد که مـی 

. »eis«و  »en«ترجمه نمود. آن دو کلمه عبارتنـد از  » In«را در زبان انگلیسی به 

ولی تفاوت تکنیکی این دو کلمه متفاوت  ».Into«یعنی » eis«و » Insideof« عبارت

  ».In«یعنی » en«است. عبارت 

کند،  ایمان به عیسی مسیح خداوند دعوت می هرجا که عهد جدید مردم را به

جالـب  » م؟یتـا نجـات یـاب    یمچکار باید بکن«د که نک ا رسوخ میم این فکر به مغز

معمولی بکار برده شـده در ایـن بشـارت و دعـوت، عبـارت      کلمه که  اینجاست

»eis «بنابراین در واقع رسوالن هم در دعوت وبشارت خود از عبارت  باشد. می

»eis «اند. البتـه هـدف در اینجـا دانسـتن حقـایقی دربـاره مسـیح         استفاده کرده

ین شـناخت  ولی این قبول و ا ؟نیست. شما پاپانوئل را قبول دارید، درست است

نهفته است، متفاوت است. تنها صحبت »ایمان« کلمۀبا آن شناخت وقبولی که در

  از شناخت و باور به مسیح نیست، بلکه صحبت از ایمان آوردن به اوست.

هـر   .نـامم  کشم و آن را یک اطـاق مـی   من یک دایره می حال تصور کنید که
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ست. اگر مـن بخـواهم   ره باشد، در حیاط واقع شده ایه خارج از این داکچیزي 

به داخل آن اطاق بروم، باید از یک در و یا از طریقی که منجر به ورود من بـه  

کـنم، هنگـامی کـه مـن از      آن اطاق باشد، وارد شوم. هنگامی که من حرکت مـی 

هستم. مالحظه نمودید،  اطاق آن» = در In«شوم، آنگاه  خارج وارد این حلقه می

در اینجا هستیم، یعنی مـا داخـل اینجـا هسـتیم.     وقتی ما » .= درIn« یعنیورود 

باشند زیرا که عهـد جدیـد    حال همانطوریکه گفتم این دو عبارت بسیار مهم می

به ما نگفته است که به مسیح ایمان بیاوریم بلکه سخن از ایمان خالصانه است. 

است، صـبحت از مـا در    »In«سخن از داخل شدن به این حلقه است، صحبت از 

اتّحاد روحانی در میـان   یکن و مسیح در ما بودن است، صحبت از مسیح بود

اي براي کلیسـا   تک تک ایمانداران با عیسی مسیح است. و این یک مفهوم ریشه

یعنی همانطور که گفتم همه ما فرزنـد خوانـده     ،است آنچنانکه بعداَ خواهیم دید

ایـن، بلکـه مـا    هستیم و بنابراین عضوي از خانوادة خدا هسـتیم. امـا نـه تنهـا     

ح در من است، اگر یر من در مسیح و مسگاي از زنجیره مقدسین هستیم. ا حلقه

گویم که در مسـیح هسـتم و    اتحادي در مسیح و با مسیح وجود دارد و من می

ا در مسیح و با او متحد هسـتید و مسـیح در شـما اسـت     ماو در من است و ش

  اي بین من و شما وجود دارد؟ پس چه رابطه

کنید: این اتّحاد مرموز فراسوي مشارکت ما در مسیح است و پایه و  توجه

ت که مسیحیان بـا یکـدیگر دارنـد. یعنـی اگـر شـما       ساساس آن اتّحاد متعالی ا

برادر من یا خواهر من هستید و مسیح در من و شما در مسیح هسـتید، آنگـاه   

کـه ایـن   اي که من با شما داشـته باشـم، مـن بایـد ایـن را درك کـنم        هر مسئله

حادي که با مسیح داریم فراتر و واالتر از هر مشکلی است که مـا بـا یکـدیگر    اتّ

ن ژرفـا و  صحبت از یک مفهوم تئوري نیست، بلکه مبی جاداریم. بنابراین در این

تـر از   وير و یـک همبسـتگی قـ   تـ  وير و یـک اتّحـاد قـ   تـ  وياي یک خانواده قغن

ین جهان داریم. و این ثمرة عدالت ا و ارتباطات بیولوژیکی است که در اه نسبت

  است.



  

  سی و هفتمگفتار 

  تقدیس

بورگ پنسیلوانیا براي اولین بار مسیحی شـدم، هـر هفتـه    تزوقتی که در پی

اي بـود و   مجبور بودم راه زیادي را از کالج تا خانه بپیمـایم. مـادرم زن بیـوه   

رفتم تـا   خانه می دانست، بنابراین در پایان هر هفته از دانشکده به رانندگی نمی

هـر یکشـنبه شـب کـه بـه کـالج        بـدین ترتیـب  او را براي خرید به بازار ببـرم.  

گشتم معمـوالَ بـه یـک برنامـه رادیـوئی از موعظـۀ دکتـر روبـرت .جـی.           برمی

بــورگ گــوش تزدر مــورد پیــدایش اولــین کلیســاي پرزبیرتــی در پی 1المونــت

  دادم. می

و امأمور شدم، فرصتی بود تا ت نزمانی که براي یک مصاحبه با دکتر المو

رفتم، خیلی عصبی  مالقات کنم. یاد دارم وقتی که به مالقات دکتر المونت می را

بودم. من به دفتر کار دکتر وارد شدم و با منشـی او صـحبت کـردم و منتظـر     

ماندم تا با دکتر مالقات کنم. سرانجام انتظار به پایان رسید و منشـی مـرا بـه    

مد و با من دست داد و سپس نشست و آدکتر المونت پیش دفتر دکتر فرستاد. 

ن، در فکـر نیمـه مقدسـت    اخوب مرد جو«مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت: 

، ولی بـدیهی بـود   مو لبخند زد. من مصاحبه خود را شروع کرد» گذرد؟ چه می

دانسـت کـه یـک     شـناخت ولـی مـی    که منظور از کنایه او را فهمیدم. او مرا نمی

ارم ولی یک ایماندار کامالَ مقدس نیستم. بنابراین در اولین برخوردش با ایماند

                                                      

1. Dr.Robert.J.Lamont 
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مـژدة  » گـذرد؟  مقدست چـه مـی   هدر فکر نیم«من اشاره کرد:  ضعفمن به این 

ت که ما توسط عدالت شخص دیگـري عـادل   سنیکوي ایمان مسیحی تنها این نی

ا راینکه خدا ما  ظر بمانیم تا کامالَ مقدس شویم تاتایم و نیازي نیست که من شده

در خانوادة خـود بپـذیرد، بلکـه او بالفاصـله عـدالت مسـیح را بـه حسـاب مـا          

اینست که از یـک سـو بـا     دهد. بنابراین مژده خوب گذارد و به ما نسبت می می

ی که کـامالَ مقـدس نیسـتیم رابطـه     موجودیکه خدا کامالَ مقدس است با ما مرد

، خبـر خوشـی   مـن ناتمـام و ناکامـل   کند. شاید بگوئیم خبـر تقـدس    برقرار می

هر حال خبر خوش اینست که آن تقدس، هر چند که نـاقص و جزئـی    نیست. به

بگـویم   گفتـار خـواهم در ایـن    است، ولی یک تقدس واقعی است. آنچـه کـه مـی   

کـه در واقـع مـا را     اینست که این مرحله از تقدس یا این اندازه از تقدس اسـت 

کـه عـادل   مشاهده نمودیـد   الًقبکند.  ردمان خدا میسازد و تبدیل به م عادل می

است، نـه عـدالت    (مسیح) يرشدن ما در نزد خدا موکول به عدالت شخص دیگ

ایم و این تحـول واقعـی در اثـر     هر حال ما واقعاَ عادل شمرده شده مان. بهدخو

ن مرحله از تقدس موجب مقدس شدن مـا  ای ،القدس خدا است، بنابراین کار روح

ت و ذات ما به سوي عـدالت و صـداقت   عشود و طبی بهت ما با مسیح میو مشا

نی است. قبالَ گفتم که لوتر در اعـالم فرضـیۀ   آ اي شود و این مرحله متمایل می

توجیه شدن گفت که عادل شدن تنها توسط ایمان است. یعنی اگر ایمان واقعـی  

حول واقعی در جاست که تنشود، و در ای باشد، بالفاصله اثرات آن مشاهده می

شود. یعنی که ثمـرة تقـدس، الزامـاَ ماننـد ثمـرة عـدالت        طبیعت شما شروع می

نیست، ثمرة تقدس یک ثمره آنی ولی ثمرة عدالت یک ثمرةدراز مدت است. مـن  

خطاري داده باشم به آنهائی کـه معتقدنـد کـه امکـان تحـول      اگویم تا  این را می

اگـر  کـه : الـف) حتـی     تیورصدر  ،ردواقعی در ایمان به عیسی مسیح وجود دا

اي نیکوي ببار نیاورند و تا زمان مرگ جسمانی باقی بمانند، یا ب) ممکـن   ثمره

اســت بــراي مــدتی هــیچ تحــولی در رفتــار آنهــا مشــاهده نشــود، ولــی بطــور 

ت جسـمانی متحـول شـوند.    ي در یک مرحله زمانی از آن وضـعی ناپذیر اجتناب

ول طـ این نیسـت کـه بگـویم همـه مسـیحیان در      فوق  بمنظور من از بیان مطل
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توانیم بر آن فشاري که جسم بر  زندگی خود جسمانی هستند و ما هیچگاه نمی

ت. سـ کند غالب آئیم. پولس هم به مسیحیان جسمانی اشاره کـرده ا  ما وارد می

ت کهنۀ مـا تمامـاَ نخواهـد    باشیم. و انسانی ما هنوز هم با جسم در کشمکش می

مسـیحی  «ی بعضی اوقات مردم با بیـان عبـارت   له جالل یابیم. ومرد، مگر اینک

اي  کنند که کامالَ جسمانی است. و هـیچ نشـانه   اشاره به شخصی می» جسمانی

د یـک شـخص   مـور شود، در اینجا دیگر در  از تحول در طبیعت او مالحظه نمی

کنم. بلکه درباره یـک شـخص جسـمانی و غیـر مسـیحی!       مسیحی صحبت نمی

کنم الزم اسـت بـدانیم بعضـی اوقـات شـماري از متحـول        من فکر میبنابراین 

دهند کـه   شدگان پروتستان چنان شوق و ذوقی در سطح باال از خود نشان می

دهیم که فکر کنیم اعتراف به ایمان آنها دروغ اسـت   ه خود اجازه نمیبما هرگز 

، نشـانه  اي از خود نشان ندهـد  و اگر شخصی به دروغ اظهار ایمان کند و ثمره

اینست که اقرار او دروغ است و شخصی متحول شده نیست. ما توسـط اقـرار   

شویم. ما باید ایمان  شویم، بلکه در اثر یافتن ایمان عادل می به ایمان، عادل نمی

واقعی داشته باشیم و اگر چنین باشد آنگاه ثمره ایمان بالفاصله خود را نشان 

، یک شخص متحول شده، غیر ممکن دهد. براي یک شخص تازه مولود شده می

القـدس   عت تازه و قدرت حکومـت روح یاست بدون تغییر باقی بماند. حضور طب

  ایم. متحول شده که ما کامالً در ما نشانه اینست

و این بدین معنی اسـت کـه پیشـرفت تقـدس از نقطـه تحـول شـروع و تـا         

ر طی زنـدگی خـود   یابد. مسیحیان اندکی هستند که د رسیدن به جالل ادامه می

نموداري از این رشد شخصـی را در خـود نشـان داده باشـند. معمـوالَ وضـع       

رسـیم. حـاال مـن چنـین نمـوداري را       چنین است و دیر یا زود به این نتیجه می

ام تا اینکه بگویم یک رشد یک نواخت در زندگی مسـیحیان معمـولی    نشان داده

هر حـال در   شود. به زها میوجود دارد که بیشتر اوقات دستخوش نشیب و فرا

توانـد دچـار یـک     بعضی اوقات یک شخص مسیحی که واقعاَ مسیحی است، می

 وي شود. در واقع این شخص ممکن است گناه فاحشی مرتکب شود دسقوط ج

ض اخراج از کلیسا قـرار  عرکلیسا و یا حتی در م بیدحتی ممکن است مورد تأ
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 ،گنـاه و احیـاء ایمـان    هتـراف بـ  گیرد. اخراج از کلیسـا تـا زمـان برگشـت و اع    

توانیم بگوئیم کـه   باالترین تنبیه انضباطی یک مسیحی خاطی است. بنابراین می

شوند، اگر چه گفته شده است هر چه بیشتر  ها می مردم دچار این فراز و نشیب

توانیم به سوي مسیح برویم ـ وقتـی کـه مـا در اصـطالح       رشد کنیم بیشتر می

کنـیم. ـ    روحانی به سوي بلوغ روحانی حرکـت مـی   کتاب مقدس از شیرخواره

شوند. ولی هنـوز کـامالَ بـه اوج رشـد روحـانی       ها هموارتر می فرازها و نشیب

 تیورصـ ی در لـ انگیز آن نائل شـویم، و  ایم که بتوانیم به ژرفاي اعجاب نرسیده

  کنیم. تري پیدا می که همچنان در مسیحیت رشد کنیم موقعیت مستحکم که

تقـدس   :توجـه شـما را بـدان جلـب کـنم اینسـت       مخـواه  ي که میا ولی نکته

شـویم و واقعـاَ شـبیه مسـیح      اي است که توسـط آن واقعـاَ متحـول مـی     مرحله

دهند که از یک  هائی در کلیسا موجود است که تعلیم می  شویم. اکنون دیدگاه می

تواند در این دنیا از آن تقدس فاصـله بگیـرد ولـی در اثـر یـک       سو شخص می

فیض ناگهانی، یک اقدام دوباره، یک برکت مجد ت د، آن شخص فوراَ به وضـعی

اول برگردد و کامل شود. آنچنانکه گفتم بسیاري از کلیسـاها آموزنـدة نـوعی    

هـائی کـه گسـترش و     آن دسـته از جنـبش   و یاباشند  نشانه یا نوعی تکامل می

ـ   شجنـب هائی هستند از یک  اند و حاکی از وعده ت یافتهمقبولی ی یـک  آنـی و حتّ

ـ   تر از روح تجربه عمیق ی گرچـه بسـیاري از ایـن    القدس به سوي تقـدس. و حتّ

با این وجود از دو گـروه   ،تعلیم دهندگان احاطه کاملی بر فرضیه تکامل ندارند

هائی از رشد معمـولی را در   آنهائی که نمونه :کنند متمایز مسیحیان صحبت می

مسـیحیانی کـه از ایـن جهـش بـرق آسـاي       دهند و آن دسته از  خود نشان نمی

مـن   يانـد. بـار   القدس برخوردار شـده  تري با روح تقدس از طریق تجربه عمیق

القـدس بـاز دارم و    تـر در روح  ا از طلب و جسـتجوي عمیـق  رخواهم مردم  نمی

القدس نباشید، چون پر شدن  ي روحرخواهم شما را تشویق کنم که طالب پ نمی

کنم  که ما همیشه باید در طلب آن باشیم. اما فکر میالقدس چیزي است  در روح

ـ  اگر شما شفائی آنی از گناه و یک اقدام آنی از روح ع هسـتید تـا   القدس را متوقّ

 ع و انتظـاري نیسـت کـه   این توقّ ،ه باشیدتیک زندگی مسیحی پیروزمندانه داش
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کـه تـاکنون    یکتاب مقدس یـا در شـهادات بزرگتـرین مقدسـین     لیماتمن در تع

تقلیـد از  «کـه کتـاب    1مپس قـدیس کاند، دیده باشم. بعنوان مثال توماس  یستهز

هـاي مانـدنی و کهـن در مبحـث تقـدس       یکی از کتـاب  ورا نوشته است » مسیح

گوید به ندرت ممکن اسـت یـک شـخص مسـیحی در زنـدگی       می ،مسیحی است

  اید. خود بر یک عادت فایق

ام تـاکنون   چگونـه توانسـته  «د گوئیـ  کنید و به خود می شما در آینه نگاه می

  »ام، مسیحی باشم؟ هائی که با جسم خود داشته علیرغم کشمکش

سال پیش برویم، به زمانی که خـدا   40یا  30اگر ما به عقب برگردیم و به 

ما را شکل داد و در ایمـان مسـیحی مـا را پیشـرفت داد، بـراي مـا بزرگتـرین        

ه گام اسـت و شـکل گـرفتن در    دلگرمی است. ولی این پیشرفت روزانه و گام ب

القدس و رسیدن به رشد واقعی در مسیح، یک تجربۀ بلنـد   قالب مورد نظر روح

مدت است. همۀ ما خواهان خوشنودي و شـادمانی فـوري هسـتیم. مـا همگـی      

س را در سـه درس سـاده   خواهیم بـدانیم چگونـه ممکـن اسـت کتـاب مقـد       می

س شـدن سـه   س شد. براي مقدتوان در سه گام ساده مقد آموخت و چگونه می

س شدن یک مرحله طوالنی اسـت کـه مسـتلزم یـک عمـر      گام وجود ندارد. مقد

  تالش و کوشش فراوان است.

کنـیم کـه    فیلپیان در عهد جدید مراجعه کنیم، مشاهده می همثالَ اگر به رسال

پس اي عزیزان چنانکـه همیشـه مطیـع    «گفته است: 12آیه فصل دوم پولس در 

نجـات   که غایبم، بلکه بسیار زیادتر االن وقتی ن فقطه در حضور مبودید، ن می

خود را با ترس و لرز به عمل آوریـد. زیـرا خـدا اسـت کـه در شـما برحسـب        

 خبـر  هـم  نجـا آدر » کنـد.  بعمل ایجاد می فعل رارضامندي خود، هم اراده و هم 

و ا بـا تـرس   رگوید که ما باید نجـات خـود    بد. پولس می خبرخوب است و هم 

لرز به عمل آوریم، یعنی در واقع باید در عدالت و تقدس خودمان کوشا باشیم. 

نی مسحیان باید در جستجوي تقدس و رشـد روحـانی   عی .ار کردنکاین یعنی 

                                                      

1. St.Thomas kempis 



349  دھابنیا

کوشا باشند. و چگونه کوشش کنند؟ چگونه ما نجات خود را تحصیل کنیم؟ با 

  !ترس و لرز

اید در آن نجـات خـود را بـه    ولی آیات فوق اشاره به فضائی است که ما ب

ــاامن کســی    عمــل آوریــم. ســخن از دالوري و شــجاعت نیســت. در فضــاي ن

تواند با آرامش بدنبال تحصیل نجات بـرود و آن را آسـان بدسـت آورد و     نمی

یل نجـات و تقـدس   صالقدس حرکت کند. در این فضا تح براساس خواسته روح

ره بـه تالشـی مخلصـانه در    توأم با تالش زیاد و ترس و لرز است و ایـن اشـا  

شود نه به معنـاي آن تـرس    کسب نجات است. وقتی صحبت از ترس و لرز می

انسان را از پاي درآورد و از شدت وحشت به حالت مرگ بیاندازد،  کهو لرزي 

س جدي گرفته شود، به آن بهاء داده بلکه مقصود اینست که مسئله نجات و تقد

اي را کـه در پیشـگاه او بـا     م خـداي زنـده  کوشـی  شود و در اینجاست که ما می

ایم، از خود راضی کنیم و علیرغم آشتی که بین ما و او  تکریم و ترسی ایستاده

انجام گرفته است، در حضور هیبت و جالل او مرتعش شویم. این یعنی به عمل 

  آوردن نجات. و اما خبر خوب ایجاد اراده و خواست در درون شما است.

شاهد یک مساعدت و کار دست جمعی یا همکاري هستیم. در این مرحله ما 

تقدس یک مرحله تصادفی است که براسـاس کـار خـدا و مـن قـرار دارد، مـن       

ام که همچنان بکوشم و بکوشـم و بـا وسـواس و تـرس بکوشـم ـ        دعوت شده

کند، خدا با من در  کنم و خدا همزمان با من کار می چرا؟ زیرا به تنهائی کار نمی

القدس به ما داده شده است و بخاطر داشـته باشـید بـدین دلیـل      روحکار است. 

شود که یکی از وظایف اصلی او تدارك رسـتگاري مـا و    القدس نامیده می روح

کند تا طبیعـت مـا را عـوض     بارآوري ثمره عدالت در ما است. او در ما کار می

د. بنـابراین  کند، تا ما را نسبت به گناهان خودمان محکوم کند و ما را عادل کنـ 

  القدس. این یک تالش دو جانبه است بین ما و خدا، بین ما و روح

کنیم، فعال هسـتیم و از نگـاه دیگـر     بنابراین از یک نگاه مادام که ما کار می

القدس در کار است، ما منفعل هستیم. ساکت و آرام هستیم. حـال   مادام که روح

حـث الحـادي مطـرح    شـود و دو ب  این موضوع موجب انگیـزش ایـن شـبهه مـی    
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ه شـدن، موجـب تهدیـد کلیسـا در     یـ شود که با توجه به مفهوم فرضیه توج می

ــاریخ کلیســا شــده اســت.   ــد از و ت ــی عمــل«آن دو ایــده الحــادي عبارتن » گرائ

(activism)  تسلیم و سکوت«و «(quietism)  ه پیش لحظ. حال توجه کنید که چند

گیري عدالت،  ري باشند، و در پیال و کااند که فع که مسیحیان دعوت شده گفتم

خـواهم دربـاره یـک مکتـب الحـادي بنـام        مشتاقانه کار کنند. ولی در اینجا مـی 

activism آن در  تفـاوت این یک بحث متفاوت است و گرائی صحبت کنم.  یا عمل

اضـافه   ISMي ا کلمـه هرگاه دیدید که بـه   .است "ISM"این سه حرف آخر یعنی 

 با مفهوم آن متفاوت،  ISMمه قبل از پیوستن به شده است ممکن است اصل کل

باشد. بعنوان مثال من وجود دارم ولی وجود داشتن من به معناي طرفداري از 

شود  دلیل نمیولی  Humanیک  ،یک انسانم منلیسم نیست. نسیافلسفه اگزیستا

دي مشـابه  رقبول داشته باشـم و مـوا   (Hummanism)گرائی را  که فلسفه انسان

گرائـی   = عمل Activism= فعال باشیم بی آنکه الزاماً  activeبراین ما باید آن. بنا

  را قبول داشته باشیم.

یـک نظریـه    Activismگرائی چیسـت؟   = عمل Activismنیم که بیخوب حاال ب

ارتدادي از خود عادل پنداري است ـ کوشش فردي براي عادل شدن، آنجا کـه   

توانند از طریـق   موردي است که تنها می کنند که مردم به عدالت طوري نگاه می

  آورند. به دستشهاي خود  تالش

القدس ندارم.  من احتیاجی به فیض خدا ندارم، نیازي به یاري و کمک روح«

» ت خودم، عادل شـوم. خواهم از طریق کوشش و اشتیاق خودم و فعالی من می

دیس تقـ  وسـۀ بنابراین این فرضیه نوعی خودبـاوري نـاب و خودکـاري در پر   

است، موردي که باید مردود اعالم شود. از سوي دیگر مکتب اشـتباهی هسـت   

باشـند،   که بانی آن صوفیان فرانسوي در قرن هفدهم میالدي می quietismبنام 

بخاطر کسب عدالت و تقـدس، کـاري اسـت کـه      الشگفتند که کار و ت و آنها می

ست که شـما در ایـن   القدس است. نیازي نی منحصراً در محدودة اختیارات روح

شـدن تـالش کنیـد،     سبه خود بدهید، لزومی ندارد که براي مقـد  زحمتیمورد 

است. فکرش را از سرتان بیـرون کنیـد، کـار     و رضاشدن تسلیم  سالزمۀ مقد
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کند. اینهم نوعی فلسفه تکروي  ستواند شما را مقد کار خدا است و تنها خدا می

. و شـعار ایـن صـوفیان (و    است گرفتهاست که از فرضیه تولّد تازه سرچشمه 

ساکت بنشینید و به خدا اجازه «شاید شما از شنیدن آن تعجب کنید) چنین بود: 

این شعار را در زنـدگی مسـیحیان    رحال شما چند با» دهید تا در شما کار کند.

اید؟ اگر ما منحصراً به قدرت خود واگذار شـویم و از فـیض خـدا غافـل      شنیده

القدس و عمل ناب او متوکـل نباشـیم، آنگـاه اسـت کـه در       روحباشیم و به کار 

اي کـه بـه مـا     را بپـذیریم، ایـده   quietism ایدةا الزاماً نباید ضر مرحله تسلیم و

تر اینست که بنشینیم و پاهاي خـود را دراز کنـیم و    : بهتر و سادهدهد تعلیم می

  بگذاریم خدا خودش ما را مقدس کند.

تی و تـاریخی، دوش بـه دوش   چگونه از طریق سـنّ  مالحظه کنید که ارتداد

گرائی از  شوند؟ بنابراین عمل آیند و موجب تحریف تعلیمات کتاب مقدس می می

  باشند. هائی الحادي می یک سو و منفعل بودن از سوي دیگر، نظریه

گرائـی   دو ارتداد دیگر که در فرضیه تقدس رخنه کرده است، نظریه تناقض

) تعـداد کلیسـاهائی کـه تحـت     Legalismو  Antinomiansim(گرائی است  و قانون

هـا قـرار گرفتـه باشـند، بسـیار       هـا و یـا هـر دو نظریـه     تأثیر یکی از این نظریه

گرا کسی اسـت کـه معتقـد بـه افـزودن قـانون بـه شـریعت          اند. یک قانون اندك

کند، بلکه براي همیاري در  خداست. او به شریعتی که خدا داده است بسنده نمی

کـه خـدا   با این باور کند  امر تقدیس خودش، شروع به وضع قوانین جدیدي می

شته است. بنابراین الزم است که ما مردم را ادر وضع قوانین آزاد گذرا انسان 

براي مـردم   یما گاهی اوقات از خود قوانین .هاي مخرب آگاه کنیم از این نظریه

! مسـیحیان حـق ندارنـد    کنیم: مسیحیان حق ندارند بـه سـینما برونـد    وضع می

برقصند! مسیحیان حق ندارند، چنین کنند و چنـان کننـد، در حالیکـه خـدا هـیچ      

زنجیر بگـذارد و قـوانین وضـع شـده توسـط       کند خواهد مردم را در وقت نمی

  د.نمایانسان را جایگزین شریعت خود 

گرایان حاکی از اینست کـه: بعنـوان    گرائی دیگر در نظریه تناقض یک افراط

شخص مسیحی تحمیل شریعت بر زنـدگی مـن الزامـی نیسـت، مـن از هـر       یک 
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شریعتی آزادم، من تحت کنترل شریعت نیستم، من تحـت کنتـرل فـیض هسـتم     

پس کامالً حق دارم از شریعت خدا در کالم خدا غافـل باشـم. ایـن یـک نظریـه      

کنـیم کـه منطـق     اي زنـدگی مـی   شایع در روزگار ما است، درواقع مـا در دوره 

مردان خـدا بـه ایـن    حالیکه  گرائی در کلیسا نفوذ فراوانی یافته است. در تیزهس

شـریعت   بار اند که دیگر در قید شریعت نیستند، دیگر در زیر حقیقت آگاه شده

قرار ندارند و دیگر ملزم به پرداخت جریمۀ شریعت نیستند، ولی با ایـن وجـود   

کنند زیـرا کـه    ر میهنوز شریعت خدا را دوست دارند و شب و روز در آن تفک

انـد و همچنـین آن عـاملی را     در شریعت خدا خوشـنودي خـدا را کشـف کـرده    

گـذارد. بنـابراین بهتـر اسـت بجـاي       ت آنها اثر میاند که بر شخصی کشف کرده

کوشد، تبدیل بـه یـک    گیري عدالت و تقدس می ی که در پیکسگریز از شریعت، 

ی در شریعت خدا شود.عي و ساشاگرد جد  

  



  

  سی و هشتمفتار گ

  ي مقدسینبقا

Young Lifeدر سالهاي پیش بارها رهبري انجمن 
را به عهده داشـتم و در   1

دادم. بیـاد دارم در آن   رینگ قـرار دارد، تعلـیم مـی   پرادواسـ لآن انجمن که در ک

شد این بـود   ترین سؤاالتی که از طرف جوانان مطرح می روزها یکی از متداول

تواند نجـات خـود را از دسـت     و متحول شده، میآیا یک شخص مسیحی «که: 

  »بدهد؟

شـد کـه تـا زمـانی کـه در دبیرسـتان        این سؤال توسط جوانانی مطرح می

ال بودند، سـرود  بودند بسیار فعYoung Life کردند و عضو انجمن  تحصیل می

هـائی از ایـن دسـت     رفتنـد و فعالیـت   کردند و به کلیسا مـی  خواندند، دعا می می

رفتنـد، نـه تنهـا از انجمـن بیـرون       دادند. ولی وقتی که به دانشگاه مـی  انجام می

شـدند. بنـابراین ایـن سـؤال را      حتی از ایمان خود باز داشته مـی  بلکهرفتند  می

شود یک شخص مسیحی نجـات خـود را از دسـت     آیا می«کردند که:  مطرح می

 امـروز  ز وس انجمـن در آن رو البته پاسخ من به جوانان به عنوان مدر» بدهد؟

اند، نجـات خـود را از    اینست که کسانی که خالصانه ایمان دارند و متحول شده

دست نخواهند داد، زیرا ما بر این باوریم کـه هرگـاه نجـات را تحصـیل کـرده      

ایـد.   دهید. و اگر از دستش بدهید، هرگز نجات را نداشـته  باشید، از دستش نمی

بیرون شدند درواقع هرگز در بین مـا   گوید کسانی که از ما آنچنانکه یوحنا می
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. البته این مانع نخواهد شد که کسانی بـا شـوق و ذوق اعتـراف ایمـان     1نبودند

کنند و عمیقاً وارد کار کلیسائی و یـا بعضـی مجـامع مسـیحی بشـوند و بعـداً       

کلیسا را ترك کنندو ایمان مسیحی خود را انکار کنند و تا پایان عمـر خـود در   

، چونکه برگشتن به وضع اولیه و و از دست دادن تحـول نـاب   این حالت بمانند

در مسیح، امري بسیار ساده است. درواقع به رسم معمول زمانی که در انجمن 

Young Life ت شــما، «خــواهم بگــویم:  کــردم، مــی تــدریس مــیبزرگتــرین قــو

شناسم کـه در   بزرگترین ضعف شما است. من هیچ تشکیالتی را در جهان نمی

و » باشـد.  Young Lifeمژده انجیل به نسل جـوان مـؤثرتر از انجمـن     رسانیدن

اید که پیام انجیـل را بـراي جوانـان مـؤثّر      شما به روشی دست یافته«گفتم:  می

کند و این قوت شما است ولی ضـعف شـما اینسـت کـه مسـیحیت را چنـان        می

بیاورنـد،   ب کنید تا ایمـان ذتوانید همه کس را نزد خود ج آید که می جذاب کرده

بدون آنکه با گناهان خودشان برخورد کنند، بدون اینکه مسـیح را درك کـرده   

اي مصـداق داشـته    تواند در مـورد هـر کلیسـاي زنـده     و این مسئله می» باشند.

ت نشان دهنـد و  توانند چنان به نیازهاي مردم حساسی می کلیساها باشد، یعنی

راي دورة خاصی به آن کلیسـاها  مردم را دعوت کنند و آنها را جذب کنند که ب

هـائی کـه بـر     ل دانه پاش را بیان نمود. او گفت که دانـه ثَبروند. عیسی مسیح م

شوند و برخی  افتند و خفه می شوند برخی در میان خارها می زمین پاشیده می

شـوند و   افتنـد و وقتـی کـه خورشـید بتابـد پژمـرده مـی        هم در کناره راه مـی 

اي کـه   ورم که هدف از بیان آن مثال اینست که تنها دانـه میرند. من بر این با می

کاشته شده است و آن خاك مرغوب  باي است که در زمین مرغو ماند، دانه می

یابند. ما  القدس تولّد تازه می روح در کند آنچنانکه ها را متحول می است که جان

سـؤال   شناسـیم کـه مسـتقیماً بـه ایـن      را مـی » مقدسـین ي بقـا «اي بنام  فرضیه

خـواهم   مـی » تـوانیم نجـات خـود را از دسـت بـدهیم؟      آیـا مـی  «پردازد کـه:   می

» بله«یادآوري کنم که در کاتولیزم تاریخ رم  ، پاسخ کلیساي رم  به این سؤال 
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تی است که مردم توانند نجات خود را از دست بدهند و این واقعی بود. مردم می

بـه فرضـیه توجیـه شـدن بـر       دهنـد. وقتـی کـه مـا     نجات خود را از دست مـی 

اي براي عادل شـدن   اي که مشاهده کردیم علت وسیله گردیم ـ همان فرضیه  می

و سپس کسب فیض عدالت بـود، متوجـه    گام اول تعمیداز نظر کلیساي رم  در 

تواند از دست بـرود. و بخـاطر    شویم که فیض در اثر ارتکاب گناه مهلک می می

لیسـاي کاتولیـک رم، گنـاهی اسـت کـه موجـب       لک به تعبیـر ک هدارید که گناه م

شود، فیضی که ایـن امکـان را بـراي انسـان      ویرانی فیض عدالت در انسان می

سازد که از نو عادل شود و تقدسی کامالً جدیـد بدسـت آورد و ایـن     فراهم می

شود که به تعبیر کلیساي رم فاز دوم عدالت است براي  ق میدر آئین توبه محقّ

شخصـی کـه در    ،اند. بنـابراین نظریـه   یمان خود شکست خوردهکسانی که در ا

تواند نجات خود را از دست بدهد و براي همیشه  ایمان خود شکست بخورد می

توانند مرتکب گنـاه مهلـک شـوند و حتـی بعـد از       از آن محروم شود. مردم می

یافتن تعمید و اقرار به ایمان و حتی در وضعیت فیض نجات خـود را از دسـت   

1د. بسیاري از بدهن
Semipelagianتواننـد نجـات خـود را از     معتقدند مردم می ها

  دست بدهند.

گران براساس فرضیه گزینش معتقدند که نه تنها مقدسین در تقدس  اصالح

سی را از ازل برگزیند، این انتخاب براي همیشـه  ک مانند، بلکه اگر خدا پایدار می

آیـا  »  شـود:  سـؤالی را موجـب مـی    شود. و البتـه ایـن نظریـه    است و باطل نمی

خیر، «گویند:  گران می اصالح» تواند ایمان بیاورد؟ شخصی که انتخاب نشده، می

ر نتیجـه  دبنـابراین  » آورنـد.  اول ایمـان مـی   وهلـۀ تنها منتخبان هسـتند کـه در   

توانـد وجـود داشـته     بقاي مقدسین مـی  ه نامفرضیه گزینش، یک نظریۀ دیگر ب

گیري از یک  ا نتیجهیی براساس استنتاج منطقی تیجاد الهیاباشد. ولی بنظر من ا

  فرضیه و سپس ایجاد یک سیستم فکري کار خطرناکی است.

خواهیم ببینیم آیا کالم خدا چیزي در این مورد گفتـه اسـت و چنـین     ما می
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رسد که پیام کتاب مقدس در ایـن مـورد اختالطـی از ایـن دو فرضـیه       بنظر می

فـیض  «نویسد:  ان باب اول مییلپیول در رساله به فاست. از یک سو پولس رس

و سالمتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شـما بـاد. در تمـامی    

گزارم و پیوسته در هر دعاي خود بـراي   یادگاري شما خداي خود را شکر می

کنم، به سبب مشـارکت شـما بـراي انجیـل از روز      جمع شما به خوشی دعا می

عمـل نیکـو را در شـما شـروع      اول. چونکه به این اعتماد دارم که اول تا به حا

م که یبین دراینجا می 1»آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. هکرد

دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که مسـیح   پولس اطمینان رسالتی خود را اعالم می

کننـده و   نیفشروع کرده است، آن را به فرجام خواهد رسانید. چونکـه او تصـ  

ت دستان خود نعت دستان مسیح هستیم و مسیح صنعپایان دهنده است. ما ص

دهـد،   مـی  لند. وقتی مسیح کسی را براي مشابهت با خود شککاف را بیرون نمی

  ند.فکا ت انگشتان خود را دور نمینعص ،بعد از پایان کارش

ن بنظـر  حداقل در اولین نگاه چنی کههائی در کتاب مقدس هستند  ولی بخش

تواند نجات خود را از دست بدهـد.   رسد که داللت دارند بر اینکه شخص می می

کـرده اسـت تـا      وارپولس بعد از فتح جانهاي زیادي گفت که جسم خـود را خـ  

کن بـود کـه مـردود شـود. ولـی مهمتـرین       ممشود، پس براي خود او مگر رام 

نظـر بکلـی   بخش کتاب مقـدس در رابطـه بـا امکـان از دسـت دادن نجـات کـه        

انیان است. باب ششم رسـاله  برمتفاوتی در این رابطه دارد باب ششم رساله ع

  :انیان با این عبارات پندآمیز شروع شده استربه عب

بنابراین، از کالم ابتداي مسیح درگذشته، به سوي کمـال سـبقت بجـوییم و    

میـدها و  بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمـان بـه خـدا ننهـیم، و تعلـیم تع     

را. و این را بجا خواهیم آورد  جاودانی نهادن دستها و قیامت مردگان و داوري

  هرگاه خدا اجازت دهد.  
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زیرا آنانی که یک بار منـور گشـتند و لـذّت عطـاي سـماوي را چشـیدند و       

القدس گردیدنـد و لـذّت کـالم نیکـوي خـدا و قـوات عـالم آینـده را          شریک روح

است که ایشان را بار دیگر براي توبـه تـازه سـازند،     چشیدند، اگر بیفتند، محال

حرمـت   کننـد و او را بـی   در حالتی که پسر خدا را براي خود بـاز مصـلوب مـی   

  سازند. می
  

دي هستیم مبنی بر عدم در اینجا ما شاهد بیانات موقري و اخطارهاي موکّ

 کسانی که مسیح را دوباره توسط د نجاتو کسب مجد هامکان بازگشت دوبار

شـود،   کنند. آنچنانکه گفتم این بیانیه موجب تعجب و حیرت ما مـی  وب میلمص

دهد هیچ تناسبی  رساله به عبرانیان در اینجا به ما تعلیم می کاتب زیرا آنچه که

دهـد،   با تعلیمات عهد جدید و آن اطمینانی که در رابطه با حفظ نجات به ما مـی 

دارد و کـار نجـات و    ما را نگـه مـی   دهد که خدا عهد جدید تعلیم می چون ،ندارد

رساند و این تعلیمی مغایر با تعلیم بـاب   رستگاري ما را در آسمان به کمال می

  عبرانیان است. رساله به ششم

رساله در اینجـا تشـریح کـرده     ةمثالً بسیاري معتقدند که آنچه که نویسند

ه صـرفاً  است، اشاره به کسـی کـه واقعـاً تولّـد تـازه یافتـه اسـت، نیسـت، بلکـ         

اي به اعضاي کلیسا است. بخاطر داریـد کـه مسـیح کلیسـایش را محلـی       اشاره

وجود دارد. کلیسا یک مکـان مخـتلط اسـت.     کاهخواند که در آن هم گندم و هم 

تواننـد بـه کلیسـا     گفتـیم، مـردم مـی    young Lifeآنچنانکه در رابطـه بـا انجمـن    

گردنـد، و ایـن عمـل از ایـن     کلیسا بروند و هرگـز هـم برن   ازبپیوندند و ناگهان 

باشند، آنها از آن حالت ایمـانی اصـلی خـود     دیدگاه ارتداد است و آنها کافر می

ایمـان   آیا اعتـراف بـه   شود اینست که ح میرشوند. ولی سؤالی که مط ساقط می

 ي مرئـی کـه  عضـو کلیسـا   ، یا صرفاً مردمـی هسـتند   است آنها خالصانه بوده

  اند؟ مجدداً به این عبـارت توجـه کنیـد:    ل نشدهتحوم در واقع ند و هرگزباش می

»حـال  ....» ر گشتند ... محال است ایشـان بـار دیگـر     زیرا آنانی که یک بار منو
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اي؟ شخصی که هر صبح یکشنبه در  ر گشتن تا چه درجهخواهم بپرسم منو می

توان گفت کـه   شنود، می دهد و کالم را می نشیند و به انجیل گوش می کلیسا می

نه اینکه الزامـاً متحـول شـده باشـد،      ،عنوان یک عضو کلیسا منور گشته استب

ولی حداقل کـالم را شـنیده اسـت، هدیـه آسـمانی را چشـیده اسـت و شـریک         

تـوان گفـت کـه     القدس شده است و لذت کالم نیکو را چشیده است. پس می روح

چشـد،   ییابد، لذت کالم را م ح یکشنبه در کلیسا حضور میصبهر کسی که در 

هـاي دینـی    هاي آئـین  کند و به معناي واقعی از بهره در آئین مذهبی شرکت می

برخوردار شده است و کالم خدا را شنیده اسـت و همانطوریکـه الزمـه ایمـان     

عضـو  فوق در مـورد کسـانی کـه    موارد  .مسیحی است غسل تعمید یافته است

بودنـد، مصـداق پیـدا    متحول نشده هیچگاه و  اند بودهع عهد در عهد عتیق ماوج

  .کند می

کنند گویند اگر چنین اشخاصی سقوط  بنابراین همانطور که گفتم، مردم می

د توبه کنند. حال آنچه که مـرا بـه   یاب براي برگشت و برخورداري از نجات، می

دارد اینست که نویسنده عبرانیان صرفاً راجع بـه یـک عضـو کلیسـا      فکر وا می

کند و ایمانـدار کسـی اسـت     ایمانداران صحبت میکند، بلکه دربارة  صحبت نمی

که به معنی واقعی توبه کرده است و متحول شده است. اینک باید گفت که توبه 

دانـیم. ولـی توبـه     کـه جریـانش را مـی    سودروغ هم وجود دارد، مانند توبۀ عی

سـازد و ثمـرة تولّـد دوبـاره اسـت. بنـابراین اگـر         که تازه میآن است درست 

گوید که غیرممکن است چنین اشخاصـی بـراي توبـه تـازه      نجا میرسول در ای

کند که آنها از پیش توبه کرده بودند و تازه شده  شوند، به این مسئله اشاره می

کنم ـ بدون هیچ شکی ـ که نویسنده رساله در اینجا    بودند، بنابراین من فکر می

  کند. از ایمانداران صحبت می

بدینوسیله فرضـیه بقـاي مقدسـین را نفـی      خوب اگر اعتقاد من اینست، آیا

خواهم به آن پـی   اولین ابهامی که می :کنم، به چندین دلیل ام؟ من فکر نمی نکرده

چنـین سـخنان متینـی را گفتـه اسـت؟ یکـی از        ،م اینست که چرا نویسـنده یبرب
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دانیم چـه   مشکالتی که ما با رساله عبرانیان داریم در درجه اول اینست که نمی

دانیم رساله خطاب بـه   ه است و دوم اینکه مطمئناً نمیترساله را نوش کسی این

دانـیم   چه کسانی نوشته شده، و سوم اینکه ـ این مورد خیلی مهم اسـت ـ نمـی    

دانیم اینست که اجتمـاع مسـیحیان آن    چرا نوشته شده است. آنچه را که ما می

اثـر تحقیقـات   رداند و اساتید کتـاب مقـدس    ي روبرو بودهدوران با موارد حاد

ند و ناچـار  دشـ  مـی  راند کـه مسـیحیان آن زمـان آزا    خود به این نتیجه رسیده

بودند مسیح را در روز روشن انکار کنند، در غیر اینصورت بخـاطر ایمانشـان   

  ند.دش ند و حتّی اعدام میدش می رآزا

دانیم که یکی از کفرهاي گسترش یافته جوامع کلیسائی در قرن  همچنین می

ـ    نبش یهودي گرائی بود که آن مسئله موجب مـی اول، ج ه دو شـد کلیسـاي اولی

پاره شود، سراسر رسالۀ پـولس بـه قرنتیـان اشـاره بـه ایـن مسـئله اسـت و         

هاي عهد عتیق به این مورد اشاره شـده اسـت. یهـودي     همچنین در سایر بخش

و گرایان کسانی بودند که از سایر اقوام غیریهودي جهان به مسیحیت گرویده 

تـوان بـه ختنـه بـه      کـه از جملـه مـی    ندت عهد عتیق داشتاحاطه کاملی به یهودی

عنوان نشانۀ تقدس اشاره نمود. و شما بخاطر دارید که پولس چقدر شـجاعانه  

در مقابل این دسته از مسیحیان ایستاد، و همچنین چگونه لزوم چنـان مراسـم   

اش به غالطیان  رسالهو پولس در  ،عهد عتیقی در شوراي اورشلیم فسخ گردید

خواهیـد بـا    اید، چگونـه مـی   نوشت حال که شما از لعنت شریعت خالصی یافته

 ؟اجراي ختنه بعنوان یک آئین مذهبی دوباره خود را زیر لعنت شـریعت ببریـد  

کنید چونکه مسیح بر صلیب لعنت شـریعت   پس دارید صلیب مسیح را انکار می

یب مختون شد ـ اینست آنچه که پـولس   را انجام داد. بله عیسی براي ما بر صل

گوید اگر آن را قبـول داریـد پـس چـرا بـه عقـب بـر         گوید. و می یبه غالطیان م

اي که مسـیح قـبالً آن را    ی بدهکار بدهینعیگردید تا همچنان بدهکار باشید،  می

  بر صلیب پرداخته است؟

یکی از خصایص اجتماع رسوالن مباحثه نمـودن بـه روش مؤدبانـه بـود،     
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کردنـد.   عنی در هنگام مباحثه هیچگاه نسبت به طرف مباحثه بی حرمتـی نمـی  ی

اي که حرمت طـرفین مباحثـه محفـوظ بمانـد،      براي وارد شدن به چنین مباحثه

الزم است که شما با این تصور وارد مباحثه شوید که با شخص طـرف گفتگـو   

منطقی شما  د، بلکه نقطه نظرهايباشی یمداراي آنچنان اختالف فاحش عقیدتی ن

اوت جزئـی  تفـ باشند و نشان بدهید که اگر بخواهید آن  اندکی با هم متفاوت می

 ی. مـثالً بـه عنـوان نمونـه دیـدگاه     دشـوی  را بپذیرید، از نظر عقالنـی قـانع نمـی   

ست. اگـر بخـواهیم بـا زبـان امـروزي نیـات       هگرا  ارتدادي در عبرانیان یهودي

شـما را چـه   «گویـد:   بـه درسـتی مـی    نویسنده رساله عبرانیان را بنویسـیم، او 

ایـد آگـاه هسـتید؟ آیـا      ت روشی که در پیش گرفتـه مخاوشود مردم؟ آیا از  می

دانید اگر عقب گرد کنید و به مراسمی نظیر ختنه بچسبید، آنگـاه کـار تمـام     می

دانیـد اگـر    ایـد؟ و آیـا مـی    کننده و کامل کننده مسیح را بر صـلیب انکـار کـرده   

توانید  کننده مسیح را بر صلیب انکار کنید، احتماالً نمی تمام گرد کنید و کار عقب

نجات یابید؟ شما هیچ راهی دیگر براي نجات ندارید چون بعد از اینکـه روشـن   

ه و طعم هدیه آسمانی را احساس کردید، اگر برگردید، مثل اینسـت  شدید و مزّ

ایـد و دیگـر    اید و بندگی در مصر را دوباره به جان خریده که به مصر برگشته

بله موضـوع اینسـت، مـادام کـه شـما در آن      » هیچ راهی براي بازگشت ندارید.

وضعیت باقی بمانید موضوع اصلی نجات را که همانـا کـار مسـیح بـر صـلیب      

گیري رسول در این مباحثـه   کنم نتیجه اید. بنابراین من فکر می است، منکر شده

است که از این طریق بدسـت   گیري منطقی این یک نتیجه پس«چنین بوده است: 

صـر باشـید، نجـات خـود را از     آوریم و آن اینکه اگر شما در عقیده خـود م  می

  »دهید. دست می

توانـد نجـات خـود را از دسـت      آیا این بدین مفهوم است که هر کسـی مـی  

ي ا لحظـه کنم چنین باشد. حاال به آنچه که نویسـنده رسـاله    بدهد؟ من فکر نمی

اما اي عزیزان در حـق شـما چیزهـاي بهتـر و قـرین      «ید: گوید گوش کن بعد می

  »گوئیم. م، هر چند بدین طور سخن میریدا نجات را یقین می
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کـنم زیـرا کـه     آه ... من چقدر بعد از شنیدن ایـن آیـه احسـاس راحتـی مـی     

گوید آنچه که قبالً در مورد از دست دادن نجات گفته است،  رسول در اینجا می

چیزهاي «گوید:  گیري نهائی می ا این وجود در نتیجهگفتن اوست. ب نروش سخ

م ـ یعنی اموري که منجر بـه نجـات خواهـد     ریدا بهتر را در مورد شما یقین می

د را در مـور کند، بقاي آن است. و اکنون ما این  یآنچه که نجات را بیمه م» شد.

 کنم بسـیار مهـم اسـت. شـما دو     یابیم که فکر می بخش دیگري از عهد جدید می

اي  ي و ریشـه نهـا بطـور جـد   آ کنیـد، هـر دوي   مالحظه مینفر را در عهد جدید 

اي و  ند. هر مسیحی دیگـري مثـل داود مسـتعد سـقوط ریشـه     بود سقوط کرده

ي است.جد  

چه بخواهید، چه نخواهید ما مستعد سقوط نهـائی هسـتیم و    !مسئله اینست

بـود. او شـاگرد    توانیم ساقط شویم. یهودا یکی از اعضاء جامعـۀ رسـوالن   می

او در رسالت زمینی خداوند ما، با او بود، ولـی سـرانجام او    .عیسی مسیح بود

آویز کـرد. و   سکۀ نقره تسلیم کرد، و سپس رفت و خود را حلق 30را در ازاي 

بینی کرد که   او از ابتدا شریر بود. عیسی پیش ،گوید کالم خدا را در مورد او می

خـواهی انجـام    هر کاري که مـی «تلویحاً به او گفت: کند و  یهودا او را تسلیم می

ه بـ شـام   میزو در همان جلسه شام و در پشت همان » دهی، زودتر انجام بده.

شمعون پطرس گفت که او سه بار انکارش خواهد کرد و پطرس اعتراض کـرد  

و عیسـی بـه    1»هرگاه همه دربارة تو لغزش خورند، من هرگز نخورم.«و گفت: 

اسـت شـما را   واي شمعون، اي شـمعون اینـک شـیطان خ   «گفت:  او نگاه کرد و

او با  2»ت تلف نشود.نایمند، لیکن من براي تو دعا کردم تا اکچون گندم غربال 

یهودا چنین صحبت نکرد، بلکه با این لحن با شمعون پطرس صحبت کرد و بـه  

بلکــه گفــت وقتــی برگشــتی  ،شــمعون ... شــمعون ... اگــر توبــه کنــی ،او نگفــت

                                                      

 33:26متی  .1

 32ـ 31:22لوقا  .2
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ه و تقویت کن. چونکه شمعون پطرس متعلـق بـه مسـیح بـود     ذیغدرانت را تبرا

، تطان وسآ اثردر گري خدا و  ولی بدبختانه ساقط شده بود ولی بدلیل میانجی

  نجات خود را از دست نداد.

