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سپاسگزای ها
من خود را مديون بسياری می دانم که به ياری آنها و توسط نوشته
ها ،سخنان و زندگی آزادمنشانۀ ايشان ،تفکرات من در مورد
موضوع فيض شکل و قوام گرفت .خدا را بر ای وجود يکايکشان
شکر می کنم.
همچنين عميقا"خدا را شکر می کنم که به من اين امتياز را بخشيد تا
در کليسای پُرفيضی ريشه داشته باشم".کليسای مسيح
 (of Christ the King- CCKدرشهر برايتون به مدت  ٢۵سال به منزلۀ
خانۀ من بوده و اين افتخاررا داشته ام که از آنجا برای رساندن اين
کرات مسافرت کنم" .مرزهای جديد" ) (Newfrontiersهمانند
پيغام به ّ
شکل از کليساهای مختلف ،که حدود  ٣٠سال
خانواده ای است ُمت َ
است آنرا خدمت می کنم .آنها در ميان ملتها پراکنده اند و با
پرستشها ،عملکردها ،و شهادت خود در مورد نيکويی اين فيض ،آن
را تجليل می کنند که من از تک تک افراد اين خانوادۀ همواره
گسترده سپاسگزارم.
پادشاه") The Church

شکرات برخاسته از دل خود را به
در انتها می خواهم خالصانه تَ َ
جنيس پيترز) (Janis Petersمنشی من ادا کنم که نسخۀ خطی اين
کتاب را برای من تحرير کرده است .کفايت و اشتياق خارق العادۀ
او سبب شد که اين مهم به صورت حاضر درآيد.

پيشگفتار
درحدود  ١۶سال بود که مسيحی بودم تا اينکه چشمانم به معرفت
حقيقت فيض خدا بصورت تحولی در زندگی ام ،گشوده شد.
زندگی مسيحی من با يک سير قهقرايی پنج ساله آغاز گرديد و با
مملو از احساس عذاب وجدان مسيحی
 ١١سال مسيحيت غيورانه اما
ّ
دنبال شد .من بطور روزافزونی وارد خدمت خداوند گشته به همين
دليل کار غيرکليسايی خودم را به خاطر پذيرفتن خدمت تمام وقت
بشارت ،ترک کرده به مدرسۀ الهيّات پيوستم .سپس چند سالی نيز
مشغول خدمت شبانی شدم.
روزی درنظرم آسمانی روشن در ميان ابرهای باﻻی سرم پديدار شد
اما بزودی ناپديد گرديد .بطور ناپايداری احساس کردم که صدای
خدا را می شنوم که می گويد :ﻻزم نيست که من محبت او را
تحصيل کنم زيرا که او مرا مجانا" محبت کرده است و هميشه
دوستم خواهد داشت .ولی اين به آسانی باورکردنی نبود .در نتيجه
من به اخﻼقيات گذشتۀ خود مبتنی بر انجام وظايف ،غيرت عملی و
اشتياق به خدا و خدمت او که با احساس الزام دائمی همراه بود
بازگشتم.
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بعدها آن ابرها دوباره در نظرم پديدارشدند و من ديگر مطمﺌن بودم
که چيزی تازه و بطور ُپر جﻼلی آزادکننده ،ديده بودم .به همين دليل
مطالعه ای تازه سپردم وسپس به موعظۀ فيض خدا
خودم را به
پرداختم .اما اينبار موعظه های من با يک آزادی جديد ،و شادی و
اطميان و يقين خاصی ادغام شده بود .من ديگر شخصا"،تحول
کاملی را در زندگی مسيحی خودم تجربه کرده بودم.
در طی چندين سال اين باعث افتخار و شادی من بوده است که در
ميان ملتهای مختلف ،فيض خدا را اعﻼم کرده ،اشخاصی را مشاهده
کنم که زندگيشان توسط اين حقيقت شگفت انگيز تحول يافته است.
کمتر شادی ای را ميتوان يافت که قابل قياس با کشف شگفت انگيز
فيض خدا باشد و من اين را يقين دارم که اگر شما نيزخودتان را با
دلی باز و روحی پذيرا به مطالعۀ اين مهم بسپاريد ،تمامی تجربۀ
شما نيز از مسيح تحول خواهد يافت .شما نيز آزاد خواهيد بود تا از
فيض او لذت برده ،محبت او را تجليل کنيد .بدين طريق با اطمينان
يافتن ازعدالتی که برايگان يافته ايد ،قادر خواهيد بود که آنرا به
ديگران نيز بشناسانيد.
فيض خدا درک وفهم ما را به تکاپو وامی دارد .لطف ومهربانی
خدا غيرقابل غوررسی است و عهد محبت او غيرقابل تنقيض است.
اميد من اين است که وقتی شما نوشته ای را که در دست داريد می
خوانيد با محبت خدا به طريقی جديد و رهايی بخش روبرو گرديد.
تری ويرگو
ژانويۀ ١٩٩۴

فصل اول
راه دخول
شايد شما نيز در زمرۀ اشخاصی باشيد که ميل دارند در راه رفتن با
خدا ،بيشتر به کمال برسﻨد .شايد ﺣتی از خود می پرسيد که آيا به
اندازۀ کافی عمل می کﻨيد تا ﻻيق خشﻨودی و پذيرفته شدن از جانب
او باشيد؟ شايد ﺣتی زمانی هم که دعا می کﻨيد ابرهای ”اِلزام
کاذب“ شما را می آزارند .ﺣتی ممکن است مطالعۀ کتابمقدس نيز
تازگی و لذت خود را برای شما از دست داده باشد.
چگونه می توان بر سعی و تﻼش انسانی و اﺣساس ﺣزن و
دلسردی که چون دور باطلی بدنبال همﻨد چيره شد؟ شايد در اين
ميان از فهم موضوعی قاصر آمده ايد ،موضوعی که می تواند چون
کليدی ،در تازه ای را به روی شما بازکﻨد.
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اين فص ِل آغاز شده ،شما را از بﻨد شريعت گرايی آزاد کرده ،شما را
به زندگی ثمربخشی هدايت می کﻨد تا بتوانيد از فيض خدا
برخوردار شويد.
اين موضوع ،کامﻼ"بستگی به کسی دارد که او را می شناسيد! من
وهمسرم در شهری در مقابل بنای قديمی و بسيار معروفی ايستاده
بوديم .من دليل محکمی داشتم که بتوانيم داخل اين بنا شده به بازديد
گوشه و کنارآن بپردازيم .همچنانکه من و همسرم عمﻼ"داشتيم به
سوی نرده های اطراف باغ آن بنای مجلل جذب می شديم ،پليس
تنومندی که کامﻼ"مسلح بود ،به ما نزديک شد .او از ما پرسيد که
ک و ترديد جواب دادم که ما
می خواهيم به کجا برويم .من با ش ّ
اميدواريم که داخل اين قصر بشويم .او با حالت تأسف باری نظری
سفيهی چون من فهمانيد که هيچکس
به من کرد و به اين نحو به مرد َ
نمی تواند داخل اين بنا بشود.
من توضيح دادم که يک واعظ هستم و آنروز صبح در کليسايی که
داشتم موعظه می کردم ،توسط يکی از اعضاء کليسا اطمينان داده
شدم که می توانم توسط همان شخﺺ اجازۀ دخول به اين ساختمان
را داشته باشم .او از من پرسيد :و اين شخﺺ چه کسی است؟ من
با حالت رقّت باری جواب دادم :فکر می کنم اسمش جان است.
شايد بتوانم بگويم که هيچوقت تا به آن اندازه احساس بی صﻼحيتی
و مردوديّت از َبرآورده شدن هرگونه آرزويی که داشتم ،نکرده
بودم .درست در همان موقع جان )شخﺺ مورد نظر( با حالتی
شتابزده از ماشينی بيرون پريده به طرف ما دويد .در واقع من او
را تا آن زمان مﻼقات نکرده بودم و شخصا" او را نمی شناختم .او
در واقع يکی از اعضای کليسايی بود که صبح در آن موعظه کرده
بودم اما به او راهنمايی ﻻزم داده شده بود و به مﻼقات من و همسرم
آمده بود تا ما را به داخل آن بنا ببرد .او کارت شناسايی خودش را
به افسری که در باجه ای نزديک نشسته بود نشان داد که توسط
کامپيوتری بازرسی شد .در کمال شگفتی ديدم که دَ ِر ورودی باز
شد و ما توانستيم نه تنها داخل محوطه بشويم بلکه به مدخل ساختمان
نيز راه پيدا کرديم .به ما گفته شده بود که برای مﻼقات کننده ها دو
نوع گردش ،تدارک ديده شده است .نوع دوم بهتر از نوع معمولی
آن بود که برای متشخﺺ ترين اشخاص مهيا ديده شده بود که توسط
آن می شد قسمتهای اندرونی وبسيار خصوصی رانيز بازديد کرد،
ولی ما اين امتياز را يافتيم که حتی گردشی بهتر از نوع دوم داشته
باشيم چون قادر بوديم تمامی اتاقها وراهروهای مخصوصی را نيز
که در آن بنا يافت می شد بازديد بکنيم و هيچ کس نيز نمی توانست
مانع گردش ما شود .در آن حوالی نگهبان با محبتی نيز بود که
تمامی جزئيات را برای ما توضيح داد.
اين بسيار عالی بنظر ميرسيد که توانسته بوديم توسط شخصی که به
او اميد بسته بوديم اجازه دخول کسب کرده باشيم ومجاز بوديم که از
همه جا ديدن کنيم .پولس رسول می فرمايد” :پس چونکه به ايمان
عادل شمرده شده ايم نزد خدا سﻼمتی )صلح و آرامش( داريم ،به
وساطت خداوند ما عيسای مسيح که به وساطت او دخول نيز يافته
ايم به وسيلۀ ايمان در آن فيضی که در آن پايداريم و به اميد جﻼل
خدا فخر می نماييم)“.روميان١ :۵و (٢خدا کسی را به ما بخشيده
سر بسازد.
است که می تواند دست يابی به فيض را برای ما مي ّ
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من وهمسرم هميشه بازديد آن بنا را بياد خواهيم داشت .ولی البته
آن فقط يک ديدار محض بود در حاليکه مسيح ما را در محلی
قرارداده است که می توانيم بطور دائم در آن سکونت کنيم .ما به
خاطر اجازۀ دخولی که او برای ما کسب کرده است در فيض
ايستاده ايم .مسيح نه تنها ما را از عقوبت و خشم آينده رهانيده و
گناهان ما را بخشيده است ،بلکه برای ما محل و موقعيتی نيز
کسب کرده است که بتوانيم در آن پذيرفته شده وايمن بايستيم.
همچنين بتوانيم کامﻼ"دارای شرايط ﻻزم بوده ،به هيچ وجه ترس از
دست رفتن ناگهانی اين اعتبار را به دل راه ندهيم و يا اينکه مجبور
به تخليۀ آن باشيم ،زيرا اختيارات اوبر تمام موانعی که برعليه ما
برخاسته اند چيره خواهد شد .نيازی نيست که ما عمق دلهای خود
را تفتيش کنيم تا بتوانيم با زور و فشار به آن داخل شويم .تنها راه
دخول ،عدالت کامل مسيح می باشد .پس برای کسب دخول ،ما را
فقط ﻻزم است که بياموزيم چگونه در اين فيض بايستيم.
ﺣکومت و تسلط در زندگی )در ﺣيات ،سلطﻨت نمودن(
در همان باب )روميان  (١٧:۵پولس از اميد و انتظار مهم ما،
بعنوان ”در حيات سلطنت نمودن“ ياد می کند .وعده های مشابه
ديگری نيز چون ”مسيح هميشه ما را در ظفر رهبری خواهد کرد“.
)دوم قرنتيان  (١۴ :٢يا اينکه ”ما از حد زياده نصرت )غلبه( داريم
از طريق او که ما را محبت کرد) “.روميان  (٣٧ :٨برای ما وجود
دارند .اين جمﻼت هيجان انگيزدر واقع بايد زندگی معمولی ما را
توصيف کرده باشند .اما به خاطر اينکه ما می دانيم از آنها بسيار به
دور هستيم ،به جای تشويق ،اين وعده ها ما را در احساس
محکوميت وامی گذارند .اغلب ما با اين حقيقت روبرو گرديده ايم
که به سختی بتوان ”در حيات حکومت کرد) “.بر زندگی ُمسلّط
بود (.به عبارتی ديگر بسياری مواقع ما باختگان هستيم تا بَ َرندگان و
به لطف افسردگی ،دلمردگی واحساس ناشايستگی در مقابل خدا،
احساس شخص ْی را داريم که براو تسلط يافته اند تا اينکه او مسلط
بوده بتواند حکومت کند وبگذاريد بپذيريم که در واقع محکوم هستيم
تا حاکم!
”ايکاش می توانستم بر زندگی مسلّط باشم “.اين دقيقا"بيشتر وقتها
آرزوی قلبی ماست .برخی اوقات شايد در يک گردهمايی
مخصوص ،در معرض موعظه ای تفتيش کننده قرار گرفته  ،متوجه
يک بحران روحانی در زندگی خود می شويم .بارديگر اعتراف
کرده از خداوند رحمت می طلبيم ،و اگر واکنش ما از ته دل بوده
باشد ،شايد حتی به عزم و تصميمی جديد منتهی گرديم .بعضی
وقتها خصوصا" در آغاز سال جديد ،دوباره با همين مسأله روبرو
می شويم .بعد از اينکه يک سال در رکود روحانی بوده ايم ،می
خواهيم با تﻼش وتکاپويی جديد سال نورا آغاز می کنيم .شايد کسی
دفتر يادداشت روزانۀ جديدی به عنوان هديۀ سال نو بما داده که همۀ
صفحاتش هنوزسفيد و ضايع نشده است و ما هيچ روزی از اين
سال جديد رانيزهنوز تبا ه نکرده ايم .فقط اگر می توانستم بهتر عمل
کنم .فقط اگر می توانستم بر زندگی مسلّط باشم .کاش می شد بتوانم
فاتح باشم .چرا من نمی توانم بَ َرنده باشم و نه بازنده.
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متأسفانه در اين لحظه ايماندار ريشه در اشتياقی صادقانه دارد که
بهتر عمل کند ولی اين در واقع قدمی اسفناک است که از دری اشتباه
ومسيری غلط برداشته می شود .در حاليکه فراموش می کنيم همۀ
متنی را که جملۀ ”تسلّط بر زندگی“ در آن مستتر است بخوانيم،
سعی می کنيم برای خود اهدافی معين کنيم و درست مثل اينکه رمز
اصلی موفقيت را يافته باشيم ،سعی می کنيم که با آنها زندگی کنيم.
شايد ﻻزم است که يک ساعت ،ساعت ش ّماطه دار خود رادر صبح
جلو بکشيم تا ساعتی بيشتر دعا کرده ويا ُمص ّمم باشيم که با حرارت
بيشتر و منظبط تری دعا کنيم .شايد به خود می گوييم ”که من امسال
کتاب مقدس خود را از اول تا آخر به سبک جديدی خواهم خواند و
روش جديدی را برای خواندن آن دنبال خواهم کرد .بعﻼوه من بايد
هر روزبه يک نفر شهادت بدهم .من اين را بعنوان هدف خود قرار
خواهم داد .من بايد بهتر عمل کنم .اگر فقط بتوانم قواعدی را که
خودم قرارداده ام دنبال کنم ،قادر خواهم بود که بر زندگی خودم
مسلّط باشم .اگر می توانستم طبق قوانين زندگی کنم ،زندگی چقدر
فرق می کرد“.
شايد شما حتی روزهای موفقی را هم داشته و از آنها لذت برده باشيد
ولی ماه به نيمه نرسيده ،قوانين شما ،آنچه را بر خود تحميل کرده
ايد ،برضدّ شما بوده ،شما را محکوم خواهند کرد که چند روز
ازخواندن کتاب مقدس خود عقب مانده ايد و در وقتی که برای دعا
قرر کرده بوديد خوابيده ايد .يا اينکه زانو زده ايد ولی اشتياق
ُم ّ
مشارکت با خدا را در خود نيافته حظور او را تجربه نکرده ايد.
احساس بَ ِد اضطراب و نگرانی را به خود
به اين صورت شما فقط
ِ
راه خواهيد داد از اينکه واقعا" نمی دانيد چگونه بايد دعا کنيد .سعی
و کوشش روحانی شما ،چون به شما هيچگونه شادی ای نمی بخشد،
اينطور بنظر می رسد که بيشتر سبب می شود که شما خودتان را
َمردود وناشايسته قلمداد کنيد .کجا راه را به خطا رفته ايد؟ چرا
داشتن يک زندگی مسيحی اينقدر دشوار است.
يکی از اشتباهات ،اين است که شما از نزديک به متنی که اين وعدۀ
نيکو را می دهد )روميان  (١٧: ۵نظر نکرده ايد و در نتيجه آنها
را بدرستی در نيافته ايد .اين ّآّيه در واقع در مورد طرز عمل
روحانی شما ويا سعی وکوشش شخصی شما صحبت نمی کند.
مطمﺌنا" اين متن در مورد تحميل قوانين و شرايع بر خودتان صحبت
نمی کند ،عمل و تﻼشی که با انجام آن می خواهيدموقعيت خودتان
را بهبود ببخشيد .بلکه برعکس به شما می گويد که شما از طريق
دريافت پُری فيض و هديۀ رايگان عدالت ،توسط عيسای مسيح ،بر
زندگی مسلّط خواهيد بود.
مقام و مﻨصب شما ،نه اجرای عملتان
شما توسط دريافت پُری فيض و در واقع به خاطر موقعييتان است
که بر زندگی سلطنت خواهيد کرد ،نه با قرار دادن خودتان ،تحت
شرايع .اين امر بخاطر لياقت و شايستگی خودتان نيست که ُميَسّر
شده ويا به کمال رسيده است بلکه فقط و فقط به خاطر فيضی است
که شما دريافت کرده ايد .به خاطر مقام شماست نه بدليل اجرای
اعمالتان .تحميل شريعت بر زندگی خودتان هرگز باعث نمی شود
که بر زندگی خودتان مسلّط باشيد .حتّی سبب نمی شود که از
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مشارکت خود با مسيح ويا از زندگی پُر فيضی که ﻻزمۀ زندگی
ثمربخش برای خداست ،بتوانيد لذت ببريد.
از همان ابتدا برای شما اهميت فراوانی دارد که محل خود را
دررابطه با شريعت تشخيﺺ بدهيد .پولس رسول می خواهد که شما
کامﻼ" از آن مطمﺌن گرديد” .چونکه زير شريعت نيستيد بلکه زير
فيض ) “.روميان  (١۴ :۶او به ما می گويد” :که مسيح انجام
)انتهای( شريعت است به جهت عدالت برای هرکس که ايمان
آورد) “.روميان  (۴ :١٠او در طوﻻنی ترين موضوع پردازی خود
در خصوص شريعت ،به طور مثال روميان  ٧در يک تشبيه ادبی
روشنی ،رابطۀ پيشين شما را با شريعت توضيح می دهد و اين
واقعيت را بازگو می کند که خدا در رحمت و بخشش پُر مهر خود،
شما را کامﻼ" از تحت حکومت ستم پيشۀ شريعت آزاد کرده است.
در آيه های آغازين روميان باب  ،٧پولس خوانندگان خود را به
مثابۀ کسانی تشريح می کند که با شريعت ازدواج کرده اند .شريعت
چون شوهر ُمتَکبّری تصوير می شود که رهايی از او ممکن نيست.
برای اينکه شما قبﻼ" با شريعت ازدواج کرده ايد ،مطمﺌنا" ديگر
آزاد نيستيد که کسی ديگر را به همسری انتخاب کنيد ،چونکه اين
عمل زنا خواهد بود .شما واقعا" نخواهيد توانست انتخاب کنيد که
بخشی ازعروس مسيح گرديد و ادعا کنيد که عيسی همسر روحانی
شماست .زيرا شما در حال حاضر خود همسری بنام شريعت داريد
که تا زمانيکه حيات داريد ،اقتدار مطلق بر شما دارد و احکام
مکرر او ،شما را ُهشيار و آگاه از شکست های مکرر تان ،وامی
گذارد.
متأسفانه بنظر می رسد که اين شوهر ،با مهربانی اندکی به گفتگو
می پردازد .او صرفا"اشتباهات و قصورات شما را به ُرختان می
کشد وهميشه به ناخالصيها و بی کفايتيهای شما اشاره می کند .او
همسری است ناجذاب از اينرو که ،با وجود اينکه معيارهای او
بسيار واﻻست ،اِصرار او در مورد حفظ آنها بطور ُمدام مورد توجه
شما قرار داده می شود ،درحاليکه اوهرگز برای کمک به شما حتی
انگشتی تکان نمی دهد .اين همسر هيچگاه به کمک شما نمی آيد تا
بگويد بگذار کمکت کنم .او چون سنگ می ايستد و سخنان حک شده
بر سنگش )منظور لوحه های شريعت است (.به شما می گويند که
چه بکنيد يا چه نکنيد .بيهوده است که با او بحث وجدل کنيم زيرا
در ته دل خود آگاهيم که هميشه حق با اوست .معيارهای او خالﺺ
و مقدّسند و هيچ اشتباهی در آنها نمی توان يافت .حتی بطور غريبی
َجذ ◌ّ ابند ولی به هنگام عملی کردنشان ،از نظرها چقدر بدورند.

اکنون شما به همسری پيوسته ايد که شما را وامی دارد احساس
پستی و مردوديّت بکنيد .تا زمانيکه او زنده است شما نمی توانيد به
ازدواج ديگری درآييد .مسيح می گويد شريعت هرگز نمی ميرد اين
تأکيد دَ ِرهمۀ اميدهای ممکن برای يک زندگی شاد را برروی شما
می بندد .اين همسر تا به ابد زنده خواهد ماند .دَ ِر اميد ،بر روی
شما بسته شده است .شما بطور دائم با همسری ازدواج کرده ايد که
منکوب گر و ايرادگير است .کسی که برای کمک به شما انگشتی
تکان نخواهد داد و نيز نخواهد ُمرد .چه دورنمايی! چه اسارت
دشواری! چه خِ فّت وخواری ای که بايد سوخت و با آن ساخت!
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بناگاه پولس اين بحث وجدل را وارونه کرده از طريقی ديگربه اين
موضوع می پردازد و ميگويد ،نه اينکه شريعت خواهد ُمرد ،بلکه
”شما بوساطت جسد مسيح برای شريعت مرده شُديد تا خود را به
ديگری بپيونديد) “.روميان  ( ۴ : ٧او هرگز نمی ميرد ولی وقتی
شما با مسيح منطبق می گرديد و از او درخواست می کنيد تا شما را
نجات دهد  ،بخاطر درخواست از مسيحی که به خاطر شما بر
صليب زجر کشيد و از راه ايمان به خون ريخته شدۀ او ،بطور
سر گونه ا ی در مسيح
رايگان عادل شمرده خواهيد شد و بطور ّ
شامل خواهيد شد ،جاييکه از ديد و نظر خدا ،شما با او مرده
محسوب می شويد .بنابراين پولس بيانی قطعی ويقينی اظهار می
دارد ،که شما يکبار و برای هميشه نسبت به شريعت مرديد .همسر
قبلی شما نمرده است بلکه اين شمائيد که مرده ايد و در نتيجه شما
ديگر از او و ازتحت نظارتش آزاد گشته ايد.
در روميان  ۶ :٧پولس با گفتن اينکه شما درواقع ازاقتدار شريعت
مرخﺺ شده ايد موضوع رادنبال می کند .درست مانند کسيکه
برای خدمت سربازی برای دوره ای ثبت نام کرده باشد اما حاﻻ
دوره اش را به آخر رسيده و از ارتش مرخﺺ شده است .او آزاد،
بيرون رفته و ديگر تحت نظرارتش نيست .ولی می توان افسری را
نيز تصور کرد که اين سرباز مرخﺺ شده را می بيند در حاليکه از
اين موضوع آگاه نيست .مرد آزاد در ميدان رژه ،بدون لباس کامل
سربازی ،با کت آويخته شده بر دوشش ،سوت زنان با رهايی و
آزادی پُرجﻼلی پرسه می زند .افسر با ديدن اين سربازژوليده،
برای تحميل دوبارۀ قدرتش و همچنين دعوت سرباز به انتظام ،بر او
فرياد می زند .تصور کنيد آزادی پُر شکوه سرباز مرخﺺ شده را
که فقط می گويد” ،خداحافظ سرکار“.
بازتصور کنيد که تمام رگهای گردن افسربخاطرفرياد اوامرش بر
گوش کر سرباز مرخﺺ شده ،بيرون زده باشند .سربازی که ديگر
بر او هيچ قدرتی ندارد .به همان گونه که سرباز مرخﺺ شده
است ،شما نيز آزاد شده ديگر تحت نظارت شريعت نيستيد و زوجۀ
اين همسر نمی باشيد.
اما اين همسر ،کجا شما را رها کرده است؟ آيا اکنون ديگر ﻻ قيد
محض هستيد؟ آيا حاﻻ می توانيد در اطراف ،هرگونه که دلتان می
خواهد پرسه زده ،آزاد از قواعد و قوانين و شريعت ،زندگی کنيد.
پولس رسول شما را در يک چنين موقعيتی رها نمی سازد .او پيش
رفته توضيح می دهد که با مرگ شما نسبت به شريعت از طريق
بدن مسيح ،شما به ديگری پيوسته ايد .به او که از مردگان قيام کرد
تا شما بتوانيد برای خدا ميوه بياوريد).روميان  (۴ : ٧شما آزاد شده
مجرد داشته باشيد ،بلکه با کسی که
ايد نه به خاطر اينکه فقط زندگی
ّ
از مرگ قيام کرد مزاوجت نماييد .در مورد هويّت اين شخﺺ هيچ
شکی نيست .خداوند عيسای مسيح حاﻻ خود را چون دامادی معرفی
می کند که مقتدرانه از مرگ زنده شده است .با آزاد بودن از بردگی
شريعت ،شما ديگرمی توانيد به آغوش همسری کامﻼ" از نوع جديد،
بدويد .همسری پُر از نيکی و فيض.
رها يافته ازهمسری ناتوان
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نه فقط عيسی شما را در آغوش پُر محبتش می پذيرد ،بلکه امکانات
جديدی نيز برای زندگی شما ايجاد می کند .برای مثال از اين پس
شما قادر خواهيد بود ”برای خدا ثمر بياوريد “.وقتی که با همسر
سابق خود مشارکت داشتيد ثمر آوردن به شما ارائه نشده بود .در
اين مشارکت باروری انتظار نمی رفت .او فقط راهنمايی های ﻻزم
را به شما می داد نه حيات را .او معيارها را می بخشيد ،نه توانايی
وقوت را .پولس در غﻼطيان  ٢١ :٣در واقع دقيقا" اين مسأله را
روشن می کند که اگر شريعتی به ما داده می شد که می توانست
حيات ببخشد ،عدالت حقيقتا" بر شريعت بنا می شد .متأسفانه
شريعت نتوانست حيات را افاضه کند .شريعت فقط قادر بود عدالت
خواسته شده را تشريح کنند ولی نمی توانست حياتی ببخشد که آنرا
ممکن سازد .شريعت همسر ناتوانی بود .او همسری بود که شمارا
بدون حيات ،در ترس واگذاشت.
ای کاش شريعت می توانست حيات ببخشد .ای کاش می توانست به
شما بگويد ”شما شهادت دروغ نخواهيد داد ،دزدی و زنا نخواهيد
کرد “.و بطور خﻼصه با امر کردن برشما می توانست شمارا تغيير
دهد ،دراينصورت ديگر به هيچ چيزديگری احتياج نبود .فرامين
داده می شدند و ما تغيير می يافتيم .دستورات داده می شد و ما
متبدّل می گشتيم .ولی هيهات که شريعت بما حيات نبخشيد .با گفتن
طمع مورز ،شريعت طمع کردن را پايان نداد.
ولی در تغاير مطلق ،عيسی بعنوان همسری که بخشندۀ حيات است
به شما داده شده است .اگر به او بپيونديد ،می توانيد برای خدا ثمر
بياوريد .عيسی گفت” :در من بمانيد و من در شما .چنانکه شاخه
نمی تواند بخود ثمر آورد مگر اينکه در تاک بماند همچنان شما نيز
نخواهيد توانست مگر اينکه در من بمانيد .من تاک هستم و شما
شاخه ها .کسی که در من بماند و من در او ميوۀ بسيار می آورد“.
)يوحنا ۴ :١۵و (۵عيسی همان همسر حيات بخش است .او شما را
به رابطه ای محبت آميز دعوت می کند که سبب خواهد شد تا با
تبديل کردن شما از درون ،از داخل ميوه بياوريد .سخنان او روح
وحيات می باشند .هرگاه شما به سوی شريعت بازنگرديد ،سلطنت
در زندگی و ايستادن در فيض می توانند به واقعياتی ملموس تبديل
گردند .پولس رسول شما را مطمﺌن می سازد که گناه بر شما استيﻼ
نخواهد يافت ،زيرا شما ديگر تحت شريعت نيستيد بلکه در فيض.
)روميان  (١۴ :۶چرا خدا ديگر شريعت را داد؟ آيا شريعت توانست
چه چيزی را به کمال برساند؟
بسياری می گويند البته شريعت شما را نجات نخواهد داد ولی شما
بايد بسوی آن بازگرديد تا تقدّس يابيد .فقط فيض است که نجات می
بخشد ولی ما به شريعت نياز داريم تا مقدّس گرديم .ولی واقعيت
البته کامﻼ" مغاير اين است .شريعت حيات نمی بخشد و عدالت را
نيزپديد نمی آورد .شريعت به هيچ وجه قادر نيست تقديس کند.
حقيقتا" تا زمانيکه شما ازبند شريعت آزاد نگشته ايد زندگی مقدس
نخواهيد داشت .چنانکه پولس در غﻼطيان۵:١استدﻻل می کند:
”پس به آن آزادی ای که مسيح ما را به آن آزاد کرد استوار باشيد و
در يوغ بندگی گرفتار مشويد “.اين آيه در متن خويش از بندگی
شريعت صحبت می کند نه بندگی گناه.
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اگر قضيه از اين قرار است ،می توانيم از خود بپرسيم که چرا خدا
اصوﻻ" شريعت را به ما بخشيد .اگر شريعت نتوانست تقدّس را
توليد کند ،پس چه چيزی را به انجام رسانيد؟ ما در فصل ديگر به
همين موضوع خواهيم پرداخت.

فصل دوم
پس شريعت برای چيست؟
چﻨانکه پيش گفتيم ،اگر شريعت نمی تواند شما را نجات دهد ويا
تقديس کﻨد پس چرا خدا آن را به ما داده است؟ از شريعت بدور
است که چيزی بی ربط باشد بلکه نقشی بسيار ﺣياتی درامر آماده
سازی ايفا می کﻨد .شريعت دورۀ شباب اسرائيل را تحت الشعاع
قرار داد ،همچﻨين قادر است گﻨاهکار بودن مطلق ما را نيز آشکار
ساخته ما را به سوی مسيح هدايت کﻨد.
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فصل دوم

پس شريعت برای چيست؟
واضح است که شريعت نبايد به هيچ وجه مورد غفلت قرار گيرد و
در واقع هرگز نخواهد مرد .اگرچه ايماندار ديگر به شريعت وابسته
نيست ،ولی اين حائز اهميت فراوان است که ما از نقش شريعت ،
بخصوص در زندگی مردمی که در ايمان نيستند ،آگاه باشيم .چنانکه
پولس رسول به تيموتائوس می نويسد ” :ليکن می دانيم که شريعت
نيکوست اگر کسی آن را برحسب شريعت بکاربرد .و اين را بداند
که شريعت به جهت عادل موضوع نمی شود بلکه برای سرکشان و
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طاغيان و بی دينان و گناهکاران و ناپاکان و حرامان و قاتﻼن پدر و
قاتﻼن مادر و قاتﻼن مردم١ ) “.تيموتائوس ٨ :١و(٩
پس شريعت چه چيزی را به کمال می رساند؟ ابتدا او حد روشنی
مابين آنچه گناه است و آنچه گناه نيست قرار می دهد .به عبارت
ديگر شريعت خطوط و حدود را برای ما تعيين و ترسيم می کند.
پولس رسول خاطرنشان می سازد که ”از آنجا که به اعمال
شريعت هيچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد چونکه
از شريعت ،دانستن گناه است) “.روميان  (٣:٢٠بعﻼوه ” ،گناه را
جز به شريعت ندانستيم) “.روميان  ( ٧:٧گناه يک آشفتگی
اجتماعی نيست .گناه تخطی کردن برعليه خداست .گناه يک
موافقت ومعيار متعارف نيست که ازموافقت اجتماعی برآمده باشد.
مقرر کرده و شريعت ،گناه را آشکار ساخته است.
خدا شريعت را ّ

اگرچه ما وجدان انسانی را چون موهبت الهی پذيرفته ايم
)موضوعی که بعدا"به آن رجوع خواهيم کرد (.وجدانی که به هيچ
وجه خطاناپذير نيست بلکه می تواند سوء استعمال شده ،آلوده گردد.
وجدان در مورد آنچه درحال حاضر پذيرفته يا ناپذيرفته در فرهنگ
می باشد ،با تغيير اسلوب اجتماع انسانی ،می تواند شکل گيرد .ما
به چيزی مشاهده گرتر از وجدان نياز داريم .ما به شاقولی احتياج
داريم که از آسمان به زير می آيد تا ازمعيارهای خواسته شدۀ
ﻻيتغيربه ما سخن بگويد .شريعت با واضح ساختن آنچه که پذيرفته
و يا ناپذيرفته از جانب خداوند است ،به طور کامل نقش خود را ايفا
می کند .در نتيجه شريعت مسؤليت مهم خويش را در قبال شناساندن
گناه به انجام می رساند.
سپس پولس با گفتن اينکه شريعت گناه را برمی انگيزاند به استدﻻلی
نامقبول تر می پردازد” .لکن گناه ازحکم فرصت جسته،هر گونه
طمع را در من پديد آورد زيرا بدون شريعت گناه مرده است .و من
از قبل بدون شريعت زنده بودم لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و
من مردم .و آن حکمی که برای حيات بودهمان مرا باعث موت
گرديد .زيرا گناه از حکم فرصت يافته مرا فريب داد و به آن مرا
کشت) “.روميان (١١– ٨: ٧
شريعت گﻨاه را برمی انگيزاند
شگفت انگيز است که بگوئيم شريعت خدا عکس العمل انسانی را
برمی انگيزاند تا اطاعت حليمانه را .چيزی در اندرون دل انسان
تمرد می کند .حکمی که انتظار می رفت
برعليه شريعت مقدّس خدا ّ
حيات را پديد بياورد ،در واقع طغيان ومرگ بوجود آورد .انسانيت
سقوط کرده متنفر است از اينکه گفته شود چه بايد بکند .آمار های
سرشناس اغلب به ما می گويند که هنوز بيشتر مردم به خدا اعتقاد
دارند .آمارگران متعجب اند از اينکه می بينند امور به آن بدی ای هم
که فکر می کردند نيست .آيا هنوز اکثريت مردم ايمان دارند .مردم
بنطر می رسند که خوشحال باشند از اينکه اعتراف کنند به اينکه
ايمان دارند .پس بايد گفت که خدا هنوز محبوبيت خود را از دست
نداده است .ولی ما درمورد چگونه خدايی داريم صحبت می کنيم؟
هرگاه ازهمان مردم بطور ديگری دربارۀ ايمانشان سؤال می شد ويا
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اينکه آنها را با تقاضاهای خدا ،برای مثال شريعت خداوند ،مواجه
می کردند ،آيا هنوز هم می توانستند به ايمان خود به خدا اعتراف
کنند؟
فقط تعداد اندکی مرد و زن ممکن بود از شما تشکر کنند از اينکه
به ايشان می گوييد که خداوند می گويد که خدايان ديگری در مقابل
او نداشته باشند ،و اينکه نبايد هرگز دروغ بگويند ،بدزدند ،مرتکب
زنا شوند ويا اينکه به مايملک ساير مردم طمع کنند .وقتيکه
مطالبات شريعت حاضر می گردند ،گناه در زندگی ظاهر می گردد.
”لکن چون حکم آمد ،گناه زنده گشت و من ُمردم)“.روميان (٩ : ٧
اين موضوع حتی در مسائل بسيار ناچيز و پيش پا افتاده نيز مشهود
است .برای مثال گفتن داخل چمنها نشويد ،می تواند خشم و طغيان
را برانگيزد .ممکن است شما به هيچ وجه قصد راه رفتن بر چمن
ها را نداشته باشيد ولی ناگهان از خود می پرسيد چرا نبايد روی
چمنها راه بروم؟ مگر اين چمنها به چه کسی تعلّق دارند؟ آنچه که
ممنوع شده بود بطور غريبی جذ ◌ّ اب می نمايد و به اين نحو تعهد
اساسی بشر به بی اطاعتی ،نمايان می شود .پولس رسول توضيح
می دهد که شريعت نه تنها گناه راتوصيف می کند بلکه حتی آنرا
برمی انگيزاند.
بالقوه قادر به برانگيختن بدی
با اينکه گفته شده است که شريعت
ّ
می باشد ،پولس با گفتن اينکه شريعت و حکم ،عادل و نيکوست ،به
تأييد شريعت می پردازد) .روميان  (١٢ :٧پولس نمی خواهد که ما
دچار سوءتفاهم شده فکر کنيم که او ضد شريعت است .او می داند
که ”شريعت روحانی است) “.روميان  (١۴ : ٧و” نيکو است.
“)روميان  (١۶: ٧اما پولس پيشتر رفته نشان می دهد که قصد خدا
اينست که بطور واضح روشن سازد که بشر بالواقع در وضعيت
وخيمی است و در اين وضعيت تنزل يافتۀ خود ،به کمکی بيشتر
ازآنچه شرايع محض می توانند فراهم کنند احتياج دارد .در واقع
بشر چنان بد است که با دريافت شريعت بطور وافی مدد نگرفته
است.
مقدس خداوند وضع ما را وخيم تر می سازد!
ت
بعﻼوه شريع ِ
ِ

پولس در روميان  ١٣ : ٧استدﻻل خود را قدمی فراتر برده می
پرسد ” :پس آيا نيکويی برای من موت گرديد؟ حاشا ،بلکه گناه ،تا
گناه بودنش ظاهر شود .بوسيلۀ نيکويی برای من باعث مرک شد تا
آنکه گناه به سبب حکم بغايت خبيث شود “.اين آيۀ دشواری است
ولی می بايد سعی به درک آن نمود .خداوند می خواهد بوفور
روشن سازد که بشر در گناه خود کامﻼ" عاصی و گناهکار است.
با افزودن شريعت بر او وضعيت او بهبود پيدا نمی کند بلکه آنرا
بدتر نيز می سازد.
بگذاريد با تمثيلی اين موضوع را روشن کنم .تصور کنيد به کسی
ليوان آبی می دهند که بنوشد که احتمال می رود ،اما نه به طور
يقين ،که آب پاک وخالصی باشد .انتظار ما بر اين است که ليوان،
آب خوردن در خود دارد ولی اين ،بايد اثبات کرده شود .شايد ما
اين آب را می چشيم و فکر می کنيم که احتماﻻ" آب خوبی است ولی
هنوز مردّديم .پس به ما پيشنهاد می شود که چيزی به آب بيافزاييم
که می دانيم خوب و بدون ترديد خالﺺ است .ما انتظار داريم که با
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اضافه کردن چيزی نيکو به آب ،وضعيت آنرا بهبود بخشيم .پس با
انتظاربه اينکه نتيجه ای بهتربتوان گرفت ،آنچه را که خوب
ونيکوست به آب می افزاييم.
پس مخلوط جديد را می چشيم و در کمال تعجب می بينيم که اکنون
نوشيدنی حاصل ،بسيار تهوع آورو منزجر کننده است .اﻵن سؤال
بسيار مهمی که مطرح است اينست که چگونه است که وقتی آن
چيزی را که بدون ترديد پاک و نيکو بود به چيزی که به نظر خوب
می آمد افزوديم ،دريافتيم که غير قابل نوشيدن گشته است .چه
چيزی از تجربۀ خويش کسب کرده ايم؟ زيرا ما می دانيم که
نوشيدنی ای که اضافه کرده ايم بدون شک خوب بود پس به اين
نتيجه می رسيم که وضع نوشيدنی پيشين بسياروخيم تر از آنچه
تصور می کرديم بوده است .پس آب فقط بنظر خوب می رسيد و
اضافه نمودن آنچه که بﻼشک نيکو بود اين واقعيت را برای ما
برمﻼ ساخت .آب نخستين در واقع نامعتبربود.
استدﻻل پولس براين است که هدف خدا اين بود که می بايست حقيقت
گناه کامﻼ"بصورت گناه معلوم گردد .خدا می خواست نشان دهد که
انسان اساسا" نيکو نيست که فقط به آموزش نيکوترو يا قوانينی با
ارزشتراحتياج داشته باشد .اونشان داد که با افزودن شريعت مقدس
و پاک وخوب به طبيعت بشر ،نتيجه الزاما" بهبودی و پيشرفت
وضعيت او نيست ،بلکه طغيان و تنفر و مرگ است .شريعت نيامده
است تا ما را نجات بدهد بلکه به ما نشان بدهد که ما به نجات دهنده
احتياج داريم .شيطان می خواهد ما را فريب داده به ما بگويد که
توسط اجرای شريعتی که خدا به ما داده است تا فقط ثابت کند که ما
گناهکاريم ،خواهيم توانست تقدّس خود را ثابت کنيم. .

ما را به مسيح هدايت می کﻨد.

پولس در رساله به غﻼطيان می گويد” :پس شريعت َل ِلۀ ما شد تا ما
را به مسيح برساند) “.غﻼطيان  (٢۴ :٣او نامه ای بسيار مهيّجی به
غﻼطيان نوشته ايشان را بنا به گفتۀجی بی فيليپس”غﻼطيان بی فهم
“خطاب می کند) .غﻼطيان (J B Phillips, Letters to young (١:٣
)Churches, Fontana, 1947پولس لذ ◌ّ ت برده بود از اينکه يک
توسعۀ بشارتی بسيار موفق را که با نجات مردم بسيار توأم بود و
نيزکليسايی را که غرق در روح القدس بوده با تجربۀ آيات و
معجزات داشت شکل می گرفت ،در غﻼطيه مشاهده می کرد).به
غﻼطيان  ٣:۵رجوع کنيد(.
پولس باايجاد جامعه ای زنده و بنا شده برعهد جديد ،به کار خود
ادامه داده بود تا اينکه به او خبررسيده بود که در ميان اين کليسای
جوان ،معلمينی رايافته بودند که سعی داشتند شريعت را بر تازه
تبديل يافتگان تحميل کنند .يهوديان با توجه به آنچه انبيای ايشان
نبوت کرده بودند ،می دانستند که روزی ملتهای دوردست نور را
خواهند ديد و امتها بطور کامل بتهای خويش را ترک نموده خدای
يهود را خواهند پذيرفت .برخی مسيحيان يهودی نژاد تصور می
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کردند که می دانستند از اين نو ايمانان چه انتظار می رفت .آنها
دريافته بودند که بمدت قرنها درخواست خدا اين بوده که سبّت را
رعايت کرده ،ختنه گردند و قانونهای مربوط به غذا را رعايت و
اجرا کنند.
پس به نظر ايشان ،اکنون اين امتهای تازه تبديل يافته که خدای
اسرائيل را پذيرفته بودند ،احتياج داشتند آموخته شوند که چگونه
قانون و شريعت را بر ايمان تازه يافتۀ خود بيافزايند .در غياب پولس
رسول غﻼطيان وادار شده بودند تا اين انجيل اشتباه جلوه داده و
انجام دادن اين عﻼئم ظاهری مذهبی را بپذيرند .عﻼئمی که پولس
آنها را فقط اعمال در جسم ،و”از فيض ساقط شدن“ تعبير می کرد.
)غﻼطيان  (۴ :۵بنا به نظر پولس بسيار بارز می نمود که شريعت
با اشاره کردن به احتياج گناه آميز بشر و هدايتش به مسيح ،کار خود
را به اتمام رسانيده باشد .وقتی شريعت کارش را به اتمام رسانيده
بود ديگر نيازی به بازگشت بسوی آن وجود نداشت .درغير
اينصورت اين تعليم کار انجيل را بی ارزش می کرد و در حقيقت
موعظه ای می گشت که پولس با شهامت آنرا ”انجيلی ديگر“ می
نامد ،آنچه که در واقع انجيل نبود) .غﻼطيان  ۶:١و(٧
تماميّت ﺣقوق فرزندی

بنا به ديدگاه پولس تا زمانيکه بنی اسرائيل هنوز به بلوغ کامل
نرسيده بود و در واقع کودکی بيش نبود ،احتياج داشت که توسط
شريعت نظارت کرده شود .چنانکه اودر غﻼطيان  ٢٣: ٣می گويد
” :قبل از آمدن ايمان ،زير شريعت )زير نظر قانونی شريعت( نگاه
داشته شده بوديم و برای آن ايمانی که می بايست مکشوف شود،
بسته شده بوديم “.شريعت اقدامی زودگذر بود برای حفاظت قوم
بسيار جوان خدا.
”ليکن چون زمان به کمال رسيد خدا پسر خود را فرستاد که از زن
زاييده شد و زير شريعت متولد ،تا آنانی را که زير شريعت باشند
فديه کند تا آنکه پسرخواندگی را بيابيم) “.غﻼطيان  ۴ : ۴و(۵در
دنيای قديم فرزندخواندگی نه فقط درمورد کودکان طرد شده ای بود
که توسط خانواده های سرشناس به فرزندی قبول شده بودند ،بلکه
در مورد کودکانی نيز بود که عضو يک خانواده بودند ولی هنوز به
سنی که می شد از ”حقوق کامل فرزندی برخوردار گردند“ نرسيده
بودند) .غﻼطيان ۵ : ۴ترجمۀ  ( NIVتا زمانيکه اين عمل انجام
نمی پذيرفت ،کودک با وجود اينکه ممکن بود وارث خانواده باشد
ولی تا زمانيکه به فرزندی پذيرفته نشده بود ،به عبارت ديگر دارای
همۀ حقوق فرزندی نگرديده بود ،درظاهر چون ساير کودکان در آن
خانواده بنظر می رسيد.
تصور کنيد مهمانی را که کودکانی را در حياط بزرگ يک خانۀ
رومی در حال بازی می بيند .همۀ کودکان شامل خواهران و
برادران ،کودکان برده ،وساير بچه ها وقتی که باهم بازی می کنند،
همشکل بنظر می رسند ،ولی فقط يکی از آنها به عنوان وارث همۀ
خانواده برگزيده شده است .زمانيکه اين کودک در حال بازی با
کودکان ديگراست ،همچون ساير کودکان بنظر می رسد.
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در واقع اين فرزند همچون کودکان ديگر خانواده تحت نظارت يکی
از بردگان زندگی می کرد که کار اين شخﺺ نگهداری از اين
کودک بود .للۀ اين کودک در واقع برده ای بود که مسؤليت نظارت
بر او را در دوران کودکی او بر عهده داشت .او مسؤل لباس،
خوراک و گفتار و کردار او بود و اينکه می بايست او را تا به
مدرسه همراهی کند .اين برده ،ناظم کودک وارث بود وحتی قادر
بود او را تنبيه بدنی بکند .به همين دليل اينگونه افراد در نقاشی های
قديمی بصورت شخصی که چوب تنبيهی را حمل می کرد ترسيم می
شدند.
)(John Stott, Calling Christian Leaders, VP, 2002

کودک تا زمانيکه نابالغ بود ازهيچگونه اقتداری برخوردار نبود ولی
زمانيکه روز فرزندخواندگی او فرا می رسيد ،ارتقاء مقام يافته از
ديگران متمايز گرديده ،تمامی حقوق فرزندی را می پذيرفت .پولس
می گويد که با آمدن عيسای مسيح ،کسی که شريعت را به کمال
رسانيد ،روزی نو طلوع کرده است که در آن شما تمامی حقوق خود
را به عنوان وارث کسب کرده ايد .از آنجايی که شما اکنون وارثان
هستيد چگونه خود را مطيع لَ ِلۀ خويش )شريعت( ساخته ايد .آيا
بدرستی دانسته ايد آنچه را که خدا برای شما انجام داده است.
”ابا پدر“
پولس قدری نيز فراتر رفته می گويد شما نه تنها حقوق يک
يافته ايد بلکه ”چونکه شما پسر هستيد خدا روح
پسر)فرزند( را
پسر خود رادر دلهای شما فرستاد که ندا می کند يا ابا يعنی ای پدر“.
)غﻼطيان  (۶ :۴پس اکنون شما بيعانۀ فرزند بودن را يافته ايد .و
روح القدس بر روحهای شما شهادت می دهد که شما فرزند خدا
هستيد .عهد جديد آغاز شده و شما وارد رابطۀ جديدی با خدا گشته
ايد .رابطه ای که برتر از رابطه ای است که مؤمنين عهدعتيق با
شريعت داشتند .زندگی تحت اقتدار کﻼم بيرونی شريعت ،جای خود
را به زندگی کردن در روح می سپارد .وارث ،ديگروابسته به
قدرت شخصی که پرستاری او را برعهده دارد نمی باشد ،بلکه از
تقرب صميمی ،مستقيم و جديدی که بتوسط سکونت روح القدس به
ّ
حضور پدر دارد ،متلذذ می گردد.
چون نقش شريعت در مورد آوردن شما به مسيح به کمال رسيده
است .پس از اهميتی وافر برخوردار است که شما ديگر بسوی
سک به آزادی جديد و پُرجﻼلی که از
شريعت بازنگرديد ،تا با تم ّ
طريق آن شما ،پسر و در واقع يک وارث حقيقی خدا گشته ايد،
قاصر نشويد .آزادی ای که با شهادت درونی وتأکيد روح القدس بر
حقوق کامل فرزند بودن شما توأم است.
شما ”زير شريعت نيستيد بلکه زير فيض) “.روميان  (١۴ :۶پس
نبايد به هيچ وجه دوباره بسوی شريعت بازگرديد چنانکه گويی بدون
آن ،نجات شما ميسّر نيست .پس شما می بايد هديۀ عدالت را که
عهدجديد آنرا مهيا ساخته است تجليل کنيد .پولس از يهوديان هم
عصر خويش شکسته دل بود زيرا بجای اينکه هديۀ عدالتی را که بر
ايمان استوار است و از خدا می آيد دربر بگيرند ،تﻼش داشتند
عدالت را خود ،از شريعت بيابند) .به فيليپيان ٩ :٣رجوع کنيد(.
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او در روميان سخنی مشابه دارد” .زيرا که چون عدالت خدا را
نشناخته ميخواستند عدالت خود را ثابت کنند مطيع عدالت خدا
نگشتند .زيرا که مسيح است انجام شريعت به جهت عدالت برای هر
کس که ايمان آورد) “.زيرا که مسيح انتهای شريعت است برای
عدالت به هرکس که ايمان بياورد .کلمات به تأکيد نوشته شده گفته
های خود من می باشند(.

شما هرگز بر زندگی خود مسلّط نبوده و از ابرهای محکوميت آزاد
نخواهيد بود هرگاه با دل کامل هديۀ رايگان عدالت خدا را نپذيريد.
شما را ﻻزم است که از آزادی پُرجﻼل خود به عنوان فرزند خدا
لذت ببريد و از اينکه بطور کامل پذيرفته شده ايد و اين نه بخاطر
انجام دادن اعمال کنونی شما بعنوان يک شريعت گذار است ،بلکه
کامﻼ" بر اساس هديۀ عدالت مسيح استوارمی باشد که برای شما
محسوب شده است .پس شما در آن محبوب ،پذيرفته شده ايد.
بطور غريبی افزودن شريعت ،فيض را کم سو ساخته ،انجيل را
مشوش ومحکوم وامی گذارد .اما شکر
مغشوش کرده شما را نيز ّ
خدا را که ”هيچ قصاص نيست بر آنانی که در مسيح عيسی هستند“.
)روميان  (٨:١اين حقيقتی است که می بايد آنرا در فصل ديگر
بررسی کرد.

فصل سوم
هديۀ رايگان عدالت
چگونه می توانيد در مقابل خدای ق ّدوس بايستيد و خود را بطور
کامل پذيرفته شده بيابيد .از طريق مرگ و رستاخيز مسيح است که
خدا بطور رايگان ،کسانی را که ايمان بياورند عادل می شمارد .او
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عدالت کامل و بی لکۀ خود را به شما هديه می دهد .عيسای
مسيح عدالت شماست و او ديروز و امروز وتا به ابد همان است.
در اين فصل شما پی خواهيد برد به ايﻨکه شما ديگر در ”آدم“
نيستيد بلکه در عيسای مسيح و اطاعت او از ارادۀ پدر ،شما را در
نظر خدا عادل می شمارد.

فصل سوم

هديۀ رايگان عدالت
ما نه فقط از طريق پُری فيض ،بلکه از طريق هديۀ رايگان عدالت
او نيز می توانيم درحيات سلطنت کنيم) .روميان  (١٧ :۵عدالت،
موضوعی بنيادی است .لذت بردن از فيض خدا ،از اطمينان به
پذيرفته شدن خود توسط او به عنوان شخﺺ عادل ،ناشی می شود.
هرگاه شما عدالت خدا را که هديۀ رايگان او برای شماست ،درک
نکرده آن را از ته دل نپذيريد ،در مقابل اشارۀ انگشت متهم کنندۀ
شيطان ،احساس ضعف خواهيد نمود.
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من هرگزاولين باری را که خدا توسط زکريا باب  ٣با من صحبت
نمود از ياد نخواهم برد .يوشع کاهن اعظم ،در حضور خدا ايستاده
بود و با اينکه کاهن اعظم بود ،بطور حزن انگيزی به لباس ناپاک
ُملبّس بود و اين امر او را از انجام نقش کهانت پرستش بازمی
داشت .شيطان آماده بود تا به شکست او اشاره کرده آنرا به خدا
خاطرنشان سازد ،آنچه که من در تجربۀ شخصی خود بطور ُمدام
با آن روبرو بوده ام .بسهولت ميتوان يوشع را تصور کرد که در
عذر و بهانه ای بود تا دعوی خود را اِقامِ ه کند .اما
تکاپوی يافتن ُ
قبل از آنکه او چيزی بگويد ،خدا با نهيب دادن شيطان آغاز به سخن
کرده ،لباسی تميزو ع ّمامه ای جديد برای کاهن منتخب خود مهيّا می
کند تا با سری افراشته در حضور او بايستد و بدين ترتيب دهان متهم
کنندۀ شيطان بسته می ماند.

اين خداست که عادل می شمارد.