در همان اطاق طبقه باال وقتی دعـاي کاهنانـه عیسـی را بـراي شـاگردانش      

بلکه براي تمـام ایمانـداران دعـا     ،ها دعا کردبینیم نه تنها براي آن شنویم، می می

را از دست ندهند. بنـابراین   خود ایمانباشد ـ که آنها   کرد ـ که شامل ما هم می 

نیست که براساس جسم خودمان داشـته   ياطمینان ما به بقاي مقدسین، اعتماد

شوم، مـن   من هرگز بطور کلی ساقط نمی«باشیم و بر خود نگاه کرد و بگوئیم: 

ی مثل ادعائی که پطرس نمود. درواقع من حتّ ،»ام را به خدا اختصاص داده خود

پسـندم.   را بیشتر می» حفاظت«ندارم، بلکه عبارت » ارکپشت«اي به عبارت  عالقه

کنـد. اگـر امـور بـه      اما تنها دلیل پشتکار ما اینست که خدا از مـا محافظـت مـی   

تواند  م. شیطان ما را میخودمان واگذار شود، هر لحظه امکان دارد ساقط شوی

مانند گندم غربال کند و اطمینان به نجات در نهایت متکـی بـه قـول خـدا اسـت      

مبنی بر اینکه آنچه را که شروع کرده است و انجامش را به کفایت کاهن اعظـم  

اي است براي ما.  ما سپرده است، به انجام خواهد رسانید. عیسی مسیح واسطه

  کند. او ما را محافظت می

  



  

  سی و نهمگفتار 

  تصویر کتاب مقدس از کلیسا

خواهیم به بخش جدیـدي از مطالعـات خـود در رابطـه بـا       می در این گفتار

ماتیک است تالهیات سیستماتیک بپردازیم و آن یک بخش فرعی از الهیات سیس

نـامیم. نـام ایـن بخـش کلیساشناسـی       مـی  (ecclesiology)که آنرا کلیساشناسی 

خواهیم با طرح  است به مباحث رسالت کلیسا. بنابراین میاست، چونکه مربوط 

کلیسا، کار خود را شروع کنـیم. سـئوال اول   ماهیت چند سؤال بنیانی در مورد 

دانیم که کلیسا صـرفاً از   کنم همۀ ما می من فکر می» کلیسا چیست؟«اینست که: 

لکـه  یک ساختمان تشکیل نشده است که ما بداخل آن بـرویم و عبـادت کنـیم، ب   

اي از کلماتی که  تر از آن دارد. اجازه دهید اندکی به پاره مفهومی واالتر و عمیق

(کلیسـا) ترجمـۀ    Churchبریم، بپـردازیم. کلمـه    ما در رابطه با کلیسا به کار می

است، بدین جهت است که ما مطالعات مربوط بـه   ekklesiaانگلیسی کلمۀ یونانی 

خـواهیم قـدري در    نامیم و حاال می می ecclesiologyکلیسا را در زبان انگلیسی 

ایـم؟   ترجمـه کـرده   Churchمورد آن صحبت کنیم. ولی چرا آن را در انگلیسـی  

یـک ریشـۀ تـاریخی دارد. اگـر مـا بـه        Churchجالب در اینجاست که کلمه  نکته

. و اگـر  نامنـد  می Kerkرا  Churchشویم که  اسکاتلند برویم، در آنجا متوجه می

یا چیزي شـبیه   Kirscleرا  Churchشویم که در آنجا  رویم متوجه میمان بلبه آ

  نامند (البته زیاد مطمئن نیستم امالیش درست باشد). آن می

رسد که در حـداقل سـه یـا چهـار زبـان       دارید بنظر می در اینجااي که  کلمه

اي مشترك داشته باشد و علتش اینست که این عبارات بکار رفته  مختلف، ریشه
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گردند به همان کلمۀ اصلی یونانی. متوجه شدید که تفـاوت   بر می Churchبراي 

شود که در اینجـا بـه    است که به آخر اسم اضافه می Chبین کلمات در صداي 

K هـا از   تبدیل شده است و دلیل آن هم کاربرد صوتی کلمه است. همۀ این اسم

باشند که در  نی میاند که لفظاً به معنی کسا مشتق شده "Kuriakos"اسم یونانی 

مربوط اسـت بـه حالـت     Kuriakaباشند. یعنی  می Kuriosاختیار و متعلق به یک 

اي است کـه مـا آن را در کـالم     البته کلمه "Kurios"و کلمۀ  "Kurios"کی کلمۀ مل

باشـد.   = خداوند = مالک = اربـاب، مـی   Lordانگلیسی آن   بینیم و ترجمۀ خدا می

باشـند.   باشد که در تملّک خداوند مـی  ه معنی کسانی میلفظاً ب Kuriakaبنابراین 

تشـکیل شـده    Churchایم زیـرا کـه    را از آن گرفته Chruchبنابراین ما هم کلمۀ 

همـه کسـانی کـه خداونـد بخـاطر آنهـا مـرد، و تمـام          ـ  است از همۀ مردم خدا

کسانی که خداوند خونبهاي آنها را پرداخـت و آنهـا را گـرد خـود جمـع کـرد.       

راین، این یک مفهوم تاریخی براي کلیسـا اسـت. اینـک همـانطور کـه گفـتم       بناب

باشد و آنچه که در اینجا  می "ekklesia"ترجمۀ عبارت یونانی  "Church"عبارت 

یـا   "ekk"باشد. عبارت  داریم عبارتی است که شامل یک پیشوند و یک کلمه می

"Ex"    پیشوند این کلمه است که بـه معنـیOut of"  یـا   "ز= خـارج اForm" از =" 

کـه راه خـروج در سـاختمانها را بـه مـا      » Exit«باشد، درست مانند عالمـت   می

خـارج  «یـا پیشـوند    EXدر اینجا شکلی از  EKKدهد. بنابراین عبارت  نشان می

باشـد   مـی  "Kolao"اي که این کلمه از آن مشتق شده است  باشد. و ریشه می» از

باشـد. بنـابراین    می "میدن = دعوت کردن= صدا زدن = نا "Tocallکه معنی آن 

"Ekklesia"  یاChurch    کلیسا در عهد جدید، اشاره به کسانی است کـه دعـوت =

انـد. و   ا اگر اشکالی ندارد بگویم کسانی که توسط خدا انتخاب شدهیاند، و  شده

اي به مردم برگزیده خدا است. ایـن اولـین    اي به گزینش است، اشاره آن اشاره

در عهد جدید است. حال این مسئله یک سئوال را موجـب   Ekklesiaمۀ مفهوم کل

بینـیم، در   شود: آیا کلیسائی کـه در روزگـار خـود و روزگـاران پـیش مـی       می

بسیاري جهات فاسد نبوده است ـ تشکیالتی شامل کسـانی کـه درواقـع مـردم      

لیـل  خدا نیستند و در شمار انتخاب شوندگان نیستند؟ بله، البته چنین اسـت و د 
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آنهم اینست که پیش از این آگوستین قدیس در رابطه با کلیسا گفتـه اسـت کـه    

و  .کلیسا همیشه بیش از آنکه خالص باشد، فاسد بوده است ـ یک اندام مخـتلط  

خاشاك بـوده اسـت و    و اي از گندم بنابراین کلیسا همیشه در این جهان آمیزه

خـود را بیابـد، و   درواقع گر چه کلیسا همیشه دعوت شـده اسـت کـه خلـوص     

هاي هرز را که موجـب   داد بکوشند علف مسیح همیشه به مردم خود اخطار می

شوند، از ریشـه درآورنـد. و ایـن ناشـی از شـناخت       ها می صدمه زدن به گندم

هـاي خـود بـه مـن تقـرّب       این قوم به زبـان «عیسی از کلیسا بود، چونکه گفت: 

ینـد لـیکن دلهایشـان از مـن دور     نما جویند و به لبهاي خویش مرا تمجید می می

خداونـدا،  ”خواهنـد گفـت:   مـرا  بسـا در آن روز  «گویـد:   و همچنین مـی  1»است.

آنگاه به ایشـان صـریحاً خـواهم     “خداوندا آیا به نام تو [چنین و چنان نکردیم]

  2».گفت که هرگز شما را نشناختم اي بدکاران از من دور شوید

دم و خـس و خاشـاك اسـت. و ایـن     بنابراین کلیسا همیشه اختالطی از گنـ 

اي شد که آگوستین قدیس معمار کهن آن بود، و آن  حالت موجب ایجاد فرضیه

تمایز بین کلیساي مرئی و کلیساي نامرئی بود. شاید شما هـم از ایـن فرضـیه    

وقتـی از کلیسـاي   «اید. حاال اجازه بدهید شرایط را مطرح کنم:  چیزهائی شنیده

کننـد   اي هسـتند کـه فکـر مـی     عده» ظورمان چیست؟م، منیکن نامرئی صحبت می

زنده و شـاد هسـتند کـه از    سـر اي از مسـیحیان   کلیساي نـامرئی، شـامل عـده   

کلیساهاي مرئی جدا شده و در کلیساهاي زیرزمینی که براي مـا قابـل رؤیـت    

شوند. ولی منظور آگوستین از کلیساي نامرئی این نبود. آنچه  نیستند، جمع می

گویـد اینسـت کـه کلیسـاي نـامرئی       مورد کلیساي نامرئی مـی که آگوستین در 

انـد ـ    اشاره به تعدادي افراد اسـت کـه کلیسـاي واقعـی مسـیح را تشـکیل داده      

انـد و   اند، و نجات را در قلب خـود تحصـیل کـرده    کسانی که واقعاً متحول شده

را چـ باشند. خـوب حـاال    منتخب خدا هستند. این عده معرّف کلیساي نامرئی می

                                                      

 18:15متی  .1

 3ـ22 :7متی  .2
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امرئی نامیــده مــی شــوند در حالیکــه انســان هســتند و داراي بــدن انســانی  نــ

شوند اینست که  باشند؟ دلیل اینکه نامرئی نامیده می باشند و قابل رویت می می

ستیم که بتوانیم اعتـراف بـه   نیگوید، ما داراي چنان ظرفیتی  کالم خدا به ما می

شـان   تظـاهرات بیرونـی   ایمان سایرین و تعهد آنها را نسبت به مسیح براساس

کـنم   فرض مـی  هم منو  گوئید که مسیحی هستید ارزیابی کنیم. شما به من می

شما به من راست گفته باشـید، ولـی مـوردي کـه بـراي مـن غیـرممکن اسـت،         

خواندن باطن شما است. بیان واقعی باطن شما در ماوراي توانائی من اسـت و  

براي من نامرئی است ولـی آنچـه    توانم در درون شما نفوذ کنم. باطن شما نمی

که از نظر ما پنهان است کامالً در نظر خدا آشکار اسـت. توانـائی شـناخت مـا     

تواند دلها را بخواند، پس کلیسـا   محدود به تظاهرات خارجی است، ولی خدا می

آنجـا کـه    ازدر نظر خدا نامرئی نیست. همه چیز در نظر خدا آشکار است، ولی 

دانیم، وضعیت روحانی آنها از نظر مـا پنهـان    گران را نمیما موقعیت باطنی دی

دو کـه   خـواهیم ازآن دوري کنـیم اینسـت    کـه مـی  دیگر است. دیدگاه اشتباهی 

دارد، یکی کلیساي نامرئی و دیگري کلیساي مرئی اسـت. مـوقعی    کلیسا وجود

کـرد، ازبعـد مـادي     می ونامرئی را تعریف که آگوستین تمایز بین کلیساي مرئی

کرد. آگوستین به این نتیجه رسیده بود که: کلیسـاي نـامرئی    اجراصحبت نمیم

بطور ذاتی در کلیساي مرئی قـرار دارد. بنـابراین کلیسـاي نـامرئی اشـاره بـه       

باشد که در کلیساي مرئـی قـرار دارنـد. اینسـت کلیسـاي       ایمانداران واقعی می

، مایـ  امرئی شـده جهش کوچک از مرئی بـه نـ   توجه اینمما دین ترتیب نامرئی. ب

چونکه آگوستین اعالم نمود که ممکن است ـ به چندین دلیل متفـاوت ـ کسـانی     

 ،خواه کلیساي مرئی و خواه کلیسـاي نـامرئی   ،باشند ند که عضو کلیسا میباش

کنم در بهتـرین وضـعیت    نم، من معموالً سعی میک ولی من حلقۀ خود را گم می

شوم  ات از مسیر خودم منحرف میقاواي از  سلوك کنم، ولی با این وجود پاره

و آنچه که آگوستین بدان پرداخته است این جهش مختصر است مبنی بر اینکه 

اي اوقات ایماندارانی حقیقی هستند که عضو کلیساي نامرئی عیسی مسیح  پاره

هستند، ولی نقشی در تشکیالت کلیسائی یا در کلیسا ندارند. حـال چگونـه ایـن    
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  شود؟ ممکن می

مختلفـی بـراي ایـن امکـان وجـود دارنـد. یکـی از دالیـل اینسـت کـه           دالیل 

شخصی مسیحی شده است ولی بهر علّتی نتوانسته است عضـو یـک کلیسـاي    

مرئی باشد. مثالً فرض کنید شخصی مسیحی شده و قصد دارد به یک کلیساي 

میـرد.   مرئی بپیوندد ولی در هنگام رفتن به کلیسا در یک تصادف رانندگی مـی 

داشت که عضو کلیسا شود ولی هرگز نتوانست. نمونه بارز آن دزدي  او قصد

است که در کنار مسیح مصلوب شده بود. او اعتراف به ایمان کرد ولـی هرگـز   

فرصتی نیافت تا به یک کلیساي رسمی بپیوندد. بنابراین عدة قلیلی از مردم که 

  ند.ا نشده مرئیعضو کلیساي نامرئی هستند که هرگز عضو یک کلیساي 

گروه دوم ممکن است کسانی باشند کـه بقـدري جـدا از مـردم و هرگونـه      

فرادي هستند، یا نکلیسائی باشند، که به حساب نیایند، افرادي که در زندانهاي ا

کننـد یـا اسـرائی کـه در دورة جنـگ در کمـپ اسـرا         زندگی می لدر قطب شما

بـودن در کمـپ   در جائی که هیچ کلیسائی وجود نـدارد، و جـز    ،کنند زندگی می

توانند انجام دهند و نظایر آن، ولی این احتمـال هـم هسـت     هیچ کار دیگري نمی

  که در طی یک مرحله کوتاه از بدنه کلیساي مرئی مسیحیان جدا شد.

ایـن   .باشند و مورد مهمی است که باید بـدان پرداخـت   اینها گروه سوم می

را بـه عنـوان یـک     دسته از مردم، کسانی هستند که صـراحتاً مسـئولیت خـود   

کنند، و به یک یا چنـد دلیـل داوطلبانـه از عضـویت در کلیسـا       مسیحی ترك می

زنند. اینک عده زیادي بخصوص در فرهنگ معاصر وجود دارند کـه   سرباز می

مـن  «گوینـد:   انـد کـه مـی    بقدري از تشکیالت کلیسائی سرخورده و ناامید شـده 

بـراي مـن کافیسـت     .یحی باشمتوانم بدون اینکه عضو یک کلیسا باشم، مس می

» خواهم عضو یـک کلیسـا شـوم.    که عضو کلیساي نامرئی باشم. بنابراین نمی

خواهم به شما بگویم کـه بـه اعتقـاد مـن، چنـین برداشـتی و چنـین اقـدامی          می

همو که کلیساي مرئی را  ـ  عصیان در برابر عیسی مسیح خداوند است منزلۀ به

دهی یـک   هائی براي سازمان یف کرد و روشبنیان نهاد و وظایفی براي آن تعر

کلیساي مرئی ابداع نمود و از ما دعوت نمود کـه بخشـی از کلیسـاي مرئـی او     
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تواننـد واقعـاً    ام که کسانی هسـتند کـه مـی    باشیم. حال من به این نتیجه رسیده

رده سـپ مسیحی باشند ولی در درك کالم خدا و مسئولیتی که مسیح بـه آنـان   

یرخواره باشـند و هنـوز بـه آن درجـه از بلـوغ فکـري       است، چون کـودکی شـ  

اند که تشخیص دهند متعلّق به کلیسـاي مرئـی هسـتند و وظیفـه آنـان       نرسیده

که ایماندار هستند غفلـت   الین حعپیوندند. ولی در بکند که به کلیسا  ایجاب می

آن سوي دیگر سکه اینست که کسـانی   اماند. رگی کلیسا فاصله می از وکنند  می

اي که برایشان مقرّر شده است با وفاداري  روند و در وظیفه رتباً به کلیسا میم

کنیـد کـه آیـا واقعـاً ایـن       روند، و اینجاست که این سؤال را مطرح مـی  پیش می

دسته از افراد ایماندار هستند؟ اما پاسخ این سؤال با ما نیسـت، بلکـه مـا تنهـا     

  ج از کلیسا تأئید نمائیم.خار آنها راتوانیم امکان ایماندار بودن  می

اند. یا باصـطالح تکفیـر    گروه بعدي مردمانی هستند که از کلیسا رانده شده

حل تکفیـر و  ادانید که مر باشند. می اند ولی هنوز عضو کلیساي نامرئی می شده

باشند و  باشند که شامل چندین مرحله می طرد در کلیسا اقداماتی انضباطی می

کـه   است اي در کلیسا است و آن مرحله ریت یک نفآخرین مرحله آن لغو عضو

کلیسا تشخیص دهد شخص بی ایمان است. بخاطر داشته باشید که تنها عاملی 

شـود، ارتکـاب گنـاه و پافشـاري در توبـه       که موجب رانده شدن از کلیسـا مـی  

نکردن است. گناهان زیادي هستند که اقـدامات انضـباطی را در کلیسـا موجـب     

توانـد عضـویت    وبه کند میتگر شخص گناهکار از گناهان خود ا لیشوند، و می

باشـد،   ائی انضباطی میهخود را در کلیسا بازیابد، تنها عاملی که موجب اقدام ن

ی نیسـتند و امکـان دارد   نه است. مسیحیان واقعی هم از این امر مسـتث بعدم تو

رار گناهی مرتکب شوند و علیرغم مراحل انضباطی کلیسـا بـر گنـاه خـود اصـ     

، زیـرا یکـی از اهـداف    دبورزند، که سرانجام منجر به اخراجشان از کلیسا شو

محروم نمودن شخص از عضویت در کلیسا، اینسـت   و اخراج نمودن از کلیسا

بیاید و توبه  بخود که شخص در صورتیکه ایماندار واقعی باشد با این مجازات

هده کنیـد کـه بـراي مـدت     توانید مسیحیانی واقعی را مشا کند. بنابراین شما می

اند، و اگر طی این مدت توبه کنند امکان برگشت  مشخصی از کلیسا اخراج شده
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  آنها وجود دارد.

و اما در مورد گروه دیگري که عضو کلیسـاي مرئـی نیسـتند ولـی عضـو      

باشند، و همچنین افرادي کـه عضـو تشـکیالتی هسـتند کـه       کلیساي نامرئی می

اي نیسـت.   کلیسایشان کلیساي معتبر و شایسـته  کنند، ولی ادعاي مسیحیت می

آنها مرتدان و کافرانی هستند که کلیسائی مرئی مسـیح آنهـا را واجـد شـرایط     

 دل شـما در ایـن روزهـا شـاه    ثـا بعنـوان م  .داند نمی یالزم براي جوامع مسیح

که ظاهراً متعلق به مسیح و باطناً متعلق به مقدسـین قـدیمی   هستید کلیساهائی 

باشند ـ مثل کلیساي مورمون.   کنند تشکیالتی مسیحی می ، که ادعا میدنباش می

هـا را بـه عنـوان یـک کلیسـاي       تاریخی و اصـیل تشـکیالت مورمـون    تمسیحی

شناسد زیرا که ایـن کلیسـا در اصـل الوهیـت مسـیح را       قانونی به رسمیت نمی

کـافی  الزم و  طکس (اصیل) شـر دکند، موردي که از نظر کلیساي ارتو انکار می

هـا و   بنابراین در دوران اصالحات بحـث  .باشد براي صحت و اعتبار کلیسا می

و یکـی از   هاي شدید الهیاتی در تاریخ کلیسا به وجود آمـد تضادها و  کشمکش

مـارتین   ،اي بود مبنی بر ارتداد مارتین لوتر و با فتواي پاپ اتهام دو جانبه آنها

 .ساي رم را محکـوم بـه ارتـداد نمـود    به ارتداد شد و لوتر هم کلی محکوم ،لوتر

تئوري لوتر مبنی بر عادل شدن به وسیله ایمان مرکز این دعوا بـود. و هـر دو   

. سـرانجام دو  نددانسـت  طرف با توجه به دیدگاه خود طرف دیگـر را مرتـد مـی   

طرف به این توافق رسیدند که انجیل الزمـۀ یـک کلیسـاي واقعـی اسـت. یعنـی       

باشـد، کلیسـاي واقعـی نیسـت. در آن زمـان      نانجیـل  وقتی که کلیسا متکی بـه  

بـه عنـوان یـک کلیسـاي معتبـر بـه        را کلیساي کاتولیک رم کلیسـاي لوتریـان  

ي بگـذاریم. امـا اگـر    ارهـا را بـه کنـ    خواهیم آن بحث رسمیت نشناخت. حاال می

کننـد ولـی    اي فرض کنیم که تشکیالتی هسـتند کـه ادعـاي مسـیحیت مـی      لحظه

ا امکان دارد که یک مسیحی واقعـی در یکـی از ایـن    آیتند، درواقع مسیحی نیس

تشکیالت حضور داشته باشد؟ براي مثال این امکـان وجـود دارد کـه شـخص     

بخشـد و   کلیسائی که مسیح را اعتال مـی  ـ  بتواند عضو کلیساي مورمون باشد

ا ا رهـ  ولی برخی واقعاً الهیات مورمـون . کند مردم را به سوي مسیح دعوت می
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توانند مسیح را مالقات کنند. آیـا   ها می نند ولی درواقع در محیط مورموندا نمی

ها باشد؟  این امکان وجود ندارد که یک ایماندار واقعی بتواند در جرگۀ مورمون

توانم به این سؤال پاسخ مثبت بدهم و حتـی اگـر آنهـا در یـک کلیسـاي       من می

  باشند. قانونی عضو نیستند، ولی هنوز عضو کلیساي نامرئی می

هـا   باشـند. نتیجـه تمـام ایـن بحـث      بنابراین آنها امکانات مفروض دیگر مـی 

گردیم که کلیساي نـامرئی، کلیسـاي واقعـی     اینست که نهایتاً به این نکته بر می

به عنوان کسی که متعلق بـه   ما در کلیساي مرئی وجود دارد و وظیفه خدا ذاتاً

اونـد خریـداري شـده اسـت و     مالک خودمان و کسی که به وسـیله خد  ،خداوند

کسی که توسط خدا نامیده شده است، اینست که بخشـی از کلیسـاي مرئـی او    

ودر  در عـدن  یشـه باشیم که آن را در این جهـان بنیـان نهـاده اسـت. کلیسـا ر     

اي  پرستش مستقیم آدم و حوا به خالق خود قرار دارد. آنها کلیسا بودنـد. عـده  

  کنند. جستجو میسا را پس از سقوط هابیل کلی ردپاي

Yves Konger نوشــت تحــت عنــوان ی ، الهیــات دان کاتولیــک زمــانی کتــاب

Ekklesiumob abel دي پرداخته مورص یهابیل) که درآن کتاب به تشخ ي(کلیسا

بینیم و آن تمایز بین هدیه  عبرانیان می بود که ما مخصوصاً آن را در رساله به

موجب خوشنودي خدا شد وتوسـط  دو  هدیه یکی ازآن .وهدیه هابیل است ئنقا

دانیـد چونکـه    و آنچنانکه مـی  ،شدنهدیه نفردیگر پذیرفته  ولی خدا پذیرفته شد

خدا هدیه هابیل را پذیرفت، قائن عصبانی شد و در اثر خشم و حسادت بـرادر  

  مورد قبول خدا قرار نگرفته بود. خودشه هدیه کچون ،خود هابیل را کشت

چون هدیه قـائن حبوبـات بـوده اسـت و هدیـه       کنند که اي فکر می اینک عده

یل حیوانی، بدین جهت هدیه هابیل مورد پذیرش خدا قرار گرفته است. ولـی  بها

گوید علت پذیرفته شدن هدیـه   اینطور نیست. نویسنده رسالۀ عبرانیان به ما می

کنـیم   می نباطهابیل این بود که هدیه خود را با ایمان تقدیم کرد و ما چنین است

کند، ستایش مردم اوسـت، ستایشـی کـه تـوأم بـا       نچه خدا را خوشنود میکه آ

ایمان باشد و کلیساي مسـیح، یعنـی کلیسـاي نـامرئی مسـیح، کلیسـائی اسـت        

  باشند. بخش می تشکیل شده از تمام کسانی که داراي ایمان نجات



  

  چهلمگفتار 

  یگانه و مقدس کلیساي

نگـاهی   گفتـار پـیش  م و در کـردی  کلیسا گفتگـو ماهیت ما تاکنون در مورد 

ــۀ     ــی کلم ــین معن ــامرئی، و همچن ــی و ن ــاي مرئ ــه کلیس و  "Church"داشــتیم ب

"ekllesia" ــک مــی ــاره  و این ــه بررســی پ اي از خصوصــیات کلیســا  خــواهیم ب

  بپردازیم.

بـه بررسـی برخـی از تصـویرهاي کلیسـا       ،اینک قبل از اینکه شروع کنـیم 

از تشبیهات مختلفـی اسـتفاده کـرده    پردازیم. عهد جدید براي تشریح کلیسا  می

که بـه کـالم   است » بدن انسان«شناسیم  است. یکی از این تشبیهات که اکثراً می

 ناپـذیر  اشاره به اتّحـاد و جـدائی  پولس رسول به هیکل تشبیه شده است و این 

  بودن کلیسا از مسیح است.

بـا   ،وظیفه همه یکسان نیست. عطایائی که به همه داده شده یکسـان نیسـت  

ایـن هیکـل یـا بـدن،      سالمتیاین وجود این وظایف و این عطایا به جهت تأمین 

داده شده است که در تحت فرمـان سـر یـا رئـیس خـودش اسـت و او عیسـی        

  مسیح خداوند است.

هاي گوناگون براي ما بسیار بناکننده است. این  ر از کلیسا از راهیاین تصو

بیشـتر   و ما بعـداً ناپذیر است،  دائیحد و جدهد که که کلیسا متّ تشبیه نشان می

  به آن خواهیم پرداخت.

تشبیه دیگري که عهد جدید براي کلیسا به کار برده است اینست کـه آن را  
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"Laostheos"  یا"Laostteo"     نامیده است. من در اینجا از یـک کلمـه یونـانی دارم

 یعنـی  "Laos"زنم، نه از الئوس که کشـوري در جنـوب آسـیا اسـت.      حرف می

 .ایـم  را از همان واژه یونانی گرفته "اء کلیساض= اع "Laityما کلمۀ  ،»مردم خدا«

انـد و مـا آن را کلیسـاي     مردم خدا کسانی هستند که با هم در جائی جمع شده

کنـد. هـیچ    نامیم. بدیهی است که مسیحیت استقالل فردي را تأئید نمـی  مرئی می

و بدین جهت آمرزش شـما  مان شخص دیگري نجات نیافته است ایکس توسط 

کامالً فردي است. شما باید ایمان مخصوص به خود را داشته باشید، ولی هـر  

دهد. خـدا مشـارکتی    دهد او را در یک گروه قرار می گاه خدا فردي را نجات می

نهاده است. درست مانند همان مشارکت اسرائیل در عهد عتیق کـه مـا    بنیانرا 

عهد جدید بیابیم. بنابراین این بدنه یـا کلیسـا بـه     هاي آن را در توانیم نمونه می

  منزلۀ بدنۀ مردم است.

تـرین   یکـی از متـداول   ،پـردازم  تشبیه دیگري که خیلـی خالصـه بـدان مـی    

تشبیهاتی است که براي نشان دادن کلیسا در عهـد جدیـد از آن اسـتفاده شـده     

آن را بکار  است و این موردي است که ما اکثراً» ساختمان«یا » بنا«است و آن 

گوینـد:   ایـم کـه مـی    هایشان شـنیده  بریم، چونکه بارها از کشیشان در وعظ نمی

کلیسا یک ساختمان نیست که با آجر و سیمان ساخته شده باشد تـا در آنجـا   «

ی را سـاختمان با انگشـت   کسیایر آن. ظو ن» با هم جمع شویم و مشارکت کنیم

نـه .. نـه .. نـه!    «یـد:  ئگو و شما می »آنجا کلیسا است.«گوید:  دهد و می نشان می

کننـد، کلیسـا بنـا     شوند و مشـارکت مـی   کلیسا مردمی هستند ك با هم جمع می

ماهیـت  رسـوالن دربـارة    با درست است. با این وجود وقتی که عیسی» نیست!

کند. بلـه،   استفاده می» ساختمان«کند، از تشبیه  کلیسا در عهد جدید صحبت می

ولی ماننـد یـک بنـا اسـت. زیـرا کـه یـک بنـاي مسـتحکم          کلیسا یک بنا نیست، 

  اند.  آن استوار شده رها ب ها و سنگ زیربنائی مستحکمی دارد که ستون

آمـوزیم،   ه مـا دربـارة کلیسـا در کتـاب مقـدس مـی      کـ اینکه اولین مـوردي  

تشبیه عمـده زیربنـاي کلیسـا چیسـت؟ و     «م پرسزیربناي آن است. و اگر من ب



373  دھابنیا

ولـی مـن   » مسـیح. «دهنـد:   بیشتر مسیحیان پاسخ مـی  »ست؟یزیربناي کلیسا ک

کتاب مقدس بندرت به مسیح به عنـوان زیربنـاي   » نه! درست نیست.«گویم:  می

گوید هیچ بنیادي وجود ندارد که بتوان بر  کند، بلکه ترجیحاً می کلیسا اشاره می

 آن بنا نمود بجز آنکه در مسیح قرار داد. ولی تشبیه عمدة مسیح که مربوط به

بنیـاد بـر او نهـاده شـده      و است» سنگ زاویه«شود اینست که او  ساختمان می

کتاب مقدس اینست که رسوالن و انبیاء زیـر   در است. تشبیه عمده دیگر کلیسا

هاي منفرد ساخته شده است و ایـن   باشند و بقیه کلیسا از سنگ بناي کلیسا می

مسـیح ایمـان دارد و   باشند؟ ما هستیم. هر کسی که بـه   ها چه کسانی می سنگ

  بخشی از کلیساي مرئی است به منزلۀ سنگی از بناي کلیساي خدا است.

اینک آنچنانکه قـبالً گفـتم توهمـات فراوانـی در رابطـه بـا اصـل کلیسـا در         

کننـد کـه کلیسـا یـک      مردم خدا احسـاس مـی   بخشی از روزگار ما وجود دارد.

. عــده دیگــري کــه اي نــدارد موضــوع کهنــه و عتیقــه اســت و وجــود آن فایــده

کننـد،   (فـوق مسـیحی) زنـدگی مـی     Postchristianباصطالح خود در یک قلمـرو  

معـرّف   و گویند که کلیسا به منزلـۀ یـک گورسـتان از یـک مـذهب تـاریخی       می

اند که کلیسا بقدري پر از فساد و ریاکاري شـده   برخی دیگر گفته !گذشته است

ز دسـت داده اسـت. بنـابراین    است که ارزش و اعتبار خود را در میان مـردم ا 

خواهم از دیدگاه پایـان قـرن بیسـتم بپرسـم، خصوصـیات عمـدة کلیسـاي         می

توانیم به گذشته و به قرن چهـارم مـیالدي برگـردیم، در     مسیح چیست؟ ما می

بـه روزگـاري کـه کلیسـا      ،شـد  روزگاري که کلیسا با چهار ویژگی تعریف می

شـد. مـن دوسـت دارم مقـداري از      نامیده مـی » یگانه، مقدس، جامع و رسالتی«

وقت خود را به تشریح این چهار ویژگی اختصاص دهیم که از اولین روزهـاي  

انــد، زیــرا در پروتســتان و  تشــکیل، کلیســا در آن خصوصــیات تعریــف شــده

بخصوص پروتستان بشارتی روزگار ما بندرت از این ویژگیها براي توصیف 

گوئیم کلیسا یگانه، مقدس، جـامع   نکه میشود، منظور ما از ای کلیسا استفاده می

  و رسالتی است، چیست؟
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گـوئیم   اجازه دهید از مورد اول شروع کنـیم. منظـور مـا از اینکـه مـی      پس

  کلیسا یگانه است، چیست؟

کنیم که یک باصطالح جنبش براي ایجاد یک  اکنون ما در دورانی زندگی می

هاي مختلفی بـراي   نبشفراگیر و جهانی شروع شده است. هم اکنون ج يکلیسا

هاي زیادي براي این جنبش وجـود دارد   گیرد، انگیزه ق این مهم صورت میتحقّ

در روزگـار مـا    کلیسا ها براي اتّحاد جهانی ترین این انگیزه اما دو تا از متداول

اي وقایع تاریخی که موجب تکه تکه شدن و عدم  ) با توجه به پاره1عبارتند از 

کنند  و برخورد نگاه می راي مرئی شده است، مردم به دوسکلییگانگی و اتّحاد 

کنـد   چونکه همه کس ادعا می» آیا یک کلیساي واقعی وجود دارد؟«گویند:  و می

ولی با این وجـود در ایـاالت متحـده     ،کند که کتاب مقدس را بدرستی تفسیر می

ن بندي از کلیسـاي پروتسـتان وجـود دارد و ایـ     بیش از دو هزار کلیساي طبقه

  مسئله مردم را گیج کرده است.

 و توانست از یک خداوند، یک ایمان بود اگر کلیسا می چقدر بیشتر مؤثّر می

یک تعمید یکسان، با مردم صحبت کند. در آنصورت شما نیازي نبود کوشـش  

نی وهاي در تمام این کشمکش و خود را دو برابر کنید یا پول خود را تلف کنید

مختلف کلیسائی و نحوة ادارة کلیسا داریم، مرتفـع   هاي بندي که ما در بین طبقه

د خواهند به معضـل تعـد   شد. بنابراین اطالع دارید که بسیاري هستند که می می

  حد کنند.کلیساها غالب آیند و کلیسا را متّ

یک انگیزه قوي دیگر اینسـت کـه هرگـاه مـا در مـورد اتّحـاد کلیسـا بحـث         

انت اعظمی مسیح در باب هفدهم انجیل هدعاي کاي فوراً اشاره به  کنیم، عده می

وقتی که مسیح دعاي وساطت خود را براي شاگردان و خـود و   .کنند یوحنا می

کند که آنها یکی شوند آنچنانکـه او و پـدر    دهد، دعا می کلیساي خود، انجام می

یک هستند. بنابراین عدم یگانگی ما یـک نـوع رسـوائی بـراي کلیسـا محسـوب       

ت با اشتیاق و توجه عیسی مسـیح کـه سـرو رئـیس     سا ه مغایرشود، چونک می

. با این وجـود از همـان روزهـاي نخسـت کلیسـا واحـد نامیـده        باشد میکلیسا 
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کردنــد و  شــد و معمــوالً در آن زمــان مــردم بــه کلیســاي واحــد فکــر مــی  مــی

دانـیم   پنداشتند که کلیساي کاتولیک رم تنها کلیساي واقعی است. ولی ما می می

  دعا حقیقت ندارد و در دنیاي امروز ما کلیساي واحدي وجود ندارد.این ا

ب)  :الف) در کلیساي واقعی اتحـادي نیسـت و یـا    :آیا مفهوم آن اینست که

ه واسطه و میانجی ما است کوتاهی کرده است؟ خیر! اگـر شـما واقعـاً    کمسیح 

وید شـ  متوجـه مـی   ،براساس دیدگاه آگوستینی معتقد به کلیساي نامرئی باشید

سـی مسـیح وجـود    یکه همواره یک اتّحاد جالب، معتبر و واقعـی در کلیسـاي ع  

توان در میان تمام خطوط فکـري اعضـاء نـامرئی و در     دارد و این اتّحاد را می

مشارکت مقدسین، مشاهده نمود. وقتـی کـه در مبحـث رسـتگاري و در مـورد      

ت مقـدس  کردم، گفتم که کلیسـا یـک مشـارک    مسیح صحبت می رمفهوم بودن د

من ایمان دارم ... به شراکت مقدسین «است. در اعتقاد نامه رسوالن گفته شده: 

در اینجـا  » سم شام خداوند (عشـاء ربـانی).  امن ایمان دارم به مر«نه اینکه ...»  

صحبت از یک ارتباط ناگسستنی است که در میـان همـۀ مسـیحیان حقیقـی بـا      

 یکسـی کـه مسـیح    ،آنچنانکه گفـتم  توجه به اتّحاد آنها در مسیح، وجود دارد.

در مسیح است و مسیح در او. این اتّحاد مرموز نه تنها بین تک تک افراد  ،است

گـردد، بلکـه اگـر شـما داراي چنـین اتّحـاد        مسیح برقرار می با نظیر من و شما

مرموزي با مسیح باشید و همسایه شما هم داراي اتّحـاد مرمـوزي بـا مسـیح     

یابـد ـ یـک اتّحـاد روحـانی بـا        ین شما هـم گسـترش مـی   باشد، این اتّحاد در ب

. بنـابراین، ایـن اتّحـاد    داریـد حادي که در عیسی همسایه خودتان مانند همان اتّ

روحانی در میان کلیسـاي نـامرئی مسـیح در ایـن جهـان، وجـود دارد. و ایـن        

یم کـه  کنـ  مـی فکـر  موردي است که نباید به سادگی از کنارش گذشت. وقتی ما 

دعاي خود براي ما و هـر مـورد دیگـري کوتـاهی کـرده اسـت، مـن        عیسی در 

دانـم. منظـورم    هیچگاه چنین طرز تفکري را دوست ندارم و آن را شایسته نمی

مـا در   اعظـم  ناهکـ ت که فکـر کـنم کـه    تصور اساینست که براي من غیرقابل 

کنم هر چه را که  اي خود، قصوري مرتکب شده باشد. من فکر می دعاي واسطه
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طلبیـده اسـت، مسـتجاب شـده اسـت. هـم اکنـون تمـام          ادر دعـا از خـد   مسیح

مسیحیان از یک نوع اتّحاد برخوردارند  و آن اینکه ما داراي یک خداونـد، یـک   

ایمان و یک تعمید بنیادي هستیم. ولی با ایـن وجـود در کلیسـاي مرئـی متحـد      

نیستیم، و این مسئله مهمي کـه بـدلیل   حـاد تـر از واقعیـت اتّ   ی است ولی نه مهم

شراکت ما در مسیح و در کلیسائی نامرئی، داریم. به کالمـی دیگـر هـم اکنـون     

باید بگوئیم که کلیساي مرئـی یکـی نیسـت، بلکـه بسـیار اسـت. ولـی کلیسـاي         

کنـیم. طنـز مسـئله در     لقـی نامرئی یکی اسـت و مـا نبایـد ایـن را کـم اهمیـت ت      

نگاه بجاي یک کلیسـا، سـه   شوند، آ کلیسا با هم یکی می واینجاست که هرگاه د

شـوند، ولـی    هم یکـی مـی  بـا بینیم! دیده شده اسـت کـه دو کلیسـا     کلیسا را می

حد شده از این اتّحاد ناراضـی هسـتند و   هائی از آن دو کلیساي بظاهر متّ بخش

 سـه  نجـا یدهنـد. پـس شـما در ا    ان تشـکیل مـی  شکلیساي دیگري را براي خود

ها واقع شده است، ولی  که در تمام دورانفاقی است کلیساي مرئی دارید. این اتّ

در هر صورت، ما وظیفه داریم که بدنبال حفظ اتّحاد با سایر ایمانـداران اقـرار   

شود شـما ارتبـاط خـود را بـا گـروه       آید که الزم می کرده باشیم. گاه پیش می

توانید با  دیگر قطع کنید، ولی قبل از هر چیز شما باید فکر کنید تا چه اندازه می

آن گروه کنار بیائید و همکاري کنید. ولی در اصل نقطـه نظـر اصـلی مـا بایـد      

المقدور تمایل به سوي بسیاري از مسیحیان اقرار کرده باشـد. کلیسـا بـه     حتی

کلیسا ندارند، منظـورم  ماهیت هاي فراوانی تفکیک شده است که ربطی به  شعبه

کنـیم و بـه مسـائل     اینست که ما در مورد موضوعات حیاتی انجیل گفتگو نمـی 

اي  مسـئله  ،ایم و پرداختن به موضوعات متوسط ایمـان مسـیحی   رداختهپی جنب

ي است.جد  

اسـت. چگونـه    مقـدس پس کلیسا از این دیدگاه یکی نیست، ولی در ضـمن  

بیابیم؟ از یـک دیـدگاه مـن    را س توانیم در این جهان یک کلیساي مرئی مقد می

ترین تشـکیالت در روي سـطح زمـین    فاسـد توانم بگویم کلیسـا   کنم می فکر می

صبر کن ببینم، زیـاد  «شده است:  بلندبینیم صداي اعتراض شما  است. حال می
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گـویم   و مـن مـی  » کشی است؟ اي کلیسا، جاي آدم فکر کرده دروي؟ نکن تند نمی

بستگی به این دارد که شما فساد را چگونه ارزیابی کنید. خدا فساد را این گونه 

فسـاد  » شـود.  به هر که بیشتر داده شد، بیشتر گرفته مـی «است: ارزیابی کرده 

ـ    کلیسا را می ات خـدا، ارزیـابی   توان در میزان عدم برخـورداري از هـدایا و نی

نمود. هیچ تشکیالتی در روي این کرة زمین به اندازة کلیسا از خـدا مسـتفیض   

به  نشده است. آن رسالت مقدس که به عهدة کلیساي مرئی عیسی مسیح است،

  هیچ یک از تشکیالت جهانی داده نشده است.

توانم بگویم صحبت کردن از فساد نسبی است. وقتی مـا از   بنابراین من می

دهیم در کلیسـا   زنیم و به انحرافات جسمانی اجازه می رسالت خود سر باز می

ترین است. با ایـن   توانیم بگوئیم کلیسا منحط رسوخ پیدا کنند، پس به نسبت می

گوئیم که کلیسا مقدس است. چرا؟ چرا کلیسا مقدس اسـت؟   نوز هم میوجود ه

از نظـر کتـاب مقـدس یعنـی      "= مقـدس  "holyقبل از هر چیز معنی اولیـه کلمـه   

 Ekklesiaموردي که جدا شده است، مـوردي کـه تقـدیس و وقـف شـده اسـت.       

انـد، کنـار نهـاده     شود کـه بـه خـارج دعـوت شـده      (کلیسا) به کسانی اطالق می

اند و به یک خـدمت مقـدس اختصـاص داده     اند، آنهائی که از دنیا جدا شده شده

بـدین   کـه مقـدس اسـت    ینازم یک وظیفۀ مقدس، بنابراین کلیسا تا ـ به  اند هشد

تـرین   وظیفه مقدس بپردازد. کلیسـا یـک مأموریـت مقـدس دارد. کلیسـا یگانـه      

سـت کـه در   تشکیالت در تاریخ جهان است که خدا ضمانت مطلـق بـه او داده ا  

جنـرال  برگویـد کـه ابـواب جهـنم      نهایت شکست نخواهد خورد. هیچ کـس نمـی  

ایـن   .موتورز و یا ایاالت متحده آمریکا، یا امپراتوري رم استیال نخواهـد یافـت  

مانـد. البتـه بایـد     رونـد ولـی کلیسـاي مسـیح بـاقی مـی       آیند و می تشکیالت می

هـا در عهـد باسـتان همیشـه      زهبالفاصله اضافه کنم که اشاره به ابواب یا دروا

اینست که کلیسـا حالـت    سیحور مظارجاعی به حالت تدافعی است در حالیکه من

شی قدرتمند است که سـنگرهاي شـیطان   ارتتدافعی و تهاجمی دارد و به منزلۀ 

توانـد مقاومـت کنـد و ایـن      کوبد و شیطان در مقابل قدرت او نمـی  را در هم می
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  بنیان نهاده است، اعطاء شده است. قدرت به کلیساي مرئی که مسیح

ی دیگر مقـدس اسـت؟ کلیسـا مقـدس اسـت زیـرا       تخوب، کلیسا از چه جها

القدس در آنهـا سـاکن اسـت. کلیسـا      ل از مردمی که روحمتشکّ است تشکیالتی

توانیـد کـه    القدس است. در عین حال شما مـی  روح سازمانی و تشکیالتی از آنِ

یگر و تشکیالت دیگري ناظر باشید، ولی تنهـا  را در زندگی افرادي د القدس روح

باشـد.   القدس است، کلیسـا مـی   تشکیالتی که در این جهان در کانون توجه روح

یـد:  ئگو بسیاري از شـما مـی  » ید؟ا هدر کجا مسیحی شد«اگر من از شما بپرسم 

هرحال، اول کالم خدا را شـنیدم   م. بها همن خارج از کلیساي مرئی مسیحی شد«

، زیـرا مفهـوم فـیض خـدائی     »راي رشد در مسیحیت بـه کلیسـا رفـتم   و آنگاه ب

اسرائیل در عهد عتیق نگاه کنید. نه هر کس  محدود به کلیسا نیست. شما به بنی

یـان بـه ایـن    مروبـه  که در اردوي اسرائیل بود نجات یافت. پـولس در رسـاله   

یافتنـد.  مورد اشاره کرده است، کسانی بودند که غیر اسرائیلی بودند و نجـات  

 »پس در یهودي بودن چـه سـود اسـت؟   «پرسد:  بنابراین پولس سؤالی نغز می

قبل از هـر   .ها گفته است نکوتاه بسیار سخ نمنظور او چیست؟ او در این سخ

داریم حـداکثر توجـه   ما هائی که  اسرائل الهام خدا را داشتند. در کلیسا چیز بنی

عبـادت خـدا بـه طـور      ما معطـوف بـه موعظـه کـالم و مراسـم و تشـریفات و      

القدس محدود بـه بنیـان نهـادن     ابراین در اینجا رسالت روحنب ،دستجمعی است

جـائی اسـت کـه کسـانی کـه بـا        نیست، بلکـه در تمرکـز نمـودن اسـت. و ایـن     

کننـد. پـس از آنجـا کـه      شوند و عبادت می اند با هم جمع می القدس پر شده روح

کـه مقدسـین در    اسـت  جـائی  عنـی ، یالقدس رو روحمکلیسا قلمرو روحانی و قل

  توان گفت که یگانه و مقدس است. آنجا هستند، پس می

  



  

  چهل و یکمگفتار 

  کلیسا: جامع و رسالتی 

چندین سال پیش من براي ایراد سخنرانی به اروپاي شرقی رفـتم. مـن در   

شود و بوداپست  این سفر به پراگ و کشوري که اینک جمهوري چک نامیده می

 1اي از بوداپســت بــه کلوژناپوکــا یقــهتو ســپس بــا یــک قطــار عو مجارســتان 

مسافرت کردم. وقتی قطار ما به مرز مجارسـتان و رومـانی رسـید، بـه جهـت      

بازرسی گمرکی متوقف شد. قبالً به ما گفته بودند کـه گمـرك رومـانی بسـیار     

  گیر است. سخت

و بـا  سرباز وارد ترن شدند و به کوپـه مـا آمدنـد    دو ، در گمرك هرحال به

هـاي   کردند، فرمان دادند چمـدان  به ما اشاره میحالیکه  صدائی فریاد مانند در

خود را باز کنیم و همه چیز را نشان دهیم. درست وقتـی کـه مـا مشـغول بـاز      

هاي خود بودیم، فرماندة آنها که شخصی تنومنـد بـود وارد تـرن     کردن چمدان

هاي خـود   ، ما هم گذرنامهشد، و به سوي ما آمد و از ما تقاضاي گذرنامه کرد

صادره از آمریکا است. ما چهار نفر  ما هاي را نشان دادیم و گفتیم که گذرنامه

و خانمش. خانم این گرامس  3و من و دوست ما آقاي این گرامس 2بودیم: وستا

اي داشت و چیزي از کنـارة سـاکش بیـرون زده بـود. فرمانـده       یک ساك قهوه

گرامس ساکش را باز کرد و کتاب مقدس خـود  این  مو خان» آن چیست؟«گفت: 

                                                      

1. Cluj  ـNapoca 
2. Vesta 
3. Ingrams 
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  را از آن بیرون آورد و نشان داد.

سـپس  » کتـاب را بـه مـن بـده!    «اي گفـت:   فرمانده با انگلیسی شکسته بسته

او کتاب را از دست آن خانم گرفت و شروع به ورق زدن آن کرد و سـپس بـه   

نگـاه کـرد و    به این گـرامس  آنگاه» د!یشما آمریکائی نیست«نگاهی کرد و گفت: 

دانستیم، او داشت  ما معنی این حرفها را نمی» شما هم آمریکائی نیستید!«گفت: 

» هاي ما نگاه کنیـد.  ورتسپآقا، به پا«گفت که ما آمریکائی نیستیم. من گفتم:  می

و سپس شروع بـه ورق زدن کتـاب   » خیر! شما آمریکائی نیستید!«ولی او گفت 

و من هم شروع » این آیه را بخوان«د و گفت: مقدس کرد و به این آیه اشاره کر

متوجـه شـدید؟   «و گفـت:   1»وطن ما در آسمان است.« :به خواندن آن آیه کردم

و » من رومانیائی نیستم، شما آمریکائی نیستند، ما شهروندان آسـمان هسـتیم.  

هـا، اینهـا از خودمـان هسـتند،      بچـه «سربازها گفـت:  به سپس ما را بغل کرد و 

و ما در اینجا در قلمرو خـدا  » ، کاري به کارشان نداشته باشید.مسیحی هستند

مواجه شدیم. من هرگـز   مجارستانبا یک گمرکچی مسیحی در مرز رومانی و 

کنم زیرا بیانگر یک ارتباط جسمانی و خـونی واقعـی    آن لحظه را فراموش نمی

 شـود، مـوردي کـه بـه آن نگـاه      سوم کلیسا نامیده مـی  ویژگیاز آنچه بود که 

  الملل است. کنیم، کلیسا یگانه، مقدس و جامع است، یعنی بین می

مـا ایمـان داریـم بـه مشـارکت      « :گـوئیم  ما با رسوالن هم صدا شده و مـی 

  »دگان و حیات جاودان و کلیساي جامع.مرمقدسین، بخشش گناهان و قیامت 

دست  ذاهبـکنیم،چونکه درم اتولیک رم نمیـا صحبت ازکلیساي کـدراینجام

نشان » کاتولیک«با عبارت کوتاه » کاتولیک رم «ت را شکسته آمریکائی عباو پ

 "Catholic Church"شود، بنابراین در بسیاري از اوقات وقتی مردم بـه   داده می

 "Roman Calholic Church"کنندمنظورازآن کنندفکرمی جامع)برخوردمی (کلیساي

اشاره به  "Catholic"عبارت از نظر من حالیکه  (کلیساي کاتولیک رم ) است، در

سازمان خاصی نیست، بلکه اشاره بـه گسـترش و فراگیـري کلیسـاي عیسـی      

                                                      

 20:3یان فیلپ .1
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تمام نقـاط دور افتـاده جهـان     در ها و قبایل و مردم مسیح به تمام اقوام و ملت

نظر داشته باشیم. البته این یکـی از مـواردي   است. ما باید این تفاوت مهم را مد

کنند زیـرا کلیسـائی کـه     ها انتقاد می م از پروتستاناست که کلیساي کاتولیک ر

 Presbyterian Churchاسـت (یعنـی    PCAمن در آن عضو هستم برحسب اتفاق 

In America(.      هم اینک ما مبشرانی در جهـان داریـم ولـی عضـوPCA   .نیسـتند

کا قرار دارد و بیشـتر  ییک محدوده جغرافیائی ایاالت متحده آمر در کلیساي ما

شوند، در حالیکه کلیساهاي  نامیده می PCAي پروتستان در این ناحیه کلیساها

چنین نیست. بلکه اعضـاء   کاتولیک چنین نیستند. کلیساي ارتودوکس یونان هم

این دو کلیسا در اطـراف و اکنـاف جهـان گسـترده هسـتند و هنـوز هـم تحـت         

اتولیـک  تی قرار دارند. بنـابراین کلیسـاي ک  نظارت یک گروه و سازمان چند ملی

د. ید، زیـرا کلیسـاي جـامع نیسـت    یشما کلیساي واقعی نیست«گوید:  رم به ما می

ها اعضاء داریـم و تمـام آن اعضـاء     تما واقعی هستیم زیرا ما از تمام ملیولی 

  »تحت نظر یک رئیس، یعنی رئیس کلیسا در رم قرار دارند.

انی، کلیسـاي  گوئیم کلیساي جهـ  در همان لحظه ما به آنها پاسخ داده و می

نامرئی است و آن کلیساي عیسی مسیح است که ما هـم بخشـی از گسـترة آن    

اي کـه در مـرز رومـانی بـا آن      در جهان هستیم، درست مانند همان رویاروئی

هرحـال   من آنرا در اروپاي شرقی، تجربه کـردم. بـه   هآنچنانک ،فرمانده داشتیم

براي سخنرانی در سمیناري من براي تعلیم دادن به اروپاي شرقی رفته بودم، 

در بوداپست و همچنین براي کشیشان در پراگ، و با این حال هنوز هم فرصت 

دانسـتم و   موعظه در آن کشورها داشتم. و گرچه زبان نمـی  شنیدن کافی براي

 شـنیدن  فهمیـدم، و در هنگـام   خواندنـد نمـی   مـردم مـی   که معنی سرودهائی را

د با تمام وجود شام خداوند را با مـردم  موعظه مترجم داشتم، ولی با این وجو

کـردم و همچنـین در کلیسـاي پـراگ موعظـه       برگزارمجارستان در بوداپست 

دادند و در دعاهـا   کردم و مردم روستائی از روستاها، به سخنان من گوش می

دانسـتم   گفتیم، حتی با این وجـود کـه نمـی    می »آمین«با هم مشارکت داشتیم و 

،  "Koinonia"دادم. مـن بـه درسـتی     هایشان گـوش مـی  د، به سرودنگوی چه می
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م، کردیعنی هم کالمی و هم صحبتی مسیحیان را با هم در آن کشورها، تجربه 

  و این مشارکت چیزي فراتر از مرزهاي قراردادي بود.

بینیم که کلیسا مقدس است، جامع اسـت، جهـانی و رسـالتی اسـت.      پس می

ختمان کلیسا در عهـد جدیـد، بنیـادي    اشاره کردم که تصویر عمدة تشبیهی سا

است که بر انبیاء و رسوالن قرار دارد، اهمیت این تشبیه چیسـت؟ اهمیـت ایـن    

تشبیه اینست که وقتی مسیح اجتماع عهد جدید را بنیاد نهاد و به کلیسا عطایـا  

ت قـدر در قرن اول میالدي به جوامع تازه تولّـد یافتـه مسـیحی     ،و وظایفی داد

ند رسوالن، شاگردان او باشند و آن قدرت مانند قـدرت رسـوالن   بخشید تا مان

گرفته شـده اسـت.    "Apostolos"از واژة یونانی  "= رسول "Apostleبود. عنوان 

اسـت. در  » کسـی کـه فرسـتاده شـده    «پس یک رسول در زبـان یونـانی یعنـی    

فرهنگ یونانی یک رسول نماینده یا مأمور و یا سـفیري بـود کـه مـثالً توسـط      

شاه یا فرمانده یا شخص دیگري که در مقام باالئی قرار داشت بنام او و بـا  پاد

شد و قـدرت فرسـتندة او در پشـت سـر او قـرار داشـت. او        ام میعزقدرت او ا

  سخنگوي یک قدرت برتر از خود بود.

شـنویم بـه شـاگردان و     حال بعضـی اوقـات در بحـث ایمـان مسـیحی مـی      

دو عبارت را معموالً با یـک مفهـوم بـه     ا اینمشود و  رسوالن مسیح اشاره می

شویم. ولی درحقیقت یک تفاوت مهـم در   بریم و فرقی بین آنها قائل نمی کار می

بین این دو عبارت وجود دارد. به بیان پـولس رسـول، همـۀ رسـوالن در عهـد      

اند. ولی همۀ شـاگردان رسـول نشـدند. شـاگردان      جدید نخست شاگردان بوده

نفـر از   70نفر بودند. بخاطر دارید که یکبـار عیسـی    12عیسی خیلی بیشتر از 

شاگردان خود را به جهت بشارت اعزام نمـود. شـاگرد یـا بـه عبـارت یونـانی       

Mothatas  گرد مسـیح   که شاگردان کسانی بودند» .کارآموز = یادگیرنده«یعنی

» ربـی «دیدنـد. آنهـا مسـیح را     انی او آموزش مـی شدند و در مکتب رب جمع می

شـدند و   کردنـد و بـه دنبـال او روانـه مـی      دند. آنها مسیح را پیروي مینامی می

گرفتنـد.   کـرد و آنهـا هـم تعلیمـات او را یـاد مـی       مسیح براي آنها سخنرانی می

  بنابراین آنها شاگردان عیسی بودند و عیسی معلم آنها بود.



383  دھابنیا

ن و عزیمت از این یهرحال، مسیح در مرحله پایانی رسالتش بر روي زم به

از میان شاگردان خود تعدادي را به عنـوان رسـوالن برگزیـد و قـدرت      ،جهان

شنود، مرا شـنیده و کسـی   بآنکه شما را «خود را بر آنان تفویض کرد و گفت: 

که شما را حقیر شمارد مرا حقیر شمرده، و هر که مرا حقیر شمارد، فرسـتندة  

  »1 مرا حقیر شمرده است.

 هـاي   هوکـه در کلیسـاي اولیـه، گـر    ي اسـت زیـرا   این یک مسئله کامالً جـد

» عرفـان «اي بنـام   الحادي برخاستند و کوشیدند قدرت رسـوالن را در پروسـه  

ـ       ت مستحیل کنند و خود را قدرتمند نشـان دهنـد و در عـین حـال ادعـاي تابعی

 سولپـ ما به مسیح ایمان داریم، ولی پطرس و «گفتند:  نمودند و می مسیح را می

  »را قبول نداریم.

گري زمانـه خـود، ماننـد پاسـخی      ادي صوفیحجریان ال هوس بیرنیپاسخ ا

کردنـد فرزنـدان خـدا و     ادعـا مـی   هـا بود که عیسی به فریسیان داد، چونکـه آن 

  کردند. پیروان موسی و ابراهیم هستند ولی عیسی را رد می

اولین رسول عهد جدید خود عیسی بود و او رسولی است که توسـط پـدر   

خود را به او تفویض کـرده بـود تـا بجـاي خـودش       فرستاده شد و پدر قدرت

تمامی قدرت در آسمان و زمین بـه مـن داده شـده    «گوید:  بگوید و او می نسخ

زانرو که من از خود نگفتم، لکن پدري که مرا فرستاد بـه مـن فرمـان    « 2»است.

  »3 داد که چه بگویم و به چه چیز تکلّم کنم.

آنچه کـه در روزگـار او اتفـاق     بنابراین عیسی رسول اعظم کلیسا است. و

خواستند  مردم می این بود که افتاد و نمونه روشن آن مباحثه با فریسیان بود،

  عیسی را انکار و خدا را تأئید کنند.

کردیـد مـرا نیـز تصـدیق      زیـرا اگـر موسـی را تصـدیق مـی     «عیسی گفـت:  

                                                      

 16:10لوقا  .1

 18:28متی  .2

 49 :12یوحنا  .3
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یم پـدر شـما ابـراه   «و همچنـین:  » .کردید چونکه او دربارة من نوشته اسـت  می

کسـی کـه بـه    « :و» شادي کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردیـد. 

نکته در » پسر حرمت نکند به پدري که او را فرستاده است احترام نکرده است.

وس نیز گسترش یافـت و بحـث   یاینجاست. این موردي است که در دوران ایرن

شـما رسـوالن را قبـول    اگـر  «او با این ایدة الحادي روزگار خود این بـود کـه:   

را قبول ندارید که آنها را فرستاده است، یعنـی عیسـی    کسیندارید، در حقیقت 

کنیـد، کسـی کـه او را فرسـتاده      کنید و اگر شما عیسی را انکار مـی  را انکار می

بنابراین یک زنجیره قدرت از خدا به مسیح و » کنید. است، یعنی خدارا انکار می

  .استمتصل از مسیح به رسوالن 

اینکه این مورد در روزگار ما هم رایج اسـت زیـرا هـیچ زمـانی در تـاریخ      

گیـران قـرار    کلیسا وجود ندارد که قدرت رسالتی مورد حمله منتقـدین و بهانـه  

دسـته از طرفـداران حقـوق زنـان کـه همیشـه بـا         قابل توجه آن( نگرفته باشد

 ،بـوده اسـت   یمتعصبگویند که پولس شخص  رسالت پولس مسئله دارند و می

بـا   همـراه هاي رسالت اسـت   . این یکی از جلوه)بنابراین پولس قابل انتقاد است

خواهند همچنان مسیحی باشند و بـه متابعـت از مسـیح     انتقادات کسانی که می

اي است که  کنند. در مزامیر آیه اقرار کنند، در حالیکه قدرت کالم خدا را نفی می

  »تواند مقاومت کند؟ د، چگونه بنا میاگر زیر بنا لغزان باش«گوید:  می

 یـک  کـردم. مـا از   یاد دارم خیلی سالها پیش در سین سـیناتی زنـدگی مـی   

اوهـایو بیایـد.    هکشیش از کالیفرنیا براي یک سري موعظه دعوت کردیم که بـ 

روزي برفی و بسیار سرد بود. من در پایان هفته او را به فرودگاه بردم تا بـه  

رواز کند. هنگامی که او در هواپیما نشسته و در آسـمان  آنجلس کالیفرنیا پ لس

کرد، زلزله بزرگی در کالیفرنیا آمد که میلیونها دالر خسارت بـه بـار    پرواز می

ــه در ســال   ــی ک ــا  1970آورد. وقت ــردم از او   1971ی ــات ک مجــدداً او را مالق

در « او گفـت: » اي دیـد؟  راجع به کلیسایتان بگوئید، در آن زلزله صدمه«پرسیدم 

هاي دور و بـر کلیسـا خـراب     نظر اول، خبرها خوب بود. بسیاري از ساختمان

شده بودند. به کلیسا رفتم و دیدم هیچ خسارتی بـه آنجـا وارد نشـده اسـت و     
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اي شکسته نشده است. اما وقتی مأمورین بـراي ارزیـابی خسـارت     هیچ پنجره

و فونداسـیون  ار لغـزش شـده   چـ آمدند، متوجه شدیم که زمین در زیر کلیسا د

ساختمان آسیب دیده است و دیگر به ما اجازه ندادند تا در آنجا جمـع شـویم،   

  »چون خطر سقوط آن محتمل بود.

ظاهراً آن کلیسا از نماي بیرونی مانند یک ساختمان بی عیب بود. ولی زیر 

آورد و ویـران   بنا لغزیده بود. وقتی که زیربنا جابجا شود، ساختمان دوام نمی

  شود. می

گویند که کلیسا داراي قدرت است ولی کتاب مقـدس را نفـی    وقتی مردم می

از چهار ویژگـی   یکنند، زیرا که منکر یک کنند، یعنی درواقع کلیسا را نفی می می

کلیسـا بنیـادي اسـت کـه مسـیح       .اند که طبیعت رسالتی کلیسا است کلیسا شده

بتازیم، حملۀ ما یک  آن جنبه رسالتی و قدرت رسالتیبه مستقر نمود و اگر ما 

اي به قلب کلیسا و بنیاد کلیسا اسـت   حمله خارجی به یک بنا نیست، بلکه ضربه

  که موجب ویرانی کلیساي مرئی خواهد شد.

سال اخیـر شـاهد نفـوذ و تـأثیر الهیـات آزادي       150درواقع ما در طی این 

بـه   عمـالً دارنـد تیشـه    ،هستیم که با انکار الهامی بودن و قـدرت کتـاب مقـدس   

بینیم که کلیساهایشـان کـامالً خـالی     ما کشورهائی را می .زنند ریشۀ کلیسا می

% مـردم بـه کلیسـاها    2بینیم که خوشبختانه  است و همچنین کشورهائی را می

کوشند قـدرت رسـالتی    هائی است که می نکانوروند و اینها در نتیجه فشار  می

هـاي اجتمـاعی    دن سخنرانیتوانم براي شنی کلیسا را محدود کنند. من وقتی می

م، دیگر چه لزومـی دارد بـه کلیسـا    برودلخواهم به بسیاري از تشکیالت دیگر 

 و علـت آن  ،اي است که با آن دست به گریبانیم بروم؟ بله ـ متاسفانه این فاجعه 

هائی اسـت کـه در جهـت تحدیـد قـدرت رسـالتی        هم همانطور که گفتم کوشش

همـان قـدرتی    ـباشـد، در جریـان اسـت      کلیسا که همان قدرت کتاب مقدس می

  است که مسیح آن را بنیاد نهاده است.

  حاال به ویژگی سوم و آخرین ویژگی کلیسا بپردازیم.

کردند،  در زمان اصالحات وقتی که مردم در مورد کلیساي واقعی بحث می
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پروتستان هم به چندین گروه مختلف منشعب شده بود. شـما اصـالحات را در   

توانستید ببینید. کلیساي  تلند و کلیساي انگلیکان در انگلستان میسویس و اسکا

مان از سوي دیگـر و  لانگلیکان در انگلستان از این سو و کلیساي لوتریان در آ

چگونـه  «پرسـیدند:   کلیساي هاگنوتس در فرانسه از سـوي دیگـر. و مـردم مـی    

ت. ارتـدکس  اس گفت این کلیسا درست توان کلیساي واقعی را یافت؟ رم  می می

صـبر کنیـد! سـؤال ایـن     «گفت:  گفت این کلیسا درست است و پروتستان می می

ست. بلکه مسئله اینست کـه یـک کلیسـاي واقعـی     کجانیست که کلیساي واقعی 

تواند مخلوطی از گندم و خاشاك  چونکه همانطوریکه هر اجتماعی می »چیست؟

سـؤال اینسـت کـه آن    باشد، کلیسا هم از این قاعده مسـتثنی نیسـت. بنـابراین    

باشـند کـه بـدون آنهـا      هاي الزم در یک کلیساي واقعی و معتبر چه مـی   ویژگی

  تواند معتبر باشد؟ کلیسا نمی

  کلیساي معتبر رسیدند. تعریف یک سه نشانه براي گران اساساً به اصالح

نشانۀ اول اینست که کلیساي واقعی کلیسائی است که انجیل در آن است و 

اگر کلیسـائی بخواهـد    .هائی از آن ه بخشنکند، یعنی تمام انجیل،  بدان اقرار می

ارة مسـیح، عـادل شـدن بـه     کفـ نکات حیاتی انجیل را از جمله الوهیـت مسـیح،   

اند ـ انکار کند ـ یعنی    وسیله ایمان ـ یعنی این عناصري که انجیل را تشکیل داده 

جهـت اصـالح گـران    آنجا دیگر کلیسا نیست. بدین  رده است وانجیل را انکار ک

مسیح و سایر موارد را قبول دارد  ةارکفگفتند که کلیساي رم  الوهیت مسیح و 

به وسیله ایمان را قبول ندارد، پـس انجیـل را    عادل شدنولی مادام که فرضیه 

  قبول ندارد بنابراین کلیسا نیست.

ن گران دارند انجیل را ویـرا  اصالح«گفت:  البته کلیساي رم هم در عوض می

» کنند. عادل شدن به وسیله ایمان از انجیل نیست، پس آنهـا کلیسـا نیسـتند.    می

شـما  «گفتنـد:   گران می دعوا سر این مسائل بود ـ دعوا سر انجیل بود و اصالح  

  »اگر انجیل را نداشته باشید و آن را اعالم نکنید کلیساي واقعی نیستید.

درست است و براي  نشانه دوم یک کلیساي واقعی اجراي مراسم به طریق

مراسم وجـود داشـته اسـت: تعمیـد و عشـاء ربـانی. حـال آنهـا          دوپروتستان 
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در میان مسیحیان در مورد طـرز   ،معتقدند که در این مورد تفاوتی وجود دارد

مـورد تعمیـد    در پردازیم و حضور مسیح در شام خداوند که بعداً ما به آن می

 یـا  ر بزرگی و نحوة آن زیر آب رفتنکه آیا باید در کودکی تعمید گرفت و یا د

اساس عشاء ربانی که مسیح در عهد جدیـد بنیـاد    همچنین و ،استآب پاشیدن 

این مراسم عناصر الزم براي یک کلیساي واقعـی   اختالفاتی وجود دارد. نهاد ـ 

نـد و  ردک مـی ننفـی  بر مراسم ند که تأکید کاتولیک رم را بوداست، زیرا کسانی 

که مراسم بر موعظۀ کـالم فـائق آمـده اسـت، اینسـت کـه        درسی چنین بنظر می

مراسـم و  «نـد:  فتگ نـد و مـی  ادد العمـل نشـان مـی    بعضی از مردم بـه آن عکـس  

ند کلیسـائی  ستخوا ، و می»تشریفات الزامی نیست، فقط ما به کالم احتیاج داریم

در  به کتاب مقدس باشد نه بر تشـریفات مـذهبی.   یکا متّتنهبه وجود آورند که 

خیر ... خیر ... لزومـی نـدارد کـودك    «گران گفتند:  اصالح ابطه با مراسم تعمیدر

زیرا که خداوند ما عیسی مسیح مراسـم را بنیـاد   ، »نوزاد را زیر آب فرو ببرید

نهاد و این مراسم بجهت تهذیب مردم خدا است و وظیفه کلیسـا اینسـت کـه از    

  این مراسم درست حفاظت کند.

واقعـی اینسـت کـه بعضـی اوقـات بـین دو روش       نشانۀ سوم یک کلیساي 

ت است. شاگردي کلیسا موقعی تربیتی اختالفی واقع می شود که مستلزم حکمی

مراقبت  ـ  اء خود را بپذیردضه روحانی اعذیغدرست است که کلیسا مسئولیت ت

تنبیه وقتی  ـ  شخصی تا زمانی که شاگردان در ایمان رشد کنند و مقدس شوند

کلیسا درگیر فساد و انحطاط شده باشد. و آنچـه کـه در ایـن     شود که الزم می

باره گفته شده اینست که به عنوان مثال اگـر شـخص روحـانی کلیسـا متوالیـاً      

الوهیت مسیح را انکار کند و کلیسا به خدمت او خاتمـه ندهـد و یـا او را تنبیـه     

 یر مسئلهانتقادپذدیگر کلیسائی معتبر و شرعی نیست. بنابراین یک بخش  ،نکند

بعد مـا بـه ایـن     گفتارکند. در  اینست که چه چیزي کلیسا را قانونی و معتبر می

  پردازیم. مورد می



  

  چهل و دومگفتار 

  عبادت در کلیسا

کنیم، در باب پنجم ایـن کتـاب    وقتی به مکاشفۀ یوحنا در عهد جدید نگاه می

ایگـاه  ان و جماعـت فرشـتگان در ج  رپیـ  ،ناظر سرود خواندن موجـودات زنـده  

مسـتحق اسـت بـرّه ذبـح     »  گویند: بینیم که آنها می مقدس آسمانی هستیم و می

شده که قوت و دولت و حکمت و توانائی و اکرام و جـالل و برکـت را بیابـد. و    

هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه کـه  

ن و بـرّه را برکـت و تکـریم و    نشـی  تخت”گویند:  باشد، شنیدم که می در آنها می

  »“جالل و توانائی باد تا ابداالباد.

شـنوم لرزشـی در سـتون     خوانم یـا مـی   من درواقع هرگاه این بخش را می

شود، زیـرا درواقـع شـنوندة مـوردي بسـیار       فقراتم از باال به پائین شروع می

انگیز هستم که بر هر شخص مسیحی واجب است آن را در عمـق جـان    اعجاب

، سـاده،  نقرار دهد، زیرا که این بخش حاوي یک ستایش و عبـادت روشـ   خود

گویم یک شـخص مسـیحی    ناب، خالص و بدون رنگ و ریا است. و اگر من می

توانـد آن تجربـه آسـمانی را     بدون اینکه جنبشی در جان خود حس نکنـد، نمـی  

ام کـه بعنـوان یـک     بشنود و یا بخواند، بدین جهت اسـت کـه مـن متقاعـد شـده     

ایـم   و ساخته شده به شباهت خدا، من .. ما ... همگی آفریـده شـده   هجود زندمو

ات آفرینش مـا در  که خالق خود را ستایش کنیم. این مورد یکی از بزرگترین نی

گام نخست بوده است و همچنین موردي است که ما در هنگام ساقط شـدن در  

ه کـالم خـدا دل و جـان    ایم. ولی وقتی ک از آن جدا افتاده ،آلود خود طبیعت گناه

کند، او را به زندگی روحـانی   کند، او را از سر نو مولود می انسان را عوض می
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تواند خدا را عبادت و ستایش کند، یعنی  گرداند، آنگاه است که انسان می باز می

  داد، اینک انجام دهد. کاري را که هیچگاه انجام نمی

مسیحیان در عمق جان خود  کنم ما و نه تنها ظرفیت ستایش که من فکر می

داریم تا بتوانیم جایگاهی را بیابیم  نابیک نوعی تشنگی و گرسنگی و اشتیاقی 

  تا بتوانیم ستایش خود را از عمق وجود به خدا ابراز نمائیم.

کنیم، اگـر از یکـی از اهـداف کـانونی      کلیسا صحبت میماهیت هرگاه ما از 

یـک مشـارکت عمـومی بـراي ابـراز      آئی مـردم خـدا در    کلیسا که همانا گردهم

پوشی کنیم، مرتکب اشتباه  باشد، چشم هاي خودمان به حضور خدا می ستایش

  ایم. بزرگی شده

روند، نخستین دلیل  شود که براي چه به کلیسا می وقتی از مردم سؤال می

 افع حاصـله از آن نـ آنها براي رفتن به کلیسا مشارکت با سـایر ایمانـداران و م  

تهذیب شوند. ولی باید آگاه باشیم که دلیـل اصـلی    وتا تقدیس است،  مشارکت

 ا براي ستایش خـدا اسـت.  کلیسحضور در کلیسا و قصد اصلی حضور ما در 

ري با هم صـحبت  قدخواهم امروز یک سؤال را مطرح کنم و دربارة آن  من می

کنیم و آن اینست که پرسـتش یعنـی چـه؟ در اولـین نگـاه ایـدة کلـی پرسـتش         

قائل شدن ارزش براي خـدا و جـالل دادن بـه     ،از خود کلمۀ پیدا استآنچنانکه 

اوست. و شما متوجه شدید که سرود آسمانی فوق که آن را از مکاشـفه بیـان   

شـد، بـا ایـن     نـده گاه تخـت آسـمانی خوا  پیشکردم و توسط آن تودة عظیم در 

گــروه  ـ  آنهــا...» مســتحق اســت بــرّه ذبــح شــده «شــد کــه  جملــه شــروع مــی

ستایش خود را به خدا و به شـخص مسـیح ابـراز نمودنـد. ایـن       ـ  رانستایشگ

گـوئیم. شـما    مـی  "Honor"اختصاص و جالل دادن به خدا را در زبان انگلیسی 

مدرسه  نالفپسر و یا دختر من در «اید:  بارها این کلمه را در عرف عامه شنیده

لنـد، چنـین   بابخواهند کمی به فرزندان خـود   وقتی مردم می» شاگرد اول است.

گویند و منظورشان اینست که از جهات خاصـی بـه فرزنـدان خـود افتخـار       می

اند که ما  اند، پیشرفت خاصی کرده کنند، چون فرزندانشان کار خاصی کرده می

  دانیم. آن کار را ارزشمند می

و  مرومیـان نگـاه کنـی    بـه  حاال برعکس آن، وقتی کـه بـه بـاب اول رسـاله    

ویم، نشـ بخشم خدا در مقابل نژاد ساقط شدة انسان سخنان پولس را راجع به 
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شویم که علت اصلی خشم خدا اینست که حتی با وجودیکه او خـود   متوجه می

ت خود به مردم نشان داده است، ولی انسان در وضوح در قدرت و خالقیه را ب

در  .کنـد  طبیعت ساقط شدة خود در جالل دادن و افتخار دادن به خدا غفلت مـی 

ایم ستایش خدا  آنچه که ما در طبیعت ساقط شدة خود آن را رد کردهیک کالم 

است و محروم نمودن خدا از آن جالل و افتخاري است که شایسـته اوسـت و   

گویـد کـه    رومیان مـی  ه بهدر این فصل از رسال پولس ایم و ما از آن غافل شده

ا در ایـن  کنـیم. مـ   مخلوق او را تکریم و عبادت می ،ما بجاي تکریم خداي خالق

اي افراد که در  جهان بیشتر دوست داریم خود را افتخار بدهیم. اینست که پاره

انـد، ماننـد    هـاي شـایان تـوجهی کـرده     هاي ورزشی یـا جنگـی پیشـرفت    زمینه

بـار بـا هواپیمـاي خـود طـی کـرد،        براي اولـین برگ که اقیانوس اطلس را ندنلی

دارنـد هـر نـوع جـالل و      ستدومردم  .خوانیم ستائیم و برایشان سرود می می

شـوند.   افتخاري را به قهرمانانشان ارزانی بدارند و از این کار هیجان زده مـی 

اي عـادي   بنابراین افتخار بخشیدن به افراد شاخص و قهرمانان براي ما مسئله

آیـد   است، مگر در جائی که افتخار بخشیدن نهائی و جالل دادن واقعی پیش می

جـالل اسـت. او ارزش نهـائی و     ت کـه مسـتحقّ  و آن جالل بخشیدن به خداسـ 

  واالست و شایسته آنست که مورد ستایش مخلوقاتش قرار گیرد.

حاال جالل دادن به خدا از طریق ستایش او چه مفهومی دارد؟ ما از کلمـات  

و » تعـالی بخشـیدن  «کنـیم و آن عبـارات    اسـتفاده مـی   اللدیگري براي بیان ج

نیم. مـا بـا سـرائیدن    خـوا  یادي را مـی سرودهاي پرستشی ز و است» ستودن«

کنـیم و ایـن ریشـه در تـاریخ کتـاب مقـدس دارد.        سرودها خدا را پرستش می

ت به منزلۀ نـوعی گذرانیـدن قربـانی    دمخصوصاً در عهد عتیق در آنجا که عبا

بینـیم، نمـادي بـوده اسـت از      بود. گذرانیدن قربانی آنطور که در عهد عتیق می

ن. ولی حتی قبـل از عرضـه حیوانـات قربـانی بعنـوان      ارة گناهان و نظایر آکف

 نمودنقربانی خطا و جرم که توسط خدا مقرر شده بود، از خیلی پیش قربانی 

براي جالل دادن به خدا معمول بوده است تا او را جالل دهند و تعالی ببخشند. 

اي کـه   آن است، ارزشمندترین هدیه قّستحتا به او چیزي را باز پس دهند که م

داریـم و   ر عمق جان نهفته است. بدین ترتیب است که دیگـران را محتـرم مـی   د

وسیله به آنها نشان داده  ی هدیه ارزشمند به آنها بدهیم تا بدانعنو مکوشی می
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  کنیم. اند، از آنها تشکر می باشیم بخاطر آنچه براي پیشرفت ما انجام داده

عتیق گذشـته اسـت و   اینک ما بیشتر دوست داریم فکر کنیم که دوران عهد 

رة تام و تمام مسیح یکبار و بـراي همیشـه   کفاسیستم قربانی کردن به وسیله 

انجام شده است و عصر و زمان قربانی کردن دیگر گذشته است. بسیار خوب، 

زیرا که مسیح یکبار و براي همیشـه   ،عصر قربانی گذرانیدن سپري شده است

گوید که ما  می 12در رومیان فصل  بجاي ما قربانی گذرانید. ولی پولس باز هم

چگونه از همشکل شدن با این جهان دوري  ولی ،نباید همشکل این جهان شویم

با تجدید و نوشدن افکارمان و غیره ... تا چکار کنـیم؟ تـا اینکـه بـدنهاي      کنیم؟

خود را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم بداریم، که این عبادت معقول یـا بـه   

ن است اعبادت روحانی ما است. بنابراین قربانی هنوز هم در جری عبارت دیگر

و آن گذرانیدن قربانی شکرگزاري به حضور خداوند است و قربانی عهد عتیق 

باشد، بدل شده است. اینسـت مفهـوم    ت زندگی ما میتمامقربانی جدیدي که  هب

نـام   ستایش خدا و تخصیص افتخار و جالل به او که همانا شایسته و مستحقّ

تـر بـه مفهـوم     کنـیم کـه نزدیـک    اوست. کلمۀدیگري که ما در کالم خدا پیدا مـی 

Praise" و "= ســتایشWorship" اســت، کلمــۀ  "= عبــادتAdoration" نیــایش =" 

ایم و  هاي گوناگونی از ارزش این عبارت کاسته است. من بیم آن دارم که از راه

کنیم. مـا   رمانتیک استفاده میها در قالب یک کلمۀ احساساتی و  از آن در رمان

(تـو   "you are Adorable = A"نامیم و بـا   سرودي داریم که آنرا سرود الفباء می

(تـو   "charms = C"(تـو زیبـائی) و    "you are Beautiful = B"قابـل نیایشـی) و   

  شود. ابی) و ... و ... شروع میافسونگر و جذّ

(قابـل نیـایش)    Adorableکنـیم کـه    در عین حال ما از مردمـی صـحبت مـی   

باشـند،   اب و دلربـا مـی  خواهیم بگوئیم آنها جـذّ  باشند، یعنی بدان وسیله می می

باشند. ولی همانطور که گفتم این کاربرد از کلمۀ  می یآنها زیبا و دوست داشتن

تـوانم نیـایش را بـراي شـما تعریـف       کاهد. چگونه می از ارزش آن می» نیایش«

حـوزة نمایشـی اگـر کسـی      رعـاطفی اسـت. د  کنم؟ نیایش یک احساس شـدید  

وار عاشق شخص دیگري است، در آنجا ممکن اسـت گفتـه شـود کـه او      دیوانه

سـت،  رکند، ولی ارزش ایـن کلمـه در یـک گفتمـان د     معشوق خود را نیایش می

ک مورد است، ولـی  ی مست داشته باشوواالتر از اینست. اینکه من همسرم را د
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ت، آن نـوع  حبمپرستم. آن نوع  همسرم را نمیپرستش او مورد دیگر است. من 

تنها و تنها به خدا اختصاص داردو باید  ،عاطفه که همراه با مفهوم نیایش است

کنم همۀ ما مفهوم در وضعیت نیایش بـودن   به او داده شود. گر چه من فکر می

دانیم، ولی تعریف درست و دقیق آن مشکل است. تقریبـاً یـک    را کم و بیش می

ایـم   گفتنی است زیرا که نیایش آنچنانکه از طریـق کتـاب مقـدس فهمیـده    حالت ن

آید، یعنی بیان درست آن  ترین بخش جان ما بیرون می ژرف ازي است که یزچ

کنم وقتـی   از یک طبیعت کامالً روحانی مقدور است، و با این وجود من فکر می

ه عبـارت نیـایش   دانـیم کـ   فهمیم. همۀ ما می آن را تجربه کنیم، مفهوم آن را می

چیزي است شبیه بودن در کلیسا و یـا حتـی در دعـاي خصوصـی و خوانـدن      

در آن زمـان   ،سـه قـرار گـرفتن   و خلکالم و تحت تسلط یک حس درونی وجـد  

ممکن است عبارات نامفهومی بر زبان بیاوریم، چونکه عمیقـاً تحـت تـأثیر ایـن     

ي ما، نه از گـوش مـا،   سه و جذبه هستیم، و این حالت نه از ما، نه از پاخلحس 

توانم روح انسان بنـامم،   فقط حسی است در اعماق جانهاي ما و آنچه را که می

 و در آنجاست که یک ارتباط روحانی در میان صورت غیرمـاد ت بـا  ي انسـانی

ا خـدا را بـه لبهایمـان شـکر     تنهـ شود، و در آنجاست که نه  ذات خدا برقرار می

ستائیم ولی این حس مقدس را در عمق روح و  یکنیم، بلکه با فکرمان او را م می

یابد ـ یـک حرمـت و احتـرام عمیـق و عـاطفی و        جان خود داریم که جریان می

ذاتی و توأم با هیبت و ترس ـ در پیشگاه خداي زنده. چیزي تقریباً نزدیـک بـه    

حس کسانی که در یک بارگـاه سـلطنتی، در آن هنگـام کـه بـا پادشـاه روبـرو        

کنند و در مقابـل او خـم    ترس و هیبت پادشاه را کرنش می شوند و با حس می

 حفـظ کنند تا حرمت پادشـاه را   کنند و خود را کوچک می شوند و تعظیم می می

کنند. ولی باز هم باید بگویم این مفهوم هم براي نیایش کافی نیست زیرا که این 

ایـت  حالت صرفاً یک حالت احترام نمودن و تکریم یک انسـان اسـت، کـه در نه   

دانیـد!   باشد. مـی  قابل مقایسه با آن احترامی که شایسته خداوند تنها است، نمی

هاي عهـد جدیـد تفسـیر انجیـل یوحنـا       ترین بخش کنم یکی از مشکل من فکر می

کنـد و   است، در آنجا که عیسی با آن زن در کنار چاهی در سوخار گفتگـو مـی  

آن زن  ،دا کجاسـت پرسد که محل درست براي عبـادت خـ   آن زن از عیسی می

نمودنـد، در   پرسـتش مـی   Jerasimدر کـوه   را یک سامري بود و سامریان خـدا 
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دانستند. بنـابراین آن   حالیکه یهودیان کانون اصلی پرستش خدا را اورشلیم می

بیـنم کـه تـو نبـی      اي آقـا مـی  «پرسـد:   باب چهارم از عیسی مـی  19زن در آیه 

گوئید که در اورشلیم  ند و شما میکرد هستی! پدران ما در این کوه پرستش می

اي زن مرا تصـدیق  «عیسی بدو گفت: » جائی هست که در آن باید عبادت نمود.

آید که نـه در ایـن کـوه و نـه در اورشـلیم پـدر را پرسـتش         کن که ساعتی می

دانـیم   پرستید، اما ما آنچه را که مـی  دانید می کرد. شما آنچه را که نمی دخواهی

آید بلکه االن است که  را نجات از یهود است. لیکن ساعتی میکنیم، زی عبادت می

حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد زیرا که  در آن پرستندگانِ

ل این پرستندگان خود را طالـب اسـت. خـدا روح اسـت و هـر کـه او را       مثپدر 

  »باید به روح و راستی بپرستد. پرستش کند، می

نکته را یـادآوري   دویسی در مورد پرستش درست بینیم که ع در اینجا می

گوید آن پرستش کـه   طلبد و می کند ـ آن نوع پرستش که خدا از مردمش می  می

است که باید با روح و راستی باشد. گفتم که  یکند، پرستش خدا را خوشنود می

کنم که دانسـتن نیمـی از ایـن     العاده مشکل است. من فکر می این یک بخش فوق

گویـد بایـد بـه راسـتی او را      اي کـه عیسـی مـی    ه باشد، یعنـی نیمـه  قسمت ساد

شود عبادت و پرستش درست را از عبـادت   پرستش کنیم. در اینجا براحتی می

هاي  و پرستش نادرست در کالم خدا تشخیص داد. عبادت نادرست انواع شکل

جایگزین نمودن چیز دیگري بجاي خدا است که  ،پرستی است. عبادت دروغ بت

اي واقعی نیست. نوع دیگر عبادت نادرست، عبادت منافقانه یـا جعلـی اسـت    خد

که عبادتی ناخالص و از روي بی میلی است. ولی نکته مـورد نظـر مـن بخـش     

خواهد  گوید که خدا از مردمش می دوم سخنان عیسی است آنجائیکه دوبار می

روح او را به روح و راستی عبادت کننـد. حـال مفهـوم عبـادت و پرسـتش بـه       

  چیست؟

شود، اساساً از دو طریق بـه روح   می حوقتی در کتاب مقدس صحبت از رو

شود. بدیهی است که بیشتر ارجاعات به روح در کتاب مقدس، اشاره  اشاره می

القدس خدا است. ولی در عین حـال کتـاب مقـدس از روح درون انسـان      به روح

کنـیم.   به آن توجه میرسد در این روزگار کمتر  کند که بنظر می نیز صحبت می

خواهیم بپذیریم که چیـزي بنـام روح    ایم یا نمی درواقع ما تقریباً فراموش کرده
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کـنم عیسـی در    ی ما وجود دارد. من فکر میو هستترکیب جسمانی  ریا جان د

ی کـه  شـ نـوع پرست  کند. آن اینجا از یک پرستش سرزنده و شاداب صحبت می

گویـد پرستشـی اسـت کـه از عمـق قلـب        اخیراً اشاره کردم که کتاب مقدس می

دارد و خـون را بـه بـدن     منشأت گرفته است و این اشاره به اندامی که قلب نـا 

درونی و ژرف شخصیت ما است. و این  عدبکند نیست، بلکه اشاره به  پمپاژ می

گوید آنچه کـه   کند. او می همان موردي است که عیسی در اینجا بدان اشاره می

آینـد و او را عبـادت    ت کـه وقتـی مـردم بـه سـوي او مـی      خواهد اینسـ  خدا می

ند، و این بخشی از وجود ما اسـت  نکنند، از عمق وجود خود او را ستایش ک می

کنـد، زیـرا کـه     داوريتوانـد   بیند، هـیچ کـس آن را نمـی    که هیچ کس آن را نمی

ویژگی منحصر به فرد هر شخصی است. درواقع این همان چیزي است کـه آن  

کـنم کسـی باشـد کـه بتوانـد ایـن بخـش         مـی ننامیم. و من فکر  میرا شخصیت 

غیرمادي شخصیتی مـا را انکـار کنـد، چـرا کـه مـا بـدون ایـن بعـد غیرمـادي           

جـان و یـا حـداکثر یـک مخلـوق       توانیم انسان باشیم، بلکه یک موجـود بـی   نمی

حیوانی هستیم، مانند سایر حیوانات. اما ما داراي چنین ویژگی هسـتیم و ایـن   

  طر ارتباط روحانی است بین ما و خدا که او هم روح است.بخا

خواهم براي چند دقیقه از این بحث جدا و به دو مورد دیگر اشـاره   حاال می

عـادل شـدن بـه    «کنم. اول اینکه در دوران اصالحات، همۀ نظرها متوجـه ایـدة   

د، اي که مورد پذیرش کالوین هم قرار گرفته بو بود، فرضیه لوتر» وسیله ایمان

ولی اصرار و پافشاري کالوین بـر نحـوة درسـت پرسـتش انـدکی از شـور و       

شوق شدید اصالحات کاسـت، چونکـه کـالوین معتقـد بـود بزرگتـرین دشـمن        

د کـه از هـزاران راه   باشـ  میپرستی  ی مردم خدا گرایش ذاتی آنها به بتمتسال

بـادت و  مختلف در داخل کلیسا خزیده بود. بنابراین کالوین تحت تأثیر شدید ع

توانم بگویم چیزي که امروز  پرستش خالص قرار گرفته بود. اینک با جرأت می

جاي خالی آن در کلیساهاي پروتستان نامحسوس است همـین اشـتیاق شـدید    

باشـد. اینـک مـا بـیش از آنکـه مشـتاق عرضـۀ         کالوین به پرستش درست مـی 

خود هستیم. عبادتی خالص توأم با روح و راستی باشیم، به فکر حفظ موقعیت 

خواهم بگویم حتی گرچه عبادت عهد عتیق شامل اعمالی بود کـه   دیگر اینکه می

گرفـت، یعنـی    آمـد، نشـأت مـی    بخـش مسـیح کـه مـی     از پیش آگاهی کار نجات
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با ایـن وجـود اینجـا     ،شد قربانیانی که در سیستم قربانی اسرائیل گذرانیده می

هائی از عبـادت را   که نمونه تنها جائی در تاریخ کتاب مقدس و عهد عتیق است،

هـاي عبـادتی را در    داریم که مستقیماً توسط خدا دیکته شده است. اگـر نمونـه  

شویم که خود خدا مقرر و  هائی می عهد عتیق بررسی کنیم، متوجه انواع عبادت

تـوانیم اصـول    هـا مـی   کنم با بررسی آن نمونـه  دیکته کرده است. و من فکر می

  گیریم.بشود، یاد  وجب شادي خداوند میاساسی یک عبادت را که م

م یکنـ  موردي که در هنگام بررسی عبادت در عهد عتیق به آن برخورد مـی 

اینست که در عبادت جوامع اسرائیلی، براساس طرحی کـه خـدا بـراي عبـادت     

همزمـان بـا هـم عبـادت      مـردم  یعنـی  ،گروهـی بـود   عبـادت  مقرر کـرده بـود،  

متفکرانـه بـود و مردمـی کـه در کلیسـاهاي      کردند. این نـوع عبـادت کـامالًً     می

ت کنند، توجه زیادي به عقالنی پروتستان مانند کلیساي پرزبیتري من عبادت می

نماینــد و همگــی در جلســات  ت مــیدعبــارو فراگیــري و تمــام مــوارد شــامل د

مهمـی از عبـادت    خـش شوند که ایـن خـود ب   کلیسائی صبح یکشنبه حاضر می

  درست است.

 پـنج نـد، تمـام   ا بـوده  بیشتري در عبادت در کـار  هاي نداماولی غیر از مغز 

اند. این چشمان بودند  حسی که در ما هست در عبادت عهد عتیق شرکت داشته

از اشـیاء زیبـا بـود،     ملـو هاي خیمه اجتمـاع و بعـداً معبـدي را کـه م     که زیبائی

کرد ـ چیزهائی که خدا خود طراحی کرده بـود و گفتـه بـود بـراي       مشاهده می

بـود کـه نـاظر رداهـاي پرشـکوه       اند. این چشمان قدس و زیبائی طراحی شدهت

برد. هـر چیـزي کـه در محـیط      رنگ و زیبائی لذت می هکاهنان بود و از آن هم

  شد. کرد و متوجه زیبائی خدا می ها را به خود جلب می عبادتگاه بود نگاه

در عهـد  ها نیز در عبادت در کار بودند، چونکـه مـا موسـیقی را هـم      گوش

شته شد. مزامیـر اساسـاً سـرودهائی    نوداود  مزامیربدین دلیل  ـ  ایم عتیق دیده

  شوند. هستند که در جلسات عبادتی مردم خدا خوانده می

 حـظ ولی نه تنها گوش و چشم که بینی هم در جریان سـوزانیدن بخورهـا   

برد زیرا مردم یهـودي از عطرهـاي خاصـی در جلسـات عبـادتی خـود در        می

کردند و در هنگام عبادت استشـمام عطـر بخورهـا     داوند استفاده میحضور خ

خـواهم بگـویم کـه     مـن نمـی   ،ی بود. اشـتباه نکنیـد  جمعبخشی از عبادت دست 
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خـواهم   ها را بچرخانیم، فقط مـی  امروز هم ما باید در کلیساهاي خود بخوردان

  ها دخیل بوده است. بگویم که حس بویائی هم در عهد عتیق، در پرستش

هم بود ... چشیدن گوشت  دنیشلبته عالوه بر دیدن و شنیدن و بوئیدن، چا

ها ـ شام عید فصح که سپس در عهد جدید تبـدیل بـه شـام خداونـد یـا         قربانی

گویـد:   ایـد کـه مـی    ت کتـاب مقـدس را شـنیده   رعشاء ربانی شد: و شما این عبا

  1»بچشید و ببینید که خداوند نیکو است.«

ردن نیز در عبادت نقش داشته اسـت. کشیشـان و   و سرانجام اینکه لمس ک

مـردم را بـه    ،دسـت  ناشـت افرربدست به سر اشخاصـی و یـا    نهادنکاهنان با 

ــاركنشــانه برکــت خــدا  ــد.  نمودنــد و دعــاي اختتامیــه را مــی  مــی متب خواندن

همانطوریکه امروز هم در کلیساها کشیشان در پایان جلسات دست خود را بر 

طلبند، این مراسم تصویر  کنند و برکت می ازند و دعا میافر باالي جمعیت بر می

اي از کلیساي اولیه است، یعنـی در کلیسـاهاي اولیـه خادمـان در      خالصه شده

نهادند و براي آنهـا   گشتند و دست خود را بر سر تک تک اعضاء می اطراف می

هـاي   کردنـد. ولـی وقتـی گـروه     طلبیدند، و بجاي خدا آنها را لمس می برکت می

بادتی رو به تزاید رفت، این حالت تغییـر کـرد و در آخـر جلسـات کشیشـان      ع

افرازنـد، و در پایـان    هاي خود را به نشانه لمـس تـک تـک افـراد بـر مـی       دست

  دهند. بینیم که تمام اعضاء با کشیش دست می جلسات می

شـویم کـه    ولی نکته در اینجاست، اگر به عهد عتیق نگاه کنـیم متوجـه مـی   

توانیم عبادتی معقـول   آموزد که چگونه می جان و حرکت به ما میترکیبی از هی

  و نیایشی و ستایشی مورد نظر خدا را انجام دهیم.

  

                                                      

 8:34مزامیر  .1



  

  چهل و سومگفتار 

  مراسم کلیسائی

سال پیش بود که من به عنوان کشیش به خدمت منصوب شـدم،   35حدود 

 ،ول اسـت در بسیاري از کلیسـاها معمـ   ،اما در آن روزها، همچنانکه امروز هم

ت یا مقـام در کلیسـا منصـوب شـوید.     مممکن بود که شما به یک یا دو نوع خد

من  .را آموزشمسئولیت کشیشی را به عهده بگیرد و هم  هم توانست یکنفر می

هر حال در کلیساي ما وقتـی   به .براي تعلیمات منصوب شدم، نه براي کشیشی

شـود،   نصوب میم خصوصیهائی خود به خدمت م شخصی با توجه به ظرفیت

تواند عالوه بر خدمتش مراسم کلیسائی را نیز تحت نظر خود داشته باشـد.   می

ام فرصت برخورداري از این  ولی در اکثر اوقاتی که من در کلیسا خدمت کرده

ام که بتوانم مراسم کلیسائی را اداره کنم. ولی هم اینـک داراي   امتیاز را نداشته

ا هستم و در اجتماع کوچک خودمـان هـر   یک قلمرو کوچک کشیشی در فلورید

ماه یکبار این فرصت را دارم که مراسم عشاء ربانی را برگزار کنم و غالباً هـم  

تـوانم بـه شـما بگـویم کـه چقـدر بـرایم         و می ،کنم مراسم تعمید را رهبري می

  بخش است که بعنوان یک خادم در این مراسم شرکت داشته باشم. لذت

ام که مـوردي در الهیـات مـا وجـود دارد کـه       سیدهاینک من به این نتیجه ر

هاي بی پایانی را موجب شده است و در مورد آن اتفاق نظر کمی در میان   بحث

مسیحیان وجود دارد، و آن هم مراسـم کلیسـائی اسـت. و از یـک سـو بسـیار       

توانند در مفهوم و تـأثیر و تعـداد    دردآور است که تأئید کنیم که مسیحیان نمی

ارد مربوط به مراسم کلیسائی به توافق نهائی برسـند، ولـی سـوي    و سایر مو
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  دیگر سکه خبري خوش دارد.

ناپـذیر در مـورد مراسـم کلیسـائی      هـاي پایـان   یکی از دالیل این کشـمکش 

پندارند. و نگاه ما به ایـن   اینست که مردم آئین کلیسائی را خیلی خیلی جدي می

  سیح به کلیسایش داده است.باشند که م امور اینست که هدایائی مقدس می

اخیراً در بحث مربوط به فرضیه کلیسا اشاره کردم که در اصالحات یکـی  

ت کلیسا بود، اجراي درسـت مراسـم و   یرسمو اعتبار  دلیلاي که  از سه نشانه

هـاي قـرن    هاي کلیسـائی بـود. و مجـدداً بایـد بگـویم کـه بیشـتر ضـربت         آئین

داننـد کـه در    بسیاري از افراد هنوز نمـی شانزدهم ناشی از آئین کلیسائی بود. 

کنار و در وراي فرضیه عادل شدن به وسیله ایمـان در کلیسـاي کاتولیـک رم    

  هاي زیادي شده بود. گردید و این مسئله موجب بحث مراسم آمرزش اجراء می

هـاي فراوانـی هنـوز در حـال      حال، همانطوریکه گفتم، مسیحیان در زمینـه 

د اینکه چه کسی مجاز است شرکت مورها، در  د سبکرموباشند، در  می همباحث

که چه کسی مجاز است رهبري کنـد ... و ... و ... ولـی یکـی از    مورد اینکند، در 

هاي قدیمی در مورد تعداد مراسم است. در کلیساي کاتولیـک رم بعنـوان    بحث

مثال کلیسا داراي هفت آئین است که در اکثر کلیساهاي پروتستان به دو آئـین  

اند. حاال اجازه دهیـد اجمـاالً نگـاهی بـه ایـن هفـت آئـین کلیسـائی          کاهش یافته

  کاتولیک رم بیندازیم.

قبل از هر چیز براي اینکه بفهمیم چرا هفـت آئـین در کاتولیـک رم موجـود     

ها  است، باید باید توجه کنیم که از نظر کلیساي کاتولیک رم هر یک از این آئین

. یعنی این تشریفات و احکامی که در کلیسا رعایت شوند یک نوع فیض تلقی می

ــی ــریفاتی در جانهــاي         م ــیض تش ــک ف ــا بمنزلــۀ ی ــک از آنه ــوند، هــر ی ش

اس در روزگـار خـود   نشوند. آنطوریکه توماس اکوی کنندگانش القاء می دریافت

هاي  گفت که این هفت آئین کلیسائی، هر یک از اعضاء منفرد کلیسا را در زمینه

سـاي  یکـه کل  یکند. بنابراین بدیهی است که اولین آئینـ  اده میمختلف زندگی آم

کند، آئین تعمید است، یعنی که کودکان مسیحیان  کاتولیک رم آن را مراعات می

یابند و آئـین تعمیـد از نظـر کلیسـاي      کاتولیک در دورة شیرخوارگی تعمید می
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یـا القـاء    کاتولیک رم اولین آئینی است که در طی آن فیض در جانهـا ریختـه و  

کـه بـه او    یشود و آن هم فیض عدالت است. یعنی هرگاه شـخص در فیضـ   می

تواند عادل محسوب شـود و خـدا    ت کند، آنگاه میمداومداده شده یا القاء شده 

  شمارد. بدان وسیله او را عادل می

شـود از   گردد، فیضـی اسـت کـه گفتـه مـی      فیضی که توسط تعمید القاء می

بینیم کـه ایـن فرمـول در کلیسـاي      . حال میدکن عمل می exopera operato طریق

هـا از   سري یافته اسـت و تمـام آئـین   هاي کلیسائی ت کاتولیک رم در سایر آئین

از طریـق  «سـت  کنند کـه معنـی لفظـی آن عبارت    عمل می exopra operatorطریق 

هـا   گوید درست نیست که بگوئیم آئین ولی کلیساي پروتستان می» تأثیر اعمال.