داستان بيان شده ،حقيقتی را عنوان می کند که پولس بعدها آنرا به
تفصيل در روميان باب  ٨بيان کرده می گويد” :اين خداست که
عادل کننده است) “.روميان  (٣٣ :٨حتی قبل از اينکه ما خود را
توجيه کنيم ،خدا قدم به ميان نهاده ،عدالت کاملی را مهيا می سازد
که توسط آن ،بطور کامل ودائم ما را عادل می شمارد .زمانيکه
احساس محکوم بودن می کنيم ،بيشتر اوقات سعی می کنيم با نگاه
کردن به عمل آنی خود ،خودمان را عادل بسازيم .همچنين تﻼش ما
برين است که با ت َقﻼی بيشتر در تقديس خود ،بر درجات لياقت
خودمان بيفزاييم.
برخی اوقات اين تشويش فکری ،از همان ابتدای تجربۀ تولد تازۀ ما
صورت می پذيرد  .بجای شنيدن اعﻼم واضح عهد جديد ،عده ای
مفاهيم آميخته ای از عهد عتيق وجديد می شنوند .متن تخيّلی زير را
تصور کنيد .فرض کنيد که شما شخﺺ بی دغدغه ای هستيد که
معموﻻ" از عهدۀ مسائل زندگی روزمره بر می آييد .بناگاه خود
رامی يابيد که در جوار مسيحی تولد تازه يافته ای کار می کنيد.
ص ّحت طرز زندگی ،آرامش و صميميت اين شخﺺ شما را وامی
ِ
دارد که از او سؤاﻻتی بپرسيد .چنانکه زندگی خود را با زندگی او
مقايسه می کنيد ،احساس آميخته ای از غبطه و قصورشخصی،
شما را وامی دارد که جرأت يافته از او بپرسيد که چرا او اينقدر
متفاوت است و او در جواب می گويد به اين دليل که او مسيحی
است .سرانجام به اين نحو او شما را به کليسای خود دعوت می کند.
به محض ورودتان به کليسا ،شما با تعجب اشخاص ديگری را نيز
می يابيد که همچون همکار شما براستی در آرامش بنظر می رسند
و واضحا" نوعی رابطه با خدا را تجربه می کنند که ايشان را
ارضاء کرده آنها را در زندگی شخصی کمک می کند .اولين
واکنش شما می تواند اين باشد که سعی کنيد تا اعمال خود را پاک
بسازيد ،ولی بزودی متوجه ناتوانی خود می شويد .همچنانکه به
رفتن خود به کليسا ادامه می دهيد بطور روزافزونی احساس الزام
به گناه را در خود می يابيد.
روزی موضوع برای شما روشن گشته برای بار اول می شنويد که
عيسای مسيح بخاطر گناهکاران ُمرد و شما ميتوانيد همانگونه که
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هستيد برای آمرزيده شدن ،بسوی خدا بياييد و اينکه همۀ گناهان شما
می توانند توسط خون او شسته شوند .اکنون شما می توانيد درک
کنيد که خدا شما را پذيرفته است و از زندگی جاودانی خود اطمينان
حاصل می کنيد .شما می توانيد بسوی خدا آمده او را به زندگی خود
دعوت کنيد .شايد شما در جلسه کليسايی به جلو رفته عيسی را
دعوت کنيد که نجات دهندۀ شما گردد .شما ديگر تولد تازه يافته ايد
و شادی و سرور شما حد و مرزی نمی شناسد ،زيرا اين چيزی بود
که ساليان سال در انتظارش بوديد.
شما توسط يک مشاور)يکی از اعضاء کليسا( به کناری بُرده شده
اطﻼعات ﻻزمی دربارۀ کارهای خاصی که بايد انجام بدهيد و از
کارهايی نيزکه می بايد از آنها دوری کنيد ،به شما داده می شود.
برای مثال ﻻزم است که شما هر روز کتابمقدس را بخوانيد و نيزمی
بايد مدت معينی را به دعا اختصاص بدهيد و شايد هم ﻻزم باشد که
طرز لباس پوشيدن خود را و نيزجاهايی را که وقتتان را در آنجا می
گذرانيد تغيير بدهيد .اينگونه قوانين شايد درمکانها و کليساهای
مختلف متغيّر باشند ولی در واقع بسياری مردم در همان روزی که
تغيير می يابند )تولد تازه می يابند( باآميخته ای از احساس آزادی و
محدوديّت تحميل شده ،روبرو می شوند .بارهای تقليل يافته ،بزودی
با باری جديد جايگزين می گردند .بدرستی شما آزادی را بدست
آورده ايد ولی در عين حال قانونهای جديدی نيز به شما داده شده اند
که بايد توسط آنها زندگی کنيد .متأسفانه برای بسياری چنين است،
که احساس می کنند که لذت بردن آنها از مسيحيت ،به قابليت آنها در
نگهداری قواعد و قوانين وابسته است و به اين نحو مسيحی نوايمان
بزودی با بار نالياقتی و ناکفايتی آشنا می شود.
در بيشتر کليساها اين موضوع در ميان مسيحيان متداول است.
جو
اگرکليسايی با تعليم واضح فيض مسيح تسخير نشده باشد ،غالبا" ّ
وهوايی را که خالی از شادی وسرور است ،استنشاق خواهد کرد
واز عادات کليسای اوليه بسيار بدور خواهد بود.

اين يک هديه است.
اگر شما بطور کامل متقاعد نشده ايد که خدا به شما هديۀ عدالت را
بخشيده است که با آن در حضور خدا پذيرفته شده ايد  ،بطور مداوم
با احساس بی کفايتی و گناه دست به گريبان خواهيد شد و از اين
ترس خواهيد داشت که مبادا به حد کافی تقديس نشده ايد تا مقبول
خداوند واقع گرديد و همينجاست که شما مرتکب اشتباه بزرگی می
شويد .اين موضوع از اهميت وافری برخوردار است که شما مابين
تقديس شدن و عادل شمرده شدن تمييز قائل شويد .هر مسيحی ای به
نبرد با احساس محکوم بودن ،واقف است ولی بسيار مهم است که
در اين جنگ از سﻼح درستی استفاده شود .هرگاه سعی کنيد که
احساس بی لياقتی را توسط تقديس کردن خود ،از خود برانيد ،شما
هرگز نخواهيد توانست بر انگشت اتهام گر احساس محکوميت ،غلبه
کنيد .خدا برای شما جوابی کافی و وافی مهيا کرده است که آن،
تقدس نيست بلکه عادل شمرده شدن است.
خدا شما را مجانا" عادل شمرده است .او به شما عطا کرده است که
از ديد او کامﻼ" عادل شمرده شويد و اين به دليل زندگی تغيير يافتۀ
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شما نيست ،بلکه به دليل عدالت مسيح است که به علت انبساط
خاطرخويش به شما عطا کرده است .تبادل هيجان انگيزی اتفاق
افتاده است” ،خدا از طريق مرگ پسرش با شما مصالحه کرده است.
زيرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی
عدالت خدا شويم ٢) “.قرنتيان  (٢١: ۵عدالت کامل و بی لکۀ
عيسای مسيح به حساب شما گذاشته شده است .عدالت مسيح
مفهومی انتزاعی نيست .عيسای ناصری بر زمين راه رفت و هرگز
گناه نکرد .او هرگز از خدای پدرنخواست که او را ببخشد و هيچ
وقت سخنی بيهوده برزبانش نراند و يا عملی گناه آلود انجام نداد که
از آن تأسف بخورد .او هرگز احتياج نداشت که ازخدا و ازانسان
عذر بخواهد .او روزانه حياتی را زيست که از انتخابهای کامل،
اعمال عادﻻنه و نيکويی شفقت آميز تشکيل يافته بود .حيات
کامﻼ"صالحی برروی کرۀ زمين توسط مردی کامﻼ"صالح به وقوع
پيوست و عدالت او به حساب شما گذاشته شد .اين شخﺺ ،گناه شما
را بر خود گرفته به جای آن عدالت خود را به شما بخشيد.
عهد عتيق توسط آموزۀ قربانی برۀ بی عيب ،ما را برای پذيرفتن اين
بره ای که بايد تقديم می شد ،می بايست
مفهوم آماده می سازدّ .
عاری از بيماری وعيب می بود واعضاء بدنش بايد کامل می بودند.
عبادتگر از اين باکی نداشت که کاهن متوجه شود که خود او لباس
خوب نپوشيده است و يا اينکه لباسش ژنده و کثيف است .او به هيچ
وجه نگران خودش نبود بلکه همۀ توجهش به بره معطوف بود و
اينکه آيا کاهن کم و کاستی درآن می يافت؟ هرگاه بره کامل بود او
پذيرفته می شد .خدا را شکر که او برۀ بی عيبی برای ما مهيا کرده
است .نه تنها پيﻼطس نتوانست دراوعيبی بيابد ،بلکه همۀ آسمان
ی از گناه شناخت .چون هيچ عيبی در
اورا معصوم ،بی آﻻيش و بر ّ
برۀ ما عيسی يافت نشد ،ما کامﻼ"پذيرفته شده هستيم.
ّ
دربارۀ جان بانيان ،نويسندۀ پُرآوازۀ سياحت مسيحی گفته شده است
که او روزی با افسردگی دست به گريبان بود .در حاليکه افسرده و
دل شکسته راه می رفت رويايی از عيسای مسيح ديد .در آن لحظه
او دريافت که عيسای مسيح عدالت اوست .او از طريق جديدی
فهميد که هرگاه خودش را قوی و شاد درخداوند حس می کرد به
هيچ وجه نمی توانست به عدالت مسيح چيزی بيفزايد و يا هرگاه
خفيف و دلمرده بود نيز چيزی نمی توانست از آن بکاهد .بناگهان
او با اطمينانی جديد دريافت که عيسای مسيح عدالت اوست و او
ديروز و امروز و تا به ابد همان است .شما نيزمی بايد روزانه خود
را با اين ”جوشن عدالت“ ُملبّس ساخته) ،افسسيان  (١۴ : ۶به اين
طريق احساسات خود را از تيرهای شريرمحفوظ نگهداريد .زيرا
عيسی نوشته ای را که بر عليه شما بود فسخ کرده ،آنرا بر صليب
خود ميخکوب نمود) .به کولسيان ١۴ : ٢رجوع کنيد (.و درنتيجه
فرمانروايان و قدرتمندان را خلع سﻼح نمود) .کولسيان ” (١۵ :٢و
شما بوساطت خون بره و کﻼم شهادت خود بر متهم کنندۀ خود غالب
آمديد و جان خود را تا به مرگ دوست نداشتيد) “.مکاشفه :١٢
١٠و (١١برترين عمل شيطان بر عليه ايمان داران ،اسلحه ای که
شبانه روز آنرا بکار می بندد ،همانا اسلحۀ تهمت و افتراست .اگر
ندانيد که چگونه بر تهمت های او غالب آييد ،يقينا" سرافکنده شده
تسليم احساس شکست و تقصيرخواهيد شد .شما بايد بطور ايمن،
جوشن عدالت را به تن کرده سپر ايمان را بدست بگيريد ،اسلحه ای
که کفايت دارد هرتيرآتشينی را مقاومت کند .عدالت غيرقابل تغيير
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مسيح هرروزه از آن شماست و کوچکترين ارتباطی به احساسات يا
عمل کرد شما ندارد .اگرچه اين هميشه اشتياق شما خواهد بود که
در فيض ُرشد کرده در تقدّس کامل شويد ،با اين حال شما هرگز
نبايد با کوشش های شيطان که می خواهد شما را محکوم بسازد
توسط تقديس کردن خود مباحثه کنيد .جواب خدا برای محکوميت،
عادل شمردن شماست .شما نمی توانيد همزمان محکوم شده ،عادل
شمرده شويد .اگر قاضی شما را بی گناه اعﻼم کند ديگر محکوميتی
برعليه شما وجود نخواهد داشت .وعده بوضوح اعﻼم می کند که
”هيچ محکوميتی برعليه آنانی که در مسيح عيسی می باشند وجود
ندارد ) “.روميان  (٨:١اين خداست که سخن گفته است پس پذيرفته
شدن شما در مسيح ،برتر از هرگونه مجادله است.
”در آدم“ يا در ”مسيح“
محبوبترين عنوانی که پولس رسول برای يک مسيحی می پسندد
عنوان”در مسيح“ بودن می باشد .به سبب رابطۀ شما با مسيح است
که می توانيد تمامی برکاتی را که مسيح برايتان به دست آورده
است ،کسب کنيد .پولس استدﻻل می کند که نسل بشر اساسا" در
”آدم“ قرار داشت اما کسانيکه اعتماد خويش را بر عيسای خداوند
نهاده اند ،نه در ”آدم“ بلکه در مسيح منظورگرديده اند و رابطۀ
جديد آنها بهبودی شگفت انگيزی را برای ايشان فراهم آورده است،
حال آنکه رابطۀ گذشتۀ آنها با آدم ،بنياد مشکﻼت و سختيهای اساسی
ايشان بوده است .پولس رسول در باب  ۵روميان پی آمدهای بودن
در آدم وهمچنين بودن درمسيح را با يکديگرمقابله کرده است ودر
واقع آدم را نمونه ای از مسيح می انگارد .چنانکه داگﻼس
عرفها و
مو)  (Douglas Mooمی گويد :کلمۀ نمونه ،مفهوم شخصيتهاُ ،
عادتها ،و اتفاقاتی را در بردارد که عمل پيش آگاهاندن مقصود الهی
را انجام می دهند) .داگﻼس مو ،رسالۀ به روميان NICNT,
 .(١٩٩۶ ،Erdmans,واعظان اغلب به کشتی نوح به عنوان نمونۀ
مسيح اشاره می کنند .شما بايد در کشتی قرار بگيريد تا نجات بيابيد.
برخی می گويند که شخصيتهايی چون موسی و داود بخاطر رابطۀ
خاصّ خود با خدا و مردم ،همچنين در نشان دادن دعوت شدن برای
خدمت خدا ،نمونه های مسيح بوده اند .آنها همچنين در وظيفه ای
که به انجام رسانيده اند و نيزشخصيتی که ارائه داده اند نمونۀ مسيح
بودند .يوسف به نظر می رسد که بخاطر َرد شدن خود توسط
برادرانش ،همچنين بخاطر اينکه به گونه ای بنظر رسيد که ُمرد و
از مردگان زنده شد) .انداخته شدن يوسف در چاه و اينکه برادرانش
تظاهر به ُمردن او کردند ولی عاقبت يوسف از چاه رهايی يافت-
تمثيلی از مرگ و قيام مسيح( ،و نيز به دليل اينکه در دست راست
فرعون باهمۀ اقتدارش قرار گرفت ،به اين ترتيب نمونه ای ازمسيح
گرديد .چنين نمونه های عهد عتيق ،شخصيت و کار مسيح را
روشن تر می سازند.
ولی غريب به نظر می رسد که شخصی چون آدم ،نمونۀ مسيح
منظور شود زيرا که او شخصی گناهکار بود و در مورد خدا قصور
ورزيد .پس به چه نحوی پولس او را نمونۀ مسيح تلقّی می کند .در
روميان  ۵پولس نشان می دهد که اين گناه آدم بود که نسل بشر را به
تباهی کشيد:
” …توسط يک شخﺺ ،گناه وارد جهان کرديد )“.روميان(۵:١٢
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”…توسط سرپيچی و تخلُف يک شخﺺ ،بسياری ُمردند)“ .وميان
(١۵: ۵
” داوری از سرپيچی يک شخﺺ ،برخاست و به محکوميت منتهی
شد) “ .روميان (١٧ : ۵
”…توسط تخلف يک شخﺺ است که مرگ سلطنت می کند.
“)روميان (١٧ : ۵
”…از طريق يک سرپيچی ،محکوميت بر تمام انسانيت مستولی
گرديد)“ .روميان (١٨ : ۵
”…از طريق نااطاعتی يک شخﺺ ،بسياری گناه کار
گرديدند)“.روميان (١٩ : ۵
از استدﻻل پولس کامﻼ"واضح بنظر می رسد که گناه آدم ،قومی
نامقدس را توليد می کند و نااطاعتی او بر ما محسوب می شود.
هيچ مقدار اعمال مذهبی قادر نخواهند بود که اين گناه را رفع کنند.
ما توسط گناه آدم بود که گناهکار گشتيم ،پس به همين دليل می بايد
زندگی را از سرنو آغاز کنيم .چنانکه عيسی به نيقوديموس گفت:
”آنچه از جسم مولود شد ،جسم است و آنچه از روح مولود شد ،روح
است)“.يوحنا  (٣:۶عيسی در بحث خود ادامه می دهد که”…اگر
کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند ديد)“.يوحنا:٣
 (٣و اضافه می کند ”…بايد شما از سرنو مولود گرديد) “.يوحنا ٣
 (٧ :شما بايد از آدم جدا گشته به مسيح بپيونديد .تا زمانيکه شما در
”آدم“ قرارگرفته ايد هيچ مقدار اعمال مذهبی قادر نخواهد بود که
شما را نجات دهد و همۀ عدالت شما چون لَته ای کثيف باقی خواهد
ماند .همۀ کوشش های شما برای يک زندگی خوب ،از معيار خدا
قاصر می ماند و شما هنوز با گناه درگير هستيد .پس اين اعمال
نخواهند توانست شما را از آدم جدا بسازند و به اين طريق شما را
گناهکار باقی می گذارند.

اما در تناقض ،آدم نمونه ای از مسيح است .اگر زندگی شما کامﻼ"
توسط رابطۀ شما با آدم َخدشه دار گشت پس ديگر با بودن بامسيح
چه منافع متغايری را می توانيد بهره مند شويد؟ زمانيکه شما در
مسيح هستيد عدالت او چون هديه ای به شما داده می شود .درست
به همانگونه که گناهکار بودن شما از رابطۀ شما با آدم نتيجه می
شود ،به همان نحو نيز اکنون عدالت شما از رابطۀ شما با عيسی
نشأت می گيرد.

”…همچنين به يک عمل صالح )که نتيجۀ آن ،عدالت حيات است
برای همۀ مردم (.بخشش شد بر جميع مردمان برای عدالت
حيات)“.روميان (١٨ : ۵
”…به اطاعت يک شخﺺ بسياری عادل خواهند گرديد) “.روميان
(١٩ : ۵

اکنون مسيح عدالت شماست .همانگونه زمانيکه شما در آدم می
بوديد ،کوشش های شما برای يک زندگی مقدس ،شما را از آدم جدا
نساخت وشما را گناهکار واگذاشت ،اکنون که شما در مسيح هستيد،
اعمال گناه آلود شما ،شما را نمی توانند از مسيح جدا کنند ،بلکه شما
را هنوز عادل در نظر خدا باقی می گذارند .بخاطر خلوص رابطۀ
شما با عيسی است که شما کامﻼ" پذيرفته شده ايد و قصورات
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شخصی شما قادر نيستند شما را از مسيح جدا بسازند .پس بنابرين
عدالت او همچنان بر شما محسوب شده ،باقی می ماند.

اين لغزش انجيل است که خدا می خواهد شخﺺ بی خدا را عادل
بشمارد” .و اما کسی که عمل نکند بلکه ايمان آورد به او که بی
دينان را عادل می شمارد ،ايمان او عدالت محسوب می شود“.
)روميان (۵: ۴

از آزادی خود متلذّذ شويد.

اما آيا اين ،يک تعليم بسيار خطرناک نيست؟ آيا اين به بی توجهی
منجرنمی شود؟ آيا اين بدان معنی نيست که شماميتوانيد به هرنحوی
که دوست داريد زندگی کنيد وهنوز عادل منظور گرديد؟ آيا اين
دستورالعملی برای مصيبت نيست؟ شما ممکن است حتی بتوانيد اين
سؤال را از خود بکنيد ” :پس چه گوييم آيا در گناه بمانيم تا فيض
افزون گردد؟ حاشا ،مايانی که از گناه ُمرديم چگونه ديگر در آن
زيست کنيم؟“ ممکن است شما احساس کنيد که اين سؤال به گوشتان
آشنا می رسد .اين سؤال را کجا قبﻼ" شنيده ام؟ درست است ،شما
آنرا در روميان ١: ۶خوانده ايد .در واقع خود پولس اين سؤال را
انجيل فيض بقدری آزاد است که خود ،اين سؤال را
می پرسد ،زيرا
ِ
مطرح می سازد .همچنانکه دکتر مارتين لويد جونز گفته است:
”موعظۀ حقيقی نجات تنها با فيض ،هميشه منتهی به اين می شود که
اتّهام مذکور ،برعليه آن وارد بيايد .برای شخصی که انجيل نجات
عهد جديد را موعظه می کند ،برای اطمينان از صحّت آن ،هيچ
َم َحکی بهتر از اين وجود ندارد که برخی آنرا اشتباه درک کرده و يا
به غلط تعبير کنند .دقيقا" مثل اين است که گفته شود چون محض
فيض نجات يافته ايد ديگربه هيچ وجه مهم نيست که چکاری انجام
بدهيد .شما می توانيد هرچقدر که دلتان می خواهد به گناه کردن
ادامه بدهيد زيرا که آن به جﻼل يافتن فيض منجر خواهد شد .اين
آزمايش خوبی برای موعظۀ انجيل می باشد .اگر موعظه و ارائۀ
مطلب من از انجيل نجات ،اين سوءتفاهم را ايجاد نکند ،ديگر انجيل
نمی باشد .اگر شخصی درمورد نجات از طريق اعمال موعظه کند،
ديگرهيچکس هرگز اين سؤال را مطرح نخواهد کرد“.
)دکتر مارتين لويد جونز ،روميان :انسان جديد ،تفسيری بر فصل ششم،
بيرق اعتماد راستين( ١٩٧٢

انجيل فيض اين سؤال را برمی انگيزد که اگر عدالت چنين رايگان
است ،آيا نبايد مانند سابق به گناه کردن ادامه بدهيم؟ برعکس ،پيغام
شريعت گرايی هرگز اين سوء تفاهم را ايجاد نمی کند .انجيل فيض،
پيغام شگفت انگيز آزادی است که بايد با ايمان و شکرگزاری همراه
باشد .شما درست همانطوريکه هستيد پذيرفته شده ايد .عيسای
مسيح ،عدالت شماست و او هرگز تغيير نخواهد کرد .او ديروز و
امروز و تا ابداﻻباد همان است .فردا وقتی از خواب برميخيزيد او
هنوز عدالت شماست حتی قبل از اينکه کاری کرده باشيد که سزاوار
اين لطف واقع شويد .شما ﻻزم نيست چيزی را کسب کنيد .روح
شما احتياج دارد که آفتاب تابان اين واقعيت را جذب کند .فقط شما
را ﻻزم است که آنرا درونا" دريابيد و روزانه آنرا تجليل کنيد.
به دليل اينکه اين پيغام بسيار رايگان است ،برخی واعظين بخاطر
ترس از اصل قانون ستيزی-آنتی نوميانيسم )برای مثال ،بی
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شريعتی( و ﻻابالی گری نسبت به گناه ،الحاقيه های اخطارگرانه ای
بر آن می افزايند که اين عمل ايشان ،پيغام فيض خدا را تار می
سازد .بهتر است قبل از آنکه چيزی بر آن بيفزاييم يا حتی به
روميان ١ :۶بشتابيم ،توقفی کرده باشيم .اگر شما با شتابيدن به
روميان باب ،۶پيغام روميان باب  ۵را مغشوش کنيد ،ممکن است
پيغام را کدر وتار بسازيد .اگر شما عادل شمردگی را با تقديس
اشتباه کنيد ،شما در مشکل خواهيد بود.

زمانيکه شاگرد مدرسه بودم نقاشی آبرنگ کار می کردم .وقتيکه
دورنمايی نقاشی می شد به ما آموخته بودند که صفحه را از اول تا
به آخر با رنگ آبی روشن رنگ کنيم و از ما خواسته می شد که
صبر کنيم تا صفحه خشک شود .وسوسه اين بود که صبر نکنيم و
شتابزده بقيۀ نقاشی را ترسيم کنيم و قبل از اينکه رنگ آبی خشک
شود ،تپه ها و درختان را به آن اضافه کنيم .شتابزدگی سبب می شد
که رنگها بر روی صفحه غلطيده با هم ممزوج شوند وبه اين ترتيب
ديگر يک تصوير زيبا خلق نمی گرديد بلکه تصويری آشفته و
درهم پديدار می شد.

اين يک دستور بود که بگذاريم تا رنگ ،خشک شود وسپس می
توانستيم چيزهای ديگر را بر آن اضافه کرده تصوير را کامل کنيم.
همچنين است در مورد پيغام فيض .بگذاريد که اول خشک شود،
سريعا" چيزی به آن اضافه نکنيد .بگذاريد شگفتی فيض خدا شما را
فرو بگيرد .بگذاريد فيض او شما را آزاد کند .بگذاريد شما را ِببرد
شدن کامل توسط او ،درست به همانگونه
احساس پذيرفته
به عمق
ِ
ِ
ای که هستيد.

فصل چهارم
آيا بايد به گﻨاه کردن ادامه بدهيم؟
اين مهم است بدانيد که شما بخشيده شده ايد ،اما در عين ﺣال بايد
بدانيد که چگونه می توان از قدرت گﻨاه ،عادات و طرز فکرهای
گذشته که هميشه بر زندگی شما مسلط بوده اند ،آزاد شد؟
عيسی وعده داده است که ﺣقيقت ،شما را آزاد خواهد کرد و ﺣقيقت
اين است که شما نسبت به وابستگی خود به گﻨاه ُمرده ايد .شما با
مسيح ُمرده و با او نيز قيام کرده ايد .دانستن ﺣقيقت برای آزادی
شما از اهميت بسياری برخوردار است .اما بکار بردن آن توسط
ايمان و مسؤليت است که آزادی فرح بخشی را به شما عطا می
کﻨد.
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فصل چهارم

آيا بايد به گﻨاه کردن ادامه بدهيم؟
يکبار وقتی که داشتم پيغامی را در مورد فيض خدا موعظه می
کردم مردی حرف مرا قطع کرده فرياد کنان گفت” :من هرگز چنين
حرف بی ربطی را در زندگی خودم نشنيده بودم “.لغزش انجيل
فيض ،چنان او را متغيّر کرده بود که ديگر نتوانسته بود ساکت
بنشيند.
صادقانه بگويم که من از واکنش اين شخﺺ تقريبا"به هيجان آمده
بودم .پس ،مؤدبانه از او خواستم که بنشيند .بايد اضافه کنم که او
تقريبا" هر چه را که گفته بودم فهميده بود ولی مطمﺌنم که او
خوشحالتر می بود اگر می توانست صبر کند تا همۀ پيغام را بشنود.
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نيمۀ پيغام انجيل فيض خدا می تواند زنگی هشدار دهنده برای
مسيحيان باشد وحتی پيغامی غير مسؤل بگوش برسد.
با ختم تعليم روميان باب  ،۵پولس رسول يقينا" نياز به طرح سؤال
روميان  ١ : ۶را احساس می کرد ” .پس چه بگوييم آيا در گناه
بمانيم تا فيض افزون گردد؟“ آيا به گناه کردن بايد ادامه بدهيم تا
شايد فيض زياد شود؟ ”حاشا “.و چنانکه جی بی فيليپ آنرا ترجمه
می کند” :چه تفکر ناخوشايندی!“
)(JB Phillips, Letters to Young Church, Fontana, 1947
واقعيت اين است که مسيحيان بندرت سؤالی را که پولس مطرح می
کند به زبان می رانند و يا حداقل در جمع اينکار را نمی کنند! ولی
بيشتر اوقات اين سؤال شنيده می شود که شايد دقيقا" متضاد سؤال
پيشين و چون طرف ديگر سکه به گوش برسد .تقريبا" به اين
صورت گفته می شود” :می دانم که خداوند مرا پذيرفته است .می
دانم که نجات يافته ام ،اما چگونه بايد از قدرت گناه در زندگی
روزانۀ خودم آزاد بشوم؟“
شايد با رجوع به زمان خروج بنی اسرائيل ،بتوان آنرا روشنتر
نمود .آنها می دانستند که با اعتماد به خون برۀ عيد فصح ،از شب
داوری خدا َرسته و ايمن بوده ،از طريق همان خون بی عيب بره
نيز ،رهايی يافته بودند.
بعﻼوه بايد توجه داشت که اين خون می بايست بيرون خانۀ آنها
بره برای اين بود که خدا آنرا ببيند نه اينکه
پاشيده می شد .خون ّ
مورد استفادۀ آنها واقع شود .اين خون ،برای اين نبود که آنها
احساس خوبی داشته باشند و يا احساس امنيت بکنند .اين خون
مقرر نشده بود که در آنها احساسی برانگيزد .اين
اصﻼ" برای اين ّ
خون برای اين بود که خدا آنرا ديده ارضاء شود .اين خون فقط
برای چشمان خداوند بود ،همچنانکه بعدها خون کفاره نيز بايد در
قدس اﻻقداس تقديم می شد جايی که هيچ انسانی حضور نداشت.
خداوند گفت ” :و چون خون را ببينم از شما خواهم گذشت)“.خروج
 (١٣ :١٢ما آرامش داريم نه به اين دليل که احساس خوبی به ما
دست داده است ،بلکه به خاطر اينکه خدا از آن خون )خون ريخته
شدۀ مسيح( خشنود گشته است .فقط اوست که می تواند ارزش خون
بره را ارزيابی کند .پس چون او خوشنود است ،ما اين آرامش را
ّ
داريم.
اين برای بنی اسرائيل بی معنی جلوه می کرد اگر می خواستند
در خود را باز کرده به آن خون نگاه کرده ببينند آيا احساس
متناوبا" ِ
بهتری می کنند ويا اينکه باارزش تر و يا مقبول تر واقع شده اند.
در آن شب ،خون مؤثر واقع شد .در منزل هر مصری ای فرزند
بره ،ساکنان خانه را
ارشد ُمرد و در خانۀ هر عبرانی ای خون ّ
پوشانيد.
اگرچه ايشان از داوری رهايی يافتند ولی بزودی راه خويش را
بسوی دريای سرخ مسدود يافتند .همچنانکه مصريان آنها را تعقيب
می کردند ،ايشان بطور روزافزونی درمی يافتند که اگرچه توسط
خدا فصح را داشتند )از مرگ عبور کرده بودند( ولی هنوز در
سرزمين بردگی ،اسير بودند .در واقع ايشان به هيچ وجه آزاد
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نبودند .بسياری از مسيحيان به همين نحو احساس می کنند :بخشيده
شده ولی هنوز اسير ،مقبول شده ولی به نظر می رسد که بسياری از
وابستگی های گناه و عادات سابق ،هنوزبر زندگی آنها چيره است.
در روميان باب  ۶پولس از آزادی پُر جﻼلی که مسيح برای ما
بدست آورده است سخن می گويد .به همان گونه ای که بنی
اسرائيل ،به توسط دخول در وادی دريای سرخ وبيرون آمدن از
سوی ديگر آن ،از بندگی آزاد شدند به همچنين ،کسانيکه در مسيح
هستند از قدرت گناه نجات يافته اند تا زندگی پيروزمندانه ای داشته
باشند .پولس بازدر روميان  ١۴ : ۶اعﻼم می کند که ”زيرا گناه بر
شما سلطنت نخواهد کرد چونکه زير شريعت نيستيد بلکه زير
فيض“.
توجه داشته باشيد که پولس پيشرفت تدريجی و مداومی را برای
خوانندگان خود عنوان می کند .شايد بهتراين باشد که من اول به
آنچه منظور پولس نيست اشاره کنم .منظور پولس اين نيست که به
شما بگويد :مشکل شما اين است که شما بيش از حد ّ تﻼش می کنيد.
شما می بايد از تﻼش و کوشش دست برداشته آرام و قرار بگيريد.
آنچه که شما احتياج داريد اين است که سخت نگيريد و بگذاريد خدا
وارد عمل شود .اجازه بدهيد عيسی در شما عمل کند .فقط بدست
خدا بسپاريد .کافی است در جلسه ،به جلو آمده خواهش خود را به
خداوند تسليم کنيد .اغلب اينگونه پيشنهادها به کسانی که آرزو دارند
در خداوند ُرشد کنند ،کرده می شود که متأسفانه با تعليم صريح
پولس کامﻼ" مغايرت دارند.

شﻨاخت ﺣقيقت ،شما را آزاد می کﻨد.

پولس سه مرحلۀ روشنی را برای ما معرفی می کندّ .اول اينکه می
خواهد شما از اموری با خبر باشيدّ ”.
وحق را خواهيد شناخت و حق
شما را آزاد خواهد کرد)“.يوحنا  (٨:٣٢شناخت حقيقت برای رشد
شما در خدا از اهميت فراوانی برخوردار است.
پولس می خواهد مطمﺌن باشد که شما از آنچه توسط مرگ مسيح
برای شما انجام يافته است ،آگاه هستيد” .يا نمی دانيد که جميع ما
که در مسيح عيسی تعميد يافتيم در موت او تعميد يافتيم)“.روميان ۶
 ( ٣:و بازاين سؤال را مطرح می کند که”حاشا مايانی که از گناه
ُمرديم چگونه ديگر در آن زيست کنيم؟ “ )روميان ( ٢ : ۶

حقيقت اين است که همۀ کسانيکه در مسيح هستند ”برای گناه ُمرده
اند “.توجه داشته باشيد که پولس نمی گويد که فقط برخی مسيحيان
ممتازکه از برکتهای بسيار ويژه و خاصی برخوردارند نسبت به
گناه و قدرت آن مرده اند .پولس فقط درمورد برخی از ما صحبت
نمی کند ،بلکه همۀ ما .اين گفته درمورد همۀ مسيحيان صادق است.
نمی توان مسيحيان را به سه دسته تقسيم نمود .اول آنانی که
در”آدم“ هستند ،دوم آنانيکه در مسيح هستند و سوم آنانيکه در
مسيحند و نسبت به گناه نيزمرده اند .منظور پولس همۀ کسانی
هستند که در مسيح عيسی ميباشند.
همچنين توجه داشته باشيد که او از تجربه ای که در آينده اتفاق
خواهد افتاد و شما را آزاد خواهد کرد صحبت نمی کند ،تجربه ای
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که شما می بايست پيوسته با جديّت برای آن بکوشيد .او برای مسأله
ای که عنوان می کند فعل گذشته را بکار می برد ،مانند اينکه اين
حقيقت برای هر کسی که در مسيح قرار دارد قبﻼ"اتفاق افتاده است.
او همين حقيقت را اندکی متفاوت ،در آيۀ  ۶بازگو می کند که” :زيرا
اين را می دانيم که انسانيت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه
معدوم گشته ديگر گناه را بندگی نکنيم “.و در آيۀ  ٧نيزمی
مبرا شده است“.
افزايد”:زيرا هرکه ُمرد از گناه ّ

آيا می دانستيد که انسانيت کهنۀ شما با مسيح مصلوب شده است و
شما ديگر بندۀ گناه نيستيد؟ اين حقيقتی است که ﻻزم است شما آنرا
بدانيد .انجيل يک مژدۀ خوش است .شما ممکن است مشاجره کرده
بگوييد” :ولی من احساس نمی کنم که از گناه آزاد شده ام “.و يا ”من
احساس نمی کنم که انسانيت من با مسيح مصلوب شده باشد“.
اينجاست که شما بايد اجازه بدهيد که حقيقت بر تمامی افکار شما
تسلط بيابد .آيا شما باور می کنيد که هر چه خدا می گويد حقيقت
دارد؟ يا اينکه شما مدام تسليم احساسات خودتان هستيد .ممکن بود
اگر اين سؤال را به نحو ديگری مطرح می کردم بيشتر کمک می
کرد .آيا باور می کنيد که بر جلجتا دو َمرد بر دست راست و چپ
مسيح با او مصلوب شدند؟ چرا اين مطلب را باور می کنيد؟ برای
اينکه کتابمقدس اينرا می گويد .اکنون شما همان اختيار را داريد که
باور کنيد که انسانيت کهنۀ شما با او مصلوب شده است .چون
کتابمقدس اين را به شما می گويد.

اينکه چگونه خود را می بينيد از اهميت وافری برخوردار است.
وقتی که بنی اسرائيل به سرزمين موعود رسيدند خود را چون ملخ
انگاشتند) .اعداد  (٣٣ -٣١ :١٣و بنابرين قادر به تصرف آن
سرزمين نبودند .خدا به هيچ وجه از ارزيابی و بی ايمانی ايشان،
که آنها را از دخولشان به آن زمين باز داشته بود ،خشنود نبود.
من بياد دارم که چون يک مسيحی جوان متعجب بودم از اينکه به
دليل اينکه خودم را نسبت به مسيحی ديگری که در کليسای من بود
کمتر می دانستم ،به دام حسادت گرفتارشده بودم .من نسبت به اين
شخﺺ رفتاربسيارآزارکننده ای داشتم .روزی در سفر روزانۀ
خود در قطار بودم و اين متن را از روميان باب  ۶ميخواندم.
ناگهان حقيقت اين موضوع با تأثير شگرفی مرا به خود گرفت.
انسانيت کهنۀ من با مسيح مصلوب شده بود” .زيرا هرکه ُمرد از
)روميان (٧:۶اشخاص ُمرده احساس
مبرا شده است“.
گناه ّ
حسادت نمی کنند .اشخاص ُمرده ناراحت نمی شوند از اينکه
شخﺺ ديگری مورد تمجيد قرار بگيرد .اشخاص ُمرده آزادند .اين
موضوع ناگهان برای من باز گرديد و چنان به شدّت مرا به خود
گرفت که در آن قطاربا صدای بلند خنديدم .بياد دارم که َمردم به من
خيره شده بودند .بدون ترديد با خود فکر می کردند ،چه مرد عجيبی
نه فقط کتابمقدس می خواند ،حتی به آن هم می خندد .ولی واقعيت
اين بود که حقيقت مرا آزاد کرده بود و از آن به بعد من و اين
شخﺺ ديگر رابطۀ خيلی خوبی با هم داشتيم.
اگر خدا اعﻼم کند که شما آزاد هستيد ،به اين معنی است که شما
حقيقتا"آزاديد .همانگونه که جی بی فيليپس روميان  ٧ : ۶را ترجمه
می کند ” :بگذاريد هرگز از ياد نبريم که انسانيت کهنۀ ما با او بر
صليب ُمرد و اينکه جور و ستم گناه بر ما پايان يافته است .زيرا به
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سهولت می توان به انسان مرده گفت که از قدرت گناه مصون می
باشد.
)(JB Phillips, Letters to Young Church, Fontana, 1947
چون زنان و مردان ايمان ،شما نيز خوانده شده ايد که با خدا موافقت
کنيد .چون ابراهيم که ”از وعدۀ خدا از بی ايمانی شک ننمود بلکه
قوی اﻻيمان گشته خدا را تمجيد نمود و يقين دانست که به وفای
وعدۀ خود نيز قادر است)“.روميان٢٠ :۴و(٢١

خود را نسبت به گﻨاه مرده انگاريد.
با ياد آوری مسائل خاصی که شما ﻻزم است بدانيد ،پولس شما را به
برداشتن قدمی ديگر هدايت می کند و آن اينست که شما می بايست
خود را نسبت به گناه مرده اِنگاريد )روميان  (١١ : ۶وچنانکه
ترجمۀ جديد بين المللی) (NIVآنرا ترجمه می کند ،خود را نسبت به
گناه مرده بشماريد .کلمه ای که مﻼحظه کردن ويا اِنگاشتن ترجمه
شده است در واقع از دنيای حسابداری به عاريه گرفته شده است و
اين معنی را دربر دارد که مطمﺌن شويد همه چيز در ستون درستی
قرارگرفته است .شما بايد خود را نسبت به گناه مرده اِنگاريد نه به
اين معنی که شما بايد بگذاريد که اين عمل انجام بشود بلکه به اين
معنی که اين عمل در واقع انجام يافته است .اين امری ماوراء تفکر
و يا اصل قدرت تفکر مثبت نيست .منظور پولس اين نيست که اگر
دربارۀ اين موضوع )خود را نسبت به گناه مرده اِنگاشتن( به سختی
تفکر کنيد آنرا امکان پذير خواهيد ساخت .بلکه او می گويد چون
اين موضوع حقيقت دارد پس اجازه ندهيد که فکر شما به نظم سابق
خود بازگردد.
بگذاريد اين مسأله را با تمثيلی روشن کنم .شما ممکن است از
کشورخود مسافرت کرده در فرودگاه کشوری ديگر از هواپيما پياده
شويد .خلبان هواپيما به شما می گويد که ساعت  ۴بعداز ظهر است.
شما به ساعت خودتان نگاه می کنيد و بوضوح می بينيد که ساعت ٣
بعداز ظهر است .آيا ﻻزم است که شما تﻼش بيشتری بکنيد که
تصور کنيد حتما" ساعت  ۴است .نه اينطور نيست .واقعيت اينست
که در آن شهر مورد نظر ساعت  ۴بعداز ظهر است برای اينکه اين
شهر در حوزۀ زمانی متفاوتی قرار دارد .آنها يک ساعت از شما
جلوترند .پس شما ساعت خود را با زمان آنها مطابقت می دهيد .به
همين صورت چون شما اکنون در مسيح قرار داريد ،بنابرين نسبت
به گناه ُمرده هستيد .شما ديگر در محل ديگری زندگی می کنيد پس
فکر خودتان را با آن مطابقت بدهيد .وقتی شما به حوزۀ زمانی
متفاوتی نقل مکان می کنيد ساعت خود را تغيير می دهيد درست به
همان صورت وقتی هم که شما از آدم به مسيح منتقل می گرديد شما
ديگر به زندگی جديدی انتقال يافته ايد  ،جاييکه خودتان را نسبت به
گناه ُمرده می شماريد زيرا خدا می گويد که شما چنين هستيد.

مسؤليت بپذيريد.

اکنون پولس به شما در مورد قدم سوم می گويد که ﻻزم است
برداريد” .پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای
آنرا اطاعت نماييد و اعضای خود را به گناه مسپاريد تا آﻻت
ناراستی شوند) “.روميان  ١٢ : ۶و  (١٣گناه بدنبال جايی می گردد
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که حکومت کند و پولس به شما می گويد که نگذاريد که آن در
بدنهای فناپذير شما حکومت کند .به نظر شما چرا او کلمۀ فناپذير را
بکار می برد؟ چرا فقط به شما نمی گويد که نگذاريد گناه بر بدنهای
شما حکومت کند؟ شايد می خواهد به ياد ما بياورد که بدنهای ما
روزی خواهند ُمرد در نتيجه فنا ناپذير نيستند .اگرچه شما از مرگ
گذشته داخل حيات جاودانی گشته ايد باوجود اين ،بدنهای شما هنوز
نجات نيافته اند ” .ما نيزدر خود آه می کشيم در انتظار پسر
خواندگی يعنی خﻼصی جسم خود) “.روميان  (٢٣ : ٨بدنهای ما
هنوز بايد نجات بيابند” .اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نيز
نجات دهنده يعنی عيسای مسيح خداوند را انتظار می کشيم که شکل
جسد ذليل ما را تبديل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيد او
قوت خود که همه چيز را مطيع خود
مصور شود بر حسب عمل ّ
ّ
بگرداند)“.فيلپيان  ٢٠ : ٣و (٢١تا وقتيکه ما بدنهای جديد خود را
قوت از آن
بيابيم” ،اين خزينه را در ظروف خاکی داريم تا برتری ّ
خدا باشد نه از جانب ما ٢)“.قرنتيان  ( ٧ : ۴پس شما تبديل يافته
آزاد گشته ايد اما بدنهای شما چنين نيست .در گذشته زمانيکه در
بندگی گناه بوديد گناه شما ،اغلب از طريق بدن شما و اجزائش بروز
داده می شد .اکنون پولس شما را راهنمايی می کند به اينکه ديگر
گناه بر بدنهای شما حکومت نمی کند پس ديگر اجزاء بدن خود را
چون آﻻت موسيقی تسليم گناه نکنيد .زيرا چون موسيقی دانی ،گناه
نيز به دنبال آلت موسيقی ای می گردد .گناه نمی تواند بدون آلت،
آهنگی را بنوازد .به عنوان شخصی نو شده ،اقتدار را بربدنهای
خود و اجزائش در دست گرفته ،نگذاريد که گناه بر آن حکمرانی
کند.
پيش از اينکه نجات بيابيد بدنهای شما در تعاهد فرح بخشی با گناه
بسر می برد ،اما اکنون چون کسی که از گناه آزاد شده است ،شما
می بايد اقتدار مطلق را بر بدنهای خود و اجزائش داشته باشيد.
قبل"دستها ،چشمها ،زبان ،لبها و گوشها همه برای خدمت به گناه
بکار برده می شد ،اما اکنون آنها بايد زندگی جديدی را که در
شماست خدمت کنند .به عنوان شخصی جديد ،شما تصميمات
خردمندانه ای را بايد اتخاذ کنيد که کجا وقت خود را بسر ببريد ،چه
بخوانيد ،کجا چشمهای خود را اجازه بدهيد که نظر کنند ويا دستهای
خود را تا لمس کنند .شما ديگر بندۀ گناه نيستيد پس می بايد آزادی
خود را زندگی بکنيد.
در حقيقت پولس اظهارات صريح و روشنی بعمل می آورد” .زيرا
گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد چونکه زير شريعت نيستيد بلکه
زير فيض)“.روميان  ( ١۴ :۶او تصديق می کند که درگذشته شما
”بندۀ گناه بوديد)“ ،روميان  (١٧ : ۶اما اکنون در مکانی جديد قرار
داريد ”.و از گناه آزاد شده ،غﻼمان عدالت گشته ايد) “.روميان ۶
 (١٨:پولس اعﻼم شگفت انگيزی می کند :درحقيقت زمانی شما
غﻼم گناه می بوديد ولی اکنون ”غﻼم عدالت گشته ايد “.بار ديگر
بايد متوجه زمان فعلی که پولس بکار می برد ،باشيد .اين چيزی
است که قبﻼ"بر شما اتفاق افتاده است .زمانی شما معبودانه اسير
گناه بوديد ،بدون آزادی عمل ،تصاحب شده و تسلط يافته توسط گناه،
اما اکنون اسير عدالت گشته ايد .شما اکنون گرفتارعدالت هستيد
وعدالت بر زندگی شما تسلط يافته روزهای شما راهدايت می کند.
شما از بازار بندگی خريده شده ايد .شما ديگربردۀ گناه نيستيد بلکه
به آقای ديگری تعلق داريد .شما هويّت جديدی يافته ،آقای ديگری
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داريد .وظيفۀ شما اين است که خود و اجزاء بدن خود را روزانه به
اين ارباب جديد بسپاريد .چنانکه مسيح می گويد ” :پس اگر پسر
شما را آزاد کند در حقيقت آزاد خواهيد بود)“.يوحنا ( ٣۶ : ٨
موسی بنی اسرائيل را فقط به فصح هدايت ننمود بلکه ايشان را از
دريای سرخ عبور داده از بندگی بسوی آزادی رهبری کرد .به
همان صورت مسيحيان نيز فقط با خون مسيح که فصح ايشان می
باشد پوشيده نشده اند ١) ،قرنتيان  ( ٧ : ۵بلکه از اسارت آزاد گشته
ديگردربندگی قدرت گناه نيستند .فيض ،کار کاملی را انجام می دهد.
فيض خدا شما را از گناه بيرون می آورد و به هيچ وجه تشويقتان
نمی کند که در آن باقی بمانيد” .گناه برشما تسلط نخواهد يافت
چونکه زير شريعت نيستيد بلکه زير فيض) “.روميان ( ١۴ : ۶
داگﻼس مو اين آيه را چنين تفسير می کند” :پاراگرافی که با اين
سؤال آغاز می شود که آيا در گناه بمانيم که فيض افزون گردد ،با
اين خبرخوش پايان می يابد که ،وقتی ما در فيض قرارداريم
ميتوانيم برگناه چيره شويم.
) (Douglas Moo, The Epistle to the Romans, NICNT, Erdmans, 1996

خداوند ما را به يک زندگی توأم با بردگی نخوانده است ،بلکه به يک
زندگی پُر ازچيرگی و تسلط.
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فصل پﻨجم
آيا ﺣقيقتا" آزاد هستيد ؟
آيا ما ﺣقيقتا" آزاد هستيم ؟ مگر پولس در باب  ٧روميان اذعان
نکرد که او در ﺣقيقت بطور ناهﻨجاری به گﻨاه وابسته است؟
پولس برای ديگران موعظه کرد ولی آيا او اقرار نکرد که او نيز
همچون ما مشکﻼتی شخصی با گﻨاه دارد؟
درک روميان باب  ٧برای ما از اهميت وافری برخوردار است .در
اين فصل ما با دقت مباﺣصاتی را مورد نظر قرار خواهيم داد و در
ضمن از چﻨدين محقّق کتابمقدس نيز نقل قول خواهيم نمود که سعی
نموده اند تا روشن سازند که کتابمقدس واقعا" شما را آزاد می کﻨد
و ايﻨکه باب  ٧روميان سعی ندارد که شما را سردر ُگم کﻨد و يا
نااميد بسازد ،بلکه سعی دارد اهميت نقش شريعت را در نجات و
تقديس بيشتر جلوه بدهد.

32

33

فصل پﻨجم
آيا ﺣقيقتا" آزاد هستيد ؟
احتماﻻ" هيچ فصل ديگری در عهد جديد چون روميان باب  ٧مورد بحث
قرار نگرفته است .پولس با وجود اعﻼم قطعی و انعطاف ناپذير خود در
باب  ۶تشريحاتی را بيان می دارد که در نگاه اول به نظر می رسد که
کامﻼ" آنچه را که قبﻼ" بطورواضح اعﻼم داشته بود ،نقض می کند.
پولس در باب  ۶گفته است:
”مايانی که از گناه ُمرديم ،چگونه ديگر در آن زيست کنيم؟“ )روميان : ۶
(٢
”انسانيت کهنۀ ما با او مصلوب شد…تا ديگر گناه را بندگی نکنيم“.
)روميان ( ۶ : ۶
مبرا شده است) “.روميان ( ٧ : ۶
”هر که ُمرد از گناه ّ
”خود را برای گناه ُمرده انگاريد) “.روميان ( ١١ : ۶
”گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند) “.روميان (١٢ : ۶
”گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد) “.روميان ( ١۴ : ۶
”و از گناه آزاد شده غﻼم عدالت گشته ايد “.روميان ( ١٨ : ۶
نه تنها باب  ۶آزادی شما را اعﻼم می کند بلکه باب  ٨نيز با گفتن اينکه:
”پس هيچ قصاص نيست بر آنانی که در مسيح عيسی هستند)“.روميان : ٨
 ( ١همان مسير را دنبال کرده چنين ادامه می دهد”:زيرا که شريعت روح
حيات در مسيح عيسی ما را از شريعت گناه و موت آزاد گردانيد“.
)روميان ( ٢ : ٨
پس پولس رسول با عنوان کردن اين موضوعات در باب ، ٧چه مقصودی
دارد؟
”زيرا می دانيم که شريعت ،روحانی است لکن من جسمانی و زير گناه
فروخته شده هستم) “.روميان( ١۴ : ٧
”زيرا می دانم که در من ،يعنی در جسدم ،هيچ نيکويی ای ساکن
نيست)“.روميان ( ١٨ : ٧
ی هستم) “.روميان ( ٢۴ : ٧
”وای بر من که مرد شق ّ

معلمين خدا ترس ،در طی اعصار ،در تفسير اين متن ،نظرهای متفاوتی
را ارائه داده اند .پس بسيار بجاست که با احترام و توجه خاصی اين متون
را مورد مطالعه قرار دهيم .مطمﺌنا" ما اين امکان را نداريم که در اينجا
همۀ نظراتی را که ممکن است داده شوند ،مورد بررسی قرار دهيم .اما
بايد اذعان کنم که من نظرات خودم را در مورد اين مبحث ،مديون برخی
از محقيقين کتابمقدس می دانم.
بايد گفت که من عميقا" تحت تأثير مباحثات برخاسته توسط ”دکتر مارتين
لويد جونز“ بوده ام.
) (D Martyn Lloyd-Jonse, The Law, Romans 7: 1-8: 4, Banner of Truth 1973
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او درخﻼل مباحثات خود ،استدﻻلی قوی را ارائه کرده می گويد که:
”پولس در روميان توسط فيض ،به موضوعی حياتی که همانا عادل
شمرده شدن است می پردازد .همينطور او اعتقاد برين دارد که اين ارادۀ
خداست تا هديۀ عدالت را با وجود موقيعيت کنونی ايماندار ،به او ببخشد.
)برای مثال روميان ( ۴-۵: ۴
دکتر لويد جونز استدﻻل می کند که بحث پولس درمورد فيض شگفت
انگيز خدا سؤاﻻت بسياری ،خصوصا" اين دو سؤال مهم را ،در ذهن
خوانندگان ايجاد می کند .اول اينکه اگر خدا آماده است که ما را عادل
خطاب کند ،آيا ما می بايد به گناه کردن ادامه بدهيم؟ پولس اين سؤال را
همچنانکه در قبل ديديم در روميان باب  ۶پاسخ می دهد .سؤال دوم اينست
که :پس موقعيت و منزلت شريعت در اين ميان چه می باشد؟ اگر خدا
آماده است که ما را در فضيلت ايمان ما به مسيح ،بپذيرد پس شريعت در
کجای اين تصوير می گنجد؟ باب  ٧روميان به اين سؤال پاسخ می دهد.
دکتر لويد جونز در اين مورد اينگونه تعليم می دهد که اين باب اصوﻻ" در
بارۀ شهادت شخصی پولس نيست بلکه در حقيقت دارد دربارۀ شريعت
سخن می گويد .همچنانکه توماس شراينرمی گويد”نظر من اينست که
مقصود پولس در اين متن اين نيست که تشخيﺺ بدهد که آيا بی ايمانان
مورد نظر بحث می باشند يا ايمانداران ،بلکه هدف او اينست که در بارۀ
ناتوانی شريعت درتبديل بشرسخن بگويد.
) (Thomas R Schreiner, Paul, Apostle of God’s glory in Christ,IVP,2001

پس از پرداختن به سؤال در مورد شريعت ،پولس به متن خود در روميان
باب  ٨بازمی گردد که بخوبی استنتاج باب پنج را دنبال می کند که
بصورت جملۀ معترضه ای برباب پنج افزوده شده است ) .چون جمله ای
نوشته شده در ميان دو هﻼل(

عده ای نيز نظرديگری عنوان می کنند .ايشان می گويند که يک مسيحی
می بايد ،خود به صورت تجربه گونه ای راه خود را از باب  ٧به باب ٨
بيابد .آنها معتقدند به اينکه باب  ٧به هيچ وجه اشاره ای به روح القدس
نمی نمايد واضافه کرده ميگويند کشمکش درونی ای که در باب  ٧بيان
شده است ،زمانی پايان می يابد که يک شخﺺ مسيحی روح القدس را
تجربه بکند) .آنچه که در واقع در باب  ٨بيان شده است (.اما اينگونه
تعليم ،آزادی پُرجﻼلی را که در بابهای  ۵و  ۶اعﻼم شده است ناديده
گرفته تصوری واهی رامی پذيرد که می گويد بابهای ٧و ٨سياحت يک
شخﺺ مسيحی است که خود می بايد آنرا تجربه کند.

آيا اين واقعا" می تواند شهادت مسيحی خود پولس باشد؟

نکتۀ ديگری که توسط دکتر لويد جونز بيان شده است ،به دليل سنگينی و
وقار کلمات بکار برده شده  ،مرا تحت الشعاع قرار داده است .پولس فقط
اشاره نمی کند به اينکه او آگاه است از اينکه روزهای سختی را در زندگی
مسيحی خود تجربه می کند و حتی او سعی نمی کند بگويد که از کشاکشی
درونی که شايد خيلی از مسيحيان با آن روبرو هستند آگاه است بلکه بنظر
می رسد که پولس بيشتر از اينها اقرار کرده و بيانات بسيار واضح تری
را اظهار کرده باشد .بطور مثال اينکه گرفتار گناه می باشد).آيۀ  (١۴ويا
اينکه هيچ چيز خوبی در او ساکن نيست) .آيۀ  (١٨اينکه او بدی را بعمل
می آورد ،درست چيزی را که نمی خواهد انجام بدهد) .آيۀ  (١٩اينکه او
ی می باشد که نمی داند برای رهايی به چه متوسل شود) .آيۀ (٢۴
مرد شق ّ
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آيا واقعا" اين گفته ها را می توان شهادتهای حقيقی پولس دانست؟ آيا
واقعا" او گرفتار گناه بود؟ آيا هيچ چيز خوبی در او ساکن نبود؟ آيا او
متناوبا" اعمال ناخواستۀ شريرانه را انجام می داد .آيا اين در حقيقت
زندگی مخفيانۀ پولس بود .اگر چنين بود پس چرا با اعتماد به نفس کامل
ديگران را دعوت به تقليد وتبعيت اززندگی خود می کرد؟ )آيا گرفتاری و
شقاوت او را؟( او چگونه می توانست به شادی ،آرامش و ارضاء درونی
خود مکررا" شهادت بدهد؟ چگونه است که هيچ متنی را در رساﻻت
ديگرپولس ،يا درحقيقت در هيچ رساله ای از نويسندگان ديگرعهد جديد
نمی توان يافت که با مندرجات مهيّج مطرح شده در اين باب مطابقت کند.
قوت الهيّۀ او همۀ
به عنوان مثال پطرس به ما می گويد ” :چنانکه ّ
چيزهايی را که برای حيات و دينداری ﻻزم است به ما عنايت فرموده
است٢) “.پطرس  .(٣ :١و يوحنا اضافه می کند ” :هر که در وی ثابت
است گناه نمی کند و هر که گناه می کند او را نديده است و نمی
شناسد ١)“.يوحنا  (۶ : ٣پولس با اطمينان به ايمانداران در قرنتس می
گويد” :هيچ تجربه )وسوسه( جز آنکه مناسب بشرباشد شما را فرو
نگرفت .اما خدا امين است که نمی گذارد شما فوق طاقت خود آزموده
مفری نيزمی سازد تا يارای تح ّمل آن را داشته باشيد“.
شويد بلکه با تجربه ّ
) ١قرنتيان ( ١٣ :١٠
پولس جايی ديگر شهادت می دهد ”:زيرا که در خود عيبی نمی بينم١) “.
مشوشی که در روميان باب  ٧بازگو
قرنتيان  ( ۴ : ۴اين جمله با روح
ّ
شده است سازگار نيست .ودر ١قرنتيان  ٣ : ۴اعﻼم می کند که او خودش
مشوش نمی سازد …” .بلکه بر خود نيز حکم نمی
را با تفتيش خود،
ّ
کنم “.اين جمله بايد با سخنان ديگر او در همين رساله مطابق بوده باشد،
جايی که در ارتباط با تجليل شام خداوند می گويد” :زيرا هرکس خود را
امتحان بکند ١) “.قرنتيان  (٢٨ : ١١واضحا" ما نبايد تفتيش خود را کنار
بگذاريم بلکه درک ّل ،سخنان پولس اين معنی را می دهد که او پيشنهاد می
مکرر خود ،آشفته نسازيد.
کند که خودتان را با تفتيش
ّ

آيۀ ديگری که بر اين مسأله نور می تاباند ١قرنتيان  ١٢ : ۶می باشد که
در آن پولس می گويد” :همه چيز جايزاست لکن هرچيزمفيد نيست  ،همه
چيز برای من رواست ليکن نمی گذارم که چيزی بر من تسلط يابد“ .
چگونه می توانيم بيان مطمﺌنی چون ”نمی گذارم که چيزی بر من تسلط
مشوشی چون اعتراف بيان شده در روميان باب
يابد “.را با بيان به ظاهر ّ
” ٧آن نيکويی ای را که می خواهم نمی کنم بلکه بدی ای را که نمی
خواهم می کنم “.و يا اين سؤال پولس که ”:کيست که مرا آزاد کند؟“ با
يکديگر انطباق داد.
مطمﺌنا" زندگی مسيحی دعوتی است برای نبرد نيکوی ايمان .اين جنگ
از شما انتظار دارد که در خداوند و قدرت تواناييش استوار بوده ،تمامی
اسلحۀ خدا را بپوشيد .ولی هيچ جای ديگری از کتابمقدس نمی توان چنين
فرياد نااميدانۀ شخصی بدبخت و اسير را يافت.

خدا هم در اراده و هم در عمل شما کارمی کﻨد.

مطمﺌنا" شما بايد نجات خود را با ترس و لرز به عمل آوريد) .فيلپيان
 (٢:١٢ولی اين وعده را بياد داشته باشيد که”اين خداست که در شما بر
حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ايجاد می کند“.
)فيلپيان  (١٣ :٢چه مغايرت روشنی با مردی که درروميان باب  ٧شهادت
می دهد که ”اراده در من حاضر است اما صورت نيکويی کردن
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نی)“.روميان  (١٨ : ٧پولس آگاه است از اينکه خدا هم در اراده وهم در
عمل او در کارمی باشد ،درست برخﻼف مرد بدبخت باب  ٧روميان که
اراده می کند ولی قدرت به انجام رسانيدن آنرا ندارد .حتی نمی داند
چگونه از وضعيت رقّ◌ّ ت بار خودش آزاد گردد .او چگونه مسيحی ای
می تواند باشد؟ آيا اين حقيقتا"شهادت پولس است؟
همچنانکه گوردون فی استدﻻل می کند” :اخﻼقيات مسيحی فقط در ”اراده
کردن“ نهفته نيست .در روميان  ١٨ : ٧پولس در توصيف خود از زندگی
قبل و خارج از مسيح ،اما با نگرش برخاسته از زندگی در روح ،زندگی
ما قبل مسيحی شدن خود را با همان فعل )فعل اراده کردن( توصيف می
کند .پولس می گويد اراده در من حاضر است اما صورت نيکويی کردن
نی .با اين سخن او برخوب بودن و روحانی بودن شريعت صحّه می
گذارد .بنابرين پولس ميگويد بدون روح القدس ،انجام دادن نيکويی حاصل
نمی گردد ولی توسط روح القدس ما قدرت می يابيم که آنچه را که
نيکوست به عمل آوريم .پس او به فيلپيان اصرار می کند که با اطمينان
خاطر ،آنچه را که اراده می کنند به عمل آورند ،زيرا که خدا توسط روح
القدس به ايشان ”هم اراده و هم عمل ”کار نيکو“ را اهدا کرده است“ .
Philippians.NICNT,
)Eerdmans,1995

the

to

letters

Fee, Paul’s

(Gordon D

ريچارد ه ِِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌يِزمی افزايد:

”نيروی بنيادی ادعای پولس نبايد ناديده گرفته شود .خدا با قدرت در
کليسای خود حاضر است تا زندگی مردم را تغيير دهد و يک اشخاص
مطيع را قدرت ببخشد  ،در غير اينصورت او خدايی غيرقابل دسترسی
می نمايد…روح القدس يک موضوع انتزاعی الهياتی نيست بلکه ابراز
حضور خداوند است در اجتماع خود ،تا هرچيزی را تازه بسازد .کسانی
که به خبر خوش )انجيل( پاسخ مثبت می دهند به دايرۀ قدرت روح القدس
داخل گشته اند ،جائيکه خود را متغيّر و قدرت يافته برای اطاعت کردن
می يابند) .ريچارد بی ،هيز ،ديد اخﻼقی عهد جديد ،تی &تی
کﻼرک(١٩٩٧،
چنانکه داگﻼس مو

می گويد:

در بابهای  ۶و  ٨پولس بطورنسبی روشن می سازد که ”آزادی از اسارت گناه“ و
همچنين ”رها شدن از شريعت گناه و موت “وضعيت هايی هستند که برای هرمسيحی
واقعيت دارند .اگر کسی مسيحی است پس اين امورنيز حقيقت دارند ولی اگرنيست پس
آنها نيزحقيقی نيستند .اين بدين معنی است که موقعيت تشريح شده در روميان -١۴ : ٧
مسيحی ”عادی “ ونه حتی يک مسيحی نابالغ باشند.
 ٢۵نمی تواند موقعيت يک
ِ
)داگﻼس مو ،نامۀ به روميان(١٩٩۶ ،Eerdmans ،NICNT،

با استدﻻلی که در پيش داشتيم سؤال ديگری که مطرح می شود اينست که
پولس دربارۀ چه کسی صحبت می کند .اين چه کسی است که با چنين
مبارزۀ هولناکی مواجه گشته است؟ چنانکه استدﻻل شده است فقط به اين
دليل که او هيچ گونه تمايلی برای تقدسی که در اين آيات بيان شده اند
ندارد ،نمی تواند نمونۀ بارز يک شخﺺ بی ايمان باشد زيرا شخﺺ
گناهکار نسبت به خدا و عدالت بی تفاوت است .شخﺺ بی ايمان
هيچگونه اشتياقی به خوبی کردن ندارد.
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نظرهای مختلفی توسط نويسندگان متفاوت در اين مورد ارائه شده اند .از
آن جمله است نقطه نظر دکتر مارتين لويد جونز که اين آيات را شرحی
از يک گناهکار بيدار شده می داند که هنوز نجات نيافته است اما بزير
قدرت الزام گناه آمده وبا نگهداشتن شريعت ،به عنوان راه اميد داشته برای
نجات ،دست به گريبان می باشد تا به فساد طبيعت خود و ناتوانی شريعت
برای نجات پی ببرد.
داگﻼس مو اينگونه به اين استدﻻل ادامه می دهد که به احتمال قريب به
يقين اين اشاره ايست به اسرائيل جسمانی و فکرمی کند که پولس” در
پيوستگی و اتحاد خود با بنی اسرائيل ،در حال دريافت شريعت در کوه
سينا ،به خود اشاره می کند “.او همچنين اضافه می کند که” ،تجربۀ
اسرائيل از شريعت ،بايد مسيحيان را يادآور شود تا هرگز به سوی
شريعت ،احکام موسوی و يا هرگونه فهرست قوانين ديگر به عنوان منبع
روحانی قدرت و يا رشد روحانی باز نگردند“.
)داگﻼس مو ،نامۀ به روميان(١٩٩۶ ،Eerdmans ،NICNT،

ريچارد هيز می گويد :به سختی می توان گفت که کشمکش درونی بيان
شده در روميان باب  ٧اشاره به گزارشی اصولی پولس ،از يک تجربۀ
مسيحی باشد .بلکه بيشتر بيانی از بودن در آدم ،يا بودن در زير شريعت
وشايد حتی هر دوی آنها باشد.
)ريچارد بی ،هيز ،ديد اخﻼقی عهد جديد ،تی &تی کﻼرک(١٩٩٧،
گردون فی می گويد”:پولس در اينجا به زندگی قبل و بيرون از ميسح می
پردازد ،اما از ديد و نظر يک مسيحی که خود او اکنون درمسيح
است)“.گوردون دی فی ،حضور قدرت بخش خدا ،هندريکسن(١٩٩۴،
ِان تی رايت تعليم می دهد که ،آنچه استدﻻل پولس را سبب می شود،
تجربۀ شخصی او نيست بلکه اين سؤال که آيا خود شريعت ،شرير است؟
)ان تی رايت ،اوج عهد ،تی &تی کﻼرک(١٩٩١ ،
همۀ اين استدﻻل ها بايد کافی بوده باشند .اعتقاد شخصی من اينست که
پولس اعﻼم می دارد که ايماندار از اسارت گناه آزاد است و اينکه تعليم او
در باب  ٧به هيچ وجه اين وعده را خدشه دار نمی سازد .يک مسيحی
ک ترغيب شده است تا در جنگ مداوم خود با دنيا ،جسم و شيطان
بدون ش ّ
بَ َرنده باشد ،ولی نبايد فکر کند که وارد نبردی گرديده است که بايد از
شکستی ناگزير ترسيده و به نحوی باور کند که پولس رسول نيز به
گونه ای شخﺺ شکست خورده و زبونی بوده است.
عيسی وعده داد که ”اگر پسر شما را آ زاد کند در حقيقت آزاد خواهيد
بود)“.يوحنا  (٣۶ : ٨دی ای کارسون اين آيه راچنين تفسير می کند:
مسيح نه فقط از حقوق محروم نشدنی خود به عنوان پسر يگانۀ خدا لذت
می بَ َرد ،بلکه قدرت کامل خود را نيز که توسط پدر به او م ّحول شده است
تا اسيران را آزاد سازد ،به اجرا در می آورد .آنانی را که عيسی از جور
و ستم گناه آزاد کرده باشد کامﻼ"و حقيقتا" آزادند .آزادی واقعی اين نيست
که بشود هر آنچه مورد پسند ماست انجام داد ،بلکه آزادی ای که بتوان
آنچه را که ما را ﻻزم است ،به عمل آورد .اين آزادی يک آزادی
رياکارانه نيست زيرا آنچه را که ما می بايست انجام بدهيم براستی ما را
ارضاء می کند.
)دی،ای،کارسن،انجيل به روايت يوحنا(١٩٩١,Eerdmans ،
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پس بگذاريد شما را ترغيب کنم به اينکه نگذاريد روميان باب  ٧شما را
دلسرد کرده به عقب ِبرانَد ،بلکه باعث گردد تا از آزادی خود تلذذ يافته ،از
نجات پُرقدرت خود که عيسی آن را با چنان بهای عظيمی برايتان کسب
کرده است ،بهرۀ کامل ببريد.

فصل ششم
وجدانی پاک شده از اعمال مرده

38
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فيض ،شما را از کارها و وظايف شرعی محض آزاد می کﻨد.
آزادی از محکوميت که توسط خون مسيح بدست آمده است ،وجدان
شما را پاک و آزاد می کﻨد .ديگر ﻻزم نيست که شما بخواهيد با
بودن يک مسيحی فعال ،ارزش خود را اثبات کﻨيد.
خوت وسستی و بی
در اين فصل ما خواهيم ديد که اين آزادی به ِر ِ◌ َ
تفاوتی نمی انجامد بلکه زميﻨه را برای يک خدمت غيورانه برای
جﻼل خدا ،مساعد می سازد تا شما اجر او را که می گويد ”آفرين
ای غﻼم نيکو و امين“ دريافت نماييد.

39

40

فصل ششم
وجدانی پاک شده از اعمال مرده
فيض ،نه فقط شما را از گناه و جرم و بی صﻼحيتی آزاد می کند ،بلکه
شما را از اعمال بدون منظورو هدف ،همچنين انجام وظايف مذهبی
نيزآزاد می سازد .منظور من از اين گفته چيست؟ شايد اين موضوع در
عبرانيان  ١۴ :٩بهتر بيان شده باشد که می گويد خون مسيح ”ضمير شما
را از اعمال مرده طاهر خواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نماييد“.
شما ﻻزم نيست که با آنچه کتابمقدس آنرا اعمال مرده می نامد دست به
گريبان شويد ) .اين اصطﻼح درزير نويس ترجمۀ  NIVکتابمقدس ”آيين
مذهبی“ ترجمه شده است (.بيشتر مسيحيان بشارتی تمايل دارند به اينکه
فکر کنند که آنها از پيش ،از ”مذهب مرده“ پاک شده اند .آنها اين آيينها
را بيشتر به آيينی چون زنگها و بوی سوزانيدن کندرکه در زندگی کليسای
تشريفاتی مرسوم است ربط می دهند .بعنوان يک شخﺺ مسيحی تولد
تازه يافته ،آنها گمان می کنند که پشتشان را به طرف اعمال ُمرده
برگردانيده اند.
شايد ﻻزم باشد که ما بيشتر انتقادگرنفس خودمان باشيم .پس عمل ُمرده
چيست؟ بديهی است که اين عملی می باشد که در آن هيچگونه حياتی
وجود ندارد .برای مثال عملی که بدون ايمان انجام يافته است .زندگی
روزمره ای گردد که ايمانی اندک و يا
کليسايی می تواند تبديل به وظايف
ّ
اصوﻻ"هيچ ايمانی نمی خواهد .متأسفانه وظايف می توانند بتدريج برنامه
ها را اداره کنند و ما بزودی خود را در گير فعاليتها ،خدمات وبرنامه ها
می يابيم ،اعمالی که ديگر منظور وهدف خود را از دست داده اند.
باوجود اينکه بياد نمی آوريم که چرا آنها را بايد انجام بدهيم ،باز به کردن
آنها ادامه می دهيم.
روزی زن جوانی به من گفت که از مادرش پرسيده بود چرا وقتی می
خواهد برای عدّه زيادی غذا بپزد هميشه سرو ته گوشت بريانی را بريده
روی آن قرار می دهد .مادرش جواب داد که علتش را نمی داند ولی گمان
بُرد شايد به اين دليل باشد که آب گوشت تلف نشود و گفت که مادربزرگ
هميشه اين کار را کرده بود و شايد بهتر می بود که او از مادربزرگ
سؤال می کرد .وقتی که دوست من از مادربزرگش علت را پرسيد
مادربزرگش در کمال تعجب به او نگاهی انداخته گفت چرا؟ آيا هنوز هم
شما اينکار را می کنيد؟ من وقتی اينکار را می کردم که اجاق غذاپزی ما
بسيار کوچک بود و اين تنها راهی بود که می توانستم گوشت را در آن جا
بدهم.
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روزمرۀ راکد
کارهای
ّ
برنامه های کليسايی می توانند چون زباله دانی گردند برای وقايعی که
علت وجودی خود را از دست داده اند .ما کارهای عادی ای را که عاری
گشته اند ،بجا می آوريم .برخی اوقات کليساها
از انتظار و ايمان
جلسات بعداز ظهر يکشنبه و جلسات مطالعه کتابمقدس را باوجود اينکه
تحول و تبديلی در آنها ديده نشده است و مردم نجات نيافته
سالهاست که ّ
ديگر به اين جلسات نمی آيند ،همچنان به برگزار کردنشان ادامه می دهند.
واضح است که اين فعاليتها ديگر ثمر نمی آورند اما جلسات همچنان به
روال هميشه ادامه می يابند .ما فاقد بی باکی واقع بينانه ای می باشيم که
مسيح زمانيکه با درخت بدون ميوۀ انجير روبرو شد به ظهور رسانيد.
راهنمايی او بسيار ساده و سرراست بود”.آنراقطع کنيد “.وقتی که
شاگردان از درخت دفاع نمودند عيسی تصديق نمود که می توان يک سال
اره شود،
ديگرآنرا به عقب انداخت ،اما هرگاه بازهم بی بَر بماند بايد ّ
زيراکه آن درخت داشت جايی را اشغال می کرد.
کليسا رفتن محض که با ايمان توأم نباشد می تواند به زودی به يک عمل
ُمرده تبديل شود .وقتی در جلسات با هم جمع می شويم چه چيزی را
انتظار می کشيم؟ و يا اصوﻻ" چرا بايد با هم اجتماع کنيم؟ آيا اين عمل
ما به وظيفه ای مبدّل شده است؟
عمل ُمردۀ ديگری که بايد از آن بپرهيزيم ،عملی است که فقط بدليل
صحيح انگاشتن چيزی ،آن را انجام دهيم .شايد اين موضوع با بيان
تجربۀ يوشع در اريحا و آنچه بدنبال داشت ،بهتر تصويرشود .نبرد اريحا
يک عمل مشهور ايمان است .با اعتماد کا مل بر خدا ،يوشع همۀ
راهنمايی های داده شده را دنبال کرده ،ارتش خود را بدور شهر گردانيده،
همه فرياد پيروزی برآوردند .در نتيجه همۀ ديوارهای شهر فروريخته،
شهر تصاحب گرديد .بايد اذعان کرد که پيروزی بسيار شگفت انگيزی
بود ولی سؤال اينست که بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟
يوشع درمورد شهر بعدی گزارش خواست و جواب دريافت نمود که عای
منطقۀ بسيار کوچکی است ،پس همۀ ارتش مورد احتياج نبود .اگر آنها
توانسته بودند شهر اريحا را فتح کنند،عای عمل ناچيزی شمرده می شد.
لشکر کوچکی فرستاده شد ولی بجای تقرير يک پيروزی ديگر ،لشکر
سريعا" و بطور اسفناکی شکست خورده ،به عقب روانه گشتند .لشکر
يوشع بجای يک عمل ايمان ،به يک عمل احتمال و تخمين و حتی برداشتن
يک قدم بسيار سهل ،پرداخته بودند که از آن درس بسيار دردناک و
غمگينی آموختند .خدا ديگر با ايشان نبود درنتيجه آنچه کرده بودند عملی
ُمرده محسوب می شد.

آيا خدا به شما گفت که اين کار را انجام بدهيد؟
همچنين ما نيزبايد از اعمالی که از ما خواسته نشده اند ،آگاه باشيم .کاری
که از خدا نيست ،کار مرده محسوب می شود حتی اگر خيلی خوب جلوه
کند .درست مثل اينست که بگوييم دَ ِرخدمتی بنظر باز می رسد ويا
احتياجی خود را بروز می دهد پس شخصی بايد پا به جلو بنهد .بعنوان
يک شبان جوان ازطرف مدرسۀ سابق خودم که در شهری نزديک بود
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دعوت شده بودم که هفته ای يکبار تعليمات دينی تدريس کنم .چه موقعيت
خوبی! من بطور خاصی هيجان زده بودم ،برای اينکه در گذشته شهادت
زندگی من در مدرسه بی اثر و فقط گهگاهی به بهترين نحو انجام شده بود،
اما اکنون می توانستم زمينه های گمشدۀ سابق را باز يافته صدها دانشجو
را تحت تأثير خود قرار بدهم.
چنانکه خدا را در دعا برای اين در گشوده شکر می کردم ،احساس کردم
که آسمان بسيار کمتر از من در مورد اين در گشوده مشتاق بود و بعدها
بتدريج من آنچه را که خدا مرا برای آن خوانده بود دريافتم .جواب بی
تکلف من اين بود” :خداوندا آيا می خواهی من اين کليسا را شبانی بکنم؟
اما خداوندا باز بخاطر اين دَ ِرباز شگفت انگيز در مورد مدرسۀ سابقم،
بسيارممنونم “.دوباره سکوت از جانب آسمان بود .تدريجا" درفکر کودن
من فرو رفت که خداوند نمی خواست که من از اين دَ ِر خاص وارد شوم.
من از دوستی خواستم که او اين دعوت و خدمت را پذيرفت .اين درس
بسيار آموزنده ای برای من بود ،که همۀ موقعيتها برای خدمت مسيحی،
بطور خودکار از آن شما نيستند.
و سرانجام در  ١قرنتيان باب  ١٣پولس ياد آور فعاليتهای روحانی ای می
شود که يقينا" فضيلت محسوب می گردند .او اشاره می کند به ايمانی که
کوه ها را می تواند نقل کند ،حکمتی که قادر است همۀ اسرار را درک کند
و بخشندگی و سخاوتی که همۀ اموال خود را به فقرا می بخشد .اما اضافه
می کند که شما می توانيد همۀ اينکارها را بدون محبت انجام داده در نتيجه
آنها را بی ارزش بيابيد و هيچ چيزی را نيز بدست نياوريد .اعمالی که از
محبت برانگيخته نشده اند برای خدا پذيرفته شده نيستند و فقط اعمال
مذهبی شمرده می شوند.

خون مسيح وجدان شما را طاهر می کﻨد.
اين سؤال مطرح می گردد که ”چرا مسيحيان درگير اعمال مرده می
شوند؟ “ آيۀ مطرح شده در پيش ،جواب اين سؤال را در خود دارد .اين
آيه از خون مسيح صحبت می کند که وجدان شما را از اعمال ُمرده پاک
می کند .بنظر می رسد که ما وقتی در گير اعمال ُمرده هستيم که فاقد
وجدان پاک بوده در فيض خدا نامطمﺌنيم .اگر شما از پذيرفته شدن خود و
همچنين آزادی خود از محکوميت يقين نداريد ،وسوسه می شويد تا بر
اعمال شخصی خود برای توجيه کردن خود دربرابر خدا و مردم ،بيفزاييد.
آنچه که شما می کنيد به اين دليل است که می خواهيد احساس خوبی به
شما دست بدهد .شما هنوز به خون مسيح اين اجازه را نداده ايد که بر
وجدان شما عمل کاملی انجام بدهد تا شما بدانيد که وجدانتان در نظر خدا
پاک گشته است پس در نتيجه شما جدّ و جهد می کنيد که احساس شکست و
محکوميت را از خود بِ ُزداييد.
شما احتياج به شناخت واضحی از بيان شگفت انگيزپولس در روميان : ۴
 ۴-۵داريد که می گويد” :لکن برای کسی که عمل می کند مزدش نه از
راه فيض بلکه از راه طلب محسوب می شود و اما کسی که عمل نکند
بلکه ايمان آورد به او که بی دينان را عادل می شمارد ،ايمان او عدالت
محسوب می شود “.يکباره شما در اين حقيقت احساس امنيت کرده در
آزادی خود ميتوانيد وجد کنيد .شما ديگر ﻻزم نيست که خود را توجيه
بکنيد و يا بخواهيد ديگران را تحت تأثير قرار بدهيد .با قرار دادن تمام

42

43
اعتماد خود بر عيسی و صليب او شما اظهار می کنيد که کسی را يافته ايد
که قبﻼ" به جای شما ،خدا را تحت تأثير قرار داده است!
حقيقتا" هرگاه شما در عمل انجام يافتۀ صليب استراحت کنيد ولی رفتار
شما چنان باشد که نشان بدهيد داريد موافقت خدا را با اعمال شخصی
خودتان کسب کنيد ،در حقيقت تلويحا" اشاره می کنيد به اينکه صليب
مسيح کافی نيست .شما ﻻزم است که فعاليتهای مذهبی خودتان را به آن
اضافه کنيد تا از مقبول بودن خودتان در نظر خدا ،اطمينان حاصل کنيد.
پس شما را ﻻزم است از اعمال مردۀ خود توبه کرده )عبرانيان  ( ١ : ۶و
اين حقيقت را که شما کامﻼ" پذيرفته شده ايد ،تجليل کنيد! وقتيکه وجدان
شما با خون مسيح پاک گشت ،شما ديگر هيچ عملی را فقط به خاطر گريز
از عذاب وجدان ،انجام نخواهيد داد .شما بايد به اين حقيقت که ”برکت
خدا بستگی به عمل شما ندارد“ آسودگی خاطر بيابيد.
چنانکه پيش گفتم ،زمانيکه به عنوان شبانی جوان در اولين کليسايی که
آغاز به خدمت کردم ،در سالهای اول ،زمانی را برای پيشبرد سﻼمت
روحانی وخدمات اختصاص دادم تا اينکه وقتی فرا رسيد که احساس کردم
مناسب است که به دنبال مشارکت با کليساهای ديگر در شهر باشم .من با
اتحاديۀ خادمين ارتباط برقرار کردم و بگرمی نيزپذيرفته شدم .ما به
عنوان يک کليسا ،بسيار خوشحال بوديم از اينکه يک مرحلۀ جديدی را از
يک مشارکت گسترده تری آغاز کرده بوديم .روزی آقايی به در خانۀ من
آمده ابراز خوشحالی نمود از اينکه ما سعی کرده بوديم بيشتر با کليساهای
محلی پيوسته باشيم .او ادامه داده گفت که در هفته های آتی همۀ کليساها
پاکت نامه هايی را برای جمع آوری پول در سطح شهر پخش خواهند کرد
و روز بعد آنها را جمع آوری خواهند نمود .او خوشحال بود از اينکه ما
نيز داشتيم با کليساهای ديگر کار می کرديم ،در نتيجه مشارکت مشتاقانۀ
ما را در اين امر مهم نيز انتظارداشت.
متأسفانه من اصﻼ"احساس نمی کردم که اين چيزی باشد که خداوند از ما
بخواهد که انجام بدهيم .من به آن شخﺺ گفتم که خيلی متأسفم ولی ما در
اين خدمت شرکت نخواهيم کرد .او متعجبانه گفت که او فکر می کرد که
ما از اين به بعد در همۀ خدمات کليسا ها سهيم خواهيم شد و برای اذيت
کردن وجدان من چنين ادامه داد ”همۀ کليساهای ديگر حتی کليسای
کاتوليک نيز به اين امر پيوسته اند “.بخاطر اينکه من در مورد وضعيت
خودم در مقابل خدا اطمينان داشتم از حمله ای که به وجدان من شده بود
آشفته نشده بر آنچه گفته بودم پافشاری نمودم .من نمی خواستم آنچه را که
او گفته بود انجام بدهم و در عين حال بدون احتياجی به داشتن عدالت
شخصی ،مقبول خدا بودم .او نتوانسته بود مرا به احساس گناه کردن
وادارد .نمی دانم آيا در فعاليتهای مسيحی ،صرفا" بخاطر عذاب وجدان
شرکت کرده ايد؟ ”يک نفر بايد اينکار را انجام بدهد “.يا ” ما احتياج به
کمک يک نفر داريم .نمی خواهيد در اين امر شرکت کنيد “.بسياری از
مردم زانوانشان زير ترس از مردم که چه در بارۀ آنها فکر خواهند کرد،
خم شده است و وادار شده اند که در فعاليتی شرکت کنند که نه ايمانی به آن
داشته اند و نه محبتی.
اين از اهميتی اساسی برخوردار است که شما بتوانيد آزادانه جواب منفی
بدهيد ،در حاليکه با اطمينان آگاهيد از اينکه هنوزدر برابر خدا عادل
هستيد و هيچ لزومی ندارد که کاری انجام بدهيد تا عمل خود را توجيه کنيد
زيرا در واقع فيض ،شما را آزاد کرده است.
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شايد شما سؤال کنيد که هرگاه فيض تا اين حد در کليسا نفوذ کند ،پس چه
کسی کارها را انجام خواهد داد؟ آيا مردم چنان مشغول تجليل آزادی خود
خواهند بود که انجام دادن هر کار نيکی را فراموش خواهند کرد؟ با کشف
فيض خدا ،آيا مسيحيان برای مابقی عمر خود به ايمانداران بيکاره ای
تبديل نخواهند شد؟

خدمت کردن خدای زنده

در جواب سؤال پيشين اجازه بدهيد آيۀ مورد بحث را به شما يادآوری کنم،
”خون مسيح ،ضمير شما را از اعمال مرده پاک خواهد ساخت تا خدای
زنده را خدمت نماييد“.اينطور به نظر می رسد که خدای زنده انتظار دارد
تا خدمت کرده شود! شايد شما برای انجام دادن اعمال مرده خوانده نشده
ايد ولی مطمﺌنا" خوانده شده ايد تا خدمت کنيد .تيطس  ١۴ : ٢می گويد که
عيسی گروهی را جستجو می کند که ”غيور در اعمال نيکو باشند“.
عيسی می گويد”:همچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نيکوی
شما را ديده پدر شما را که در آسمان است تمجيد نمايند)“.متی ( ١۶ :۵
او همينطور با تعجيلی بر آن افزوده می گويد ” :مادامی که روز است مرا
بايد به کارهای فرستندۀ خود مشغول باشم .شب می آيد که کسی نمی تواند
کاری کند) “ .يوحنا  ( ۴ :٩و سرانجام کتابمقدس در آخرين فصل خود به
جرت من با
سخنان مسيح اشاره کرده می گويد” :اينک بزودی می آيم و ا ُ َ
من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم)“.مکاشفه(١٢ : ٢٢
از اين آيه چنين به نظر می رسد که درواقع خدا به اعمال شما توجه
خاصی دارد .او می خواهد که شما به نحوی عمل کنيد که جﻼل را به او
بدهيد ،تا او بتواند در زمان بازگشتش شما را پاداش بدهد.
شايد شما از خود بپرسيد که چگونه موضوع پاداش در مقولۀ فيض می
گنجد؟ باستثناء معدودی از ميسحيان ،سايرين ِابا دارند از اينکه به
موضوع تعليم کتابمقدس دربارۀ پاداش بپردازند ،هر چند که در کتابمقدس
به َک ّرات به آن اشاره شده است .شايد مفصل ترين آنرا در نوشته های
پولس در ١قرنتيان باب  ٣بتوان يافت ،جاييکه پولس از اعمال ما می گويد
که از طريق آتش ،آزموده خواهند شد و اعمالی که بتوانند از آتش بيرون
بيايند پاداش خواهند يافت.
در اين نوشته ،موضوعات اساسی چندی قابل توجه اند .اول اينکه عمل
هر شخﺺ آشکار خواهد شد ” .کار هر کس آشکار خواهد شد زيرا که
آن روز آن را ظاهر خواهد نمود چونکه آن ،به آتش به ظهور خواهد
رسيد و خود آتش ،عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است“.
) ١قرنتيان (٣:١٣پس در حقيقت تفتيش بسيار دقيقی از عمل هر شخصی
به عمل خواهد آمد .هر کدام از ما برای اعمال خود به خدا جواب خواهيم
داد و کيفيت اعمال ،با آتش سنجيده خواهد شد .شايد نمونۀ خداوند ما
عيسای مسيح اين متن را روشن تر بسازد .به ما گفته شده است که
”عيسی در مقابل بيت المال نشسته نظاره می کرد که مردم به چه وضع،
پول در بيت المال می اندازند…) “.مرقس ( ۴١ :١٢درست برخﻼف
يک خادم معمولی قرن جديد که وقتی مردم هدايای کامﻼ" شخصی خود را
در جعبۀ هدايا می گذارند نگاهشان را برمی گردانند .خداوند ما عيسی نه
فقط تَعَ ّمدا" خود هديه را مشاهده نمود بلکه آنچه را نيزکه درماوراء آن
نهفته داشت ،از آنجمله نيّت و چگونگی عمل را .عيسی توجه داشت به
اينکه ”…بسياری دولتمندان بسيار می انداختند .آنگاه بيوه زنی فقير آمده
دوفلس که يک ربع باشد انداخت)“.مرقس ۴١ :١٢و ( ۴٢مسيح نمونه ای
از ارزيابی شخصی را به ما می دهد که هر کدام از ما روزی با آن مواجه
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خواهيم شد .تصور کنيد که آتش ،ريخته شده و بدنبال آن دود برآمده است
تا آشکار سازد آنچه را که از هديۀ دولتمندان و نيز آن بيوه زن باقی مانده
است .دولتمندان اَجر خويش را در شدت زبانه های آتش از دست دادند در
حاليکه بيوه زن ،تحسين و احترام را از مسيح دريافت کرد” .اگر کار
کسی که بر آن گذارده باشد بماند اجر خواهد يافت و اگر عمل کسی
سوخته شود زيان بدو وارد آيد هرچند خود نجات يابد اما چنانکه از ميان
آتش١) “ .قرنتيان ١۴ : ٣و( ١۵
جرازدست دادن چيزی روبرو شده ايد؟ پولس
آيا شما هرگز با تجربۀ زَ ِ
اين را کامﻼ" روشن می سازد که همۀ ما با اين امکان مواجه هستيم .با
اين وجود او مواظب است که اضافه کند ،ما خودمان نجات خواهيم يافت
برای اينکه ما البته توسط فيض نجات يافته ايم .پس ما بطور کامل توسط
فيض خدا پذيرفته شده ايم ا ّما اعمال ما بطور دقيق تفتيش خواهند شد تا
معلوم شود که آيا ازآتش امتحان گذشته ايم.

تحسين هر شخص از جانب خدا خواهد بود.

پاسخ وواکنش پولس در مورد تفتيش دقيق خدا در آينده چيست؟ او به ما
صوری و ظاهری
می گويد که به خاطر داوری آينده ،ما بايد از داوری ُ
يکديگر اجتناب کنيم .او به خوانندگان خود می گويد” :ا ّما به جهت من
کمتر چيزی است که از شما و يا از يوم بشر حکم کرده شوم.
)١قرنتيان (٣ :۴او به اين واقعيت ،کامﻼ" واقف است که خداوند می آيد
و”خفايای ظلمت را روشن خواهد کرد و نيّتهای دلها را به ظهور خواهد
آورد ،آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بود١)“.قرنتيان ( ۵ : ۴روزی
هرکدام از ما با امتحان تفتيش کننده ای مواجه خواهيم شد .در آن زمان
چيزهای نهفته از تاريکی به روشنايی آورده خواهند شد و نيتهای دل شما
درمﻸ عام ،مکشوف خواهند گرديد .خدا نه فقط به اعمال کرده شدۀ شما
عﻼقهمند است ،بلکه با شدت بسيار معطوف نيت های شما برای انجام
دادن آنها نيز می باشد .آتش ،خالﺺ بودن نيتهای شما را آزمايش خواهد
کرد .پس پشت خود را به اعمال ُمرده برگردانيد .آنها قادر نخواهند بود
آتش امتحان را تحمل کنند .خدا نه فقط می خواهد که شما او را خدمت
کنيد بلکه انتظار دارد که شما آنها را با نيّتی درست ،انجام بدهيد .کليسای
اَ◌َ فَسس توسط عيسای خداوند متهم شده بود که محبت نخستين خود را از
دست داده است و فقط فعاليت می کند .او ايشان را به بسته شدن کليسا و
انتقال شمعدان آنها ،اخطار می دهد) .مکاشفه۴ : ٢و ( ۵مسيح نمی تواند
روزمرۀ راکد را تحمل کند .کليسای
بيرون گرايی محض و کارهای
ّ
ﻻؤدکيه نيز به همين نحو متهم به ولرم بودن گرديد) .مکاشفه١۵ : ٣و(١۶
حال که از حقيقت اعمال مرده که چون زباله هايی در صحنه بوده اند
ُمط◌ّ ِلع گشته آنها را به دور انداخته ايد ،از خود بپرسيد که چگونه می
توانم خدای زنده را خدمت کنم؟ به عنوان نکتۀ آغاز ،موضوع پاداش را
بی اهميت ندانيد .بسياری از مسيحيان  ،خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه
دعای سنت ايگناتيوس را می پذيرند که می گويد :ما بدون چشمداشتی به
پاداش عمل می کنيم ،مگر اين پاداش ،که داريم ارادۀخدا را انجام می
دهيم ،و به نحوی نسبت به کل مطلب پاداش بی تفاوت می مانيم .دعای
اين قدّيس ما را وامی دارد که باور کنيم که ما نبايد هيچگونه توجهی به
موضوع پاداش داشته باشيم و به اين گونه ما توانسته ايم به اخﻼقيات
برتری راه پيدا کنيم .اما کتابمقدس با آمدن پر جﻼل نجات دهنده ای که
مشتاق است کسانی را که بطور مقبولی او را خدمت کرده اند در پاداش
خود سهيم سازد ،پايان می يابد .کداميک از ما به خداوند جﻼل ،خواهد
مشوش
گفت که مطلوب به نظر نمی رسد که ما خود را با موضوع پاداش ّ
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بسازيم زيرا که ما به اخﻼقيات برتری دست يافته ايم .خود من شخصا"
داوطلب به انجام دادن چنين کاری نيستم .اگر مسيح طرفدار دادن پاداش
است و من نيستم ،حدس بزنيد کداميک از ما در اشتباه است.
اخيرا"رفتار نوگرايانه ای پديدار شده است که اهميت فرد و مسؤليت
شخصی را به تحليل برده است .برای مثال در خاتمۀ جلسۀ کليسايی
زمانيکه از افرادی که خدمت کرده اند تقدير به عمل می آيد در جواب
شنيده می شود که ”اين من نبودم بلکه اين خداوند بود “.اينطور به نظر
می رسد که کسی پرسيده باشد چه کسی اين اشتباه را در طی اجرای
پرستش مرتکب شد ؟ يا اينکه اينقدرها هم خوب نبود! در احتراز کردن
ازغرور و تکبر ،مردم وسوسه می شوند تا بی نامی را اختيار کنند.
من بارها واعظينی را شنيده ام که قبل از جلسه با يک گروه شماسان
بسيار خوش نيّت اينطور دعا کرده اند که ”خداوندا امروز تو واعظ را
پنهان کن .ما می خواهيم که فقط عيسی را ببينم “.واعظی که دوست من
بود اينطور گفت :اگر دفعۀ ديگر اين موضوع برای من اتفاق افتاد ،جلسه
را با دعا شروع خواهم کرد و بعد خودم را در زير منبر پنهان خواهم
کرد ،تا ببينم تاچه حد بدون من جلسه خوب خواهد بود! جديدا"جمله ای
که بطور روزافزونی بسيارمعروف گشته است ،اين است که خدا بدنبال
يک ارتش بدون چهره است که اشاره ای تلويحی است به اينکه خدا ارزش
فراوانی به بی نامی قائل است .ولی حقيقت اين است که خدا هر چهره
وهر فردی را که خوانده است ،دوست دارد .ما بی نام و يا غير مسؤل
نيستيم .خدا هر فردی را دوست دارد و به همين دليل است که کتابمقدس
انباشته از صفحاتی است که پُر از نامهای تقريبا" غير قابل تلفظ می باشد.
اگر خدا فقط ارتش بی چهره ای را می خواهد پس بايد ما را از کلنجار
رفتن با تلفظ نامهای بی انتها نجات می داد .هر فردی برای او اهميت
دارد و هر شخﺺ ،دقيقا" نسبت به او جوابگوست.
پس بنابرين از اهميتی حائز برخوردار است که شما از ارزش دعوت خود
برای خدمت خدای زنده واقف باشيد ،البته با علم به اينکه شما بطور کامل
و با همۀ جزئيات ،برای همۀ کارهايی که انجام داده ايد او را جوابگو
خواهيد بود.
پس خاطر جمع بداريد که کوشش شما کوشش محبت است و عمل شما
عمل ايمان .اگر نيّات و انگيزه های شما کمتر از خلوص باشد ،در عين
حال که نجات خواهيد يافت ،اعمال شما سوخته شده از ُخسران و زيان
رنج خواهيد برد .،چنانکه پولس در ١قرنتيان ١۵ : ٣اضافه می کند،
نجات شما هيچ ارتباطی به اعمال شما ندارد بلکه شما با فيض و از طريق
ايمان نجات يافته ايد  .اما بنا به گفتۀ ترجمۀ  NIVکتابقدس ،شما احساس
خواهيد کرد که گويا ”گريخته از ميان آتش ايد “.ولی نجات را يافته ايد.

طﻼ يا کاه
تصور کنيد که خانمی از کليسا ياگروه خانگی شما به بيمارستان برده شده
است .شما متوجه می شويد که او به زودی مرخﺺ خواهد شد ،ولی هنوز
شما فرصت نکرده ايد که او را مﻼقات کنيد .ناگهان به خود می گوييد که
”من هنوز اين شخﺺ را مﻼقات نکرده ام “ .پس خودتان را ُملزَ م می
بينيد که رفته از او ديدن کنيد .اين موضوع از اهميت بسياری برخوردار
است که در انجام هيچ عملی شتاب نکنيد بلکه اول موضوع را با خدا در
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ميان بگذاريد .اجازه بدهيد پيشنهاد کنم که نبايد در انجام چيزی شتاب کنيد
باﻻخﺺ وقتی که به خودتان می گوييد” :من ملزم به انجام اين کار
هستم “.ولی در مثال ذکر شده بجای هر تصميمی اگر اول همه چيز را به
خدا تسليم می کرديد او به شما می گفت که زندگی شما به حد کافی پُر
هست .شايد کارهای ناتمام بسياری چون مسائل مربوط به شوهر و
فرزندانتان داريد که قبﻼ" نسبت به آنها متعهد شده ايد .شايد خدا به شما
می گفت که هيچ لزومی ندارد که شما اين شخﺺ را مﻼقات کنيد بلکه
حتی ﻻزم است که استراحت کنيد و به خود سخت نگيريد و بياد داشته
باشيد که رابطۀ شما با خدا ،هيچ گونه بستگی ای به ميزان عملکرد شما
ندارد.
شما ممکن بود حتی جوابهای ديگری نيز از خداوند دريافت می کرديد.
شايد او اين را حقيقت به شما آشکار می کرد که اين احتياجات شخﺺ
مشوش کرده بود بلکه شما نگران اين بوديد که
مذکور نبود که فکر شما را ّ
اگر او را در بيمارستان مﻼقات نمی کرديد ،او چگونه دربارۀ شما فکر
می کرد .باﻻخره او بزودی از بيمارستان مرخﺺ می شد و شما او را
جايی مﻼقات می کرديد .آيا او می توانست شما را چون سابق بپذيرد؟
شايد مسيح به شما خاطرنشان می کرد که شما اصوﻻ" هيچ توجهی به
صه ها و واهمه های اين
خود آن شخﺺ نداشتيد .شما اصﻼ" دربارۀ غ ّ
شخﺺ فکر نمی کرديد بلکه بيشتر نگران شهرت و آبروی خودتان بوديد.
شايد خدا به شما می گفت که در واقع او نسبت به شخﺺ مورد نظر
رحمت و شفقت خاصی دارد .اين شخﺺ درمورد عمل جراحی قريب
الوقوع خودش ترس و دلهرۀ بسيار دارد و احتياج دارد که محبتی خاص،
به او ابراز شود .پس مسيح به دنبال مجرای ارتباطی بود که توسط آن
مهربانی و محبت خود را به او و به آن بخش بيمارستان که او در آن
بستری بود معطوف بکند.
اگر چنين است پس توبه کنيد و بخشش او را بطلبيد و از خدا بخواهيد که
بتوانيد مقداری از شفقت او را به اين شخﺺ حمل کنيد و در حين مﻼقات
نيز حضور او با شما باشد .آيا اين محبت خدا است که با شما وارد آن
بخش بيمارستان می شود يا شما فقط وظيفۀ اخﻼقی خود را داريد انجام می
دهيد .مطمﺌن باشيد که اين شخﺺ بيمار ،تفاوت را احساس خواهد کرد و
شما نيز عمل ت ُهی و بی ثمر را تشخيﺺ خواهيد داد .در ضمن فرشتگان
نيز نگاه کرده خواهند دانست که اين عمل ،آتش امتحان را نخواهد توانست
تح ّمل کند .در نتيجه نيّت دل شما آشکار شده از رنج ُخسران و ضرر ملول
گشته پاداشی نيز دريافت نخواهيد کرد.
زمانيکه ما صادقانه خدای زنده را خدمت می کنيم ارادۀ خدا بجا آورده می
ی را مرغوب دل خود يافتم
شود .خدا در مورد داود گفت ”که داود بن يس ّ
که به تمامی ارادۀ من عمل خواهد کرد) “.اعمال  (٢٢: ١٣در آخر عمر
خود ،داود اين شهادت را کسب کرد که”داود در زمان خود ارادۀ خدا را
عمل کرده بود) “.اعمال  (٣۶ : ١٣او هيچ اشتياقی به اعمال ُمرده يا
وظايف راکد نداشت بلکه غيور بود تا ارادۀ خدا را بجا آورد درنتيجه
منظور و هدف خدا توسط او به انجام رسيد .مسيح در حدود پايان خدمت
خويش چنين گفت ”:من برروی زمين تو را جﻼل داده ام و کاری را که
به من سپردی تا بکنم ،به کمال رسانيدم)“.يوحنا (۴ : ١٧ما خدا را برای
انجام دادن کارهايی که به ما سپرده است جﻼل می دهيم ،نه بيش نه کم.
اين نياز به داشتن رابطه با خدا دارد .عيسی فقط آنچه را که پدر به او
گفت باز گو کرد و آنچه را که پدر نشان داد ،انجام داد.
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در واقع اگر از عيسی ِس ّر◌ّ ش را می پرسيديد ،در جواب می گفت” :من
غذايی دارم که بخورم و شما آنرا نمی دانيد “.وسپس اضافه می کرد:
”خوراک من آن است که خواهش فرستندۀ خود را به عمل آورم و کار او
را به انجام رسانم “.يوحنا٣۵ ،۴:٣۴
عيسی کامﻼ" با سپردن خويش به ارادۀ پدر ،تغذيه و ارضاء می گرديد و
کامﻼ" مجذوب انجام دادن وظايف داده شده از جانب خدا بود .سعی کنيد
روش زندگی ای را اتخاذ کنيد که در آن خدا را خوشنود بسازيد و تمييز
دهيد که او از شما چه می خواهد که انجام بدهيد تا با ايمان ،شادی و
محبت ،شما بتوانيد ” کارهای نيکويی را که خدا قبل مهيا نمود تا در آنها
سلوک نماييم“.بجا بياوريد) .افسسيان (١٠ : ٢
شائول پادشاه در اواخر عمر خويش چنين می گويد”:اينک احمقانه رفتار
نمودم و بسيار گمراه شدم ١) “.سموئيل  ( ٢١ : ٢۶درحاليکه پولس
رسول )شائولی ديگر( در خاتمۀ زندگی خود اعترافی ديگر داشت” :.به
جنگ نيکو جنگ کرده ام و دورۀ خود را به کمال رسانيده ايمان خود را
محفوظ داشته ام .بعد از اين تاج عدالت برای من حاضر شده است که
خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد٢) “.تيموتائوس ٧ : ۴
و ( ٨چه تضادی! مردی به نام شائول زندگی خود را در نااميدی به پايان
می برد و شائولی ديگر زندگی خويش را با شادی و با انتظار داشتن
دريافت پاداش و تاج از خداوند خود مسيح ،به پايان می بُرد.
بگذاريد شما را برانگيزانم به اينکه سعی کنيد در حاليکه از فيض خدا لذت
می بريد بهترين را که برا ی شما مهيا کرده است نيز از دست ندهيد ،بلکه
در وجدان روشن شادی کرده در حاليکه منتظر پاداش خود هستيد ،خداوند
را با خوشحالی خدمت نماييد.

فصل هفتم
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من چه کرده ام که ُمستحقّ چﻨين موهبتی باشم؟
فيض خدا گاهی ما را به شگفتی وا می دارد زيرا که او در
س ّر محبت خود انسانهای نادان ،زبون ،محقّر و ﺣتی
آنهايی را که هيچ شمرده می شوند ،برگزيده است .او
نمی خواهد شما اعتماد خويش را بر ارزش های خود
سﻨد او را در نشاندادن
بﻨهيد بلکه جﻼل بدهيد پيشدانی و پَ َ
فيض خويش به آنانی که از قبل برگزيد تا برکت بدهد.
در اين فصل ما ياد آور خواهيم شد که از راه های نامعمول
و ﺣتی باور نکردنی ،خداوند نه فقط آنانی را که
نيکوهستﻨد ،بلکه نيز آنانی که نامقبول و ناخواسته اند
برکت می دهد.
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فصل هفتم
من چه کرده ام که مستحق چﻨين موهبتی باشم؟
ممکن است شما فيلم ”اشکها و لبخندها“ را بياد داشته باشيد که
در آن ،در يک لحظۀ شا ِد توأم با قدردانی ،جولی ا َندرو به خود
می گويد که ”من حتما" کار خوبی انجام داده ام “.او نمی تواند
تصور کند که چرا همه چيز بر وفق ُمراد او گرديده است .شايد
دليل ﻻيق بودن او ،در دوران جوانی يا کودکی او نهفته باشد.
اين طرز تفکر در ميان مردم نا متداول نيست .يک احساس
درونی نياز به ”بازی عادﻻنه“ بنظر می رسد اين را طلب کند
ّ
مستحق هستيد دريافت می کنيد) .خﻼيق
که شما آنچه را که
هرچه ﻻيق( فيض در تضاد مطلق با اين گفته قرار دارد و می
گويد” :من نه فقط شما را از فکرکردن به آنچه شما استحقاق
داريد آزاد می کنم بلکه به جای آن به شما رحمت فراوان،
مهربانی ،وفاداری نهفته در عهد ،لطف و نيز برکات بی پايان
ديگری که برتر از تصورات شماست ،به شما می بخشم “.فيض
بطور ساده و زيبايی در اين سرودۀ جودی پروئت بيان گرديده
است:
فيض خدا ،بر حيات من قرار گرفته است
بر من وابسته نيست،
ّ
مستحق آنم.
ونه به آنچه که کرده ام و يا

بلکه تحفه ای از رحمت خداست
که به من عطا شده است،
بخاطر محبتش ،محبتش بر من.
محبتی که بی انتهاست و ناپايدار ،نامحدود است و
ناسزاوار.

)(Copyright©1990JudyPruett/Kingsway’sThankyou Music

فيض خدا فهم و درک ما را به مبارزه می طلبد پس به خود می گوييم
که چرا در نظرش التفات يافته ايم؟ چرا او خود را به يک محبت
ﻻيتناهی متعهد ساخته است؟ توضيحی که در اينمورد به بنی اسرائيل
داده شد يک چيستان بود تا توضيح” :خدا دل خود را به شما نبست و
شما را برنگزيد از اين سبب که از ساير قومها کثيرتر بوديد ،زيرا که
شما از همۀ قومها قليل تر بوديد .ليکن از اين جهت که خداوند شما
سم خود را که برای پدران شما
را دوست می داشت و می خواست قَ َ
خورده بود بجاآورد .پس خداوند شما را با دست قوی بيرون آورد و
از خانۀ بندگی ،از دست فرعون پادشاه مصر فديه داد) “.تثنيه :٧
٧و (٨پس خدا ،فقط به دليل اينکه شما را دوست داشت ،محبت خود
را بر شما قرار داد!
(Eugene H Peterson,The Message:The Biblein Contemporary
)Language, Nav:ress,2002

خدا بنی اسرائيل را برگزيد ”تا از جميع قومهايی که بر روی زمين
اند قوم مخصوص برای خود او باشد) “.تثنيه ٧:٧و” (٨آنها خزينۀ
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خاص او بودند “.يا بطوريکه يوجين اَ ِ◌چ پيترسون
می گويد”او بخاطر محبت بی ريای خود ،آنرا عمل کرد“ .

)(Eugene H Peterson

(Eugene H Peterson, The Message: The Bibe in Contemporary Language,
Nav Press, 2002).