اي به نام اثر خود بـه خـودي وجـود دارد، ولـی      کنند. ایده د به خود کار میخو

هنوز هیچکس تاکنون موضوع را روشن نکرده است که چگونه این کار انجـام  

توسـط   عـی دار توانند در فضـائی کـه مـانع و    ها می شود و چگونه این آئین می

د، آیـا مثـل   شخص فیض گیرنده وجود نداشته باشد، فیض را به او انتقال دهنـ 

گیرد، مگر اینکه  ها در شخص بطور اتوماتیک قرار می این نیست که قدرت آئین

ت کنـد؟ ولـی بهـر    یافموردي در شخص وجود داشته باشد که نتواند آن را در

صورت، تعمید آغاز راه است و با تعمید یافتن یـک شـخص نـه تنهـا فـیض را      

ید تعمید یک نشـانه پایـدار و   گو یابد، بلکه براساس آنچه که کاتولیک رم می می

ایـن   ،بنـابراین  .شود و جزء ذات او می محو نشدنی در انسان تعمید یافته است

گـذارد، و ایـن نشـانه     یابند نشـانه مـی   نشانۀ روحانی، کودکانی را که تعمید می

پایدار و محو نشدنی است، حتـی اگـر شـخص تمـام فیوضـاتی را کـه بدسـت        

نجات خود را از دست بدهد، عـدالت خـود را   آورده است از دست بدهد و حتی 

مجدد ندارد، چونکه یکبار و بـراي همیشـه    تعمیددیگر نیازي به  ،از دست بدهد

تعمید یافته است. و آن تعمید اولیه جانهاي تعمیدیافتگان را اثـر نهـاده اسـت و    

کودك تعمید یافته فیض اولیه را یافته اسـت و دیگـر نیـازي بـه تجدیـد تعمیـد       

  ندارد.

م، شاهد یک آئین دیگـري هسـتیم کـه آئـین     همچنین در کلیساي کاتولیک ر

شود و آن اینسـت کـه فیضـی کـه در اثـر       نامیده می (Confirmation) »تصدیق«
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اي اسـت کـه در    گردد و ایـن مرحلـه   تعمید به کودك منتقل شده است، تأئید می

  گیرد. گذاري بین دوران کودکی و بلوغ صورت می

هاي کلیسائی است که در مورد کسـانی   یگري از آئینآئین آمرزش بخش د

گـردد. چنـد لحظـه قبـل گفـتم کـه        شوند اجراء می که بدالیلی از کلیسا رانده می

توانـد از طریـق    یابـد، ولـی فـیض را مـی     ، فیض را مـی دشخص در مرحله تعمی

ارتکاب یک گناه مهلک از دست بدهـد، ولـی فرصـت دوبـاره بـراي برگشـت او       

گیرد ـ آئین آمرزش کـه معمـوالً     ن در آئین آمرزش صورت میوجود دارد و آ

ین آئینـی اسـت کـه بـراي حصـول فـیض عـدالت        دومـ شود.  اعتراف نامیده می

گیرد و در آنجاست که یک بار دیگر فیض مسیح بر شخص جـاري   صورت می

و شود که به وضـعیت اولیـه برگشـته     شود و فرصت دیگري به او داده می می

  شود. لعاد

کنـد   رسیم، البته همه کس در کلیسا ازدواج نمی آئین زناشوئی می سپس به

هرحال آئین ازدواج از نظر کلیساي کاتولیک رم مستلزم فیض فراوانـی   ولی به

 مقدسکنند، با هم وارد یک اتّحاد  است و بنابراین وقتی دو نفر با هم ازدواج می

ه است، بلکه یـک فـیض   شوند که این اتّحاد نه تنها توسط کلیسا متبارك شد می

د و نیازمنـد قـوت   نـ کن اي کـه بـا هـم ازدواج مـی     اي است بـراي زوج تـازه   تازه

  اي هستند تا در این ارتباط دو طرفۀ ازدواج رشد کنند. العاده فوق

هـاي هفتگانـۀ کلیسـاي کاتولیـک رم      یک آئین دیگري هست که ما در آئـین 

مـورد همـه کـس جـاري      کـه در  اسـت  »سیتقـد «ت از آئـین  راببینم و آن ع می

ت بـه کلیسـا   مشود که براي خـد  شود، بلکه فقط در مورد کسانی اعمال می نمی

رسـد، در طـی آئینـی بنـام      شوند. هرگاه کسی به مقـام کشیشـی مـی    مقرر می

توانـد اینـک کشـیش یـک کلیسـا شـود و دیگـر         شـود و مـی   تقدیس، تقدیس می

ض بسازد. مثالً کسـی بـدون   اهاي مربوطه دیگران را فی تواند از طریق آئین می

توانـد   دارا بودن فیض تقدیس که از طریق آئـین تقـدیس دارا شـده اسـت، نمـی     

مراسم عشاء ربانی را اجراء کند و در شام خداوند نان را پاره کند و شراب را 

باشند. ما در بخـش دیگـري بـه     ضه بدارد که نمونۀ جسم و خون مسیح میعر

  اخت.این آئین و مفهوم آن خواهیم پرد

هین یا تشریفات آخـرین نامیـده   دو اما آئین دیگري هست که معموالً آئین ت
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شدیداً مجروح یا بیمار شده و در بستر مرگ اسـت،   کسی شوند. مثالً وقتی می

م که این شخص در یبین می ید و براي او دعا کند.کنند تا بیا از کشیش دعوت می

یشـگاه تخـت داوري خـدا    یابد تـا آمـاده حضـور در پ    پایان زندگیش فیض می

شد. این آئین در اصـل   باشد. ولی این آئین از ابتدا تشریفات آخرین نامیده نمی

هرگاه کسی از شـما  «باشد:  پنجم کتابش، میفصل براساس رهنمود یعقوب در 

بیمار باشد کشیشان را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند بـه  

بنـابراین  » ایمـان مـریض را شـفا خواهـد بخشـید.     هین کنند و دعـاي  دروغن ت

م که این آئین در اصل چنین بوده است که کشیشان به سوي مریضـان  یبین می

ی در نامـ کردند و درواقع یک تشریفات در هین میدرفته و آنها را با روغن ت می

کلیسا بود، ولی با گذشت زمان در تاریخ کلیسا، رفته رفتـه تبـدیل بـه آخـرین     

گی شده است، در حالیکه نخست بخاطر شفاي جانها در ایـن جهـان   مراسم زند

  گردید. اجراء می

ام ولـی هنـوز بـه     پس تاکنون به شش آئین از آن هفت آئـین اشـاره کـرده   

هـا   موردي که از نظر کلیساي کاتولیک رم بسیار مهم و بزرگتر از سـایر آئـین  

اونـد اسـت و بـه    یـا شـام خد   »عشـاء ربـانی  «ام و آن آئین  است، اشاره نکرده

شـود بـه    ه و پـرورش مسـیح منتقـل مـی    ذیغموجب آن فیض تقدیس و قدرت ت

کنند. در مورد مفهوم شام خداوند و چگونگی  کسانی که در آن آئین شرکت می

  بعد صحبت خواهم کرد. گفتاراجراي آن در کلیساي کاتولیک رم در 

هاي جهان ایـن   ها در بیشتر قسمت همانطوریکه اخیراً گفتم براي پروتستان

هـاي   هفت آئین به دو آئین تقلیل یافته است. یکی از پر سـر و صـداترین کتـاب   

 The Babylonianجنبش اصالحی پروتستان کتابچه کوچکی است تحت عنـوان  

Captivity of the church باشد. لوتر در این کتابچه به شدت بـه   نوشته لوتر، می

دیـد کـه در ایـن     اسـت، چونکـه مـی    ها و مراسم کاتولیک رم حمله کـرده  روش

شـد، عقیـده بـر ایـن بـود کـه        نامیده می Sasser dodalism که یهاي آئین سیستم

نجات فقط از طریق ایمان حاصل نمی شود، بلکـه از طریـق تشـریفات و نـه از     

 گزارها. بنـابراین کـار   صراً در اجراي آئینحنطریق کالم و روح بلکه عمدتاً و م

لوتر بـه شـدت روشـی را کـه      .بود بخصوص کشیشان کلیسا و ،اعطاي نجات

هاي مخصوص به خـود بسـط داده بـود     کلیساي کاتولیک رم که از طریق آئین
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ــت کــانونی کــالم خــدا مــی  دانســت.  تقبــیح کــرد و آنهــا را موجــب ســلب اهمی

هـا   اً یک تعادل درست در بین کالم خـدا و آئـین  دگران کوشیدند که مجد اصالح

هـاي هفتگانـه را    آئین از آن آئین دوا به این باور رسیدند که برقرار نمایند، لهذ

هائی هستند کـه هیچگـاه    اید جدا نمود و آن آئیننبباید متمایز نمود ولی هرگز 

  نباید بدون موعظه کالم خدا، اجراء گردند.

یستم بـدون اعـالم کـالم و موعظـه     جاز نبراي نمونه در کلیساي من، من م

گران بدین ترتیب در مقابل آن  را اجراء نمایم. اصالحکالم، مراسم عشاء ربانی 

اي بر علیه کلیساي کاتولیک رم ایستاده بودنـد و   دسته از افراد که بطور ریشه

بر آن بودند که خود را کامالً از قید و بند تمام مراسم و تشریفات خالص کنند،  

ستادند و در باشند، ای گفتند این مراسم فقط یک نوع تشریفات جادوئی می و می

خـدا   ضمن نشان دادند که نیاز واقعی کلیسا نه مراسم و تشـریفات بلکـه کـالم   

اي خاصـی  هـ  عجله نکنید! آئـین «که:  نداست و همچنین به آن دسته از افراد گفت

هستند که عیسی مسیح خداوند ما بنیان نهـاده اسـت و در کلیسـا مقـرر کـرده      

 وقیده موجود در تعداد مراسم بود اختالف ع» است و نباید از آنها غفلت نمود.

گران پروتستان تعداد دو آئین مجـاز وجـود داشـت: تعمیـد و      به اعتقاد اصالح

ها اسـت   براساس ارزش آن آئین 2یا  7عشاء و دیگر اینکه فرق اولیه در تعداد 

منوط به تأئید مستقیم آن مراسم  گران ها از نظر اصالح مراسم و آئین جرايو ا

  مسیح بود. توسط شخص عیسی

قدر مسلم اینست که مسیح ازدواج را برکـت داده اسـت و آئـین ازدواج در    

جوامع مسیحی از امتیاز واالئی برخوردار اسـت، بنـابراین آئینـی مقـرر شـده      

انـد بخصـوص    باشند و همچنین مهم بـوده  ها که مهم می است مانند سایر آئین

ن مراسـم جنبـه آئینـی و    گران کلیسا ولی بـه اعتقـاد آنهـا وقتـی آ     براي اصالح

انـد، زیـرا    هاي عهدي خود عدول کـرده  اند از آن نشانه تشریفاتی به خود گرفته

ست مردم خدا تعیین و رکه مستقیماً توسط مسیح به عنوان بخشی از عبادت د

اطـاق طبقـه   «بینیم که عیسی خودش به روشـنی در آن   اند. ولی می مقرر نشده

ربانی را بنیان نهاد و همچنین بـه شـاگردان    یا عشاءمراسم شام خداوند » باال

شـوند،   آیند و مسـیحی مـی   فرمان داد کسانی را که به سوي ایمان مسیحی می

  تعمید دهند.
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هـاي مجـاز    گـران تعمیـد و عشـاء ربـانی تنهـا آئـین       بنابراین براي اصـالح 

  شوند. محسوب می

 exopera operatoگران سـبک اجـراي    همچنین اخیراً اشاره کردیم که اصالح

باشـند. و ایـن    می exopera operationها تابع  را رد کردند و بجاي آن گفتند آئین

هائی  ساده است در زبان التینی که مبنی بر اینست که: تأثیر یا بهره تفاوتیک 

شوند فقط به جهـت آنـانی مـؤثّر اسـت کـه آنهـا را از        ها حاصل می که از آئین

ین موردي است که باید خیلی راجع به آن و ا ،طریق ایمان دریافت کرده باشند

 ،برانگیختـه اسـت   دیـ مهاي زیادي را در مورد تع مثالً این مورد بحث ت کنیم.قّد

 .تی در رابطه با تعمید نوزادانپتیسابها و جوامع  بخصوص در میان پروتستان

» تواند ایمان داشته باشـد؟  چگونه یک نوزاد می«و این سؤال مطرح شده است: 

شـود، چـون اثـر آن برایمـان      ت که پـاي آئـین بـه میـان کشـیده مـی      و اینجاس

اند، نباید تعمید بگیرند ... و بعداً ما  د، درحالیکه کسانی که ایمان نیاوردهبچر می

  در این مورد صحبت خواهیم کرد.

گفتند این بود کـه گرچـه کودکـانی کـه تعمیـد       گران می ولی آنچه که اصالح

نکتـه در اینجـا بـود کـه      ولـی  موعود خدا هستند،گیرند، داراي مهر و نشان  می

یابـد. فقـط    ق نمـی منافع وعده داده شده در مورد یک شخص خود به خود تحقّ

باید  اید. شما می اید، بدین مفهوم نیست نجات یافته بخاطر اینکه شما تعمید یافته

از طریق ایمان نجات یابید، ولی وقتی شما ایمـان آوردیـد، آنگـاه آنچـه کـه از      

ریق نشان و مهر تعمید و تمام برکاتی که در این نشـانۀ مخصـوص تعریـف    ط

و بهمـین   .کنید، ولـی نـه تـا قبـل از ایمـان آوردن      شده است ـ تماماً دریافت می 

بنوشـید   شراب ید و نان بخورید وئترتیب در مراسم شام خداوند، اگر شما بیا

د یـ گیر ح قرار مـی ولی ایمان نداشته باشید، آنگاه است که در خطر داوري مسی

که پولس در مورد آن در رساله قرنتیان اخطار داده است، زیـرا مراسـم را بـا    

از  ناید. و بنابراین صحبت از ارزش و اعتبار نیست بلکه سخ ایمان انجام نداده

باشد که مرتبط است با حضـور یـک ایمـان     ها از نظر پروتستان می تأثیر آئین

  نشان بدهند. ها خود را اثرات آن آئین تاناب 

شـوند   ها و مراسمی دیـده مـی   اینک در زندگی کلیسائی آنچنانکه گفتم آئین

هاي یک آئـین   روند. از یک نظر نماد و نشانه که به عنوان نشانه و مهر بکار می
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ان آورده اسـت.  ببه منزلۀ کالمی نمایشی است که خدا بارها در عهد عتیق بر ز

 خـود  انبـ نیز بعضی اوقـات کـالم او را از ز  که انبیاء  ،گفته است خدا و نه تنها

هائی را نیز مقرر کرده است که داراي  اند. و نه تنها این بلکه خدا آئین بیان کرده

ایـن را بـه   «عید فصح و خدا گفته اسـت:   و اند، مانند ختنه اهمیت نموداري بوده

ت، هاي مشهود از امور نامشهود اسـ  این موارد نشانه 1».یادگاري من بجا آرید

نشانه برتري و کار واقعی و قدرتمند خدائی است و بدین جهت است که مـا بـه   

پردازیم. آنچنانکه مـن   به آن امور می هستیمعنوان یک انسان که مطیع خداوند 

هـاي خـود را    کنم، به عنوان مثال فقط لـب  ام و با شما صحبت می اینجا ایستاده

دهـم،   که دست خود را حرکت مـی دهم تا کالمی را بر زبان بیاورم، بل تکان نمی

خواهم با تحرکـات بـدنی گفتـه     بدینوسیله من می و دهم بدن خود را حرکت می

هائی از یک حرکت نمایشی از  خود را اثربخش کنم ـ بدون اینکه بخواهم نشانه 

هـا مصـداق پیـدا     خودم نشان داده باشم. و این درست در مـورد اجـراي آئـین   

هاي مشهود بر  کالم خود را با توجه به این نشانه کند. یعنی خدا تمام حقایق می

  دهد. چشمان، گوشها و دهان ما قرار می

اشند. و مهر در دنیـاي باسـتان   ب ها بلکه مهرها می ها نه تنها نشانه این آئین

کرد. اگر پادشاه فرمانی صـادر   چیزي بود که صحت گفته کسی را تضمین می

ی کـه بـر فرمـان    مـوم کرد و آن را در  کرد از یک مهر انگشتري استفاده می می

گذاشت کـه ایـن    خود را به عنوان تأئید بر آن می فشرد و نشان نهاده بودند می

ها به منزلۀ  آئین .فرمان از سوي او صادر شده است، و چنین است در مورد ما

باشند. آنها تضمین مرئی  زش ما میرماهاي خدا در رابطه با  مهر یا تأئید وعده

براي آنانیکه به تمام منـافعی کـه از سـوي     باشند می ز سوي خداو مشهودي ا

  مسیح به ما پیشنهاد شده است، ایمان بیاورند.

  

                                                      

 24:11اول قرنتیان  .1



  

  چهل و چهارمگفتار 

  تعمید

دانم چه تعـداد از شـماها بیشـتر از یکبـار در زنـدگی خـود تعمیـد         من نمی

د شناسـم کـه کودکـان را تعمیـ     اید. من بسیاري از جوامع مسیحی را مـی  گرفته

دهند مگر اینکه بالغ شده و اعتراف ایمان کنند، و یـا جـوامعی مسـیحی کـه      نمی

دهنـد. پـس تعـداد فراوانـی از      کودکان را کوتاه زمانی پس از تولّـد تعمیـد مـی   

اند. مـن ممکـن اسـت بـه شـما       انسانها در همین آمریکا و در جهان تعمید گرفته

و ممکـن  » بلـه! «شـما بگوئیـد:   و » اید؟ آیا تعمید گرفته«برسم و از شما بپرسم: 

بـا ایـن وجـود،    » براي چه؟ تعمید گرفتن چه اهمیتی دارد؟«است من سؤال کنم 

شویم که عیسی به کلیسایش  کنیم، متوجه می وقتی که به عهد جدید مراجعه می

اي  زنـده  انسـان هـا و هـر    ها و امـت  ها و قبیله فرمان داد انجیل را به تمام زبان

القدس تعمید دهند. چـرا؟   ها را در نام پدر و پسر و روحموعظه کنند و سپس آن

اش چیست؟ اصل آن  باشد؟ معنی نقدر مهم میایچرا تعمید گرفتن در مسیحیت 

  از کجاست؟ و اهمیت آن در چیست؟

کردم که معتقد بـود کـه تعمیـد توسـط یحیـی       اخیراً با شخصی صحبت می

ه او بفهمانم که تشابهی بین تعمیددهنده ابداع و اجراء شده است. من کوشیدم ب

تعمید یحیی تعمیددهنده و زمان عهد جدیـد کـه مـا در جوامـع مسـیحی اجـراء       

م وجود ندارد. و او کامالً از شنیدن این مسئله گیج شده بود. من بـرایش  یکن می

شناسـم کـه موافـق بـا      توضیح دادم که هیچ استاد عهد جدیدي را در دنیا نمـی 

هنده و تعمید عهد جدید باشد. اختالف این دو تعمیـد  تشابه تعمید یحیی تعمید د
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منحصـراً   ،ي که یحیی تعمیـد دهنـده انجـام داد   دبطور خالصه عبارتند از: تعمی

اي کـه مـا آن را دورة عهـد عتیقـی      م یهود داشـت و در زمانـه  واختصاص به ق

و اهمیـت آن در عهـد جدیـد در ایـن موضـوع دیـده        انجـام گرفـت و  نـامیم   می

خواهـد  » اسـیح م«کسی به نـام   آینده خدا قرنها قبل قول داد که درشود که  می

همانطوریکه در عهد عتیق » اسیحم«ق یافت و و سپس وقتی وعدة خدا تحقّ ،آمد

اي را در صـحرا فرسـتاد و او بـه مـردم      خـدا نبـی   ،گوئی شده بـود، آمـد   پیش

آمـاده  براي آمدن مسـیح خداونـد،   و اسرائیل گفت راه خداوند را هموار سازند 

آمـدن  تـا  شوند. این بود پیغام یحیی. یحیی از بیابان در قالب یـک منـادي آمـد    

اینک تیشه بر ریشۀ درختان آمـده   و گفت را اعالم نماید» اسیحم«الوقوع  قریب

او هم اینک همـین دور و برهـا اسـت. نکتـه در      1است. غربال بر دستان اوست.

  »اید! ز شما آماده نشدههنو«گوید:  اسرائیل می اینجاست که او به بنی

احتماالً روشی در بـین   ،در فاصله زمانی پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید

اسـت. وآن   شـده  مـی یهودیان متداول بوده است که غسل جدیداالیمانان نامیده 

نوعی تعمید بود، نوعی تشریفات تطهیـر بـود، غسـلی کـه نمـودار پـاك شـدن        

شـدند و بخصـوص    پاك یا نجس تلقی میمردمی بود که قبل از ایمان آوردن نا

شدند. در این دورة زمانی کسی که یهودي  ها) که یهودي می غیریهودیانی (امت

  خواسـت یهـودي شـود، ملـزم بـود،      شـد و مـی   ها محسـوب مـی   از امت نبود و

ـ     ت اعتـراف کنـد. اگـر مـذکر بـود      سه کار انجام دهد: نخسـت بـه ایمـان یهودی

زیرا از  ،باید غسل تطهیر داده شود بر آنها می بایست ختنه شود. ولی عالوه می

م که یحیی تعمیـد دهنـده خطـاب بـه     یبین نظر تشریفاتی ناپاك بود. اما اینک می

شما باید غسل کنید. شما بایـد از گناهـان خـود برگردیـد و     «گوید:  یهودیان می

الوقوع است، تعمیـد   براي آمدن مسیح آماده شوید و براي ملکوت خدا که قریب

  »بید.یا

منظـورت  «گوینـد:   انگیـزد و مـی   چنین سخنانی خشـم فریسـیان را بـر مـی    
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ولی یحیـی  » چیست؟ ما فرزندان ابراهیم هستیم، و نیازي نیست که غسل کنیم.

ـ  اسرائیل غسل تطهیـر تـازه   خدا اینک براي بنی«گوید:  به آنها می ا کـرده  اي مهی

  »است.

نکه در بررسی اخیرمـان  یا مسیح آمد، و وقتی که آمد، آنچنا اسیحمسپس 

  اي بنیـان نهـاد، عهـدي کـه بـا عهـد       عهـد تـازه   ،از موضوع شام خداوند دیـدیم 

او نشانه جدیدي از عهد بنیان نهاد. نشانه عهدي کـه خـدا بـا     .قدیم متفاوت بود

اي بـر   بست، نشانه در عهد عتیق بست، بخاطر دارید؟ هرگاه خدا عهدي می حنو

  به عهد خود وفا خواهد کرد. آن مقرر می کرد مبنی بر اینکه

وقتی خدا به نوح وعده داد که جهان را بار دیگر با طوفـان ویـران نخواهـد    

چــه بــود؟ رنگــین کمــان آســمان. و نشــانه  اي بــه نــوح داد، و آن کــرد، نشــانه

هرگاه رنگین کمان را در آسمان دیـدي عهـد مـرا بـا     «گوید:  بدینوسیله خدا می

گـویم:   بینم به خود می گین کمان را در آسمان میمن هرگاه رن» نوح بیاد بیاور.

  »آن نشانۀ خدا در آسمان است.«

نســلی کــه ـ   اســرائیل را بــه عنــوان مــردم خــود برگزیــد وقتــی خــدا بنــی

بـا ایـن قـوم عهـدي      ـ  خواست از طریق آنها تمامی جهان را متبارك سـازد  می

عین کرد که نشانۀ ي منمادبست ـ با ابراهیم و نسل او ـ و بر این عهد نشانه یا   

ا نماد عهد قدیم چه بود؟ ختنـه. ختنـه نشـانۀ    یقابل رؤیت عهد بود و آن نشانه 

  د.اسرائیل بو با بنیعهد خدا 

بسیاري از مردم » داد؟ میآیا ختنه کسی را نجات «خواهم بپرسم:  اینک می

شـود. بسـیاري از مـردم ـ ماننـد       بر این باور بودند که ختنه موجب نجات مـی 

کردند که اگر کسی ختنه شود، نجاتش تضـمین مـی شـود. و     ن فکر میفریسیا

رومیان تـالش کـرد بطـالن    به بدین جهت بود که پولس در هر فصل از رساله 

آن عقیده را نشان دهد. تالش کرد که نشان دهد که یهودي واقعی صرفاً کسـی  

که  نیست که در اندام خود نشانۀ ظاهري ختنه را داشته باشد، بلکه کسی است

ختنه درونی داشته باشد، ختنه قلبی داشته باشد. و او کسی است که آمرزیـده  

کـرد کـه بعضـی افـراد      بینی مـی   ها پولس پیش شده است. و سپس در این بحث
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چـه  شود،  بسیار خوب، اگر نشانۀ عهد موجب نجات کسی نمی«خواهند پرسید: 

را که از دادن نشانه به اي دارد، چرا باید به آن فکر کرد؟ چرا خدا موسی  فایده

و بـراي  » خواست بکشد؟ اینها چـه مفهـومی دارنـد؟    پسرش قصور ورزید، می

» پـس برتـري یهـود چیسـت؟    «کنـد:   خودش سؤال را به طریق دیگر مطرح مـی 

گویـد:   نشانه شدن و جدا شدن با این نشـانه چـه مفهـومی دارد؟ و سـپس مـی     

  »انت داده شده است.بسیار از هر جهت، اول آنکه بدیشان کالم خدا ام«

رسول به چه بحثی پرداخته است؟ او گفت حتی گرچه  پولس حال ببینیم که

تی در آن نیسـت و یـا   شود، بدین معنی نیست که اهمی نشانه، موجب نجات نمی

ست مثل اینکه کسی بگوید که نشانۀ خارجی و مشهود تعمید رمعنی است. د بی

بزرگـی اسـت اینچنـین گفـتن!      خدا چیزي بی معنی است. تصور کنید چـه کفـر  

این قـول مـن اسـت مـن بـا شـما عهـدي        «اهمیت ختنه در این بود که خدا گفت: 

و بـراي   ،یابـد  بندم که هر کس به من اطمینان کند و متوکل شود نجـات مـی   می

اینکه نشان دهم به قول خود وفا خواهم کرد، یک نشانه ظـاهري در بـدن شـما    

  »کند. که قول مرا تضمین می کنم و آن مختون شدن است مقرر می

نخسـت از   ،اینک همانطوریکه مشاهده کردید، قول خدا و عهد خدا با مـردم 

از منـافع   ،یافت، و هر کس که ایمـان داشـت   ق میطریق ایمان و توکل به او تحقّ

شد و وعده هم با یک عالمت ظاهري تأکید شـده بـود.    وعده خدا برخوردار می

د جدید، نشانۀ عهـد ـ نشـانۀ عهـد جدیـد ـ دیگـر        حال نکته در اینجاست: در عه

چیزي بنام ختنه نیست. درست است؟ مباحثه طوالنی پولس با یهـودي گرایـان   

شـوند بایـد ختنـه     ر بودند تمام کسانی که مسیحی مـی روزگار خود را که مص

دانید که ختنه نه تنها نشـانۀ   آیا نمی«شوند، بخاطر دارید؟ پولس در آنجا گفت: 

گفتنـد   ، چونکه مـردم مـی  »بود بلکه همچنین نشانۀ لعنت عهد هم بود وعدة عهد

» حضـور او رانـده شـوم.    ازاگر من شریعت خدا را انجام ندهم، ممکـن اسـت   «

دانید که مسـیح بـر روي صـلیب لعنـت شـد؟ و       آیا نمی«گفت:  پولس به آنها می

مسیح بر روي صلیب فتواي ختنه شدن را نسخ نمـود؟ و بـا ایـن وجـود شـما      

خواهیـد صـرفاً بـه منظـور نمـادي       خواهید ختنه شوید؟ اگر شما می اً میدمجد
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خواهید بگوئید من باور ندارم که مسیح عهـد عتیـق    مذهبی ختنه شوید، پس می

  »خواهم دوباره به آن دوره برگردم. را کامل کرده باشد، و بنابراین می

ید پیوسـتگی  حال، آیا این بدین مفهوم است که در بین عهد عتیق و عهد جد

دهد ما نیز چنین بگوئیم! ما  گوید و اجازه نمی وجود ندارد؟ خیر! خدا چنین نمی

هائی هستیم که مانند یک نهال وحشی  هنوز هم فرزندان ابراهیم هستیم. ما امت

ایم، درست روي ریشۀ اصلی، و بنابراین  زیتون به شاخۀ اصلی پیوند زده شده

اط مستحکمی وجود دارد ولـی نـه ارتبـاطی    در بین عهد عتیق و عهد جدید ارتب

در رابطه با هویت. در عهد عتیق نشانۀ عهد ختنه بود. در عهد جدید نشانۀ عهد 

تعمید یحیی نیست، بلکه تعمید عیسی است، آنجـا کـه عیسـی فرمـان تعمیـد را      

پذیرفت. بنابراین تعمید به عنوان یک نشانه خارجی از عضویت در اجتماع عهد 

  ن ختنه گردید.جدید جایگزی

 ،گیرد بدین مفهوم نیست که نجات را کسـب کـرده اسـت    کسی که تعمید می

بلکه بدین مفهوم است که او وعدة خدا را از تمام منافع مسـیح در اختیـار دارد   

یابد. لوتر گفت که بارهـا تحـت    و وقتی به آن وعده ایمان آورد، آنگاه نجات می

ن واقع شده بود و تقریباً توانسته بود و مورد حمله شیطا بودفشار قرار گرفته 

اظهار داشـت کـه حضـور شـیطان آنقـدر ملمـوس بـود کـه          ببیند و شیطان را

 راتوانست دوات خود را به سوي او پرتاب کند. و او که این لحظات مشـکل   می

"Onfectung" او آمـد و  هاي شیطان که بر او وارد مـی  شیطان نامید، یعنی اتهام 

  »ام! از من دور شو، من تعمید گرفته«گفت:  یطان میبا صداي بلند به ش

گفت؟ آنچه که منظور نظرش بود ایـن بـود    پرسم چرا او چنین می حاال، می

اي که خدا در نشانۀ عهـد خـود    من بر ایمان به وعدة خدا استوارم ـ وعده  «که: 

گوئی! مـن   گوید. شیطان این توئی که دروغ می و خدا دروغ نمی ،به مردمش داد

» وعدة خدا اطمینان دارم، سعی نکـن فکـر مـرا از کـالم خـدا منحـرف کنـی.        به

. اینست کالم خدا. اینست وعدة کالم خدا به هـر آنکـس کـه    داینست اهمیت تعمی

  ایمان بیاورد.

یان بینـدازیم. در  سحال بیائید با هم نگاه مختصري به رساله پولس به کول
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  : دنویس را میپولس این کلمات  ،باب دوم رسال از آیه هشتم

با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل، برحسب تقلید 

مردم و برحسب اصول دنیوي نه برحسب مسـیح، کـه در وي از جهـت جسـم،     

ایـد کـه سـر تمـامی      تمامی پريِ الوهیت ساکن است. و شما در وي تکمیل شده

دسـت   اختۀ بـه سـ نا ایـد، بـه ختنـۀ    ریاست و قدرت است. و در وي مختون شده

وسیلۀ اختتـان مسـیح. و بـا وي در تعمیـد      یعنی بیرون کردن بدن جسمانی، به

ایمان برعمـل خـدا کـه او را از     مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به

  مردگان برخیزانید.

گویـد ختنـه شـما     گویـد. او مـی   ید که پولس در اینجا چه میبفرمائمالحظه 

بیند بین ختنـه عهـد    اي می ستان نیست و او در اینجا حلقهختنه اجراء شده با د

  عتیق و تعمید عهد جدید.

بنابراین تعمید در عهد جدید یـک نشـانه اسـت. مفهـومش چیسـت؟ بـدیهی       

است بخشی از اهمیت آن نشانه پاك شدن ما از گناه است. یحیی تعمید دهنـده  

تعمیـد عهـد جدیـد در یـک     واي تطهیر داد ولی علت اینکه تعمید یحیی دقیقاً با فت

تر از تعمید یحیـی اسـت ...    ست که تعمید عهد جدید بسیار مهمندرجه نیستند ای

م براي پاك شدن از گنـاه  مردسازي  آنچه که واقعاً تعمید یحیی انجام داد آماده

الزم است از گناه پاك شویم و نشانه پاك شدن ما از گناه نشانۀ  نیز بود. و ما

گیریـد و یـا    تی یا در حوضچه تعمید مینّه شما به طور ستعمید است. اینست ک

شود و این سمبل تطهیر است. و اما راجع به منافع دیگر  آب بر شما پاشیده می

رسـاله خوانـدیم کـه    از : تعمید یعنی دفن شدن با مسیح. ما در آن بخـش  دتعمی

یح هاي تعمید اینست که نشانه تمام منـافعی اسـت کـه مـا از مسـ      یکی از اهمیت

القـدس مـا را از    گیریم. نشانۀ متحول شدن ما است. نشانه اینسـت کـه روح   می

وت روحانی ـ و ما را خلقت جدیدي نمـوده اسـت.    مبرخیزانیده است ـ از   موت

القـدس در   روح ز کاراي ا منافع را تحقّق ببخشد، بلکه فقط نشانه ،نه اینکه نشانه

لقدس است. تعمید با آب، به معنـی  ا بازآفرینی ما است. نشانۀ تطهیر ما در روح

القدس اسـت. بـه محـض     القدس نیست، بلکه فقط نشانۀ تعمید روح تعمید با روح
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دهد که کسانی را کـه در مسـیح    گیریم، خدا هم قول می اینکه ما با آب تعمید می

  دهد. القدس تعمید می هستند با روح

ت. نمـودار  همچنین تعمید نشانۀ شراکت ما در مرگ و رستاخیز مسیح اسـ 

هر «گوید  دفن شدن و برخاستن ما از مردگان است. وعده اینست که مسیح می

  »ایمانداري در مرگ من شریک و سهیم است.

هـائی کـه مـن در مـرگ      یکـی از راه  :چگونه؟ بسیار خوب به چندین طریـق 

مرد ولی چون من گناه کردم و  باید می شوم اینست که او نمی مسیح شریک می

نجات بدهد، پس مسیح بار گناهان مرا به دوش گرفت و بـر   اود مرخدا اراده نم

صلیب بخاطر من قربانی شد. پس بـه عبـارت درسـت مـن هـم بـا او بـر روي        

لوب شـد. عـالوه بـر آن پـولس     صصلیب مردم زیرا بخاطر مجازات گناه من م

هاي مسیح شریک باشـیم، و ایـن    ایم تا در رنج گوید که ما دعوت شده بارها می

ارة گناه ما است. جسم کفت نه از طریق عرضه بدنهاي خودمان به عنوان شراک

من و زندگی انسانی من فاقد آن ارزش و اعتباري است که گناهان مـرا   یفیزیک

  پوشش دهد.

کنیم. براي کفـاره نمـودن و ارضـاء     اه میگداریم به مفهوم کفاره ن اینکما 

نـاه نیسـتم، بنـابراین    الزامات خدا، یک شخص بـی گنـاه الزم اسـت. مـن بـی گ     

  توانم گناهان خود را کفاره کنم، غیر از اینست؟ نمی

هاي مسیح شریک باشم،  ام تا در مصائب و رنج هرحال، من خوانده شده به

و  مصـلوبمان هاي خودم، بلکه در یکـی شـدن بـا خداونـد      ولی نه با شایستگی

اهمیت تعمید هاي او. و این بخشی از  ها و رنج سهیم شدن در مصائب و حقارت

هـا و   است. پولس رسول چنـدین بـار تأکیـد کـرد تـا شـما در مصـائب و رنـج        

و هنـوز   .هاي مسیح شریک نباشید، در جالل اول سهیم نخواهیـد بـود   مقاومت

هم وعدة مسیح چنین اسـت کـه تمـام کسـانی کـه بـه او ایمـان دارنـد، و او را         

شـوند. و ایـن    مـی  رآزاکنند و شاگرد امین او هستند در ایـن جهـان    ت میمتابع

ظه قابل مقایسه با آن جاللی کـه خـدا بـراي مـردم     یک لحها حتی براي  مصیب

بخـاطر  «گویـد:   باشد. بنابراین پولس می خود در آسمان تدارك دیده است، نمی
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داشته باشید که شما شریک قیامت مسیح هسـتید. شـما شـریک جـالل مسـیح      

کرد، سهیم هستید و نشانه ایـن   تمام منافعی که مسیح دریافت درهستید. شما 

شراکت در منافع مسیح، تعمید است. تعمید نشانۀ شراکت شـما در مـرگ و در   

توجه داشته باشید که تشریفات » رستاخیز و مصائب و حقارت و جالل اوست.

هـاي ایـن شـراکت را     هاي این شراکت نیست. آنچـه کـه بهـره    شامل بهره ییند

انی که به عیسی مسیح ایمان دارند. هم اینـک  کند، وعده خداست به آن منتقل می

هاي فراوانی در مورد افراد واجد شرایط تعمیـد وجـود دارد. کلیسـاهائی     بحث

باید تعمید بگیرند، یعنی آگاهانـه تعمیـد    هستند که معتقدند که فقط افراد بالغ می

  بگیرند، اقرار ایمان کرده باشند و سپس تعمید بگیرند.

کمی در این مورد وجـود دارد. اکثـر گزارشـات در    از نظر تاریخی گزارش 

دنیاي مسیحیت براساس عهد عتیق و وعدة عهدي است که به ابـراهیم و نسـل   

او داده شد، بنابراین وعدة عهد جدید هـم بـه ایمانـداران و فرزنـدان آنهـا داده      

درست مانند عهد عتیق نشانۀ وعده هم به ایمانـداران و فرزنـدان    جاشده، و این

اي از نسـخ و انکـار آن    در هیچ کجاي عهد جدیـد نشـانه   و داده شده است آنها

شود. یعنی همانطوریکه اینک تعمید نشـانه ایمـان اسـت، همچنـان      مشاهده نمی

توانیم عمدتاً در این مورد بحث کنیم.  ختنه نیز نشانۀ ایمان بوده است و ما نمی

شـوند. آنچـه کـه     مـی نکته اصلی اینست که نه ختنه و نه تعمید موجـب ایمـان ن  

آورند، بنابراین  شود وعدة خدا به کسانی است که ایمان می ایمان را موجب می

کنم همۀ ما در این نکته توافق نظر داریم که مادام که ایمـان نداشـته    من فکر می

  از منافع آن برخوردار نخواهیم بود. ،باشیم

نـدارد. ممکـن   گفت که تأثیر نشانه ربطی بـه زمـان اسـتقرار آن     کالوین می

م. آنچه که ه باشاست من قبل و یا در حین و یا بعد از استقرار نشانه متولد شد

مهم است بازتاب آینـده نشـانه اسـت. امـا موضـوع اصـلی کـه امـروز بـه آن          

پرداختیم اهمیت تعمید به عنوان یک وعدة خدا است و اعتبار آن نـه بـر تعمیـد    

ري است، بلکـه براسـاس شخصـیت    گیرنده و نه بر تعمید دهنده و هر کس دیگ

  کسی است که آن را وعده داده است، یعنی خدا.



  

  چهل و پنجمگفتار 

  شام خداوند

کنیم،  وقتی ما به زندگی اجتماعات مسیحی در کتاب اعمال رسوالن نگاه می

کنیم که شـرکت مسـیحیان در کلیسـا جهـت اجـراي مراسـم شـام         مشاهده می

اریخ کلیسا مراسم شام خداوند همیشه یـک  خداوند بسیار مهم بوده است. در ت

مراسم کانونی بوده است. این مراسم نخست ریشـه در عهـد جدیـد دارد ولـی     

دانیـد   حتی قبل از عهد جدید، در عهد عتیق آئین عید فصح مقرر شده است. مـی 

منـد اسـت عیـد     که عیسی قبل از مرگش به شاگردانش گفت که او شدیداً عالقـه 

  ل از اینکه این جهان را ترك گوید، با آنها برگزار کند.فصح را بار دیگر، قب

اي با شاگردانش یک جا جمـع شـدند و عیـد     بنابراین در یک باالخانۀ اجاره

  فصح را برگزار کردند.

ول برگزاري عید فصح بودند، وقتی که گفت نـانی کـه از   شغمحالیکه  و در

ود، بطـور ناگهـانی   ش کنند، بدن اوست که براي آنها شکسته می آن استفاده می

  و اهمیت مراسم آئینی عید فصح در عهد عتیق را تغییر داد.ماهیت 

و وقتی که پیاله شراب را در مراسم عید فصح بدست گرفت، بطور ناگهانی 

عهـد جدیـد   » طبقۀ بـاال «ن اطاق آبعد جدیدي از تاریخ رستگاري بنیان نهاد. در 

از آغاز اعالم یحیـی تعمیـد دهنـده     کنند که عهد جدید تولّد یافت. برخی فکر می

اي  شروع شده است، ولی عمالً دورة تاریخی عهد جدید با پیمان و توافـق تـازه  

که در آن اطاق طبقه باال منعقد شده آغـاز گردیـده اسـت، و در آنجـا بـود کـه       

همۀ شما از این بنوشید، زیـرا کـه اینسـت    «عیسی مسیح پیاله را گرفت و گفت: 
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د کـه در راه بسـیاري بجهـت آمـرزش گناهـان ریختـه       خون من در عهـد جدیـ  

پس مراسـم شـام خداونـد تشـکیل و بنیـان نهـاده شـد. و بـدین         سـ 1 »شود. می

د رشد کرد، یعنی از آن عید فصح کـه عیسـی مسـیح    یبین صورتی که امروز می

بگیرید بخورید. اینست بدن من ”نان را گرفت و شکرد نمود، پاره کرد و گفت: «

و همچنین پیالـه را   “شود. اینرا به یادگاري من بجا آرید. ه میکه براي شما پار

این پیالۀ عهد جدید است در خون من هرگاه ایـن را  ”نیز به بعد از شام و گفت: 

بدین ترتیب آنچنانکـه خـدا از عیـد فصـح در      »2 “یادگاري من بکنید. هبنوشید، ب

گ اسـتفاده  عهد عتیق براي یادآوري مردم از رهائیشـان از دسـت فرشـتۀ مـر    

نمود، اینک مسیح شام خداوند را بـراي کلیسـا بنیـان نهـاد کـه همیشـه مـرگ        

 و د. چونکه صلیب عیسینگرانه او را براي آمرزش گناهان بیاد داشته باشیثارا

مسیحی یک موضوع کانونی است، برگزاري شـام   دارانمرگ عیسی براي ایمان

ت در مـورد آن  باشـد و بـدین جهـ    خداوند هـم یـک موضـوع بسـیار مهـم مـی      

گیرد. آنچنانکه  پایانی در تاریخ مسیحیت صورت گرفته است و می هاي بی بحث

هـاي الهیـاتی اینسـت کـه نشـان       اخیراً اشاره کردم یکی از مـوارد مثبـت بحـث   

دهند، باعث  خواهندکاري که انجام می باشندومی دهد مردم در پی حقیقت می می

  شنودي خدا شود.وخ

تـرین مـورد شـقاق در بـین      شام خداوند عمـده  دمهمانطوري که اشاره کر

مسیحیان در طـول تـاریخ مسـیحیت بـوده اسـت. درواقـع یکـی از بزرگتـرین         

ـ        مصیبت ی گرچـه  هاي قرن شـانزدهم اصـالحات پروتسـتان ایـن بـود کـه حتّ

پروتستانها در فهم موضوعات کانونی انجیل از جمله فرضیه عـادل شـدن بـه    

ند ولی در مفهوم شام خداوند نتوانستند به توافق فاق نظر داشتوسیله ایمان، اتّ

  برسند.

اگر چه الهیات کالوین و لوتر نزدیک بهم بود ولـی از نقطـه نظـر موضـوع     

                                                      

 27ـ 26:26متی  .1

 24 :11اول قرنتیان  .2
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اس شام خداوند توافق نظر نداشتند. بحث اصـلی در مـورد شـام خداونـد    حس، 

  باشد. نحوة حضور مسیح در مراسم شام می

لوین کوشیدند مسـئله را حـل کننـد،    یاد دارید که وقتی لوتر و نمایندگان کا

لوتر مرتباً با تکرار حضور جسمی مسیح در شام خداوند، استدالل آنهـا را رد  

و ایـن   "Hoek est Corpus maen"کـرد   گفت و مرتباً تکرار می کرد. او فقط می می

همان گفته مسیح در مراسم شام خداوند به زبان التـین اسـت، آنجـا کـه گفـت      

و لوتر اصرار داشت که عیسی هرگز نگفته است نان بـدن  » این است بدن من.«

  تواند بدن باشد. اوست و بدیهی است که نان نمی

موجـب   کـه  بنابراین نحوة حضور مسـیح در مراسـم شـام مـوردي اسـت     

در  ئیهاي زیادي شده است. برحسب اتفاق کشیشان هم در مجامع کلیسا بحث

گفتند:  کردند و می ینی استفاده میهنگام اجراي مراسم عشاء ربانی از کلمات الت

"Hoek est corpus maen" دانستند  که معنی این عبارت التین را نمی واکثر کسانی

(ایـن  » گفـتن  مجـی  اي بابا، آقاي کشیش دوبـاره شـروع کـرد اجـی    «گفتند:  می

ی آن را فارسـ باشـد و در   می hocus pocusبه  Corpusاشاره به نزدیکی عبارت 

  ایم و این داراي یک ریشه بسیار قدیمی است. م) جمه کردهتر »مجی یاج«به 

م، کلیســاي لــوتري، کلیســاي دیــدگاه عمــدة تــاریخی، کلیســاي کاتولیــک ر

Anabaptist1           اصالحی هم منطبـق بـا دیـدگاه لـوتر بـر ایـن مـورد اسـت. حـال

  خواهیم نگاهی مختصر به این دیدگاه بیندازیم. می

نامیـده   Transubstantiation= ماهیـت   قلـب رم  کاتولیک کلیساي تاریخی دیدگاه

تـر،   بیـانی سـاده   بـه اي اسـت. بـراي درك آن    شود و فرضیه بسیار پیچیـده  می

قد است که در طی مراسم عشاء ربانی، در خالل دعاي تعمکاتولیک رم  کلیساي

گیرد که بموجب آن عناصر معمولی یعنی نان و  تقدیس، یک معجزه صورت می

شـوند. بنـابراین آنچـه کـه      و خون واقعی عیسی مسیح می شراب تبدیل به بدن

                                                      

تشکیل شد و معتقد بود که  1500بخشی از کلیسا ي پروتستان که در سال  .1

 آورند تعمید بگیرند. ن میتعمید کودکان باطل است و تنها باید کسانی که ایما
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قبالً نان بود اینک بدن مسیح است و آنچه که قبالً شراب بود اینک خون مسـیح  

کننـد و   آیـد کـه مـردم بـه نـان نگـاه مـی        است. ولی البته این مشـکل پـیش مـی   

ن عجله نکنید! قبل از اینکه این معجزه صورت بگیرد، آن نان مثل نـا «گویند:  می

دهد و از نظر مـن اگـر ایـن نـان مثـل       دهد. بوي نان را می است، مزه نان را می

توانم بگویم که یک اردك شده است! و  اردك راه برود و واك واك کند، پس می

دهـد،   گوئید که این چیز که مثل نان اسـت، مـزه نـان را مـی     حاال شما به من می

بینیم مثل شراب  ر اینجا میدهد، بدن عیسی است. و مایعی که د بوي نان را می

گوئیـد ایـن خـون     دهـد، شـما مـی    دهد. بوي شراب را مـی  است، مزه شراب می

  »عیسی است، چگونه ممکن است؟

اي کـه براسـاس فرضـیه قلـب      تعریف شده است کـه معجـزه   ،بسیار خوب

هـائی از فلسـفۀ ارسـطو     گیرد، براساس مفاهیم یـا برداشـت   صورت میماهیت 

اي از یـک مـاده    هت گفت که هـر مـاد  سطو در تعریف واقعیاست، در آنجا که ار

اصلی به وجود آمده است و آن عنصر اصلی یا جوهر است ـ که علت وجودي  

   :کشم شود. اگر بتوانم تصویري از آن می آن نامیده می

یک ماده یا یک جسم از یک عنصر اصلی حادث شـده اسـت و ارسـطو آن    

د یـ بین نامد ـ چیزهائی که می  ل درك آن میعنصر اصلی را ارزش بیرونی و قاب

 وز،ماننـد مـا در امـر    گذشـتگان کنید. خوب، حاال توجه کنید کـه   و درکشان می

دانید اگر به آزمایشگاه برویـد و   اعتقادي به فرضیه اتمی نداشتند، ولی شما می

شـوید کـه آن مـاده از     اه متوجه مـی گیک ماده را زیر میکروسکوپ بگذارید، آن

مختلفی تشکیل شـده اسـت کـه بـا چشـم غیرمسـلح قـادر بـه دیـدن آن          اجزاء 

  اید. ودهبن

گویم این یک قطعه گچ است، ولی اگر ما ایـن قطعـه گـچ را بـه دقـت       من می

شویم که از تعداد زیادي مولکول تشـکیل شـده اسـت.     بررسی کنیم متوجه می

گـویم کـه شـیئی     گویم این یک قطعـه گـچ اسـت، بـدین جهـت مـی       وقتی من می

کنم و براساس احساس خود آن را  اي و سفید است، من آن را لمس می استوانه

تـوانم بـه درون آن نفـوذ کـنم. آنچـه کـه ارسـطو         کنم، ولی من نمی تعریف می
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گوید اینست که چه چیزي در هسته و ذات این قطعه گچ قرار دارد. آنچه کـه   می

هـا   د، حـادث یبین می کنید، آنچه که درظاهر است، آنچه که از بیرون مشاهده می

در معجزه عشـاء   :وجود داردماهیت هستند. حال یک قاعده در اینجا براي قلب 

ه هسته درونی نان و شراب تبـدیل شـده اسـت بـه جسـم و      ربانی، عنصر، ماد

ل، واقعی و یک اعجاز ثانوي خون. ولی اصول تغییر نکرده است. اینک این تشکّ

د ـ از  اشـ اي در این جهـان ـ هـر چـه کـه ب      است زیرا از دیدگاه ارسطو هر ماده

شد به وجـود آمـده بـود. علـت اینکـه چگونـه مـا         اصلی که جوهرش نامیده می

توانیم یک اردك را تشخیص دهیم اینست که اردك شبیه اردك است و مثـل   می

کنـد،   مـی کنـد و مثـل اردك رفتـار     می كوا كرود و مثل اردك وا میاردك راه 

ه اردك را دارند. بنابراین اگـر شـما مفهـوم اردك را    ها جوهر چونکه تنها اردك

در اختیار دارید، جوهرة اردك بودن را در اختیـار داریـد و اگـر شـما جـوهرة      

توانید یک اردك را با آن تعریف کنیـد. شـما    اردك را در اختیار دارید، شما می

شـما  توانید یک نهال مازو را بکار برید و از آن یک کانگورو بدست آورید،  نمی

  توانید از آن یک درخت بلوط را بدست آورید. اینطور نیست؟ می

علتش اینست که همیشه یک ارتباط کاملی بـین ذات و ارزش درونـی مـاده    

    اي بنـام نـان را    هوجود دارد ـ یعنی جوهر آن ـ ولی در عشاء ربانی شـما مـاد

وهر دارید که رها شده است و جوهر آن باقی است. بنابراین شما اصـل یـا جـ   

نان را دارید بدون خود نان و شما بدن مسیح را در اختیار دارید بدون جـوهر  

  این یک اعجاز ثانوي است. ؟متوجه شدید .آن

کنـد و   بسیار خوب، حـال لـوتر در مخالفـت بـا ایـن فرضـیه آن را رد مـی       

گویـد   گویند که بیهوده است و عکس آن حاوي اعجاز بزرگتري است. او می می

ذات نان یا شراب را عوض کنیم تـا نشـانۀ    یا بخواهید جوهرهنیازي نیست که 

گوید که مسیح درواقع  حضور واقعی مسیح در شام خداوند باشد. بنابراین می

در شام خداوند حضور دارد ـ یک حضور فیزیکی ـ یـک حضـور همـه جانبـه.       