”يهوه خدايت تو را برگزيده است تا از جميع قومهايی که بر روی
زمين اند قوم مخصوص برای خود او باشی.اسرائيل را درميان
تمامی اقوامی که بر روی زمين بودند به عنوان ملک خاص خود
خاص او بودند) “ .جملۀ
برگزيد) “ .تثنيه  (۶ : ٧ايشان ”خزينۀ
ّ
معترضۀ نويسنده( او از ايشان خوشنود بوده ايشان را گرامی داشت،
چنانکه با هر فرزند برگزيده ای چنين عمل می کند .خدا باعهدی پُر
محبت به ايشان دل سپرد .او ايشان را ممتاز نموده غيورانه چشم بر
ايشان داشت .آنها فخر و شادی ويژۀ او بودند .بسيار دشوار است
درک شدّت محبت خدا نسبت به آنانی که او خود را به ايشان متعهد
می سازد .اين يکی از اسرار خداوند است که نمی توان آنرا تجزيه و
تحليل کرد ولی می توان از آن لذت برده آن را تجليل نمود ،که خدا
شما را دوست دارد فقط به اين دليل که می خواهدشما رادوست داشته
باشد.
دليل زير و رو شدن زندگی ابراهيم واينکه او پدر همۀ آنانی که
ايمان دارند گرديد ،اين نبود که او شخﺺ بسيار منحصر به فردی بود
بلکه علت اين بود که خدا بر آن شد تا لطفش را شامل حال او بسازد.
لطف خدا به اين معنی نبود که زندگی ابراهيم می رفت به بستری از
گل مبدّل گردد .زندگی او بسيار هم آسان نبود .از ابتدا تا به انتهای
آن ،او مورد امتحان و آزمايش بود ،ولی بطور شگفت انگيزی نيز
مورد لطف بوده ،دوست خدا ناميده شد بود.
در نسل بعد از ابراهيم ،فيض خدا بيشتر بطور مخصوص بر يعقوب
قرار گرفت تا برادر همزادش عيسو ،ولی آن به اين دليل نبود که
يعقوب استحقاق بيشتری داشت .چنانکه پولس نيز آنرا چنين بيان می
کند ”زيرا هنگامی که هنوز تولد نيافته بودند و عملی نيک يا بد
)روميان  (١١ : ٩هرگاه زندگی عيسو را بارديگر با
نکرده…“
زندگی يعقوب مقايسه کنيد ،شايد تعجب کنيد از اينکه کداميک مورد
لطف قرار گرفته است .زندگی عيسو ،يک زندگی بی دغدغه و
کامياب بود در حاليکه زندگی يعقوب به داشتن امتحانات متداوم
توصيف گرديده است .او می بايست از خانه بگريزد و درمورد ُمزد
و انتخاب همسر ،توسط عموی خويش فريب بخورد .در اواخر عمر
خود  ،فرزند دلبند خويش يوسف را برای مدتی از دست داد وبه نظر
می رسيد که حتی داشت فرزند ديگرش بنيامين را نيز از دست می
داد و به اين نحو دل شکستگی ،دل شکستگی ديگری را به دنبال
داشت ولی با اين وجود در طول زندگی خود ،ميل ورغبت سيری
ناپذيری نسبت به مشارکت با خدا را بدست آورده بود و نيز برکت
يافته بود به اينکه نامش تغيير بيابد .فريبکاری که نامش به اسرائيل،
شاهزاده با خدا ،تبديل يافته بود .او مﻼقاتهای ماوراءالطبيعی شگفت
انگيزی را تجربه کرده وعده های عظيمی را دريافت نمود .با وجود
ريخته شدن از ظرفی به ظرف ديگر)سمبلی از سرگردانی بر روی
زمين .مترجم(  ،واضح است که او شخﺺ مورد لطف بود .بعنوان
يک مرد سالخورده در حاليکه به عصای خود تکيه کرده بود فرعون
صرانه خواست که او را برکت بدهد .شايستگی
به او نزديک شده ُم ّ
و اعتبار روحانی او بر پادشاه مصر بديهی بود و آفرينندۀ عالم نيز
عنوان خدای ”اسرائيل“ را به خود پذيرفت.
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در نسل بعدی لطف خدا بطور مخصوص بر يوسف قرار گرفت .او
توسط خدا انتخاب شده بود تا فيض مخصوصی از جانب خدا دريافت
کند .بار ديگر مشاهده می کنيم که داشتن نیا برکت به معنی داشتن
يک گذرگاه تضمين شدۀ عاری از مشکﻼت نبود ،بلکه برعکس
زندگی او آنچنانکه پيداست با رشک و حسد مردم ،ظلم و جور ،شأن
و وقار مجروح شده  ،شهوت کی جانبه ،و خشم و بی عدالتی ،شکل
گرفت .چون کاﻻی آب آورده دستخوش تﻼطم رودخانۀ خروشان
گرديده خويشتن را بدور از خانه ،دراندرون يک زندان بيگانه ،افتاده
و فراموش شده می يابد.
در کمال شگفتی او هنوز هم مورد فيض عجيب خدا قرار داشت .او
از طريق آزمايشات سخت بود که تقويت گرديد تا به مرتبۀ کمال
تعيين شده از خدا ،به عنوان حاکم بر سرزمين مصر و نجات دهندۀ
اسرائيل از قحط ،دست يافت  .او به فيض خوانده شده بود و با فيض
نيز تا به انتها حمايت گرديد.

انتخاب خدا

شايد دعوت و برگزيدگی داود بطور شگفت انگيزی ،بيشتر از هر
شخصيت ديگر عهد عتيق ،فيض خدا را آشکار بسازد .سموئيل،
بارزترين مرد خدا در نسل خويش ،به منزل يسّی آمد تا او و پسرانش
را مﻼقات کرده جانشينی برای شائول به عنوان پادشاه آينده انتخاب
کند ،اما داود حتی به اين َمح ِفل دعوت نشده بود.

دعوت داود ،انتخاب غيرمنتظرۀ خدا را بهتر نمايان می سازد و نيز
نشان می دهد که چگونه آنچه که کامﻼ" بعيد به نظر می رسد ،می
تواند مورد فيض خدا واقع گردد.

”زيرا ای برادران دعوت خود را مﻼحظه نماييد که بسياری به َح َسب جسم
حکيم نيستند و بسياری توانا نِی و بسياری شريف نِی .بلکه خدا ُج ّهال جهان
را برگزيد تا ُحکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان
را رسوا سازد ،و خسيسان دنيا و محقّران را خدا برگزيد ،بلکه نيستيها را تا
هستيها را باطل گرداند تا هيچ بشری در حضور او فخر نکند١)“.قرنيتان
( ٢٩ -٢۶ :١
تصميمات خدا ما را شگفت زده می کنند .فيض او تحليلهای منطقی و
سفَهای جهان را برگزيده
حدسيّات ما را به ناباوری وا می دارند .خداوند ُ
است تا ُحکما را خجل بسازد .عقﻼی امروز توجهی به َسفيهان و نادانان
ندارند .مسؤلين صنايع و پيشه وران نيز به جستجوی اشخاص جاهل و ابله
نمی باشند بلکه از حکيمان متأثرند .ولی پولس رسول می فرمايد…” :که
بسياری به َح َسب جسم حکيم نيستند ١ )“.قرنتيان ( ٢۶ : ١

اگر خدا ُج ّهال را برمی گزيند پس ما نبايد به اين زودی خود را از رده
خارج کنيم .بسياری از مسيحيان بخاطرکمبودهای فکری خود می نالند.
چون زيرک و باهوش نيستند خويشتن را فاقد صﻼحيت می اِنگارند ولی
پولس کامﻼ" خﻼف اين را می گويد .او به ما می گويد که حکمت اين دنيا
جهالت خدايی است که برعليه آن ،اعﻼم جنگ داده است .که” :حکمت
ُحکما را باطل سازم و فهم فهيمان را نابود گردانم ١)“.قرنتيان (١٩ : ١
هوشمندان و زيرکان مستعدند که حماقت انجيل را ردّ کنند .آنها به سختی
می توانند نظرات هوشمندانۀ خود را مطيع کﻼم خدا بگردانند و در نظر
ايشان پيغامی که صليب ،مرکز آن می باشد کامﻼ" بی ربط قلمداد می شود،

52

53
حال آنانيکه خود را فروتن ساخته انجيل را می پذيرند ،پی می برند به اينکه
صليب ،حکمت خدا می باشد.
فيض از امور روزم ّره فراتر رفته ،به ما می آموزد که مردمی که
طبيعتا"هوشمندند تمايلی به داشتن زندگی مسيحی ندارند .هرگاه نادانان
ترجيح داده شده اند پس عکس العمل ما چه خواهد بود؟ اگر شما درزمرۀ
معدود کسانی هستيد که هوشمند بوده ولی برگزيده شده ايد عميقا"
سپاسگزار بوده به هيچ وجه بر عقل خود تکيه نکنيد بلکه ديدها و نظرهای
خود را به خدا تسليم کنيد .برحذر باشيد ازاينکه مبادا ديگران را به قبول
افکار خود واداريد و يا اينکه ناديده بگيريد آنانی را که به ظاهر ناآگاه و
تحصيﻼت اندکی دارند .بياد بياوريد که خدا اين امور را از دانايان و
خردمندان پنهان داشته آنها را به کودکان مکشوف می کند).متی ( ٢۵ : ١١
تقرب بجوييد ،خدايی که می پذيرد
بنابرين سعی کنيد که چون کودکی به خدا ّ
که چنين کودکان به کمک نيازمندند.
اگر شما برعکس ،در زمرۀ کسانی باشيد که هميشه بصيرت و مهارت های
ت کامﻼ"
هوشمندانۀ خود را دست کم گرفته ايد ،پس بياييد اين ملکو ِ
معکوس را تجليل کنيد ،پس ديگر لزومی ندارد که خودتان را تحقير نکنيد.
ک◌ّ د باشيد ،عقايدی که در واقع می بايست
شايد شما فاقد عقايد ونظرات مؤ ّ
به دور افکنده شوند ،پس با سادگی ايمان بسوی مسيح بياييد .بگذاريد که او
آموزگار شما بشود  ،بگذاريد که روح القدس شما را هدايت کند و حقيقت را
از خود خدا بياموزيد ،عملی که با مهارتهای فکری قابل قياس نيست بلکه آن
در رفتار و اطاعت ريشه دارد ” .ترس خدا آغاز حکمت است) “.امثال
 ( ٧ : ١چنانکه ِد ِرک کيدنر اين آيه را تفسير کرده در جمله ای پُر از ديد و
بصيرت درونی می گويد” :دانش در پُری خود رابطه ای است که به
مکاشفه ای درونی وابسته است و از شخصيت قابل تفکيک نيست “.کتاب
امثال به ما می گويد که”:حکمت در بيرون ندا می دهد و در شوارع عام
آواز خود را بلند می کند) “.امثال ( ٢٠ : ١خداوند از ما می خواهد که
”حکيم در شوارع عام“ )حکمت عملی( باشيم .چنانکه ِد ِرک کيدنر باز می
روزمرۀ زندگی مناسب است نه برای مسائل
گويد” :حکمت ،برای مسائل
ّ
برگزيدۀ تحقيقی(Derek Kidner,Proverbs, IVP,1972 )“.
”خدا ُج ّهال جهان را برگزيد تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را
برگزيد تا توانايان را رسوا سازد ١) “.قرنتيان  ( ٢٧ : ١مسيحيان بسياری
هستند که بر کمبودهای ظاهری خود دلسوزی می کنند و چه بسيار آرزو
می کنند که ايکاش کاردان تر و قدرتمند تر می بودند و با ترس و واهمه به
دليل علم بر بی کفايتی شخصی خود ،خويشتن را برای ملکوت خدا نيز
ناکافی و بی صﻼحيت می انگارند .به عنوان يک مسيحی بايد اعتراف کرد
که ديدن نجات مردم بظاهر قوی و برجسته ما را بسيار تحت تأثير قرار می
دهد .ما هميشه انتظار داريم که ايمان آوردن شخصيت های بارز در زمينۀ
موسيقی ،ورزش و يا رسانه های گروهی تأثير شگرفی بر مردم بگذارد.
متأسفانه رهبران مسيحی نيز در دادن موقعيت ابراز وجود به اينگونه
اشخاص شتابزده اند و فراموش می کنند با اينکه ايشان در نظر دنيا
پُراهميت و قابل توجهند ،ا ّما هنوز احتياج دارند که در خدا ريشه بدوانند.
تعجيل در انتقال دادن مقام و رتبۀ رفيع به ايشان در محدودۀ مسيحيت ،اغلب
باعث جدا شدن آنها از کليسا می شود .خدا برخﻼف ما از جذابيت انسانی
خشنود نيست و خود را نيز ُملزم نمی داند که بر آن صحه بگذارد.

بر جسم اعتمادی نيست.

برنامۀ خدا برای اشخاص قوی اينست که اول ايشان را زبون بسازد
تا بتواند آنها را در آينده بکار ِب َبرد .موسی نمونۀ بارزی در اينمورد
است .ما او را چون مرد جوانی می بينيم که در تمامی حکمت مصر
تعليم يافته و شخصی قادر در قول و فعل توصيف شده است.
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شخصی که فِطرتا" رهبر زاده شده بود اولين کوشش اش برای کمک
به بنی اسرائيل به شکست منجرمی شود و همين سبب می شود که به
بيابان بگريزد .پس از چهل سال بيهودگی ،خدا او را بازدعوت می
کند که در بزرگترين ظهور قدرت الهی که جهان به خود ديده است،
سخن گوی او باشد .اما واکنش موسی چه بود؟ او راضی به انجام
عذر خواسته ادعا نمود که قادر به سخن گفتن نيست.
اينکار نبود ،پس ُ
همۀ توانايی ذاتی او از بين رفته بود .اين مرد مقتدر سابق ،اکنون
بحد کافی زبون شده بود تا بتواند برای مقابله با فرعون ،وسيله ای در
دست خدا باشد ،بحدی زبون که بداند شکافتن دريای سرخ مشکل
خداست نه او .مردم مقتدر می توانند چيزهای بسياری به اجرا
درآورند ،اما بتدريج به انتهای کاردانی خود می رسند .برخی اوقات
ضربۀ سنگينی بر ايشان وارد می آيد وقتی که ناگهان پی می برند به
اينکه آنچه که مورد احتياج است در خود ندارند .مردم ضعيف می
بايست به خدا توکل کنند .آنها از ابتدا می دانند که آنچه را که ﻻزم
است در خود ندارند اما فيض خدا می تواند آنها را کفايت کند.
هرگاه خدا ضعيفان را انتخاب می کند ديگر بر ضعفهای خود اشک
َمريز بلکه فيض خدا را تجليل کن در اينکه تو را برگزيده و باور کن
که فيضش را برای آيندۀ تو فراهم خواهد ساخت ،با توجه به اينکه
قدرت او در ضعف تو کامل خواهد شد .باور کن که ضعف ،خود
مزيّت بزرگی است و کمک بزرگی است که زندگی خود را از ابتدا
بر بنياد درستی بنا کنی.
پطرس با اطميان به قدرت خود ،فخر کرد بر اينکه هرگز در مورد
مسيح قصور نخواهد ورزيد ،حتی اگر ديگران بکنند .شکست خورد
کنندۀ او نوشته شد تا همه آنرا بخوانند و همچنين دعوت نو شدۀ او
توسط نجات دهندۀ فيض بخش نيز ثبت گرديد ،خداوندی که پيرو
زبون شدۀ خود را بلند می کند و بطور تازه ای به مأموريت می
گمارد .او اکنون به حد کافی در نظر خود زبون گشته بود تا بتواند
در روز پنطيکاست سخن گوی خدا گردد.
می
چنانکه ما به خواندن فهرست پولس رسول ادامه می دهيم ،در
يابيم که ”بسياری توانا نيستند و بسياری شريف نيستند “.و در می
يابيم که در مقابل ،خدا اش خاص پست و بی نام و نشان را ترجيح می
دهد .بسياری مردم به سوابق خانوادگی و به پيوستن خود به اشخاص
ممتاز اهميت فراوانی قائلند و می خواهند با مردم نيک و مقامات واﻻ
آمد و رفت کنند ،ولی فقط تعداد معدودی از اين مردم شريف توسط
خدا انتخاب گرديده اند .خدا اشخاص پست را برمی گزيند ،کسانی را
که کس ديگری مايل نيست با ايشان دربياميزد .يهوديان از باجگيران
)وصول کنندگان ماليات( روبرمی گردانيدند اما عيسی ايشان را
جستجو کرده ،پيدا می کرد.
ممکن است شما از سوابق خانوادگی خود احساس خجالت کرده فکر
کنيد که در زمينۀ نامساعدی پرورش يافته ايد ،پس سعی می کنيد تا
از نردبان ترقی صعود کرده گذشتۀ خود را پنهان کنيد .پس از اين
هويت خويش را در چيز
خطر آگاه باشيد که مبادا آسايش خاطر و ّ
ديگری سوای محبت مسيح نسبت به شما و اينکه او شما را برای
خويشتن برگزيده است ،بيابيد.
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ّ
محق◌ّ ران را برگزيده است“ در
فهرست پولس با گفتن اينکه ”خدا
پلۀ مارپيچی خود حتی بيشتر نزول می کند .برخی از ما حتی به
نظر خود حقير هستيم تا بماند در نظر ديگران ،و اميد خود را از
دست داده ايم .شايد نيز اين احساس را داريد که مورد استفاده قرار
گرفته و سپس به زباله افکنده شده ايد و ديگر به هيچ وجه ارزشی به
خود قائل نيستيد .درست مثل کاﻻيی که مورد استفاده قرار گرفته و
زمانش بسر رسيده باشد.

تفسيری ،کلمۀ ُم َح ّق◌ّ ر را ”صريحا" خفيف قلمداد شده“ تعبير می
کند .همين کلمه در انجيل لوقا ٢٣:١١نيز باز مورد استفاده قرار می
گيرد” :پس لشکريان خود او را افتضاح نموده استهزاء کردند“.
ايشان به عيسی چون ابله نظر کرده ،استهزاء نموده مصلوبش کردند.
چنانکه دی ای کارسون می گويد:

ت هوش وذکاوت
جائيکه مردان و زنان متکبّر و مفتخر ،قدر ِ
خويش را نمايان می سازند ،خدا بی آﻻيشان را برمی گزيند،
جائيکه دولتمندان يکديگر را با دارايی خويش می سنجند ،خدا
فقيران را برمی گزيند ،و جائيکه رهبران خود محور ،در طمع
وآرزوی قدرتند ،خدا هيچ اِنگاشته شدگان را برمی گزيند… .
نجات هديۀ رايگان خداست که با مرگ مفتضحانۀ پسرش ،استوار
گرديده است .اين مرگ زشت و کريه ،عمل فاتحانۀ خداست و در
واقع خشن ترين و مقتدرانه ترين عمل اوست .عملی که همۀ
ادعاهای بشر را خفيف ساخته ،بيهوده می اِنگارد .نجات و
رستگاری خدا از فيض او تراوش کرده توسط اشخاصی که به او
اعتماد می کنند دريافت می شود ،نه توسط اشخاصی که
نيکو،ثروتمند و کسانی که مقتدرند(DA Carson, Thr cross and Christian .

)inistry, Baker, 1993

آنچه که هيچ شمرده می شود.
باﻻخره به پايان فهرست پولس می رسيم” .او نيستيها را برگزيد– “.
مردمی که کامﻼ" ناديده شمرده می شوند ودر تفکر هيچ کس جای
سم کنيد.
خاصی ندارند .شما نمی توانيد چيزی را کمتر از ”هيچ“ ُمج ّ
شايد اين دقيقا" چيزی باشد که شما احساس می کنيد .شما به کليسا
می آييد و می بينيد که همه ،دوستان و گروهی را دارند که به آنها
بپيوندند ،ولی شما ُمنزَ وی گشته ترس داريد از اينکه به گروهی ُمل َحق
شويد .به خود می گوييد” :هيچ کس واقعا" نمی خواهد با من صحبت
کند .خجالت آور است که در اينجا به ايستم “.وقتی شما خود را در
چنين روحيه ای می يابيد در مقابل شيطان بسيار ضربه پذير بنظر
می آييد مخصوصا" وقتی که او با گفتن اينکه شما به هيچ شمرده می
شويد و اميدی بر شما نيست ،بر وضعيت نامساعدتان می افزايد .پس
چرا به خود زحمت می دهيد که به کليسا بياييد چون کسی متوجه
حضور شما نخواهد بود.
کشف شگفت انگيز داود اين بود که اگرچه پدرش او را نديده ِانگاشته
بود ،خدا برای او نقشۀ عظيم تری داشت .سموئيل ،رهبر بزرگ
ملی ،يسّی و خوانواده اش را برای تقديم قربانی دعوت می کند .چه
افتخارعظيمی! اگر شخصيت بارزی چون يسّی می خواست از من
و خانواده ام ديدن کند حتما" سعی می کردم که همۀ افراد خانواده در
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اين ديدار حضور داشته باشند اما داود تنها گذاشته شده بود انگار که
اصﻼ" وجود نداشت .شايد پدر جسمانی شما نيز نسبت به شما هميشه
بی تفاوت بوده ويا اينکه برای مدت بسيار طوﻻنی مردود ومطرود
مردم بوده ايد.
شايد يسّی که به  ٧پسر خود فخر می کرد اين دليل را داشت که ٧
عدد کاملی بود در حاليکه داود فرزند هشتم شمرده می شد .بنابرين
او کنار گذاشته شده و ناخواسته بشمار آمده ،واگذاشته شده بود تا از
گوسفندان نگهداری کند .شايد شما نيز واداشته شده ايد که احساس
ناخواسته بودن بکنيد .من زمانی می بايست افرادی را شبانی می
کردم که نه تنها توسط والدينشان گفته شده بودند که کودکان ناخواسته
بودند بلکه با تولد ناخواستۀ خودشان نيز زندگی والدين خود را از هم
پاشيده بودند .برخی از ايشان تنفر و مردود بودن از جانب خانواده
را از همان سنين کودکی تجربه کرده بودند و هميشه اين احساس را
در خود داشتند که وجودشان نتيجه ای ناخوشايند بوده ،فکر می کردند
که هيچ چيزقابلی نداشتند که عرضه بکنند.
سموئيل چنانکه صف پسران يسّی را از ابتدا تا به انتها يکی پس از
ديگری می پيمود ،می دانست که هيچ کدام از ايشان ُمنتَخَ ب خداوند
نبود .پس مبهوتانه پرسيد که آيا فرزند ديگری نيز هست و در
شگفتی همگان او کسی را برگزيد که ” نبود “ کسی را که گويی
يسّی از بودنش آگاه نبود .خدا اصوﻻ" کسانی را برمی گزيند که گويا
وجود ندارند.
سالها بعد ،داود اشتياق داشت که خانۀ خدا را بنا کند .ناتان نبی او را
تشويق کرد که اين کار را انجام بدهد ولی بزودی خداوند فکر نبی را
اصﻼح نمود و به جای آن داود را از نقشه ها واهداف خود آگاه
ساخت که:
”من تو را از چراگاه ،از عقب گوسفندان گرفتم تا پيشوای قوم من اسرائيل
باشی .و هر جايی که می رفتی من با تو می بودم و جميع دشمنانت را از
حضور تو ُمنقَطع ساختم و برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر
زمينند پيدا کردم .و به جهت قوم خود اسرائيل مکانی تعيين کردم و ايشان
تحرک نشوند و
را َغرس نمودم تا در مکان خويش ساکن شده باز ُم ّ
شريران ،ديگر ايشان را مثل سابق ذليل نسازند و مثل روزهايی که داوران
را بر قوم خود اسرائيل تعيين نموده بودم ،و تو را از جميع دشمنانت آرامی
دادم و خداوند تو را خبر می دهد که خداوند برای تو خانه ای بنا خواهد
نمود زيرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابيد و
صلب تو بيرون آيد بعد از تو استوار خواهم ساخت و
ذريّت تو را که از ُ
سلطنت او را پايدار خواهم نمود .او برای اسم من خانه ای بنا خواهد نمود
و کرسی سلطنت او را تا به ابد پايدار خواهم ساخت .من او را پدر خواهم
بود و او مرا پسر خواهد بود و اگرگناه ورزد او را با عصای مردمان و به
تازيانه های بنی آدم تأديب خواهم نمود و ليکن رحمت من از او دور نخواهد
شد به طوری که آن را از شائول دور کردم که او را از حضور تو ردّ
ساختم .و خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پايدار خواهد شد و
کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند ٢) “.سموئيل ( ١۶ – ٨ : ٧
داود هيجان زده از فيضی که در تمامی روزهای زندگيش بدنبال داشت ،به
حيرت نشست .در واقع خداوند نَفسش را بند آورده بود ،پس در جواب فقط
اين سؤال را داشت که بگويد” :آيا اين عادت هميشگی توست که با بنی آدم
چنين عمل کنی؟“ ) ٢سموئيل ( ١٩ : ٧
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ّ
مستحق محبت خدا باشيد.
شايد شما در شگفت باشيد از اينکه چه کرده ايد که
چگونه است که خدا چنين لطف عظيمی را شامل شما کرده است .اين پُری
کامل فيض است که شما را به حيرت واداشته و با تمام انتظارات شما
درتناقض می باشد .اين فيض ،شما را جستجو کرده ،شما را يافته ،محبتش
را بر شما می ريزد .شما هيچ کاری نکرده و اصوﻻ" نمی توانيد انجام
بدهيد تا آن را بدست آوريدِ .س ّر فيض او در پيشدانی او نهفته است .پس
بسادگی آنرا پذيرفته تجليلش کنيد و از آن لذت برده چون شخصی که از
الطاف و سرچشمۀ محبت سرشار خداوند بهره مند گرديده است ،زندگی
کنيد.

فصل هشتم

به فيض خدا آنچه هستم ،هستم.
فيض ،فقط بخشيده شدن را مهيا نمی کﻨد بلکه به شماهويّت کامﻼ"
جديدی نيز بخشيده شما را به محدودۀ خدمت و داشتن هدايای
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روﺣانی می خواند .مسؤليّت ما فقط اين است که مطمئن گرديم که
فيض رايگان ،تلف نشده باشد.
اين ِ

در اين فصل ما تﻨها هديۀ داشتن يک هويّت جديد در خدا را تجليل
نمی کﻨيم بلکه به دام هايی نيز اشاره خواهيم کرد که بايد از آنها
اﺣتراز نمود تا هدايای داده شده از جانب خدا ،به َﺣدَرنروند.

فصل هشتم
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به فيض خدا آنچه هستم ،هستم.

وقتی موسی در بوتۀ مشتعل با خدا روبرو گرديد ،از او پرسيد ”به ايشان بگويم چه
ناملوث و واحد
کسی مرا فرستاده است؟“ خدايی که علّت العلل ،نامخلوق ،ﻻيتغيّر،
ّ
است چنين پاسخ می دهد” :هستم آنکه هستم “.يکی از مهمترين سؤاﻻت فلسفی که
مردم از خود می پرسند اين است که ”من که هستم؟“ بسياری قبل از اينکه به مسيح
ايمان بياورند به دنبال پاسخ اين سؤال هستند و برخی حتّ ◌ّ ی زمانی نيز که مسيحی
گشته اند هنوز اين سؤال را در فکر خود دارند .در حقيقت نيز اين گفته تفکری
اساسی بشمار می رود .پاسخ پولس به آن ،خود گفتاری است بسيار شگفت انگيز” .به
فيض خدا آنچه هستم ،هستم) ١ “.قرنتيان  ( ١٠ : ١۵فيض ،به او آرامش و امنيّت
ﻻزم را در مورد هويّتش به او بخشيده بود.
در اوايل زندگی پولس ،او خود را بسيار متفاوت می ديد .برای مثال در فيلپيان باب ٣
توضيح می دهد که او قبﻼ"چگونه شخصی بوده است” :روز هشتم مختون شده و از
قبيلۀ اسرائيل ،از سبط بنيامين ،عبرانی ای از عبرانيان ،از جهت شريعت فريسی ،از
ت شريعت ،بی عيب) .فيلپيان ۵ : ٣
جهت غيرت جفاکننده بر کليسا ،از جهت عدال ِ
و (۶او کسی نبود که به دنبال پاسخ سؤال مذکور بگردد .در واقع او هويّت و پيشينۀ
ضر غماﻻئيل که احتماﻻ" يکی از معلمان
خود را کامﻼ" می شناخت .او در َمح َ
يهودی درجه اول زمان خويش بود ،تعليم يافته بود و به همين دليل می توانست افتخار
کند به اينکه از معاصرين خويش برتر بود.
اما پولس گناه بسيار هولناکی نيز در زندگی خود مرتکب شده بود .او کليسای مسيح
را جفا رسانيده بود .زمانيکه استيفان ،جوان شريفی که پُر از روح القدس ،حکمت و
قدرت بود سنگسار می گشت ،پولس اين واقعه را نظارت می کرد .مطمﺌنّا" زمانيکه
خداوند در موقع تبديل روحانی پولس به او گفت که”:تو را بر ميخ ها)مهميزها( لگد
زدن دشوار است)“.اعمال  (١۴ُ: ٢۶پولس مطمﺌنا" می خواست احساس گناه مداوم
خويش را منکوب سازد .شايد آسيب پذيربودن او ريشه در خاطرۀ همان روز داشته
باشد .استيفان با شأن و احترام شگفت انگيزی جان سپرد ،چنانکه صورتش چون
روی فرشته ای درخشان بود .شايد اين تصوير بطور ماندگاری بر وجدان او نقش
بسته بود.

فيض و هويّت
چه قدرتمند است فيضی که قادر است يک قاتل وشريعت گرای تلخ را به گونه ای آزاد
کند که بتواند بگويد” :به فيض خدا آنچه هستم ،هستم “.فيض ،نه تنها بخشيده شدن
رابرای او مهيا ساخته بود بلکه هويّت جديدی را نيز به او بخشيده بود .او ديگر
شخصيتی جديد وخلقتی تازه بود .برخی اوقات مردم به خود می گويند که هرگز قادر
نيستند خود را بخاطر کاری که انجام داده اند ببخشند .برای مثال فکر می کنند که
زندگی شخصی را نابود کرده اند و يا دل والدين خود را شکسته اند و به اين طريق
هميشه خود را در قيد خاطرۀ گناهان خود می يابند.
اگر شما نيز اين موضوع را داريد تجربه می کنيد شايد نه فقط به بخشش احتياج داريد
بلکه محتاج هويّتی جديد نيز هستيد که خدا قادر است آنرا بطور رايگان به شما ببخشد.
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هيچ ارزيابی ای از زندگی شما ،قادر نيست با سنجش و ارزيابی خدا برابری کند.
چنانکه پولس می گويد” :پس اگر کسی در مسيح باشد خلقت تازه ای است ،چيزهای
کهنه درگذشت اينک همه چيز تازه شده است ٢) “.قرنتيان  ( ١٧ : ۵پس هرگز با
چنين فيضی مقاومت نکنيد زيرا ارزيابی خدا از زندگی شما بسيار ُم َوثّق می باشد.
پولس چون اين موضوع را باور داشت ،توانست زندگی گذشتۀ خود را پشت سر
بگذارد.
خدا به ابراهيم که معنی اسمش ”پدر ُمتَعال“ است گفت” :تو ابراهيم خوانده خواهی
شد که به معنی”پدر ا ّمتهای بسيار“است .ابراهيم به خدا ايمان آورد و درنتيجه
صاحب هويّتی جديد گرديد .خدا به يعقوب نيز اسم جديد اسرائيل را بخشيد .او انسان
دَ َغل کاری چون يعقوب را گرفته نام ”شاهزادۀ خدا“ را به او داد .هرگاه خدا هويّت
تازه ای به شما می دهد آنرا بپذيريد .خدا جدعون را نيز ”مرد زورآور شجاع“ ناميد،
درست زمانيکه او ترسان به غاری پناه برده بود .و بايد گفت که ارزيابی خدا بر
ديدی که جدعون از خود داشت غلبه يافته بود .هرگاه خدا شما را زورآور خطاب
می کند آنرا باور کنيد” .به فيض خدا آنچه هستم ،هستم“.

فيض و خدمت

در متن ذکر شده از پولس ،او نه تنها به موضوع هويّت خود درمسيح اشاره می کند
بلکه در مورد خدمت خويش به عنوان يک رسول نيز صحبت می کند .فيض نه تنها
او را نجات داد بلکه او را نيز به خدمت فراخواند .او در روميان  ۵ : ١می گويد”:که
به او ،فيض رسالت را يافتيم )“.او فيض و خدمت رسول بودن را از خدا دريافت
نمود (.و دوباره در  ١قرنتيان  ١٠ : ٣چنين می گويد”:به َح َسب فيض خدا به من عطا
شد که چون معمار دانا بنياد نهادم…“ باز در افسسيان  ٨: ٣می گويد” :اين فيض به
من عطا شد …تا به دولت بی قياس مسيح بشارت دهم “.او همۀ عملکرد را چون هديۀ
فيض می بيند.
همۀ ما رسول نيستيم اما نعمتهای مختلفی داريم که به حسب فيض به ما داده شده اند.
)روميان  ١ ( ۶ : ١٢پطرس  ١٠ : ۴به ما چنين می گويد” :و هر يک به حسب
نعمتی که يافته باشد يکديگر را در آن خدمت نمايد ،مثل وکﻼ ِء ِ◌ امين فيض گوناگون
خدا “.هدايای فيض توسط خدا در کليسا توزيع گرديده اند و هرکدام ازما اين وظيفه را
برعهده داريم که بر هدايايی که دريافت کرده ايم ،نظارت کنيم .ما اين امتياز شادی
بخش را يافته ايم که اين هدايا را برای بهبودی بدن مسيح )کليسا( بکار ببريم.

هدايای داده شده از جانب خدا ،برای گرفتن اَجر و پاداش نيستند و حتی دليلی برای
قدوسيّت ويا بلوغ روحانی نمی باشند .حتّی نبايد باور کرد که فقط به کسانی داده شده
اند که مسيحيان پيشرفته در ايمان بوده اند تا بتوانند تصويب خدا را در مورد پيشرفت
روحانی خود نمودار سازند .در اينصورت کليسای قرنتيان می بايست کامﻼ" فاقد اين
علی رغم نابالغ
هدايای روحانی می بود درحاليکه پولس در رسالۀ خود می گويد آنها َ
و نفسانی بودن خود ،از نظر هدايای روحانی هيچ کمی نداشتند .چنانکه دی ای
کارسون می گويد” :ايشان بطور اسفناک و غيرقابل قبولی از نظر روحانی نابالغ
بودند(D A Carson, The Cross and Christian Ministry, Baker, 1993) .
هدايای روحانی کامﻼ" رايگان هستند و بر بنياد فيض داده شده اند .اگر شما در مسيح
هستيد عدالت او نه تنها شما را نجات داده است بلکه شما را نيز ُمستعد ساخته است تا
بتوانيد هدايای شگفت انگيز روح القدس را دريافت کنيد.

فيض او بر من ،باطل نبود.
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با دريافت فيض ،پولس غيور گشت تا ثابت کند که فيض خدا در او باطل نبود.
واکنشهای گوناگونی می توانند فيض خدا را باطل سازند .يکی از آنها اين است که ما
اين فيض را دريافت نمی کنيم زيرا آنرا باور نداريم .وقتی خدا موسی را خواند،
جواب او اين بود که او نمی تواند وظيفۀ خواسته شده را به انجام برساند و قادر به
صحبت کردن با فرعون نيست .زمانيکه شما قادر نيستيد باور کنيد که خدا می تواند
شما را بکارببرد ،فيض خدا را به تأخير می اندازيد .جدعون نيز در ابتدا می ناليد از
اينکه در خانۀ پدرش کمترين محسوب می شد و به نظر او به همين دليل خدا نمی
توانست او را بکار ببرد .پس او در اين خطر بود که فيض داده شده را باطل بسازد.
برحذر باشيد از اينکه مبادا با سؤالی چون” :من کيستم که بتوانم اين کار را به انجام
برسانم؟“ در خطر از دست دادن فيض باشيد .پولس می گويد گاهی پا ) که عضوی
از بدن ماست (.فکر می کند فاقد صﻼحيت است فقط بخاطر اينکه دست نيست،
بنابرين عضوی از بدن نمی باشد ،يا اينکه گوش تأسف می خورد از اينکه چرا چشم
نيست ) .به  ١قرنتيان  ١۶ : ١٢رجوع کنيد (.پس باحذر باشيد از اينکه مبادا فکر
کنيد که چون شما به اندازه شخﺺ ديگری برجسته و واﻻ نمی باشيد پس فيض خدا از
طريق شما عمل نمی کند.

فيض حيرت آور خدا را به فيضی بی ارزش تبديل نکنيد.
دام ديگری که بايد از آن احتراز کرد ،بی تفاوتی و گرفتن ُم َج ّوز برای داشتن زندگی
ﻻاُبالی می باشد که دقيقا" بايد از آن پرهيز نمود .من با بی اهميت شمردن فيض می
توانم آن را باطل بسازم .پولس غﻼطيان را هشدار می دهد به اينکه” :زيرا که شما
ای برادران به آزادی خوانده شده ايد ،اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم نگردانيد
بلکه به محبت ،يکديگر را خدمت کنيد)“.غﻼطيان  (١٣ : ۵پطرس نيز چنين می
گويد ” :چون آزادگان عمل کنيد ،اما نه مثل آنانيکه آزادی خود را پوشش شرارت می
سازند بلکه چون بندگان خدا١)“.پطرس  ( ١۶ : ٢يهودا آيۀ  ۴از اشخاص بی دينی
صحبت می کند که فيض خدای ما را به فجور تبديل نموده اند .پس فيض حيرت آور
خدا را به فيضی بی ارزش تبديل نکنيد .اين گفتار و کردار را در پيش نگيريد که:
مهم نيست ،خدا هميشه مرا می بخشد و فيض او همه چيز را می پوشاند پس من می
توانم هر چه می خواهم انجام بدهم .اينگونه رفتار ،فيض خدا را باطل می سازد.
پولس اينرا می گويد” :همه چيز برای من جايز است لکن هرچيز مفيد نيست .همه
چيز بر من رواست لکن نمی گذارم که چيزی بر من تسلط يابد ١)“.قرنتيان ( ١٢ : ۶
پولس در آزادی تازه يافتۀ خود از بند محدوديت های شريعت ،وجد می کند اما اِبا می
کند از اينکه بخواهد دوباره به اسارت گناه درآيد.

در بند شريعت گرايی گرفتار نشويد.

موضوع ديگری که می تواند فيض خدا را باطل بسازد همانا شريعت گرايی می باشد.
غﻼطيان ،تولد تازه را داشتند و نيز فَ َوران و ريزش روح القدس را در طی خدمت
پولس ،تجربه کرده بودند .او در وحشت افتاد وقتی دريافت که ايشان دوباره بسوی
شريعت بازگشته بودند .گويا برخی مسيحيان يهودی نژاد به کليسای غﻼطيه آمده با
سبّت و ختنه و قوانين مربوط به
اين تعليم که اگر بخواهند مقبول خدا گردند می بايست َ
شوش
خوراک را اجرا کنند ،مسيحيانی را که پيشتر بت پرست بودند َمرعوب و ُم ّ
ساخته بودند .اين موضوع خشم پولس را برانگيخته بود چنانکه در غﻼطيان : ٢
٢١می گويد” :من فيض خدا را باطل نمی سازم زيرا اگر عدالت به شريعت می بود
هرآينه مسيح عبث ُمرد “.با قبول شريعت ونيز در تﻼش برای مقبول ساختن خود
درنظر خدا ،ايشان داشتند فيض خدا را باطل می ساختند” .همۀ شما که از شريعت
عادل می شويد ،از مسيح باطل و از فيض ساقط گشته ايد)“.غﻼطيان ( ۴ : ۵
شناخت صحيح اصطﻼح ”ازفيض ساقط شدن“ برای پولس از اهميت بنيادينی
برخوردار بود.
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از تعاليم غلط برحذر باشيد.
خطر چهارم ،لغزيدن در اشتباهات الهيّاتی می باشد .پولس می گويد که به اورشليم
رفته آنانی را که پيش از او شاگرد مسيح بودند از آنچه تعليم می داد ُم ّ
طلع ساخت تا
مبادا عبث دويده باشد) .به غﻼطيان  ٢ : ٢رجوع کنيد (.با وجود اينکه او شخصا" از
خود مسيح مأموريت يافته بود ،ترجيح داد تعليم خود را با پطرس ،يعقوب و يوحنا که
قبل از او به مسيح ايمان آورده بودند در ميان بگذارد تا مطمﺌن شود که عبث نمی دود
و با وجود اينکه غيور بود نمی خواست از مسير صحيح خارج گردد .شما می توانيد
مشتاق باشيد ولی در عين حال اشتباه کنيد .پولس ،يهوديان معاصر خويش را چنين
توصيف می کند ،که غيور می باشند ا ّما نه از روی شناخت .بنابرين تمامی توانايی
ايشان برای هيچ ،بکار برده شده بود .مردم می توانند همۀ کوشش و از خود گذشتگی
خود را برای چيزی بکار ببرند که باطل بودن آن بسيار ُم َحقّق و آشکاراست .شما
می توانيد تع ّهد آتشينی نسبت به يک تعليم غلط و يا يک مذهب ُمرده داشته باشيد .پس
هشيارباشيد .بسيار اسفناک خواهد بود ببينيم نوايمانی که نيکو آغاز کرده است ،در
مسيحی يک
تأکيد به تعليم خاصی بلعيده شود و همۀ زندگی خود را به عنوان يک
ِ
بُعدی بسر ببرد.

تﻼش سخت ،فيض را نفی نمی کند.

در آخر پولس می گويد” فيض او که برمن بود باطل نگشت بلکه بيش از همۀ ايشان
سستی و
َمشقّت کشيدم “.سخت کار کردن ،با فيض منافات ندارد بلکه در واقع اين ُ
تنبلی است که وسيله ای می گردد تا فيض را باطل بسازد .پولس هيچ اِبايی نداشت از
اينکه در مورد کار و کوشش سخت خود سخن بگويد .او آنها را چون رقيبانی برای
فيض خدا نمی اِنگاشت بلکه براحتی در مورد محنتها ،تﻼشها ،زحمات” ،درشکسته
کشتی شدنها“ ،ضربت خوردنها و سفرهای ُمداوم خود سخن می گفت .اگر شما بطور
کامل در فيض ريشه دوانيده ايد ،به هيچ وجه از تﻼش و کوشش سخت واهمه نخواهيد
داشت .پولس با اينکه در فيض استوار بود در آتش غيرت نيز شعله ور بود.

ليکن نه من بعد از اين.

پس از افتخار به کارهای دشوار گذشته ،پولس ناگهان اضافه می کند ”اينک نه من بعد
از اين“ و همينجاست که اين سؤال معما گونه آغاز می گردد .پولس آيا اين تو بودی
که سخت کار می کردی يا کس ديگری بود؟ و جواب اين است :من سخت کار کردم
ولی اين فيض خدا بود که در من عمل نمود.
ما چگونه اين موضوع را درک می کنيم؟ شايد بهتر باشد با توضيح اينکه چه چيزی
مورد نظر ما نيست ،بحث خود را آغاز کنيم .منظور ما اين نيست که او می گويد:
”من فيض را دريافت کرده ام “.چنانکه گويی اين عمل در گذشته اتفاق افتاده است و
در نتيجه خدا را شکر می کنم برای اينکه با وجود اينکه در گذشته ،گناهکار ،شريعت
گرا و قاتل مسيحيان بودم ولی فيض را بدست آوردم” .خداوندا ترا شکر می کنم .چه
بخشش عظيمی! پس اکنون برای ابراز تشکر بخاطر فيضی که در گذشته دريافت
کرده بودم ،حتی سخت تر از ديگران کار خواهم کرد “.اين چيزی نيست که پولس می
گويد .سخت کار کردن او نتيجۀ احساس مديون بودن او به خدا نيست .او حتی سخت
کار نمی کرد که تشکرات خود را برای دريافت فيض ابراز کند.
فيضی که مرا نجات بخشيد وعطای خدمت را به من داد درست همان فيضی است که
مرا در آينده نيز همراهی خواهد کرد .ما در همه وقت با فيض زندگی کرده و با فيض
خدمت می کنيم .منظور پولس حتی اين نيست که بگويد پس از تحمل رنج و سختی
توسط فيض ،شما نفسی تازه کرده دوباره به قعر سختی و کوشش ها فرو
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خواهيدرفت .پس در اين ميان شما فقط قدری بيشتر فيض دريافت کرده ايد .فراموش
نکنيد که ما در واقع با فيض زنده هستيم .فيض با ما عمل می کند .فيض يار و رفيق
ماست .گاهی اوقات احساس می کنيد که گويا حتی اصﻼ" کاری انجام نمی دهيد چون
اين فيض است که از طريق شما عمل می کند.
فيض خدا ،از طريق رفتار و کردار است که با ما عمل می کند .جری بريجس
) (Jerry Bridgesمی گويد ”حتی بدترين روزهای شما هرگز به اين حدّ بد نيستند که
بدور از دسترس فيض خدا باشند و روزهای خوب شما نيزهرگز آنقدر خوب نيستند که
شما ديگر نيازی به فيض خدا نداشته باشيد.
) (Jerry Bridges, The Disipline of Grace, NavPress, 1994پس با فروتن ماندن ،ما
می بايست احتياج خود را به فيض هميشه بپذيريم .منظور ما اين نيست که خدا را
شکر کرده بگوييم اين فيض بود که ما را به اينجا رسانيد .حاﻻ ديگر بستگی به
خودمان دارد .پولس اعﻼم می کند که آموخته است که در هر موقعيتی خشنود و قانع
باشد .او می دانست چگونه با نداری ُمدارا کرده و نيز چگونه در ُمکنت و دارايی
سر را بخوبی آموخته است) .به فيلپيان ١١ : ۴رجوع
رفتار کند .او می گويد که اين ّ
قوت هر چيز را دارم در مسيح )در فيض مسيح( که
کنيد (.و چنين ادامه می دهدّ ” :
مرا تقويت می بخشد “.گاهی ما اين آيه را چنان نقل قول کرده و درآن به گونه ای
تفکر می کنيم که گويا ادعای اين را داريم که با توسّل به اين آيه قادر به انجام هرچه
که برای آن دعا می کنيم ،هستيم” .در مسيح قادر به انجام هر کاری هستم!“اما متن
اصلی سخنان پولس در فيلپيان درمورد اين است که او يادگرفته است که به آنچه دارد
خشنود و قانع باشد .او آموخته است که چگونه خود را با موقعيتها تطبيق بدهد .برای
مثال او قادر بود هرکاری انجام بدهد تا بتواند خدمت خود را در مشکﻼت حفظ کند.
اين گفته درمورد خدمتی نيست که با قدرتی ُمهيّج توأم باشد ،بلکه دربارۀ ت َنِشهای
کارهای روزانه می باشد .شما چطور؟ آيا آموخته ايد که خشنود و قانع باشيد؟ آيا می
روزمره ای چون بردن فرزندان خود به مدرسه ويا تهيّۀ غذا و
توانيد از عهدۀ امور
ّ
پوشاک برای آنها با درآمد کم ،بَرآييد .با والدين بيمار ،فشارهای روزافزون کار و يا
همسايۀ گستاخ خود چگونه برخورد می کنيد؟

اميد خود را از دست ندهيد.
گاهی اوقات ما در آزمايشات ،وسوسه می شويم که فيض را کنار بگذاريم .پولس با
گفتن اينکه ” برای اين امور کيست که کافی باشد؟“ او ما را با ِش ِ ّمه ای از
ناسازگاريهايی که با آنها مواجه بود ،آشنا می سازد ٢) .قرنتيان  ( ١۶ : ٢ولی
درضمن پاسخی نيز برای اين سؤال می يابد” .ا ّما کفايت ما از خداست که او ما را هم
کفايت داد ٢)“.قرنتيان ۵ : ٣و( ۶
در٢قرنتيان١۶:۴پولس می گويد” :از اين جهت خسته خاطر نمی شويم “.همچنين می
افزايد”:بلکه هرچند انسانيّت ظاهری ما فانی می شود ليکن باطن ،روزبروز تازه می
گردد “.اين روشی است که فيض به آن عمل می کند .پولس گاهی اوقات بی نهايت
آزمايش می شد چنانکه خودش می گويد” :ما بی نهايت و فوق از طاقت بار کشيديم،
بحدّی که از جان هم مأيوس شديم .لکن در خود فتوای موت داشتيم تا بر خود ت َو ّکل
نکنيم بلکه بر خدا که مردگان را برمی خيزاند ٢ )“.قرنتيان
 ( ٨-٩ :١گاهی اوقات اين گفته دقيقا" احساس ما را نيز بيان می کند .اين فقط در
صدق نمی کند بلکه می تواند گويای حال هر ايمانداری باشد.
مورد شاگردان مسيح ِ
ايمانداری که می خواهد تجارت خود را اداره کند ،يا فرزندان خود را تربيت کند ،با
همکارانی نامناسب کار کند ،در حاليکه ناعادﻻنه ُمتّهم شده است رفتار خداپسندانه از
خود نشان بدهد ،و يا حتی زمانيکه با مشکﻼت بی اهميت تری دست بگريبان است.
وقتی شما احساس می کنيد که هيچ چيز نداريد که ارائه بدهيد ،فيض بناگاه پديدار می
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شود .اين من نيستم بلکه فيض خداست که حتی در فشارهای سخت در من عمل می
کند.
گاهی اوقات پولس با فشارهای بسيار سخت مواجه بود .او در  ٢قرنتيان ٩ : ١٢
وقتی برای خاری در جسم دعا می کند تا برداشته شود ،آيه بطور غير قابل پيش بينی
قوت من در ضعف کامل
ای چنين ادامه می يابد” :فيض من تو را کافی است ،زيرا ّ
قوت مسيح
تا
نمود
خواهم
می گردد .پس به شادی بسيار از ضعفهای خود بيشتر فخر
ّ
در من ساکن شود “.ما نمی دانيم خاری که درجسم پولس بود چه بود ،ا ّما وقتی می
گويد که ”من سه بار دعا کردم “.نشان می دهد که او دربارۀ امر مهمی دارد صحبت
می کند که در سه مورد مختلف برای آن دعا شده است .من در کتابمقدس خودم زير
آيۀ ”و او به من گفت “ را خط کشيده ام زيرا دريافته ام که ما فقط به اين احتياج
نداريم که بطور عقيدتی بدانيم که فيض خدا برای ما کافی است بلکه می بايست
نزديکی حضور او و تَ َجلّی محبتش را که فيض را بيان می کند ،تجربه کنيم .وقتی
صدای او را می شنويم و لمس تازگی بخش او را دريافت می کنيم ،هرچيز ديگری در
جای صحيح خود قرار می گيرد .بدرستی که فيض او ما را کافی است.
با نوشتن رسالۀ فيلپيان از زندان ،بنظر می رسد که پولس غرق در شادی می باشد.
اين امر سبب می شود که به سختی بتوانيم موقعيتهای طاقت فرسای او را تجسّم کنيم و
نيز زندانی بودن او را ،که او را در بين مرگ و زندگی ُمعلّق نگهداشته بود .با وجود
اينکه انتظار می رفت کشته شود ،فقط يک چيز او رامطمﺌن می ساخت” .ليکن اگر
زيستن درجسم همان ثمر کار من است) “...فيلپيان  ( ٢٢:١او می دانست که ممکن
بود کشته شود ا ّما اگر زنده می ماند انتظار داشت ثمر بياورد .چرا او اينگونه در
اطمينان بود؟ زيرا او اين فيض و رسالت را دريافت کرده بود که اطاعت ايمان را به
ا ّمتها برساند) .به روميان  ١ : ۵رجوع کنيد (.امتّها داشتند مطيع ايمان می گشتند و
پولس اطمينان داشت که هرگاه زنده می ماند اين عمل انجام می يافت .او فيض اينرا
يافته بود که اين عمل را امکان پذير بگرداند.
پولس انتظار داشت که زندگی ثمربخشی داشته باشد و ببيند که توسط خدمت رسالتش،
زندگی مردم تبديل می يابد .به همين دليل بود که او هنوز داشت زندگی می کرد .خدا
به پولس ،فيض ثمربخش بودن را عطا کرده بود و او خوب می دانست که اين فيض
نمی رفت که بی فايده گردد .او نيز چون نحميا می گويد” :خدای آسمانها ما را
کامياب خواهد ساخت .پس ما که بندگان او هستيم برخاسته تعمير خواهيم نمود“.
)نحميا( ٢٠ : ٢
به فيض خدا شما آنچه هستيد ،هستيد .اين فيض زورآور ،به شما هويّت بخشيده است
پس نگذاريد که اين فيض در زندگی شما بی فايده گردد.
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فصل نهم
فيض و فرهﻨگ شايع
ازمسيحيان انتظار می رود که ”در دنيا باشﻨد ولی از آن ِ◌ دنيا
نباشﻨد “.اين جمله دقيقا" به چه معﻨی است و فيض چه چيزی را
در مورد ”دنيا دوستی“ به ما می آموزد؟
در اين فصل به بيهودگی مذهب”پيروی قانون محض“ و نقش
ﺣياتی يک وجدان سالم خواهيم پرداخت .همچﻨين خواهيم ديد که
صليب عيسای مسيح ما را از دامهای دنيايی که آيﻨده ای در پيش
ندارد ،می رهاند.
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فصل نهم
فيض و فرهﻨگ شايع
وقتی من تازه به مسيح ايمان آورده بودم اصطﻼح دنيوی )اينجهانی(
بنظرم واژه ای جديد می آمد ،که می بايست آنرا می آموختم.
همچنين به عنوان يک مسيحی از من انتظار می رفت که از ”دنيوی
بودن“ بپرهيزم ،ا ّما ّاول بايد می آموختم که چه چيزی دنيوی
محسوب می شود و چه چيزی دنيوی نيست .ولی با گذشت سالها
دريافتم که اين موضوع هميشه آنقدرها هم واضح و آشکار نيست.
همچنين دانستم که تعريف ومعنی اين واژه در ميان فرهنگ ها و
ملل گوناگون متفاوت است و چون هر روش و اسلوب ديگری می
تواند تبديل و تعديل گردد .آنچه می تواند دنيوی و اينجهانی تلقّی
شود ،چيزی است که توسط فرهنگ کليسايی شما به عنوان منطقۀ
”ورود ممنوع“ شناخته شده است.
زمانيکه در يکی از کشورهای خارجی ﻻزم بود موعظه کنم  ،بايد
ياد می گرفتم که چگونه لباس بپوشم تا مغرور و متکبّر جلوه نکنم.
پس سعی کردم طرز لباس پوشيدن مردان ديگر کليسا را تقليد کنم و
بعد از مدّتی دريافتم که نحوۀ خاصی از لباس پوشيدن وجود داشت
که به هيچ وجه مقبول نبود و حتی ”دنيوی“ تلقّی می شد!
در يک گردهم آيی خاصی که چند هفته ای بطول انجاميد ،متوجه
شدم که همۀ مردانی که در آنجا حاضر بودند مِ ن جمله شخصی که
اين گردهم آيی را اداره می کرد و شبان کليسايی بود ،لباس راحت
پوشيد ه بودند .ا ّما وقتی که يکشنبه فرا رسيد و من حاضر بودم که
به همراه شبان به کليسا بروم ،متوجه شدم که در آن گرمای طاقت
فرسا اين شخﺺ لباس بسيار رسمی پوشيده بود که اصوﻻ"با آن آب
و هوا هماهنگ نبود .نگاه هشدار دهندۀ او چنان مرا ُملزم ساخت که
از او پرسيدم آيا من لباس مناسبی پوشيده ام و در جواب با چهرۀ
عبوسی به من گفت” :من هيچ وقت بدون لباس رسمی درکليسا
موعظه نکرده ام “.پس من با عجله برگشته لباسهای خود را عوض
کردم.
من وقتی تازه ايمان آورده بودم پوشيدن لباس مناسب ،امر بسيار
مهمی محسوب می شد .پوشيدن لباس نامناسب وغير مقبول می
توانست خشم برانگيز باشد و حتّی به عنوان دنيا دوستی منظور
گردد که البته دنيادوستی نيز به منزلۀ نامقدس و دنيوی بودن قلمداد
می شد .من هنوز به ياد دارم زمانی را که مرد جوانی يک آلت
موسيقی به کليسا آورد که تا آن زمان بکار برده نشده بود و عکس
العمل همسر ش ّماس کليسا را که با فرياد معترضانه ای می گفت ”من
به شما اين اجازه را نمی دهم که با اين آلت موسيقی وارد کليسا
بشويد “.و مرد جوان با ترس و شرم فورا" از کار خود منصرف
گشت .برخی آﻻت موسيقی ،دنيوی شمرده می شدند و کليسا نيز
دقيقا" خانۀ خدا بود ،محلی که فقط آهسته صحبت کردن و با نُک پا
راه رفتن رفتاری مقبول شمرده می شد .سکوتی که درآن صدای
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قدم های ش ّماس که نان و آب انگور را در جلسۀ عشاء ربّانی پخش
می کرد به وضوح شنيده می شد .تکان دادن آرام سر و تبسّم مﻼيم
مردانه
پذيرفتنی بود ا ّما صحبت کردن با صدای بلند عملی مت ّ
محسوب می شد .گرفتن کتاب سرود با صدای بسيار مﻼيم تشکر
کردن و نزديک شدن به نيمکت برای زانو زدن و دعا تا جلسه آغاز
گردد و ادامه يابد ،عملی بسيار محترمانه و مقبول بود .اين تازه
درمورد کليسای تعميدی بود تا چه رسد به کليسای اسقفی که کليسايی
تشريفاتی بود و بايد در برابر محراب کليسا حتما" سرخم می شد.
در آغاز زندگی مسيحی خودم ،روزی وقتی که روانۀ کليسا بودم در
راه توقف کردم تا برای دوچرخۀ موتوری خودم بنزين بخرم .يکی
از خانمهای کليسا که داشت از آنجا عبور می کرد ،از من پرسيد که
چکار دارم می کنم ،و من ساده لوحانه جواب دادم که دارم بنزين
می خرم .او با ُ
غ ّرلُند در جواب گفت که آيا نمی دانی امروز روز
خداوند است .من به هيچ وجه نفهميدم که دربارۀ چه چيزی داشت
صحبت می کرد ولی بزودی دريافتم که فهرست طويلی وجود داشت
که نشان بدهد چه اعمالی ،کردنشان در روز يکشنبه برای يک
مسيحی ،نادرست محسوب می شوند.
من جايی خواندم که در سال ١٩۵٠وقتی بيلی گراهام برای
بزرگترين جلسۀ بشارتی خود به انگلستان دعوت شده بود ،برخی از
رهبران مسيحی پی بردند به اينکه همسر بيلی گراهام لوازم آرايش
بکارمی برد وحتّی موهای خود را بطرز امروزی وجديدی کوتاه
می کند .در طی سفر دريايی او به انگلستان ترس و واهمه در دل
مسيحيان ايجاد شد .پس چه تصميمی بايد اتخاذ می شد؟ از قرار
معلوم در آن زمان مسيحيان انگليسی از چنين رفتارهای دنيادوستانه
ای لغزش خورده بودند.
درکليساهای مختلف همچنين درگروه های جديدی که تازه تأسيس
شده بودند ،بر سر اينکه آيا خانمها می توانند ازگوشواره استفاده
کنند يا نه چند دستگی ايجاد شده بود .وقتی من تازه ايمان آورده
بودم رفتن به سينما عملی کامﻼ" دنيوی محسوب می شد .موسيقی
سنّتی قابل قبول بود ولی سبکهای ديگر موسيقی کامﻼ" غير مقبول
بودند .دربرخی کليساها از من انتظار می رفت که مردان و زنان
را با اسمهای شخصی آنها صدا نکنم بلکه کلمۀ خواهر يا برادر را
ضميمۀ اسمشان بکنم .يکبار وقتی که جايی موعظه می کردم ﻻزم
ديدم که عذرخواهی کنم از اينکه کلمۀ خواهر يا برادر را ُمقدّم
براسم مردم نگفته ام چون در واقع عادت به اينکار نداشتم و يا
اصوﻻ" فراموش کرده بودم .من در خانوادۀ خودم با خواهر و
برادرم بزرگ شده بودم ولی هرگز آنها را برادرو خواهر و يا هيچ
لقب ديگری بجز اسمشان نخوانده بودم .يکبار وقتی با يک خانم
هندی صحبت می کردم او مرا با اسم خواند ولی فورا" با احساس
شرمندگی پوزش طلبيد.

قوانين و مقررات مذهبی
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آيا فيض ،بينشی روحانی در مورد اين قوانين مذهبی به ما می دهد؟
چه کسی اين قوانين را طرح می کند؟ آيا آنها ازاهميت فراوانی
برخوردارند؟ چه مقدار دربارۀ آنها بايد بياموزيد ،و يا اينکه
اصوﻻ" می بايست همۀ آنها را فراموش کرده بر شريعت گرايی
خط بطﻼن بکشيد.
پولس اين مطلب را در رسالۀ به روميان عنوان می کند .برخی
معتقدند براينکه اين رساله براينست که چنين مسائل و مشکﻼتی را
حل کند و دو طرف مجادله )مسيحيان يهودی نژاد و ا ّمتها( را به
قبول دوجانبه و اتحاد فرابخواند .بخاطر داشته باشيد که کليسای روم
از ايمانداران يهودی اﻻصل و امتها تشکيل و امتزاج يافته بود و
پولس دريافته بود که استکاک شديدی مابين ايشان بوجود خواهد
آمد .امتهايی که درگذشته نسبت به قانون بی توجه و عاری از
شريعت بودند ،می بايست در مجاورت بسيار نزديکی با مسيحيان
يهودی نژاد بسر می بردند که خدا را با حفظ جزئيات شريعت
سی نسبت به
عبادت می کردند .آنها بﻼترديد با وجدان بسيار حسا ّ
گوشتهايی که خوردنشان در سابق ممنوع بود ،همچنين رفتاربی قيد
نسبت به روز سبّت ،برخورد می کردند .درنتيجه خوردن گوشتی
که قبﻼ" چون قربانی به بتها اِهداء شده بود موضوع بسيار حساسّی
محسوب می گشت.
پس عکس العمل پولس دراينباره چه بود؟ در ابتدا او اين حقيقت را
ی تر از ديگران هستند .کسانی که
دريافت که برخی درايمان قو ّ
ی تر داشتند برای مثال قادر بودند همه چيز بخورند و
ايمانی قو ّ
سست تر داشتند
احساس گناه نيز نکنند ،در حاليکه کسانی که ايمانی ُ
فقط سبزيجات می خوردند) .روميان ١ : ١۴و ( ٢برخی يک روز
را برتر از ساير روزها تصور می کردند در حاليکه ديگران همۀ
روزها را يکسان می ديدند ) .روميان  ( ۵ : ١۴تمايل شديد پولس بر
اين بود که نبايد يکديگر را داوری می کردند بلکه می بايست راهی
را دنبال می کردند که برای صلح و آرامش و بنای متقابل يکديگر
ضعَفا می شدند و
مفيد می بود .آنانيکه قوی تر بودند بايد متح ّمل ُ
فقط خوشی خود را طالب نمی شدند) .روميان ( ١ : ١۵
پيروی و اطاعت از وجدان
در روان انسان ،وجدان از ساختمان بسيار ظريف وحسّاسی تشکيل
يافته است و بيشتر مبتنی بر احساس است تا بُرهان و عقل ،ا ّما بايد
آنرا چون هديه ای از جانب خداوند پذيرفت و اطاعت کرد .هرگاه
چراغ قرمز وجدان چيزی را نشان دهد ﻻزم است که نبايد از آن
عبور کرد .برای مثال هرگاه وجدان بطور ناگهانی شما را آگاه می
کند از اينکه شما هرگز نبايد با دوست خود ستيزه جويی کنيد ،پس
شما نبايد به استدﻻل برآمده ،با آوردن دﻻيل زياد خود را تبرئه کنيد.
اگر وجدان شما ،شما را به درد می آورد پس بدون هيچ گونه
مباحثه ای می بايد آنرا اطاعت کنيد .اگر وجدان شما به شما می
گويد که از دفتر ادارۀ کار چيزی را ندُزديد ،با آن به بحث و جدل
نپردازيد که ”چون فﻼن کسان که مسيحی نيز هستند همين کار را
می کنند پس به همين دليل اينکار می تواند درست باشد “.يک
وجدان فراموش شده و ترک شده بزودی می تواند به يک وجدان
داغ شده مبدّل شود) .وجدانی که ديگر چيزی را احساس نمی کند( و
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اين عملی است بسيار خطرناک که شما را بدون محافظت و آسيب
پذير وامی گذارد تا چون شکسته کشتی گرديد١).تيموتائوس (١٩ :١
گفته شده است که وجدان ،کامﻼ" هم خطا ناپذير نيست .به همين
دليل نياز دارد که مطيع نوشته های کتابمقدس گرديده از کﻼم خدا
تعليم بپذيرد .يک وجدان ممکن است بطور غلط برنامه ريزی
گرديده شما را بسوی بندگی و اسارت رهنمون بسازد .بنابرين
ممکن است که به برنامه ريزی دوباره احتياج داشته باشد تا با
نوشته های کتابمقدس ُمنطبق شود ولی اينبار ديگر نبايد بطور غلط
مورد استفاده واقع شده پايمال بگردد.
اجازه بدهيد که با استفاده از تمثيلی اين موضوع را روشن تر
بسازم .من قبل از اينکه توسط مسيح نجات پيدا بکنم عملی انجام
می دادم که نامقبول و تقريبا" شرم آور بود .اين عمل من تقريبا" تا
سالهای اول ايمانم همچنان ادامه يافت .پس از اِلزام سختی که در
مورد کل زندگی مسيحی خودم داشتم ،خودم را کامﻼ" به مسيح
سپردم و نتيجۀ آن ،ترک بعضی اعمال از جمله عملی بود که قبﻼ"
خدمتتان عرض کردم .ولی ترک اِفراط من ،تفريط را بدنبال
داشت.
پس از الزام ديگری که داشتم که بر مبانی کتابمقدس هم استوار بود،
طرز فکر خودم را در مورد عمل مذکور تعديل دادم واعتدال و
ميانه روی را درپيش گرفتم در نتيجه رفتار من عاری از طرز
فکرشريعت گرايانه وبا اطاعت از کﻼم آميخته بود .وجدان من نيز
بسيار روشن و آرام بود.
اگر از همان ابتدا با وجدان خودم به ستيزه جويی برخاسته با گفتن
اينکه ”بسياری از مسيحيان اين کار را انجام می دهند پس چرا من
نکنم “ .می خواستم وجدان خودم را اِقناع و راضی بکنم ،وجدان
خودم را رنجانده به آن صدمه می رسانيدم .من می بايست فقط از
کتابمقدس اطمينان می يافتم که اين عمل من قابل قبول بود و
همچنين از طريق کﻼم خدا وجدان خودم را نيز دوباره تعليم می
دادم .به همين نحو ،اگر بخواهم وجدان مسيحی ديگری را ،تحت
اﻻشعاع قرار بدهم تا چون وجدان من در اينمورد عمل بکند ،در
حاليکه او هنوز کامﻼ"توسط کﻼم متقاعد نشده است ،صدمۀ سختی
بر او وارد خواهم آورد .من قطعا" می توانم به آيات متعددی از
کﻼم خدا اشاره کنم که خاطر نشان می سازند که نبايد وجدان
شخﺺ ديگری را وادار به پذيرفتن آزادی خودم بکنم.
اين اصل می تواند در مورد مسائل بسياری صادق باشد که من فقط
به نمونۀ کوچکی از آن پرداختم.
برادران ضعيف و برادران دروغين
پولس در حاليکه از اشتياق شديد به بشارت دادن برانگيخته شده بود،
مايل بود هرچه را که داشت از دست بدهد تا زندگی روحانی مردم
را سود ببَرد .برای مثال او خود را در زير شريعت قرارمی داد تا
بتواند مردمی را که زير شريعت بودند سود بِبَرد .شايد تيموتائوس
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از شنيدن تعليم صريح پولس درمورد الزامی نبودن ختنه برای يک
مسيحی ايماندارلذت می برد ،ولی شايد به همان اندازه لذت نَبُرد از
اينکه می شنيد بنا به تصميم پولس برای او بهتر بود که بخاطر
انجيل مسيح ختنه شود تا يهوديان را سود بِبَرد.

پولس نسبت به برادران ضعيفت تر که درمورد پذيرفتن آزادی
انجيل ،وجدان آشفته ای داشتند ،احساس ترحم و شفقت داشت.
بنابرين او حتی از روش و طريق خويش پا فراتر نهاد تا ايشان را
سود ببَرد .بايد توجه داشت که رفتار او نسبت به کسانيکه بطور
مداوم با آزادی ای که او موعظه می کرد بحث و جدال داشتند،
بسيار متفاوت بود .او مابين برادران ضعيف وبرادران دروغين
تمييز قائل بود چنانکه در رساله اش به غﻼطيان اين موضوع
مشهود است” :و اين به سبب برادران َکذَبه بود که ايشان را
فی◌َ تا")مخفيانه( درآوردند و ُخفيَتا"درآمدند تا آزادی ما را که در
ُخ ِ
مسيح عيسی داريم جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند که
ايشان را يک ساعت هم به اطاعت در اين امر تابع نشديم تا راستی
انجيل در شما ثابت ماند) “.غﻼطيان١( ۵ -۴ : ٢
تمامی رسالۀ غﻼطيان فرياد برخاسته از دلی است برای اين
ايمانداران جوان ،که از هر عملی که باعث برگردانيدن آنها به
شريعت گرايی می گردد ،احتراز کنند.

بی اهميت شمردن شريعت گرايان کليسای فيلپی توسط پولس ،بسيار
شگفت انگيز است زيرا که ايشان را چون ”سگان و مقطوعان“ می
اِنگارد).فيلپيان  (٢ :٣چنانکه گوردون فی می گويد ”:اين تشبيه

استعاره ای بسيارطعن آميز است زيرا که سگان در فهرست حيوان شناسی
در زمرۀ حيوانات بی ارزش ،پست و ﻻشخور محسوب می شدند که مورد
تنفر جامعۀ يونانی و رومی بودند و در نظر يهوديان نيز نجس بودند ،حتّی
اين اسم برای ناميدن ا ّمتها بکار می رفت “.او همچنين می افزايد
”:واژۀ سگها بطور کلّی مفهوم ناخوشايندی در انجيل دارد“.
)(Gordon D Fee Paul’s Letter to the Philipians,NICN,1995

به نظر پولس موضوع بسيار روشن است .فيض ،ايمانداران را به
جانب آزادی شگفت انگيز و پاره کردن بند شريعت گرايی هدايت
می کند .چنانکه در رسالۀ غﻼطيان آشکار است ،اين آزادی نه تنها
بايد تجليل شود بلکه سزاوار است حتی بخاطر آن پافشاری بکنيم.

_________________________________________________________

١
برادران ضعيف يا مسيحيانی که وجدان ضعيفی داشتند توسط مسيحيان کنونی با
مسيحيان ضربه پذير)شايد جوانتر(که به آسانی به گناه کردن وسوسه می شوند ،به اشتباه
گرفته شده اند .متنهايی چون روميان  ١۴و١قرنتيان  ٨روشن می سازد که در فکر پولس
اين برادران ضعيف تربا وجدان لرزانشان هستند که بخاطر نداشتن مکاشفۀ کامل فيض
خدا در عهد جديد ،هنوز به شريعت گرايی تمايل داشته کامﻼ" از آن آزاد نشده اند .با
خواندن دقيق روميان  ١۴و ١قرنتيان  ٨کامﻼ" اين موضوع مشهود است.

بنابرين بايد با حساسيّت خاصی با وجدان مسيحی رفتار نمود ،در
ضمن اينکه می بايست شکيبايی و وحدت نيزدر کليسا مشهود گردد
و تمامی اولويّت به پذيرفتن يکديگرداده شود.
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دنيادوستی چنانکه در نوشته های کتابمقدس پيداست بدين معنی است
که نبايد با تحميل و تکليف فهرستی از قواعد و اصول ،خود را
مشوش ساخت ،بلکه پيداست که اين کلمه بر اين سه اصل اساسی
ّ
متمرکز شده است :ثروت دنيوی ،حکمت دنيوی و مذهب دنيوی.

ثروت دنيوی

با وجود اينکه عهد جديد مطمﺌنا" ما را به رياضت فرا نمی خواند
در عين حال نيز ثروت دنيا به عنوان يک دام خطرناک منظور
گرديده استَ .ممونا )خدای پول( در طلب وفاداری شماست تا آنرا
به چنگ بياورد و بايد گفت شما هرگز نمی توانيد در آن واحد هم
خدا و هم ممونا را خدمت کنيد .هم اکنون ثروتمندان در کليسا
پذيرفته می شوند ا ّما در عين حال اخطار داده می شوند که خود بين
و خودپسند نباشند و به دولت ناپايدار اميد نبندند١) .تيموتائوس:۶
(١٧
برحذر باشيد از اينکه مبادا بگذاريد مسائل مادّی ،فريبکارانه زندگی
شما را اداره کنند .اين موضوع بنا به تعريف کتابمقدس ،امری
دنيوی تلقّی می شود .ثروت ،پيشرفت و ترقّی ،و نفوذ و اعتبار نبايد
تصميمات شما را تحت الشعاع قرار بدهند .شغل و حرفه ،مايملک
و حتّی رفاه زندگی نبايد ارزشهای زندگی را بر شما تحميل کنند.
اين دنيا دوستی است اگر بخواهيم فکر کنيم که اين دنيای کنونی
همۀ جوابها را در َبر دارد و بنای ارزش ها را استوار می کند .پس
قدرت آن را دست کم نگيريد .بياد بياوريد که پولس يکی از
همکاران نزديکش را بخاطر فريبندگی همين دنيا از دست داد.
”زيرا ديماس برای محبت اين جهان حاضر مرا ترک کرد“….
)٢تيموتائوس(١٠ :۴

حکمت اين جهان

دوم ”حکمت اين جهان“ هرگز به شما اجازه نخواهد داد که به
ّ
حکمتی که بر صليب استوار است فخر کنيد ،صليبی که برای دنيا
حماقت محض می باشد .حکمت خدا دقيقا" با حکمت اين دنيا در
تغاير محض می باشد” .کجاست حکيم ،کجا کاتب ،کجا َمباحث اين
دنيا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانيده است؟ زيرا که
سب حکمت خدا ،جهان از حکمت خود به معرفت خدا
چون بر َح َ
نرسيد ،خدا بدين رضا داد که بوسيلۀ جهالت موعظه ،ايمانداران را
نجات بخشد١) “.قرنتيان٢٠ :١و (٢١پس خدا را پسند آمد که فيض
خود را از طريق حماقت صليب بر دنيا روشن سازد.
بنابرين برای مسيحيان ،اينجهانی بودن به اين معنی است که خوف و
وحشت و حماقت صليب را ترک گفته آنرا با پيغامی ظاهرا" کامل و
بی عيب جايگزين سازند و تصويری آرام را به جای آن ارائه دهند.
دﻻيل شيرين و همچنين ميانه روی را برگزيدن ،شما را وا خواهد
داشت که پيغام مسيحيت را رقيق تربسازيد تا صليب حالت اهانت
آميز بودن خود را از دست بدهد!
تعداد انگشت شماری از ما خواهان اين هستند که احمق و نادان،
تاريک انديش ،خرافاتی و يا حتی بنياد گرا خوانده شوند .بسيار
وسوسه انگيزاست که پيغام صليب را واگذاشته پيغام خوشايندتری
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راعرضه کنيم ،ا ّما کتابمقدس اين عمل را حماقت دنيوی بودن می
داند.

مذهب دنيوی

سوم ،مذهب دنيوی می باشد که پولس آنرا چون تنگنای فريبنده ای
می بيند که بی راهه می رود .برای مثال او کولسيان را برمی
انگيزاند که دوباره گرفتار”اصول دنيوی“ نگردند) .کولسيان
 (٢٠:٢او از ايشان می پرسد” چگونه است که مثل زندگان در دنيا
ومچش بلکه دست
بر شما فرايض نهاده می شود؟ که لمس مکن َ
مگذار که همۀ اينها محض استعمال ،فاسد می شود بر َح َسب تقاليد
وتعاليم مردم که چنين چيزها ،هرچند در عبادت نافله و فروتنی و
آزار بدن صورت حکمت دارد ،ولی فايده ای برای رفع تن پروری
ندارد) “.کولسيان٢٠ :٢و (٢١او باز ايشان را ُهشدار می دهد که
نگذارند ”کسی ايشان را ِب ُربايد به فلسفۀ باطل ،بر َح َسب تقليد مردم و
سب اصول دنيوی…“)کولسيان (٨ :٢بعﻼوه ”کسی دربارۀ
بر َح َ
خوردن و نوشيدن و دربارۀ عيد و هﻼل و سبّت بر ايشان ُحکم
نکند)“.کولسيان (١۶:٢
قوانينی که توسط برخی ،بر ديگران تحميل می شوند تا دنيا دوستی
را از بين ببرند ،به نظر پولس خود ،نوع ديگری از دنيا دوستی
محسوب می شوند! ما می بايد هميشه از قواعد و قوانين تحميلی که
فقط منعکس کنندۀ تمدن و فرهنگی می باشند که ما در آن پرورش
يافته و يا به آن خو گرفته ايم ،برحذر باشيم.
جو روحانی عهد جديد
برخی معيارهای شديدا" تحميل شده ،از ّ
بسيار بدور می باشند .چنانکه پولس می گويد ”زيرا که هرمخلوق
خدا نيکوست و هيچ چيز را ردّ نبايد کرد اگر به شکرگزاری بپذيرند
زيرا که از کﻼم خدا و دعا تقديس می شود١) “.تيموتائوس۴:۴و(۵
شريعت گرايی سخت و دشوار ،در نوشته های عهد جديد ناپيداست.
صل،
انجيل ،آزادی را به ارمغان می آورد .بجای تحميل قوانين ُمف ّ
پولس ترجيح می دهد که به ضمير هر شخﺺ رجوع شود.
)٢قرنتيان (٢ :۴و ديگران را دعوت می کند تا آنچه را او ميگويد
داوری کنند١) .قرنتيان  (١۵ : ١٠در مواردی چون بلندی موی
مردان ،او می گويد” :آيا خود طبيعت شما را نمی آموزد که اگر
مردی موی دراز دارد او را عار می باشد١) “...قرنتيان (١۴ :١١
ولی هيچ درازای خاصی برای مو تعيين نگرديده است و اينکه چه
درازايی بسيار طوﻻنی است! حتما" طرزآرايش و پوشش جديد و يا
حتی تمايﻼت خود شما نمی توانند مستبدّانه معيارها را بر شما القاء
کنند .گروه مذهبی پيوريتن )پاک دينان( که در سعی به اطاعت
محض کتابمقدس اشتهار داشتند ،موی خود را بلندتر از ديگران نگاه
می داشتند .اهانت صليب را ناديده نيانگاريد ولی در ضمن نگذاريد
که موضوعاتی چون بلندی مو ،شما را به عکس العملی نا
خوشايندتر وادارند.
شريعت گرايی و خدمت
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بدون ترديد يکی از نيتهای پولس برای رهايی مؤمنين از قيد و بند
شريعت گرايی اين بود که بتوانند بدون هيچ مانعی برای بشارت و
ک شريعت
رسانيدن پيغام آزادی به ملل مختلف ،بشتابند .بدون ش ّ
گرايی مانعی است در راه خدمت روحانی .ما خوانده نشده ايم تا
تمايﻼت فرهنگی خويش را بر ساير ملل تحميل کنيم درست به
همان نحو که پولس نمی خواست نوعی مسيحيت يهودی گرايانه را
بر امتهای زمان خويش تحميل کند .ما با خبر خوش فيض و آزادی
روانه هستيم.
ما اين فرمان را نيافته ايم که سبک زندگی غربی خويش را بر ساير
ملّتها تحميل کنيم .مسيحيت يک مذهب غربی نيست که تمايﻼت
فرهنگی و روشهای غربی را بخواهد منعکس بسازد .فيض ،انسانها
را از بتهای ايشان آزاد می کند تا بتوانند خدای زنده را خدمت کرده
به انتظار پسر خدا که از آسمان خواهد آمد ،باشند) .به
١تسالونيکيان ٩ :١و١٠رجوع کنيد (.بگذاريد که نژادهای متفاوت
بتوانند در ارائۀ زبان ،موسيقی و تنوع ،سهم خود را ايفا کنند .فيض
به ما می آموزد که ملتها را آزاد بکنيم ،نه اينکه آنها را با خود
همگون بسازيم.
مصلوب شده برای دنيا
بنظر پو لس آخرين دوای دنيا دوستی  ،صليب می باشد” .ليکن
حاشا از من که فخر کنم جز از صليب خداوند ما عيسای مسيح که
بوسيلۀ او دنيا برای من مصلوب شد و من برای دنيا) “.غﻼطيان :۶
 (١۴ا ّما توجه داشته باشيد که او اين”صليب سخت دوران“ را فقط
عملی غمزده و عاطفی تلقی نمی کند بلکه به صليبی افتخار می کند
که توسط آن دنيا برای او مصلوب شد و او برای دنيا .صليب برای
پولس فقط يک يادبود نبود بلکه قدرت و تجربه ای بود که زندگی را
دگرگون می کرد و خود را نسبت به تمنّاها و خواهش هايی که در
خود می ديد ،خواهش هايی که حتی اشتهار و آوازۀ او را شامل می
شدند نيز خود را مرده می انگاشت.
با دريافت ضربۀ مهلک صليب است که ما بايد با دنيا برخورد کنيم،
ا ّما به گونه ای که گويا اصﻼ" با دنيا سروکار نداريم .چنانکه در
ترجمۀ بين المللی جديد کتابمقدس) ١( NIVقرنتيان ٣١ : ٧می گويد
” …و استعمال کنندگان اين جهان مثل استعمال کنندگان نباشند.
)آنانی که چيزهايی از اين دنيا را استعمال می کنند به نوعی
رفتارکنند که گويا مجذوب آنها نشده اند .مترجم( ما می توانيم با
آموختن قوانينی چند ،ثابت کنيم که دنيادوست نيستيم ويا حتی از
عزلت گزينی اختيار کنيم .مسيح در حاليکه
طريق زندگی ُرهبانی ُ
از مذهب نسل خويش رنجيده بود ،توسط خوردن و نوشيدن با
گناهکاران ،دوستی و رفاقت خود را با ايشان ابراز کرد ،با اين حال
هيچگاه طرز زندگی و پاکی و معصوميت خود را تغيير نداد و
نگذاشت که دنيا ،ارزشهای اخﻼقی او را شکل بدهد.
ما به يک تغيير بينادی رفتار و تازگی کامل فکر نيازمنديم .پولس
مسيحيان ساکن ُرم را تشويق می کند تا بدنهای خود را چون
قربانيهای مقدس وزنده به خدا تقديم کنند و با دوری کردن از
مطابعت قوانين اين دنيا و با تازگی ذهن خود ،دريافت کنند که ارادۀ
نيکوی پسنديدۀ کامل خدا چيست) .روميان١ :١٢و(٢
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به اين طريق ،وقف شخصی به خدا که از درون و دل سرچشمه
گرفته است ،جايگزين فهرست قوانين تحميل شده از بيرون می
گردد .ما اين موضوع را در فصل بعدی دنبال خواهيم کرد.

فصل دهم
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فيض به ما می آموزد که بتوانيم جواب مﻨفی بدهيم.
متأسفانه برخی مسيحيان چﻨين فکر می کﻨﻨد که نبايد در
لذّات اين دنيا سهيم باشﻨد ولی در عين ﺣال چﻨين
بﻨظرمی رسﻨد که ازتحريم ومﻨعی هم که طرز زندگی
محدود ايشان را شکل داده است خرسﻨد نيستﻨد .اين
فصل چشمان ما را بسوی آنچه فيض به ما تعليم می
دهد ،باز می کﻨد .هميﻨطور نيّت های صحيح و
خداپسﻨدانه را به ما می بخشد و نيز ما را آزاد می کﻨد تا
بتوانيم زندگی خداترسانه را برگزيده قادر باشيم به لذت
زمانی گﻨاه جواب مﻨفی بدهيم.
اندک
ِ

فصل دهم
فيض به ما می آموزد تا بتوانيم جواب مﻨفی بدهيم.
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”آيا ما بايد فيض را به عمل آوريم يا عدالت را؟“ در يکی از
جلسات رهبران از من سؤالی شد که شديدا" مرا ب ه تعجب واداشت.
شخصی که سؤال می کرد توضيح داد که در کليسای او زوجی که
هنوز ازدواج نکرده بودند ولی داشتند بايکديگر زندگی می کردند،
از او خواسته بودند که تعميدشان بدهد .احتماﻻ"در ذهن شخصی که
داشت اين سؤال را از من می کرد عدالت و فيض در تناوب قرار
گرفته بودند!
زمانيکه خداوند عهد عتيق را منسوخ اعﻼم کرد )عبرانيان (١٣ :٨
و عهد جديد را اعﻼم نمود ،جنگ برعليه گناه را کنار نگذاشت بلکه
راه جديد و بهتری را برای اين عمل آشکارنمود .با آمدن عيسای
مسيح فيض ناگهان”ظاهر گرديد “ )در تيطس  ١١ :٢کلمۀ ظاهر
گرديد در يونانی –اپيفانی ،به معنی بيرون درخشيد ،می باشد(.
درنتيجه اين برای کم کردن ارزشها نبود بلکه مج ّهز ساختن
مسيحيان ،تا بتوانند به بلنديهای کم نظير اخﻼقی صعود کنند.
مگر نه اينکه خدا هميشه رئوف و مهربان بوده است .زمانيکه
موسی از خدا خواست که خود را بر او مکشوف کند ،به او گفته شد
که حضور خداوند پيش روی او عبور کرده نام خود را بر او
مکشوف خواهد ساخت .پس موسی شنيد که گفته می شد:
”يهوه ،يهوه ،خدای رحيم و رئوف وديرخشم و کثير احسان و
وفا“)خروج (۶ :٣۶با اينکه خدا هميشه رحيم بوده است ولی فيض
او بطور خاص در آمدن عيسای مسيح آشکار گرديد ” .و از پُری
او جميع ما بهره يافتيم و فيض به عوض فيض ،زيرا شريعت به
وسيلۀ موسی عطا شد ،ا ّما فيض و راستی به وسيلۀ عيسای مسيح
رسيد)“.يوحنا١۶ :١و (١٧مطمﺌنا" فيض ،در آمدن عيسای مسيح
بيرون درخشيد .ا ّما فيض نيامده است که معيارها را باطل بسازد،
بلکه داده شده است که ما را برانگيخته قادر بسازد تا زندگی کامﻼ"
جديدی داشته باشيم.
پولس به تيطس می گويد :فيض خدا ظاهر شد تا به ما بياموزد که
بتوانيم جواب منفی بدهيم) .تيطس ١١ :٢و١٢ترجمۀ  ( NIVاين
ترجمۀ واضح و روشن ،توجه ما را به خود جلب می کند .جواب
منفی دادن نقش بسيار حياتی ای را در يک زندگی مقدس ايفا می
کند .جذبۀ پايين کشندۀ جامعۀ انسانی چنان نافذ وفراگيراست که اگر
نياموخته باشيم که جواب منفی بدهيم ،بزودی در مشکﻼت گرفتار
خواهيم شد .هرگاه جوانان نياموزند که به وسوسه ها جواب منفی
بدهند ،بزودی به کشش های برانگيخته از جنس مخالف تسليم
خواهند شد و يا حتی شروع به استعمال موادّ مخدّر و مشروبات
الکلی خواهند نمود.
کلمۀ ”نه“ چيزی است که بايد گفتنش آموخته شود .اين عمل،
بعضی اوقات حتّی عملی ضد اجتماعی محسوب شده برخﻼف
جريان آب شنا کردن ،بنظر می رسد .بايد گفت جرأت و
صی ﻻزم است که بتوان اين کلمه را بکار برد و بهتر
سرسپردگی خا ّ
است بگويم انگيزۀ محکمی بايد داشت تا به وسوسه ها جواب منفی
داد ،انگيزه ای که بطور يقين فقط فيض قادر است آنرا به ما عطا
کند.
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چگونه فيض به ما تعليم می دهد؟ فيض در ابتدا به ما می آموزد که
ما بواسطۀ ايمان خود بر مسيح ،بطور کامل مقبول خدا هستيم .ما
بطور رايگان عادل شمرده شده ايم که به عنوان هديه به ما داده شده
است .پس می توان گفت که من قبل شروع مسابقه بَ َرنده و مقبول
هستم ،حتی قبل از اينکه کاری انجام داده باشم .چه آسودگی
خاطری و در عين حال با شکوه و پُر جﻼل  .شايد بنظر بعضی،
اينگونه طرز فکر خطرناک جلوه کند ولی آنها نمی دانند که خدا
ابتدا به ما صﻼحيّت می بخشد و بعد ما را آزمايش می کند .ما در
ابتدا مقبوليّت ،صﻼحيّت و عادل شمردگی را به عنوان هديه می
پذيريم .عدالت مسيح فقط به ما داده نشده است که زندگی مسيحی
خود را با آن آغاز کنيم بلکه آنرا روزانه باخود داشته باشيم با اين
شناخت که او ديروز و امروز و تا ابداﻻباد همان است .زندگی
کامﻼ" عادل او که شامل تصميات عالی و مقدس و پاکی و خلوص
ثابت در برابر وسوسه های آتشين بود ،بطور رايگان به حساب من
گذاشته شده است.
اين موضوع بسيار دلگرم کننده و حتی می توان گفت باور نکردنی
است .من وقتی برای اولين بار دربارۀ فيض شنيدم درست احساس
شاهدان اوليۀ رستاخيز مسيح را داشتم که دربارۀ آنها گفت شده است
که ” :ايشان از خوشی تصديق نکرده بودند “.من برای مدتی در
مدرسه ای که سر سپردگی سخت و غيورانه ای داشت زندگی کرده
ام در آن زمان احساس محکوميت معموﻻ" مرا در خود فرو می
گرفت .تنها راه موفقيت تﻼش بسيار سخت بود .در گزارش مدرسه
اغلب تکرار می شد” :آيا می توانيد سخت تر و بهتر کار کنيد؟“ اين
گفته در تفکر من روشی بود که می بايست در زندگی مسيحی خودم
نيزاتخاذ می کردم.
من ناگهان متوجه شدم که فيض خدا همۀ شکستها و گناهان مرا می
پوشاند و چون هديه ای رايگان مرا عادل می شمارد .چه شادی و
مکاشفۀ عظيمی! چه شکرگزاری و ستايشی .فيض به من می آموزد
که پيش از اينکه شروع کنم ،بدانم که من برنده هستم.

گوهری که برای تاج خود خريده شد.

سپس فيض به شما می گويد که می خواهد شما به تملّک او درآمده
صی
خزانۀ خاصّ او گرديد) .تيطس  (١۴ :٢خدا لطف شخصی و خا ّ
بر شما دارد .او شما را قبل از بنياد عالم برگزيده است و شما را از
پيش شناخته از قبل تعيين نموده است .او کليسای خود را ” که همۀ
سرور من در اوست“می خواند) .اشعيا (۴ :۶٢خدا از شما خوشنود
ُ
است .او به هيچ و جه شما را اشتباها" نجات نداده است و يا اينکه
شما ارزان خريداری نشده ايد .شما به خواهش انسان بدنيا نيامده ايد
بلکه به خواست خود خداوند .او هميشه شما را دوست داشته گرامی
خواهد داشت.
نه از آن خود بلکه طبق حقی که او برما دارد از آن او هستيم.
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آری کنون خزانۀ ويژۀ او هستيم.
زيبا و ذی قيمت در نظر او.
گوهری که برای تاجش خريده شده است.
او حفظ خواهد کرد آنچه را که به دنبالش بود.
به سﻼمت حفظ خواهد کرد آنچه را که گران به چنگ آورد.
و گرامی می دارد آنچه را که برگزيده است.
هميشه دوستش خواهد داشت و هرگز آنرا نخواهد باخت.
سپس فيض به ما درمورد بهای گرانی که برای نجات ما پرداخت
شده است می آموزد .بايد اعتراف کرد که اين کلمات سادۀ ”او خود
را داد “.غيرقابل غوررسی می باشند .گاهی مردم از مهربانی،
برانگيخته شده هديه ای و شايد حتی هديه ای گرانبها ببخشند ولی او
خود را به ما بخشيده است .او خودش را به نسل بشر هديه کرده
است .او خود را به پيروانی که گروهی آميخته از رنگ و شکل
گوناگون هستند بخشيد .کسانی که حتی شايد در زمان تنگی واحتياج
او را انکار خواهند کرد .او خود را به زمان شيطان بخشيد و
صورت خود را به آنانی سپرد که ريشش را ميکندند و صورتش را
از آنانی که آب دهان بر او می انداختند مخفی نساخت .او خود را
کامﻼ" به خشم خدا و لعنت شريعت سپرد .او از خوفی که درباغ
جتسيمانی بر او مستولی بود و از تلخی جامی که در برابرش نهاده
شده بود با اينکه از گرفتنش برخود می لرزيد ،اِبا نکرد وخويشتن را
داد .مسيح در حاليکه عرق می ريخت ،بگونه ای که قطراتش چون
قطرات خون بر چهره اش می غلطيدند ،از پدر می طلبيد که شايد
اين پياله از او بگذرد .با اين حال او ُمص ّمم بود که ما را نجات
بخشد و با همين خوشی ای که در برابرش نهاده شده بود صليب را
تحمل کرد و حقارت را حقير شمرد.
او مرکز تمسخرو تحقير آدميان و شياطين گرديد و خود را به خشم
محظ خدای قد ّوسی سپرد که با اِنزجاری سخت و خشمی شديد ،گناه
را دشمن می دارد .همين پسر خدا مرا دوست داشت و جان خود را
بخاطر من داد.
اينجاست اهميت صليب ،صليبی که از آن فرياد شکنجه برخاست .آيا
فرياد شکنجه ای دلخراش تراز فرياد صليب می توانست باشد که
سفت .خدای من ،خدای من چرا مرا ترک
در آن روز تلخ ،آسمان را ُ
کردی؟ فيض ،به ما می گويد که چه بهايی بخاطر ما پرداخت شد!
همچنين فيض به من می آموزد که چه مقصود وهدف پُرجﻼلی را
خداوند در ذهن داشت .او مردمی را می خواهد که غيور در اعمال
نيکو باشند) .تيطس (١۴ :٢او غيوران را می طلبد و از فاتران
بيزاراست .او دوست دارد که ما يا گرم باشيم و يا سرد اما فاتران او
را به قی کردن وامی دارند) .مکاشفه  (١۶ :٣او مردم مشتاقی را
می خواهد که باخلوص نيّت و دلی کامل سر سپرده اند .مسيح
زندگی خود را چون نمونه ای کامل به ما بخشيد و غيرت خانۀ پدر
او را خورده بود.
خدا می خواهد که ما برای کارهايی که او از پيش مهيا کرده است
غيور باشيم .او مشغوليت های محض و فعاليتهای طاقت فرسا را
دوست ندارد ،زيرا که او کارهای خاصی را برای ما دست چين
کرده است .فيض همينطور به من می آموزد که خدا از من انتظار
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دارد که کارهايی را که از قبل برای من معين کرده است ،با وقف و
سرسپردگی کامل انجام بدهم تا در آخر او بتواند ما را با سخنان پُر
شکوهی چون”:آفرين ای غﻼم نيکو و وفادار“مشتاقانه در پادشاهی
ﻻيتنهی خود بپذيرد.
اين زمان ،زمانی گذراست.
و در آخر بايد گفت که فيض به من می آموزد که اين دنيا را چون
”جهانی گذرا“ )تيطس  (١٢:٢بی انگارم .اين دنيا پايدار نيست
بلکه چيزی است که فقط در زمان حاضر و برای مدت کوتاهی
بوقوع می پيوندد .ما در طرفﺔ العينی بسر می بريم ،همچون ُگلی که
غنچه کرده گل می دهد و در اندک مدتی پژمرده گشته برزمين می
غلطد .همچنين است زندگی کوتاه مدت اين دنيا و اين زمان که
گذراست .اين فيض بود که چشمان مرا برين حقيقت گشود .اگر
فکر می کردم که اين زندگی پايدار خواهد بود به گونه ای ديگر
زندگی می کردم ،ا ّما من از ناپايداری آن آگاهم .ابديّت در انتظار
است و آسمانها و زمين جديد در پيش روی َمن اَ◌َ ند.

من اغلب به مسافرتهای خارج از کشور می روم و در اين کشورها
بطور کوتاه مدّت اقامت می کنم حتّی ،بيشتر اوقات ﻻزم نيست همۀ
چمدانم را خالی کنم .احتياج ندارم که زبان مردم آن کشور را
بياموزم و در بعضی کشورها حتی لزومی ندارد پولم راتبديل کنم يا
ساعت خودم را با وقت آنها تنظيم کنم .وقتی در خيابانها راه می
روم شبيه مردم ديگر هستم ،ا ّما در واقع به آن کشور تعلّق ندارم.
بعد از مدت کوتاهی من ديگر آنجا نخواهم بود و به کشور خودم
پرواز خواهم کرد ،چون من اصوﻻ" به جايی ديگر تعلّق دارم.
فيض به من ياد می دهد که در اين گذرگاه های فانی بطورعميق
ريشه نکنم و همچنين به من می فهماند که چه سهل است دادن جواب
منفی ،وقتيکه من به فرهنگی تعلق ندارم چون من يک اجنبی رهگذر
هستم و تبعيّت کشور ديگری را دارم.
ظهور“ ديگری را نيز انتظار
نه فقط من به آنجا متعلق نيستم بلکه”
ِ
می کشم) .تيطس (١١ :٢بزودی ”ظهور پُرجﻼل خدای عظيم و
نجات دهنده“ بوقوع خواهد پيوست) .تيطس (١٣ :٢اين مکاشفۀ
کامل بزودی بر جهان مکشوف خواهد گرديد .او خواهد آمد تا ”در
مقدسان خود جﻼل بيابد و همۀ ايمانداران از او تعجب
کنند٢)“.تسالونيکيان(١٠ :١
وقتی فيض ما را در اين امور راهنمايی می کند ،دادن جواب منفی
به دنيا ،جسم و شيطان حکيمانه به نظر می رسد .وقتی به من گفته
می شود که من وارث حيات جاودانی هستم )تيطس  (٧ :٣تمايل پيدا
می کنم به اينکه ِک ِشش های خود رانسبت به آنچه ”امروز هست و
فردا نخواهد بود “ از دست بدهم و در نتيجه احساس می کنم که به
فيضی که درظهور عيسای مسيح خواهم يافت،اميد بسته ام .چنانکه
جيمز اليوت ،ميسيونر جوان شهيد گفته است ” :او آنقدرها هم ابله
نيست که آنچه را که باقی است ترک کرده آنچه را که فانی است به
چنگ بياورد“ .
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مردم تعليم يافته از فيض ،تصميماتی اتخاذ می کنند که از قلب نو
شدۀ ايشان برخاسته است .فيض به ما می آموزد تا بتوانيم جواب
منفی بدهيم ولی اين عمل با تسليم به يک شريعت بيرونی که با بی
ميلی و اکراه دنبال می شود بسيار متفاوت است .شريعتی که با قوت
و تسليم ناپذيرانه به ما می گويد” :نکن …“
متأسفانه وقتی مسيحيان هنوز غنای فيض را نيافته اند ،اينگونه بنظر
می رسند که با بی ميلی گرفتار شريعت بيرونی بوده با اکراه آنرا
دنبال می کنند .آنها می توانند به اشخاصی که هنوز ايمان نياورده
اند بگويند که اجازه ندارند آنچه را که مردم دنيوی انجام می دهند
بجا بياورند و يا اينکه ”مسيحيان هيچ وقت چنين کارهايی را انجام
نمی دهند “.ا ّما در خودشان ،تمنای انجام دادن همان کارها را دارند!
ما اغلب با عدم کاميابی خود در نشان دادن خلوص نيّت و شادی
خودمان در پذيرفتن ارزشهای مقدس خداوند ،به نظاره کنندگان خود
چنين می فهمانيم که ما مردمانی غمگين و ترسان هستيم که بايد با
اوقات تلخی و باﻻجبار قوانين مذهبی تحميل شده برخود را مطيع
باشيم .دگرگونی و تغييری که فيض ايجاد می کند کامﻼ" با اين
متفاوت است .فيض از درون ،ما را ترغيب کرده تعليم می دهد و
چشمان ما را می گشايد تا شگفتيهای مهربانی خدا و گيرايی روشهای
وی را ببينيم.
فيض ارزش ها را ناديده نمی گيرد و از مسائل َ
طفره نمی رود.
فيض به ما نمی گويد که اکنون می توانيم عدالت را ناديده بگيريم
زيرا خداوند قوانين خود را تغيير داده است و چشمان خودش را
برضعفها و ناتوانايی های ما بسته ،آنها را پذيرفته ،با مسيحيان
مصالحه کرده است! بلکه برعکس فيض ما را آزاد کرده ما را تعليم
می دهد و ما را به مرتفعات خوانده ما را قادر می سازد تا به حياتی
مملو از قدردانی ،مکاشفه و
کامﻼ"متفاوت دست پيدا کنيم .حياتی که
ّ
تلذذ از حضور روح القدس می باشد .وقتی مسيح از عدالتی
صحبت می کرد که برتر از عدالت فريسيان و کاتبان بود ،کامﻼ"
جدّی بگوش می رسيد زيرا پادشاهی او عدالت کامﻼ " متفاوتی را
در بر دارد.
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فصل يازدهم
فيض تأديب و انظباط
اکﻨون که شما از شريعت آزاد شده ايد و می
توانيد بدون واسطه با خدا به عﻨوان پدر آسمانی
خود ارتباط برقرار کﻨيد ،از اهميت وافری
برخوردار است که شما تعليم او رانيز با دلگرمی
دنبال کﻨيد ،چون او شما را به عﻨوان فرزند می
پذيرد و ﺣتی در مواقع لزوم با تأديب کردنتان،
بطوری مﻨاسب با شما برخورد می کﻨد.
در اين فصل ما خواهيم ديد که هدف غايی خدا
برای شما اين است که شما راتأديب و تربيت کﻨد
تا همشکل خانوادۀ او گرديد .البته برخی از
راهﻨمايی ها و آموزش های او بسيار سخت
هستﻨد ،ا ّما بهر صورت هدف او اين است که شما
را به بلوغ روﺣانی برساند و اين دقيقا"آن چيزی
است که سبب خشﻨودی او و نيز ارضاء شما می
گردد.
طريقی که عقاب اتخاذ می کﻨد تا آنچه را که
جوجه های خود اﺣتياج دارند مهيا بسازد ،برای
ما تمثيلی خواهد بود تا بتوانيم موضوع را روشن
تر بسازيم.
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فصل يازدهم
فيض تأديب و انظباط
با آزاد شدن از قيد اطاعت وتسليم به شريعت به عنوان کودک و
ّ
حق ويژه و کامل يک فرزند) ،غﻼطيان  (۵ :۴پولس
دريافت
اصرار می ورزد که ديگر به سوی ارباب سابق خود بازنگرديد.
اکنون که داريد از حق ويژۀ فرزندی لذت می بريد ،شما دعوت شده
ايد تا با خدا به عنوان پدرآسمانی خود ،رابطه ای مستقيم داشته
باشيد .شما ديگر احتياج نداريد که به للۀ خود که در سابق شما را
رسيدگی می کرد چشم بدوزيد.
اکنون اين سؤال اين است که دراين صورت چه کسی شما را
رسيدگی خواهد کرد؟ در جواب بايد گفت که خدا به عنوان پدر
حقيقی ،در محبت عظيم خود ،وارد عمل شده برای شما تربيت و
انظباط ﻻزم را فراهم خواهد آورد .در حقيقت اگر شما از تنبيه و
انظباط پدرگونۀ خداوند واقف نيستيد ،حق داريد که فرزند حقيقی خدا
بودن خود را مورد سؤال قرار دهيد…” .زيرا کدام پسر است که
پدرش او را تأديب نکند؟ )عبرانيان  (٧ :١٢اين سؤالی است که
نويسندۀ عبرانيان مطرح می کند.
تنبيه و انظباط چيزی نيست که همه خواهان آن باشند .من هنوز
بخاطر دارم پسرهايی را که در مقابل اتاق مديرمدرسۀ سابقم با
نگرانی صف بسته بودند و منتظر بودند تا برگۀ مخصوص تنبيه و
انظباط خود را دريافت کنند.
خدا با شما چون فرزندان برخورد می کﻨد.
نويسندۀ عبرانيان به خوانندگان نامه اش اصرار می ورزد تا تنبيه
خدا را با قدردانی و درک و فهم بپذيرند .ابتدا می خواهد آنها بفهمند
که وقتی مورد تنبيه قرار می گيرند ،در واقع چون فرزندان با ايشان
برخورد شده است” .اگر متحمل تأديب شويد ،خدا با شما مثل با
پسران رفتار می نمايد)“.عبرانيان (٧ :١٢نويسنده همچنان ادامه می
دهد که حقيقتا" تنبيه ،دليل محکمی است بر اينکه ما فرزندان هستيم.
يک پدر هيچگونه مسؤليتی نسبت به کودکان ديگری که در خيابان
هستند ندارد .او هيچ احساس الزامی برای تنبيه فرزند همسايه در
خود نمی بيند .حتّی اگر چه بخواهد که اين کار را انجام بدهد باز او
احساس مسؤليت پدری را فقط در مورد فرزندان خويش دارد.
تجربۀ تنبيه شدن در واقع ُمهر فرزندخواندگی شماست و دليلی است
بر تعلق شما به پدر آسمانی خودتان!
زيرا هر که را خداوند دوست دارد توبيخ می فرمايد و هر فرزند
مقبول خود را به تازيانه می زند) “.عبرانيان  (۶ :١٢بنابرين توسط
صليب است که شما حقوق فرزند بودن را دريافت کرده ايد ،اما اين
بدين معنی نيست که شما در طرفﺔ العينی به بلوغ روحانی می
رسيد .شما از طريق فيض ،مقام و منزلت خاصی در حضور خدا
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يافته ايد ،اما هنوز خدا کارهای زيادی دارد که در شما بايد انجام
بدهد .می توان اين را گفت که خدا شما را همانطوريکه هستيد
دوست دارد ،اما او شما را آنقدر دوست دارد که نمی تواند شما را
همانطوريکه هستيد واگذارد .او دختران و پسران بالغ را می خواهد
و شما بايد از طريق تنبيهات ،تربيت شده به بلوغ دست بيابيد.
نويسندۀ عبرانيان با صداقت اينرا ميگويد که ”لکن هر تأديب در حال
نه از خوشيها بلکه از دردها می نمايد…“ )عبرانيان (١١ :١٢
اوقات سختی وجود دارند که شما بايد در آن زمان با شرير مقاومت
کنيد تا از شما بگريزد .وقتی شما حملۀ شرير را تجربه می کنيد،
نياز داريد که آنرا تشخيﺺ و تمييز بدهيد و در ايمان پايدار بوده
حملۀ او را دفع کنيد .بنابرين به عنوان مسيحی هرگاه دوران
دردناک و ناخوشايندی را سپری می کنيد ،بهتر است از خود بپرسيد
شايد اين خداست که در زندگی شما کار می کند .رنجی را که
متحمل می شويد شايد نتيجۀ غيرقابل پيش بينی پيشامدها و يا حتی
گناه ساير مردم باشد ،ولی بعنوان فرزند خدا بايد حتما" اين احتمال
را نيز در نظر داشته باشيد که ممکن است آن ،دورۀ تعليمی ُمقدر
شده از جانب خدا باشد.
برای مثال اين موضوع بسيار بديهی است که بدانيم غبطه ها و
حسادتهای برادران يوسف مسبّب رنجهای او بودند ،ا ّما به ما نيزگفته
شده است که آنها همچنين وسيله ای انسانی بودند در دست خدا تا
برای هدفی نيکو بکار برده شوند .اين خدا بود که در پشت اين
وسيلۀ انسانی ،حتّی در خطاکار بودنشان ،داشت عمل می کرد.
يوسف ،خادم برگزيدۀ خدا ،برای مسؤليت خطيری که در آينده در
پيش داشت ،تربيت و آماده می شد” .لکن هر تأديب در حال ،نه از
خوشيها بلکه از دردها می نمايد  ،اما در آخر ،ميوۀ عدالت
سﻼمتی)آرامش( را برای آنانی که از آن رياضت )تربيت( يافته اند
بار می آورد) “.عبرانيان (١١ :١٢تنبيه و تربيت هدف خاصی را
دنبال می کند و ”ميوه ای“ نيکو به دنبال دارد .مسؤليت خاص شما
اين است که تنبيه و تربيت را بخوبی پذيرفته ،توسط آن تعليم بيابيد.
متأسفانه اين امکان وجود دارد که شما تعليم ﻻزم را نيافته از
تجربيات دردناک خود که از آنها عبور می کنيد چيزی عايدتان
نگردد.
در وهلۀ اول شما بايد اين را بخاطر داشته باشيد که شما بازيچۀ
حوادث و اتفاقات نيستيد ،بلکه فرزند محبوب خدا می باشيد .شما در
دستهای خدا قرار گرفته ايد و او همه چيز را برای خيريّت شما بکار
بربايد
خواهد برد .هيچ کس قادر نيست که شما را از دست های او ُ
و او نظاره گر روزهای سخت زندگی شماست .پس هرگاه سختی
هايی در مسير راه شما قرار بگيرند ،بايد در هويّت مخصوصی که
در خدا داريد تأمل کنيد و آشفته خاطر نگرديد.