 ،حضور نـان و شـراب نیسـت    هبنابراین از این دیدگاه حضور مسیح وابسته ب

اگـر چـه نـامرئی اسـت. اینـک       ـ  اي است بر نـان و شـراب   ور افزودهبلکه حض
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دیـدگاه   ،نظـر تـاریخی الهیـات    ازاي به این فرضیه ندارنـد ولـی    لوتریان عالقه

یعنی  Consubstantiation. بنابراین شود نامیده می "Consubstantiation" ،لوتریان

امـا   شـود.  مـی عناصر مادي نظیر نان و شراب، عرضـه   بابدن و خون عیسی، 

ـ یـک    رمدر التین چیست؟ من چند شاگرد از مدرسۀ جنوا دا Conنقش پیشوند 

آموزنـد،   آنهـا از همـان ابتـدا زبـان التینـی را مـی       ـ  مکتب قدیمی در اورالنـد و 

مـن از آنهـا    داننـد.  میدر التین را  "Con"یشوند پدانم که آنها معنی  بنابراین می

= سـود و زیـان؟    Pro and conبلـه؟   ...؟هعنی چـ ی Conدوستان خوب  پرسم می

ــر!  ــطضــد= مخــالف و  Contraخی ــر! فق ــی چــه؟ Con ؟ خی ــد  یعن اجــازه بدهی

 ،Chilicon Carne1یک پـرس  فرض کنیدشما براي صرف ناهار نم.ذکر ک اي نمونه

یعنـی چـه؟... بلـه؟ یعنـی لوبیـا       Chilicon Carneپس در اینجا  د.یده سفارش می

With ،درست است. پس با همـین معنـی پیشـوند     = با!! بسیار خوبCon   را بـه

  شود؟  = تجسم اضافه کنید، چه میSubstantiationکلمه 

گران این نبود که چه ماده و چه جـوهري در اینجـا    حاال بحث اصلی اصالح

ناسـی  شتر بـود و آن مبحـث مسـیح     شود. بلکه موردي عمیق و آنجا ظاهر می

م بود، از ذات الهی مسیح رك ما از راز تجسرابطه با چگونگی د ربود. مبحثی د

ت عـ بیطو ذات انسانی مسیح. مثالً کالوین معتقد بود که بدن مسـیح متعلـق بـه    

ــوراي     ــداً در ش ــت. و بع ــیش نیس ــی از ذات اله ــدن او بخش ــت، ب انســانی اوس

شورا حـاکی   فرمولاش صحبت کردیم، دیدیم که  چالسدون که ما اخیراً درباره

باشـند بـدون    حد مـی ت کامالً با هم متّعبیطم، هر دو راز تجساز این بود که در 

تی حـاوي  طبیعاینکه در هم آمیخته باشند، و یا قابل جدائی و تفکیک باشند، هر 

بـیش از یکـی بـودن در آن     گوید که قـدرت  خواص خودش است. و کالوین می

ر واحد یک قدرت خدائی است ، نه قدرت جسمانی بنابراین اگر شـام خداونـد د  

بوستون، سانفرانسیسـکو، لنـدن، مسـکو و اورالنـدو همزمـان برگـزار شـود،        

توانـد بـا جسـم و خـون فیزیکـی در آن واحـد در تمـام ایـن          چگونه عیسی می

                                                      

 یک نوع غذاي مکزیکی شامل فلفل قرمز قیمه شده و گوشت
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توانـد در آن   ید که عیسی نمیئگو هاي متفاوت حضور داشته باشد؟ و می مکان

توانــد  واحــد در همــه جــا حاضــر باشــد، چونکــه طبیعــت انســانی مســیح نمــی

Omnipresent  در رابطـه بـا   باشـد. حـال  » در همه جا حاضر«یا ubiquitios  در)

بخـاطر داریـد کـه چـه      .مسـاوي اسـت بـا قیـد مکـانی      ubiهمه جا حاضـر) ...  

حـاال بـراي کـالوین جسـم فیزیکـی       ؟درست شـد  Semporuvi subuviگویم؟  می

ـ اش اینک در آسمان است. او با همـان جسـم    عیسی در حالت جالل یافته ل مجلّ

در دست راست پدر نشسته است. اینک جسم فیزیکی مسیح کامالً با ذات الهـی  

تواند همزمان در بوستون، سانفرانسیسـکو،   حد شده است و ذات الهی میاو متّ

حضـور داشـته    همزمـان  هـاي مختلـف   اورالندو، مسکو، لندن و تمام این مکان

شـد. بنـابراین کـالوین    د که در همـه حاضـر با  رباشد، زیرا خدا این قدرت را دا

بیند که: جسم فیزیکی مسیح در آسمان است ولی با ذات  موضوع را اینطور می

توانـد   او مـی  ترتیـب  یندتواند همه جا حاضر باشـد. بـ   حد شده و میالهی او متّ

واقعاً در بوستون، سانفرانسیسکو، سنت لوئیز و همه جا همزمان حاضر شود. 

مسیح در شام خداوند است و این مـوردي  کالوین معتقد به حضور واقعی  پس

  م، کلیسـاي لـوتري و البتـه کلیسـاي     است که مورد توافق کلیسـاي کاتولیـک ر

انگلیکان و کلیساي اصالح شده قرار گرفته است. همۀ ایـن کلیسـاها معتقـد بـه     

باشند. بحث تنها بر سر نحـوة   مسیح در مراسم شام خداوند می یحضور واقع

هـا   سـت نفیزیکـی یـا روحـانی. ولـی وقتـی کالوی      ه حضورواحضور اوست. خ

هـاي بکـار    کنند، منظور آنها این نیست که نشانه صحبت از حضور روحانی می

برده شده تنها در خاطره مردم و یا سمبولیک است، بلکه منظور از ذات خدائی 

اینست که واقعاً در مراسم شام خداوند حاضر است. بنابراین وقتی کـه مـا در   

شـویم، وارد مشـارکت واقعـی بـا حضـور مسـیح        با هم جمع مـی  شام خداوند

  شویم. می

کنم که براي ما بسـیار   اینک در وقتی که باقی مانده است سریعاً اشاره می

مهم است که در رابطه با شـام خداونـد بـدانیم کـه زمـان بکـار رفتـه در شـام         

ته، است. و شام خداوند مربوط به سه زمان اصـلی گذشـ  » سه جانبه«خداوند، 
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  باشد. حال و آینده می

فاقی باشـد کـه   دآور اتّابا توجه به زمان گذشته، شام خداوند مقرر شد تا ی

د. میدانید! هر چه کـه عیسـی بـه شـاگردانش آموخـت مهـم       ش عاقوقرنها پیش 

بودند. و براي آنها مهم بود که آن را بخاطر داشته باشند ولی مـوارد خاصـی   

وقتی عیسـی در روزهـاي آخـر    » موش نکنید!این را فرا«بودند که عیسی گفت: 

نـد  ردزندگیش با شاگردانش در آن اطاق طبقه باال با هم جمع شدند و شام خو

خواهم که هرگز امشب را فراموش نکنید و همیشه  من از شما می«به آنها گفت: 

ه در بخشـی از ایـن جهـان    روزبنابراین هر » ري من بجا آورید.ااین را به یادگ

ري شـام خداونـد،   ابـه یادگـ   را شوند مراسم عشاء ربـانی  مع میمردم با هم ج

  کنند. برگزار می

زیرا هر گاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشـید،  «عیسی مسیح گفت: 

امـا بـه شـما    «و گفـت:   1»ید.آ  نمائید تا هنگامی که باز ت خداوند را ظاهر میوم

نوشید تـا روزي کـه آن را بـا     گویم که بعد از این از میوة مو دیگر نخواهم می

  2»شما در ملکوت پدر خود، تازه آشامم.

ه مـا بـه آینـده    شود توج بنابراین شام خداوند مراسمی است که موجب می

ایم و ولیمـه   زي که در سر میز شام خداوند نشستهومعطوف شود، یعنی آن ر

سـمان  م خدا را با پادشـا همـان در آ  مردورود به ضیافت بزرگ  و هي برّدداما

اي است به شـامی کـه در آینـده و     کنیم. بنابراین عشاء ربانی اشاره برگزار می

شـود. گذشـته و آینـده و حـال همزمـان       در آسمان با حضور خداوند بر پا می

اي از عیساي قیام کرده در سر میز او در هـر عشـائی کـه بـا او برگـزار       بهره

این، این یک حضـور واقعـی   . بنابرو خواهیم گرفت گیریم میگرفتیم و کنیم،  می

بینـی یـک برکـت آینـده کـه خـدا        است! یادبودي از یـک واقعـه گذشـته و پـیش    

  اش را به مردمش داده است. وعده
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  چهل و ششمگفتار 

  مرگاي به نام  مسئله

قبل بخش دیگري از الهیات را مرور کردیم و آنچه را که مربـوط   گفتاردر 

ین بخش آخر کلیسا بود، توضیح دادیم. ولی اینک به به اداره کلیسا و وابسته به

  پردازیم.  می ،نامیم ها که آن را مبحث آخرتی می این سخنرانی

شـود کـه کلمـه     این بخش بدین جهت مباحـث آخـرت شناسـی نامیـده مـی     

Eschatology    از کلمـه یونــانیeschaton    آخــرین «گرفتـه شــده اسـت و آن یعنــی

ایـم. بنـابراین    که براي امید نجات دل به آن بسـته  یا امور آینده ـ اموري » امور

بحث خود را امروز با بررسی کوتاهی از یک دشمن که ما به عنوان انسـان بـا   

کنم و آن تنها مشکل و دشمن بزرگ اینست کـه مـا    او مواجه هستیم شروع می

فانی هستیم و خواهیم مرد ـ اینست که باالخره باید با مرگ دست و پنجه نـرم   

خرین دشمن است، به مـا گفتـه شـده اسـت بـا آن کنـار بیـائیم و        آمرگ  کنیم.

اي باستان اسـت:  یندپرسد، همان اولین سؤال ایوب در  سؤالی که هر کسی می

  »شود؟ ز زنده میبابمیرد آیا اگر انسان «

شـود،   اي که مـرگ نامیـده مـی    یا وقتی که این بدن فانی ما وارد این مرحله

فتد؟ و این سؤالی است که همیشـه در فکـر هـر کسـی     ا د، چه اتفاقی میگرد می

هست. شاید که این سؤال در ماوراي اندیشه انسان جاخوش کرده باشد، ولـی  

دانیم کـه فـانی هسـتیم و خـواهیم مـرد و       آنچه که مسلم است اینست که ما می

هاي کوچـک مـا    کوشد شادي شبح مرگ همیشه در کمین ما است و همیشه می
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رسـد کـه     و همیشه چنین به نظر مـی  کندویران ، کنونیندگی هاي ز را از تجربه

  کند.   ما را تهدید می

شود یک بـار و   سؤال اینست که:  آیا این دشمن آخرین که مرگ نامیده می

  چه مفهومی دارد؟  یانبراي همیشه شکست خورده است، و مرگ براي مسیح

توجـه بـه    اجازه بدهید مطلب خود را با بررسی کوتاهی از ایـن سـؤال بـا   

اي از رساالت پولس رسول و از جمله رساله او به رومیان باب پنجم آیـه   پاره

  ، شروع کنم. 12

وسـاطت یـک آدم گنـاه داخـل       بـه لهذا همچنان کـه  «گوید:  پولس رسول می

جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه مردم طاري گشـت، از  

بـود، لکـن    قبل از شریعت، گناه در جهـان مـی   گردند. زیرا که آنجا که همه گناه

شود در جـائی کـه شـریعت نیسـت، بلکـه از آدم تـا موسـی         محسوب نمی گناه

  کند.  در اینجا پولس اشاره به آدم در باغ عدن می»  داشت. تسلط می

  

این قضیه قابل توجه است. پولس در اینجا یک نقطـه مهـم الهیـاتی را بیـان     

موسی گناه بود، آیا قبل از شریعت گناه وجـود   از قبل آیا«گوید:  کند. او می می

بله قبل از شریعت که به وسیله موسـی آورده  « :دهد و خود پاسخ می» داشت؟

  .» اشتشد، گناه وجود د

کند؟ او گفت:  فهمیم؟ پولس راجع به چه چیزي صحبت می چگونه این را می

ه است، چونکه جهـان  دانیم که قبل از آمدن موسی، قانونی در جهان بود ما می«

بوده است. توجه کنید کـه  »  مرگ«و آن قانون »  پیش از موسی هم بوده است.

ون شریعت گناه نبوده است. زیرا گناه درتعریـف یعنـی تجـاوز از    دگفته شده ب

وجود داشته باشد. و از آنجا کـه   ستهتوان ون گناه، مرگی هم نمیدشریعت، و ب

گناه هم بوده است، و اگر گناه  هـم بـوده    کند که مرگ بوده است، این ثابت می

آن شـریعت    کنـد کـه شـریعتی هـم بـوده اسـت. و پـولس از        است این ثابت می

  کند که خدا از آغاز از درون بر انسان، آشکا رنمود.  صحبت می
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گوید که این مشکل، این دشـمن، ایـن مـرگ بـه عنـوان نتیجـه        اما پولس می

تفکـر   در رابطـه بـا ایـن موضـوع بـین      مستقیم گناه به جهان آمده است. حـال 

ی وجـود دارد. سکوالریسـم مـرگ را تمثیـل     ئهـا  مسیحی و سکوالریسم تضاد

تفکر مسیحی مرگ را بخشی از حالیکه  در ،داند اي از نظم طبیعی امور می ساده

داند، نه وضعیت اولیه او ـ یعنی مرگ بـه عنـوان داوري     سقوط ذاتی انسان می

شکنی بوده است ـ کسی که گناه   غاز گناه به مفهوم قانوندر آ .خدا بر گناه آمد

روزي کـه از آن (درخـت ممنـوع)    «میرد ـ و خدا بـه آدم و حـوا گفـت:      کند، می

  » 1خوردي هر آینه خواهی مرد.

خواسـت آدم و حـوا را بـه مـرگ روحـانی       فقط نمـی  ،وقتی خدا چنین گفت

در باغ عدن از قانون خدا  تهدید کند. پس بدیهی است که آن روز که آدم و حوا

عدول نمودند، از نظر روحانی مردند. آنها جسماً نمردند، بنابراین ممکـن اسـت   

پس اینکه خدا گفته است اگر از این درخت بخوري خواهی مرد، « کسی بپرسد: 

  » چه معنی دارد؟

مفهومش اینست که اگر از آن بخوري خواهی مرد ـ ولـی نـه فقـط روحـاً،      

خطار چنین بود. جریمه چنین بود. ولی آدم و حـوا وقتـی گنـاه    بلکه جسمانی. ا

شود که خدا دروغگو است، بلکه دلیـل   کردند، بالفاصله نمردند، و این دلیل نمی

این حقّ را بـراي   در ضمن کند و اینست که خدا همیشه پیامدگناه را گوشزد می

آدم و حـقّ   بهو آنچنانکه  ،ود محفوظ کرده است که با ما رحیم و مشفق باشد

حوا رحمت آورد و به آنها اجازه داد قبل از اینکه جریمه گناه خود را بپردازنـد  

  براي مدتی در این جهان زندگی کنند. 

هر کسی در این جهان گناهکار است و هر کسی در این جهـان محکـوم بـه    

مرگ است و هر کسی در این  جهان در صف مرگ ایستاده است و ایـن بـدین   

ما انسان هستیم. ما در انتظار فرود آمدن چکش داور هستیم  تا سبب است که 
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  مان مرگ ما را صادر کند.  فر

به هر حال از دیدگاه مسیحیت مرگ دیگر جریمـه بـراي گناهـان محسـوب     

چونکه جریمه گناه توسط مسـیح پرداخـت شـده اسـت. اینـک مـرگ        ،شود نمی

اي براي عبور از  دروازه ۀمفهوم مهم و متفاوتی دارد. اینک مرگ براي ما بمنزل

  این جهان و ورود به جهان آینده است.  

اینک بیائید نگاهی به بیانات پولس رسول در رساله بـه فیلپیـان بیانـدازیم.    

دانم که به نجات مـن خواهـد    زیرا می«گوید:  می 19پولس در باب اول و از آیه 

انتظار و امید  انجامید به وسیله دعاي شما و تأیید روح عیسی مسیح، بر حسب

من که در هیچ چیز خجالـت نخـواهم کشـید، بلکـه در کمـال دلیـري چنـان کـه         

همیشه االن نیز مسیح در بدن من جالل خواهد یافت، خـواه در حیـات و خـواه    

در موت. زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفـع. ولـیکن اگـر زیسـتن در     

اختیـار کـنم. زیـرا کـه در      دانم کـدام را  جسم، همان ثمر کار من است، پس نمی

میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکـه خـواهش دارم کـه رحلـت کـنم و بـا       

تر  مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است. لیکن در جسم ماندن براي شما الزم

  »است.

کـنم جـداي از    کنـد. مـن فکـر نمـی     رسول با این سخنان دنیا را وارونه مـی 

اي باشد. منظـورم اینسـت    العاده چیز فوق  عیسی مسیح زندگی براي مسیحیان

ل نمود، کنیم، آنچه که در زندگی تحم که وقتی ما به هدف زندگی پولس نگاه می

توانیـد   مـی نمطلقاً اعجاب انگیز بود و شـما   ،ل شدهر رنجی که در زندگی متحم

کسی را بیابید که چون پـولس رسـول ایـن چنـین سـودا زده و ایـن چنـین بـا         

واقعیت حیات جاودانی سخن بگوید. او هر لحظـه جـان خـود را در    اطمینان از 

ام، مسـیح را خـدمت    مادام کـه مـن زنـده   «گفت:  داد و می معرض خطر قرار می

  »  کنم و اگر بمیرم، چه بهتر!  براي من مفهوم مرگ و زندگی مسیح است. می

بینیم که یکـی از عزیـزان خـود را از دسـت داده اسـت،       هر گاه کسی را می

 زدر مصیبت از دست دادن عزی«گوییم:  فرستیم و می راي او کارت تسلیت میب
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میـرد، در حقیقـت چیـزي را از     ان ما مـی زو وقتی کسی از عزی»  شما شریکیم.

دهیم، شکّی در این مورد نیست. ولـی بـه خـاطر داشـته باشـید آنهـا        دست می

احیـاء آنهـا   از دست دادن آنهـا نیسـت، بلکـه     ۀمسیحی هستند، مرگ آنها بمنزل

  است. جنبه مثبت مرگ  همین است. 

نویسـد:   کند، وقتـی کـه مـی    پولس در این قسمت این مورد را تأیید میاینک 

خت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم کـه رحلـت   سزیرا که در میان این دو «

. لـیکن در جسـم مانـدن بـراي     تکنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر اس

بنابراین پولس در مقابل ایـن مسـئله پیچیـده قـرار گرفتـه      »  ت.تر اس شما الزم

کـنم؛ مـن    ها فکر می اندیشم، به کلیسا من به رسالت خودم می«گوید:  است و می

کاري بر عهده دارم که باید انجام بدهم و آن کمک بـه شـما در جهـت رشـد و     

اهم بـه  خو خواهم در این مبارزه عقب نشینی کنم. من می بالندگی است. من نمی

مبارزه ادامه دهم تا شما را در وطن آسمانی خود مشـاهده کـنم. مـن اشـتیاق     

کنم بودن مـن بـراي شـما     زیادي براي ادامه این رسالت زمینی دارم و فکر می

ام و دچـار   راهـی قـرار گرفتـه   دومن بر سر «گوید:  می از سوئی و» بهتر است.

شما باشم و شـما را کمـک     خواهم با ام. از یک سو واقعاً می مشکل بزرگی شده

ــ  » تـوانم منتظـر باشـم.    کنم و از سوي دیگر قلب من در آسمان اسـت، و نمـی  

دانم کدام را اختیار کنم، چونکه خواهش دارم که رحلـت کـنم و بـا مسـیح      نمی«

  » باشم، زیرا که این بسیار بهتر است.

  

ی و نگاه ما به تفاوت بین زندگی و مرگ بیشتر بر اساس تفاوت بـین خـوب  

بدي است. ولی نگاه پولس این گونـه نبـود. او تفـاوت بـین زنـدگی و مـرگ را،       

بینیـد، منظـورم    دانست. شما زندگی را زیبا مـی  تر می تفاوت بین خوب و خوب

  بینید.   اینست که با وجود دردهاي زیاد در زندگی، باز هم زندگی را زیبا می

دان پایـه از رنـج و درد   بینیم که ب در این جهان بعضی اوقات کسانی را می

دهند، ولی بیشتر ما ها علیـرغم   رسند که واقعاً مرگ را بر زندگی ترجیح می می
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هـا کـه هـر     ها و بـدبختی  ها و نا امیدي ها و دل شکستن ها و اشک دردها و رنج

خـواهیم  زنـده بمـانیم.     کننـد، بـاز هـم مـی     روزه در این زندگی بـه مـا رو مـی   

خـواهیم سرسـختانه    ن لذت زندگی است. حسی که میخواهیم ادامه دهیم. ای  می

به زندگی ادامه دهیم. این لذت زنـدگی اسـت.  زیـرا حتّـی بـا وجـود دردهـا و        

انگیز و با شکوهی است. یک چیز  ها، زندگی چیز اعجاب بیچارگی ها  و ناامیدي

  غیر قابل توصیف است. 

قه به زنده بودن فقط به این بیندیشید که زنده بودن یعنی چه. براي چند دقی

زیرا که مـرا زیسـتن مسـیح    «گوید:  و نفس کشیدن بیندیشید. پولس رسول می

اینجا بهتر است ـ ولی رحلت کردن من و با مسیح بـودن تنهـا     ناست ـ بودن م 

» تـرین اسـت.   تر نیست، بلکه تفاوت بین خوب و خوب تفاوت بین خوب و خوب

که بمیرند زیرا که  اینست بهترت براي مسیحیان از نظر کمی کهمنظورم اینست 

پس از مرگ با مسیح خواهیم بود. این یک امید واهی نیسـت بلکـه    ما بالفاصله

    ل شـده  امیدي است که توسط قیام مسیح از مردگـان در تـاریخ تأییـد و مسـج

  .  ه استمورد ي که پولس با چشمان خود آن را دید و است

گرم و امیدوار نیسـتیم اینسـت   حاال علّت اینکه ما به اندازه پولس جسور، دل

لـه پـولس   ایـم. هـیچ شـکّی در مخی    که با چشمان خود آنچه را که او دید، ندیده

فتنش به آسمان نـزد او وجـود نداشـت. او ایـن را     ردرباره مسیح قیام کرده و 

کـنم، چونکـه بـرایم مهـم      من در این جهان خطر را استقبال می«دانست و گفت: 

آید، آنچه که مهم است اینست که مـن بـه آسـمان     ینیست چه بر سر این بدن م

  » به خانه خود. ،روم می

بـا آن   اینک اولین سؤالی که در مباحث آخرتی در رابطـه بـا مسـئله مـرگ    

افتـد؟ آنچنانکـه کتـاب     میریم چه اتفاقی می یم اینست که وقتی میوش مواجه می

موردي به نـام  دهد، موردي به نام مرگ وجود دارد و همچنین  مقدس تعلیم می

 من ایمان دارم به قیامـت ابـدان  « گوییم: ما می رسوالن آخر. دراعتقاد نامه قیامت

ها ایمان داریم، منظور  قیامت و رستاخیز بدن گوئیم که به و وقتی، می.» ها) (بدن
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رستاخیز بدن عیسی نیست ـ البته آن را  قبـول داریـم ـ امـا       ما باور و ایمان به

در اعتقادنامـۀ رسـوالن یعنـی اینکـه بـه رسـتاخیز       » انقیامـت ابـد  «اشاره بـه  

میرنـد و   مـی ا هاي م خودمان از مردگان ایمان داریم. ما ایمان داریم گرچه بدن

ممکن است توسط بمب قطعه قطعه شوند یا در آتش بسوزند و یا در سوراخی 

هـا، خواهنـد برخاسـت ـ آن روز کـه       ستخوانا در زمین دفن شوند، روزي این

همان بدنی که دفن شـده بـود، از قبـر برخاسـت ـ گرچـه همـان بـدن          مسیح با

بیرون آمد ولی آن بدن یک بدن جالل یافته و اصالح شده بود. بدنی بود که از 

اول قرنتیـان   رسـالۀ  فانی به باقی تبدیل شده بـود. بنـابراین در بـاب پـانزدهم    

ت، او گوید که، همان طوري که عیسـی بـا بـدن تـازه برخاسـ      پولس رسول می

هاي خود از مرگ قیام  خیزند، و ما هم با بدن نوبر کسانی بود که از مرگ برمی

خیزند و  مردگان چگونه برمی”اگر کسی گوید: «گوید، بدانید:  خواهیم کرد. و می

دانم آیـا بـا همـین مـوي سـپید در       من نمی» دانم. من نمی“ آیند؟ به کدام بدن می

ر بهشت آدم چاقی خواهم بود ـ امیـدوارم   دانم آیا د بهشت خواهم بود، من نمی

دانـم شـما شـبیه     دانم شبیه چه خواهم بود و من نمـی  که چاق نباشم و من نمی

دانم یـک نـوع بـدن قابـل درك خـواهیم داشـت و        چه خواهید بود، بلکه فقط می

گـردیم. مـا داراي    هاي سرگردان دوربـر خـود نمـی    دانم که به صورت روح می

واهیم بود، چونکه این وعـدة آخـرین اسـت. بنـابراین     بدنهائی قابل تشخیص خ

  هاي جالل یافته است. بهترین وضعیت در آینده بدن

زیستن در جسم امروزه و در این جهان خوب است ولـی خـوبترین یعنـی    

ترین  ترازخوب درجه پائینزیستن دریک بدن جالل یافته در وضعیت فرجامین. 

  گوییم.  می»  Intermediate state«هم آن چیزي است که در الهیات آن را 

Intermediate state  هاي مـا  یعنی نوعی زندگی، بین مرگ ما و رستاخیز بدن.  

شـود و روح مـن مسـتقیماً و     میرم، بـدن مـن دفـن مـی     فرضاً  وقتی که من می

بهتـر از   حالـت رود، که ایـن   بالفاصله به آسمان و به حضور عیسی مسیح می

  کنم.   جهان میاست که اکنون در  یزیست
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ولی در آن حالت من یک روح بدون جسـم هسـتم. ولـی بهتـرین وضـعیت      

شـود،   در آن دم که ملکوت مسـیح برقـرار مـی    ـ  پیوندد ممکن، بعداً به وقوع می

  . شود میگیرد که فاسد نشدنی و جالل یافته  روح من جسم دیگري به خود می

گوینـد   د الحـادي مـی  اي عقایـ  ولی نکته در اینجاست که آن طوري که پـاره 

شـویم و آنجاسـت کـه مـا در      میـریم، وارد مرحلـه عـذاب مـی     وقتی که ما مـی 

وضعیت بالتکلیفی و عدم آگاهی شخصـی و بـی خبـر از گذشـت زمـان قـرار       

مانیم تا زمان رستاخیز عظیم برسد. ولـی   گیریم و در این وضعیت باقی می می

. شاید از عدم این ارتباط آگاه در این مرحله هیچ گونه ارتباطی با مسیح نداریم

دیدگاه کتاب مقـدس مبنـی   حالیکه  ولی این عدم ارتباط وجود دارد.  در منباشی

شود، بنابراین  اي ایجاد نمی بر اینست که در هستی انسان و آگاهی انسان وقفه

میرید، ممکن است از مردن خود آگاه باشید زیرا که  در همان لحظه که شما می

دهید و آگاهید، ولی این ادامه زندگی در حضور عیسی  دامه میبه هستی خود ا

  که براي ایمانداران مقرّرشده است.  مسیح وخدا است واین آتیه پرشکوهی است

ام، من قصد ندارم که بمیرم، مـن   بنابراین من به زندگی جاوید چشم دوخته

و بـا  خواهم به زندگی متحول شده ولی بیولوژیکی خود خارج از ایـن بـدن    می

حـس  «دانید! همسرم دیـروز بـه مـن گفـت:     بدنی جالل یافته ادامه دهم، ولی می

علتش اینست که این حـس در فکـر   «من به او گفتم: » ام؟ ساله شده هلکنم چ می

 .جسم خارجی است توست. در ضمیر توست. آن خویشتن  خویشی که در این

خـارج از خـودت    کنـی؟ تـو   کنی و کجا زندگی می دانی چند سال عمر می آیا می

کنی و  کنی، در روح خودت زندگی می کنی، در فکر خودت زندگی می زندگی می

آن آگاهی شخصی ادامه دارد، و ایـن بـار در   »  کنی. در جان خودت زندگی می

  یک وضعیت واالتر زیرا که مرگ به منزله حضور آنی نزد خدا است. 

ن پیـروزي در مـرگش   دانید با ایـ  بنابراین مشکل بزرگ پولس آنچنانکه می

توانست به سر منزل مقصود برسد و بـودن   پاسخ داده شده بود، جائی که  می

  با مسیح را تجربه کند. 



  

  چهل و هفتمگفتار 

  رستاخیز مردگان

م بـه  یخـواه  ها در رابطه با مباحث آخرتی، امـروز مـی  گفتاردر این سلسله 

 مهم است کـه مـا در  کنم بسیار  موضوع رستاخیز مردگان بپردازیم، و فکر می

»  رسـتاخیز  Resurrection =«را بفهمـیم. کلمـه   » رستاخیز«گام اول مفهوم واقعی 

  » برخاستن مجدد.«شود  مشتق از یک واژه یونانی است که معنی لفظی آن می

این مسئله بـه ایـن دلیـل بسـیار     خواهیم بدانیم اهمیت آن چیست؟  اینک می

چنین فکر کنیم که انتظـار آینـده مـا از     مهم است که: غالب اوقات دوست داریم

ادامه وجود یا زندگی پس از مرگ است و بدین سبب ۀ رستاخیز، بسادگی نشان

بـدن  حالیکـه   در ،رود یم که روح با آگاهی در حضور خدا به آسمان میئگو می

رود. ولی وقتی که ما دربـاره رسـتاخیز یـا     از بین میو شود  در قبر تجزیه می

کنـیم کـه از دل    صـحبت مـی   یکنیم، از برخاستن صحبت می برخاستن از خاك

گیرد، از آنچه که فاسد شده است و از بین رفتـه اسـت، یعنـی     خاك صورت می

  از بدن.  

پیش راجع به عروج آنی صـحبت کـردم، ایـن مسـئله از      در گفتارآنچنانکه 

بوده تأکید و تأیید کلیسا  مورد قرن اول میالدي و از طریق اعتقادنامه رسوالن

در زبـان التـین،     Resurrection carnisها ایمان داریـم ـ    است. ما به رستاخیز بدن

رستاخیز جسمانی مسـیح نیسـت، بلکـه تأییـد و بـاور رسـتاخیز       بر تنها تأکید 

هـاي   جسمی مردم او است. و البته این موردي است که در بسـیاري از قسـمت  

ه رومیان باب هشتم آیه نهم کالم خدا بدان اشاره شده است. در رساله پولس ب

لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگـاه روح خـدا در   «خوانیم:  چنین می
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شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وي از آن او نیست. و اگر 

مسیح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت، 

عیسی را از مردگـان برخیزانیـد در شـما سـاکن      حیات است. و اگر روح او که

هـاي فـانی شـما را نیـز زنـده       باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدن

  » خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.

برخی به این آیا ت نگـاه   :شود اینک یک ابهام کوچک در این بخش دیده می

در رابطه با رستاخیز عبـارت اسـت از    گویند که تعلیمات عهد جدید کرده و می

درونی ما، و همچنـین رسـتاخیز    تنو مولود شدن شخصیسر شدن و یا از  نو

ما از ملکوت تاریکی به ملکوت نور، از مرگ روحانی به زندگی روحـانی. اینـک   

گوید که این رستاخیز، رستاخیزي است از مرگ  بینیم که پولس در اینجا می می

گوید که همـان روحـی کـه مسـیح را از مردگـان       ه و میداروحانی، ولی ادامه د

هاي فـانی مـا را از مردگـان برخیزانـد. و ایـن       تواند بدن برخیزانید همچنین می

دهـد، مخصوصـاً    است که پولس رسول بارها و بارهـا آن را تعلـیم مـی    یاصل

کند در بین آدم و مسیح به عنوان آدم آخر یا آدم تـازه.   اي می وقتی که مقایسه

آنچنانکه براي اولین بار مرگ از طریق آدم اول به جهان آمد، همچنان غلبه بـر  

مرگ پـی آمـد رسـالت آدم دوم اسـت و پـولس ایـن مـورد را پیامـد مسـتقیم          

بیند. رستاخیز مسیح از مردگان از دیدگاه عهـد   رستاخیز مسیح از مردگان می

 .ین در میان آن وقایعاي است اول جدید نه یک واقعه منحصر به فرد، بلکه واقعه

  اند.  مسیح نوبر مردگانی شد که از مرگ برخاسته

خواهیم به ابهام دیگري بپردازیم. گفتم که عیسی اولین کسی بـود   اینک می

یق هم مورد آن تتند نروید، در عهد ع«گویید:  که از مردگان برخاست و شما می

یائی را کـه  نع بیت زن مشاهده شده است و عیسی خودش خواهر زاده آن بیوه

ایلعازر نام داشت وقتی که مرده بود،  زنده کرد.  همچنین دختر یایرس را نیـز  

که مسیح اولین کسی است که از مردگان قیام  مگوی می منپس چرا  »زنده کرد.

هاي دیگري از رستاخیز مردگان در عهد جدیـد و قبـل از    نمونهحالیکه  کرد، در

نـه مـن، بلکـه پـولس بـدین دلیـل        ،؟ خـوب دررستاخیز او از مردگان، وجود دا

انـد، در نهایـت آنهـا     تّی گرچه کسان دیگري مرده بوده و زنده شدهح :گوید می

بازگشـت  از اند. رستاخیز جسمانی مسیح از مردگان چیزي فراتـر   مجدداً مرده
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 ت آن در تبدیل هیئت مهم جسـمانیـا  ییک شخص مرده به زندگی بود،  و اهمی 

هـا و   بر قرار داشت. این مورد خود ممکن است موجـب بحـث  بدنی بود که در ق

خواهم به دو مورد در رابطـه بـا رسـتاخیز     ، ولی میشودهاي فراوانی  بررسی

هست در بین بـدنی کـه در   ) یک وابستگی 1مسیح اشاره کنم و آنها عبارتند از 

کـه  توانیم بگـوئیم   موجب آن می گور دفن شد و بدنی که از گور برخاست، و به

مان بدنی که مدفون شد، همان بدنی بود که از مردگـان برخاسـت. ولـی ایـن     ه

کنـد ـ یعنـی در آن     رس هم مصداق پیـدا مـی  ی ر و دختر یازلعایمورد در باره ا

ها هم نوعی ارتباط بین بـدن مـرده و بـدنی کـه زنـده شـده، وجـود         زنده شدن

  داشت.  

خـواهیم فـرق بـین      ) مورد بعد که باید بدان توجه کنیم اینست که اگر مـی 2

ها پیدا کنیم، اینست که عنصري از عدم » رستاخیز«رستاخیز مسیح را با سایر 

ارتباط بین جسم مرده شده و زنده شده در رستاخیز مسیح وجود دارد که در 

شود ـ اگر چه بدن، همان بدن اسـت ـ منظـور      ها مشاهده نمی»رستاخیز«سایر 

ستاخیزش برخاسـت ، مشـمول یـک    بدن مسیح است ـ ولی آن بدن وقتی در ر 

اي و  انگیزي شده است. آن، همان بدن است ولی با تحوالتی ریشه تحول اعجاب

  آن تحوالت موجب یک بدن جالل یافته گردید. 

نکته نظر پولس رسـول     بهتر موضوع، بیائید با هم  حال براي بررسی دقیق

اه کنیم. قبل از هـر چیـز   به این موضوع در رساله اول قرنتیان باب پانزدهم، نگ

ل قرنتیان، پولس دفاعیه مهم خـود را از رسـتاخیز   در فصل پانزدهم رساله او

کند. او با کسانی که عموماً راجـع بـه رسـتاخیز شـک دارنـد و       مسیح اعالم می

با روشی کالسـیک از مباحثـه کـه     ،گویند برخاستن از مردگان وجود ندارد می

شـد ـ    نامیـده مـی  »  ad hominem«یـک  کتود و دیالدر بین فالسفه یونان متداول ب

ملـه  حبـافی و  فلسـفه  یکی نـه براسـاس  کتـ ایـن شـیوه دیـال    شـود   ارد بحث میو

 Reductio ad«کـه اصـطالحاً    1حریف، بلکه روشی بود ابداع شده توسط زنون به

absurdum mode  «شـد. در ایـن روش شـما ابتـدا بـا منطقـی پنداشـتن         نامیده می

                                                      

  قبل از میالد 256ـ336وف یونانی بانی مکتب رواقی در آتن فیلس .1
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کنید  دهید راجع به آن بحث می شوید و نشان می وارد گفتگو میفرضیه حریف 

ر بر گدهیدکه ا تا به نتیجه منطقی برسید و بدین ترتیب به طرف مقابل نشان می

  گیري کامالً بی معنی است.  فرضیه غیر منطقی خود اصرار بورزد نتیجه

این یک روش است و پولس در رسـاله اول قرنتیـان بـاب پـانزدهم از ایـن      

کوشد که بر اساس داللت منطقی ثابت  اصل استفاده کرده است. او در اینجا می

امـا اگـر   «گویـد:   از مردگان وجود ندارد. و مـی  اي بنام برخاستن کند که مسئله

اگر شـما بـا نفـی عمـومی      .»مردگان راقیامت نیست، مسیح نیز برنخاسته است

ید کنید، این اقدام یعنـی  توانید مورد خاصی را تأی مسئله مقابل هستید، پس نمی

گوید اگر رسـتاخیز در کـار    گیري منطقی. بنابراین پولس می نقض قانون نتیجه

  نیست پس مسیح برنخاسته است. 

بسیار خوب اجازه دهید دالیل آن را بگویم. اگـر عیسـی برنخاسـته اسـت،     

دهید. شـما   پس شما هنوز در گناه خود باقی هستید و به خدا شهادت دروغ می

رویـد و شـهادت    دهید، چونکه به اطراف و اکنـاف مـی   شهادت کذب می هوهیبه 

دهید که خدا عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید. سـپس پـولس بـه بیـان      می

به رستاخیز عیسـی مسـیح    تادهد که  دهد و نشان می ه گفتار خود  ادامه میلّاد

ه نشـان دهـد   کوشـد کـ   توانید مسیحی باشـید. او مـی   ایمان نداشته باشید، نمی

مفهوم رستاخیز مطلقاً یک مورد مرکزي و حیاتی از ایمان رسالتی است. و من 

کنـیم کـه    اي زنـدگی مـی   مـا در دوره  کـه  در یک پرانتز بگویم علّـت آن اینسـت  

تـوانیم یـک مسـیحیت     اند که ما می بسیاري از الهیات دانان به این نتیجه رسیده

ن مـوارد روحـانی کـه ضـمیمه آن اسـت       انکه به ای کمرنگ را  داشته باشیم، بی

  نظیر مرگ و رستاخیز مسیح و ... و ... . يبپردازیم، موارد

، از باب پانزدهم رساله به قرنتیان تفسیري دارد کـه  1بالت من فلدرو مثالً

او درایـن   .ام ترین تفسیري است که من دیده عیب از نظر قواعد دستور زبان، بی

ن پولس پرداخته و در آخر تفسیر خود را با ی به تشریح سخنانتفسیر به روش

اینست آنچـه کـه پـولس در اینجـا     «گیري به پایان رسانیده است که :  این نتیجه

منظورم اینسـت کـه بالـت مـن هـم از      » گوید. دهد، اما البته درست نمی تعلیم می

                                                      

1- Rudolf Bultmann 
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گیري بسیاري از کلیساهاي معاصر که شهادات رسـوالن را   تکرار وبیان نتیجه

  ائی نداشت. بندارند، اپ با اهمیت رستاخیز دروغ می در رابطه

تواننـد مسـیحی    توانم بگویم، و آن اینکه مـردم نمـی   اینک، فقط یک چیز می

آنهـا دیگـر در زمـره     .آنکه به رستاخیز مسیح ایمـان نداشـته باشـند    باشند بی

س و اصل مسیحیت هستند، وارتباطی با پیام کتاب مقدندارند،  تمذهب مسیحی

عـاي مسـیحی بـودن آنـان صـادقانه نیسـت. اگـر مـا معنـی          به اعتقاد مـن اد و 

اگر رستاخیز نباشـد،  «گوید:  هاي پولس را به درستی فهمیده باشیم، او می گفته

هاي بیچاره و قابل ترحمی هسـتیم کـه    ایمان مسیحی هم نیست، و ما دیگر آدم

  »قیقت ندارد.ایم که ح اعتماد و ایمان وامید خود را بر چیزي بنا نهاده

خواهم بگویم که پولس ـ آنچنانکه در بررسی فرضیه رستاخیز  همچنین می

کردم ـ دعوي خود را مبنی بر حقانیت رستاخیز مسـیح    يدر عهد عتیق یادآور

  گیري از پیامدهاي منفی عدم رستاخیز، بنا نهاد.  بر اساس نتیجه

یح برنخاسـته  اگـر مسـ   ،گفـت  در این مورد بیشتر فکر کنید. اگر پولس مـی 

وقتی  .خیزد ه بگوئیم کسی از مردگان برمیکاست، هیچ دلیلی دراختیار نداریم 

اید. و کسی که بمیرد از بین رفته اسـت، و مـا در یـک جهـان      شما بمیرید، مرده

کنیم که با بیهودگی و بدون یک اهمیت نهائی در فرضـیۀ مـرگ،    پوچ زندگی می

اوه ... اگـر نتیجـه    ،گفت اگر می یا کرد، و مسئله فرق می ،یملول میدوروبر خود 

کنیم که مرگ پایان همه چیز اسـت، آن وقـت    چنین است و اگر ما چنین فکر می

شود، پس براي آرامش فکر بهتـر اسـت بـه زنـدگی      زندگی خیلی وحشتناك می

پس از مرگ اعتقاد داشته باشیم. ولی پولس چنین سخنانی نگفت. او نگفـت کـه   

صرفاً به خاطر اینکه فکرمـان آسـوده    ،ز ایمان داشته باشیمما باید به رستاخی

گوید که اینک مسیح از مردگان قیام کرده است و سـپس بـه بیـان     باشد. او می

کند که مسیح را بعد از  اشاره به پانصد نفري می و پردازد شهادات رسوالن می

توجه کنید! گویم،  دارم به شما می«گوید:  گیري نهائی می مرگ دیدند و در نتیجه

» ام. را با چشـمان خـود دیـده   قیام کرده مسیح  من قیامتی وجود دارد، زیرا که

خـواهیم بـدانیم    به رستاخیز مسیح نیسـت، بلکـه مـی    نپرداخت ما مسئله امروز

گوید چونکـه مسـیح از مردگـان     ه ارتباطی با ما دارد. پولس میچرستاخیز او 

پس او به عنوان نخسـت زاده و   برخاسته است و بدنی جالل یافته گرفته است،
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و آنچه که خـدا  » 1دران بسیار باشد.انخست زاده از بر«ر برخاسته است تا بنو

  دهد.  براي او انجام داد، وعده داد که در مورد تمام مسیحیان انجام می

اول قرنتیان بیشتر توجـه خـود را    رساله در فصل پانزدهم پولس بنابراین

 چنانچـه در آدم همـه  «گویـد:   ا نموده است و میه  مفهوم رستاخیز مبمعطوف 

میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. لیکن هر کـس بـه رتبـه خـود،      می

باشـند. بعـد    مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می

از آن انتها است وقتی که ملکوت را به خدا و پدر بسپارد. و در آن زمان تمـام  

را نابود خواهد گردانید. زیرا مـادامی کـه همیشـه     و قوت و تمام قدرتریاست 

و سـپس ادامـه   » بایـد او سـلطنت بنمایـد.    دشمنان را زیر پاي خـود ننهـد، مـی   

مردگـان چگونـه بـر    «گـویم ـ    را مـی  35ــ آیـه   » اما اگر کسـی گویـد  «دهد:  می

ما شـبیه چـه   به کالمی دیگر بدن برخاسته » آیند؟  خیزند و به کدام بدن می می

ایـد. مقدسـین در آسـمان و در     خواهد بود؟ من مطمئنم در این مورد فکر کـرده 

شوند؟  آیا من چـاق خـواهم بـود؟ پیـر      رستاخیز نهایی به چه شکلی ظاهر می

ام؟   خواهم بود؟ طاس خواهم بود؟ آیا من در همان سنی خواهم بود کـه مـرده  

روند چـه بگـوئیم؟ آیـا همیشـه      میرند و به آسمان می در مورد کودکانی که می

مانند؟ ما شبیه چه خواهیم بود؟ چه نوع بدنی خـواهیم   مثل یک کودك باقی می

  داشت؟  

کاري زنده  آنچه تو می«حاال پاسخ سؤاالت خود را از زبان پولس بشنوید: 

 کـه  نـه آن جسـمی خواهـد شـد     ،کـاري  جز آنکه بمیـرد. و آنچـه مـی    گردد نمی

هاي دیگر. لیکن خدا بر  مجرد خواه از گندم و یا از دانههاي  کاري ، بلکه دانه می

هـا جسـم خـودش     دهد و به هر یکی از تخم حسب اراده خود، آن را جسمی می

بینم که بسیار جذّاب است. او بـراي   اینک من در سخنان پولس موردي می» را.

ی است چونکه بالجپرداخته است و این مورد ماهیت یک نتیجه گیري به ذات و 

بیه دیالکتیکی است که افالطون باسقراط داشت، آنجا که افالطون به مقایسـه  ش

طوري کـه در دنیـاي طبیعـی اگـر بخواهیـد گلـی یـا         دانه پرداخت ـ یعنی همان 
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پـیش از آنکـه دانـه     و ن بکاریدیاي را پرورش دهید، باید دانه آن را در زم میوه

کند و قبل از اینکـه یـک    ثمري به بار آورد الزم است که فاسد شود. باید ریشه

  زنده را بدهد، بمیرد.  ةثمر

آن دانـه   ماننداست ولی محصول نهائی آن،   اید اینک مرده اي که کاشته دانه

اید  اي بدست اوردن درخت ماگنولیا یا درخت دیگر کاشتهراي ب نیست. شما دانه

متفـاوت  ایـد   اي کـه در زمـین کاشـته    آید کامالً با دانه ولی آنچه که به دست می

گوید، ما نیز چنین هستیم. این بدن ماننـد   است و بدین جهت است که پولس می

میـرد   رود. ما باید بمیریم، ولی وقتی که این جسم مـی  بذري در داخل زمین می

شود، تداومی موجود است، درسـت مثـل    دهد و عوض می آنگاه تغییر شکل می

ن بذر جسم ما و جسم نهائی همان تداومی که بین دانه و گل وجود دارد، اما بی

  ما در آسمان عدم پیوستگی مهمی وجود خواهد داشت. 

توانم در مورد جسم نهائی ما در آسمان بـه شـما بگـویم     اینک آنچه که می

به نوعی شبیه بدن انسـانی اسـت و    - جسم انسانی است، ،اینست که آن جسم

  شود.  به عنوان بدن انسانی تشخیص داده می

ز مردگان برخاست و خود را نشان داد مـوارد مرمـوزي   وقتی که عیسی ا

دیدنـد، بالفاصـله او را    اتّفاق افتـاد. ایـن طـور نبـود کـه کسـانی کـه او را مـی        

زدنـد. مـا    کنـیم کـه در جـاده عمـواس قـدم مـی       ما به کسانی فکر می .دنبشناس

خـدا چشـمان آنهـا را     این بود کـه  ،دندانیم علّت اینکه آنها مسیح را نشناخت نمی

ایم که وقتی عیسی بـر مـریم     بسته بود که مسیح را تشخیص ندهند؟ ما خوانده

 مسـیح  مجدلیه ظاهر شـدو او را صـدا زد، مـریم هراسـان شـد و ترسـید، امـا       

 د، جمع شـده بودنـ  »اطاق طبقه باال«درست همزمان خود را به شاگردان که در 

  ند. هایش بالفاصله او را شناخت آنها با توجه به زخم ،ظاهر ساخت

 مـا  ؟شـود، امـا تـا چـه انـدازه      بنابراین، یک دگرگـونی در اینجـا دیـده مـی    

دانیم بدنی که عیسی با آن در اطـاق طبقـه بـاال     دانیم!  در واقع ما حتّی نمی نمی

اش بود، یا هنوز دگرگونی در آن ادامه  ظاهر شد، در وضعیت نهائی جالل یافته

مرا لمس مکن، زیـرا کـه   « طر دارید؟ داشت. گفته معما گونه او را با مریم به خا
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  »1ام. هنوز نزد پدر خود باال نرفته

اي رمـزي اسـت،    اشـاره کـه آن  زننـد   حدس می یۀ فوقاي با توجه به آ عده

» من هنوز در مرحله دگرگونی دربدن جالل یافته خـود هسـتم.  «مبنی بر اینکه: 

  هر حال این هم قابل تحقیق و بررسی است.  ولی به

ت هاي فکري کـه در قالـب انسـانی    یم فرض کنیم که تمام استعدادتوان  ما می

منـد خـواهیم بـود ـ یعنـی در آن صـورت هـم         بهره هاآن ازداریم در بدن جدید 

متفکر هستیم و اندیشمند ـ مـا داراي تفکـر ارادي، اراده و تظـاهر و نظـایر آن      

 ثر مرگ ازخواهیم بود. ولی تفاوت بنیانی دراینست که آن بدن جدید دیگر در ا

خواهـد   چونکـه پـولس مـی    ،ین نخواهد رفت. اینک در اینجا باید مواظب باشیمب

هاي جاودانی شکوفا  کاریم، با بدن هاي فانی را می بگوید در همان لحظه که بدن

شویم.  دقت کنید ـ یعنی ما درآسـمان جاودانـه هسـتیم و ایـن بـدین جهـت         می

ارواح «ونانی هست مبنـی بـر اینکـه:    یک عقیده ی .نیست که ذاتاً جاودانه هستیم

یعنی ارواح داراي ظرفیت فاسدشدن نیستند. ولی از آنجا کـه  » جاودانی هستند.

توانـد آن را از جسـم    ما معتقدیم که روح نیز مخلوق است، پس هیچ چیـز نمـی  

جدا کند. روح جاودانی نیست، ولی مـا معتقـدیم کـه بـراي همیشـه در آسـمان       

ر اینکه ذاتاً مخلوقی فناناپذیر هستیم. ما با دستور و خواهیم زیست، نه به خاط

شویم. خدا اجازه نخواهد داد که ما نابود شـویم. شـاید    فرمان خدا جاودانه می

چنان به نظر برسد که این یک تمایز علی السویه است. ولی خیر! این یک مـورد  

ننده و کند فیض حمایت ک است. آنچه که جاودانگی ما را تضمین می بسیار مهم

محبت خدا از مردم خودش در آسـمان اسـت. ایـن مفهـوم و معنـی رسـتگاري       

ست داشتیم در مقابـل خـدا سـر بـه شـورش بـرداریم و       واست، نه اینکه اگر د

تنها دلیلی که مـا   !خیر» توانی مرا صدمه بزنی. اي خدا ... تو دیگر نمی«بگوئیم: 

  . تمقرر فرموده اساینست که خدا چنین  شویم جاودانه می

هر گوشت از یک نوع گوشت نیست، «گوید:  بسیار خوب، دراینجا پولس می

بلکه گوشت انسان، دیگر است، و گوشت بهایم، دیگر و گوشت مرغان، دیگـر و  
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هـاي   و جسـم «گویـد:   گیـري نمـوده و مـی    سپس نتیجـه » گوشت ماهیان، دیگر.