آنرا سبک و يا سنگين تر از آنچه هست ،نسازيد.
بنابرين به عنوان يک فرزند ”تأديب خدا را خوار مشماريد“.
)عبرانيان  (۵ :١٢پس نسبت به آن بی اعتنايی نکنيد ،چنانکه گويی
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هيچ اتفاقی واقع نشده است و دليلی را که به خاطر آن ،اين مشکﻼت
را متحمل می شويد ناديده نگيريد .اينجا ديگر زمان آن نيست که با
متهورانه و يا با بی تو ّجهی عمل کنيد.
گفتن ”بهر حال خدا را شکر“
ّ
با حذر باشيد از اينکه مبادا مفهوم اصلی را از دست بدهيد .من
هنوز همشاگردی های خود را بياد می آورم که از اتاق مدير مدرسه
کتک خورده بيرون می آمدند و به شاگردان ديگری که در آنجا
منتظرنوبت خود بودند می گفتند ” :می بينی اصﻼ " درد نکرد“.
ﻻزم بود که کسی به آنها بگويد :ولی چه چيزی را آموختی؟ با خوار
شمردن تنبيه خداوند نمی توان چيزی بدست آورد.
نويسنده سپس می افزايد ” :و خسته خاطر مشو) “.عبرانيان (١٢ :۵
اين عکس العمل نيز که متضاد واکنش پيشين است ،بسيار خطرناک
می باشد .دلسرد و خسته خاطر مشو .شکايت نکن از اينکه خدا ترا
فراموش کرده است .بسهولت می توان به حال خود غصه خورد.
اگر دلسرد شده تسليم شويم ،چيزی بدست نخواهيم آورد .کودکان
خردسال معموﻻ" فرياد زده می گويند ” اين عادﻻنه نيست “.ويا ”تو
اصﻼ" مرا دوست نداری “.و درست به همين نحو برخی مسيحيان
می گويند هيچ اميدی برای من نيست .هيچ چيز در زندگی من نتيجه
بخش نيست “.شما بايد با بلوغ روحانی و فروتنی و روحيه ای تعليم
مقرر شده اند تا
پذير با تجربيات سخت برخورد کنيد .دورۀ سختيها ّ
ثمر بياورند و به شما وعده داده شده است که اين برای آنانی خواهد
بود که” :از آن رياضت )تربيت( يافته اند) “.عبرانيان (١١ :١٢اگر
شما در اين مورد ،مفهوم تعليم و تربيت را ناديده بگيريد ،چيزی
عايدتان نخواهد شد .در واقع سختيها بطور خودکار ،پاکی و تقدّس
را نتيجه نمی بخشند ،حتی ممکن است نتيجه ای بسيار متفاوت
داشته باشند .تلخی و مرارت گاه می تواند صفت بارزۀ اشخاصی
باشد که تلخيها را تجربه کرده اند .نويسندۀ عبرانيان دو پيشنهاد در
پيش روی ما قرار می دهد ،فيض يا تلخی .نويسنده باز چنين می
صد باشيد مبادا کسی از فيض خدا محروم شود و ريشۀ
گويد” :متر ّ
مرارت نمو کرده اظطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده
گردند)“.عبرانيان(١۵ :١٢
وقتی شما از سختيها و زحمات عبور می کنيد بدانيد که تلخی بر
درايستاده منتظر است تا به شما پيشنهاد رفاقت و دوستی بکند .او
به شما می گويد که چه زمان هولناکی را سپری کرده ايد و اينکه گاه
مردم چه بيرحم بوده و چه غيرعادﻻنه با شما برخورد کرده اند.
اگر شما پيشنهاد دوستی و مصاحبت او را بپذيريد ،در نتيجۀ آن
ريشه ای در شما خواهد روييد که بسياری را آلوده خواهد ساخت.
تلخی و مرارت چون علف هرز است که در عمق شخصيت انسانها
ريشه می دواند زيرا از تباه کردن روان يک انسان راضی نيست،
بلکه رشد کرده به دنبال کسان ديگری می گردد که شايد ايشان نيز
مجذوب گشته آلوده گردند .تنها راه مقاومت با تلخی اينست که از
فيض خدا قاصرنشويم .فيض چون آتش خاموش کنندۀ مؤثری می
تواند بر قدرت تلخيها غالب آيد و مانند س ّمی که علف هرز را از بين
می برد ،می تواند حتّی بر ريشه های تلخی نفوذ کرده آنها را نابود
بسازد .ولی شما ﻻزم است تع ّمدا" فيض را بدست آوريد .به اين
معنی که شما می بايست از طريق انتخاب ويژه ای ،نه فقط يکبار
کرات ،از پذيرفتن تلخی ها امتناع کنيد .تلخی ها متناوبا"
بلکه به ّ
در شما را خواهند کوبيد و شما احتياج داريد که فيض را برای باز
ِ
کردن در ،بفرستيد.
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يوسف باز در اين مورد نيز نقش سرمشق بودن را ايفا می کند .او
باوجود ظلم و تعدّی برادارنش ،ابا کرد از اينکه تلخی را بخود راه
بدهد .او به خدا نظر کرد و به قصد عظيم آينده نگرانۀ خدا ،ايمان
آورد .و نيز با بخشيدن کامل برادران خويش ،روان خود را روشن
و بی عيب حفظ کرد .مصريان هيچگاه در اين خطر نبودند که از
يوسف بشنوند که چگونه برادران يوسف با او بی رحمانه عمل
شادی مشهود و بی شائبه
نموده اند .او ايشان را چنان با ُحرمت و
ِ
ای پذيرفت که دراذهان ،هيچگونه شبهه ای ايجاد ننمود .او فيض
خدا را بدست آورده بود و اين فيض برای او کافی بود.
سر مجذوب شدن به فيض پُر جﻼل
در طی اعصار ،خادمين خدا به ّ
خدا پی برده اند .در اين مورد مادام گايون )(Madam Guyon
نمونۀ بسيار بارزی بشمارمی رود .درحاليکه او ناعادﻻنه به زندان
افکنده شده بود اين شعر را سرود.
چه تنومندند ديوارهايی که مرا احاطه کرده اند.
ديوارهايی که هر روزه مرا در خود گرفته اند.
ولی آنانی که مرا محبوس کرده اند،
ناتوانند از اينکه مرا از خدا دورکنند.
بسيار عزيزند ديوارهای سياه چال من،
زيرا خدايی که من دوست دارم درميان ايشان است.
آنانی که مرا پريشان وزبون ساخته اند می دانند که
چه سخت است تنها بودن.
ا ّما کسی را که قادر است مرا برکت بدهد نمی شناسند.
کسی را که از سنگ ها و ميله ها می گذرد.
او تاريکی سياه چال مرا روشن ساخته،
آغوش مرا با خوشی ها پُرمی سازد.

TCU pham, The life of Mme Guyon,Jame Clarke&Co
با اخذ اجازه نقل شده است.

شاعر حتّی در تنگيهای خود ،تلخی و مرارت را به خود راه نداده
بود .فيض بيشتر از احتياجاتش به او بخشيد و او را قادر ساخت تا
ايمانداران را در طول قرنها مجذوب سازد.

شباهت خانوادگی

در خاتمه بايد ياد آور نمود که به شما گفته شده است که ”لهذا
دستهای افتاده و زانوهای سست شده را استوار نماييد ،و برای پاهای
خود راههای راست بسازيد تا کسی که لنگ باشد از طريق منحرف
نشود بلکه شفا يابد) “.عبرانيان١٢ :١٢و (١٣اينطور بنظر می رسد
که دورۀ آموزشی شما از هدف و مقصد خاصی برخوردار است.
مربّی شما عجز و ناتوانی های خاصی را درراه پيمودنتان مﻼحظه
نموده است .اشتباهی برای او آشکار و هويداست .او متوجه می
شود که می بايست قدمهايی برداشت تا لنگ بودن را شفا بخشد ،پس
با در نظر گرفتن هدف خاصی ،يک برنامۀ تعليمی تدارک می شود،
با وجود اينکه بنظر می رسد می تواند به عملی مقرون به ضرر و
ُخسران تبديل گردد .زيرا امکان دارد بجای شفا يافتن ،آن عضو بدن
حتّی از مفصل قطع گردد ،به عبارتی ديگر بجای يافتن شفای مورد
نظر ،ممکن است موقعيت وخيم تراز سابق بگردد.
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پس اين از اهميت حياتی برخوردار است که شما به نحو احسن با
تنبيه و تأديب پدر برخورد کنيد و بی نهايت مهم است که ما از فيض
خدا قاصر نشويم” .خدا موافق صوابديد خود ما را تأديب می کند تا
شريک قد ّوسيّت او گرديم) “.عبرانيان  (١٠ :١٢هدف او بسيار پُر
جﻼل است ،اينکه بتوانيم شريک قدّوسيّت او بگرديم .خدا انتظار
دارد که با شبيه شدن به پدر روحانی خود ،شما شباهت خانوادگی
بيشتری را در خود داشته باشيد .به همين دليل است که خدا کسی را
که بيشتر دوست می دارد تنبيه وتأديب می کند.
اگر تأديب خدا را هرگز در زندگی خود تجربه نکرده ايد پس آگاه
باشيد که شايد اصﻼ" فرزند حقيقی او نيستيد .شايد شما به کليسا
می رويد ولی ممکن است که هنوز فرزند خدا نباشيد .ولی اگر
فرزند او هستيد شما واقعيتی را که اين فصل توصيف می کند ،می
بايست تجربه کرده باشيد.
خدا در فيض شگفت انگيز خود شما را تأديب می کند .بسياری می
توانند شهادت بدهند که در زمان تأديب ،بيشتر از هر وقت ديگری
قادر بوده اند که در مورد وابستگی خود به خدا و مهربانی غير قابل
خاص خدا به ايشان،
توصيفش ،بياموزند .همچينين در مورد محبت
ّ
چيزها فرا گرفته اند .درسهای آموخته از آزمايشها و فشارهای پيش
مقدّر شده از جانب خدا را می بايست بطور خاصی ارج نهاد وهرگز
فراموششان نکرد ،زيرا آنها دليل بودن فيض خاصّ او برما می
باشند .پس مسؤليت شما اين است که با در نظر گرفتن اينکه خدا به
جانب شماست و نيز در ايمان واعتماد به نفس ،سختيها را بپذيريد.
هرگز سخنان دشمن را که می گويد خدا شما را فراموش کرده است
نپذيريد بلکه اين حقيقت را که خدا می خواهد شما را به صورت
پسرش متبدّل سازد،تجليل کنيد.
ﻻنۀ عقاب
تی نوشته شده در تثنيه باب  ،٣٢موسی منظرۀ مهيّجی
در سرود ّ
نبو ِ
را از عقابی تصوير می کند که بر باﻻی َپر زده آنقدرﻻنه اش را می
جنباند و بر باﻻی جوجه هايش پَر می زند تا اينکه آنها بر باﻻی
صخره بيافتند .بسهولت می توان تشنّج آنها را تصور کرد زمانی که
می بينند رفتار مادرشان دستخوش تغيير گرديده بجای محبت
هميشگی و توجهی که نسبت به همۀ احتياجات جوجه هايش داشت ،
ناگهان بی توجه و سنگدل به نظر می رسد که به خراب کردن ﻻنه
قانع نبوده حتی می خواهد آنها را به بيرون نيزپرتاب بکند.
شايد ﻻزم باشدبا طرح سؤاﻻتی اين موضوع را روشن تر بسازيم.
برای مثال اين چه کسی است که ﻻنه را خراب می کند؟ آيا اين
دشمن غارتگر است که نيّتی شريرانه دارد؟ بيشتر اوقات وقتيکه ما
با مشکﻼت روبرو هستيم عجوﻻنه نتيجه گيری کرده فکر می کنيم
که ما تحت حمﻼت دشمن قرار گرفته ايم و در نتيجه شيطان و
فرشتگانش مورد سرزنش قرار می گيرند!
صر می باشد بلکه اين
در اين مورد
ّ
خاص ،اين دشمن نيست که مق ّ
خود عقاب است که زندگی را بر فرزندان خود سخت کرده است.
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در نظر داشته باشيد که عقاب فقط متوجه يک ﻻنه )ﻻنۀ خود( می
باشد .او با حرص و ولع هرﻻنه ای را که در راهش است خراب
صی بر ﻻنۀ خود متمرکز است .برخی
نمی کند بلکه بطور خا ّ
ايمانداران وقتی در سختيها قرار می گيرند  ،از خود می پرسند که
آيا حقيقتا" مسيحی هستند .هرگاه خدا اجازه می دهد که اين اتفاق بر
من بيفتد ،آيا می توان باور کرد که او پدر من است؟ شايد خدا از من
دست شسته است .ا ّما در تمثيل ما عقاب فقط با ﻻنۀ خودش چنين
عمل می کند .تکان و ضربه خوردن دليلی بربی تفاوت بودن خدا
نيست بلکه ضمانتی است بر اينکه شما در خانوادۀ او قرار گرفته ايد
و او با شما چون عضوی از خانواده برخورد کرده است .او
مطمﺌنا" اين تجربۀ هولناک را زمانيکه فرزندانش بسيار ُخردسال
هستند و پر و بالشان کامﻼ" شکل نگرفته است ،بر ايشان تحميل نمی
کند ولی شايد اين عمل قدری زود به نظر می رسد .او زمانی ﻻنه
را خراب می کند که غريزتا" متوجه می شود برای جوجه هايش
خطرناک خواهد بود اگر بيش از آن در ﻻنه بمانند.
شايد عقابهای جوان ازمنظرۀ زيبايی که از باﻻی صخره ديده می
شود و يا غذای روزانه ای که مدام و به موقع آورده می شود لذت
می برند و به همين سبب امکان دارد که با مادر خود هم عقيده
نباشند .در حالی که وضعيت پيشين ايشان بسيار محبت آميز ،تدارک
ديده و کافی برای احتياجات ايشان بنظر می رسيد .چه چيزی می
تواند گرم تر و راحت تر از اين ﻻنه باشد؟ پس چه کسی احتياج به
تغيير کردن دارد؟ شايد برادر و خواهر جوجه عقاب نسبت به او
قدری زورگو باشند ولی در مقايسه با داشتن امتيازاتی چون داشتن
ﻻنۀ راحت ،دريافت غذای تضمين شدۀ روزانه و منظرۀ بسيار زيبا،
اين قيمت بسيارناچيزی است که پرداخت می شود .ولی ناگهان در
اين طرز زندگی دلپذير و تن آسا ،چشمان تيزبين مادر مداخله می
کند و درمی يابد که زمان جنبانيدن ﻻنه فرا رسيده است ،.زيرا می
داند که باقی ماندن آنها در ﻻنه برای ايشان خطرناک می باشد.
عقاب مادر خطری را که در پيش پای فرزندانش نهفته است می
بيند ،درنتيجه ﻻنه را خراب کرده ماندن در آنجا را برای عقابهای
جوان ناممکن می سازد .شايد آنها در شگفت باشند که چه اتفاقی
برای مادرشان افتاده است؟ آيا او امروز ازدندۀ چپ برخاسته است؟
بديهی است که جوانترها اتفاقات را بد تعبير کنند .با افتادن شاخه
های کوچک از کنار ﻻنه بر روی صخره ها ،ترسيدن غيرمعقول و
اشتباه به نظر نمی رسد.

آيا اهميت نميدهيد؟
در زمان تنبيه وتأديب پدرانه ،ترس بزرگترين دشمن ما می باشد.
آيا خدا مرا فراموش کرده است؟ بنی اسرائيل موسی را متهم کردند
به اينکه آنها را به کوير آورده است تا ايشان را از بين ببرد .حتی
شاگردان مسيح در آن شب طوفانی از مسيح پرسيدند ”آيا تو را باکی
نيست که هﻼک شويم؟“ در آن لحظه اين ترس بود که بر آن موقعيت
حکومت می کرد و اين وحشت بود که بر همه چيز غلبه کرده بود.
چرا ايمانداران محکومند به اينکه چنين تجربياتی داشته باشند؟ چرا
عقابهای جوان از ﻻنۀ خود بيرون انداخته شدند ،چنانکه گويی بر لبۀ
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صخره قرار گرفته بودند .برای اين سؤالها فقط يک جواب ساده
وجود دارد .در حقيقت عقابها در ”جاهای آسمانی“ به دنيا آمده اند.
آنها احتياجی نداشتند که کار کنند و يا اينکه ازسراشيبی صخره ای
باﻻ بروند تا به آن مکان برسند .فقط پوستۀ تخم شکسته شده بود و
آنها در آنجا بدنيا آمده بودند و يا ﻻاقل اين در حقيقت تنها چيزی بود
که آنها می دانستند .ولی حقيقت اين است که عقابها منظور شده اند
تا پرواز کنند .آنها بر بالهای خود باشکوه به نظر می رسند .آنها
بوقلمون و يا مرغی که قُد قُد می کنند نيستند .آنها برای اين ساخته
نشده اند که منفعل و راکد در بند ﻻنه بمانند .ﻻزم است که آنها در
تقديری که برای ايشان مقدر شده است رشد و نمو کنند ومادرشان
نيکو می داند که برای چه چيزی خوانده شده است ،که ﻻنه به هم
زن باشد .اما قاصر نباشيد از اينکه رقّت و لطافت موضوع را که
ابراز شده است ببينيد .وقتی ما درموقعيت های مشابهی قرار می
گيريم ،می خواهيم بدانيم که خداوند کجاست .چرا راهی را که می
رويم از چشمانش نهفته است .حقيقت اينست که در چنين لحظات پُر
ب مادر بيشتر از هر زمان ديگری
مخاطره ای چشمان تيز بين عقا ِ
بر فرزندانش متمرکز است.
قبﻼ" او برای يافتن غذا به دوردستها پرواز می کرد ولی اکنون که
او ﻻنه را در هم شکسته است ،بطور پيوسته ،همۀ حرکات ايشان را
در نظر دارد .او ديگر مادری غايب و بی تفاوت نيست بلکه چون
خو ِد خدا ،برای کمک ،در خطرات حضور دارد.
چنانکه جوجه ها سقوط می کنند و برای اولين بار حرکات پرواز
بالهای خودشان را تجربه می کنند ،در کمال شگفتی می بينند که
عقاب مادرايشان را بر نُک بال خود برمی دارد) .تثنيه(١١ :٣٢
درست همچنانکه خدا بر بازوهای جاودانی خود ما را برمی دارد.
)تثنيه  (٢٧ :٣٣پس عقاب مادر به هيچ وجه مسؤليتهای خود را
ترک نکرده است .او جوجه های خود را برای زندگی و هدف
مخصوصی تربيت می کند و در طی جريان تعليم ،غيورانه به آنها
می نگرد .بزودی آنها نيز چون مادر خويش پرواز خواهند کرد و
بزودی در مهارتهای مادر سهيم بوده ،با نشان دادن شباهت های
خانوادگی ،فراتر پرواز خواهند کرد.
به عنوان يک ايماندار شما نيز قابليت پرواز داشته با مسيح در جای
های آسمانی قرار گرفته ايد ،ا ّما بدون تأديب وتعليم ،هيچگاه نخواهيد
بالقوه در شما نهفته است ،بالفعل درخود داشته
توانست آنچه را که
ّ
باشيد .طرز زندگی راکد و تار ی که به زندگی کردن در يک ﻻنۀ نا
متغيّرشباهت دارد ،هويّت واقعی شما را تحليل خواهد داد .پس چون
سپاهی نيکوکه با فيض تأديب و تعليم داده شده است ،بياموزيد تا
سختی ها را دربر بگيريد تا بتوانيد در قدوسيّت عظيم و پيروزمندانۀ
مسيح سهيم گرديد.
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فصل دوازدهم
با روح القدس هماهﻨگ راه برويد.
شريعتی که خارج از شما عمل می کﻨد ،قادر
نيست شما را دگرگون بسازد .در نتيجه خدا قلب
و روﺣی جديد برای شما مهيا می کﻨد .او
اشتياق به خود را در درون شما می نهد.
همچﻨين ميل و آرزو و تمايﻼت جديدی به شما
می بخشد .روح او آزادی و ﺣياتی جديد به شما
می دهد که جايگزين ”کهﻨگی ﺣرف“ می گردد
وشما می توانيد آنرا تجربه کﻨيد.
در اين فصل ما متوجه می شويم که تجربه کردن
ﺣضور قدرت بخش روح خدا دليل نمی شود که
ما از راهﻨمايی ها و نصايح بی نياز گرديم .ما
نبايد از اين واهمه داشته باشيم که راهﻨماييها
ونصايح کتاب عهد جديد ممکن است ما را دوباره
زير قانون شريعت قرار بدهﻨد .ﻻزم است که ما
خود را به درخواستها و اوامر نوشتجات
عهدجديد بسپاريم تا زمانيکه”کامل باز آيد “.ما
نه فقط به اشتياقهای درونی خود نياز داريم بلکه
به اصرارها و اوامر کتابقدس نيز اﺣتياج داريم
تا بر دنيا ،جسم و شريرغالب آييم.
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فصل دوازدهم
با روح القدس هماهﻨگ راه برويد.
ارميا  ،ملقّب به نبی گريان ،به داشتن اخطارهای شوم و ترسناک
برای اسرائيل و نبوت در مورد بيرون افکنده شدنشان از سرزمين
موعود اشتهار داشت .تنها نبوتی که چون اشعه ای با پيشگويی های
مأيوس کننده اش در تباين است وعده ای بود که گفته بود خدا در
آينده عهدی جديد با قوم خود خواهد بست .درست برخﻼف شريعت
تحميل شده از بيرون  ،اين عهد جديد ميرفت که از درون با مردم در
ارتباط باشد” .شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و آن را
بر دل ايشان خواهم نوشت) “.ارميا(٣١-٣٣ :٣١
حزقيال نيز پيغام مشابهی را اعﻼم می کند که ” دل تازه و روح تازه
دراندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل
گوشتين به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم
نهاد و شما را به فرائض خود سالک خواهم گردانيد تا احکام مرا
نگاه داشته آنها را بجا آوريد) “.حزقيال٣۶:٢۶و(٢٧
ک شده بود نتوانست تقدّس را در بنی
شريعتی که بر سنگ ح ّ
مکرر نبوتی با تبعيد شدن از
اسرائيل ايجاد کند و پس از اخطارهای
ّ
سرزمين موعود ،باﻻخره ايشان داوری خدا را تجربه کردند .با اين
حال ،خداوند از اهداف و نيز قوم خويش دست نشست .او با
اطمينان از روزی جديد و نيز پيمانی جديد که می رفت بوقوع
بپيوندد پيش بينی نمود .احساس گناه ،شکست و مرگ
دره ای پُر از استخوان می توانست
ديگرکامﻼ"مغلوب شده بودندّ .
به لشکری بسيار عظيم مبدّل شود) .رجوع شود به حزقيال (١ :٣٧
اين امر فقط از طريق عمل کرد تازۀ روح خداوند امکان پذير بود.
به دليل اينکه احتياج بسيار گشته بود ،وعده نيز در غالب عهدی
جديد ،افزايش يافته بود.
عهدی جديد
قرنها گذشت تا اينکه آن شب بياد ماندنی فرارسيد که عيسای ناصری
شاگردانش را گرد هم آورد تا فصح را با هم جشن بگيرند .او
شکوهمندانه و در عين سادگی خاص اظهار داشت” اين پياله عهد
جديد است در خون من که برای شما ريخته می شود ) “ .لوقا:٢٢
 (٢٠خون او بزودی می رفت که ريخته شود تا طريق جديد ارتباط
خدا با قوم خود ،برقرار گردد .فصح ما مسيح جان خود را داد.
چنانکه يحيای تعميد دهنده می گويد” :اين است برۀ خدا که گناه
جهان را برمی دارد “.همچنين اضافه می کند” :من شما را به آب
تعميد می دهم ليکن شخصی تواناتر از من می آيد …او شما را به
روح القدس و آتش تعميد خواهد داد)“.لوقا(١۶ :٣
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بره ای که گناه جهان
يحيی ،تعميد دهندۀ به آب ،مسيح را به عنوان ” ّ
را برمی دارد“ و نيز ”تعميد دهندۀ به روح القدس“ معرفی می کند.
درست مثل اينکه داشت می گفت :من شما را در آب تعميد می دهم،
ا ّما کسی ديگر بعد از من خواهد آمد که شما را در نيروی مقدّس
روز عظيم آمدن
)روح القدس( تعميد خواهد برد .يحيی طﻼيه دار
ِ
خدا در قدرت و جﻼل بود .دريکی از جشنهای مهم ،عيسی
برخاسته به کسانی که به او ايمان می آوردند وعده داد که روح
القدس ،چون نهرهای آب زنده ،از بطن ايشان جاری خواهد شد.
در باﻻخانه ،عيسی توجه شاگردان خود را بيشتر از هرموضوع
ديگری به اين مطلب جلب نمود که ”روح راستی خواهد آمد و با
ايشان خواهد ماند) “.يوحنا ١۶ :١۴و (١٧و اينکه روح القدس از
درون ،ايشان را تقويت خواهد نمود درست مثل اينکه خود مسيح
دوباره شخصا" با ايشان می باشد ،ا ّما اينبار نه چون يک دوست،
قوت بخشنده ،شهامت دهنده
بلکه چون رهبر ،معلم ،محّرکّ ،
ودگرگون کنندۀ زندگی که در درون ايشان ساکن است .آنها نمی
بايست از اورشليم خارج می شدند تا اينکه موعود پدر خود را يافته
با قدرت از اعلی آراسته می کشتند) .رجوع شود به لوقا (۴٩ :٢۴
در روز پنطيکاست ،اتفاق پُرهياهويی در گرفت .باد شديدی از
آسمان ،خانه را پُر ساخت .زبانه های آتش بر ايشان قرار گرفت و
آنها از روح القدس پُر گشتند .ديگرشادی ،آزادی ،اقتدار ،شهامت و
محبت ،حدّ و مرزی برای خود نمی شناخت .آنها ديگر انسانهايی
تبديل يافته بودند.
هزاران نفر به اجتماع ايمانداران که به سرعت داشت رشد می کرد،
پيوستند .سخاوت ايمانداران ،از آنچه قانون عهد عتيق مطالبه می
کرد ،بسيار افزون تر بود .زيرا محبت خدا توسط روح القدس که به
آنها داده شده بود ،در دلهايشان ريخته شده بود .پُری خدا ،الوهيّت و
مملو کرده بود که ديگر آنچه
محبت بی حد ّ و حصراو چنان آنها را
ّ
را که داشتند از آن خود نمی دانستند .پس از آن ديگر سنجيدن دقيق
ده يک هرچيز و پرداخت وظيفه شناسانۀ آن ،از ميان رفته بود و
ايشان آنچه را که داشتند با کسانی که به آنها محتاج بودند شريک می
شدند .تجربۀ روح القدس ايشان را از درون ُمنق ِلب کرده بود .شايد
مؤمنين توسط دشمنان خود ،به عنوان اشخاص َمست تحقير شده
بودند ،ولی درون دگرگون شدۀ ايشان از قلمرو احساسات فراتر رفته
بود .خدا حتّی دارايی ايشان را نيز لمس کرده بود زيرا خالصانه
دگرگون شده بودند .آنها در قدرتی غوطه خورده بودند که
رفتارمتداول ايشان نسبت به پول و تمايﻼت شخصی نيز تغيير يافته
به اشخاصی کامﻼ" سخاوتمند و آزاده مبدّل شده بودند.
پولس به کليسای ُرم توضيح می دهد که اين دقيقا" چيزی است که
عهد جديد از آن صحبت می کند .آمدن پُر قدرت روح القدس در
زندگی مردم ،سبب شده بود که آنها سبک زندگی کامﻼ" تازه ای
داشته باشند” .زيرا آنچه از شريعت محال بود ،چونکه به سبب جسم
ضعيف بود ،خدا پسر خود را در شبيه جسم گناه و برای گناه
فرستاده برگناه در جسم فتوا داد تا عدالت شريعت کامل گردد در
مايانی که نه به حسب جسم بلکه برحسب روح رفتار می کنيم“.
)روميان٣ :٨و(۴
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روح ﺣيات
بنابرين روح القدس کليدی است برای ايجادرابطۀ جديد ميان شما و
خدا .اگرچه قدرت بيرونی شريعت به انتها رسيده بود ليکن اين
معنی نبود که هدف غايی عدالت ،می بايست ترک کرده شود بلکه
برعکس ،آنچه شريعت نتوانسته بود به خاطر قدرت گناه به انجام
برساند ،خدای پسر و روح القدس آنرا به کمال رسانيده اند .آمدن
روح القدس ،به نقش شريعت که در مورد ايمانداران ايفا می کرد
پايان بخشيد” .اکنون در تازگی روح بندگی می کنيم نه در کهنگی
حرف) “.روميان(۶ :٧
عيسای مسيح محکوميتی را که شما سزاوار آن بوديد در جسم خود
حمل نمود تا نه فقط شما از احساس خطا و گناه ،بلکه نيزاز دورۀ
لزوم حفظ شريعت برای ايجاد ارتباط با خدا آزاد شويد .اکنون
”قانون“ جديدی در اندرون شما عمل می کند” .زيرا که شريعت
روح حيات در مسيح عيسی ،مرا از شريعت گناه و موت آزاد
گردانيد)“.روميان (٢ :٨چنانکه در حزقيال وعده داده شده است
آمدن روح القدس به آنچه در سابق ُمرده بود حيات می بخشد .روح
القدس با اِسکان نيرومند خويش ،شما را از ظلم و ستم گناه می
رهاند .پولس از شما انتظار دارد تا نه فقط عمل او را برای درهم
پاشيدن محکوميتتان که از طريق صليب صورت پذيرفته است تقدير
کنيد ،بلکه همچنين قدرت افاضۀ حيات را نيز که بوسيلۀ سکونت
روح القدس به درون شما می آيد ،تجليل نماييد .روح القدس توسط
قدرت خدا چيزی را در شما به انجام می رساند که شريعت ظاهری
هرگز قادر به انجام آن نيست.
ايمانداران عهدجديد اصوﻻ" مردان روح القدس بودند که به داشتن
سس با
حضور و قدرت روح معروف بودند .زمانيکه پولس در اف ُ
گروهی مواجه گرديد ،اولين سخن او اين نبود که ”آيا شما مسيحی
هستيد؟“ و يا اينکه ”آيا شما از گناهان خود نجات يافته
ايد؟“سؤالهايی که اغلب ،ما از مردم می پرسيم .بلکه او
پرسيد” وقتی شما ايمان آورديد آيا شما روح القدس را
نيزيافتيد؟“)اعمال  (٢ :١٩به همين طريق باز وقتی غﻼطيان را در
مورد تجربۀ ايشان مؤاخذه می کند ،از ايشان نمی پرسد که آيا توسط
شريعت نجات يافته اند يا از خبرايمان .بلکه می پرسد” آيا روح را
از اعمال شريعت يافته ايد يا از خبر ايمان؟“ )غﻼطيان  (٢ :٣تأکيد
او براين بود که ايشان ديگراشخاصی قدرت يافته از روح بودند
واين ،هويّت اصلی ايشان گرديده بود .باز در ١تسالونيکيان  ٨ :۴او
اشاره نمی کند به اينکه ”خدايی را که شما را نجات داده است“
بلکه می گويد ”خدايی را که روح القدس خود را به شما عطا کرده
است “.و خدا اينگونه خدايی است .روح القدس فقط به شاگردان
داده نشده بود تا موعظه کنند بلکه به ايمانداران ديگر نيز ،تا بتوانند
کﻼم را در زحمت شديد ”با خوشی روح القدس“ بپذيرند.
)١تسالونيکيان  (۶ :١روح القدس در جفا به آنها شادی بخشيده بود.
همچنانکه مردان موسی در بيابان به ناله و شکايت کردن معروف
بودند ،کليسای عيسای مسيح به پُر بودن از روح القدس و شادی
شناخته شده اند.
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عيسای مسيح کاری را کرده است که شريعت هرگز قادر به انجام
آن نبود .قدرت گريبان گير گناه بر زندگی ما ،توسط قدرت سکونت
درونی روح القدس در ما ،در هم شکسته است .اکنون مسؤليت ما
فقط اطاعت از چيزی است که گوردون فی اکنون آنرا اطاعت از
ﺺ ”پُر بودن ازروح القدس“ .
”دستور مهم“ می نامد ،بطور اَ َخ ّ
)افسسيان  (١٨ :۵روح القدس عامل تغيير دهندۀ خدا می باشد .او
وعدۀ عهد جديد را در ما به انجام می رساند .اکنون ديگر عهد عتيق
توسط نويسندۀ عبرانيان ،منسوخ اعﻼم شده است) .رجوع شود به
عبرانيان  (١٣ :٨ما ديگر در فيضی بسر می بريم که اين وعده را
به همراه دارد ” که بروح رفتار کنيد پس شهوات جسم را بجا
نخواهيد آورد) “.غﻼطيان  (١۶ :۵اين يک نصيحت و يا درخواست
نيست چنانکه سعی کنيم تا مقدس باشيم ،بلکه عين اظهار واقعيت و
همينطور وعدۀ قطعی پولس است.
توانايی و قدرت برخاسته از لذت بردن از زندگی درپُری مداوم
روح القدس ،ثمرۀ محبت را در ميان ما ايجاد می کند” .زيرا که
محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ريخته شده
است) “.روميان ( ۵ :۵که داگﻼس مو آنرا ”ريزش غريب و
فراوان“ توصيف کرده است.

(Douglas Moo, The Epistle to the Romans, NICNT, Erdmans, 1996

چنين ريزشی چون نيروی زورمندی است که دگرگون کنندۀ زندگی
است.

پولس واضحا" اظهار می دارد که در اين دورۀ جديد که اطاعت از
شريعت ،ديگر طريق زندگی خداپسندانه نبود ،هديۀ پُربهای روح
القدس کافی بود تا مقاصد خدا را در زندگی قوم او به انجام برساند.
چنانکه توماس شرينر می گويد پولس از قواعد دقيق يافت شده در
قوانين ”ميشنا“ )نام قسمتی از کتاب تلمود( امتناع می کند و به جای
آن او باور دارد که روح القدس ايمانداران را قادر و نيرومند می
سازد تا خدا را خشنود بسازند .او آزادی را در مسيح اعﻼم می
دارد و از سفسطه و اخﻼقيات شريعت گرايانه اجتناب می
کند(Apostle of God’s Glory in Christ, IVP, 2001) .
کامل هﻨوز در راه است.
با بنا نهادن اساس حيات عهد جديد که توسط روح القدس قدرت يافته
بود ،پولس از دادن اوامر و دستورات به کليساهای نوبنيادی که خود
سر پيشرفت آنها همانا
ايجاد کرده بود ،کوتاهی نمی کرد .مطمﺌنا" ّ
ريزش حيات جديدی بود که ايشان داشتند از آن لذت می بردند .اين
اشخاص اصوﻻ" مردان روح القدس بودند .با وجود اينکه روز
موعود ريزش روح فرا رسيده بود ،پولس می دانست که کامل هنوز
نيامده بود١).قرنتيان (١٠ :١٣ما هنوز در اجتماعی که کمال
مطلوب است بسر نمی بريم و هنوز منتظر زمين و بدنی نو و
جﻼل يافته می باشيم .ما اين خزينه را در ظروف خاکی داريم و با
دنيا ،جسم و شيطان در نبرديم .پس چون در شرايطی بسيار ناقﺺ
و ناکامل زندگی می کنيم ،هنوز محتاج آموزشها ،نصايح و حتی
اوامر و فرامينی می باشيم که توسط رسوﻻن به کليساها داده شده
اند.
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شما شايد بر اين عقيده باشيد که اگر ما در فيض بسر می بريم پس
ديگر چگونه می توان محتاج فرامين بود .آيا اين به اين معنی نيست
که شما ما را دوباره بسوی شريعت بازمی گردانيد؟ جواب اين
سؤال کامﻼ" منفی است.
تمامی نصايح عهد جديد از بنياد فيض نشأت گرفته اند و عمل کرد
بيرونی حيات جديد ما در مسيح می باشند .پولس به ما می گويد:
”لهذا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای
خود را به عنوان قربانی و مقدس پسنديدۀ خدا بگذرانيد که عبادت
معقول شماست وهمچنين همشکل اين جهان مشويد بلکه صورت
خود را تبديل دهيد تا شما دريافت کنيد که ارادۀ نيکوی پسنديدۀ کامل
خدا چيست) “.روميان١ :١٢و (٢با درنظر گرفتن آنچه خدا برای ما
انجام داده است ،شما نصيحت کرده شده ايد تا بطور روحانی و
يامعقول رفتار کنيد .نوايمانان نمی توانند آنا" پی ببرند که چه چيزی
مورد پسند خدا می باشد .افکار ايشان بايد نو گردد تا ازحقيقت
ّ
مطلع شده بتوانند دريابند که چگونه می توان مناسب رفتار نمود.
مشابها" پولس نمی خواهد معدودی قوانين را بر فيلپيان تکليف کند
بلکه دعا می کند که ”محبت ايشان در معرفت و کمال فهم بسيار
افزونتر شود تا چيزهای بهتر را برگزينند) “.فيلپيان ٩ :١و(١٠
چنانکه دی ای کارسون می گويد” :پولس نمی خواست که مجموعۀ
معيارهای مستبدانه ای را ارائه بدهد تا مسيحيان بتوانند زندگی خود
را با اين معيارها بسنجند .در واقع او فقط بسوی پدر آسمانی خود
دعا کرده از او می خواهد که اين ايمانداران بتوانند آنچه را که
نيکوست دنبال کنند“.
)(D A Carson, A Call to Spiritual Rrformation, Baker, 1992

ما در هواپيمای از خارج تﻨظيم شده قرارنگرفته ايم!

نصايح و توصيه ها اغلب از اعﻼن حقيقت درمورد هويّت جديد ما
در مسيح نشأت گرفته اند .به خاطر آنچه خدا در ما انجام داده است
ما قادر هستيم اين خواسته ها و نصايح را انجام بدهيم .ا ّما در عين
حال نبايد اخطار توماس شرينر را از ياد برد که می گويد” :ارزش
زندگی در روح نبايد به يک زندگی از خود بيخود و کامﻼ" از
بيرون تنظيم شده ،تقليل داده شود .اگرچه ايمانداران در غﻼطيه
روح القدس را توسط ايمان يافته بودند ،پولس نگران بود ازاينکه
مبادا از قدم اوليه ای که برداشته بودند دور شوند).غﻼطيان(١-٣ :٣
گويا ايمانداران احتياج به پند و نصيحت داشتند تا بتوانند در روح
زندگی کنند“.

(Thomas Schreiner, Paul, Apostle of God’s Glory in Christ,
)IVP, 2001

پولس فکرنمی کرد که نصيحت کردن مؤمنين ،با حقيقت بودن روح
القدس در زندگی آنها منافات داشته باشد ويا ايشان را دوباره به زير
شريعت ببرد.

توجه داشته باشيد که چگونه پولس از گناهی که باعث شرمزدگی
کليسای قرنتس شده بود ،ياد می کند .برای پولس بسيار آسان بود که
فقط از شريعت نقل قول بکند .او می توانست بگويد” :آيا حکم هفتم
را نمی دانيد .شما نبايد زنا کنيد “ .بجای آن روش زندگی او با
اعتقاد واطمينانش ازعهد جديد تطابق داشته با اين موضوع به گونه
ای ديگر برخورد می کند” .آيا نمی دانيد که بدنهای شما اعضای
94

95
مسيح است پس آيا اعضای مسيح را برداشته اعضای فاحشه گردانم،
حاشا” “.يا نمی دانيد که بدن شما هيگل روح القدس است که در
شماست که از خدا يافته ايد و از آن خود نيستيد١) “.قرنتيان:۶
١۵و (١٩درمقايسه با مفهوم عهد جديد ،گناه مذکور فقط اين نبود که
حکم داده شده از جانب خدا شکسته شده بود بلکه هيکل )معبد( خدا و
محل اقامت او بی حرمت شده بود .چطور کسی که با مسيح از يک
روح برخوردار است ،می تواند با فاحشه ای در يک جسم باشد) .به
١قرنتيان١۵-١٧ :۶رجوع شود(.
مطمﺌنا" ايمانداران عهدجديد به احکام شريعتی که موافق موقعيت
جديدشان بعنوان مقدسين )مقدسين جديد خدا( بود واقف بودند .آنها
می بايست در شأن دعوت خودقدم برمی داشتند .ولی اين بدان معنی
نبود که آنها می بايست به احکامی چون حکم ختنه بازميگشتند،
درست آنچه که از سوی يهودی گراهای آنزمان توصيه می شد.
”ختنه چيزی نيست و نامختونی هيچ ،بلکه نگاه داشتن امرهای
خدا١) “.قرنتيان (١٩ :٧بنظرپولس بازگشت به موضوعی چون
ختنه ،خطايی محض شمرده می شد .او در رسالۀ فيلپيان باب ٣
درمورد ختنه گرايان انتقادات سختی را ارائه می دهد .او ايشان
را”مقطوعان ،سگان وعاملين شريعت“ مينامد که به هر قيمتی که
بود می بايست از ايشان احتراز شود .پولس ادامه می دهد که
مختونان حقيقی ما هستيم که خدا را در روح عبادت وخدمت می کنيم
زيرا فخر ما در انجام دادن شريعت نيست بلکه در مسيح است و بر
جسم اعتماد نداريم) .به فيلپيان٢ :٣و  ٣رجوع شود(.
بدون شک همۀ مسيحيان،هرقدر نيز بالغ و روحانی باشند ،درمورد
آنچه در زندگی روحانی خود بايد دنبال کنند و يا از آن احتراز کنند،
احتياج به راهنمايی و نصيحت دارند .با تشويق و نصيحت فيلپيان
درمورد پُر شدن از روح القدس ،پولس با ارائۀ فرامين خاصی ،می
خواهد برای ايشان روشن سازد که چگونه آن نصايح و طرز زندگی
را می توانند دنبال کنند.
اين موضوع از اهميت وافری برخوردار است که می بايست بخاطر
مملو از فيض ،درواقع اين محبت است که قلب
داشت که در زندگی
ّ
و روح راهنمايی های پولس می باشد .تمامی فرامين در اين
خﻼصه می شود که همسايۀ خود را چون خود دوست داشته باش.
)روميان١٠ -٨ :١٣و غﻼطيان (١۴ :۵گفته شده است که نصايح
پولس حدودی را ارئه داده است که چگونگی اين زندگی پُر از
محبت را نمودار سازد .هرگاه فرامين خاص غيرﻻزم می بودند،
ديگر احتياجی به نصايح نبود .پولس می بايست فقط بگويد ،محبت
کنيد .ولی ﻻزم بود توضيحات بيشتری نيز داده شود وگرنه درمورد
شناخت محبت واقعی ،بسهولت می توان خود را فريب داد .برخی
اوامر ،شکل و مفهوم خاصی به دعوت به محبت کردن ميدهند .به
همين نحو دستور به پُرشدن از روح القدس با اين تعليم بسيار صريح
دنبال شده است که زن و شوهر می بايست فداکارانه و محترمانه
خود را تسليم يکديگر نمايند) .افسسيان (٢٨ -٢٢ :۵
بدرستی که زندگی خداپسندانه ثمرۀ روح و نتيجه و بازدهی عمل
کرد آن در زندگی مسيحيان می باشد) .غﻼطيان  ٢٢ :۵و (٢٣فقط
بوسيلۀ رهبری شدن با روح القدس و راه رفتن با اوست که مسيحيان
می توانند بر جسم و قدرت شريعت غالب آيند) .غﻼطيان ١۵ :۵و
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 (١٨تنها بوسيلۀ راه رفتن با روح القدس است که می توان بر غرور
و حسادت غلبه کرد )غﻼطيان  (٢۶ :۵و باز توسط عمل روح
القدس در ايماندار است که او می تواند آنچه را که امر شده است بجا
بياورد .پس رهايی از شريعت و زندگی در فيض ،ما را از اوامر و
نصايح بی نياز نمی سازد .نه فقط آتش روح و آزادی بوسيلۀ نصايح
و اوامر خاموش نمی شوند بلکه حتی با آنها سازگاری مطلق دارند.
ايمانداران پُر از روح که از فيض خدا لذت می برند ،نياز به اوامر
دارند تا ”آن کامل باز آيد “.اين حقيقت دارد که زمانی فرا خواهد
رسيد که ما در بدنهای جﻼل يافته و زمين جﻼل يافته زندگی خواهيم
مخرب است و حتی خود شيطان نابود خواهند گرديد و
کرد آنچه که
ّ
ما در جسمها و زمين جﻼل يافته زندگی خواهيم کرد .در آن زمان
است که ما ديگر احتياجی به فرامين و نصايح نخواهيم داشت .زيرا
ديگر دشمنانی چون دنيا ،جسم و شرير نخواهيم داشت .در آنموقع
است که قادر خواهيم بود گفتۀ اگوستين را که می گويد ”خدا را
دوست داشته باش و هرچه را دلت می خواهد انجام بده “.بجا
بياوريم .ولی همانطور که در سابق نيز گفته شد ،تا زماينکه کامل
هنوز نيامده است ،ما به نصايح و اوامر احتياج خواهيم داشت و نبايد
اين امر را با شريعت گرايی مشتبه ساخت.
فصل بعدی با پرداختن به فيض بخشش و نيکويی ،نمونه ای از بنياد
اساسی فيض و روش رسوﻻنۀ نصيحتی که بر فيض بنياد نهاده شده
است به ارائه خواهد داد تا ثمری را که خدا از کليسای خود انتظار
دارد توليد کند.
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فصل سيزدهم
فيض د◌َ ِهش و بخشﻨدگی
اين فصل به ما می آموزد که يک زندگی پُر از فيض ،چگونه
می تواند در زندگی روزانه عمل کﻨد و ايﻨکه کجا نصايح
رسوﻻنه نقش خود را در اين امر اجرا می کﻨﻨد.
هميﻨطور فيض ما را بسوی ﺣوادث هيجان انگيز َد ِهش های
وفادارانه هدايت می کﻨد و همچﻨين نيکويی خدا را ثابت می کﻨد
و نيز قابليت او را که قادر است بر افزودن فيض بر ما تا
بتوانيم هميشه در هر کار نيکويی کفايت داشته باشيم.
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فصل سيزدهم
فيض َد ِهش و بخشﻨدگی
فيض ،طبق طبيعتش نه چون حوضی راکد بلکه مانند رودخانه ای
روان ،فوران دارد .آنچه که ثابت می کند ما توسط فيض لمس شده
ايم ،تغيير و انقﻼبی است که به اندرون زندگی ما وارد می کند.
وقتی که ما قدرت رهايی بخش آن را احساس می کنيم ،ديگر قادر
نيستيم تغيير نايافته باقی بمانيم.
عمل شگفت انگيز بارش فيض ،در روز پنطيکاست در اورشليم
اتفاق افتاد .جماعتی برای روز جشن ،گرد هم آمده بودند .مردم
چند هفته پيش در روز عيد گذر به عيسی حمله برده پيﻼطس را نيز
در تنگنا قرار داده بودند تا او را مصلوب سازند ،عملی که می توان
آنرا بزرگترين سرکشی وطغيان تَع ّمدی در تاريخ جهان قلمداد کرد.
می توانيد تصور کنيد که فرشتگان متعجب بودند از اينکه چگونه
تنبيه خدا می تواند بر گناهکار ريخته شود.
اين موضوع اين اتفاق از عهد عتيق را بيادم آورد  ،زمانيکه موسی
کوه سينا را باﻻ می پيمود و در غياب او بنی اسرائيل از هارون
خواستند بُتی بصورت گوساله از طﻼ بسازد تا آنرا بپرستند .وقتيکه
موسی با دولوح عهدعتيق در دستش از کوه سرازير شد ،سرکشی و
طغيان مذکور بدون وقفه و بطور کامل تنبيه گرديد و قريب به سه
هزار نفر در يک روز ُمردند.
ولی در مورد پيشين ،بنی اسرائيل با ساختن بُت گوسالۀ طﻼئی
موسی را طرد نکرده بودند بلکه خداوند جﻼل را مصلوب ساخته
نجات دهندۀ خود را به قتل رسانيده بودند .پس عکس العمل خدا
درمورد اين شرارت شرم آور چه می توانست باشد؟ شاگردان چون
پيام آوران داوری مهيب خدا ،از باﻻخانه به زير نيامدند بلکه به
جای آن ،ايشان انجيل فيض را مژده دادند و در همانوقت ٣٠٠٠نفر
نجات يافتند .مردمی که ﻻيق داوری بودند مجّانا" آمرزيده شده از
حضور روح القدس پُر گشتند.
فيض عظيمی بر ايشان قرار گرفته بود و به حدّی تغيير يافته بودند
که از حقوق انحصاری خود بر دارائی خويش چشم پوشيده آنچه را
داشتند با ديگران ،جايی که احتياج آشکار بود ،قسمت کردند .در
نتيجه هيچ محتاجی در ميان ايشان نبود .فروريختن فيض سبب
دگرگونی اجتماع گرديده بود.
چند سال بعد با نوشتن به کليسای قرنتس ،پولس خواست تا ايشان
نيز بتوانند ازتجربۀ مشابهی لذت ببرند .او تدبيری انديشيد تا
هدايايی از ايشان جمع آوری کند تا ايمانداران فقير اورشليم را در
آن سهيم سازد .بسيار آموزنده است که روش او که در ٢قرنتيان:٨
 ١-٩و ١۵ -۶ :٩نوشته شده است بررسی گردد.
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اين ﺣکم نيست.
ابتدا بايد آنچه را که پولس انجام نداده است در نظر گرفت .او به
مقرر نکرد تا به ايشان ارائه دهد .در واقع گفتۀ
هيچ وجه شريعتی ّ
او بسيار صريح و روشن بود” .من اينرا به طريق حکم به شما نمی
گويم…“ )٢قرنتيان  (٨ :٨ايشان توسط اين رسول وادار نشده بودند
که هديه بدهند و نه اينکه به ايشان گفته شده بود که اين چيزی است
که خدا از ايشان می خواهد .حت ّی ذکری از قانون ده يک عهد جديد
به ميان نيامده بود.
از سوی ديگر او اموررا به نيّت خود برانگيختۀ ايشان ُم َح ّول نکرده
بود .او خوشنود نبود از اينکه فکر کند که شايد اگر روح القدس به
ايشان امر می کرد که اين عمل را انجام بدهند ،آنها ناخودآگاه ،نسبت
به انگيزش درونی خود واکنش نشان می دادند .پولس مثل ما عمل
نمی کرد که گاهی بخاطر فرهنگ خود اِبا داريم از اينکه دربارۀ
پول صحبت بکنيم.
پس چگونه می شد با اين موضوع رسوﻻنه برخورد کرد؟ پولس به
کليسای قرنتس ازديگران مثال می زند و ازبخشش های سخاوتمندانۀ
کليسای مقدونيّه ياد می کند ا ّما اين امر را بطور بسيار جذّابی انجام
می دهد .در ابتدا او از ”فيض خدا که به کليسای مقدونيه عطا شده
بود“.سخن می گويد٢) .قرنتيان (١ :٨ولی قبل از صحبت کردن در
مورد بخشش های خارق العادۀ مقدونيان ،او به فيض قدرتمند خدا که
به ايشان داده شده است اشاره می کند .اين عمل فيض خداست که
شما را آزاد کرده مستعد می سازد تا بطور سخاوتمندانه هديه بدهيد.
و باز اين عمل فيض است که شما را از وابستگی به تمايﻼت طبيعی
خود نسبت به پول و همچنين از مقدّم داشتن احتياجات خودتان آزاد
می کند .شما به فراوانی ِ◌ فيض احتياج داريد تا آزاد گرديد .فيض
چنان کليسای مقدونيه را آزاد کرده بود که ”در امتحان شديد زحمت،
فراوانی خوشی ايشان ظاهر گرديد و از زيادتی فقر ايشان ،دولت
سخاوت ايشان افزوده شد .زيرا که شاهد هستم که به َح َسب طاقت
بلکه فوق ازطاقت خويش به رضامندی تمام ،التماس بسيار نموده
اين نعمت و شراکت در خدمت مقدّسين را از ما طلبيدند٢) “.قرنتيان
 (۴ -٢ :٨بخاطر داشته باشيد که پولس ابتدا به ما نگفت که تاچه حد ّ
تحت تأثير عمل کليسای مقدونيه قرار گرفته بود بلکه او ابتدا توجه
همه را به حضور فوق العادۀ فيض خدا جلب نمود.
آنها ابتدا خود را تقديم کردند.
فيض خدا چنان مؤثر بود که اعضای کليسای مقدونيه فقط هديۀ مادی
برح َسب ارادۀ خدا
نبخشيدند”بلکه ّاول خويشتن را به خداوند وبه ماَ ،
دادند٢)“.قرنتيان (۵ :٨تا زمانيکه شما خود را وقف نکرده ايد حتی
دادن مقدار ناچيز پول نيز خود ،مبارزه ای به شمار می رود .تا
وقتيکه شما دارايی خود را کامﻼ"مال خود می دانيد و کامﻼ" آنرا
ح ّق ويژۀ خود بشماريد ،شما نسبت به يک ستيز درونی ،آسيب پذير
خواهيد بود .اعضای کليسای مقدونيه چنان فيض آزادی بخشی را
تجربه کرده بودند که قادر بودند ّاول خود را تقديم کنند .وقتی شما
اين قدم را برمی داريد ديگر هرآنچه داريد به تحت قلمرو خداوند
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قرار داده می شود و ديگرتقديم و بخشش به نحوی که خداوند هدايت
می کند ،قسمتی ازاطاعت مداوم از خدا قلمداد می گردد.
پولس باز ادامه می دهد که ايشان نه فقط خود را به خدا تقديم کردند
بلکه به رسوﻻن نيز .اين عمل نه فقط بصورت پرهيزگاری و
عبادت ،بلکه سرسپردگی عملی و سهيم شدن در مأموريت خدمتی
رسوﻻن جلوه کرده بود .آنها خويشتن را به پولس و همکارانش
تقديم کرده بودند و در دعوت ايشان ،آنها را پشتيبان و همدل می
بودند .پس تقديم ،فقط عملی شخصی و درونی تلقّی نمی شد بلکه
عملکرد صحيحی بود و شراکت در خدمت رسوﻻنه محسوب می
گشت که گويا در فيض ودروفاداری ايشان شريک می بودند.
در بنا کردن کليسا ،خدا فقط از ما انتظار ندارد که به طور ملموسانه
ای خود را فقط به او تقديم کنيم ،بلکه می بايست خود را به کسانی
نيز که او مسح و بلند کرده است ،وقف نمود .کليسای مقدونيه با بياد
آوردن اينکه ّاول پولس بود که در خدمت فداکارانه و با بودن
درحبس و در جفا ،خود را به ايشان تقديم نمود و انجيل را به شهر
ايشان آورد ،خويشتن را با شادی تقديم پولس نمودند.
شراکت در دارايی در واقع مشارکت در زندگی بود ،درست به
همانگونه که در همان آغاز ،در روز پنطيکاست انجام شده بود.
عهد جديد مقدار ک ّمی ده يک را تغيير نداده بود .عهد جديد پُرقدرت
اشخاصی را توليد نمود که در محبت بهم پيوسته بودند .و فيض خدا
چنان دلهای ايشان را عميقا" بهم بافته بود که دارايی ايشان نيز به هم
پيوسته بود و بخشش سخاوتمندانه ،صفت مميّزۀ ايشان گرديده بود.
در رسالۀ به قرنتيان پولس چنين ادامه داده ايشان را به خاطرداشتن

زندگی مسيحايی ،بطور مثال ايمان ،کﻼم و معرفت و کمال اجتهاد
)وقف و دلگرمی(  ،تهنيت می گويد ،تا آنها را به بخشش و دادن

ترغيب کند) .به ٢قرنتيان  ٧ :٨رجوع شود (.پولس ايشان را
نصيحت و ترغيب نمود تا تجربۀ مسيحی ايشان تعادل يافته کامل
گردد” .تا در اين نعمت )دادن( نيز بيفزاييد٢) “ .قرنتيان  (٧ :٨او
به شاگرد بودن درهمه جوانب مسيحی توجه داشت تا مبادا کليسا در
صی رشد بکند ولی در مواردی ديگر عقب بماند .در
موضوعات خا ّ
واقع هدف پولس ايجاد تعادل در بلوغ روحانی بود.