شـأن  هـا، دیگـر و    هاي زمینی نیز، لـیکن شـأن آسـمانی    آسمانی هست و جسم

فتاب دیگر و شأن ماه دیگـر و شـأن سـتارگان، دیگـر     آها، دیگر. و شأن  زمینی

  » زیرا که ستاره از ستاره در شأن، فرق دارد.

دور وبر «کند اینست که:  یکی از مواردي که پولس در اینجا بدان اشاره می

 بینید، خود را نگاه کنید! شما در اطراف خود میلیونها نوع زندگی متفاوت را می

بینیـد، چـرا بایـد فکـر      مختلف می هاي فرمها ومیلیاردها بدن را در  شما میلیون

ترین شکل زیستن در یک دوره حداکثر هفتـاد سـاله در ایـن     کنید که حتّی عالی

کنیم زیستن در  جهان، قابل مقایسه با آن زیستن آسمانی است؟ چرا ما فکر می

کنـیم؟ وقتـی بـه اطـراف      میچیزي است که ما در این جهان تجربه  شاعالی حد

هـا را، و   بینـیم، انـواع زنـدگی    هاي پسـت تـر را مـی    کنیم و زندگی خود نگاه می

گوید، هنوز انواع دیگر زندگی وجود دارد ـ یـک زنـدگی     اینجاست که پولس می

ی واالتـر از ایـن زنـدگی اسـت کـه در ایـن جهـان از آن برخـورداریم:         سـ که ب

د و نشـو  ها] در فساد کاشته مـی  [بدن که اناست نیز قیامت مردگ نهج همین به«

د، در نخیز د، و در جالل برمینشو ت کاشته مید، در ذلّنخیز فسادي برمی در بی

شود، و  د، جسم نفسانی کاشته مینخیز د و در قوت برمینشو ضعف کاشته می

خیزد. اگر جسم نفسانی هست، هر آینه روحانی نیز هست.  جسم روحانی برمی

یعنی آدم نفس زنـده گشـت امـا آدم     اولمکتوب است که انسان  و همچنین نیز

آخر روح حیات بخش شد. لیکن روحانی مقدم نبود بلکه نفسـانی و بعـد از آن   

انسان دوم خداونـد اسـت از    ،است خاکیو  روحانی. انسان اول از زمین است

، اکی است، خاکیان نیز چنین هستند و چنانچه آسمانی استـآسمان. چنانکه خ

آن چنانکـه مـا بـه    «و اینست نکتـه کلیـدي :   »  باشند. ها نیز همچنان می آسمانی

شــکل آدم زاده شــدیم و خــاکی هســتیم، همچنــین شــکل آســمانی آدم را نیــز 

اینست امید مسیحیان به رستاخیز آخرین ـ که ما مانند مسیح  .» شتخواهیم دا

بـه   مردگان یافت،از در رستاخیز  بدنش خواهیم شد، چونکه همان جاللی را که

  ما نیز عطاء خواهد نمود. 



  

  چهل و هشتمگفتار 

  ملکوت خدا

اي بودم گاه به گاه یـک گفتـه عجیـب و غریـب را از مـردم       وقتی پسر بچه

ایـن  «گفتند:  کردند و می ها به یک ساختمان پر شکوه نگاه می شنیدم. بعضی می

ن ملکـوت خـدا تمـام    این جنگ تا آمد«یا : » ساختمان تا ملکوت خدا پابرجاست.

دانسـتم. مـن    اي بودم معنـی ایـن سـخنان را نمـی     من که پسربچه» نخواهد شد.

اشاره به چیست، و البته من دعاي ربانی را یاد » آید ملکوت می«دانستم که  نمی

اي پـدر مـا کـه در    «شـد:   گرفته بودم. دعاي خداوند بـا ایـن جملـه شـروع مـی     

نـام تـو   «پـرداختیم ـ    و تجلیل خدا مـی  ـ و سپس به تکریم و تقدیس» آسمانی...

ملکوت تو بیاید؛ اراده تـو چنانکـه در   «گفتیم؟ ـ   ، و بالفاصله چه می» مقدس باد

  » آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.

ـ      دهد کـه ملکـوت   این مورد نشان می ی و خـدا هـم اکنـون در آسـمان متجلّ

ود. فرشـتگانی کـه   شـ  آشکار است. و اراده خدا هر لحظه در آسمان انجام مـی 

اند و مقدسین وفات یافته که در حضـور خـدا هسـتند،     تخت خدا را احاطه کرده

کند، هـر آنچـه کـه اراده     دیگر نامطیع و گناهکار نیستند. هر آنچه خدا اعالم می

شود. ولـی هـم اکنـون     توسط آنانی که در حضورش هستند، تکمیل می ،کند می

کـنم کـه    ام  کـه مـن فکـر مـی      قـبالً گفتـه  در این جهان، وضعیت چنین نیست، و 

نـام  «ارتباطی در بین رهنمود عیسی و این جمله آغازین دعاي او وجود دارد ـ  

کنم که ملکوت خدا به زمین بیاید و اراده خـدا   ، زیرا من فکر نمی» تو مقدس باد

انجام شود مگر اینکه مردم نام خدا را مقدس بنامند. ولی بـه هـر صـورت ایـن     
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ي است در دعاي مردم خدا که در دعاي خود طالـب آمـدن ملکـوت خـدا     امتیاز

  باشند.   می

شود: آیا ملکوتی که براي آمدن آن دعـا   ولی بالفاصله یک سؤال مطرح می

در هـائی   متجلی نخواهد شد؟ یا نشانه ورکنیم چیزي است که تا یک آینده د می

بسـیار   يوردمـ مسـئله  باشد که ملکوت خدا آشکار شده اسـت؟ ایـن    دست می

  ی است. دینبحث برانگیز در جوامع 

کنـیم، متوجـه    قبل از هر چیز، وقتـی مـا بـه مفهـوم ملکـوت خـدا نگـاه مـی        

 1شویم که یکی از موارد کانونی و بسیار مهم درکالم خدا است. جان برایت می

 ،2یـت البرآاستاد و باستان شناس بزرگ عهد عتیق همراه با ویلیـام فـاکس ول   

موضوعی که سراسـر کتـاب مقـدس از عهـد      :دنگوی می» وت خداملک«در کتاب 

زیرا که خیلی قدیم  ،عتیق تا عهد جدید را به هم پیوسته است، ملکوت خدا است

اي وعده داده شده که قدرت خدا آشـکار   هاي نبوتی، آینده در عهد عتیق در پیام

  خواهد شد و ملکوت او بر جهان تا ابد مستقر خواهد شد. 

ر جهـان در حـال حاضـر    سـ د ناقض سلطنت مقتدرانه خدا بر سرااین مور 

ـ     ت نیست. از یک نظر خداي قادر متعال در هر لحظه بـر مخلوقـات خـود حاکمی

بیند، او مطمئناً ارباب و خداوند همه چیز است، ولـی   دارد، و مخلوق خود را می

ات بـه  این ایده به مفهوم ملکوت خدا نیست، به مفهوم انقیـاد داوطلبانـه مخلوقـ   

خداوندي و مالکیت خدا نیست. چونکه ملکوت دنیا که از آن طریق خدا بر لحظه 

لحظه زندگی مخلوقات خود مالکیت دارد، موردي است که به طـور بنیـادي بـا    

  باشد.  پادشاهی در تضاد می

 آئین ملکوت اي بود مبنی بر اینکه بنابراین وعده ملکوت در عهد عتیق وعده

گویم جهانی  ـ نه بدین جهت که همه کـس ایمـان     وقتی می جهانی و ابدي است.

خواهد داشت و یا همه کس رستگار خواهد بود، بلکه منظـور اینسـت کـه همـه     

                                                      

1- John Bright  
2- William Foxwell Albright 
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شوند و با خلوص نیت زانوي  اي داوطلبانه مطیع می کس مطیع خواهد شد. عده

کنند، و آنـانی کـه    کنند و خالصانه احساس همبستگی با خدا می خود را خم می

شـود و بـه هـر     ورزند، زانوانشان با عصـاي خداونـد شکسـته مـی     منی میدش

خواهنـد، بلکـه چـون     صورت به زانو در خواهند آمد ـ نه بـه خـاطر اینکـه مـی     

کـه   هاي کالم خـدا مبنـی بـر اینسـت     شوند. بنابراین وعده مجبور به اطاعت می

هـا   عـده شوند، و تمـام و  ح مییمس یها مطیع پادشاه آید که تمام ملت روزي می

ا یا مسیح کسی است که ملکـوت خـدا را   سیحیابد. م موعود تحقّق می سیحدر م

 شخصـیت در اینجا ما از ملکوت  .آورد. او پادشاه مسح شده است بر زمین می

اسـت، کسـی    اسـیح مکنیم، ملکوت مسیح، ملکوت زمینی  دوم تثلیث صحبت می

م کالم زنده است. که تجس  

از  نی اوقات درعهد جدید، نویسـندگان سـخ  اینک بسیار مهم است که بعض

کننـد و   ند و گاهی اوقات نیز از ملکوت آسمانی صـحبت مـی  گوی ملکوت خدا می

حالیکــه  شــود، در در انجیــل متّــی یافــت مــیعمــدتاً » ملکــوت آســمان«عبـارت  

کنند ـ سلطنت خدا و   نویسندگان سایر اناجیل از دو ملکوت جداگانه صحبت می

ک توافق عام در میان اسـاطیر عهـد عتیـق وجـود دارد     سلطنت آسمانی. ولی ی

زیـرا کـه    ،مبنی بر اینکه تنها فرق موجود در اینجا ناشی از کاربرد زبانی است

متّی به سبک یهودیان و براي یهودیان انجیل خود را نوشته است، کسـانی کـه   

در مورد حفظ نام رمزي خدا بسیار محافظـه کـار بودنـد و خـدا را بـا کلمـات       

اقـدامی  » هاي زائد استعمال واژه  = Periphrasis«نامیدند. به کارگیري  ي میدیگر

بود در جهت بیان یک کلمه با کلمه دیگر، تا از به کاربردن مستقیم اصـل کلمـه   

است. معنی » اطاله کالم  = Circumlocution«مترادف   Periphrasisخودداري شود. 

Circum  است، و امـا   دانیم که به معنی چرخیدن را که می»Peri «   نـوعی پیشـوند

ــی اســت کــه دور خــود   Periscopeاســت. یــک  ــایی) دوربین ــر دری ــین زی (دورب

را دور زدن بـه منظـور اینکـه     کلمـه ،  یعنـی یـک   Periphrasisبنابراین  ،چرخد می

خواهید هرگز آن کلمه یا مفهوم را به زبان بیاورید. بنابراین در عهد عتیـق   نمی

به   Adoniaک سب ۀکلم ازرا به زبان بیاورند » یهوه«ه کلمه یهودیان به جاي اینک
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کردنـد. حـال    اسـتفاده مـی  » یهـوه «براي کلمـه   Perphrasisعنوان یک جانشین یا 

بینیم مورد فوق درباره مفهوم ملکوت هم مصداق پیدا کـرده اسـت. ملکـوت     می

ک آسمان به سادگی یک تعبیر یهودي است و یا اگـر دوسـت داریـد بگـوئیم یـ     

Periphrasis   که همان معنـی اصـلی را   » خدا«است، یک معادل یهودي براي کلمه

  رساند.  می

چگونگی آن است. کسانی  و ه واقعی در مورد زمان ملکوت خداـولی مجادل

کنـد مـوردي    هستند که معتقدند ملکوت خدا که کتاب مقدس از آن صـحبت مـی  

معتقـدم کـه هـیچ اسـاس      شود. مـن شخصـاً   است که به کلی در آینده واقع می

مـوردي اسـت کـه موجـب تغییـر       لیو ،ن نظریه نیامده استایکتاب مقدسی بر 

شـود ـ    بسیار مهم پادشاهی یا ملکـوت خـدا مـی    ةت به آموزبدیدگاه کلیسا نس

  موردي که به روشنی در عهد جدید بدان اشاره شده است.  

کننـد   گیري مـی  هگویند و یا اینکه نتیج شنوم که برخی می در واقع هرگاه می

هاي کتاب مقدس، ملکوت خدامنحصراً در  د و دادههاي متعد که بر اساس نشانه

  شوم.    شود، متعجب می آینده واقع می

شـود و   عهد جدید با خبر تولد یحیی تعمیددهنده شروع می ،به عنوان مثال

توبـه  «شود:  خوانیم که با این اعالم ظاهر می در انجیل لوقا خبر ظهور او را می

  »کنید زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است.

بنابراین با توجه به اهمیت کلی ظهور یحیـی تعمیـده دهنـده، و بـر اسـاس      

آیـد و خبـر    پیشگوئی انبیاء عهد عتیق و شخص مسیح درباره منادي اي که می

ا کند و مـردم را  آید تا راه خداوند را مهی دهد و کسی که می از آمدن پادشاه می

شود یک چهار چـوب زمـانی بـراي ملکـوت خـدا       دعوت کند، معلوم می به توبه

تعیین شده است. انبیاء عهد عتیـق از ملکـوت خـدا کـه در شـرف آمـدن اسـت        

کردند که یک روز در آینده خواهد آمد، اما وقتـی یحیـی آمـد گفـت:      صحبت می

زیـر ملکـوت آسـمان    «چـرا؟  » اي مردم، وقت آن رسیده است که توبـه کنیـد.  «

» At hand«و چهار چوب زمانی در جمله مشـخص شـده اسـت ـ     » است. نزدیک

، و اگر ما بـه  »کند، هم اینک است که وارد صحنه شود دارد دق الباب می«یعنی 
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ه بپردازیم، خواهیم دید که اخطـار او در  دهندتر پیام یحیی تعمید یقمبررسی ع

الحـال  : «در آن لحظـه کـه گفـت    .رابطه با شرایط بحرانی امروز ضرورت دارد

صحبت از هیزم شکنی نیست کـه در   ،»تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است

کنج کلبه خود مشغول تیز کردن تبرش و اندیشیدن به تعداد درختانی باشد که 

و یا از بیرون آمدن او از کنج خـود و خـرد کـردن پوسـته      افکندامروز خواهد 

تمام درختان نفوذ کند و  خواهد به قلب درختان صحبت نشده است، بلکه او می

الحال تیشه بـر ریشـه درختـان نهـاده     «با یک ضربه تبر درختی را خرد نماید: 

وقـتش  «گویـد:   او به مـردم مـی  » شده است ... او غربال خود را در دست دارد.

کند کـه غسـل    و مردم را دعوت می» اید. رسیده است و شما هنوز حاضر نشده

  ا و ملکوت او آماده باشند. سیحاي آمدن متعمید را گردن نهند، باشد که بر

آیـد، و پیـام یحیـی را     مسیح به صـحنه مـی   ،سپس کوتاه زمانی پس از آن

عهـد جدیـد در   »  توبه کنید زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است.«کند:  تکرار می

بین روش یحیی تعمید دهنده و روش عیسی ، تمایزي قائل شـده اسـت. یحیـی    

نجا که او اساساً کسی بـود کـه   آاهدانه ظهور نمود، از تعمیددهنده با ظاهري ز

کرده بود. غذاي او ملخ صحرا و عسل بود، و لباس او مانند پوشش  فسترك ن

به شـکم پرسـتی و    بودهم انبیاء عهد عتیق بود، و از صحرا آمد. ولی عیسی متّ

، او بـه مجلـس عروسـی در قانـاي جلیـل      فـت ر ها می گساري. او به مهمانی می

اي از منتقـدین او   د و عـده رکـ  گیـران شـرکت مـی    ، او در ضـیافت بـاج  فـت ر می

او چون یحیی تعمید دهنده نیست. یحیـی تعمیددهنـده نفـس پرسـت     «ند: فتگ می

نبود. عیسی لحظات خوشی در زندگی داشته است، چرا او و شاگردانش چـون  

شـما  «و این بود که عیسی گفـت:  » گیرند؟  یحیی تعمید دهنده همیشه روزه نمی

گیرید، چونکه داماد نیامده است، ولی وقتی دامـاد بیایـد موقـع     روزه و ماتم می

  »  جشن و شادي است.

گویـد کـه ملکـوت خـدا ... یـک ترجمـه        دهد و به مردم می و سپس ادامه می

ملکـوت خـدا بـا شـما اسـت. شـما آن را       «گویـد:   حاکی از اینست که عیسی می

مـن شخصـاً فکـر     »یـد، مـن مطمـئن هسـتم.    ا ستایید، آن را شنیده اید و می دیده
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شود ملکوت خدا چیزي است  کنم که این ترجمه ضعیفی است،  زیرا گفته می می

  د نیست. وکه در قلب انسان تحقّق یافته است، ویک مورد قابل لمس و مشه

» With in«اي که در اینجـا بـه کـار رفتـه اسـت بـه جـاي         بسیار خوب، واژه

کنم کـه عیسـی    ترجمه شود. بنابراین  من فکر می» Among«ید در انگلیسی با می

اینک ملکـوت خـدا حاضـر    «ـ یعنی: » ا در میان شما استخدملکوت «گفته  بود 

  »  است و در میان شما است.

چرا مسیح این را گفته است؟ ساده است:  چون پادشاه در میان آنان بـود،  

انگشت خـدا دیوهـا را    لیکن هر گاه به«پادشاه در میان مردم بود، و بعداً گفت: 

  .»  1کنم، هر آینه ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است بیرون می

ت و غیر منتظره بودن ملکوت خـدا  ت یحیی با پیام و اخطار فوریسخنپس 

کند و البتـه بـر اسـاس     آید و حضور ملکوت را اعالم می اینک عیسی میو مد آ

رسـالت مسـیح  اعطـاي     نقطه اوج ،آنچه که از فرضیه مسیح شناسی آموختیم

رستگاري انسان است که در صعودش به آسمان وترك این جهان بـراي   فیض

  سمان و اعالم پادشاهیش توسط خدا است. آدر  اش اريذتاجگ

حاال به آخرین سؤالی برگردیم که شاگردان مسیح قبل از اینکـه مسـیح از   

اگر شما بـا  « گویم:  ند، و من اکثراً به شاگردانم میپرسیداین جهان برود، از او 

عیسی در یک اطاق بودید و فرصت این را داشتید یک سؤال از او بپرسید، چـه  

  یک سؤال جالب و قابل تأمل است. این » د؟یدیپرس سؤالی می

اش ازاو سـؤاالت فراوانـی نمودنـد.     شاگردان مسیح در طول رسالت زمینی

ؤال خود را قبـل از  تا از مسیح قیام کرده آخرین س ندولی این بار فرصت داشت

اینکه به کوه تصعید ـ کوه زیتون ـ  رفته و به آسمان صعود کند، مطرح کردند:   

منظورم اینست » خداوندا آیا در این وقت ملکوت را باز برقرار خواهی داشت؟«

که آنها شدیداً منتظر اقدام مسیح بودند. او پادشـاه اسـت، ملکـوت در بـین مـا      
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وقت آنست که ملکوت جاودانی و جهانی خود را  اي عیسی، «گویند:  است و می

منتظرش هستیم اعالم نمائی و رومیـان را تارومـار کنـی. آیـا ایـن کـار را       که 

ریم. مـا در طـول   ضـ ایـم و حا  ما همه در اینجا گرد آمـده کنی؟ ما منتظریم،   می

چند بار به شـما بایـد   «گوید:  و انگاه عیسی می» ایم. رسالتت به تو وفادار مانده

مـن ایـن را از   » کـنم.  گویم؟  من هرگز آن ملکوت مورد نظر شما را پیاده نمـی ب

هـا و اوقـاتی    از شما نیست که زمان«زبان خود گفتم ولی در واقع مسیح گفت: 

را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است، بدانید. لـیکن چـون روح القـدس بـه     

در اورشـلیم و تمـامی   شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بـود،  

  .» 1اي جهانقصیهودیه و سامره و تا ا

عیسی به جاي پاسخ دادن سؤال آنها، در آن لحظه آنان را مـأمور تشـکیل    

کالوین منظور عیسـی را بـه درسـتی درك کـرده      .کلیساي خود در جهان نمود

روم تـا   روم، من می من دارم می«گوید:  بود و گفت که عیسی به این جماعت می

خواهم پادشاه شوم ولی پادشاهی من بر این قلمرو و بر  گذاري کنم. من میتاج

جهانیان آشکار نخواهد شد. چشمان انسان پادشاهی مرا نخواهد دید، ولی مـن  

بنـابراین وظیفـه   » دهم ملکوت نـامرئی مـرا مرئـی نماییـد.     به شما مأموریت می

اط جهـان، و  ا نقـ قصـ بنیانی کلیسا بشارت به ملکـوت خـدا اسـت، بشـارت تـا ا     

  که مسیح تاجگذاري کرده است.   براینشهادت 

کند. موکـول نمـودن ملکـوت خـدا بـه آینـده یعنـی         نت میطپادشاه اینک سل

ترین نکات عهد جدید و به منزله عقب گردي است به  موش کردن یکی از مهمافر

روزهاي عهد عتیق، و در انتظار روزي ماندن است که پادشاه بیاید. پادشاه ما 

ه است. او ملکوت خدا را بنیان نهاده اسـت ولـی آنچـه کـه در آینـده واقـع       آمد

ـ   گوینـد  کـه مـی  شوند، تکامل آنست. حال متوجه تفاوت بین این دو نظریـه   می

هنوز شروع نشـده اسـت ـ همـه     «و » شروع شده است، ولی کامل نشده است.«
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   اید؟ ، شده»چیز موکول به آینده است

تعلیمات عیسی در عهد جدیـد بیانـدازیم متوجـه    حال اگر دوباره نگاهی به 

داشـت، بیـان    آموزش بسیار دوست می ضمنشویم یکی از مواردي که در  می

امثال بود و اگر شما به امثال مسیح در عهد جدید نگاه کنید متوجه خواهید شد 

ها با عبارت  هاي زیادي زده است و بیشتر این مثل در رابطه با ملکوت خدا، مثل

شـود و   شـروع مـی   ،»اسـت ملکوت خدا ماننـد آن  «و ...» ت خدا مانند این ملکو«

آید حـاکی از ریشـه    هاي مسیح به دست می یکی از مفاهیمی که از بررسی مثل

کوچک  اي تی این ملکوت است ـ ملکوت از نظر عیسی چیزي است که از نقطه ذا

شود تا  کند و بزرگ می آغاز و براثر مرور زمان شروع به رشد و گسترش می

  گیرد. اینکه همه چیز را در برمی

ملکـوت آسـمان ماننـد دانـه     «هاي مسـیح عبارتنـد از:    اي از روشنگري پاره

کـارد و از آن دانـه ریـز     خردلی است (کوچکترین دانه موجود) که شخص مـی 

اي را مانـد کـه زنـی آن را     ملکوت آسمان خمیرمایـه »  «روید. عظیم می یدرخت

پیشـگویی در عهـد   .» 1ر گشـت پنهان کرد، تا تمام مخم گرفته، در سه کیل خمیر

عتیق چنین بود که ملکوت مسیحائی سنگی ناتراشیده به دست بود که تبدیل به 

کند، و ما به  شد، بنابراین عیسی از ترقی و رشد آن صحبت می کوهی عظیم می

  عنوان شاگردان او در این جهان، باید در طلب این امور باشیم. 

  

  پرسم، امتیاز زندگی مسیحی بر اساس نظریه مسیح چیست؟  دوباره می

لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که ایـن همـه بـراي شـما مزیـد      «

  .»2خواهد شد

ممکن است یک نکته اساسی آنرا  ،اگر به سرعت از کنار گفته مسیح بگذریم
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ر اینجـا بـه کـار    اي که عیسی د کلمه» اول ... بجوئید.«ندیده بگیریم، و آن اینکه 

ــی ــانی   م ــه یون ــرد کلم ــی Protosب ــی   م ــرفاً معن ــد و ص ــتم  »اول«باش در سیس

رسـاند ـ در    را مـی  »امتیـاز  اول در«رسـاند، بلکـه مفهـوم      گذاري را نمی شماره

درجه اول اهمیت بودن. آیا دوست دارید امتیاز خود را به عنوان یـک مسـیحی   

  واقعی مستقیماً به دست آورید؟

  گوید؟  اهید بدانید که عیسی به مردمش چه میخو آیا می

خواهم شما در طلب آن باشید، ملکوت  ترین موردي که من می اولین و مهم«

کنـد اینسـت کـه چـرا      متعجـب مـی   را و با این وجود چیزي که مـا »  خدا است.

ــی   ــه توصــیه مســیح در طــول رســالت زمین ــرغم آن هم ــه آن  علی ــر ب اش کمت

مثل اینست ... مثل آن است. به دنبالش بروید ... آن را ملکوت خدا «ایم:  پرداخته

  »  بیابید ... مانند یک مروارید گرانبهاست.

باشـند، کسـانی کـه واقعیـت ملکـوت را       بنابراین کسانی که مردم مسیح می

پادشاهی  ـ  اند خود را به پادشاهی او اعالم کرده سرسپردگیاند و  کشف کرده

کند، شایسته آنست  که ملکوت را داشـته   طنت میه خدا سلکه اکنون در قالب برّ

شود تا زمان  کند ولی کامل نمی د. پس ملکوت شروع شده است و رشد مینباش

مسیح در پایان تاریخ انسان، تا بیاید و تمام دشمنان خود را زیر پا بیافکند. تـا  

مطیع خود نماید و سپس ملکوتی که هم اکنون نـامرئی   ي دنیا راها تمام ملکوت

  است، آشکار خواهد شد. 

ولی در رابطه با اشاره کالوین که گفته است وظیفه کلیسـاي مرئـی، مرئـی    

ساختن ملکوت نامرئی است، بدین معنی نیست که  ملکوت نادیدنی و غیرواقعی 

و سپس تکامل نهائی، آنچنانکه بعداً خـواهیم دیـد،    .است. خیلی هم واقعی است

ن و زمین جدید ـ نوسازي کامل مخلوقـات،   از جمله آمدن اورشلیم جدید، آسما

صورت خواهد گرفت و مسیح ملکوت خود را مستقر و در جالل کامـل آشـکار   

  نموده و براي ابد پادشاهی خواهد کرد. 



  

  چهل و نهمگفتار 

  هزاره

تـا   کـه  بپـردازم  »هـزاره «خواهم با ترس و لرز به مفهـوم   می در این گفتار

مورد بحث در مبحث آخرت شناسی بـوده  کنون یکی از بزرگترین موضوعات 

هاي من درباره موضوع هزاره بیشتر شـبیه آب و هـواي    است. در واقع دیدگاه

مرکز فلوریدا است ـ اگر این هوا را دوست ندارید، پنچ دقیقه تأمل کنید، عـوض   

م بـه هـر   یخواه شود!  ـ حقایق زیادي در این مورد وجود دارد، بنابراین می  می

در قالب یک زائـر مسـیحی نظـري اجمـالی     » هزاره«اي مختلف ه فرضیه از یک

پـردازم، خـود را چـون     یم. هر بار که من به بررسی فرضـیه هـزاره مـی   زبیندا

هایم سوخته است و داراي موقعیت متزلزلی هسـتم،   پندارم که بال اي می پروانه

بخشی از این درماندگی من، حداقل ناشی از رسیدن به یک جمـع بنـدي از ایـن    

ها در رابطه بـا طـرح آینـده بسـیار      و تنوع نوشتهماهیت ابهامات است، چونکه 

  فراوان است.  

ت بخشی از کتاب مقدس را براي شما بخوانم که در آنجا سخناجازه بدهید 

پرداخته شده است، و آن باب بیستم کتاب مکاشفه است که » هزاره«به فرضیه 

شـود و   اي را که از آسمان نازل می و دیدم فرشته«شود:  با این کلمات آغاز می

هاویه را دارد و زنجیري بزرگ بر دست وي است. واژدها یعنی مار قدیم  دکلی

در بنـد   هزار سـال باشد، گرفتار کرده، او را تا مـدت   را که ابلیس و شیطان می

  است. » هزاره«این اولین اشاره به فرضیه »  نهاد.
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اله اسـت و در رابطـه بـا مـدت     اشاره به یک طول زمانی هزار سـ » هزاره«

بـر   ااو را به هاویه انـداخت و در ر « :رود زمان در بند بودن شیطان به کار می

ها را دیگر گمراه نکند تا مـدت هـزار سـال بـه انجـام       بسته، مهر کرد تا امت او

یوحنـا رؤیـاي خـود را ادامـه     »  یابد. یصالخباید اندکی  رسد، و بعد از آن می

ها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شـد   تخت و«گوید:  داده می

و دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کالم خدا سر بریده شـدند  

و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و 

دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسـیح هـزار سـال سـلطنت کردنـد. و      

ند تا هزار سـال بـه اتمـام رسـید. اینسـت قیامـت اول.       دیر مردگان زنده نشسا

ت وخوشحال و مقدس است کسی که از قیامـت اول قسـمتی دارد. بـر اینهـا مـ     

ثانی تسلط ندارد بلکه کاهنان خـدا و مسـیح خواهنـد بـود و هـزار سـال بـا او        

ان خـود  سلطنت خواهند کرد. و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زنـد 

هائی را که در چهـار زاویـه جهاننـد،     خالصی خواهد یافت تا بیرون رود و امت

  و بقیه ماجرا. .....» یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند 

اشاره به دوره هـزار سـاله    نبنابراین در فصل بیستم مکاشفه، شاهد چندی

شـود، و اینـک موضـوع اساسـی در رابطـه بـا        نامیـده مـی  » هزاره«هستیم که 

آن اسـت  ماهیـت  و یکی اصل  ،باشد که کلیسا با آن مواجه می» هزاره«فرضیه 

ارتباط تاریخی آن با ملکوت خـدا و یـا رجعـت     اینکه که چه مفهومی دارد. دوم

بنـابراین وقتـی شـما     ؟مسیح براي استقرار ملکوت کامل چگونـه اسـت   آخرینِ

کـه  ا یک پیشـوند  شنوید معموالً آن را ب هاي هزاره چیزي می راجع به وضعیت

  کنند.  شود، بیان می افزوده می» هزاره«به اول 

ا یـ ممکن است شما شنیده باشید که مردم از ما قبـل هـزاره، درون هـزاره    

کنند و آن پیشوندها بدین جهت است  دوره ما بعد هزاره و نظیر آن صحبت می

ی که نشان دهند موقعیت زمـانی وقـوع هـزاره و زمـان اسـتقرار ملکـوت نهـای       

  مسیح چگونه است. 

لین قدم داریم اینسـت کـه فصـل بیسـتم     حال، یکی از مشکالتی که ما در او
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شـویم و   مکاشفه تنها جائی در کتاب مقدس است که با این فرضیه مواجـه مـی  

چون تنها در مکاشفه ذکري از آن به میان آمده است دلیل کم اهمیت بـودن آن  

مقدس است که بسـیار تمثیلـی و پـر از    باشد، بلکه مکاشفه بخشی از کتاب  نمی

انواع نمادهائی است که تفسیر آنها مشکل است. مشکل نخست که مفسـران بـا   

باشند اینست که چه نوع ادبیاتی در نگارش مکاشفه به کار رفتـه   آن مواجه می

هـا بـر سـر فرضـیه      فسیري شایسته آن اسـت؟ و اکثـر بحـث   تاست و چه نوع 

اللفظی است و خود کلمه نیاز به تفسیر  وتی آن، تحتهزاره با توجه به تفسیر نب

زیـرا کـه در زمانـه     ،دارد چونکه ممکن است به طریقی موجـب گمراهـی شـود   

گـران وضـع شـد و     اصالحات قانون اساسی تفسیر کتاب مقدس توسط اصالح

لـوتر،   Sensus Litealisفظی نامیدند، یعنی با توجه بـه بیانیـه   لال آن را ترجمه تحت

اللفظی تفسـیر   باید همیشه کتاب مقدس را تحت ن مسئول کتاب مقدس میمفسرا

  کنند. و بر این اساس کتاب مقدس را تفسیر نمودند. 

گر کتـابی در سـبک   افظی کتاب مقدس چه معنی دارد؟ لحال، تفسیر تحت ال

ي تفسـیر کنیـد. اگـر    عري نوشته شود شـما هـم بایـدآن را بـه سـبک شـ      عرش

ایــد طــوري آن را تفســیر کنیــد کــه داراي ادبیــات اســت شــما هــم ب یآموزشــ

مانـد،   کتاب مقدس یک فعل، فعل بـاقی مـی   ترجمۀ آموزشی باشد و غیره ... در

مانـد، یـک اسـتعاره،     ماند، یک تشـبیه، تشـبیه بـاقی مـی     یک اسم، اسم باقی می

اللفظی، روشی است که آن را  ماند. اینک منظور از تفسیر تحت استعاره باقی می

گوید در آن روز کـه   امیر میمزنامیم. مثالً وقتی که نویسنده  ت چوبین میادبیا

فهمـیم کـه ایـن یـک روش تشـبیهی       زنند، بدیهی است که ما مـی  ها دست می تپه

ها دست خـود را بلنـد کننـد و کـف      سخن گفتن است، و ما انتظار نداریم که تپه

کنیم. اما بعداً وقتـی   یروح تفسیر نم بزنند، و ما آن را با آن ادبیات زمخت و بی

رسـید ایـن سـؤال     شما به ابهامات تحقّق نبوتی از جمله هزاره و نظایر آن مـی 

آید که چه مقدار از آن تشبیهی است و چه مقدار گرامـري، چـه مقـدار     پیش می

ي زیادر معمولی است؟ و در اینجاست که اختالف عقیده ثتاریخی و چه مقدار ن

  آید.  به وجود می
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خواهید نسـبت   گفت که اگر می یدم که یک واعظ در تلویزیون مییک بار شن

اللفظـی   هـاي (پیشـگوئی) آن را تحـت    بایـد نبـوت   دبه کتاب مقدس متعهد باشـی 

تفسیر نمائید. بنابراین وقتی انبیاء عهد عتیـق در مـورد نبـرد نهـائی نیروهـاي      

مین سـخن  ها و ویران کردن ز ینده ملخآ هجوم  ۀخوب و بد در قالب تمثیل گون

آن اشـاره بـه    بگـوئیم  لفظی تفسیر کنیم وال گویند، ما باید این نبوت را تحت می

صـبر کـن،   «گویم:  در اینجاست که من می !کوپتر در روزگار ما است هلی  حمله

اللفظـی تفسـیر    صر باشد کـه تحـت  مرد من اگر ای» یر کجاست؟ فساشکال این ت

کوپتر، امـا   ها، نه هلی بود؟ شبیه ملخ کنیم، در این نوع ادبیات شبیه چه خواهیم

هـا   حتّی با وجود اصرار او بر این نوع تفسیر باید بگویم در اشـاره او بـه ملـخ   

  شود.  نوعی گرایش تمثیلی دیده می

پردازید، خیلی خیلـی   هاي نبوتی کتاب مقدس می بنابراین وقتی که به تمثیل

هم به مقایسه انواع فرضیه خوا باید دقت کنید، بدین جهت است که وقتی من می

دوسـت دارم خیلـی خیلـی محتـاط باشـم. بنـابراین در اینجـا         ،هزاره بپـردازم 

اي از  ام و پـاره  اي بگیرم از اقدامی که در این راستا انجام داده خواهم نتیجه می

در و در اینجـا   ام نوشـته » خر به روایت یوحنـا آروز «کتابی را که تحت عنوان 

  مختلف هزاره، نقل قول کنم.  هاي رابطه با موقعیت

بسـیار   وراي) در یـک مـر   (ما قبل هـزاره   Premillenarianismقبل از هر چیز، 

اي وجود دارد، یعنی ملکوت هزار ساله زمینی  آموزد که آینده مختصر به ما می

یعنـی مسـیح قبـل از    » Pre«و پیشـوند   .که با بازگشت مسیح شروع خواهد شد

د گشت. اینک وقتی ما در مورد ما قبل هزاره صـحبت  استقرار هزاره، باز خواه

کنیم. باید بدانیم که موردي نیست که مورد توافـق یـک پارچـه مـدافعان آن      می

اي هم اکنون در دنیـاي مـا     . در واقع دو نوع ایده ما قبل هزارهباشدقرار گرفته 

اریخی اي ت باشند. از یک سو، فرضیه ما قبل هزاره در حال رقابت با یکدیگر می

کـه   اي منطبـق بـا شـرایط دوران    و کهن و از سوي دیگر فرضیه ما قبل هزاره

شناسـی دارنـد. در واقـع حتّـی گرچـه       هریک تفسیر متفاوتی از مبحـث آخـرت  

اي اسـت، مـورد    یـک سیسـتم کامـل فرضـیه     الهیات منطبق بر شرایط معاصـر 
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ر درك کند طراحـی ویـژه آن د   برجسته آن و آنچه که بیشتر مردم را جذب می

هـاي   بیننـد نبـوت   نجاست که مردم میایباشد.  و در  هاي کتاب مقدس می نبوت

ملکوت و پادشاهی که درعهد عتیق به بنی اسـرائیل وعـده داده شـده اسـت در     

 ملکوت یهودي که اینک تشکیل شده است، و هم اکنون در خـاور نزدیـک بـراي   

بناي معبد و شکل گیـري   ظر تجدیدتیابد. آنها من کوشد، تحقّق می بقاي خود می

به طور بنیادي تعلیم  Dispensationalism1باشند. آنچه که  مجدد مراسم قربانی می

هاي هـزاره ناشـی از اینسـت کـه      تدهد اینست که تفاوت موجود بین موقعی می

زش در اختیـار دارد، یکـی بـراي اسـرائیل و دیگـري      رخدا دو طرح متفاوت آم

اساسی بین اسرائیل و کلیساي عهد جدیـد بخشـی   براي کلیسا. بنابراین تفاوت 

  از تار و پود فرضیه ما قبل هزاره آخرت شناسی است. 

جلـو  » a«هر گاه شـما یـک    »هزاره. غیر«یعنی   Amillenniumو اما وضعیت 

و  Moral بـین  کـه  شـود ـ درسـت مثـل فرقـی       می جمله منفی ید، آنئافزا می اي کلمه

Amoral اسـت در اینجاسـت کـه دیگـر خبـري از       )یـر معنـوي  است (معنوي و غ

گوید که فکر نکنیـد کـه اینـک و یـا در      می Amillenniumمعنویت نیست. بنابراین 

ت هـزاره نمونـه چیـز    رآینده یک دوره هزار ساله خواهد بود، بلکه ترجیحاً عبا

  دیگري است.  

گوید مسیح بعد از پایان ملکوت هزار سـاله بـه    و سوم ما بعد هزاره که می

 Premillenniumاي وجود ندارد،  یعنی هزاره  Amillenniumگردد. پس  ن بر میجها

شـود،   گـردد سـپس دوره هـزار سـاله شـروع مـی       گویـد کـه عیسـی برمـی     می

Promillennium شود و سـپس مسـیح رجعـت     گوید دوره هزار ساله تمام می می

  کند.   می

ري از ایـن  خواهم توضیحات بیشـت  ها هستند اساس اختالفات، و من می این

ع احکام دینی متناسـب  اي از تنو ها به شما بدهم. اجازه بدهید با خالصه دیدگاه

اي شروع کنم و به هشت نکتـه اشـاره کـنم     با روزگار در فرضیه ما قبل هزاره

                                                      

 ه وضع احکام دینی براي هر دوره و عصري بمکتب معتقد  .1



454  دھابنیا

شود. شماره یک:  مسیح ملکوت داود رادر قرن  که موجب تلخیص موضوع می

بنابراین  .دشاهی داود را رد کردنداول به یهودیان عرضه نمود ولی یهودیان پا

آمدن پادشاهی داود یعنی ملکوت یهودي موکول به آینده شد. دوم اینکه کلیسا 

بدین جهت است که درابتداي فرمول   Dispensationalismرا عصر کلیسا نامیدند.  

تـاریخ کتـاب مقـدس و تـاریخ      ،بنیـان گـذاران آن   ،اي بندي این سیستم فرضیه

هفت مرحله زمانی تقسیم کردند کـه بـر اسـاس مجـازات خـدا و      زش را به رآم

باشـند و آنهـا عبارتنـد از     اداش خدا و آزمایش خدا از مردم، قابل تفکیک مـی پ

ت، عصر شریعت، عصر فیض، عصر کلیسا، عصر پادشـاهی ...  عصر معصومی

و اما عصر کلیسا، همین روزگار است و در فاصـله بـین رجعـت اول مسـیح و     

  وت در آینده ادامه دارد.  مدن ملکآ

  اي براي کلیسا و اسرائیل دارد.  هاي جداگانه همان طور که گفتم  خدا نقشه

کلیسا در نهایت نفوذ خود را در جهان از دسـت خواهـد داد و در    ـ  چهارم

ها از   Dispensationalistsکلیسا فاسد و مرتد خواهد شد. این دیدگاه  ،پایان عصر

حـاکی از   و ت که بسیار وحشتناك و بدبینانـه اسـت  جوامع کنونی مسیحی اس

تا زمانی کـه ارتـداد    ،شود تر و فاسدتر می که کلیسا روز به روز خرابست این

  بزرگ واقع شود و تا بازگشت مسیح اصالح نخواهد شد. 

پنجم ـ مسیح مخفیانـه و قبـل از دوره عـذاب بـراي ربـودن مقدسـین بـاز         

است الزاماً معتقد بـه ربـایش قبـل از       Dispensationalistگردد. هر شخص که می

دوره عذاب نیست، یعنی قبل از اتمام دوره عذاب بزرگ در پایان زمان، مسـیح  

گـردد. بـار اول مخفیانـه     دهد. مسیح دوبار برمـی  رجعت اول خود را انجام می

مردم خود را به میان ابرهـا   ،است و در آن مرحله است که قبل از عذاب بزرگ

شـوند،   دوره عذاب بزرگ خالص می يد و آنها از تمام دردها و آزارهاربای می

و سپس مسیح بعد از دوره عـذاب بـزرگ یـا در میانـه دوره عـذاب بـزرگ بـا        

گردد تـا ملکـوت مسـیحائی خـود را      مقدسین خود که آنها را ربوده بود بازمی

ه (قبــل از عــذاب بــزرگ) بســیار فرضــی  Pretribulationمســتقر ســازد. فرضــیه 

دهـد کـه آنهـا در پایـان      دیدگاه امیدهاي زیادي به مردم مـی  نمتداولی است، ای
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یا عذاب بزرگ نخواهند بود. این دیدگاه فرضیه بسیار  »آماگدئون«زمان شاهد 

متداولی است و احتماالً مورد قبول و باور  بسـیاري از مسـیحیان بشـارتی و    

  قرار گرفته است.  یانجیل

ام کـه   گرفتـه نام قـرار   اي از زنـدگی  وز در دورهو اما در مـورد خـودم، هنـ   

دال بر تأیید ربایش قبل از عذاب بزرگ پیدا کنم. مـن فکـر    یکوچک بتوانم نشانه

باشـد و مـن بـه     الهیاتی و منطقی این نظریه ضعیف می ،کنم اساس تاریخی می

  کنم.  شخصه روي آن حساب نمی

گـردد تـا یـک رژیـم      ششم ـ به هر حال بعد از عذاب بزرگ، مسیح باز مـی  

 رژیـم  باشد، تشکیل دهد و ایـن  سیاسی یهودي را که مرکز آن در اورشلیم می

شیطان در بند خواهد  ،دقیقاً هزار سال ادامه خواهد داشت. در طول آن حکومت

بود، معبد باز خواهـد شـد. و سیسـتم قربـانی متـداول در عهـد عتیـق دوبـاره         

  معمول خواهد گردید. 

دوره هـزاره، شـیطان آزاد خواهـد شـد و مسـیح و       هفـتم ـ نزدیـک پایـان    

  پیروانش در اورشلیم مورد حمله او واقع خواهند شد. 

هشتم ـ مسیح داوري را از آسـمان نـدا خواهـد داد و دشـمنانش را نـابود       

خواهد کرد، در قیامت دوم، داوري شریران واقع  خواهد شد و نظم ابدي آغـاز  

  خواهد شد. 

مختصر به فرضیه ما قبل هزاره تاریخی بیاندازیم،  حال بیایید با هم نگاهی

تـاریخی کلیسـاي عهـد جدیـد آنچنانکـه انبیـاء عهـد عتیـق          أآمـوزد مبـد   که می

شود.  اند، با پادشاهی مسیح شروع می ت) کردهپیشگوئی (نبو  

هـائی کسـب خواهـد     دوم ـ کلیساي عهد جدید در مقاطع مختلفـی پیـروزي   

خود شکست خواهد خورد و نفوذ خود را از  نمود، ولی سرانجام در مأموریت

دست خواهد داد. کلیسا به دلیل گسترش شرارت در پایان عصر کلیسـا، فاسـد   

  خواهد شد. 

سـابقه بـه سـوي آینـده      ت بـی شقّمسوم ـ کلیسا در یک دوره پر از رنج و  

خواهد رفت. این دوره عذاب بزرگ نامیده خواهد شد و نقطه پایانی بـر تـاریخ   
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  د بود. جهان خواه

گردد تا کلیسـایش را بـه    چهارم ـ در پایان دوره عذاب بزرگ مسیح بازمی 

اید و مقدسین فوت شده را برانگیزاند و در یـک چشـم بـه هـم زدن     بآسمان بر

  داوري عادالن را شروع کند. 

 ،گـردد  پنجم ـ سپس عیسی همراه با مقدسین جالل یافته به زمـین بـاز مـی    

شود و حکومت جهـانی   د، شیطان در بند کشیده میشو دئون آغاز میگنبرد آما

 جـا یابـد ( در این  با پادشاهی او براي مدت هـزار سـال در اورشـلیم ادامـه مـی     

در پایـان   .کنیـد)  هـا مالحظـه مـی    Dispensationalistچندین نکته مشابه را با ایده 

حکومت هـزار سـاله، شـیطان آزاد خواهـد شـد و شـورش عظیمـی در مقابـل         

ح صورت خواهد گرفت، و سپس سـرانجام خـدا بـا یـک داوري     پادشاهی مسی

آتشین  وارد کار خواهد شد تا عیسی و مقدسین را نجات دهد، و سپس قیامت 

  و داوري شریران شروع خواهد شد. 

 Amillenarianismایده ما بعد هزاره شاید بهتـر باشـد اول بـه     حال باتوجه به

که عصر کلیسا، عصر ملکوت اسـت کـه    گوید می Amillennial، موقعیت بپردازیم

اسـرائیل خـدا    ،در عهد عتیق نبوت شده اسـت، چنـان کـه کلیسـاي عهـد جدیـد      

  شود.   می

دوم ـ در بند بودن شیطان در طی رسالت زمینی مسیح تحقّق یافتـه اسـت،    

شد، شیطان در بند بود. بنـابراین   و هنگامی که انجیل در جهان بشارت داده می

  ه به اسارت شیطان در کتاب مکاشفه تمثیلی است. از این نظر، اشار

کند، آنهـا بـر    ـ مادام که مسیح شخصاً بر قلب ایمانداران حکومت می   سوم

هـا   د و نافذ هستند، ولی فرهنـگ نگذار کنند، اثر می جوامعی که در آن زندگی می

  را متحول نخواهند کرد. 

 »مسـیح  دضـ «مـدن  آـ متناسب با رشـد شـرارت، عـذاب بـزرگ و     م   چهار

هر  در Amilلت حاهایی بین  تسریع خواهد شد. بنابراین در اینجا شاهد مشابهت

  باشید.  می Premilدو نظریه 

پنجم ـ مسیح در پایان تاریخ باز بـراي داوري تمـامی خلقـت بـا ز خواهـد       
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جـاودانی و آبشـخور    مگشت و نظم جاودانی را مسـتقر خواهـد نمـود. در نظـ    

  آسمان یا در یک زمین کامالً جدید باشد.  نجات ممکن است در ،ابدي

  پردازیم، که شامل موارد زیراست:  در آخر به فرضیه ما بعد هزاره می

هـاي   تحقّـق نبـوت   مسـیح و  اول ـ ملکوت مسیحائی مسیح در آغاز رسالت 

  اسرائیل است. همان کلیسا  و عهد عتیق، در جهان مستقر شده

ی اسـت نـه سیاسـی، بنـابراین     دوم ـ ملکـوت مسـتقر شـده الزامـاً روحـان      

هـاي سیاسـی    وضعیت ما بعد هزاره حاکی از اینست کـه تـوجهی بـه حکومـت    

  ندارد، بلکه متوجه حکومت روحانی است. 

گذارد و کلیسا در تـاریخ نفـوذ    ی بر جوامع میهمسوم ـ حکومت خدا اثر م 

 ـ  شناسـی  اي ایـن وضـعیت را بـارزترین ویژگـی آخـرت      کند. درواقـع عـده   می

Postmil حاکی از  اینست که نفوذ کلیسـاي عیسـی    اي اند ـ دیدگاه بدبینانه  نامیده

ت. این بدان معنا نخواهـد بـود   اسمسیح بر فرهنگ و جهان پیش از موعد مقرّر 

که کلیسا وارد دوره ضعف و فساد و از دست دادن نفوذ ظاهري خود نخواهد 

ا جالء دهد. وضـعیت  ي نیست که یک کشتی  غرق شده رچیز Postmilشد، ولی 

Postmil  پیــروزي نهــائی و غیــر قابــل اجتنــاب کلیســا بــر   بــهدر واقــع معتقــد

  .  باشد میهاي این جهان و نفوذ پادشاهی مسیح در جوامع جهان  شرارت

ن در سراسـر جهـان   مـا زمرورچهارم ـ ملکوت مسیح به تدریج و بـر اثـر    

روي زمین و اعمال  این تکامل بدون حضور فیزیکی مسیح بر .یابد گسترش می

  قدرت او به عنوان پادشاه صورت نخواهد گرفت. 

) موفّق خواهد شد. نکاتی که موجـب تمیـز   28پنجم ـ مأموریت بزرگ (متی  

Postmil  وAmil  وPremil س در مورد  ،شوند میباور به حقیقت آموزه کتاب مقد

  موفقیت مأموریت بزرگ در عصر کلیسا است. 

هم اختالف نظرهائی وجـود دارد، همـان    Postmilن به حال، در میان معتقدی

و بقیه نظریات وجـود داشـته اسـت، و سـپس افـزوده       Premilطور که در میان 

گرایان اعم از کلی و جزئی، در  یضمباحثات ما ،اي شود به این تفسیر هزاره می

هـاي آینـده در    دهد کـه تمـام نبـوت    ی تعلیم میگرائی در بعد کلّ یضآنجا که ما
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هزاره، داوري نهائی ـ همه چیز ـ انجام شده اسـت و آن      ،ابطه با آمدن مسیحر

گرائی مدرن یـا مغـرض، کـه مـن در کتـابم در       یضهم در قرن اول میالدي. ما

هـاي عهـد    اي است که معتقد است که بسیاري از نبوت ام، ایده مورد آنها نوشته

عه مربوط به ویرانی در واق بخصوصجدید از آینده در چهار چوب قرن اول و 

هـاي عهـد    ال و وعـده وولـی اقـ   ،میالدي تحقّق یافته است 70اورشلیم در سال 

گوینـد کـه تمـام بیسـت      جدید تحقّق نیافته است. بیشتر معتقدین به این ایده می

ه یافتـ حقّـق ن تفصل کتاب مکاشفه، محقّق شده است ولی دو فصـل آخـر هنـوز    

کننـد کـه    هـا اسـت، و فکـر مـی     Postmilاست. روش فکري این گروه نزدیک بـه  

هزاره با اولین ظهور مسیح تحقّق یافته است، ولی دقیقاً ایـن دوره هـزار سـال    

  نبوده است.  