به عبارت ديگر پولس سعی می کرد به قرنتيان بگويد که ای قرنتيان
شما کليسای خارق العاده ای هستيد که پُر از عطايای روح القدس
می باشد .شما بخاطر داشتن عطاهای روحانی چون عطای علم،
قدرت خدا در شما نيزدر سخن ،بسيار برتری يافته ايد .شما در همۀ
تفوق جسته ايد ا ّما سعی کنيد نا متعادل نباشيد .بکوشيد تا
اين موارد ّ
تفوق بيابيد .فقط سخنگوی
در عطای بخشش و دادن نيز برتری و ّ
محض نباشيد .فقط نبی نباشيد بلکه دهندۀ خوب نيزباشيد .در هر
ت ممکن ،برتری جسته ،مسيحی کاملی بگرديد.
صور ِ
تسليم
واقعيت اينست که خدا ازشما می خواهد که بطور جدّی خود را
ِ
دادن بخشش های مادی بکنيد .آيا واقعا" می توانيد خود را چنين
مسيحی ای توصيف بکنيد .سخاوت ،يکی از صفات بارزۀ شخﺺ
مملو از فيض می باشد .از اين خطر آگاه باشيد که مبادا روحانيت
ّ
خود را بطور انتخابی ارزيابی کنيد.
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محبت خالصانه

پولس ادامه می دهد” :تا ِاخﻼص محبت شما را دريابم٢)“ .
قرنتيان (٨:٨يعقوب نيز به ما هشدار می دهد که” :ايمان بدون عمل
مرده است)“ .يعقوب (٢۶:٢چقدر آسان است مجذوب شدن به يک
سرود پرستشی که در آن شما به مسيح خداوند می گوييد که چقدر او
را دوست داريد .و چه سهل است گفتن سخنان زيبا.
من خوب بخاطر دارم زمانی را که در کليسای خودم با نزديک شدن
”روز هديه“با موقعيتی داشتم مواجه می شدم .ما برای خودمان
هدف بسيار بزرگی تعيين کرده بوديم .آن روز درست مصادف بود
با روز مخصوصی که بر سرمايه گذاری ای که کرده بودم تأثير قابل
مﻼحظه ای داشت زيرا در پايان اين دورۀ سرمايه گذاری مقدار
سرمايه گذاری شده افزوده می شد .من به عنوان يک شوهر و پدر
مسؤل در جايی به مدت هفت سال سرمايه گذاری کرده بودم .در
آنجا اگر به طور منظم سرمايه گذاری می شد شما ديگر ﻻزم نبود
ماليات بپردازيد و اين بدين معنی بود که مبلغ قابل توجهی بر پس
اندازشما اضافه می شد .همانطور که گفتم روز جمع آوری هدايا و
همينطور روز مورد نظری که مالياتها عفو ميشد داشتند باهم نزديک
می شدند.
در روز يکشنبه وقتی ما داشتيم سرود زيبايی را می خوانديم که با
اين کلمات شروع می شد” :من با تمام دل پرستش خواهم نمود“ .ما
شروع به خواندن مصرعی کرديم که می گفت” :من به تو اعتماد
کرده همه چيز را به تو خواهم داد“ .من به گروه مردان پيوسته
سرود را ادامه دادم ولی وقتی نوبت خانمها رسيد که مصرع را
تکرار کنند و می خواندند” :همه چيز را به تو خواهم داد “.احساس
کردم که خداوند داشت با من صحبت می کرد .احساس کردم که
خداوند داشت صداقت پرستش مرا تجربه می کرد .عاقبت فيض او
قلب مرا نرم کرده مرا از وابستگی شخصی به سرمايه گذاری خودم
آزاد نمود.
کليسا دوباره توانست به هدف تعيين شدۀ خود دست بيابد زيرا
بسياری از افراد کليسا مطيعانه به آنچه در دلشان نهاده شده بود
جواب مثبت دادند.
سرانجام پولس به انگيزۀ نهايی اشاره می کند“ .زيرا که فيض خداوند
ما عيسای مسيح را می شناسيد که هر چند دولتمند بود برای شما فقير
شد تا شما از فقر او دولتمند شويد ٢)“.قرنتيان (٩:٨انگيزۀ نهايی هر
ايماندار در بخشش و پرداخت عيسای مسيح يافت می شود .فيضی
که او بر صليب نمودار ساخت هر دلی را می ُربايد .او که بطور
وصف ناپذيری ثروتمند بود فقط بخاطر محبت بود که خويشتن را
فقير ساخت .او از گنجينه های خود نبخشيد بلکه خويشتن را چنان
بخشيد که ديگر برای خود جای سر نهادن نبود .او جﻼل آسمانی
خود را ترک کرده صورت انسان را پذيرفت و تا به صليب فروتن
گرديد .فيض خداوند ما عيسی آمده است تا ما را آزاد کند .قيمتی را
که او پرداخت همۀ ارزشهای اشتباه و بی مايۀ ما را به تَنِش واداشته
هر دلی را می ُربايد.
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پولس به دادن و بخشش خداوند عيسی اشاره می کند تا دلهای ايشان
را لمس کرده قرنتيان را به سخاوت تحريک کند.
مسيح نشست و نگاه کرد.
پولس فقط نمی گويد که” :بگذاريد همگی سخاوتمندانه ببخشيم “.بلکه
او دقيق تر صحبت می کند .او مابين مردم تمييز قائل می شود” .هر
که با بخيلی بکارد با بخيلی نيز درو کند و هر که با برکت بکارد با
برکت نيز درو کند٢)“.قرنتيان (۶:٩پولس آگاه است از اينکه وقتی
هدايا جمع آوری می شوند ،مردم بطور متفاوت عکس العمل نشان
خواهند داد .سخاوت ،بی ميلی واکراه هر دو در اينجا آشکار خواهند
شد .پولس درست چنانکه مسيح عمل کرد ،مابين اين دو تفاوت و
تمايز قائل می شود”.عيسی در مقابل بيت المال نشسته نظاره می
کرد که مردم به چه وضع پول به بيت المال می
اندازند)“.مرقس (۴١:١٢بسياری از خادمين کنونی ،زمان جمع
آوری هدايا نگاه خود را برمی گردانند وخيلی از شماسان نيز وقتی
شما هديه می دهيد خيره نمی شوند .اما مسيح متفاوت عمل نمود .او
در مقابل مردم نشسته به آنها نگاه کرد که چه می کردند و مابين
دهندگان تمييز می داد .او حتی نيّتهای ايشان را ارزش يابی می کرد.
خدا مشتاقانه به دادن و سخاوت ما عﻼقه مند است .پولس نمی
خواهد که ما با اکراه و و اِجبار هديه بدهيم بلکه” :هرکس بطوريکه
عمل تقديم
در دل خود اراده نموده است ،بکند٢)“.قرنتيان(٧: ٩
ِ
هدايا ،امری عادی و معمولی ويا عملی بی مايه نيست که با دادن
پولی که از يک ماه کار طاقت فرسا باقی مانده است انجام شود.
بلکه در واقع عملی است برخاسته از دل ،که ملکوت خدا را در
اولويت قرار می دهد .خدا از شما می خواهد که در امر دادن ،آنچه
را که صحيح است بدهيد ،نه اينکه باقی ماندۀ زندگی خود را تقديم او
بکنيد .کتابمقدس ما را وامی دارد که دلهای خويش را پيوسته
محافظت کنيم زيرا امور زندگی از دل جاری هستند .پس دهشها
وهدايای ما نيز بايد برخاسته از دل باشند .با هدايای داده شده با
اکراه نمی توان خدا را جﻼل داد .فقط قلبهای شاد شده از فيض ،آزاد
شده اند تا هديه بدهند” .زيرا خدا بخشندۀ خوش را دوست می دارد.
“)٢قرنتيان (٧:٩دادن معترضانه در نظر خدا پرستشی شاد محسوب
نمی شود.
بذرافشانی و ﺣصاد
سپس پولس بطور غير منتظره ای موضوع ديگری را عنوان می
کند .او شروع به صحبت دربارۀ بذرافشانی و حصاد می کند و وعده
می دهد به اينکه ”هرکه با بخيلی بکارد با بخيلی هم درو کند و هر
که با برکت بکارد با برکت نيز درو کند٢) “.قرنتيان(۶:٩
ما ممکن است از خود بپرسيم که چه ارتباطی مابين بذرافشانی و
هديه دادن وجود دارد؟ مطمﺌنا"آنها دو موضوع بسيار متفاوت هستند.
بسيار بديهی است اگر گفته شود ،هرچه که داده می شود ديگر از آن
خو ِد شخﺺ نيست و در واقع وقتی شما چيزی را می بخشيد ،آنچه که
داريد کمتر از سابق می گردد .چنانکه گويی در سابق شما صاحب
چهار چيز بوديد ولی اکنون مالک دو چيز می باشيد .ولی بذرافشانی
موضوعی کامﻼ" متفاوت است .زمانيکه شما بذر می پاشيد ،شما بذر
را از دست نداده ايد زيرا شما آنچه را که داشته ايد به جريان يک
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عمل سپرده ايد .وقتی که شما می کاريد انتظار داريد که چيزی اتفاق
بيفتد .در کاشتن ،شما چيزی را از دست نمی دهيد پس اين عمل،
نمايانگر از دست دادن چيزی نيست.
ِ
پولس در واقع عمل هديه دادن را به عمل بذرافشانی تشبيه می کند و
به اين وسيله اصلی را عنوان می کند که به ازدياد بذر چشم دارد و
اينکه خود خدا بطور مافوق طبيعی دست اندرکار می باشد” .او بذر
شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را َمزيد خواهد
کرد تا آنکه در هر چيز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمائيد که آن
منشأ شکر خدا به وسيلۀ ما می باشد٢) “.قرنتيان١٠و (١١

اگر شما يک کارنده هستيد ،خداوند به شما بذر بيشتری خواهد
بخشيد .اگر شما فعّاﻻنه در گير امر دادن و بخشيدن بگرديد ،خدا بذر
شما را بيشتر خواهد کرد تا شما بتوانيد بيشتر عطا کنيد.
شايد بنظر شما اين گفته شباهت زيادی به ”موعظه های موفقيت و
کاميابی“ داشته باشد ،درست به همانگونه که گاهی از شبکه های
تلويزيونی موعظه می شود ،ولی بايد گفت که اين اصل
کامﻼ"موضوعی کتابمقدسی می باشد ،چون خود مسيح نيز می گويد
بدهيد تا به شما داده شود“.و همچنين می افزايد ”زيرا پيمانۀ نيکوی
افشانده و جنبانيده و لبريز شده را در دامن شما خواهند گذارد زيرا
که به همان پيمانه ای که می پيماييد برای شما پيموده خواهد شد“.
)لوقا(٣٨ :۶
پولس همچنين می افزايد ”ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای
شما بيفزايد تا هميشه در هر امری کفايت کامل داشته برای هر عمل
نيکو افزوده شويد٢)“.قرنتيان(٨:٩
در اين آيه وقتيکه از فراوانی و پُری فيض سخن بميان می آيد ،بسيار
روشن است که پولس به قابليت خدا در ازدياد دارايی ،به عنوان
نتيجۀ کاشتن وفادارانۀ بذربوسيلۀ تقديم هديه اشاره می کند .مفهوم
جديد ”هديه بدهيد و بر ثروت ودارايی خود بيفزاييد “ .توسط برخی
واعظين تلويزيون بسيار متداول گرديده است .بايد در نظرداشت که
کاربرد اين تعليم  ،که گاه بطور افراط انجام شده است ،نبﺂيد ديدگاه
ايماندارانی را که دوستداران واقعی کتابمقدسند نسبت به اين مفهوم
مخدوش بسازد .چارلز هادج ،اصﻼح گر محافظه کارو مفسّر
کتامبقدس عصر پيش از موعظه های تلويزيونی ،در مورد اين متن
می گويد ” :اين نوشته به هيچ وجه به غنای روحانيت درونی اشاره
نمی کند بلکه منظور پولس ثروت دنيوی می باشد .وقتی با چشمانی
طبيعی و عادی به موضوع نگاه می کنيم ،بنظر می رسد زمانيکه ما
چيزی را می دهيم از آنچه که داريم کاسته می شود .اما کتابمقدس
برخﻼف آنرا به ما می گويد يعنی در واقع با عمل دادن ،ما آنچه را
که داريم می افزاييم“ .
(Charles Hodge, The First Epistle to the Corinthians, Banner of Truth,
)1959

چارلز هادج چنين ادامه می دهد که اگرچه اين تعليم به نظر می رسد
موضوع دنيوی دادن و گرفتن را بياد می ياورد ولی اين قضيه
الزاما" صحت ندارد .او می گويد” :ما به آموزش احتياج داريم تا
بشناسيم تمايزی را که ميان حکمت الهی و حکمت انسانی وجود
دارد .حکمت انسانی به ما می آموزد که نبايد به نيتهای خودخواهانه
تمايل داشت ،اما حکمت الهی می گويد همۀ کسانی که خود را انکار
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می کنند ،آنانی هستند که بهره و نصيب خود را بيشتر می سازند“.
همچنين می افزايد” :درست است که به انسان خاطر نشان شود که
مقرر شده است می بايست نيت
پی آمد عمل ايشان که توسط خدا ّ
واقعی رفتار و عمل ايشان باشد .همچنين صحيح است که به انسان
گفته شود که اطاعت از خدا ،سرسپردگی به جﻼل او ونيکويی به
ديگران بطور مؤثری سعادت وکاميابی خودشان را خواهد افزود“.
خدا به شما وعده می دهد که اگر به اصل بذر پاشی او جواب مثبت
بدهيد ،او نيز خود را برای ازدياد و تدارک بذر بيشتر برای آينده،
متعهد خواهد ساخت .اين يک وعدۀ مبتنی بر اصل کتابمقدس می
باشد که ايمان و عکس العمل متع ّهدانه را طالب است و نيزعمل کرد
بيرونی فيض محسوب می شود .خداوند قادر است که فيض را
ازدياد ببخشد .بسياری می توانند شهادت بدهند به اينکه تجربۀ
شخصی ايشان اين وعدۀ نيرومند را تأييد می کند .شهادت زير که
بيان کنندۀ تجربۀ خانم جوانی است که عضو کليسای خود من بود،
اين موضوع را بيشتر روشن می سازد .او می گويد:
برای مدت زيادی آرزو می کردم که يکی از دوستانم را که در کشور ديگری
زندگی می کرد مﻼقات کنم .در آغاز زمستان پرواز نسبتا" ارزانی را پيدا کردم
که در اوايل بهار صورت می گرفت ولی پول آنرا نپرداختم .در اوخر اسفند ماه
”روز هديه“ در کليسا بود .من دعا کردم تا بتوانم تصميم بگيرم که چه مقدار
بپردازم و مبلغی را نيز در نظر گرفته بودم ولی احساس کردم خداوند بيشتر از آن
را از من می خواهد .من پول ﻻزم را در پاکتی گذاشته آنرا از قبل آماده کردم و
يکشنبه صبح بطرف کليسا حرکت کردم.
تری )نويسندۀ کتاب( داشت موعظه می کرد و طبيعتا" موعظه در مورد تقديم
هديه بود .من به خود گفتم با دقّت به پيغام موعظه گوش خواهم کرد و از ته دل
آنچه را که گفته شد خواهم پذيرفت و پس از آن هديۀ خودم را در جعبۀ هدايا خواهم
گذاشت .ولی در واقع فکر و پاکت هديۀ من هر دو بسته شده بودند .شما اگر هديۀ
خود را از قبل حاضر کرده ايد ديگراحتياجی به شنيدن يک موعظه در مورد هديه
ی موعظه روح خدا بر من
دادن نداريد ولی خدا فکرديگری در خود داشت .در ط ّ
آرام گرفت وبه من توصيه کرد که شايد بهتر باشد مبلغ بيشتری بپردازم .در پايان
موعظه من همان ظاهر آرام و خود دار خودم را داشتم ،ا ّما نا گفته نماند که از
درون جنگ وستيزی برپا بود .با خودم می گفتم پس مسافرت من چه خواهد شد؟
پس شروع کردم به اعتراض کردن به خدا که ”تو می دانی که من هيچ پس اندازی
ندارم و اگر بيشتر بدهم ديگر مسافرتی نخواهم داشت “.گروه موسيقی برای
آخرين سرود گرد هم جمع شدند و من داشتم زير چشمی به جعبه های هدايا نگاه
می کردم ،ظرف هايی که در جلو گذاشته شده بودند .همه ايستاديم تا سرود آخر را
خوانده و با هدايای خود به جلو برويم .من همچنان در جای خود نشسته بودم و
ازخدا استدعا کرده هدايت او را می طلبيدم و از او می پرسيدم”آيا چيزی که درمن
است از جانب توست و يا اينکه فکر خودم و يا حتّی شايد از شرير است ؟ّ من نمی
خواهم مجبور به انجام کاری بشوم که در آخر بدانم از طرف تو نيست .مطمﺌنا"
من دربارۀ اين موضوع خيلی تحت فشار روحی قرار گرفته و دربارۀ اين هديه دعا
کرده ام و اﻻن می خواهم مقداری را که باور می کنم تو به من گفته ای هديه بدهم.
ولی چرا احساس بد به من دست داده است؟ پس چه بايد بکنم؟
مردمی که دور من بودند سرودخوانان به آرامی جلو می رفتند و خدا با من صحبت
کرد .مطمﺌنا" صدای خداوند بود چون من هرگز نمی توانستم آنچه را که او می
گفت از خود گفته باشم يا به آن نحو بتوانم بگويم .من خودم را برای کلماتی که می
بايست می شنيدم آماده می کردم .مثﻼ" چيزی مثل اين” :بله من می خواهم که
بيشتر بدهی و مبلغ نيز اين است .همين و بس .ولی به جای اين کلمات او با
عطوفت خاصی گفت ” بله می دانم که قبل از جلسه با هديۀ تو موافقت کردم.
وسپس با خنده ای پدرانه ادامه داد ”اما فکر نمی کنی اگر بيشتر بدهی بيشتر لذت
بخش خواهد بود .من چنانکه برای چند لحظه داشتم در موضوع تع ّمق کرده پاکت
نامۀ بسته شده را در دستم تکان می دادم با خودم تکرار کردم  ”:لذت بخش!“ اما
به نظر من اگر به ديدن دوستم بروم لذت بخش تر خواهد بود .اما برخورد مﻼيم و
مهربان خدا و جواب خوشايند او مرا خلع صﻼح کرده بود.
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باﻻخره من پاکت نامه را باز کردم و مبلغ آنرا دوبرابر کردم و دوباره آنرا در
پاکت نامه گذاشته آنرا دوباره تا آنجا که می توانستم خوب بستم وبلند شدم تا آنرا در
جعبۀ هدايا بگذارم .فکر می کنم من آخرين کسی بودم که داشتم هديه می دادم.
وقتی به جای خودم برگشتم و به کسانی که سرود می خواندند پيوستم احساس
خوشحالی در خودم داشتم اما نمی توانم انکار کنم که اشک در چشمانم حلقه زده
بود ،چون اين هديه برای من به بهايی تمام شده بود .احتياج به گفتن نيست که بعد
از آن ديگر بطور جدی درمورد ديدار دوستم فکر نمی کردم تا اينکه پنج شنبۀ بعد
نامه ای از مادرم دريافت کردم که به هيچ وجه در انتظارش نبودم.
مادرم نوشته بود که او و پدرم تصميم گرفته بودند پولی برای من بفرستند که بتوانم
آشپزخانۀ خودم را بزرگتر بکنم و ادامه داده بود که ”ما نصف پول را اﻵن و
نصف ديگر را بعدا" خواهيم فرستاد “.مبلغ دقيقا" ٢٢برابر بيشتر از مبلغی بود که
من هديه داده بودم .خداوند در واقع پول مرا ازدياد داده بود .اين مبلغ در کجای
کتابمقدس نوشته شده است؟ شايد مشابه آنرا درلوقا  ٣٨ :۶بتوان يافت” .بدهيد تا
به شما داده شود زيرا پيمانۀ نيکوی افشرده و جنبانيده و لبريز شده را در دامن شما
خواهند گذارد .زيرا به همان پيمانه ای که به پيمانه ای که بپيماييد برای شما
پيموده خواهد شد “ .و دامن من پُر بود از آنچه خدا تدارک ديده بود و قلبم نيز از
مملو شده بود.
شکرگزاريهای خدا
ّ

ا ّما قضيه در اينجا پايان نيافت .من به مدت بيست سال ،ايمانم براين اصل استوار
بود که ”دريافت کنم تا هديه بدهم “.هر وقت پولی به من داده شده بود حداقل سعی
کرده بودم ده در صد آنرا و بعضی وقتها حتی بيشتر از آنرا نيزهديه بدهم .در اين
مورد طبيعتا" من می خواستم با استفادۀ پول والدينم برای ترميم آشپزخانه ام ايشان
را احترام کنم) .که البته بايد اعتراف کرد که احتياج شديدی به اين ترميم داشت(.
اما بزودی پولی که در حساب من بود بيشتر از آنچه فکر می کردم می شد .و ا ّما
در مورد ده يک پول چه بايد می کردم؟ صبح يک روز خدا جواب اين سؤال را به
من داد” .به ديدن دوست خود برو و پول تعطيﻼت دوستت همينطور شبان او و
همسرش را در کنار دريا بپرداز)“.اين ده يک پول داده شده محسوب خواهد شد( .
دوباره پرواز اول بهار را خريدم ولی در کمال تعجب وخوشحالی دريافتم که به
علت نزديک بودن زمان پرواز قيمت بليط حتی ارزان تر از بليط قبلی بود.
باﻻخره من موفق شدم برای ديدن دوستم به کشوری که در آن بود مسافرت کرده
شبان او ،همسر و دخترش را نيز مﻼقات کنم .شوهر دوستم نمی توانست با ما
باشد و خودش نيز چند روز بعد به ما پيوست .در آن تعطيﻼت ،ما جاهای ديدنی
رفتيم وکنار دريا نشسته با هم صحبت کرديم ،شنا کرديم ،با قايق به دريا رفتيم ،در
رستورانها غذا خورديم و بايد بگويم همۀ مخارج را خود پدر آسمانی تقبّل کرده
بود .روزی من و دوستم با بچه هايش در قايقی نشسته بوديم .دختر يازده ساله اش
ناگهان خنده را سرکشيد و وقتی که قايق ما داشت بر موجها می رفت پدر آسمانی با
من صحبت کرد که ” آيا بيشتر دادن لذت بخش نيست؟“
در انتهای هفتۀ اول ،ما جايی رفتيم که دوست من در ميان بچه های خيابانی کار
می کرد و در پايان هفتۀ دوم با پولی که باقی مانده بود برای همه ناهار خريدم و
حتی توانستم هديه هايی نيز خريده با خودم آورده به خانواده ای که با ايشان در
تماس بودم بدهم .در آخر مسافرتم فقط پول کمی که برايم باقی مانده بود که
توانستم با آن بليط اتوبوسی را که می بايست با آن خودم را به فرودگاه برسانم،
بخرم .وقتی در هواپيما بودم فقط پول خيلی کمی در کيفم بود.
اين مسافرت يک خاطرۀ بجا ماندنی و لذت بخشی بود که من مطمﺌنا" آنرا به يک
آشپزخانه زيبا ترجيح می دادم و همۀ اتفاقات نشانۀ وفاداردار بودن خدا نسبت به
من بود .ولی مهم تر از همۀ اينها وقتی بود که خدا به من گفت ”آيا بيشتر بخشيدن،
لذت بخش تر نيست؟“ و من به گفتۀ او ايمان داشتم.

چنانکه جان پايپر می گويد” :رمز داشتن چنين بخشندگی شادی بخش
که توأم با از خود گذشتگی می باشد همانا ايمان داشتن به فيض و
تدارکی است که خدا در آينده فراهم خواهد ساخت .وقتی شما به فيض
و تدارکی که در آينده مهيا خواهد شد اعتماد می کنيد ودرست
همانطور که مقدونيان انجام دادند ،خو ِد زندگی شما به فيضی مبدّل
سر اين امر اينست
می گردد “.جان پايپر همينطور ادامه می دهدّ ” :
که می بايد از جﻼل و زندگی تضمين شدۀ فيض گذشته ،بطرف فيض
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آينده عبور کرد ،فيضی که می گويد خدا قادر است )در آينده( همه
چيز را افزونتر بسازد تا همۀ احتياجات شما برطرف شده چون
کليسای شگفت انگيز مقدونيه از محبت سخاوتمندانه پُر شويد) .دوم
قرنتيان باب  (٨آزادی از حرص طمع از ايمان به فيض آينده نشأت
می گيرد.
)(John Piper,Futher Grace, Multnomah, 1995
پولس رسول با تجليل اين حقيقت که اين گونه خدمت ،خدا را جﻼل
خواهد داد ،اين مطلب را اينگونه خاتمه می دهد” .و از دليل اين
خدمت ،خدا را تمجيد می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجيل
مسيح و سخاوت بخشش شما برای ايشان و همگان و ايشان به سبب
افزونی فيض خدايی که بر شماست  ،در دعای خود مشتاق شما می
باشند٢) “.قرنتيان ١٣ :٩و(١۴
در حقيقت اين مطلب از ابتدا تا به انتها بيانگر فيض خداست .او به
شما مهربانی شگفت آوری می بخشد و قلب شما را مستعد می سازد
تا احساس مالکيت را ترک کرده با آزادی هديه بدهيد .سپس او شما
را در روندی قرار می دهد که در آن ،فيض را بر شما می افزايد تا
شما را طريق فيض خويش ،برای اشخاص بسياربگرداند.
آيا شما به فيض خدا اين اجازه را داده ايد تا شما را در اين قسمت مهم
زندگيتان نيز آزاد کند .اگر جواب منفی است چرا از او نمی طلبيد
که شما را برانگيزاند تا وقتی با شما صحبت می کند ،با جوابهای
خنده دار ولی پُرفيض خود ،به او پاسخ بدهيد.
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فصل چهاردهم
سهم خود را ايفا کﻨيد.
آيا فيض واقعا" اين را به ما تعليم می دهد که چيز ديگری
برای ما نمانده است که خودمان آنرا انجام بدهيم؟ آيا فيض
هميشه ما را با خود ﺣمل کرده ما را سالم به مقصد می رساند؟
آيا ما فقط بايد آرام و راﺣت بﻨشيﻨم و بگذاريم که فيض همۀ
کارها را برای ما انجام بدهد.
اين فصل سعی دارد ايﻨگونه طرز فکر را تغيير داده
مسؤليتهای ما را به ما خاطر نشان بسازد .همچﻨين به ما می
آموزد چگونه می بايد با تﻼشهای ﻻزم بتوانيم نقش خود را
در انجام يافتن فيض خدا در زندگی خودمان ايفا کﻨيم.
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فصل چهاردهم
سهم خود را ايفا کﻨيد.

آيا واقعا" ما می بايست سهم خود را ايفا کنيم؟ آيا اين در واقع آنتی
تز فيض نيست) .آيا عمل با فيض در تقابل نيست ( .آيا کل مطب
فيض در اين واقعيت ريشه ندارد که ”من نمی توانم به قابليت خود
اعتماد کنم پس احتياج به کمک فيض دارم؟“
اجازه بدهيد با نقل قول آيه ای که برای مردمی که از فيض لذت می
سردَر ُگمی شما را خاتمه بدهم .و آيۀ
برند بسيار عزيز استَ ،
مذکور اينست” :خويشتن را درمحبت خدامحفوظ داريد) “.يهودا آيۀ
 (٢١چنانکه موجها در ساحل بر هم می غلطند همچنين فيض نيز
هميشه شما را دنبال ميکند” .و از پُری او همۀ ما بهره يافتيم فيض
به عوض فيض)“.يوحنا  (١۶ :١مسؤليت شما فقط اينست که خود را
در محبت خدا نگهداريد و هيچ وقت از آن دور نشويد .به عبارت
ديگر آنرا سهل الوصول نينگاريد و در سايه راه نرويد ،هرگاه می
توانيد در زير نورباشيد ديگر علتی برای بودن در تاريکی وجود
ندارد .چرا بسوی بی اطمينانی ،آسيب پذيری و محکوميت می
شتابيم حال آنکه می توانيم از امتياز فيض لذت برده تشکرات مداوم
خود را بخاطر رحمت عظيمش ،برای او ابراز کنيم .هيچ وقت
محبت خدا را زير سؤال نبريد و چون جدعون که می خواست از
طريق پشمينه اش از خدا جواب خود را بطلبد ،در پی آيه و نشانه
نباشيد .برای محفوظ داشتن خود در محبت خدا ،مسؤليت خود را
برعهده بگيريد .در عمق او فرورويد و به بلندی او صعود کرده
عمقهای او را تفحﺺ نماييد .درطول ﻻيتنهی او غور کنيد چون او
شما را با محبت بی انتهای خود دوست داشته است وهميشه دوستتان
خواهد داشت .او هيچ وقت محبت خود را از شما دريغ نخواهد کرد
و هيچ چيز نخواهد توانست شما را از محبت مسيح جدا سازد .از
آنجاييکه اين وعده ها مطمﺌن و يقينند ،خود را در آگاهی از محبت
خدامحفوظ بداريد.
خودتان را بﻨا کﻨيد.

يهودا با توصيه ها و نصايح مؤ ّکدی برای روشن ساختن قابليت
انسان در ايفای سهم خود  ،برآيۀ قبلی بينشی فراترافزوده برای مثال
چنين می گويد”:اما شما ای حبيبان ،خود را به ايمان اقدس خود بنا
کرده و در روح القدس عبادت نماييد…“ )يهودا آيۀ (٢٠من گاهی
اوقات صدای نَفَس زنان پسرهای خودم را در حاليکه وزنه های
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خود را بلند می کنند ،می شنوم چون از قرار معلوم پرورش اندام
تفريحی بسيار محبوب بشمار می رود .خدا هم به همين نحو می
خواهد که ما خود را از طريق دعا کردن در روح القدس ،در ايمان
بنا بکنيم .روح القدس بر ما آمده است که ما را تقويت و تشويق کند.
چون ما آنطور که بايد و شايد نمی دانيم چطور دعا کنيم ،خود روح
القدس برای ما شفاعت می کند و به ما الهام می بخشد) .به روميان
٢۶ :٨مراجعه شود( دعای در روح القدس ما را کمک می کند تا
بتوانيم خود را بنا بکنيم.
همينطور پولس در مورد حرف زدن به زبانها بطور شخصی و نه
در جمع ،چنين می گويد” :هر که به زبانها سخن بگويد خود را بنا
می کند١) “.قرنتيان (۴ :١۴و اضافه کرده می گويد…” :من زيادتر
از همۀ شما به زبانها حرف می زنم “.پس ”به روح دعا کردن“
بجای فرو رفتن در ارضاء بودن ازخود ،با يک عملکرد شخصی،
در واقع خود را بنا می کنيم .پولس مصمم بود براينکه نه فقط در
روح دعا کند بلکه ”به روح نيز سرود بخواند١) “.قرنتيان(١۵ :١۴
او به روح القدس معطوف بوده فعاﻻنه از آن الهام می يافت و در
زندگی شخصی خود تع ّمدا" و بطور مرتّب از حضور قدرت بخش
خدا لذت می يافت .او می دانست که بدنش معبد روح القدس است
جايی که پرستشهای الهام يافته از روح القدس می توانست در آن
انجام يابد.
يوحنا می گويد” :ما دانسته با ور کرده ايم آن محبتی را که خدا با ما
نموده است“ )١يوحنا  (١۶ :۴آيا محبتی را که خدا نسبت به شما
دارد می دانيد؟ آيا حقيقتا" اين محبت را شناخته ايد؟ آيا آن را باور
داريد؟ متأسفانه برخی مسيحيان نمی توانند با نويسندۀ مزامير
همصدا شده بگويند” :اين را می دانم که خداوند با من است“.بعضی
نه فقط محبت خدا را زير سؤال می برند بلکه گمان می کنند که حتی
خدا می تواند بر عليه ايشان باشد .و درست مانند غﻼمی که َمث َل
قنطارها فقط يک قنطار داشت خدا را ”مردی درشت خو“ می
پندارند ،شخصی که قادر است ”از جايی که نکاشته است درو کند و
از جايی که نيفشانده است جمع کند) “.متی  (٢۴ :٢۵کسی که
بسيار توقع دارد و خشنود نشدنی است .چه عقيدۀ ممنوع و مأيوس
کننده ای .ولی حقيقت اينست که خدا با ماست و پسر خدا ما را
دوست داشته جان خود را برای ما داده است .او همه چيز را
بخيريت ما بکار می برد .عيسی زنده است تا برای من شفاعت کند.
خدا حتی اگر می خواست سعی هم بکند نمی توانست بيشتر از اين با
ما باشد .اين حقيقتی شگفت انگيز است ،پس خود را در محبت او
محفوظ کنيد.

خود را تقديس کﻨيد.
يوحنای رسول نيز نصايحی بما می کند که ما خود بايد آنها را انجام
بدهيم .او در حاليکه سرخوش است از ”محبتی که خدا به ما داده
است تا فرزندان او خوانده شويم “،اودر اين فيض باورنکردنی
بيشتر تفحﺺ کرده می افزايد ” :که چون او ظاهر شود مانند او
خواهيم بود زيرا او را چنانکه هست خواهيم ديد“.
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)به١يوحنا١ :٣و٢مراجعه شود (.يوحنا باز می گويد ” :و هر کس
که اين اميد را بر وی دارد خود را پاک می سازد چنانکه او پاک
است١) “.يوحنا  (٣ :٣چه سخن ناباورانه ای! زيرا ما هميشه
انتظار داريم که او قلبمان را طاهر کند .من اين سرود پرستشی را
دوست دارم که می گويد:
قلبم را طاهر کن،
بگذار که من چون طﻼ و نقره ذی قيمت گردم.
قلبم را طاهر کن،
وبگذار که من چون طﻼ ،طﻼيی ناب گردم
ای آتش تهذيب کننده ،خواهش دل من اينست
که مقدّس و جداگشته برای خداوندم باشم.
من برآن هستم که مقدس باشم  .خداوندا مرا برای خود جدا کن.
آماده ام که اراده ات را انجام دهم.
) Brian Doerkson,©1990 Mercy/Vineyard Publishin.با اخذ
اجازه بکاربرده شده است( .

اين سرود به دليل توازنش در تطابق با کتابمقدس ،بطور مخصوص
مرا مجذوب خود می کند .با خواندن آن ،ما از خدا می خواهيم که
سهم خود را در تطهير ما انجام بدهد ،ا ّما در ضمن مسؤليت خود را
و يا به عبارتی ديگر آنچه را که ما بايد در اينمورد انجام بدهيم ،می
پذيريم و در واقع به خدا می گوييم” :من تصميم گرفته ام که مقدس
باشم “.تقدّس کاربردی و عملی در حقيقت به اين وابسته است که
شما بطور مداوم تصميمات نيکويی را اتخاذ کنيد .انتخابی را که
شما در هر لحظه از زندگی روزانۀ خود به عمل می آوريد ،نشان
می دهد که شما به چه شخصيتی مبد ّل گشته ايد و نيز در آينده به چه
شخصيتی تبديل خواهيد يافت .در حقيقت هربار که شما در
رويارويی با پيشامدهای متفاوت تصميمی می گيريد ،شخصيت شما
بسط می يابد.

به عنوان يک پيرو مسيح ،تصميمات شما نبايد بر اساس فايده گرايی
سب اقتضاء ،بلکه به دليل خوشنود کردن
)پراگماتيسم( ويا حتی بر َح َ
خدا بايد گرفته شوند .تصميمات صحيح از الزامی درونی نشأت می
گيرند که بر کﻼم خدا استوارند و نه از احساس گناه بلکه از فيض
برانگيخته شده اند .بتدريج متوجه می شويد که عادت به پيروزی
وغلبه يافتن در زندگی و شخصيت شما شکل می گيرد .تصميمات
عملی که شما در گوشه و کنار خانه ،محل کار و تحصيل ،در طی
انجام دادن کارهای عملی چون نگاه کردن تلويزيون ،خوابيدن و
برخاستن ،خوردن و نوشيدن ،نحوۀ سخن گفتن ،بخشيدن و ديگر
کارها اتخاذ می کنيد ،زندگی شما را صورت می بخشد و به اين نحو
تصميمات نيکو سهل تر به نظر می رسند .پيروزيهای پنهانی که بر
الزام کتابمقدسی استوار می باشند شخصيت ايماندار را بنا می کنند.
هيچوقت جماعت را پيروی نکنيد ،حتی رفتار مقبول در يک
جماعت مسيحی را نيزدنبال نکنيد .چنانکه جری بريدج می گويد:
الزام برخاسته از کتابمقدس را
”در پی گيری تقدّس ،ما می بايست
ِ
به عنوان يک مهارت کسب کنيم .اگر ما در پی اين نباشيم که تحت
تأثير کﻼم خدا قراربگيريم ،تحت تأثير اجتماع گناهکار خود قرار
خواهيم گرفت.
)(Jerry Btidge, The Discipline of Grace, Nav Press, 1994

تصميمات نهانی شما در مورد پول ،تلويزيون ،کاربرد وقت ويا حتّی
کامپيوتر ،آنچه که شما آنها را مقدّم دانسته و يا از ايشان کامﻼ" چشم
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می پوشيد و هيچکس نيز از وجود آنها آگاه نيست ،شروع به
تطهيردل شما می کنند” .و هر کس که اين اميد را بر وی دارد خود
را پاک می سازد چنانکه او پاک است١) “.يوحنا (٣ :٣
به سهولت می توان کتابمقدس را به عنوان راهنمايی بااقتدار و
ُمعتبر برای اعمال و رفتار شخصی خود انگاشت و يا آنرا کتابی
مملو از وعده ها و داستانها و يا حتی تاريخی جذّاب دانست .حتی
ّ
می توان آنرا دربحث های گروهی بکار برد که در آن افراد گروه،
ديد و نظر خود را در مورد آيۀ خاصی ابراز می کنند .در نسل
مابع ِد نو گرايی ما ) -پَسا ُمدرنيزم -نسلی که خود ،معيارهای اخﻼقی
را آفريده و اينکه آنچه برگزيند مقبول و صحيح است .توضيح
مترجم(  ،بعيد به نظر نمی رسد که کتابمقدس بجای تﻼش صادقانه
برای شناخت معنی و مفهوم دقيق متن ،و کاربرد آن برای تغيير
زندگی شخصی ،فقط برای ابراز عقايد شخصی مورد استفاده قرار
بگيرد.
زندگی ای که بر الزامهای برخاسته ازکتابمقدس استوار است بر اين
تﻼش می کند که در اجتماع ،حتی اجتماع مسيحی برجسته شود.
تﻼش و کوشش در بدست آوردن اصول تعليمی کتابمقدسی بدون
اينکه آنها در زندگی شخصی بکاربرده شوند ،تبديل به دام
غرورخواهند شد .معرفتی وجود دارد که ” که در دينداری است“.
)تيطس  (١ :١ولی معرفت و شناخت ديگری نيز وجود دارد ”که
باعث تکبّر است١) “.قرنتيان  (١ :٨ما احتياج داريم نوشته های
روزمره بکار
کتابمقدس را دروضعيت های کنونی خود در زندگی
ّ
ببريم و درنتيجه ايمان و باور ما بر کتابمقدس گسترش يافته دگرگون
می گرديم.
ما اين قدمها را برنمی داريم تا فيض را از خدا حاصل کنيم ،بلکه
برعکس چون فيض مجّانا" و بطور رايگان بر ما جاری شده است،
سبب می شود که ما بتوانيم تصميم بگيريم که به آنچه مهم است
اولويّت قائل شويم) .بتوانيم اصل اﻻَه ّم فاﻻَه ّم را دنبال کنيم .مترجم(
البته با علم بر اينکه فيض ما به منفعل بودن هدايت نمی کند بلکه ما
را وامی دارد تا بتوانيم با شادی واکنش نشان داده با عمل کرد
درونی روح القدس ،همکاری کنيم.
هر آنچه برای زندگی اﺣتياج داريم.
من اولين روزی را که ٢پطرس باب يک را از ترجمۀ  NIVکتاب
مقدس می خواندم ،بوضوح بخاطر دارم .اين باب برای مدّت
طوﻻنی متن محبوب من از کتابمقدس محسوب می شد ولی هيجان
تجربه ای را که بخاطر آيۀ ٢پطرس ٣ :١که بطور غيرمنتظره با آن
برخورد کردم به من دست داده بود ،هيچگاه فراموش نمی کنم.
قوت الهيّۀ او همۀ چيزهايی را که برای حيات و دينداری
”چنانکه ّ
ﻻزم است به ما عنايت فرموده است “ .من اتاقم را ترک کرده در
حاليکه در خيابان راه می رفتم اين جمله را بارها و بارها برای
خودم تکرار می کردم .چه گفتۀ هيجان انگيزی و چه وعدۀ پُرجﻼلی
است برای همۀ مسيحيان! بعضی اوقات ما زندگی را سخت و پُر
از دشواريها می بينيم ،به همين دليل داشتن زندگی مقدّس بسيار بعيد
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به نظر می رسد ،اما اين وعده که ”همۀ چيزهايی را که برای حيات
و دينداری ﻻزم است به ما عنايت فرموده است “.برای همين
وضعيت به ما داده شده است .پطرس ادامه داده دربارۀ اين وعدۀ
نفيس و گرانبها که خدا فيض خود را به ما داده است ،می گويد که
توسط همين وعده و فيض است که ما قادر هستيم از فساد اين دنيا
دوری ُجسته شريک طبيعت الهی او گرديم .چه متن هيجان
انگيزی!
اما در کمال تعجب اين متن با اشاره کردن به اموری که خود ما بايد
آنها را انجام بدهيم ادامه می يابد .بعد از دريافت چنين فيض حيرت
آور و چنين وعدۀ شگفت انگيز ،به ما گفته نشده است که فقط راحت
ايستاده بگذاريد که خدا همۀ کارها را انجام بدهد ،بلکه در کمال
شگفتی از ما خواسته شده است ” :به همين جهت کمال سعی نموده
در ايمان خود فضيلت پيدا نماييم٢) “.پطرس (۵ :١پس بايد به
دوقسمت اين آيه ،بطور يکسان توجه کرد .ابتدا ”به همين جهت“،
بطور مثال چون به شما هر چيز ﻻزم ،داده شده است و چنين وعدۀ
شگفت انگيزی را با خود داريد .خدا برای شما خدای نيکويی بوده
چنين لطف شگفت انگيزی را شامل حال شما کرده است .وقتی
پطرس شما را تشويق می کند که پشتکاری و استقامت داشته باشيد
دقيقا" به اين استدﻻل اشاره می کند .شما می بايست تﻼش کنيد ولی
نه به اين دليل که شما با موضوع بسيار سخت و دشوار روبرو
هستيد و يا اينکه اميد و مساعدت اندکی برای شما وجود دارد ،پس
شما می بايست خودتان به سختی عمل کنيد ،بلکه شما ﻻزم است
سخت بکوشيد زيرا هر چه را که احتياج داريد به شما عطا شده
است.
پس قسمت دوم جمله اينست که شما می بايست ”کمال سعی خود را
بکنيد “.بسياری به خاطر اينکه توفيقها و لذاتی که در زندگی
بهرهمند گشته اند برای ايشان کافی بنظر نمی رسد از زندگی
مسيحی خود لغزش می خورند .شايد ايشان در زمرۀ کسانی هستند
که در خاتمۀ جلسۀ کليسايی برای دعا به جلو آمده اميد داشته اند که
هرگاه باکس ديگری برای دعا متحد شوند مشکل ايشان ح ّل خواهد
شد .علت نااميدی اين اشخاص در عدم دريافت جواب دعا ،شايد به
اين دليل باشد که ايشان اين جملۀ پطرس را که می گويد”کمال سعی
خود را بکنيد “ اطاعت نکرده اند پس به خود اجازه داده اند که به
ايمانداری سست و زبون مبدّل شوند.
سست و کاهل نباشيد.
ُ

اجازه بدهيد دوباره تأکيد کنم بر اينکه عملکرد ما فقط واکنشی است
نسبت به فيض بی نهايت خدا و آنچه که او برای برآورده شدن
احتياجات ما ،به ما می بخشد .بسياری مسيحيان مأيوس و نا اميد
می شوند فقط به اين دليل که نمی توانند دنيای شخصی خود را
خودشان تنظيم کنند .به زبانی ديگر ايشان کوشش ﻻزم را به عمل
نمی آورند .من بخاطر دارم که چگونه از خواندن امثال  ۴ :١٣که
می گويد” :شخﺺ کاهل آرزو می کند و چيزی پيدا نمی کند اما
شخﺺ زرنگ فربه خواهد شد “.به حيرت افتاده بودم چون هيچ
وقت فکر نمی کردم که شخﺺ تنبل اصوﻻ" چيزی بطلبد .ولی از
قرار معلوم نويسندۀ امثال بسيار تيزهوش و بيناتر از من بود.
اصوﻻ" شخﺺ تنبل آرزو و اشتياق داشتن را دارد .او در طلب
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موفقيت است ولی نه اينقدر که برای دست يابی به آن قدمی بردارد.
” کمال سعی خود را کردن“در برنامه ها و تدابير اوجايی ندارد.
امثال چنين ادامه می دهد ”چنانکه در ،بر پاشنه اش می چرخد
همچنان کاهل بر بستر خويش “.درک کيدنر اين آيه را اينگونه
تفسير می کند که ”کاهل بيش از حد به بسترش بسته است در واقع
او به آن وابسته است(Derek Kidner, Proverbs, IVP, “.
)1972
فيض برای اين نيست که مسيحيانی تربيت کند که اشتياق فراوانی به
بسترشان دارند! فيض به اين منظور داده شده است که ايشان را
برانگيزانيده ،پايهای ايشان را به جهيدن واداشته ،اميد در دلشان
بتاباند .فيض به ما الهام داده به ما اعتماد به نفس می بخشد تا بتوانيم
موفق گرديم و ما را نيز مطمﺌن می سازد که زندگی گذشتۀ ما که در
گناه بلعيده شده بود آزاد گشته تبديل به چيزی گرديده است که قادر
است برای جﻼل اسم خدا بکار برود.
فيض شما را آزاد کرده است تا بتوانيد قدمی برداريد .پس از فيض
معوجی که نمی تواند به قدرت شگفت انگيز و آزادی بخش دست
ِ◌ ّ
يابد ،بدور باشيد .و نيز برحذر باشيد از فيضی که بطور منفعل )نه
فعّال( عمل نموده خدا را برای هر آنچه بَدانجام بوده ،محکوم می
کند .چنانکه دکتر مارتين لويد جونز می گويد:
بسياری شکست خورده ،مغموم و پريشان می گردند فقط به اين دليل
که نمی توانند زندگی خود را به دست بگيرند .شما می بايست
خودتان کاری را انجام داده باشيد .اين هيچ وقت توسط شخﺺ
ديگری برای شما کرده نخواهد شد .در واقع هيچ کس قادر نخواهد
بود که آنرا برای شما انجام بدهد .پس استوار بايستيد و در زندگی
مسيحی خود بی ثُبات نباشيد ،بلکه چون شخصی بسيارتوانا و
نيرومند زندگی کنيد .چنين قدرت و توانی را در زندگی از خود
نشان بدهيد .مسيحی ضعيف و زبونی نباشيد که به نظر می رسد هر
آن احتمال دارداز ضعف و سستی از پا بيفتد و يا هر آن امکان دارد
شکست بخورد.
(D Martyn Lloyd-Jones, Spiritual Depression:Its Causes and

)Cure,Pickering and Inglis,1965

من اغلب از فرودگاه ها عبور می کنم و بطور مخصوص خودم را
مديون راه روهای برقی می دانم .اگر بار سنگينی با خودم دارم با
همان بار بر روی راهروی برقی قرار گرفته بی حرکت می ايستم با
خوشحالی اجازه می دهم که آن ،بار و همچنين خود مرا حمل بکند.
ولی اگر بار سنگينی با خود ندارم ،اغلب اين ماشين ها سبب می
شوند که ديگر توقف نکنم بلکه حتی بر آن راه رفته سريعتر حرکت
کنم .بدينوسيله من می توانم از اين موضوع استفاده کرده با صرفه
جويی در وقت کسب شده وقت برای استراحت ﻻزم داشته باشم.
من واقعا" نمی توانم مردمی را که بر اين راه روهای برقی فقط می
ايستند و راه نمی روند با وجود اينکه چيزی سنگين هم با خود ندارند
که حمل کنند ،درک کنم .چرا بايد ساکن جايی ايستاد در حاليکه با
قدری تقﻼ و کوشش می توان از آنچه از قبل تدارک ديده شده است
استفادۀ کامل را کرد .بر آن ماشينها حتی من هم سريع به نظر می
رسم!
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فصل پانزدهم
فيضی که شما را وانمی گذارد.
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صفت خارق العادۀ فيض خدا ايﻨست که خدا هرگز ما را
ترک نمی کﻨد .ﺣتی زمانيکه ما از خود دست شسته ايم او
هﻨوز به لطف و محبت خود نسبت به ما ادامه می دهد.
اين فصل بيانگر سرگذشت ايليا می باشد .مردی که مثل ما
بود و نوميدی و يأس را غور نمود تا فقط بتواند دريابد که
ﺣتی اگر در دوزخ بستر بگستراند خدا هﻨوز هم با اوست و
قادر است که او را دوباره کامﻼ"اﺣيا کﻨد.
اين فصل را بخوانيد و آسايش و تسلی خدا را که از فيض
غيرقابل تغيير او نسبت به شما نشأت يافته است دريافت
کﻨيد .ببيﻨيد که او چه محبتی نسبت به خادم مجروح خود
ايليا داشت و با درک برخی از اسرار روش خدا در اﺣيا
کردن فرزندان خويش ،در دل خود تازه بگرديد.
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فصل پانزدهم
فيضی که شما را وانمی گذارد.

حواس مثل
گفته شده است که ”ايليا که مردی بود صاحب
ّ
ما)“.يعقوب  (١٧ :۵ولی بايد اعتراف کنم که بنظر من او به هيچ
وجه شباهتی به ما نداشت .بسياری اوقات کتابمقدس توضيحاتی
مقدماتی دربارۀ قهرمانهای خود به ما می دهد .برای مثال درمورد
ايشان می گويد چگونه والدينشان توسط خدا آماده شده بودند يا
چگونگی تولد ايشان توضيح داده شده است يا حتی بعضی اوقات
ازبرخی اتفاقات بارز دوران کودکی ايشان گفته شده است .ولی
بنظر می رسد که ايليا به ناگهان پديدار شده باشد .ما هيچ نوشته ای
از گذشتۀ او در دست نداريم .او بدون هيچ مقدمه ای فرارسيده است
و تاريخچۀ او چنين ادامه می يابد” :واينک ايليای
تشبی“)١پادشاهان (١: ١٧او بنظر می رسد ناگهان به ميان آمده
وسپس بتدريج در آسمانها ناپديد می گردد .شايد او مردی فضايی و
يا فرشته ای بود! ولی اينطور نيست ،ايليا دقيقا" انسانی مثل ما بود،
انسانی دارای جسم و خون ،آسيب پذير و محتاج.
زمانی قهرمان مورد نظر ما با اعتماد به نفس فراوان در کوه کرمل
ايستاده آتش از آسمان به زمين آورد ولحظه ای ديگر او به مرد
ترسويی مبدّل گرديده بود که حاضر بود به خاطر زنده ماندن خود به
بيابان فرار کند .ولی ناگهان تشابهاتی ميان خود و ايليا می بينيم و
تمايﻼت انسانی مشابهی را در او می يابيم .او از شخصی مقتدر و
فعّال به فردی زبون و ناتوان مبدّل شده بود .لحظه ای شخصی بود
شجاع و باجرأت و لحظه ای ديگر فردی بود ترسو .گاهی پُر از
فيض خدا محکم بر پا ايستاده بود ،گاهی نيز از ترس در حال فرار
بود .زمانی داشت بر تاريخ بشر تأثير می گذاشت و وقتی ديگر فقط
گنگ و نامفهوم بود .زمانی برخاسته در جمع ،زمانی ديگر پنهان
شده در بيابان .گاهی روشن و آگاه بود و گاهی نيز کامﻼ" مغشوش
و در هم و در فکر از بين بردن خود بود.
پس ايليا کجا راه را به خطا رفت؟ او مردی بود که توسط خدا
تربيت يافته بود تا درفشارها و مشکﻼت پايداری کند .در زمان و
دورۀ تعليمی خود ،او به بيوه زنی گفت ”پسرت را به من بده “.و به
مردمی که بر کوه کرمل بودند گفت ”نزد من بياييد “.با اين سخنان
ايليا داشت تنگيها و سختی ها را به خود فرا می خواند .پس چه شد
که او به ناگهان زير فشارآنها خم گرديد ؟ يک چيز مسلّم است و آن
اينست که او نيز چون پطرس زمانيکه بر روی دريا بود چشمانش
از خداوند خويش بسوی ديگری برگشته بود .ولی سؤال اينست که
علت چه بود؟
خشم بگير ولی گﻨاه مورز.
ما به عنوان انسانهای ناکامل بسياری اوقات برای ما دشوار است که
خشم راستين و صادقانه را از خود نشان دهيم .وقتی کسی گناه می
کند ما با او مخاصمت کرده به خود اجازه می دهيم تا احساس
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دشمنی و خصومت بر ما چيره شود .در نتيجه بجای محبت کردن
به شخﺺ گناهکار و نفرت کردن از گناه ،ما به هر دو يکجا حمله
ور می شويم .آيا ايليا نيز در همين دام گرفتار شد؟ وقتی که او با
کاهنان بَعل رودر رو شده بود آيا از خشم مقدس خدايی بسوی
عصبانيت و ترس شخصی خود لغزيده بود؟
زمانيکه شما در برابر شريران امروزی می ايستيد ،مواظب باشيد
از اينکه مبادا روحيۀ انتقاد گرايانه و يأس و نا اميدی به خود راه
بدهيد .هرگز فراموش نکنيد که خدا از گناه متنفر است ولی هنوز
گناهکار را دوست دارد .شايد در آن لحظۀ پُر خشم ،ايليا چشمانش
را از خداوندش برگردانيده بود .پس علت چه بود؟
آيا علت ،غرور پيش از سقوط بود؟
ايليا به مدت سه سال از نظرها پنهان مانده بود .معجزات پنهانی او
در نزد يک نهر و يا خانۀ محقّر يک بيوه زن ،بطور شخصی انجام
عزلت بلکه با
يافته بود .اما به ناگهان ايليا ديگر ر ن ه د تنهايی و ُ
يک پيروزی در جمع و تأييد الهی ،مواجه شده بود .بدينوسيله ايليا
ی گمنام به مهمترين شخﺺ آن زمان مبدّل شده بود.
ناگهان از يک نب ّ

شايد شما نيز برای مدتی از نظرها پنهان بوديد .ممکن است کليسای
شما در يک اتاق نشيمن اجتماع می کرد ولی اکنون يکی از
بزرگترين کليساهای شهر بشمار می رود .ممکن است که شما
جديدا " برای دادن کﻼم علم و يا دعا برای بيماران مورد استفاده
قرارگرفته باشيد و مردم شما را برای بکار بردن اين عطايا می
طلبند و به همين دليل شما داريد اشتهار می يابيد .اگر چنين است،
واکنش شما به اين موضوع چگونه می باشد .وقتی شما شهرت و
اعتبار می يابيد ممکن است اين موضوع سراسر فکر و ذهن شما را
فرو گرفته مغرور گرديد.
خدمت اوليّۀ ايليا بر خود خدا مبتنی بود ولی آيا بعدها او به ناگهان به
شخصی خود محور تبديل گرديد .وقتی ايليا داشت بدنبال ارابۀ پادشاه
می دويد آيا او می خواست به پادشاه بگويد که ای آحاب مرا ببين.
من دارم بسرعت می دوم! ايليا قبﻼ" در جمع ،خدا را خدمت نکرده
بود ولی اکنون در معرض عام قرار گرفته بود .شايد همين توجه به
خويشتن ،دامی برای او گرديده بود.
آيا او فقط از پا درآمده بود؟
شايد ايليا فقط بسيار خسته بود .او به مدت سه سال تحت فشار
قحطی ای بسر برده بود که خود او آنرا اعﻼم کرده بود .سپس
افزايش تدريجی فشار روحی ای که در کرمل بوجود آمد .و البته
اخباردر مورد جريانات جديد ،بدون رسانه های گروهی کم کم در
ميان ملت پخش گرديد ،اين فشارهای روحی با احتياجات عاطفی
برخاسته در آن روز مخصوص )روزی که ايليا با انبيای بعل مقابله
نمود( دنبال می شد .و باﻻخره در ناباوری او دريافته بود که آحاب
و ايزابل هنوز دست نيافتنی و غير قابل تغيير باقی مانده اند.
بنابرين ايليا از نظرعاطفی بسيار خسته شده بود .احتماﻻ" او تمام
اميد خود را بر تنشی که ميان خدا و کاهنان بعل وجود داشت نهاده
بود .شايد او فکر می کرد که اين اتفاق همۀ ملت را دگرگون
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خواهد کرد و نتيجه اين خواهد بود که تمامی قوم به سوی خداوند
بازگردند .پس وقتی راحاب و ايزابل هيچ گونه تمايلی به توبه نشان
ندادند اين معجزۀ عظيم و شگرف بی نتيجه ماند و اين موضوع
تأثيری منفی و عميق بر ايليا گذاشت.
هيچ چيزی نمی تواند به اندازۀ نوميدی و يأس شما را تهی و زبون
بسازد .تصور کنيد شما می خواهيد برای گسترش خاص موعظۀ
کتابمقدس بکوشيد .شخصی در مورد متن مهيّجی از کتابمقدس می
کوشد ،ديگران موسيقی و وسايل برقی را مهيا می سازند .عدّۀ
زيادی دعا و تمرين می کنند و بايد گفت وقت و نيروی خود را بکار
می برند تا همه چيز با موفّقيت به پايان برسد .جزوه ها تکثير و بين
همسايه ها پخش می شوند .تا شب همه چيز آماده می گردد و بايد
گفت به همان نسبت انتظارات نيز افزايش می يابد .درها باز می
شوند و عد ّه ای داخل کليسا می گردند.
يکشنبۀ بعد جلسه بطور متداول آغاز می شود .همه به هم می گويند
”اوقات بسيار عالی و با شکوهی بود ،اينطور نيست “.و شما با خود
فکر می کنيد ”اجرا عالی و با شکوه بود ولی شنونده ها کجا بودند
؟“ آيا همۀ فعاليتها و کوشش های شما بی ثمر و بيهوده بود؟ بايد
واقع بين بوده اعتراف کرد که شما در آن لحظه خسته و عميقا"
نااميد گشته ايد.
حتی نزديکترين و عزيزترين اشخاص می توانند سبب نا اميدی و
يأس ما بشوند .مواجه شدن با عدم قدردانی در زندگی زناشويی،
بسيار طاقت فرساست .بيشتر وقتها شوهران با خود فکر می کنند که
همسران ايشان از آنچه ايشان انجام می دهند قدردانی نمی کنند و
به خود می گويند ”من دائما" بيرون از خانه با مشکﻼت دست به
گريبان هستم .بايد تصميمات جدی بگيرم تا در محل کار بهترين را
کسب کنم و وقتی هم که به خانه می آيم و می خواهم روزنامه را
برداشته قدری تمدّد اعصاب بکنم ،در مقابل تنها کاری که او می کند
اينست که دربارۀ روزی که داشته است صحبت بکند“.
و همسرش نيز باخودش فکر می کند که شوهرش هرگز از کارهايی
که او انجام می دهد قدردانی نمی کند .و با خود می گويد ”من تمام
روزمره را انجام
مکرر و
روز با بچّه ها در خانه مانده بايد کارهای
ّ
ّ
بدهم و با احتياجات بچّه ها و جواب دادن به سؤاﻻت ايشان که به
ظاهر کار آسانی به نظر می رسد مدارا کنم .وقتی هم که همسرم به
خانه می رسد روزنامه را به دست گرفته در گوشه ای می نشيند و
از من می پرسد که آيا شام حاضر است .او اصﻼ" به فکر من و
مسائلی که در طی روز تحمل کرده ام نيست .او هيچ وقت از
کارهايی که کرده ام قدردانی نمی کند “.يأس و نااميدی هميشه به
تلخی و خصومت تبديل می شود و شکست روحانی را به دنبال دارد.
تعويق ها و سردرگمی ها
”اميدی که در آن تعويق باشد باعث بيماری دل است…“ )امثال :١٣
 (١٢اين َمثل را آنانی که منتظرند تا خانۀ ايشان به فروش برسد و يا
کار تازه ای پيدا کنند ،بهتردرک می کنند .بيشتر اوقات شما دليل
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اتفاقاتی را که برای شما اتفاق می افتند می توانيد بفهميد .برای مثال
در يک روز بارانی اتوبوسی از شما جلو زده درست قبل از اينکه
شما به ايستگاه برسيد ايستاده دو نفر را درايستگاه سوار کرده حرکت
می کند .گردن وصورت شما در حاليکه قطرات باران بر آن می
غلتند احساسی آميخته از درد و يأس را بروز می دهند و شما خسته
و فرسوده در ايستگاه اتوبوس می ايستيد درست جاييکه زنی به شما
ملحق می شود و سرانجام محاوره ای بين شما آغاز می شود:
زن :مثل اينکه اتوبوس را از دست داديم.
شما :بله همينطور است که می گوييد.
زن :مثل اينکه شما هم در همين محل زندگی می کنيد.
شما :بله همينطور است .درست کمی باﻻتر از اينجا.
زن :پس درست حدس زده بودم .من بارها شما را وقتی که از
جلوی خانۀ ما ردشده و به کليسايی که همين نزديکی هاست
رفته ايد ،ديده ام.
شما :بله ،من عضو آن کليسا هستم.
زن :واقعا"؟ آنها هميشه خوشحال به نظر می رسند.
لطفا"بيشتر توضيح بدهيد.
ناگهان شما متوجه می شويد که چرا اتوبوس مورد نظرتان را از
دست داده ايد” .اين يک تقدير الهی بوده است“ و شما با خود می
گوييد که ”من برای داشتن اين تقدير الهی حاضرم اتوبوس های
زيادی را از دست بدهم“.
وقتی شما متوجه علت وقوع برخی حوادث می گرديد ،خوشحال
هستيد .اما دشوار خواهد بود اگر شما در آن ايستگاه اتوبوس به
مدت چهل و پنج دقيقه بايستيد و کسی را درآنجا نبينيد .يا به
بيمارستانی می رويد و با خود می گوييد ”من واقعا" می خواهم به
بيماران شهادت بدهم “.ولی شما آنقدر ضعيف و بد حاليد که فقط می
توانيد يک ليوان آب از کسی بخواهيد .و حيرت زده به خودتان می
گوييد ”پس چه ارزشی دارد که اينجا باشم “.واينگونه اغتشاش
فکری قدرتتان را تحليل می برد.
زندگی در دنيايی سريع
اصوﻻ"همۀ نسلها با فشارهای زندگی روبرو می شوند ،ولی هيچ
نسلی به اندازۀ نسل ما با فشارهای فکری و جسمی مواجه نبوده
است .هر کجا که می رويد مردم را می بينيد که سعی می کنند که
زندگی خود را در اختيار گرفته در هر لحظۀ ممکن تا جايی که می
توانند ذخيره می کنند.
درمقايسه با معيارهای زمان حاضر ،سرعت زندگی در زمان مسيح
تقريبا" ثابت تر و استوارتر بود .اگر او می خواست از محلی به
محل ديگر برود می بايست يا راه برود ،يا بتازد ويا با کشتی سفر
کند .ولی در زمان حاضر اختراعات جديد جايگزين يکديگر می
شوند و شيوۀ زندگی بسرعت در حال تغييراست .پدر من اولين
ماشينی را که در شهر ما بود بخاطر دارد .او زمانی نيز که کنکورد
،هواپيمای مافوق صوت به پرواز در آمد و همينطور زمانيکه مردم
در کرۀ ماه قدم زدند هنوز زنده بود.
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مسيحيان می خواهند خدا را در ميان چنين تجربيات پُرهرج و مرجی
جﻼل بدهند .بنابرين بسيار طاقت فرسا خواهد بود اگر کسی در اين
دوره ،چون ايليا از فرو ريختن درون خود رنج برده باشند .نسلی که
در زمان کامپيوتر بسر می برد ،با فشارهای سختی مواجه است و
خدا نيز با عطوفت و مهربانی خاصی به اين مسأله نگاه می کند.
بيابان
چيزی توجه ايليا را از خداوند دور کرد و او چون شخصی افسرده و
به وحشت افتاده ،به بيابان گريخت و چنانکه داشت فرار می کرد،
ايليا در چشمان جستوجوگر خادمش که او را دنبال کرده می ديد که
داشت می پرسيد ”ايليا چه می کنی؟“ تجربۀ کوه کرمل بسيار عالی
بود .آتش را برزمين آمده بود و باران هم باريده بود ولی”اﻵن کجا
داريم می رويم؟“ می توانم تصور کنم که ايليا در جواب می گويد
”اينطور به من نگاه نکن .نمی توانم نگاه های تو را تحمل کنم .تو
فقط اينجا منتظر باش “.و ايليا به تنهايی راه را ادامه داد .وقتی شما
از چيزی فرار ميکنيد چشمانی هستند که شما ترجيح می دهيد به آنها
نگاه نکنيد.
با تنها گذاشتن خادم خود ،ايليا به اندرون صحرايی جسمانی و
روحانی دويد .او در سايۀ درختی نشسته دعا کرد که بميرد .با از
دست دادن تمام آمال و مقاصد ،او خود را محکوم و بی ارزش
پنداشت .ايليا ديگر چنان آسيب پذير گشته بود که شرير از فرصت
سبقت جسته او را به لبۀ انتهار و خودکشی رسانيده بود.
در شگفتم که چند نفر از ما خادمين به اين حدّ رسيده ايم که گفته
مجرد وقتی به
باشيم ” بهتر بود که من مرده باشم “.يک پدر يا مادر
ّ
آخر خط می رسد فقط اين سؤال او را زنده نگه می دارد که از خود
می پرسد ” اگر من بميرم چه برسر فرزندان من خواهد آمد؟“ مردی
که برای مدتی کار خود را از دست داده است با خود می گويد ”
زندگی من کامﻼ" بدون هدف ومقصود گشته است .چرا نبايد به آن
خاتمه بدهم “.زوج جوانی که شديدا"مقروض هستند و بيرحمانه
توسط طلبکاران در فشار قرار گرفته اند از خود می پرسند ”چرا ما
زنده هستيم؟ ما هيچوقت قادر نخواهيم بود اين مشکل را پشت سر
بگذاريم .ديگر آينده ای برای ما نيست پس بهتر است که مرده باشم.
شرير آمده است تا بدزدد ،بکشد و هﻼک کند .او وقتی که ما بشدت
ضعيف و زبون هستيم به صحنه می آيد و همان وقت است که
فرصت موفقيت را دارد.
ايليا به آخر خط رسيده بود اما خدا نه به دعای او برای طلب مرگ،
جواب نداد و نه اينکه رفتار منفی او را محکوم کرد .در عوض خدا
با درکی عميق و عطوفت و شفقتی خاص با ايليا برخورد نمود.
زمانيکه داود عماليقيان را دنبال می کرد ،او و همراهانش در
مزرعه ای به مردی بسيار وامانده و خسته برخوردند .آنها به اين
آن که هستی
شخﺺ غذا و آب دادند و سپس از او پرسيدند ”که از ِ
واز کجا ميباشی؟“ مرد در جواب گفت” :من جوان مصری هستم
و آقايم مرا ترک کرده است زيرا سه روز است که بيمار شده ام“.
)١سموئيل(١٣ :٣٠
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خداوند و ارباب ايليا نيز می توانست رفتار مشابهی با او داشته باشد.
اگر خدا شخصی چون خود ما بود به احتمالی قوی ايليا کنار گذاشته
شده بود و گفته بود” :ايليا برکنار شده است ،اليشع را برای من
بياوريد!“ اما اين روشی نيست که خدا به آن عمل می کند .وقتی
ايليا ديگر فاقد هر نيرويی بود بسوی فيض خاص خدا دويد .واين
فيض هيچگاه ما را ترک نمی کند ،هرگز ما را نديده نمی گيرد و
هرگز ما را رها نمی کند .هروقت مردمی که روحشان جريحه دار
شده است بسوی اين فيض می آيند در واقع به بازوان خدا پناه می
برند ،خدايی که دقيقا" می داند چکار بايد بکند.
تجديد قوای طبيعی

خدا بجای اينکه اول توصيه های روحانی به ايليا ب ُکند ،بخاطر می
آورد که ايليا احتياجی شديد به استراحت ،غذا و زمان دارد .به همين
دليل قبل از اينکه چيزی به او بگويد ابتدا اين سه چيز را به او عطا
می کند.
در حقيقت خدای کتابمقدس ”در مرتعهای سبز مرا می خواباند و نزد
آبهای راحت مرا رهبری می کند .او جان مرا برمی
گرداند…“)مزمور ٢ :٢٣و” (٣و محبوبان خويش را خواب می
بخشد) “ .مزمور  ( ٢ : ١٢ ٧بعضی اوقات ما وسوسه می شويم که
بگوييم با خدا بودن به اين معنی است که بايد شيفته وار دعاکرد،
روزه گرفت و شهادت داد ،اما اين گفته به هيچ وجه صحّـت ندارد.
ما بايد خدايی را بشناسيم که می خواهد به ما اجازه بدهد تا دراز
بکشيم و نيزبه ما خواب راحت می بخشد .پس از يک خواب راحت،
ايليا با لمس فرشته ای که برايش خوراک آماده کرده بود ،بيدار می
شود .پس از دادن يک استراحت خوب به نبی ،اکنون خدا داشت
برای او غذايی مهيّا می کرد .در واقع خدا از احتياجات جسمانی ما
با خبر است .چون او خودش آنها را آفريده است پس خودش نيز
قادر است که آنها را برآورده سازد .برحذر باشيد از روحانيّت
شديدی که بطور منحصر بفردی بر آنچه خدا بطورمافوق طبيعی
مهيا می کند ،نظر دارد و انسانيت ما را که شامل خواب و خوراک
است ،ناديده می گيرد.
چه چيزی بهتر از غذايی که توسط فرشته ای فراهم می شود.
زمانيکه ايليا در مرکز ارادۀ خدا قرار داشت توسط خرده های غذايی
که بوسيلۀ پرندگان حمل شده بودند تغذيه گرديد .وقتيکه او نامطيعانه
و افسرده داشت برای نجات جان خود فرار می کرد ،برای تغذيۀ او
نه پرندۀ ديگری بلکه فرشته ای را فرستاد .اين است فيض خاصّ
خدا.
ما زمانيکه در برابر خدا قاصر آمده ايم ،شرير به ما می گويد که
بخاطر آن ما بايد زجر بکشيم .چه فريب بزرگی! وقتی ما قاصر
آمده ايم مسيح ما را از خود نميراند بلکه بجای آن او بطرف ما می
آيد .آيا مسيح پطرس را وقتی که قسم خورده بود که هرگز او را
نمی شناسد ،طرد کرد؟ در واقع عيسی پس از قيام خود بر ساحل
ايستاده شاگردان را از قايق فرا خواند و گفت”:بياييد بخوريد “.يوحنا
 (١٢ :٢١او هرگز به پطرس نگفت که ”پطرس تو مرا انکار کردی
پس نمی توانی به ما بپيوندی “.بلکه شبان نيکو داشت در محبت
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خويش گلۀ خود را دوباره بدور هم جمع می کرد .شاگردان تمام شب
را در قايق بسر برده بودند پس شديدا" به غذا احتياج داشتند .برای
همين عيسی آنجا بود که ايشان را تغذيه کند .ايليا نيز چنين بود .پس
از يک کار سخت ،او احتياج به غذا داشت و خدا نيز آنجا بود که او
را تغذيه کند.
پس از اينکه ايليا خورد و خوابيد خدا او را فورا" بطرف خود
نخواند ،بلکه اجازه داد تا بدود و به نبی زمان داد تا مشکﻼت را به
فراموشی بسپارد .او آزاد بود تا به آسودگی دويده بحران را پشت
سر بگذارد.
بازگشت به بﻨيادها
اکنون که جسم و روح ايليا توسط خدا تازه شده بود .ديگر او بدون
هدف به بيابان فرار نمی کرد بلکه داشت به ريشه و مبدأ خويش
حوريب بازمی گشت  ،جايی که خدا موسی را در بوتۀ آتشين مﻼقات
کرده و با اسرائيل نيز عهد بسته بود .بدين ترتيب ايليا داشت به
اساس و بنياد ايمان خويش بازمی گشت.
زمانيکه شما گيج و سرگشته هستيد ،بايد بسوی آنچه که می دانيد
حقيقت دارند ،بازگرديد .پس سعی کنيد که در بيابان سرگشتگی باقی
نمانيد .آيا مسيح اين را نمی گويد”:که من راه و راستی و حيات
هستم “.آيا او ديروز و امروز و تا ابداﻻباد همان نيست؟ چرا من
طوری رفتار می کنم که گويی بر شنهای روان ايستاده ام؟ اگر در
اين حال هستم می بايست به سوی صخرۀ خودم بازگردم .چيزهای
زيادی برمن گذشته است که از علتشان آگاه نيستم اما فقط اين را
قوت من خداست .شما نيز وقت خود را در بيابان
خوب می دانم که ّ
زندگی خود به هدر ندهيد بلکه باز گرديد بسوی خدايی که قادربه
نگاه داشتن عهد خويش است و شما را هرگز وانمی گذارد*** .
هويّت شخصی و مسؤليت
بعد از آنچه بر ايليا گذشته بود ،او ديگرآمادۀ شنيدن از خدا بود .او
استراحت کرده جانش تازه شده بود و نيز به مبدأ ايمان خويش باز
گشته بود .خدا با گفتن سؤالی او را مﻼقات می کند” :ايليا اينجا
چکار می کنی؟“
ايليا به مکان و مرحله ای رسيده بود که می دانست درمانده است و
اميدی بر او نيست ،به عبارتی ديگر يک سردرگمی درونی که مردن
از آن بهتر است .ولی برعکس خدا به او خاطرنشان کرد که او
شخصی بيهوده نيست بلکه او شخصيت خاص و بارزی است .کسی
خاص و تاريخی منحصر بفرد .و نيز به او گفت که ”تو
با نامی
ّ
خادم من هستی بنابرين شخصی هستی قابل اعتماد .پس با اين
تفاصيل تو اينجا چه می کنی؟“ خدا می دانست که افکار ايليا در
مورد خودش واقعيت نداشتند .اين درست است که او فرار کرده بود
ولی با اين وجود او شخصی وامانده قلمداد نمی شد .او خادم خدا بود
و خدا می خواست که او ارزش شأن و هويّت خود را باز بشناسد.
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خدا می خواهد بدانيد که شما ،برخﻼف آنچه فﻼسفۀ جديد معتقدند که
انسان مجموعه ای از احساسات و افکاری است که به دنبال هم می
آيند ،نيستيد .تودۀ احساست دارای هويّت نيستند اما شما اين هويّت را
داريد و هويّت هميشه با مسؤليت پذيری همراه است .روزی شما در
حضور خدا خواهيد ايستاد و در مورد آنچه با زندگی خود کرده ايد و
اينکه چگونه ِدر َهم های خود را بکار برده ايد ،جواب خواهيد داد.
آگاهی از اين حقيقت شما را پس از يک دورۀ دلسردی و يأس ،از تن
خوت وسستی بيرون آورده جانتان را سيراب خواهد
آسايی و ِر َ
ساخت.
پس از خطر ”تأسف بر خود“ برحذر باشيد زيرا در غير اينصورت
ترس از خدا را از دست داده به خدمت کردن به او پايان خواهيد
بخشيد .شايد اين روش برای برخی دشوار به نظر آيد اما مطمﺌنا"
شفای کامل را بدنبال خواهد داشت .خدا ابتدا به ايليا خوراک،
استراحت و مهلتی بخشيد سپس از او پرسيد که ”اينجا چکار می
کنی؟“ و با گفتن اين جمله او را با حقيقت مواجه کرد.
صميميت ونزديکی
بدنبال ابراز قدرتی شگفت انگيز که کوه ها و صخره ها را شکافت،
خدا با نجوايی بسيار مﻼيم ايليا را نزديک خواند .اين ظهورقدرت
عظيم خدا نبود که ايليا را به دهانۀ غار فرا خواند بلکه صدايی که با
ياد آوردن شهادت داود پادشاه که می گويد…” :مهربانی تو مرا
بزرگ ساخته است)“.مزمور  (٣۵ :١٨از مهربانی و عطوفت خدا
می گفت .مسؤليت پذيری نسبت به خدا هميشه بايد با صميميت و
نزديکی همراه باشد زيرا فقط در اينصورت است که ما شفا و تجديد
قوا را از خدا خواهيم يافت .ما بايد صدايی را که به ما می گويد
اينجا چکار می کنی ،بشنويم ولی در عين حال بايد گوشمان بصدايی
نيز باشد که به ما می گويد”تو برای من بسيار عزيز هستی و من
دقيقا" می دانم که چه اتفاقی برای تو افتاده است “.و همين گفته است
که ما را با مﻼيمت بسوی اهداف خدا می خواند.
خدا فقط عﻼقه مند نيست که بداند چگونه می توانيم او را خدمت
بکنيم ،بلکه او می خواهد صدای آرام و واضح او را بشنويد که می
گويد شما را دوست دارد و به جانب شماست .او از آه حسرت،
تمايﻼت و دل شکستگی های شما آگاه است .من از آنچه تو برای من
انجام داده ای آگاهم و اينکه خيلی کم از تو بخاطر آنها قدردانی شده
است .وقتی تو با درماندگی گريه می کردی من صدای تو را می
شنيدم .فقط اين صدای دلنشين است که می تواند دل شما را نرم
بسازد.
داود می گويد ”:مرا نجات داد زيرا در من رغبت می داشت“.
)مزمور (١٩ :١٨اين گفته يکی از مهمترين حقايقی می باشد که در
کتابمقدس عنوان شده است .خداوند از شما خرسند است .وقتی خدا
به آرامی در گوش شما زمزمه می کند که از شما خوشنود است.،
باورنکردنش چه دشوار است.
يکبار سعی کردم معنی کلمۀ ”خشنود“ را در لغتنامه پيدا کنم .و آن
به اينصورت معنی شده بود” :لذت و رضايت خاطرعظيم“ ولی اين
معنی مرا ارضاء نمی کرد .پس سعی کردم لغت نامۀ ديگری را
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بکار ببرم و آنچه يافتم اين بود ”خنده ،لبخند ،محظوظ بودن ،کسی را
در آغوش گرفتن ،غوغا ،جذب کردن ،لذت بردن ،غلطيدن ،شادی و
نشاط داشتن ،رغبت داشتن ،محظوظ شدن ،به تپش آوردن ،مسحور
شدن ،سرخوش بودن ،دخول ،به دام افتادنُ ،خرناس کشيدن “.آيا
اين شگفت انگيز نيست؟ وقتی خدا به شما نگاه می کند با لذت
خاصی خشنود است.
آيا هرگز عاشق شده ايد؟ مثل اين است که شما در اتاقی َمملو از
مردم هستيد ولی ناگهان متوجه شده به خودتان می گوييد”او مرا
ديد “.کتابمقدس می گويد”:ای خواهر وعروس من ،دلم را به يکی از
چشمانت و به يکی از گردنبندهايت ربودی)“.غزل غزلها  (٩ :۴آيا
شما والدينی را با اولين نوزاد خويش ديده ايد .آيا او خارق العاده
نيست؟ آيا عينا" شبيه من نيست؟ ديديد؟ اين اولين لبخند او بود .خدا
نيز درست مثل همين به فرزندان خود نگاه می کند.
چگونه می توانم از اين خستگی مفرط شفا بيابم؟ شفا درصدای نرم
و آرام خدا است که به شما می گويد دوستت دارم .من از تو ُخشنودم.
ی اعصار
با ديدن تو دلم به ترنﱡم می آيد .اين چيزی است که در ط ّ
مسيحيان عظيمی را به هيجان آورده است .درست همانگونه که يک
تجربۀ شخصی از خدا ويک مکاشفۀ جديد از فيض او می تواند دل
شما را نيز تازه کند.
مأموريت
خدا ايليا را نزديکتر به خود جذب نمود و برای تکميل تمديد قوای
نبی به او مأموريتی بخشيد .او با پطرس نيز چنين عمل نمود ،کسی
که احتماﻻ" به خود می گفت ”بعد از آنچه من کردم ،مسيح ديگر
هرگز به من اعتماد نخواهد کرد “.اما مسيح بعد از اينکه رابطۀ
جديدی با شاگرد خود برقرار نمود ،به او گفت” :گوسفندان مرا
شبانی کن“.او مطمﺌنا" از شنيدن سخنانی که سه بار تکرار شد
شگفت زده موضوع را دريافت” .من هنوز می خواهم تو را بکار
ببرم“.چه بسيار اندک می دانست در مورد عظمت خدمتی که خدا به
او بخشيده بود.
خدا به ايليا گفت ”به راهی که از آن آمدی بازگرد١)“.پادشاهان:١٩
 (١۵و ادامه داد ”وقتی به آنجا رسيدی “...اين مأموريت نامعلومی
نبود ،چنانکه گفته شود راه باز است و جاده دراز .تو باﻻخره راه
خودت را به نحوی پيدا خواهی کرد .نه ،برای ايليا خدمت خاصی
مهيا شده بود که بايد انجام می داد .من فکر می کنم که او شايد در
پريشانی و واماندگی خود گفت ”کار من به آخر رسيده است ،من
ديگر هيچ وقت با پادشاهی سخن نخواهم گفت“.مأموريت جديد ايليا
فقط يک پادشاه را شامل نمی شد بلکه مسح دو پادشاه را.
)١پادشاهان١۵ :١٩و (١۶از اين گذشته ،وقتی که ايليا زندگی خود
را بی ارزش می انگاشت ،خدا آنرا قابل تکثير می ديد و می خواست
اليشع را به عنوان شاگرد به او بدهد .برخی مفسرين برين عقيده اند
که اين دو نبی به مدت  ١٠سال با هم کار کردند .يک شکست نمی
توانست همۀ صفات ُم َميّزه ای را که خداوند به زندگی او بخشيده
بود ،بی ارزش ساخته باشد .به همچنين احساس نااميدی و يأسی را
که شما جديدا" تجربه کرده ايد نيز قادر نخواهد بود آنچه را که در
طی سالها خدا به شما آموخته است از ميان ببرد.
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بعﻼوه خدا داشت به خادمش می گفت که ”تو بمدت مديدی تنها بوده
ای .من می خواهم کسی را به عنوان دوست به تو ببخشم تا او را
تربيت کرده مواظبت کنی که بتواند جايگزين تو بشود .پس برخﻼف
انتظار تو ،مأموريتت هنوز به پايان نرسيده است .من می خواهم
بجای اينکه نگران خودت باشی از اين به بعد بر اليشع تمرکز کنی.
او به اندازۀ تو از من شناخت ندارد .من از تو می خواهم خودت را
به او بدهی .برای او دعا کرده آنچه را که می دانی به او تعليم
بدهی“.
خدا راه های شگفت انگيزی دارد تا مردم درمانده را شفا ببخشد.
حتی اگر از او دور شويد باز او شما را ترک نخواهد کرد .هرچه
هم که شما انجام داده باشيد ،بازشما فرزند دلبند او هستيد .نظر او
درمورد شما تغيير نکرده و نخواهد کرد .اين است فيض عظيم خدا،
و ايليا مردی بود چون ما!
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فصل شانزدهم
فيض آيﻨده
وقتی زندگی زمان ﺣاضر به کمال برسد ما به انتظار فيض
بيشتری بايد باشيم که از جانب خدای بخشﻨده به ما داده خواهد
شد .در واقع بهترين هﻨوز در راه است که توسط آن ،همۀ
محدوديتها برداشته خواهد شد و زمان آه و ناله و اشتياق ما
به اتمام خواهد رسيد و ما به کمال پُری فيض خدا داخل خواهيم
شد.
تمامی خلقت از بطالت خود خﻼصی يافته به مقصد پُرجﻼل
نهايی خود داخل خواهد گرديد.

شﻨاخت و انتظار اين مسلّمات ،ما را از زندگی بی قيد آزاد می
کﻨﻨد تا از زندگی بی قيد و بﻨد آزاد گشته ،بتوانيم فيض او را به
ديگران بشﻨاسانيم.
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فصل شانزدهم
فيض آيﻨده
اگر آنچه تا کنون دربارۀ فيض گفتيم کافی نبود ،هنوز توضيح
بيشتری باقی است که بايد داده شود .پطرس به شما می گويد
که”:لهذا کمر دلهای خود را ببنديد و هشيار شده اميد کامل آن فيضی
را که در مکاشفۀ عيسای مسيح به شما عطا خواهد شد“.
)١پطرس (١٣ :١ما هيچ گاه فيض خدا را کم نخواهيم داشت” :،حتی
زمانيکه ده هزار سال در آنجا بوده باشيم) “.چنانکه سرود معروف
نيوتن می گويد(.
چگونه فيضی را شما هنوز انتظار می کشيد؟ واقعيت اين است که
نجات کنونی شما هنوز کامل نيست .ما بين دو دورۀ ”اکنون“ و
”هنوز نيامده است“ داريم زندگی می کنيم .چنانکه ١يوحنا ٢ :٣
می گويد :ما اکنون فرزندان خدا هستيم ولی هنوز ظاهر نشده است
آنچه خواهيم بود “.و چنانکه جان سکات می گويد ”:مرکز مسيحيت
عهدجديد همانا کليسا است که دارای دو جنبۀ بظاهر متناقض می
باشد .ما داريم بين دو زمان زندگی می کنيم .ميان آنچه که او وقتی
که بر زمين آمد انجام داد و آنچه که دروقت آمدن دوباره اش انجام
خواهد داد .ميان ملکوتی که برزمين آمده و در ميان ماست و
ملکوتی که در آينده خواهد آمد .ملکوتی است که ميان آنچه که آغاز
شده وآنچه که”هنوز نيامده است “.و به کمال خواهد رسيد) .کليسا به
عنوان عنصری که در زمان ميان آمدن اول و ثانوی مسيح بوجود
آمده و شکل گرفته است ،توصيف گرديده است .مترجم( (John Scott,
)Calling Christian Leaders, IVP,2002

در واقع پولس درمورد نااميدی ما در زمان حاضر سخن می گويد
که نه تنها بصورت ”انتظار توأم با اشتياق“ بلکه به ”آه و ناله
کردن“توصيف شده است .ما با آه و ناله انتظار می کشيم تا بطور
کامل جﻼل بيابيم” .و نه اين فقط ،بلکه ما نيز که نوبر روح را يافته
ايم در خود آه می کشيم در انتظار پسرخواندگی يعنی خﻼصی جسم
خود)“.روميان (٢٣ :٨
ما با اشتياقی آميخته با آه و ناله انتظار می کشيم ودر اين صورت در
آن با ک ّل خلقت همراه هستيم .خلقت در حال آه کشيدن و داشتن درد
زه ،مشتاقانه منتظر مکاشفۀ کامل پسر انسان می باشد) .روميان :٨
 (١٩-٢٢دورنما و چشم انداز فيض آينده بی نظير است .خدا با
عطوفت و مهربانی خود ما را کامﻼ" بصورت پسر پُر جﻼل خود
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تبديل خواهد کرد .کمال اوج و حدّ اعﻼی نجات ما تقدّس نيست بلکه
جﻼل است.
اين يک واقعۀ رزمی خواهد بود که تمامی خلقت بی صبرانه منتظر
ظهور کامل پسر انسان می باشد) .به روميان ١٩ :٨رجوع کنيد(.
خلقت چون زن آبستنی تصوير شده است که درد زه کشيده انتظار
روزی را دارد که نه فقط پسران خدا را در جﻼل خواهد آورد بلکه
طﻼيه دار انتهای شب طوﻻنی خلقت و قيد فساد و بيهودگی او
خواهد بود .پس به گونه ای آيندۀ خلقت بطور جدا نشدنی ای با آيندۀ
کليسا درآميخته است .درد زه خلقت صرف تصادف و اتفاق نيست،
بلکه آن با انتظار به يک واقعۀ پُرجﻼل در آينده ،به پيش توجه دارد.
مسيح دربارۀ جنگها و زلزله ها چون يک درد زه سخن گفت.
بخاطر شکست انسانيت است که همۀ خلقت ازآن متأثر شده صورت
خويش را باخته ،ملعون و به بيهودگی گراييده است .ا ّما با بازگشت
مسيح نه فقط ما رهايی خواهيم يافت بلکه ”تمامی خلقت نيزاز قيد
فساد خﻼصی خواهد يافت تا در آزادی جﻼل فرزندان خدا شريک
شود)“.روميان (٢ :٨
اگرچه ما در زندگی کنونی خود فيض پُرجﻼل خدا را دريافت کرده
ايم ،اما بسيار بيشتر از آن در انتظار ما می باشد .آنچه ما اکنون
داريم تصويری کامل نيست .پولس می نويسد” :اگر فقط در اين
جهان در مسيح اميدواريم ،از جميع مردم بدبخت تريم“.
)١قرنتيان (١٩ :١۵او ادامه داده زندگی کنونی و آيندۀ ما را با واژه
های آشنايی از طبيعت چون بذر و گل کامل تشبيه می کند .به هنگام
مرگ ما بدن فانی خود را خواهيم کاشت و بدن غيرفانی خواهد
برخاست ،ضعف کاشته خواهد شد و قدرت خواهد برخاست ،بدن
طبيعی کاشته خواهد شد و بدن روحانی خواهد برخاست” .زيرا که
می بايد اين فاسد بی فسادی را بپوشد و اين فانی به بقا آراسته
گردد١ ) “.قرنتيان (۵٣ :١۵تکميل و عاقبت کار نجات بخش خدا
در مقابل ما قرار داده شده است .بر فيض آيندۀ خدا اميد بدار پس از
ترس های زودگذر ،نااميدی های تلخ و درد و رنج رهايی خواهی
يافت .پولس به ما می گويد که رنج های زمان حاضر در مقايسه با
سبُک و ناچيز به نظر خواهد رسيد) .به ٢قرنتيان :۴
جﻼل ابدی َ
١٧رجوع کنيد (.مادر ترزا گفته است که زمانی که ما به جﻼل
برسيم حياتی که داشته ايم چون شبی به نظر خواهد رسيد که در
هتلی محقّر بسر برده ايم.
هيچ ش ّ
کی در اين نيست که يقين در فيض آينده سبب شده است که
شادی پيروزی و ايمانی پُرجﻼل در دل شهدايی که در طی دوران
بوده اند پديدار شود .چنانکه اين موضوع در داستان “زمينهای
کشنده که چون تمثيلی بکار برده شده است ديده می شود.
آن محل حقيقتا" ترسناک و شوم بود و چون مکان اعدام به نظر می رسيد.
بوی مشمﺌز کنندۀ مرگ به مشام می رسيد .مردم کنجکاو روستا در خارو
خاشاک اطراف جستجو می کردند ،در حاليکه تقريبا" خود را در بوته ها
پنهان کرده بودند به خانواده ای نگاه می کردند که طبق روال هميشه به
ايشان دستور داده شده بود که قبر خود را ب َکنَند .سپس طبق موافقت با
درخواست رئيس می بايست خود را در لحظه ای آمادۀ مرگ می کردند .
پدر و مادر و فرزندان دستهای همديگر را گرفته بود ند و با هم در اطراف
حفره زانو زدند .فرد محکوم به اعدام با صدای بلند فرياد زده به از فرمانده
و مردمی که به او نگاه می کردند التماس نموده درخواست نمود تا توبه
کرده انجيل را بپذيرند.
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سپس با ترس و وحشت پسر جوان خانواده از جای خود َجسته در بوته های
اطراف ناپديد گشت فرد محکوم به اعدام در کمال خونسردی و اقتدار التماس
نمود تا پسر را دنبال نکنند بلکه از ايشان خواست تا اجازه بدهند تا خود او
پسرش را صدا کند .ايشان محوطه پوشيده از درختها را بدقت می نگريستند.
خانواده هنوز در کنار قبر زانو زده بودندمردم در تعجب شدند وقتی ديدند که
پدر خانواده خودش فرزند خود را صدا زده التماس کرد که بازگردد تا همراه
خانواده بميرد.
او گفت”پسر من ،چگونه می توان چند روز دزديده شده از زندگی را که می
بايست در بيابان و چون تبعيدی ای پست و تأسف آور تنها بسر بُرد با بودن
ابدی در حضور خدا و ملکوت او که با پيوستن به خانواده در کنار اين قبر
حاصل می شود ،مقايسه کرد “ .پس از چند لحظۀ سنگين پسر جوان در
حاليکه به آرامی اشک می ريخت از ميان بوته ها به بيرون لغزيده به
خانواده اش که زانو زده بودند پيوست .در همين موقع بود که پدر خانواده به
گروهی که داشتند اعدام می کردند گفت” :اﻵن ما برای رفتن آماده هستيم.
“ولی ديگر کسی آنجا نبود که اين خانوادۀ شريف و نجيب را به مرگ
بسپارد .پس اين امر می بايست توسط رئيس گروه خاتمه می يافت که در آن
زمان شاهد عينی ماجرا نبود .ولی به احتمال قوی برخی از شاهدين ماجرا
ترديد داشتند از اينکه وقتی يکايک بدنهای اين مسيحيان در قبری که
خودشان کنده بودند بيفتد روحشان به آسمان ،جايی که خداوندشان برای آنها
مهيا کرده است ،صعود خواهد کرد.
(Don Cormack, Killing Fields, Living Fields, Monarch Books/LMF
)International, 1997

تجديد همه چيز
فيض خدا نه فقط ما را سﻼمت به مقصد می رساند بلکه ما را به
پُری جﻼل خواهد رسانيد .و نيز نجاتی را به دنبال خواهد داشت که
شهادت وسفر روحانی ما را به کمال رسانيده همه چيز را مطيع
مسيح خواهد گردانيد .وقتی او باز آيد ما ناپديد نخواهيم گرديد بلکه
در جﻼل او ظاهر خواهيم گرديد .او خواهد آمد ” تا در مقدسان
خود جﻼل يابد و در همۀ ايمانداران از او تعجب کنند“ .
)٢تسالونيکيان(١٠ : ١

پطرس رسول به هيجان آمد وقتی که از مسيحی که ”...می بايدآسمان
او را پذيرد تا زمان معاد همه چيز )تجديد همه چيز( فرا برسد“ .
اخبار نمود) .اعمال (٢١ :٣عظيم ترين پيروزی خداوند اين است که
همه چيز نو خواهد شد .همۀ آفرينش در اين نقشۀ غايی خدا سهيم
می گويد ” :آسمان
خواهد بود .مزمور ١٣ -١١ :٩۶به ما چنين
غرش نمايد.
شادی کند و زمين مسرور گردد .دريا و
پری آن ّ
ِ
صحرا و هرچه در آن است به وجد آيد آنگاه تمام درختان جنگل ترنّم
خواهند نمود به حضور خداوند زيرا که می آيد .زيرا که برای
داوری جهان می آيد و ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد
ِ
نمود و قومها را به امانت خود “.وقتی که برای داوری بيايد به گونه
ای تمامی آفرينش به تحسين و کف زدن آغاز خواهند نمود و درختان
و کوه ها و مرتع ها او را تجليل خواهند نمود.
کتاب مقدس شهادت می دهد که همۀ آفرينش بهبودی خواهد يافت و
مملو
چنانکه آب ،دريا را می پوشاند ،تمامی زمين از شناخت خدا
ّ
خواهد شد و فردوس گم شده فردوس بازيافته خواهد گرديد” .و
بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و
گرگ با ّ
گوساله و شير و پرواری باهم .و طفل کوچک آنها را خواهد راند.
“)اشعيا  (۶:١١الک ماتير می گويد” :حتی يک کودک خواهد
توانست قدرت تملﱡکی را که به انسان داده شده است بکار ببرد“ .
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)(Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah, IVP, 1993

چه روز عظيمی خواهد بود! بسيار سخت است تصور کردن
آسمانی جديد و زمينی جديد .آنچه چشمی نديده و گوشی نشنيده و به
خاطر انسانی خطور نکرده است آنچه خدا برای آنانی که او را
دوست می دارند مهيّا کرده است .ا ّما برتر از هر چيزی اينکه او با
ما ساکن خواهد شد .ما قوم او و او خدای ما خواهد بود .ما ديگر به
آفتاب و ماه نيازی نخواهيم داشت زيرا که خداوند نور ما خواهد بود
و ما روی او را خواهيم ديد.
با آمدن عيسای مسيح اشتياق قوم خود که در طی تاريخ ادامه يافته
است بطور کامل ارضاء خواهد شد .دعای اشخاصی چون موسی
در مورد ديدن جﻼل خدا ,اشتياق نويسندۀ مزاميربرای ديدن روی او,
آرزوی پولس برای شناخت او که بخاطر آن می خواست همه چيز
را فضله بشمارد ,برآورده خواهد شد .پس در آن روز ”خواهيم
شناخت چنانکه نيز شناخته شده ايم “ .کمال همه چيز عاقبت
فراخواهد رسيد .او را چنانکه هست خواهيم ديد و بصورت و شکل
او مبدّل خواهيم شد.
يوحنای رسول در زمان تبعيد خود در جزيرۀ پطمس اين امتياز را
يافت تا آسمان را گشوده ببيند .تصاوير شگفت انگيزی به دنبال هم
در نظر او ظاهر گشتند و بدين ترتيب کتابمقدس با چنين سخنان
عجيب و شگفت آوری بپايان می رسد:
و ديدم آسمانی جديد و زمينی جديدچونکه آسمان اول و زمين اول درگذشت و
دريا ديگر نمی باشد .و شهر مقدس اورشليم جديد را ديدم که از جانب خدا
از آسمان نازل می شود حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود
آراسته است .و آوازی بلند از آسمان شنيدم که می گفت اينک خيمۀ خدا ب ا
آدميان است و با ايشان ساکن خواهد بود و ايشان قومهای او خواهند بود و
خود خدا با ايشان خدای ايشان خواهد بود) .يوحنا(٣ -٢١:١

مارا ﻻزم است که تفکرات خود را در مورد رفتن به قلمرو روحانی
تازه سازيم.
چنانکه بروس ميﻼن می گويد” :ملکوت آسمان نسبت به زمين چندان
هم دنيای جديدی نيست چنانکه گويی آنجا بهشت برين است و اينجا
در مقايسه با زمين دون ،دنيايی است جديد“.
)(Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell, IVP, 2002

دکتر مارتين لويد جونز با گفتن اين جمﻼت الهيات را زير سؤال می
برد:
در اقيانوس محبت تو
ما خود را در بهشت برين گ ُم گشته خواهيم يافت.

کامﻼ" برعکس او می گويد” :بدن نجات يافته و جﻼل يافتۀ ما بر
زمين جﻼل يافته و زير آسمان جﻼل يافته ساکن خواهد شد“ .

(Martyn Lloyd-Jones, The Final Perseverance of the Saints. Romans 8:
)17-39, Banner of Truth Trust, 1975

يوحنای رسول شهر سماوی را ديد که از آسمان به زمين می آيد
شهری که در آن فساد و تباهی نيست و خود خدا در ميان آن ساکن
است .اجتماع آسمانی بر زمين ساکن می شود و با آمدن خدا در ميان
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فرزندان نجات يافته و جﻼل يافتۀ خويش ،اشتياق عظيم وی برای
ساکن شدن در ميان قوم خويش ،بطور کامل سيراب می گردد.
مملو از شادی
چنانکه او اشکهای هر چشمی را می زدايد ،شهر خدا
ّ
و آرامش می گردد…”.وغم و ناله فرار خواهد کرد) “.اشعيا :٣۵
 (١٠و واپسين دشمن ما مرگ نيزمغلوب گشته ما ديگر تا به ابد با
خداوند خواهيم بود.
و باﻻخره قوم نجات يافتۀ خدا ميراث کامل خويش را دريافت خواهند
نمود و شهر خدا در جﻼل خدا خواهد درخشيد و بر ما روا خواهد
بود تا بر درخشندگی عظمت سکونت و ظهور خدا در هيکل او نظر
کنيم .دعای مسيح نيز که می خواست ”آنانی که به او داده شده اند با
او باشند در جايی که او می باشد تا جﻼلی را که به او داده است
ببينند …“ )يوحنا  (٢۴ :١٧جواب داده خواهد شد .جﻼل خدا که
بطور زود گذری در گذشته خيمه و هيکل را فرو گرفته بود
کامﻼ"تحت الشعاع قرار خواهد گرفت .مردان و زنانی که در
جسمند قادر نخواهند بود حضور پُرجﻼل او را تحمل کنند ،ا ّما ما در
بدنهای جﻼل يافتۀ خود در اين شکوه وجﻼل سهيم بوده خود را در
مکان حقيقی خود خواهيم يافت .ما خواهيم توانست تخت جﻼل او
راببينيم و خوانده خواهيم شد تا از درخت ميوۀ حيات خورده در کنار
نهر حيات که تا به ابد جاری است منزل خواهيم کرد و صورت او
را خواهيم ديد.
بره شناخته خواهيم شد .ما نه به يک
و برتر از همه چيز ما عروس ّ
جشن سادۀ فارغ التحصيلی و يا يک جشنواره ،بلکه به يک جشن
شده ايم .مقام ما دراين جشن شاهد و يا
عروسی مجلل خوانده
دوست عروس نخواهد بود بلکه خود عروس که در او لکه و عيبی
نيست و خوشی دل مسيح به عنوان داماد و پاداش رنجهای اوست.
چه فيض پُرجﻼلی درانتظار است! روح القدس به عنوان تجربۀ
نخست و بيعانۀ روح به ما داده شده است .ما ازپيش فقط می توانيم
ذره ای ازآن جﻼل آينده را لمس کنيم ا ّما در آن ساعت کمال
ّ
جايگزين اندک خواهد گرديد.
فيض شما را آزاد می کﻨد.
شما همچنين آزاد شده ايد تا بتوانيد در ايمان ،متهورانه زندگی کنيد.
شما ﻻزم نيست که مثل کسانی زندگی کنيد که اميدی برای خود نمی
بينند .شما احتياج نداريد ثروت اندوخته ،اطمينان خود را به آنچه
ناپايدار است بنهيد .ﻻزم نيست شما ارزشها و اهداف کوتاه مدت را
پذيرفته زندگی بی دغدغه ای را برای خود فراهم کنيد .شما می
توانيد با پخش پيغام پُری فيض خدا به دنيای نا بينا و دردمند می
توانيد مطمﺌن باشيد او که تاريخ جهان را بدست گرفته است همراه
شما می باشد .او ما را چون عروس بی لکه و عيب با شادی به جﻼل
خواهد رسانيد .جشن عروسی فراهم شده است و داماد بزودی می
آيد .وقتی زمان به آخر برسد ما که هيچ چيزی برای ستودن خود
نداريم و آنچه که داريم نيز ما را صلب صﻼحيت کرده مردود می
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دارد ،با اين حال خوانده شده ايم تا در اين جشن داخل گشته در آن
سهيم گرديم.
فيض شما را از ترس محکوميت و کليسا را نيز از عزلت گزينی و
گرفتار قوانين مذهبی گرديدن بازمی دارد .فيض شما را مطمﺌن می
سازد که خدا شما را بطور کامل پذيرفته است .شما را هميشه دوست
داشته و خواهد داشت .پس شما هميشه در امن بوده آزاديد.
خدا شما را می خواند تا برخاسته لباس زيبای عدالت خود را به تن
کرده بدرخشيد .نه فقط اين بلکه او از شما می خواهد که در اشتياق
به بشارت از اين سرود مشهور چارلز وسلی الهام بجوييد که می
گويد:
دنيا بايد چشيده ببيند
ثروت بی نهايت فيض او را.
بازوان پرمجبتی را که مرا در خود می گيرد،
آنچه که تا همۀ بشر را فرو می گيرد.

فيض هيچگاه به منفعل بودن منجر نمی گردد بلکه مخاطرات
مهيب که اشخاص محتاط را به اغتشاش و نگرانی واميدارد.
فيض نه فقط حالت موجود مذهب تشريفاتی را بلکه شکاکيت عيب
جو و استهزاء کننده را نيز تهديد می کند .فيض کليسا را آزاد می
کند تا بتواند همه چيز را بخاطر ستايش او که همه چيز را برايگان
به ما بخشيد ،به خطر بياندازد .يکی از داستانهای مورد عﻼقۀ من
داستان زندگی زوج مب ّ
شر شهيدی است که در سال ١٩٣۴بضرب
شمشير سربازی چينی به قتل رسيدند ،در حاليکه کودک
ُخردسالشان بطور معجزه آسايی زنده ماند.
(Mrs Howard Talor, The Triomph of John and Betty Stam. Philadelphia:
)China Inland Mission, 1960

سرودی که توسط مب ّ
شرديگری نوشته شده بود بوسيلۀ اين مبشر
شهيد به والدينش فرستاده شد .اين سرود دقيقا" روزی که اين
زوج شهيد گرديدند به دست والدين او رسيد .اين شعر آزادی
پُرجﻼل ما را در نور اطمينان به فيض آينده به تصويرمی کشد.

اين مبشر می نويسد که او دقيقا" از خطری که درکمينشان بود
باخبر بود ولی او به هيچ عنوان از آن نمی ترسيد .شعری که
اکنون به دنبال خواهد آمد بيان گر احساسات اين شخﺺ می باشد.
ازچه بترسم؟
آيا از اﺣساس شادی ای که از روح القدس می تراود؟
آيا از گذر از درد بسوی آرامش؟
آيا از عبور از ستيزه و نزاع زندگی بسوی آرام و قرارگرفتن؟
از چه بترسم؟
از چه بترسم؟
سفتن قلب؟
از تشعشع ،از درهم کوفتن ،از ُ
از تعميد در خون يک نقش سﻨگی؟
از چه بترسم؟
از چه بترسم؟
از ديدن روی مﻨجی؟
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از شﻨيدن خوشامد گويی او و دنبال کردنش؟
از تابيدن جﻼل از زخمهای سفتۀ فيض؟
از چه بترسم؟
با اطمينان از پذيرفته شدن از سوی خدا توسط اين فيض عجيب،
ما قادر خواهيم بود که بی ترسانه بسوی ملتهای در حال انتظار
بشتابيم” .و به اين بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد
تا برجميع ا ّمتها شهادتی شود ،آنگاه انتها خواهد رسيد) “.متی:٢۴
 (١۴و بدين وسيله عمل جهانی فيض به کمال خواهد رسيد.
وتمامی ملتها و قومها و زبانها به اطراف تخت خدا حضور
خواهند داشت .در حضور پادشاه بسيار عاليقدرو فيض بخشمان
خدا ،اعصار نامتنهی مکشوف خواهند گرديد.
”و اﻵن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در
حضور جﻼل خود ،شما را بی عيب ،به فرحی عظيم قايم فرمايد،
يعنی خدای واحد و نجات دهندۀ ما را جﻼل و عظمت و توانايی و
قدرت باد اﻵن و تا ابداﻵباد .آمين) “.يهودا٢۴و (٢۵
مترجم :گيلدا
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