تـوانم در   باشند و بدیهی است که من نمـی  هاي متفاوت می ولی اینها دیدگاه

هـا   خـواهم بدانیـد ایـن بحـث     این مجال کوتاه آنها را بررسی کنم، ولی فقط می

هـاي   تفـاوت از دیـدگاه  مادامه دارد. مـن فقـط بـه شـش مـورد مهـم و       هست و 

تجزیـه و تحلیـل    ،یکـی از دالیـل وجـود مشـکالت     .شناسی اشاره کردم آخرت

 آگاهی ما نسبت به آنچه که گذشته اسـت صددرصـد اسـت ولـی    گذشته است. 

مورد دیگـر اسـت و مـا بایـد در ایـن       ،درك اینکه نقشه خدا براي آینده چیست

درست است یا نه،  که دیدگاه من دانیم تن باشیم و بگوئیم مطمئناً نمیمورد فرو

  ها را به عنوان یک مورد بیهوده، رها کنیم.  ولی در ضمن نباید این دیدگاه

3

2
اي در عهد جدید مربوط به امور آینده است و چگونگی  تعلیمات فرضیه 

گـذارد، خـواه بـدبین     ا بجا مـی م شخصی درك ما از آینده اثر بزرگی بر اعتماد

اي که مسیح به کلیسـایش   براي تحقّق برنامه خواه باشیم خواه پرخاش کنیم و

هاي ما را آرامش  داده است، کار کنیم. و این یک نتیجه دارد، یک نتیجه که جان

  اي است که ما در آینده مردمان خدا هستیم.  دهد و آن توجه به وعده می

  



  

  مپنجاهگفتار 

  بازگشت مسیح

، پس ازبازگشت 1سال پیش الهیات دان سویسی کارل بارث هلد چحدودر 

بـه تفسـیر ایـن اتّفـاق      1948یهودیان به اسرائیل و تشکیل دولت اسـرائیل در  

اینک زمانی در تاریخ کلیسا رسیده است که بایـد  «پرداخت و در آن وقت گفت: 

ه را در دست دیگـر نگـه   مسیحیان کتاب مقدس خود را در یک دست و روزنام

 1976اي که در سال  کنم در هفت قرن گذشته به جز واقعه من فکر نمی»  دارند.

انجام گرفت، آنگاه که یهودیان تقریباً دو هزار سال بعـد اورشـلیم را بـاز پـس     

اي وجود داشـته باشـد کـه عالقـه بـه بازگشـت مسـیح و احیـاء          گرفتند، واقعه

  باشد.  حکومت اسرائیل را، تشدید کرده

گـردیم و بـه سـخنرانی     مـی اینک ما به عقب و بـه روزهـاي عهـد جدیـد بر    

کنیم، آنجا  اند توجه می که در اناجیل براي ما ثبت شده »کوه زیتون«موسوم به 

گویدکـه اورشـلیم    کنـد، و مـی   که عیسی ویرانی معبد اورشلیم را پیشگوئی می

ها به انتها برسـد. آن   امت ۀنها خواهد شد، تا زمانی که زما هاي امت لگدمال گام

بینـی کـرد    هاي جالب مسـیح بـود، چونکـه او پـیش     پیشگوئی یکی از پیشگوئی

افتـد،   کند بلکه به دست کـافران مـی   آید که نه تنها اورشلیم سقوط می زمانی می

ولی اشغال شهر مقدس اورشلیم همیشگی نخواهد بـود و نقطـه پایـانی بـر آن     

  .» 2ها به انجام رسد هاي امت زمان«ه خواهد بود و آن وقتی است ک

                                                      

1- Karl Barth 

  24: 21لوقا  .2



460  دھابنیا

ها مواجه  اینک، این تنها موردي در اناجیل است که ما با عبارت، زمانه امت 

شنویم که در  شویم ولی بار دیگر این عبارت مخصوص را در عهد جدید می می

چونکـه بخـش    شـود  فصل یازدهم رساله پولس رسول بـه رومیـان یافـت مـی    

که اشتیاق به امـور آینـده را در رابطـه بـا بازگشـت       دیگري از عهد جدید است

این رساله، پـولس بـا    11دانید در فصل  کند، چونکه می مسیح بسیار تشدید می

را در  اسـیح مبه اسرائیل و مـردم یهـودي کـه     وسواس بسیار به امور مربوط

  هنگام آمدنش انکار کرده بودند، پرداخته است. 

این مسئله پرداخته است کـه چگونـه    پولس در این بخش از رساله خود به

ها (غیر یهودیان) هستیم در نظـر گرفتـه شـدیم تـا در ایـن       ما که در زمره امت

ریشه مقدس که اسرائیل است، سهیم باشیم. و ما آن دسته از مردمانی هستیم 

ما که مردم خدا نبـودیم، اینـک   «گوید:  شان از قول خداوند می که یوشع درباره

  .» مردم خدا هستیم

ولی خدا قوم اصلی خود را براي همیشه ترك نکرده است. و سپس پـولس  

راجع به کارهاي آینده خدا که در میان یهودیـان انجـام خواهـد     فصلدر همین 

داد، در آن زمان که پکند.   ها، انجام شده باشد، صحبت می تري ام  

ورد کنیم در این بخش از رساله رومیان، پولس در ایـن مـ   حال مشاهده می

لیق نموده است، وبسیار تعم ت آنچه کـه پـولس در ایـن بخـش     در مورد صح

اي کـه   هاي زیادي وجود دارد، نه مخالفت با ابهام کلی برنامه ت گوید مخالف می

فاقـاتی کـه در ایـن قـرن ملـت      خدا براي اسرائیل در نظر دارد، بلکه به خاطر اتّ

یـابی   ملت یهود در رابطه با دستتی که اینک اند ـ موقعی  یهود با آن مواجه شده

اند  اند متزلزل است، و بسیاري به این نتیجه رسیده  به اورشلیم، به دست آورده

ایـم و   ً ما در آسـتانه روزهـاي آخـر تـاریخ رسـتگاري قـرار گرفتـه        که احتماال

افزوده بر آن تبدیل تقویم هزاره به هـزاره جدیـد    ،بازگشت مسیح نزدیک است

  اندیشیدن به بازگشت حتمی عیسی است.  خوراکی کامل براي

خـواهم در اینجـا برسـانم بـه سـادگی اینسـت کـه         حال مفهومی را که مـی 

اي از تاریخ کلیسا قرار داریـم کـه انتظـار بـراي بازگشـت       گویم ما در برهه می
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پیشین گفتم که  گفتارمسیح به اوج خود رسیده است. در 
3

2
هـائی کـه    فرضیه 

بینیم مربوط است به سیماي ملکوت آینده خدا و هیچ نبـوتی   عهد  جدید می در

تـر از   در عهد جدید در رابطه با امور آینده براي مردم خدا در تاریخ کلیسا مهم

باشد. وعده بازگشت مسیح به این دنیـا مـدت دو    پیشگوئی بازگشت مسیح نمی

دا، شناخته شده است، هزار سال است به عنوان یک امید متبارك براي مردم خ

دارد.  و موردي است که مردم را از پریشانی و سردرگمی و مشکالت بـاز مـی  

باشـد کـه    با این وجود سؤال مربوط بـه زمـان بازگشـت مسـیح، مـوردي مـی      

  . ستا همیشه مورد بحث و مجادله قرار قرار گرفته

ت عزیمـ اجازه بدهید لحظاتی کوتاه بـه گـزارش کتـاب اعمـال رسـوالن از      

یح از این جهان گوش بدهیم. مسئله صعود مسیح به آسـمان کـه در فصـل    مس

و چون ایـن را  «شود:  اول کتاب اعمال رسوالن آمده است با آیه نهم شروع می

وقتی که ایشان همی نگریسـتند، بـاالبرده شـد و ابـري او را از چشـمان       ،گفت

می کـه او  بودند، هنگا ایشان در ربود. و چون به سوي آسمان چشم دوخته می

اي مردان جلیلـی  ”پوش نزد ایشان ایستاده، گفتند:  درفت، ناگاه دو مرد سفی می

چرا ایستاده، به سوي آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما بـه آسـمان   

باال برده شد، باز خواهد آمد به همین طوري که او را به سـوي آسـمان روانـه    

   “»د.یدید

هاي نبوتی عهد جدید راجع به  فراوان بخش بینیم این بخش یکی از اینک می

خـوانیم متوجـه    بازگشت مسیح است و وقتی ما راجع به برگشـت عیسـی مـی   

شویم که عناصر خاصی در این پیشگوئی قرار دارند. مورد اول اینست کـه   می

بازگشت مسیح جسمانی خواهد بود ـ  همان طـور کـه جسـمانی صـعود کـرد،       

تنها سخن از نفوذ کالم و تداوم تعلیمات او نیسـت  جسماً نیز باز خواهد گشت. 

  بازگشت او است. براي بلکه انتظار کلیسا

گردد، و  دوم، دیدیم که وعده حاکی از اینست که مسیح به این جهان باز می

  بازگشت او یک واقعه مشهود است.  

و سوم، وعده حاکی از اینست که بازگشت او ـ بازگشت جسـمانی و قابـل    
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ازگشتی پر از جالل است، بازگشتی پر شکوه با خیل فرشتگان کـه  رؤیت او ـ ب 

  بر گرداگرد او قرار دارند. 

» همین عیسی«خواهیم با هم ببینیم که این سه عنصر، چگونه در  اکنون می

شوند؟ ـ همین شخصی که از نـزد شـما بـه آسـمان بـاال بـرده شـد ـ           یافت می

ه او را بـه سـوي آسـمان    به همان طوري کـ «باز خواهد گشت،  »همین عیسی«

  » روانه دیدید.

هاي روشن عهد جدید، موضـوع برگشـت    به هر حال علیرغم این پیشگوئی

جسمانی، مرئی و پر جالل مسیح به این جهان در طول این دویست سال اخیـر  

ت کـالم خـدا، همیشـه مـوردي بسـیار بحـث       و با توجه به مسئله قدرت و صح

What jesus says about the last dayام  زهدر کتـاب تـا   منبوده است.  زبرانگی
، بـه   1

هاي انتقادي که در این دویست سال توسط منتقدین  از فرضیه یبررسی کوتاه

اي حقانیت مسـتندات عهـد جدیـد و     سابقه بزرگ مطرح شده است و به طور بی

  ام.  اند، پرداخته حقانیت تعلیمات عیسی را زیر سؤال برده

هاي انتقادي روبرو  ه با انواع فرضیهزورم که هر من در یک سمیناري بود

م و اسـاتید عهـد جدیـدي کـه منکـر بازگشـت مسـیح بودنـد دائمـاً بـه           دشـ  می

کردند که نبوت برگشت مسیح همراه بـا یـک    هائی از عهد جدید اشاره می بخش

هائی بودند که ریشـه   شنیدم بحث ي که دائماً میمواردباشد.  محدوده زمانی می

در  رتزیاي انتقادي قرن نوزدهم داشتند. به عنوان مثال آلبـرت شـوا  در تئوریه

 عیسـی کنـد کـه    تاریخی این گونه توصـیف مـی   يتالش خود براي درك عیسا

اش، خـدا وارد تـاریخ شـود و ملکـوت      انتظار داشت که در طول زندگی زمینـی 

ه زمین مستقر نماید، ولی عیسی ناکام شد زیرا انتظار داشت وقتی ک رخود را ب

از  خداهفتاد نفر از شاگردانش را جهت بشارت فرستاد، فرصتی خواهد بود که 

ولـی ایـن    ،آن براي آوردن ملکوتش از آسمان بر زمین اسـتفاده خواهـد نمـود   

طور نشد. وقتـی کـه عیسـی در میـان اسـتقبال پرشـور آن جمعیـت کثیـر کـه          

ارد اورشـلیم  گویان بر سر راهش قرار گرفته بودند، و»  هوشیعانا، هوشیعانا«

                                                      

  گوید؟  عیسی درباره روز آخر چه می .1
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شد، فکر کرد که این وضعیت بهترین فرصت است که خدا ملکـوت خـود را بـر    

  ولی خدا این چنین نکرد.  ،جهان بیاورد

میل نبود مصلوب شود، چونکه دیگر کامالً انتظار داشـت کـه    بیعیسی 

وارد عمل خواهد شد و » پدر«وقتی بر باالي صلیب برود، در آخرین لحظه 

ید، و ملکوت خود را مستقر خواهد نمـود، ولـی خـدا ایـن     او را خواهد رهان

چنین نکرد، و ناگهان متوجه شد که کار از کار گذشته اسـت و خـدا کـاري    

و » ؟1الهـی، الهـی چـرا مـرا تـرك کـردي      «دهد و آنگاه فریاد زد:  انجام نمی

 ائی اسـت کـه توسـط آلبـرت    سـ رهیده از اوهام شیرینش جان داد. ایـن عی 

  کشیده شده است.  به تصویر رتزیشوا

هائی از عهد جدید که اشـاره   بله ! بخش«زر گفتند: تولی اساتید بعد از شوای

بر انتظار عیسی مبنی بر رجعت خود در محدوده زمـانی زنـدگی شـاگردانش،    

باشد، باید جدي گرفته  یعنی در محدوده زمانی زندگی اولین نسل مسیحیان می

کـه آمـوزه عهـد جدیـد در رابطـه بـا        حاکی از ایـن بـود    اولین فرضیه» شوند.

و خود عیسی هم در این مورد اشـتباه کـرده بـود،     هبرگشت مسیح اشتباه بود

نظر کنـیم، چونکـه    توانیم از مستندات عهد جدید صرف بنابراین خیلی راحت می

حقیقت ندارند، و همچنین الزم است بدانیم کـه ایـن آقـاي عیسـی ناصـري کـه       

اش دچـار   ت بـود در رابطـه بـا رجعـت آینـده     شخص عجیبی بود و نمونه محب

  اشتباه شده بود. 

اساتید بعـد مـثالً سـی. اچ. دود در انگلسـتان، پاسـخی بـراي ایـن فرضـیه         

کـرد ـ     مـی نامید صحبت  اش می انتقادي داشت و از آنچه آخرت شناسی واقعی

آینده ورجعت مسیح در  ةباررهاي عهد جدید د اي مبنی بر اینکه تمام نبوت ایده

گـویم تـا پسـر     شـما مـی   هرآینه بـه «اند. مثالً عیسی گفت:   قرن اول محقّق شده

هر آینـه  «و یا اینکه: » .2انسان نیاید، از همۀ شهرهاي اسرائیل نخواهید پرداخت

باشند که تا ملکوت خدا را که  گویم بعضی از ایستادگان در اینجا می به شما می
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دود با توجه به این آیـات  .»  1اهند چشیدبینند، ذائقه موت را نخونآید  ت میباقو

اش نیست بلکـه   کند اشاره به رجعت آینده آنچه که عیسی بدان اشاره می«گفت: 

اشاره به ظهور او در جالل است که در تبدیل هیئت و رسـتاخیز و صـعودش،   

  » آشکار گردید.

هاي عهـد جدیـد کـه بیشـتر از هـر بخشـی مـورد حملـه          ولی یکی از بخش

ار گرفت، سخنرانی موسوم به کوه زیتون، مخصوصاً در انجیل متّی منتقدان قر

کند و  بود، در آنجا که عیسی در مورد معبد یهودیان در اورشلیم پیشگوئی می

گـذارده نخواهـد شـد     یروزي خواهد آمد که در اینجا سنگی بر سنگ«گوید:  می

خورد و  اورشلیم ویران خواهد شد و شکست خواهد »!2که به زیر افکنده نشود

نگـاه شـاگردان بـه طریقـه     آآنگاه پسـر انسـان درجـالل خـود خواهـد آمـد. و       

و پاسـخ مسـتقیم   » شـوند؟  واقـع مـی   یک این امور«آمیزي از او پرسیدند:  کنایه

تا این همه واقع نشود، این طایفـه  «عیسی به این سؤال شاگردان چنین بود که: 

  .»  3نخواهد گذشت

نتقدان به این بخش چیسـت؟ بیانـات مسـیح    حاال متوجه شدید علّت حمله م

بینیم که سه مـورد را   رسد و در اینجا می در اینجا روشن و مستقیم به نظر می

و بازگشت  کند ـ ویران شدن معبد اورشلیم، ویران شدن اورشلیم  پیشگوئی می

شـوند کـه بـه     امور در چهار چوب زمانی یک نسل واقع می این خود را که همه

سال است. حال اگر مصلوب شدن مسـیح در حـدود    هلریباً چعبارت یهودي تق

ت زمانی این انتظار پـیش  میالدي واقع شده باشد، با توجه به محدودی 30سال 

سال بعد تحقّق یابند و شهر اورشلیم سقوط کنـد و   هلا چه آید که این نبوت می

  میالدي ویران شود.  70معبد آن در سال 

بسیار خـوب،  «گویند:  ان بخش اشاره کرد و میبینیم که منتقدان بد اینک می

ویرانی معبد را قبول داریم، اشغال اورشلیم را هـم قبـول داریـم، ولـی عیسـی      
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بینی دو موردش تحقّق یافـت و ایـن کـافی نیسـت و      برنگشت و از آن سه پیش

» شود که مسیح هم چون یکی از انبیاء کذبـه عهـد عتیـق شـود.     تنها موجب می

شوم. این گونه انتقادهـا   م واقعاً دل شکسته میوشن مین را وقتی من این سخنا

کنم موردي باشـد کـه    شوند بدین دلیل که: من فکر نمی بسیار باعث رنجش می

ـ  یبا چنین صراحت ت و صـحت عیسـی مسـیح را ثابـت کنـد، بـه جـز ایـن         هوی

هاي مخصوص او که بعدها تحقّق یافت و او وقایعی را پیشگوئی کرد  پیشگوئی

کردنـد کـه معبـد ویـران      ر بود. آنهـا فکـر مـی   ي بهودیان غیر قابل تصوکه برا

ها و استحکاماتی که هـرود در سـاختن    نشدنی است و نه تنها معبد با آن سنگ

آن به کار برده بود، ویران نشـدنی اسـت، بلکـه شـهر مقـدس صـهیون هرگـز        

ی بـا ایـن وجـود عیسـ     .کنـد  ویران نخواهد شد، چونکه خدا از آن محافظت مـی 

کنـد. و آنچـه    ویرانی اورشلیم و معبد را پیش از آنکه واقع شود، پیشگوئی مـی 

تقدین به آن بخش از عهد جدید که نشود اینست که م ب میکه اینجا موجب تعج

بیشتر از هر بخشی نشانه اعتبار مسیح و مستندات عهد جدید است، پرداخته و 

ار عهـد جدیـد و عیسـی    خواهند براي منکر شـدن اعتبـ   ها می از طریق آن بخش

مسیح استفاده کننـد و بگوینـد او در زمـان مقـرري کـه مشـخص کـرده بـود،         

  بازنگشت. 

 .کنند حال ببینیم، محافظه کاران و انجیلیان چگونه با این مورد برخورد می

درسـخنرانی کـوه   » هفـ طای«بر خورد معمولی با این بخش اینست که منظور از 

مـردم  » نـوع «زندگانی نیست، بلکه اشاره بـه   زمانی زیتون، اشاره به یک دوره

آنچـه کـه واقعـاً منظـور نظـر      «گویند:  می» طایفه«است ـ یعنی با توجه به کلمه  

بینـیم، در   عیسی است اینست که این نوع مردمی کـه مـا هـر روزه آنهـا را مـی     

زمان آمدن مسیح هم وجود دارند و همه این امور قبل از انقـراض ایـن نـوع از    

  » شوند. ع میمردم، واق

کنم، این یک تفسیر محتمل از کالم خدا است، ولـی   حال من شخصاً فکر می

کنم براي یک منتقد هوشیار عهد جدید، تفسیري ناخوشـایند و مهجـور    فکر می

اسـتفاده شـده   » نسل یـا طایفـه  «باشد، زیرا هر کجا در طول اناجیل از کلمه  می

بـه دوره زمـانی عمـر گروهـی     است، اشاره به حالت و نوع نیست بلکه اشـاره  
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  مردم است.  

گویند که منظور عیسـی اینسـت کـه:     دیگران هم به این بخش پرداخته و می

از نظر مسیح شامل ویران شـدن معبـد اورشـلیم و دور نمـاي     » همه این امور«

تاریخی رجعت اوست که دو مورد اول محقّق شده است و مـورد سـوم در راه   

اي کـه مـن آن را ارزیـابی     کنـیم، فرضـیه   اه میاست. حال به فرضیه دیگري نگ

 اي ام و آن عبـارت اسـت از فرضـیه    ودم گنجانیدهـام و آن را در کتاب خ ردهـک

شـود و حـاکی از آن اسـت کـه      نامیده می»  ی گرائیضما = Preterism«که  است

میالدي و محدوده زمانی دقیق پیشگوئی بازگشته اسـت  و   70عیسی در سال 

ت، آنگاه اورشـلیم را بـدان ترتیـب داوري نمـود، هـر چنـد کـه        وقتی که بازگش

گرایـان در رابطـه بـا ایـن      یضـ هائی کـه ما  بازگشت او مرئی نبوده است. بحث

کنند اینست که زبان به کار رفته براي پیشگویی آینده توسـط انبیـاء    مسئله می

 در عهد عتیق، هر گاه صحبت از داوري خدائی شده است، زبانی تشبیهی بـوده 

است شامل انواع بالها، تحوالت و اغتشاشات در آسمان و غیـره ... بـه عنـوان    

مثال، وقتی خدا در عهد عتیق شهرهاي شریر را مالقات کرد، انبیاء دیـدار خـدا   

و » مـاه تبـدیل بـه خـون شـد     «از آن شهرها را با این زبان تشریح نمودند کـه  

برگشتن عیسی بـه کـار رفتـه    نظایر آن ... یعنی همان نوع زبانی که با توجه به 

مـیالدي   70اسـرائیل در سـال    است. آنها معتقدند که عیسی بـراي داوري بنـی  

بازگشته است. بازگشت مسیح بـه خـاطر داوري قـوم یهـود و پایـان دادن بـه       

ت گرائی و جدا کردن بـدعت گـذاري از مسـیحیت، صـورت گرفـت. ایـن       یهودی

بـه خـاطر اینکـه او را طـرد کـرده      د، نمو لیممجازاتی بود که مسیح بر آنها تح

بودند. و این آخرین داوري بود، این نقطه پایانی بود، امـا نـه بـر تـاریخ، بلکـه      

ت. به خاطر داشته باشید که عیسی در مورد عصـر  نقطه پایانی بر عصر یهودی

  ها هم صحبت کرد.   امت

ها است، تنهـا   بسیار خوب، اگر عصري وجود دارد که اشاره به عصر امت

ت با زمانه دیگر باشد که بدیهی اسـت  تواند مفهوم باشد که در ضدی موقعی می

ت است. منظور عصر یهودی  

ـ     گرایـان مطلـق مـی    یضبنابراین ما 70ت در سـال  گوینـد کـه عصـر یهودی 
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ـ  هـا، سـپري شـد. آنهـا      تمیالدي با بازگشت مسیح در داوري و آغاز عصر ام

و رستاخیز نادیدنی مقدسین صحبت حتّی در مورد یک ربایش پنهانی مقدسین 

  کنند.   می

هاي دیگري در عهد جدیـد   موافق نیستم چونکه معتقدم بخش ایده من با آن

حاکی از اینست کـه مـا هنـوز     و وجود دارد، نظیر آنچه که اخیراً آن را خواندم

اي کـه   هم دالیل فراوانی در اختیار داریم که به آینده چشم بـدوزیم، بـه آینـده   

کـنم کـه    ماً و آشکارا باز خواهد گشت. بـه هـر حـال، مـن فکـر مـی      عیسی جس

فاقـات مهـم در سـال    گرائی نسبی باید جدي گرفته شود ـ یعنی بیشتر اتّ  یضما

میل نیستم سخنرانی مسیح را در کوه زیتون این  اند و بی میالدي واقع شده 70

کـنم او   نمـی  آید، ولی فکر طور تفسیر کنم که در واقع داوري او بر اسرائیل می

  باشد.   اشاره به ملکوت نهائی خودش نموده

هـاي   ازپیشگوئی بخشی که شنویداینست که اکثراً آن را می دیگري فرضیه حال

» نـوع شناسـی  «کتاب مقدس که تحقّق آنها موکول به آینده است، از نقطه نظـر  

اي  یندهاند، ولی تحقّق کامل آنها موکول به آ تري انجام شده در یک آینده نزدیک

از مصـر  «بینـیم:   ها را در عهد عتیق می باشد، و ما نمونه این پیشگوئی دور می

ایـن نبـوت هوشـع نبـی در گـام اول در خـروج بنـی        .» 1پسر خـود را خوانـدم  

اسرائیل از مصر تحقّق یافت ولی در نهایت با رفتن عیسی به مصر در ایام قتل 

هـائی   هنمونـ یافت. شما چنین  توسط هیرودیس، تحقّق لحم در بیتعام کودکان 

گیـري نهـائی بگـویم، مـن      خـواهم در نتیجـه   را در اختیار دارید و بنابراین مـی 

دانم  گردد. در واقع تنها چیزي که با اطمینان می مطمئن نیستم مسیح کی باز می

گردد، ولی با این وجود فکر  برمی داند عیسی کی اینست که هیچ کس مطمئناً نمی

قالب مردمان خدا امیدهاي متبـارکی داریـم کـه هریـک دلیلـی       کنم که ما در می

هاي او نقض نمی شـوند و او بـه    است بر صحت و اعتبار وعده عیسی و وعده

آشکار و پر جالل   ظر ظهور جسمانی،تکند و چشمان ما من هایش عمل می وعده

  اوست.
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  پنجاه و یکمگفتار 

  داوري نهائی

چـه اعـالم نمـود    یانی به نام فردریک ندر قرن نوزدهم بود که فیلسوفی آلم

سابقه و مهار نشـدنی   یه بیحکه خدا مرده است. در قرن نوزدهم شاهد یک رو

 اتروشنفکران آشکار شد و اثـر  دنیايبینی هستیم که در میان  از نوعی خوش

شگرفی بر اروپا و متعاقب آن بر فرهنگ آمریکا نهاد. البتـه همگـان بـه فلسـفه     

ه او مبنی بر مرگ یانچه معتقد نبودند، ولی درهر حال بییئی نگرا بدبینانه و پوچ

گفت بیش از  خدا نویدي بود از پیروزي اساسی انسان، و این انسان بود که می

این نیازي نیست به امور ماوراء الطبیعی و خدائی بپردازیم تا شـرایط خـود را   

 ايلفـ آز مرحلـه  ایـم و ا  بهبود ببخشیم، چونکه اینک در مسیر تکامل قرار گرفته

اي که هر روز وضع زنـدگی بـا    ایم، مرحله اي تاریخ رسیدهگتاریخ به مرحله ام

تجهیزات جدید، ابزارهاي جدید، فـن آوري جدیـد وبـه خصـوص پیشـرفت در      

شـود. امیـد و انتظـار مـردم ایـن بـود کـه جهـان از          آموزش، بهتر و بهتـر مـی  

ائی که تمدن انسـانی بـا آنهـا    ها، جهالت و نادانی و تمام این بالی ها، جنگ مرض

  درگیر بوده است، رهائی خواهد یافت. 

، گسـترش  1تنگرائی آگوست کا بخشی از آن شوق و ذوق در جنبش مثبت

                                                      

1- Auguste Conte 
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یافت و او چنین گفت کـه تـاریخ بـه سـه بخـش تقسـیم شـده اسـت : کـودکی،          

نوجوانی و بلوغ و گفت دوره کودکی تمدن غرب آنجـا بـود کـه مـردم زنـدگی      

یزیـک را  فتامکردند. و آنگـاه کـه فلسـفه     عبارات مذهبی، تعریف میخود را در 

ولـی هنـوز وارد دوران   «جایگزین مذهب نمودند، به دوران نوجوانی رسـیدند:  

و ایـن دیـدگاه   » ایم، و آن زمانی است که به عصر خرد گام بگذاریم. بلوغ نشده

ان بـه  خوش بینانه مهار گسسته در رابطه بـا عملکـرد دانـش در پیشـبرد انسـ     

نجـا بـود   آالی ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم شروع شد. در عسوي ترقی و ت

رسید مانع بزرگی بر سر راه این دیدگاه خوش بینانه سیر تکامل  که به نظر می

انسان به سوي ترقی، قرار گرفت. اما حتّی در این شـرایط کسـانی کـه از ایـن     

گفتنـد:   ود دلداري داده و میتحول بزرگ دچار یاس و ناامیدي شده بودند به خ

ن انسان به مرحلـه بلـوغ   رسیدن تمد ازدر نهایت این آخرین جنگ جهانی قبل «

البته هیچ کس قتل عام جنـگ جهـانی دوم را انتظـار نداشـت و     »  باشد. خود می

منکـر خـدا نامیـده     يهاي وجود هاي بدبینانه که فلسفه بعد از آن بود که فلسفه

 نشـو و نمـا  پیشگامی ژان پل سارتر و دیگران شروع بـه  شدند در اروپا با  می

  نمودند.  

ها، و جهش فوق العاده انسان بـه دوره بلـوغ    بینی ولی در کانون این خوش

ت خبر خوش این بود که خدا وجود ندارد، و دیگر هرگز نیازي نیست از انسانی

ل انش از قـرن او وکـه مسـیح و پیـر    1»سلدامـوک «آن شمشـیر   ،مجازات آینده 

در مورد اینکه روزي که خدا همـه کـس    و اند میالدي روي سر مردم قرار داده

                                                      

شمشیر داموکلس اشاره به یک خطر دائمـی اسـت کـه هـر لحظـه انسـان را        .1

سـیوس  وکه عضو بارگـاه دیون کند و داستان آن اینست که داموکلس  تهدید می

دیونوسیوس او را به یک مجلـس ضـیافت دعـوت کـرد و دامـوکلس       .دوم بود

سـرش قـرار   وي یار نازکی آویخته و رسشیر شد که به رشته بمتوجه یک شم

 دارد.  
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اي را بـه   کنـد و عـده   د و او را بـه خـاطر اعمـالش داوري مـی    دان می سئولرا م

دیگر نیازي نیسـت نگـران    نگران باشیم.اي را به جهنم،  فرستد و عده بهشت می

اي  بودند، مشابه نغمه  ردهاي که مردم قرن بیستم ساز ک این موارد باشیم. نغمه

هـا،   شاگرد بـودن، کتـاب  «ند: نک که شاگردان سال آخر دبیرستان ساز می است

منظورم اینست که بـه  » هاي خشمناك معلم، ... همه چیز تمام شد. ها، نگاه درس

دیگر تمام شـد، دیگـر نبایـد    «کردند:  طریقی رهیده از هر قید و بندي زمزمه می

تـو  ”گوید:  با ده فرمانش روي سر ما ایستاده است و میباشیم که  یهوهنگران 

نباید این کار را بکنی و باید چنین کنی، و اگـر شـریعت مـرا نقـض کنـی بـراي       

اینها اخبار خوبی بودند. بله! خبـر خـوش ایـن    »  “همیشه مجازاتت خواهم کرد.

  بود که: دیگر ما براي همیشه مسؤل نیستیم. 

ن دیدگاه خوش بینانه قرن نـوزدهم تبـدیل   فاقی موجب شد که آحال، چه اتّ

به یک دیدگاه بدبینانه در روزگار ما شد؟ دیگر ما معتقـد بـه چنـین سرنوشـت     

مختومی نیستیم، بلکه مورد ما اینست کـه اصـل و بنیـاد انسـان ناشـی از یـک       

ـ   حادثه کیهانی است و ما از بطن لجن برخاسته م داریـم بـه عمـق    ایم و بـا تحکّ

گرا اینست که: وقت آن  شویم و کشف وجود گرایان پوچ می گودال پوچی رانده

اگر شما در نهایت براي زنـدگی   .است که کارت را برگردانیم و به آن نگاه کنیم

نـدگی شـما   زتواند بدین معنی باشد که در نهایـت   د، فقط میباشیخود مسئول ن

بیهـوده   گوید که انسان نفسانی و آید. بنابراین ژان پل سارتر می به حساب نمی

نهائی او از عظمت و مفهوم وجود انسان در یک کلمه خالصه  است، و قضاوت 

  استفراغ !!  :شود می

بنابراین خوش بینان قرن نوزدهم رفته رفته به دامن فرضیه بدبینی افتادند 

ند از سـت خوا ها مـی  و در فرهنگی غرق شدند که با انواع مواد مخدر و سرگرمی

  ر اینکه زندگی ما پوچ و بیهوده است، بگریزند. این ایده وحشتناك مبنی ب

ها تعلیم عهد جدیـد و عیسـی مبنـی بـر اینسـت کـه        قطه مقابل این ایدهندر 

شود،  و این یعنی ما  زندگی ما مسئوالنه است، و سر انجام روي آن حساب می
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 ،هـاي آن  هاي فلسفی و پیامـد  مسئول هستیم و باید بگویم، کامالً جدا از اندیشه

دانـد. حـس خـدائی در قلـب هـر انسـانی هسـت. خـدا بـه           نسانی این را میهر ا

مخلوقات  خود آگاهی و شعور داده است و ایـن مـوردي اسـت کـه مثـل روز      

باشـید ـ    روشن است که شما در نهایت در قبال نحوه زندگی خود مسـئول مـی  

بر اسـاس شـریعت مقـدس     را ها مد که خدا تک تک انسانآیعنی روزي خواهد 

  داوري خواهد نمود. خود،

در باب هفدهم کتاب اعمال، در آنجا که پـولس بـا فیلسـوفان آتـن مباحثـه      

انـد و   گوید که آنها معبد خود را بر اساس خدائی ناشـناخته سـاخته   کند، می می

پرسـتید، مـن بـه شـما اعـالم       پس آنچـه را کـه شـما ناشـناخته مـی     «گوید:  می

و سـپس بـا اشـاره بـه     »  نست آفرید.نمایم. خدائی که جهان و آنچه را در آ می

هاي جهالت چشم پوشیده،  پس خدا از زمان«گوید:  پرستی مردم می روزگار بت

بنـابراین پـولس یـک    » فرماید که توبه کنند. ن تمام خلق را در هر جا حکم میاال

گوید که در ایام گذشته خدا، چشم پوشی کرد  کند. او می کم جهانی صادر میح

ل نمود، ولی اینـک  ها تحم تمردهاي انسان را در این جهان قرنو انواع و اقسام 

فرماید که توبه  حکم می«اس تاریخ آمرزش رسیده است و اینک خدا لحظه حس

  » کنند.

زیرا روزي را مقرّر فرمود که در آن ربـع مسـکون   «دهد:  و چنین ادامه می

زنـده  توسط شخصی کـه تعیـین نمـود و بـا     را به انصاف داوري خواهد نمود 

حـال بـه بقیـه مـاجرا از زبـان      .»  کردن او از مردگـان، مـردم را مجـاب نمـود    

چـون ذکـر قیامـت مردگـان را شـنیدند،      «نویسنده اعمال رسوالن توجه کنیـد:  

اوضاع در این روزگار هم تغییر زیادي نکرده اسـت.  »  بعضی استهزاء نمودند.

رر کرده اسـت کـه در   مق ازي روگوئیم که خدا ر امروز وقتی که ما به مردم می

کنـد کـه او را    ز طریق کسی داوري میا با انصاف و عدالت و را آن روز جهان

خندنـد و مسـخره    ن کـرده اسـت، مـردم مـی    از طریق رستاخیز از مردگان معی

اند، این موضـوع را دوبـاره تکـرار     دیگران هم این را گفته«گویند:  کنند و می می
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ن استهزاء کنندگان بیرون رفـت. بـه هـر حـال     بنابراین پولس از میان آ» نکنید! 

ی غدیونیسیوس و آریوپا«بعضی از آنها به پولس پیوستند و ایمان آوردند که 

  » وزنی بنام دایکرس، و بعضی دیگر با ایشان، از آن جمله بودند.

است که پولس در آتن و در هنگـام اعـالم    ررواخبنابراین این مشتی نمونه 

کنم کـه در ایـن بخـش     بود، ولی من از شما دعوت می داوري خدا، با آن مواجه

از کتاب اعمال رسوالن صحت شهادت رسالتی پولس را در رابطه با اینکه خدا 

خـواهم   روزي را براي داوري مشخص کرده است، مشاهده کنید. همچنین مـی 

توسط پولس یا رسوالن عرضـه نگردیـد.    »روز داوري«شما بدانید که فرضیه 

یسی هم ابداع نشده بود، گرچه عیسی بارها از آن سخن گفته در واقع توسط ع

بود، بلکه ریشه این فرضیه عمیقاً در عهد عتیق قرار دارد،  و آن اخطاري است 

از روز مالقات، روزي کـه داور آسـمان و زمـین همـه چیـز را بـه پـیش میـز         

  کشاند.   محاکمه می

لسفه و یـک دوره  تاریخ ف ،سال پیش در دانشگاه وقتی که من در حدود سی

در هنگام بررسی  ،کردم یل کانت را تدریس میئارت تا عمانوکفلسفه جدید از د

تی وجود خدا رسیدیم و آنگـاه  نّدر رابطه با دیدگاه س فلسفه کانت به یک مقاله

دیدگاه کانت را نسبت بـه موضـوع فـوق نشـان دادم. بحـث       غییربه شاگردان ت

  رك او از ضرورت مطلق بود. ت براي وجود خدا بر اساس دنمعنوي کا

ت گفت هـر انسـانی داراي   ندانید کا حال اگر شما با ایده او آشنا هستید می

در وجدان خویش است و گفت که حس التـزام چیـزي اسـت کـه     »  التزام«حس 

فرض «شود. سپس او به مسئله برتري پرداخت و گفت:  اخالقیات را موجب می

اگر اساسی بـراي   در اینصورت ی است.معن که این حس التزام موردي بی کنید

حس معنوي التزام نباشد، آنگاه هر کوششی براي استقرار اخالقیات محکوم به 

  » تواند باقی بماند. نابودي است و بدون یک اخالقیات مفهوم، یک تمدن نمی

بـراي مفهـوم بخشـیدن بـه ایـن حـس       «کنـد:   و سپس یک سؤال مطرح مـی 

و » ك درست و غلط، چه عـاملی الزم اسـت؟   معنوي که ما داریم ـ این حس در 
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قبل از هر چیز براي اینکه حـس التـزام   «انگاه کانت از دیدگاه تفکر فلسفی گفت: 

مفهوم باشد، الزم است که منصفانه باشد ـ یعنـی بایـد عـدالت پـاداش بیابـد و       

  » شرارت به طریقی مجازات شود.

بینیم که  کنیم و می میما به دنیاي پیرامون خود نگاه «گوید:  ت سپس مینکا

این درسـت مثـل تقاضـاي داود از خـدا در     »  عدالت همیشه صفت غالب نیست.

اي خدا، چرا شریر کامیاب و عادل رنجور «گوید:  ها پیش است، آنجا که می قرن

بینـیم ، بنـابراین کانـت گفـت:      این موردي است کـه همـه روزه مـی   »  باشد؟ می

وي باید عدالت و انصافی وجـود داشـته   ي مفهوم بخشیدن به این حس معنابر«

ـ از آنجـا کـه عـدالت در ایـن جهـان نیسـت،         این نقطـه  رسیدن به باشد و براي

گیرد:  و سپس نتیجه می» باید در ماوراي گور نوعی بقاء وجود داشته باشد. می

نه تنها باید حیات براي ما ادامه داشته باشد، بلکه هدف از زندگی ابدي اجراي «

  » تا هر کسی از آن برخوردار شود. عدالت است،

پردازد. آن روز کـالس سـر زنـده و     ق بیشتري میو از آنجاست که به تعم

ـ       ب بعـدها  شادي داشتیم و وقتی من آن خطابـه را ایـراد کـردم، بـا کمـال تعج

فهمیدم که یکی از شاگردان بـا شـنیدن تفکـرات کانـت در مـورد داوري آخـر،       

ي مسیح یک تفکـر فلسـفی نبـود، بلکـه یـک      داوري آخر برا .مسیحی شده است

نمـود،   اعالم خدائی بود و او مرتباً به مردم در مورد این واقعیـت گوشـزد مـی   

دهیـد روزي در نـزد خـدا آشـکار      آنجا که گفت آنچه که شما در خفا انجام می

گوید:  سازد. و همچنین می خواهد شد و خدا اسرار درونی هر کسی را فاش می

» 1گویند، حساب آن را در روز داوري خواهند داد. مردم می هر سخن باطل که«

توانی با لبان خود گناه کنی، با آنچه که  گوید که تو می و بدین وسیله به من می

بـه خـاطر    .ض عهد، با تهمـت دروغ، بـا دروغگـوئی و نظـایر آن    قگوئی، با ن می

سـتگی خـود   س خدا مواجه شد، متوجه عمق ناشاینبی با تقداشعیا  دارید وقتی

                                                      

  36: 12متّی  .1
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کـه مـرد ناپـاك لـب هسـتم و در      «چرا چنین گفت؟ : » !واي بر من«شد و گفت: 

هـر سـخن بـدي کـه مـردم      «و عیسی هم گفـت:   »  1میان قوم ناپاك لب ساکنم.

آنها سخنانی هستند که بدون » گویند، حساب آن را در روز داوري خواهند داد.

آنها را پس خواهیم داد. آوریم و در روز  داوري حساب  اندیشیدن بر زبان می

اگر این مسئله واقعیت داشته باشد چقـدر بیشـتر هـر کـالم متـین و هـر کـدام        

  آوریم در داوري خواهد آمد؟  عمدي که بر زبان می

هاي آخر کالس داشتم که بعد از فارغ التحصـیل شـدن    شاگردي در ردیف

کتـراي  درجـه د  ،ه پزشکی شـد، و بعـد از پایـان تحصـیل    کدشناز کالج وارد دا

روانشناسی دانشگاه هاروارد را کسب نمود و در همان دانشگاه تحقیقات فـوق  

ی خود را در رشته عصب شناسی دنبال نمود. مـن چنـد سـال بعـد از     تخصص

اینکه فارغ التحصیل شده بود، او را مالقات کردم. در آن دیدار او به من گفـت:  

بحـث داوري نهـائی   کـردي و بـه م   یادت میاد وقتی درباره کانت صـحبت مـی  «

مطالعـه و بررسـی مغـز انسـان     «و او گفـت:  » بله، یادم میـاد. «گفتم: » رسیدي؟

هاي  هاي عصبی، ارتباط بین بافت موردي اعجاب انگیز است، ارتباط بین سلول

  »  .عصبی و این گونه مطالعات

اي کـه در ایـن جهـان داریـم، در      و چقدر باور نکردنی است که هر تجربـه «

هـاي الزم در   هاي الزم و داده شود. کامپیوتري با تمام مهارت یمغز ما ضبط م

این فضاي کوچک ساخته شده است، کـه اگـر بـا اسـتانداردهاي ایـن روزگـار       

هاي آن بسازیم، دستگاهی خواهد بود  بخواهیم چنین کامپیوتري با تمام قابلیت

  » ت.ستیاحتماالًً به اندازه ساختمان امپایر ا

کـنم   این موردي است که فکـر مـی  «فت: و ادامه داد: بله، دوست من چنین گ

مـن فکـر   «و او گفـت:  » مـوردي؟  چه«من گفتم: » شود. در داوري آخر، واقع می

رود کـه مغـز    خواهـد چنـین ماشـینی را داشـته باشـد و او مـی       کنم خدا می می
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هایشان بیرون آورد و آن را داخـل دسـتگاه پخـش نـوار      ها را از جمجه انسان

فکري که تا کنون از مخیله ما گذشـته اسـت در روي نـوار ضـبط      بگذارد و هر

ایـم، هـر کـاري کـه تـا کنـون انجـام         کند، هر کالمی که تا کنون بر زبان آورده

گویـد هـر    کـنم وقتـی کتـاب مقـدس مـی      ایم، ضبط خواهند شد. من فکر می داده

هـا بسـیار روشـن اسـت، بسـیار       بدین جهت است که نشانه ،دهانی بسته شود

  » دانیم. گیر که ما هرگونه بحث و مجادله را در مورد آن بیهوده میفرا

ها و ضـبط منـدرجات آن،    منظور او از بیرون کشیدن مغزها از جمجه البته

هـا در مغـز انسـان     تمثیلی بود جهت رسانیدن مطلبش، چون  که حتّی اگـر داده 

نجـام  زیرا خـدا از هـر چـه کـه تـا کنـون ا       ،نباشد در فکر خدا ضبط شده است

ایـم   ایم و آنچه که تا کنون بر زبـان آورده  ایم، و آنچه که تا کنون اندیشیده داده

  آگاه است.

ترین تعلیماتی که تا کنون  ام که ترسناك اینک درانجیل متی، من همیشه گفته

کننـد کـه     ایـم ... البتـه همـه فکـر مـی      از زبان عیسی در موعظه سر کوه شـنیده 

موعظه شـادي بخـش، مثبـت و عجیـب بـوده       سخنرانی موسوم به سرکوه یک

است ـ بزرگترین گردهم آئی و موعظـه ـ و مـوردي اسـت کـه متفکـران مثبـت         

خواهند به رقابت با آن پرداخته و سخنان خود را بـا کلمـات دلگـرم     اندیش می

خوشا به حال کسانی که «کننده و شاد شروع کنند، آنچنانکه مسیح آغاز نمود: 

باشـند و   ها داراي یک نقطه اوج مـی  ولی اکثر سخنرانی» کنند. چنین و چنان می

و «گوید:  بینیم که عیسی چنین می اگر ما به انتهاي سخنرانی عیسی برسیم، می

آینـد ولـی در    ها نـزد شـما مـی    اما از انبیاء کذبه احتراز کنید، که به لباس میش

شناخت، آیا هاي ایشان خواهید  باشند. ایشان را از میوه باطن گرگان درنده می

چینند؟  همچنین هر درخت نیکـو، میـوه    را از خس می رانگور را از خار و انجی

توانـددرخت خـوب میـوه بـد      آورد. نمـی  آورد و درخت بد، میوه بد می نیکو می

بدهد، و نه درخت بد میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و 
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  1» ایشان، ایشان را خواهید شناخت. هاي در آتش افکنده شود. لهذا از میوه

اجازه بدهید فقط این را بگویم که: وقتـی عیسـی از داوري نهـائی صـحبت     

کمال تعجب بسیاري از مسیحیان بشـارتی از   با بینم که کرد، موردي را می می

شـود،   گوید که در آن داوري، هر کسی داوري مـی  اند. عیسی می آن آگاه نشده

ستانی و کتـاب  تعمالش. ولی حال ما به فرضیه پروبر چه اساسی؟ بر اساس ا

ایم و گاهی اوقات به هیجـان خـود از    عادل شدن توسط ایمان چسبیده یسمقد

 ،ایم،نه بـا اعمالمـان دامـن زده    درك اینکه ما توسط ایمان آمرزیده و عادل شده

 تی در بر ندارد. ولی به خاطر داشته باشـید پنداریم که اعمال براي خدا اهمی می

بر اساس اعمالشان است و پاداشی که خدا در داوري آخر بـه   مردم که داوري

دهـد، بـر اسـاس اعمـال اسـت.       انـد، مـی   مردم خود که توسط ایمان نجات یافته

حداقل بیست و پنچ مورد در عهـد جدیـد وجـود دارد کـه در آنجـا عیسـی بـه        

رگی دریافـت  اند پاداش بز گوید کسانی که اعمال نیک انجام داده شاگردانش می

بـریم کـه    شـویم و پـی مـی    خواهند کرد، و ما به عنوان یک مسیحی دلگرم مـی 

یم بر اسـاس  یرگ  برند، با این وجود پاداشی که می اعمال ما، ما را به بهشت نمی

باشند، چـه   درجه اطاعت و فرمانبرداري ما است. بنابراین اعمال بسیار مهم می

شـوند. و سـپس عیسـی     منظـور مـی  خوب و چه بد، زیـرا کـه آنهـا در داوري    

گوید داخـل ملکـوت آسـمان گـردد.       “خداوند، خداوند”نه هر که مرا «گوید:  می

بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسـا در آن روز مـرا   

خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها ”خواهند گفت: 

آنگاه بـه ایشـان    “یم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟را اخراج نکرد

  » “هرگز شما را نشناختم! اي بدکاران از من دور شوید.”صریحاً خواهم گفت: 

تـرین بیانـاتی    بله، چنین است و آنچنانکه گفتم این بخش یکـی از ترسـناك  

 گویـد کـه در روز داوري مـردم    ورده است زیـرا مـی  آاست که عیسی بر زبان 
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شناسند و موکداً او را با عنـوانی خودمـانی    کنند که او را می آیند و ادعا می می

ی را انجـام  ئکـو نیکننـد هـر عمـل     و ادعا مـی »  خداوندا، خداوندا« :زنند صدا می

ـ    اند، غیرتمند بوده داده انـد ... و عیسـی    هـاي کلیسـائی پرداختـه    تانـد، بـه فعالی

گویم از مـن   کنم و به آنها می آنها نگاه میمن در آن روز مستقیماً به «گوید:  می

دانـم، اي   کنم اینجا را ترك کنید. من اسـم شـما را نمـی    دور شوید. خواهش می

  » عامالن شرارت.

انجیـل   25در فصـل   و گوید بله، عیسی در انجیل متّی فصل هفتم، چنین می

س کنـد و آن اینسـت کـه ده عـرو     متّی تمثیلی از آمدن ملکوت خدا را بیـان مـی  

گیرنـد و جهـت اسـتقبال دامـاد بیـرون       یهاي خود را به دسـت مـ   باکره مشعل

  روند.  می

از آنها دانا هستند و پنچ نفر نادان. آنهائی  ناید. پنچ ت شما داستان را شنیده

دارنـد، و   دارند ولی روغن کافی برنمی هاي خود را برمی که نادان هستند مشعل

تـأخیر   هدارند. اما آمدن داماد ب خود برمیآنهائی که دانا هستند روغن کافی با 

هـاي شـب فریـادي     کننـد. در نیمـه   میهمانان شروع به چرت زدن مـی  و افتد می

و آن ده بـاکره  »  آید. به اسـتقبال وي بشـتابید!   اینک داماد می«شود:  شنیده می

هاي خود را روشن کننـد و آنگـاه نادانـان بـه دانایـان       مشعل تاشوند  بیدار می

هـاي مـا    از روغن خود بـه مـا دهیـد، زیـر مشـعل     «کنیم  د: خواهش میگوین می

کفـاف   اشود، مبادا ما و شـما ر  نمی«دهند:  دانایان جواب می» شود. خاموش می

ـ    » ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته، براي خود بخرید. ه و وقتـی آنهـا جهـت تهی

ماندنـد و درهـا   نهائی که حاضر بودند، با او آروغن بیرون رفتند، داماد آمد و 

  بسته شد. 

گفتنـد:    هاي دیگـر نیـز آمـده،    بعد از آن، باکره«توجه کنید:   11حاال به آیه 

ـ او در جواب ـ و با همان بیانی که درانجیـل م  » “خداوندا براي ما باز کن.”  و یتّ

گـویم   هرآینه به شما مـی « دهد: موعظه سر کوه به کار برده است، پاسخ می رد

بیـدار باشـید، زیـرا کـه آن روز و      پـس « دهد: و ادامه می» شناسم. شما را نمی
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  » دانید. ساعت را نمی

دهد ـ که خـدا    این یک اخطار هوشیارانه است که خداوند به ما  و جهان می

خداوند  خود رروزي را مقرّر کرده است، یک داوري را مقرّر کرده است، و داو

، بهتـر اسـت روغـن کـافی     ایستیم است، و و قتی ما در پیشگاه تخت داوري می

  براي چراغ خود داشته باشیم. 

  



  

  پنجاه و دومگفتار 

  مجازات ابدي

بـه داوري آخـر بـه روایـت عهـد جدیـد، بـه         داشـتیم  پیش نگاهی گفتار رد

 يخصوص از زبان عیسی مسیح و نتیجـه گـرفتیم کـه داوري آخـر یـک داور     

نهائی به  يداور سطحی مردم نیست تا براساس آن نمره خود را بگیرند،  بلکه

ها و زمین آنچـه را   مفهوم دادگاه آسمانی است که در آنجا داور تمامی آسمان

آورد و در پایان حکم نهائی را صـادر   که انسان انجام داده است به حساب می

هـاي شـما توسـط عـدالت       کند. حکم صادره خواه مقصر باشید، خواه جـرم  می

ـ تعاز کسانی کـه م  مسیح پوشش داده شده باشد، براي آن دسته ق بـه مسـیح   لّ

باشـند،   ق بـه مسـیح نمـی   باشند پاداش و براي آن دسته از کسانی که  متعلّ می

  مکافات است.  

شـود کـه کـامالً عـادل و      مـی ي البته این داوري نهائی توسط داوري اجـرا 

به ما گفته شده که آن داوري منصفانه خواهـد بـود ـ خـود      چونمنصف است 

انصافی در آنجا نخواهـد    عدالتی و بی آنجا نخواهد بود، بیکامگی و استبداد در 

چونکه اگـر مـا     ،ترساند بود. در واقع آن داوري موردي است که مرا بیشتر می

با داوري عادالنه مواجه شویم و اگر ما بر اساس استانداردهاي عدالت خدا بـا  

داوري او مواجه شویم، دچار مشکل جدي خواهیم شد. بنابراین هـر کسـی بـا    

مواجه خواهد شد. شما خواه براساس اعمال خود، یا براساس کار مسـیح،   خدا

شنوم که مردم غالباً به  د ایستاد.  من مییخواه سرانجام در مقابل تخت داوري

مهم است، اشکالی نیست ولی من بـه عیسـی    تواگر عیسی براي «گویند:  من می
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اگر شـما در زنـدگی خـود یـک     « خواهم به آنها بگویم: و من می»  احتیاج ندارم.

گناه مرتکب شده باشید، و در مقابل خداي مقدس مرتکب یک خطا شده باشـید،  

در روي این زمین هیچ چیزي و هیچ کسی جز عیسی وجـود نـدارد کـه بـه او     

زیرا بدون  ،ل شوید، و اگر مسیح را نداشته باشید، امیدي نخواهید داشتمتوس

ها  داود قرن.» انوس با اتکاء به خودتي قدمسیح یعنی ایستادن در محضر خدا

حضـور تـو    نظر آوري، کیست اي خداوند که بـه  اگر گناهان را به«پیش پرسید: 

این سؤال منطقی است و پاسخ آن بدیهی است کـه منفـی اسـت. چـه     » بایستد؟

کسی خواهد ایستاد؟ هیچ کس نخواهد ایستاد!  ولی اخبار بد اینست که خداوند 

 ،خوب اینست که کسی که متبارك شده اسـت  اخبارکند و  ن میشریران را نشا

کنـد. ایـن مـوردي اسـت کـه قلـب انجیـل را         خداوند گناهان او را محسوب نمی

  دهد.   تشکیل می

اینک از انجا که داور کسی است که کامالً  عادل است، یکی از مـواردي کـه   

هـاي   انهاینست که ایـن داوري بـر اسـاس نشـ     ،کتاب مقدس آشکار کرده است

  روشنی است که دراختیار داریم. 

ی کـه  گناهـان  بـی تکلیـف  «حقیقت سؤال کـنم:   درخواهم بگویم و یا  حال می

اند، کسانی که در آفریقا هستند و هرگز نـامی از مسـیح    هرگز انجیل را نشنیده

  »  اند، چیست؟ نشنیده

در  گناهی کـه  مردم بی«و همیشه پاسخ من به این سؤال این بوده است که: 

غـین ندارنـد.   آفریقا هستند نیازي به شنیدن مسیح ندارند، نیـازي بـه هیئـت مبلّ   

  » روند. میرند مستقیماً به بهشت می مردم بیگناه آفریقا وقتی که می

  » منظورت چیست؟«پرسند:  و در اینجاست که از من می

کند. هـر شـخص    گناه را مجازات نمی گاه مردم بی خدا هیچ«گویم:  و من می

گناهی در آفریقا، یا در جنـوب آمریکـا، در آسـیا، یـا در آمریکـا،       وم و بیمعص

نباید نگران داوري خدا باشد. ولـی اگـر شـخص گناهکـاري در آفریقـا، یـا در       

، نبایـد  و پیـام مسـیح را نشـنیده اسـت     جنوب آمریکا، یا در آسـیا وجـود دارد  

  » دغدغه روز داوري را داشته باشد.
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شـود و آن اینکـه: آیـا در     ؤال  دیگري مطرح میکه در اینجا س بدیهی است

گنـاهی وجـود دارنـد؟ پاسـخ      آفریقا و هر کجاي دیگري در این جهان افراد بـی 

  یح عهد جدید،  خیر!  نص صراینست که بر اساس 

گوید: هیچ کس نمیتواند به پیش تخت داوري خدا بیاید  عهد جدید میچونکه 

این مبحث مهمـی در فصـل اول رسـاله    و »  ببخشید من خبر نداشتم!«و بگوید: 

کنـد   پولس رسول به رومیان است، در آنجا که پولس از خشم خدا صحبت مـی 

گردد، زیرا آنچه که خدا از خودش از طریق طبیعـت بـر    که بر بدکاران نازل می

هـاي روشـن را از حضـور و وجـود      آنها آشکار کرده بـود و آن همـه نشـانه   

ت به خـدا را در خـود فرونشـانده،    بد آگاهی نسخداوند، دیدند ولی با این وجو

توانـد   موقوف نمودند و خدا را جالل ندادند. بنابراین هیچ کس نمـی  و سرکوب

دانستم تفنگت پر است، مـن   من نمی«در پیش تخت داوري خدا بایستد و بگوید: 

  » اي! دانستم تو وجود داشته واقعاً نمی

چیـزي از   اً  بدین دلیل کـه شناسد، صرف مینبدیهی است کسی که مسیح را 

شـود، چـون خـداي مـا خـداي       او نشنیده است، در داوري نهائی مجـازات نمـی  

عادلی است. او بر اساس شـناختی کـه شـما از مسـیح داریـد، شـما را داوري       

اي راجـع بـه مسـیح     اید، اگر هرگز کلمـه  کند. اگر شما هرگز انجیل را نشنیده می

اي راجع به او  سبت به رد کسی که  هرگز کلمهتواند ن چگونه خدا می ،اید نشنیده

کنـد ... ولـی زیـاد     مسئول بداند؟  خدا هرگز چنین کاري نمیشما ، ستا نشنیده

خوشحال نباشید و به خاطر داشته باشید که عیسی به این جهان آمـد، جهـانی   

ه کسانی کـه او را نمـی   علیکه خداوند نسبت به آن اعالم جرم کرده بود. نه بر 

 را انکار کرده بودند» پدر«ند، بلکه به خاطر اینکه ه بوداو را رد کرد یا دشناختن

شناسیم. حتّی  هائی که در طبیعت به ما داد، می خدائی که او را از طریق نشانه ـ

س نشـنیده     سی ندیده باشیم و کلمهگر چه  ما کتاب مقداي راجع به کتـاب مقـد

و هـر   »کننـد  بیان می اجالل خدا ر ها آسمان« توانیم مشاهده کنیم که می باشیم

دهـد کـه    کنند. در واقع وجدان ما به ما گواهی مـی  روزه  از خدا به ما اعالم می

  ایم.  دانیم خدا کیست، ولی در مقابل شریعت او شورش کرده می
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آن سرنوشـتی کـه در معـرض     :خواهم بگویم اینست که مورد بعدي که می

بسـیاري   .مـوردي تغییرناپـذیر اسـت     گیریم یعنـی داوري نهـائی،   آن قرار می

،  و یا امیدوار به یک مرحلـه  ندامیدوارند بعد از مرگ شانس دیگري داشته باش

تواننـد برونـد و مـدتی آنجـا      باشند، جـائی کـه مـی    اسرار آمیز به نام برزخ می

باشند  و مجازات خود را تحمل کنند و بدهی خـود را بپردازنـد تـا حسابشـان     

ارد بهشت شوند.  من خبري دال بر وجود برزخ کـه بتوانـد   پاك شود و بعداً و

ام. کتاب مقـدس بـه مـا     امیدي در ما بیافریند، در هیچ کجاي کتاب مقدس ندیده

ر شـده اسـت کـه یکبـار بمیـرد و سـپس       گوید که براي هر مرد و زنی مقـد  می

  داوري شود. 

جش ما کنم موردي که در رابطه با داوري نهائی موجب رن حال من فکر می

شود، نه فرضیه پاداش خـدا بـه مـردم خـود، بلکـه آن سـوي سـکه اسـت.          می

  اي که در مقابل ما قرار دارد، فرضیه جهنم است.  ترین فرضیه  وحشتناك

مـا شـاگردان اطـراف اسـتاد      .هاي دانشگاه بـودم  یاد دارم دریکی از کالس

آقاي «رد: بودیم و یکی از شاگردان دستش را بلند کرد و سؤال ک  خود نشسته

رویـم، بـراي همیشـه     ید وقتی که ما به بهشت میئگو شما می 1دکتر جرس تنر،

شاد و خوشحال خواهیم بود و تا ابد کامران و سـعادتمند  هسـتیم، ولـی مـن     

م، ردانـم مـاد   مـی حالیکه  توانم به بهشت بروم و خوشحال باشم در چگونه می

تـوانم خوشـحال    مـی  همسرم،  و عزیزترین کسانم  در جهنم هسـتند؟ چگونـه  

مرد جـوان، مگـر تـو    «و دکتر جرس تنر پاسخ آن شاگرد را چنین داد: » باشم؟

وقتی مادر خود را  و شوي ر میروي کامالً مطه دانی وقتی که به بهشت می نمی

نفـس در ســینه  »  کنـی؟  بینـی، از بـودن او در جهـنم شـادي مـی      در جهـنم مـی  

اي بلند خندیدم ... استاد با تعجب شاگردان حبس شده بود، و ناگهان من با صد

ببخشـید، ولـی مـن    «مـن گفـتم:   »  خنـدي؟  براي چه می«به من نگاه کرد و گفت:

العـاده     گویید باور کنم، به نظر من  نظر شما فـوق  توانم آنچه را که شما می نمی

                                                      

1- Dr. Gerstner 
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ی و عجیب و غریب است.توهم «  

او را ولی وقتی کـه روي نظریـه اسـتاد بیشـتر فکـر کـردم، معنـی حـرف         

فهمیدم. منظور استاد این بود که، هم اکنون، وقتی کـه مـا در ایـن جسـم فـانی      

منـد بـه مسـیح هسـتیم و قـدري هـم از خـدا         هستیم، حتّی گر چه اندکی عالقـه 

د رایـن کـره   ـ   کنیم، ولی اشتیاق اصلی ما ریشه در ایـن دنیـا دارد   قدردانی می

ان و اقـوام خـود در ایـن    خاکی. ما بیشتر مواظب رفاه حال دوستان و همسایگ

  باشیم، تا به قدردانی از عدالت خدا.  جهان می

گـویم:   آوردم و مـی  ها براي شاگردان مثلی به زبان مـی  من غالباً در کالس

عیسی در این سمت کالس ایسـتاده اسـت.  و در طـرف     اکنون همحدس بزنید «

ین آنهـا  دلف هیتلر  ایستاده اسـت و شـما یـک فاصـله را در بـ     آدیگر اطاق هم 

کنید،  مسیح این سمت اطاق و هیتلر در آن سمت اطاق اسـت، حـال    مشاهده می

تـرین کسـی باشـد کـه      تـرین و منصـف   شخص دیگري غیر از عیسی که عـادل 

است،  بـه عنـوان معیـار میـان عـدالت و شـرارت        تاکنون بر روي زمین زیسته

اق قـرار  کنیم. حال باید این شـخص بسـیار عـادل را در کجـاي اطـ      انتخاب می

او را کنـار عیسـی    یـا  دهیم؟  آیا باید او را در وسط عیسی و هیتلر قرار دهیم

خـواهیم درسـت عمـل کنـیم بایـد او را، آن       کنم اگر می قرار دهیم؟  من فکر می

ار هیتلر قرار ندر ک ،که تا کنون زیسته است است ترین انسانی کسی را منصف

تـرین شـخص    و عادل فاصله بین هیتلر، زیرا که دهیم، تقریباً چسبیده به هیتلر

در روي زمین آنقدر زیاد نیست که قابـل مقایسـه بـا فاصـله بـین آن شـخص       

  العاده عادل با عیسی باشد.  فوق

عیـب   ه خدا نبود. خـدا بـی  گناه بود، کمترین عیبی بر این برّ عیسی کامالً بی

ر خودمـان  اید که توجه ما بیشتر معطوف به افرادي نظیـ  است. آیا متوجه شده

رات مـن  کنم، ولی مسیح با عدالت کاملش در تصـو  است؟ من هیتلر را درك می

ر کنیم که خدا در اجراي عـدالتش  گنجد. بنابراین براي ما مشکل است تصو نمی

  واقعاً کسی را به جهنم بفرستد. 

ر من از جهنم بسیار هراس انگیز است، و نه حتّی براي من بلکه براي تصو



484  دھابنیا

هاي ما از جهنم تنها  تهنسخص در این جهان. باور ما از جهنم، داترین ش سمقد

که عیسی با زبان خـود گفتـه اسـت ـ عیسـائی کـه شـاه         ناشی از بیاناتی است

و این عیسی غالباً از واقعیت جـائی بـه    دل است ـ  شاهان است، فروتن و افتاده

مسـیح  نام جهنم سخن گفته است. و اگر این سـخنان دربـاره جهـنم بـه زبـان      

کنم پذیرفتن آن براي ماغیر ممکن بود. و حتّی گرچه  نیامده بود، من تصور می

عیسی راجع به هاویه یا جهنم صحبت کرد است، با این وجود هنوز هم مـا بـا   

تر از این نیست کـه کسـی در    واقعیت آن مشکل داریم. هیچ تصوري وحشتناك

  شود.  »تاریکی خارجی«پایان زندگیش وارد جهنم و آن مکان 

کنـد، آن را در عبـارت تـاریکی و     ولی وقتی عهد جدید از جهنم صحبت می

کند. اجازه بدهید بخشـی از کتـاب مکاشـفه یوحنـا را کـه بـه        آتش توصیف می

و بر عرصـه جهـان برآمـده،    «توصیف جهنم پرداخته است براي شما بخوانم.: 

جانـب خـدا   لشگرگاه مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند،  پس آتش از 

کنـد، بـه    از آسمان فروریخته، ایشان را بلعید، و ابلیس که ایشان را گمـراه مـی  

دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جـائی کـه وحـش و نبـی کـاذب هسـتند، و       

ایشان تا ابد االباد شبانه روز عذاب خواهند کشید. و دیدم تختی بزرگ سفید و 

زمـین گریخـت و بـراي آنهـا     کسی را بر آن نشسته که از روي وي آسـمان و  

جائی یافت نشد و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایسـتاده بودنـد   

و دفترها را گشودند. پس دفتري  دیگر گشوده شد که دفتر حیـات اسـت و بـر    

مردگان داوري شد، بحسب اعمال ایشان از آنچه که در دفترها مکتوب است. و 

از داد، و موت و عالم اموات مردگانی را کـه  دریا مردگانی را که در آن بودند ب

در آنها بودند باز دادند، و هر یک بحسب اعمالش حکـم یافـت. و مـوت و عـالم     

اموات به دریاچه اتش انداخته شد. اینست موت ثانی، یعنی دریاچه آتش و هـر  

  » 1که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد،  به دریاچه آتش افکنده گردید.

باشـند، و آنهـا    یک گویش تصویري از کتاب مکاشفه مـی  اینک مردم شاهد

ر. سی. آیا  شما واقعاً اعتقـاد داریـد کـه جهـنم     آآقاي «پرسند  نزد من آمده می
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شاید نه، شاید هم ... اما من شک «گویم :  و من به آنها می»  دریاچه آتش است؟

...!  اوه «کشـد   آنگاه او نفـس بلنـدي از سـر رضـایت مـی     » دارم این طور باشد.

ر کنم کسی به دریاچه آتش افکنده شـود و دائمـاً در   توانم تصو چونکه من نمی

و »  پذیرد، بسوزد ... تصورش خیلی وحشـتناك اسـت!   تشی که خاموشی نمیآ

اجازه بدهید اینطور بگویم که اگر جهنم دریاچه آتش نیست، هـر  «گویم:  من می

ه است داده است و هر چه که هست، و هر کس که در آن است، هر چه را داشت

  » تش باشد.آکاري که الزم بوده است انجام داده است تا در دریاچه 

تـرین   زنید چرا خداوند مـا در تشـریح واقعیـت جهـنم وحشـتناك      حدس می

نمادهاي کالمی را به کار گرفته است؟  باید گفت کـه نمـاد یـا سـمبول همیشـه      

بنابراین حتّی این ایده که بیان  کند. تی است که بدان اشاره مینارساتر از واقعی

کند. اگر چنین باشد پـس واقعیـت    مرا راحت نمی ،جهنم با زبان سمبولیک است

  تر از نماد است.  بسیار وخیم

کنید جهـنم چیسـت؟    فکر می«سپس مردم چیزهائی شبیه این خواهند گفت: 

اسـت،   بله، به یک عبارت جدا بودن از خدا«گویم:  و من می»  جدا شدن از خدا؟

شوند  آنها از شنیدن این حرف اندکی آسوده می»  ولی نه در یک عبارت مطلق.

بسیار خوب، پس جهنم دور بودن از خـدا اسـت، و بیشـتر    «گویند:  و سپس می

خواهند بـه خـدا نزدیـک باشـند، پـس       مردمی که از خدا دور هستند، هرگز نمی

از »  مناسـبی اسـت.  براي مردمی که جدا بودن از خدا را دوست دارنـد،  جـاي   

ت از حضور خـدا  توانم به چیزي بدتر از قطع رابطه و محرومی یک سو من نمی

فکر کنم، زیرا محرومیت کلی از رفتن به حضور خدا، یعنی یعنی محروم شـدن  

شـنوم مـردم    شـود. بعضـی اوقـات مـی     از تمامی منافعی کـه از او صـادر مـی   

ندگی مـن جهنمـی اسـت در روي    ز«گویند:  یا می»  جنگ جهنم است!«گویند:  می

گوئی است. زیرا گرچه جنـگ وحشـتناك اسـت     ها گزافه ولی این حرف»  زمین.

 کـه  جهنم نیست و هر کسی که درایـن جهـان،  هـم اکنـون     اقابل مقایسه ب لیو

کنـد،   کنم در بدترین شرایط و توأم با رنج فراوانی زندگی مـی  دارم صحبت می

عمومی خـدا برخـوردار اسـت و اگـر او بـه       اي از منافع فیض هنوز هم از پاره

شود، زیرا که در جهنم منـافع خـدا    جهنم برود از آن منافع اندك هم محروم می

  وجود ندارد. 
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یعنـی جـدا    ،حال ببینیم که جدا بودن از خدا یعنی چـه؟ جـدا بـودن از خـدا    

ـ   ت خـدا،  شدن از فیض خدا، محروم شدن از حمایت خدا، محروم شـدن از محب

  ن از خیر اندیشی خدا. محروم شد

بزرگترین مشکل یک شخص در جهنم نه شیطان، بلکه خـدا اسـت. خـدا در    

جهنم است. پس در واقع جدائی از خدا مفهومی ندارد، چون خدا همه جـا اسـت   

ولی محروم بودن از او مطرح  است. خدا در جهـنم اسـت و عمـالً شـریران را     

جهنم حاضر است هر کاري که  کند. منظورم اینست که گناهکار در مجازات می

تواند انجام دهد، و هر چه دارد بدهد، به شـرط اینکـه خـدا از جهـنم خـارج       می

  خـدا   شود، زیرا وحشتی که آن گناهکار در هنگام داوري در پـیش دارد، خـود

  است.  

چندین سال پیش در یک مجمع بزرگ از کتاب فروشان مسیحی در رابطـه   

با ترس و لرز از اینکه نکنـد بـه احساسـات     کردم، با موضوع نجات صحبت می

وقتـی کـه   «باشم، موضوعی را مطـرح کـردم:    اي وارد کرده ظریف آنها خدشه

و » ایم،  منظورش نجات از چه چیزي است؟ گوید ما نجات یافته کتاب مقدس می

خـدا، نجـات از روبـرو     دانید چیست؟ نجات از خود  پاسخ درست این سؤال می

انـد.   خدا. و این موردي است که مردم هرگز آن را نشنیده شدن با خشم آتشین

اند. باور آن براي من هم مشکل بـود. ولـی    هرگز از این طریق به آن فکر نکرده

کنیـد نجـات از    شـما فکـر مـی    بسیار خـوب، «سپس گفتم:  موضوع این بود که ـ 

  » چه؟

بنماید،  یا ها و بال تواند کسی را دچار بزرگترین مصیبت تنها موردي که می

گرفتار شدن در چنگال خداي زنده و در معرض خشم او قرار گرفتن است.  اما 

گوید.  ما  از خشمی کـه در راه   ایم، این را پولس رسول به ما می ما نجات یافته

  ایم.  ایم، ما از خشم و داوري خدا،   معاف شده است رهیده

کنـیم،   آن نگـاه مـی  اینک وقتی که به عهد جدید و اخبار مربوط به جهنم در 

کننـد و آن   شویم که غالباً مردم از آن چشم پوشی مـی  متوجه اصل دیگري می

اصل عبارت است از درجه بندي مجازات. همـان طـوري کـه در داوري نهـائی     

 که در زمانی گفت باشند. شخصی بیهات نیزمتفاوت مینها متفاوت است، ت پاداش

انـدازه   یک به هاي همه کس الزاماً آسمان جام همه کس پر خواهد شد، ولی جام
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کردم   ه ... من فکر میآ«گویند:  نیستند، این مورد هم آن دسته از مردم را که می

   کند. ، شوکه می»کند مسئله فرقی نمی بهشت بروم... جهنم بروم، خواه به خواه به

بسیار خوب، در آسمان عیسی بارهـا از کسـانی صـحبت    «گویم:  و من می

 »بن دندان«گوید که از  تري دارند ـ و در مقابل از کسی می  عظیم کند که اجر می

وقتی پولس رسول مردم را بـه توبـه دعـوت     .کشد. و سپس در جهنم عذاب می

میـل   ، مـردم بـی  دها در ایـن جهـان دسـت برداریـ     گوید از شرارت کند و می می

ن یک بـار  بسیار خوب، اگر ما یکبار گناه کنیم همی«نیستند اینگونه بیندیشند که 

کافی است که براي همیشه به جهـنم فرسـتاده شـویم ـ و ایـن واقعیـت  دارد ـ        

  » بنابراین دیگر مهم نیست که به ارتکاب گناه ادامه دهیم.

هـاي جنـائی مـا     منظورم اینست که در سیستم قضائی ما و سیستم دادگاه

ام شـود،   تواندمحکوم به چندین اعـد  اگر کسی چندین نفر را به قتل برساند، می

مگر این دسته از محکـومین چنـدین   «گوییم:  خندیم و می و در اینجاست  که می

فقـط یـک زنـدگی دارنـد،     شوند. آنهـا   جان دارند که محکوم به چندین اعدام می

  » توانید آنها را شش یا هفت بار اعدام کنید؟ چگونه می

د هـر  خواهد انجام دهد، اینست کـه بگویـ   بسیار خوب، آنچه که شریعت می

جرمی، یک جرم جداگانه اسـت و هـر جرمـی مجـازات خـودش را دارد و ایـن       

بار براي هفت قتلـی کـه    جاودانی است. ما شاید نتوانیم یک جانی را هفت یاصل

تواند. کسی که کس دیگري را به قتـل   انجام داده است، اعدام کنیم، ولی خدا می

ر را بـه قتـل رسـانیده    نفـ  7که  ستبرساند مجازات او هفت بار کمتر از کسی ا

در پیشـگاه عـدل    ی خدا، کیفري و کامل است، بنابراینهبیتناست، زیرا سیستم 

مکافات همیشه با نوع جرم متناسب است و بدین جهت است که رسول بـه   خدا

کند توجه کنیم، در غیر این صورت خشـم خـدا را در روز داوري    ما اخطار می

ی است. از یک سو عیسـی از مـا دعـوت    ایم. تشبیه جالب براي خود ذخیره کرده

گویـد، اگـر    ها براي خود در آسمان بیندوزیم، و پولس برعکس مـی  کند گنج می

مردم ذخایري در بهشت نیندوزند،  بدین معنی است که براي خود ذخایري در 

کنند و درجه مجازاتی را که روز داوري بـدان   اندوزند. آنها ذخیره می جهنم می

  دهند.  افزایش میمحکوم خواهند شد، 

یکی از مواردي که همیشه مـرا متعجـب    خواهیم بگویم می ،هسر انجام اینک
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کرده است، احیاء یک فرضیه است که همیشه در حوزه مسیحیت بدعت گذاري 

شـود.   نامیده می  Annihilationismاي است که  شده است. و آن فرضیه نامیده می

شـوند و پـاداش    ایمانـداران زنـده مـی   گوید که در داوري نهائی  این فرضیه می

کنند،  ولـی شـریران    گیرند و براي همیشه در حضور خدا زندگی می خود رامی

محـروم   ـشود و اینسـت مجـازات آنهـا      شوند ـ از آنها قطع حیات می  نابود می

شــدن از زنــدگی، محــروم شــدن از منــافع زنــدگی. آنهــا فقــط نیســت و نــابود 

 وامع مسیحی حاکی ازاعتقاد به این مورد اسـت  تاریخ جوحالیکه  شوند. در می

 وقفـه  کتاب مقدس مورد را روشن کرده است و مجـازات جهـنم آگاهانـه و بـی    

 ، چونکـه کار بزرگترین رحمت در حقّ اوسـت است و در واقع از بین بردن گناه

هائی شود.  ل چنان مجازاتاو مایل است نابود شود تا متحم  

د شــدن همیشــگی ودل بــه فرضــیه نــابه تــحــاال مــن بــه ســهم خــودم، از 

ام،  هر چند که الحادي است، چـوت دوسـت نـدارم چنـین      گناهکاران امید بسته

رسـد   فکر کنم که کسی براي همیشه مجازات شود. درك آن مشکل به نظر مـی 

شـود یـک مجـازات     چگونـه مـی  «گوینـد:   و باز هم  مردم اعتراض نموده و مـی 

و پاسخ آن البته اینست که چـون  »  ود؟نامحدود را به شخص محدود اعمال نم

آن شخص محدود، یک جرم نا محدود مرتکب شـده اسـت و بـر علیـه نیکـوئی      

  نامحدود خدا، شوریده است.

گویم جزئیـات جهـنم را    گیري نهائی من صراحتاً می بسیار خوب، در نتیجه

ي خواهم مسـیح را جـد   خواهم جزئیات آن را بدانم،  ولی اگر می دانم و نمی نمی

بگیرم، شهادات رسوالن را جدي بگیرم، الزم است که جهنم را هم جدي بگیرم، 

ام، چونکه اگر آن را واقعاً قبول داشـته   تر از آنچه که تا کنون گرفته يخیلی جد

باشم و شما هم واقعـاً آن را قبـول داشـته باشـید، نـه تنهـا نحـوه زنـدگی مـا          

  شود.   سائی هم کامالً  دگرگون میهاي ما درخدمت کلی شود،بلکه راه می دگرگون

  



  

  پنجاه و سومگفتار 

  آسمان و زمین جدید

  اي از عهد خدا مبنی بر دخول مابه جاودانگی  ... نشانه

هستند کسانی که در مورد زندگی پس از مرگ شک دارند و به ما  عزیزان،

بهشت خیاالتی دل خوش کنک و رویـایی بـیش نیسـت.     بهگویند امیدهاي ما  می

اکان ریزي آینده ما و اشتیاق ما به آینده است. و شکّ ت پس  از مرگ برنامهحیا

پرسند که بر چه اساسی ما مطمئن هستیم که دنیـاي آینـده بهتـر از دنیـاي      می

آن سـؤال ناشـی از    بـه  کنونی است؟ البته پاسخ ما به عنوان یک نفـر مسـیحی  

مـرگ و   گواهی شخص عیسی مسیح اسـت ـ نـه تنهـا بـه دلیـل پیـروزیش بـر        

رستاخیزش از مردگان، بلکه تعلیماتش ـ ما کالم او را در خانه مریم و مرتا در  

ا و در آن هنگام که برادرشان مرده بود، بـه خـاطر داریـم. برادرشـان     ینعبیت 

مـن  «نجا بود که عیسی گفـت:  آقبل از اینکه عیسی به آنجا برود مرده بود.  در 

  .»1ن آورد اگر مرده باشد، زنده گرددقیامت و حیات هستم، هر که به  من ایما

شب قبل از دسـتگیریش کـه شـرح آن در     ،»اطاق طبقه باال« اینک عیسی در

دل شما مضـطرب نشـود! بـه خـدا     «گوید:  آمده است می 14 فصل انجیل یوحنا

وقتی که عیسی این سخنان را آغازنمود، »  ایمان آورید به من نیز ایمان آورید.

یان اظهاراتی بسیار متداول بود و سپس با این فرمـان  سخنان او در میان یهود

گویـد   ، او طوري سخن می» دل شما مضطرب نشود«شروع نمود، با یک الزام: 

                                                      

  25: 11یوحنا  .1
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کند. به ما حکـم شـده اسـت در رابطـه بـا       دي را براي شنونده ایجاد میکه تعه

بـه  «زندگی پس از مرگ و زندگی آینده در آسمان خود را مضـطرب نسـازیم:   

ورید. در خانه پدر مـن منـزل بسـیار اسـت     آن آورید، به من نیز ایمان خدا ایما

روم تا براي شـما مکـانی حاضـر     گفتم. من می [اگر غیر از این بود] به شما می

آیـم و شـما را    کنم. و اگر بروم و از براي شـما مکـانی حاضـر کـنم، بـاز مـی      

. و جـائی کـه   برداشته با خود خواهم برد تا جائی که من باشم، شما نیز باشید

  » شناسید. دانید و راه را می روم می من می

بله! اینست عیسـی کـه در شـام آخـر بـا شـاگردانش در اطـاق طبقـه بـاال          

داننـد کـه    کنـد، مـی   دانند چه خطري آنها را تهدید می می شاگردان اند، و نشسته

جدائی نزدیک است و نگران هستند. آشـفته حـال و پریشـان هسـتند و عیسـی      

آرام باشید، خود را دچار اضطراب نکنید. شما به خدا ایمـان داریـد،   « گوید: می

این طور نیست؟ بسیار خوب به منهم ایمان داشته باشید، زیرا که در خانه پدر 

  »  من منزل بسیار است.

  » گفتم. اگر غیر از این بود، به شما می«گوید:  و سپس می

یک استاد به شاگردانش  (معلم دینی یهود) و» ربی«اینک شاهد تعلیمات یک 

من نخواهم گذاشت شـما  «گوید:  هستیم، و او قبل از اینکه جهان را ترك کند می

پنداشـتید   هاي پوچ دل ببندید. آرزوهایتان برآورده خواهد شد. اگر می به وعده

صـرفاً   فـردوس  پنداشـتید وعـده   ، اگـر مـی  باشد میآرزوي شما تاکنون واهی 

هـاي نـا درسـت شـما را      ، من پندارباشد میتاب مطرح شده بر اوراق ک اي وعده

  گفتم.  کنم. اگر غیر از این بود، مطمئن باشید به شما می تصحیح می

خـواهم   بله! نه تنها چنین است، بلکه آنجا دقیقاً جائی است که هم اکنون مـی 

روم و یکی از اهداف من از نزد پدر رفـتن   بروم. من دارم به خانه پدر خود می

روم و ایـن   شما است.و من پیشایش به آسـمان مـی   يمکانی برا آماده ساختن

دهم که وقتی به آنجـا رفـتم، مکـانی بـراي شـما حاضـر        اطمینان را به شما می

  » به آنجا بیائید. کنم تا بعداً می

اوایمان آورد،اومکانی درخانه  مردمش ـ که هرکس به  اینست وعده مسیح به
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  و تدارك بیهوده ببیند.  ۀنیست که تهیبیند و خدا کسی  تدارك میش پدرش برای

ایـد کـه شـامی بـراي      کنم همه شما این مـورد را تجربـه کـرده    من فکر می 

و ایـد   میهمانان خود ترتیب داده باشید و در آخرین لحظه زنگ تلفن به صدا در

ایــم و  از آن طــرف ســیم میهمانــان بگوینــد، ببخشــید، مــا آدرس را گــم کــرده 

  ئیم. توانیم نزد شما بیا نمی

در مورد دعوت خدا این اتّفاق نخواهد افتاد. وقتـی مسـیح مکـانی را بـراي     

بیند مردمش از آن مکان برخـوردار خواهنـد شـد. بنـابراین      مردمش تدارك می

خواهم در مورد بهشت بگـویم اینسـت کـه مـا دالیـل کـافی        لین چیزي که میاو

ی مـا اینسـت کـه بهشـت     براي اطمینان به حقانیت آن داریم، ولی معموالًً نگرانـ 

هاي زیادي دارد و یوحنا  چگونه جائی است؟ کتاب مقدس در مورد بهشت گفته

کـنم   هم در رساله اول خود، دورنمائی از آن به ما نشان داده است که فکر مـی 

  باشد.  بسیار مهم می

ـ  «خوانیم:  در فصل سوم رساله اول یوحنا می ت مالحظه کنید چه نـوع محب

حاال مـا ایـن عبـارت را از    »  ه است تا فرزندان خدا خوانده شویم.پدر به ما داد

و چنــین هســتیم و از ایــن جهــت دنیــا مــا را «کنــیم.  دیــدگاه دیگــري نگــاه مــی

شناسد زیرا که او را نشناخت. اي حبیبان االن فرزندان خدا هستیم و هنوز  نمی

شود، ماننـد  دانیم که چون او ظاهر  یظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن م

او خواهیم بود زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کس که این امید را 

  »  سازد، چنانچه او پاك است. بروي دارد خود را پاك می

تـرین مباحـث مربـوط بــه     کـنم اگـر ایـن بخـش یکـی از مهـم       مـن فکـر مـی   

م در ل در عهدجدید یکی از موارد مهـ قنباشد، الا در کتاب مقدس شناسی آخرت

ها حـاکی از اینسـت کـه ایمانـداران از اوج      علم آخرت شناسی است، زیرا وعده

شوند، سعادتی که در گفتمان فنـی   سعادت و شادمانی در بهشت برخوردار می

یـاي فرخنـده   وشود. چـرا آن را ر  یا رویایی فرخنده نامیده می Visiopeiالهیاتی 

Beatific visoion ا زیـاد بـا کلمـه    نامند؟  بسیار خـوب شـاید شـم    می»Beatitude  «

هاي جاودانی است کـه   آشنائی دارید. این عبارت اشاره به آن دسته از سعادت
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شـنوندگان   اش بـه  عیسی در موعظه مشـهور بـه سـر کـوه، در الهـام رسـالتی      

خوشـا بـه     حال ماتمیان، حال مسکینان، خوشا به خوشا به«کالمش وعده نمود: 

  ....» تشنگان عدالت ... و .... و ل صلح کنندگان و گرسنگان و اح

اي از سعادت و شادمانی که برتر از  باشند، درجه آنها مواعیدي متبارك می

کنـد،  یعنـی او از    هر نوع شادي زمینی است. وقتی خـدا کسـی را متبـارك مـی    

ر آن براي هر مخلوقی شود که تصو اي برخوردار می چنان سعادت و شادمانی

رویـاي   ـ  اش صحبت کـردیم  موردي است که درباره . این همانباشد میل حام

ت برکـت  مـ پرشکوه است، رویایی که واقعیت مطلق است و تما یفرخنده! رویای

  را در خود دارد. 

حال، ببینیم که این رویا چیست؟ ایـن رویـا خـدا اسـت، چونکـه یوحنـا در       

نجـا (بهشـت) چگونـه خـواهیم بـود، و      آدانـیم در   گویـد کـه نمـی    اش می رساله

،  ولی آنچه کـه مـا   »دانم چگونه است من تمام جزئیات بهشت را نمی«گوید:  یم

دانیم اینست که ما مانند او خـواهیم بـود،  چونکـه او را بـه اصـطالح قـدیم        می

، در آنچه که هست خواهیم دید. ما او را در ظـاهر آشـکارش،    Inseestالتینی در 

بوته فروزان، نه در ستون ابر  ی خدا، نه دراش ، نه درتجلّ خداگونه نه در تجسم

نقـابش   و دود، بلکه او را آن طور که هست خواهیم دید. ما او را بـا چهـره بـی   

  خواهیم دید. 

ها و برکاتی که مـردم در   اي بیندیشید. در عهد عتیق تمام شادي حال دقیقه

کننـد، داراي حــدودي اســت، و آن   نتیجـه نزدیــک شـدن بــه خــدا احسـاس مــی   

خـدا   صـورت کس خدا را ندیده است. هیچ کس اجازه ندارد  عبارتست از : هیچ

را ببیند در غیر این صورت نـابود خواهـد شـد. حتّـی موسـی کـه بـه خداونـد         

خیر موسی، «گفت:  او به التماس کرد که به او اجازه دهد صورتش را ببیند خدا

دهم از پشت نگاهی به جالل من بیفکنی، ولی صـورت مـن را    فقط من اجازه می

  » هی دید.نخوا

خدا، موردي اسـت   به مستقیمآن نوع دیدار صمیمانه، رودر رو، نگاه کردن 

مـوردي   که مطلقاً براي هر انسان فانی در این جهان ممنوع شـده اسـت، و ایـن   
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اید خدا را  زندگی مسیحائی را مشکل کرده است، زیرا شما دعوت شده که است

کنید، خـدائی کـه هرگـز او را    اطاعت کنید، و ستایش کنید و خود را به او وقف 

اید. این یک مورد و سؤال اساسی در مسیحیت است که آیا مـا اربـابی را    ندیده

ایـم، هرگـز    کنیم که بر ما آشکار نیست؟ ـ هرگز صداي او را نشنیده  خدمت می

   ؟ایم ولی وعده اینست که روزي او را خواهیم دید او را ندیده

چگونـه  «شـود اینسـت کـه:    تی مطـرح مـی  اولین سؤالی که از نقطه نظر الهیا

  »  توانیم خدا را ببینیم در جائی که او نادیدنی است؟ می

 »پاکـدالن «، چگونه است که به »موعظه سر کوه«گرددبه  و این سؤال برمی

نان، نه یوعده داده شده که خدا را خواهند دید؟  نه به صلح کنندگان، نه به مسک

ل پـاك دالن، زیـرا ایشـان خـدا را خواهنـد      خوشا به حا«بلکه  ،به رحم کنندگان

توانیم خدا را ببینیم، نقص بینائی مـا   شوید علّت اینکه نمی حاال متوجه می» دید.

هاي ما است، اما  توانیم خدا را ببینیم وجود نقصی در دل نیست، علّت اینکه نمی

 هـائی کـه امکـان    آن محـدودیت  ،وقتی که ما جالل بیابیم و کامالً مقدس شـویم 

سـاخت، برطـرف خواهنـد شـد.      شناخت مستقیم خدا را براي ما غیر ممکن مـی 

اما  با ایـن وجـود، خـدا حتّـی در آسـمان هـم جسـم        «ممکن است شما بگوئید: 

  » توانیم روح را ببینیم؟ ندارد، او روح است. چگونه ما می

دانم. ایـن یکـی از آن مـواردي اسـت کـه خـدا        من جواب سؤال شما را نمی

نکرده است؛  گر چه بعضـی از متفکـرین طـراز اول الهیـات در      ریحبراي ما تش

  اند.  روي این مسئله تحقیقاتی کرده

خواندم در رابطه با نقطه نظر فیلسوفان دربـاره   من یک کتاب فلسفی را می

اي، و در اصطالح خودم چیزي شبیه دیدن یک بـازي بسـکتبال    شناخت واسطه

پرسـم وقتـی یـک بـازي بسـکتبال را       می در تلویزیون. در اینجاست که از خود

بینم؟ بـدیهی اسـت کـه مـن در آن      بینم، واقعاً دارم بازي را می درتلویزیون می

مایـل   چنـدین صـد  حضور ندارم. مسابقه بسکتبال  کنان بازي و در میان بازي

بیـنم یـک    ام در جریان است، آنچه که من دارم مـی  از آنجائی که نشسته تردور

افتد،  از من اتّفاق می ترها دور است که برایم آنچه را که مایلرسانه الکترونیکی 
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اي است بین آن مسابقه و من، و چنین است  کند. تلویزیون واسطه بازسازي می

شـوم.   افتد توسط ایـن رسـانه آگـاه مـی     که من ازآنچه که در مسابقه اتّفاق می

دان رسانه چیزي نیست جز یک واسـطه کـه آنچـه را کـه در آن سـو و در میـ      

  کند.  ام  منتقل می افتد،  به من که در این سو نشسته مسابقه اتّفاق می

بینم، من فقـط دارم بـه    من بازي رانمی«گویم؟ گفتم که  حال، چرا این را می

ولی اگـر در میـدان حاضـر بـودم، چـه چیـزي را       »  کنم. تصویر بازي نگاه می

شـد   مانم منعکس میدیدم که تصویرش دراثر نور به چش دیدم؟ آنچه را می می

ـ روشنگري ـ در اثر نور تصویر اعصاب بینایی من تحریک و تصویر آنچه که  

توانسـتم بگـویم:    د و آنگـاه مـی  شـ  افتاد به عدسی چشمانم منتقـل مـی   اتّفاق می

شـود، و   اما آنچه که در طی این مراحل حسی انتقال واقع مـی »  بیبنم! دارم می«

کردنـد،   مرا در یک اطاق تاریک محبوس می که  بینم، در صورتی با چشمانم می

توانستم ببینم. مـن بـه    توانستم مشاهده کنم. هیچ چیزي را نمی هیچ چیزي نمی

  نور احتیاج دارم و به یک تصویر که بتوانم آن را ببینم. 

 نگوید که ما دچار چنـا  در این باره می زبنابراین دید ما آنی است و ادوارد

نیـاز از چشـمان، بـا چشـم روح خـواهیم توانسـت        یتحوالتی خواهیم شد که ب

شناخت مستقیمی از خداي نادیده داشته باشیم. حال، جـان، روح، یـک ارتبـاط    

کنـد.   دانم آن چگونه ارتباطی اسـت و چگونـه عمـل مـی     روح در روح ـ من نمی 

اینست یک تفکر ناب، ولی چیزي که ما با اطمینان از طریق مکاشـفه کـالم خـدا    

نست که شادي جان ما در آسمان، دیدن اوسـت، و او را آنچنانکـه   ایم ای فهمیده

  هست خواهیم دید. 

مـروري  » غبـارروبی از جـالل خـدا   «من در یک سري مقاالت تحت عنـوان  

. بدیهی اسـت آن  مکاشفهام به سیماي تاریخی کتاب مقدس از پیدایش تا  داشته

د و کتـاب  در آخـرین بخـش عهـد جدیـ     ،جاللی کـه در اوج مکاشـفه قـرار دارد   

بینـد، در   مـی  پطمـس مکاشفه، آنجا که یوحنا رویاي بزرگ خـود را در جزیـره   

نجائی که عیسی خودش همه چیـز را از جملـه پایـان کـار و آسـمان جدیـد و       آ

حـال   شـود ـ   ، دیده مـی کند میآید بر ما آشکار  زمین جدید که از سوي خدا می
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  ردازیم. اي از عناصر آن بپ اجازه بدهید دقایقی چند به پاره

و دیدم آسـمانی جدیـد و   «در فصل بیست و یکم کتاب مکاشفه آمده است: 

باشـد.   زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی

شود،  و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می

ت. و آوازي بلند از حاضر شده چون عروسی که براي شوهر خود آراسته اس

اینک خیمۀ خدا با آدمیان است و بـا ایشـان سـاکن    ”گفت:  آسمان شنیدم که می

هاي او خواهند بود و خود خدا با ایشان خداي ایشـان   خواهد بود و ایشان قوم

خواهد بود. و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاك خواهد کرد. و بعـد از آن  

و درد دیگر رو نخواهند نمود زیرا که چیزهاي موت نخواهد بود و ماتم و ناله 

    “»اول درگذشت.

مدن آسـمان و زمـین جدیـد    آحال توجه کنید وقتی کتاب مقدس صحبت از 

کنـد مبنـی بـر اینکـه ایـن آسـمان و        اي شروع می کند، با تشریح تکان دهنده می

زمین جدید، مثل چیست و مثل چه نیسـت. اگـر بـه آن  تشـریح مراجعـه کنیـد       

ش با طال شده است. طالئی چنان زیبـا و  مفروهاي  وانید که صحبت از راهخ می

هاي ساخته شد با مرواریدهاي بـا   خالص و شفاف .در آنجا صحبت از دروازه

 تدانیم که ادبیـا  هائی برپا شده از جواهرات گرانبها. ما می شکوه است وستون

یان بهشـت کـامالً   پنداریم ب کتاب مکاشفه چنان پر انگاره و تصویر است که می

ه مـن آن را بـه حسـاب خـدا     کـ اما اجـازه بدهیـد تنهـا بگـویم      .سمبولیک است

هاي فـرش شـده    گذارم، شهري با جاده گذارم. من آن را به حساب خدا نمی نمی

از طال و به همان طریقی که دقیقاً در این کتاب تشریح شده است. بله، من همـه  

  گذارم.    را به حساب خدا نمی

یک دقیقه صبر کـن! .... همـه   «در اینجا هیچ صحبتی از دریا نیست: اما چرا 

رویم، این بخشی از زندگی مـا اسـت، مـا     ساله ما در تعطیالت به کنار دریا می

اما براي یهودیان ... هرگز ! هرگز !  دریا براي یهودیان »  دریا را دوست داریم!

تند. سـاحل آنهـا،   اي نداشـ  . آنهـا در اسـرائیل سـواحل ماسـه    بـود نماد طغیـان  

کردند که در ادبیـات یهـودي    مهاجمین و چپاولگرانی بودند که به آنها حمله می
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. بـود کردند. و دریا براي آنها  یک سـمبل منفـی    اي را آشفته می هواي مدیترانه

باشـند، نـه دریـا.     ی رود و چشمه و چـاه تصـاویر مثبتـی مـی    ندر اشعار عبرا

ي طبیعی یارسد، بال ها به پایان می یگر سختیاي مردم د«گوید:  بنابراین خدا می

  » شود، نگران نباشید، چون دریایی در اینجا نیست. تمام می

چیـز دیگـري کـه در آنجـا نیسـت،      «گویـد:   خداوند به یوحنا در مکاشفه می

بـه جـز   (هیچ جائی براي گریه نیسـت،  » اینست که اشکی وجود نخواهد داشت.

ما همیشه مترادف با اندوه و غـم و رنـج    ، ولی گریستن در زبان.م)گریه شوق

اي این را به خاطر دارد ـ مثل چیسـت؟ ـ در لحظـات نـاراحتی       است، و هر بچه

آید و جویاي مادرشان هسـتند کـه بیایـد و     داد درمی اشکشان توأم با داد و بی

کرد. چرا؟  زیرا آنچه  ندکند و دیگر گریه نخواه از چشمانشان پاك  اشکشان را

دارد، دیگر نخواهـد بـود. مرگـی نخواهـد بـود،       به فریاد و گریه وا میکه ما را 

اندوه  و غمی نخواهد بود، درد و رنجی نخواهد بود. همه این امور مربـوط بـه   

  گردد.  گذشته است و باز نمی

بینـیم مـوردي دیگـر در آنجـا نیسـت، و آن       رسیم و می می 22حاال به آیه 

کنیم کـه   دهیم و مشاهده می و ادامه می معبد است، دیگر معبدي در آنجا نیست

چرا معبد؟ «نجا نیست، ماهی هم در آنجا نیست: آ... اوه... !!  خورشیدي هم در 

منظورت اینست که کلیسا در آنجا نداریم، خورشید و مـاه نـداریم؟ چـه مکـان     

    »روح و ویرانی است این شهر آسمانی؟! چرا باید معبدي در آنجا نباشد؟ بی

د نماد مرئی خدا است. و وقتی واقعیت در آنجا هست، چه نیازي معبچونکه 

هـا منـابع مصـنوعی نـور      است به معبد؟  و چرا خورشید و ماهی نداریم؟ این 

ه اسـت  لو جالل خدا و برّهاي آسمانی از تأل باشند و در آنجا سخن از اشعه می

کـه انـوار    کند. هرگز شبی در آنجا نخواهد بود زیرا یکه تمام شهر را روشن م

جالل خدا، هرگز باز نخواهد ایسـتاد و محـدود بـه یـک     و درخشان و پرشکوه 

عـدالت بـاز نخواهـد     سـیر ساعته نخواهد بـود. منظـورم اینسـت کـه      24دوره 

حجاب خدا ـ پر   ایستاد. بنابراین آسمان جائی خواهد بود درخشان، با انوار بی

  جال و نورانی. 
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هر آسمانی گفته شده است، به آن فکر موارد زیبایی دیگري در مورد آن ش

   !کنید، دوستان

 ؟مـی دانیـد  «گویـد:   کنیـد؟ جاناتـان ادواردز مـی    شما براي چه زنـدگی مـی  

کنـد تـا بـه یـک سـفر       انـداز مـی   توانید کسی را تصور کنید که یک عمر پس  می

لـین  باید سفر کنـد و دراو  تفریحی ده ساله برود. براي رسیدن به مقصد او می

کند و روز بعد به جاي اینکـه سـفرش    ل کنار راه اطراق میتدر یک م فرشب س

مقصدي که آن همه بدان امید بسته  ـ  را ادامه دهد تا به مقصد دلخواهش برسد

بود و تمام عمرش براي آن سـفر اندوختـه جمـع کـرده بـود، ناگهـان تصـمیم        

ما به ایـن   گیرد در آن میهمان خانه سر راه بماند. اینست داستان زندگی ما. می

  ایم.  دنیا و زندگی چسبیده

زیرا در واقع نسبت به آن جاللی که پدر در آسمان بـراي مـردمش تـدارك    

ایم. ولی خدا از ازل این مکـان را مقـرّر نمودکـه همانـا      دیده است، متقاعد نشده

مقصد نهائی مردم خودش است من نمی توانم به جائی برتر ازآن بیندیشم، هر 

اي که دارم،  در نگاه بـه جلـو    هر امیدي که دارم،  هر شادي کشم، نفسی که می

ا، هـ  در آنجا بودن، در آن مکان اعجـاب انگیـز بـودن. بزرگتـرین لحظـه     ـ   است

کنـیم   اي است که این دنیاي پر از اندوه و اشک، این دره مرگ را ترك می لحظه

  شویم.  و وارد حضور خدا می



  


