


٢ نده در مسيحز  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مسيح زنده در

 
 
 :نويسنده

  پرايس.دبليو. چارلز
 

 :برگردان

 پور ج ـ معافي

 
 

 



٣ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 زنده در مسيح

 
 چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 



٤ نده در مسيحز  

 
 :خوانيم مي

 ديباچه

 ـ وقتي كه تقالي شما بيهوده است١

 ـ خدا در تابوت ـ تابوت عهد٢

 اي كه هرگز كافي نبود ، هديه»مّن«ـ ٣

 مانـ نبود اي٤

 آورد هارون كه شكوفه مي ـ عصاي٥

 ـ آن چيست در دست تو؟٦

 ـ چرا خدا شريعت را داد؟٧

 ها ها به وعده ـ تبديل ده فرمان٨

 ـ راهي به سوي عمل٩

 ـ معبد خداي زنده١٠

 كاشفان رازـ ١١



٥ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 
 
 
 
 

 

 ديباچه
يكي ! بگذارم» ١شده تابوت عهد گم  « در نظر داشتم نام اين كتاب را         نخسـت 

اي پـر سـر و صـداي اسـتيون اسـپيل بـرگ بـه هميـن نام، پاره اي از            از فـيلم هـ    
اسـطوره هـا و معماهـا را در رابطـه بـا تـابوت عهـد، يعني همان تابوتي که خدا                      

از آن ببعد تا .  داد، جالـب و جاوداني کرده است       موسـي  ش را بـه   دسـتور سـاخت   
. دا بود  در هيکل محل حضور و تجلي خ       آن، جايگاه   تابوتزمان از بين رفتن اين      

نشانة اصوالً ، ولي پردازد ميبررسي تابوت عهد به گـرچه بخش عمده اين کتاب      
نقش عيسي مسيح در زندگي شخص مسيحي با روش نموداري و تصويري در             

تابوت عهد محل تماس انسان با خدا بود        . قالـب تابوت عهد و محتويات آن است       
در آن جايگاه سه    . ي شد ت هاي خدا آشکار مي شد و قدرت او ظاهر م          ّيجائي که ن  

واقعه اتفاق مي افتاد و هر کدام از آن وقايع تصويري از يک بخش مخصوص از                
زندگـي مسـيحي است که اينک در عهد جديد با حضور روح القدس در مسيحيان                

  عتيقگـرچه اين کتاب به نوعي تفسير گونه اي از کتاب عهد  . متجلـي شـده اسـت     
 بلکه مي خواستم به آن نوع از زندگي         ،اسـت، ولـي قصـد مـن تفسير نبوده است          

يعني زندگي عيسي   ـ   است   سبـپردازم کـه نتيجه تمام حقايق نهفته در کتاب مقد          
ايـن يـک بـيان تـاريخ گونـه از زندگي عيسي مسيح نيست، بلکه حضور                 . مسـيح 

بزرگترين هديه اي   . باشد مي سکه منظور نظر کتاب مقد    است  ان  هکنوني او در ج   
چونکه خدا حيات جاوداني به ما      . اسـت، پسر خودش است    کـه خـدا بـه مـا داده          

                                                           
1-Lost Ark 
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اول (» ت را دارد  حياآنکه پسر را دارد      «:ايـن حـيات در پسر او است       . داده اسـت  
 عيسي مسيح با روح القدس خود شخصيتي در ما مي آفريند که             .)۱۲و۱۱:۵يوحنا  

شبيه مسيح بودن يک پي آمد      . زماني خود در بدن جسماني خود نشان داده بود        
ت واقعي است، نه با تقليد نمودن از مسيح، بلکه با     ّيحيسـ غـير قـابل اجتـناب از م       

ي بعاين هدف زندگي مسيحي است و من      . اجـازه دادن بـه او کـه در مـا کـار کند             
 .است که تمام ارزش ها از آنجا نشأت مي گيرند

 
 سچارلز دبليو ـ پراي
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 وقتي که تقالي شما بيهوده است
 

هاي طوالنـيم، چمن خانة ما بلند شده و الزم بود که زده             در يکـي از سـفر     
ي چندين  رما اخيراً يک ماشين چمن زني تازه خريده بوديم و همسرم هيال           .شوند

 و چون مي دانست که من به اين         ،بـار کـار کـردن مـرا بـا آن چمـن زن ديده بود               
ماشين . زودي هـا از سـفر بـر نمـي گردم، تصميم گرفت که خودش چمن را بزند          

بسيار براي او    گردانش، تسمه ها و موتور سنگينش،        يچمـن زنـي بـا آن تـيغه ها         
هايش  او اسـتارت ماشـين را زد و ماشـين هـم روشن شد و تيغه               . سـنگين بـود   

کار بسيار  . همسرم شروع کرد به ُهل دادن ماشين      . درجـا شروع به گردش کرد     
ش را بکار   هـر حرکتـي و فشـاري که به ماشين مي داد تمام نيروي             ! سـختي بـود   

سرانجام پس از تالش زياد     . مي برد، ولي با آن وضعيت ماشين تکاني نمي خورد         
 ! يک رجه از چمن را بزند تنها موفق شد،و صرف تمام نيرويش

ايـن وضـعيت بـرايش گـيج کننده بود، او بارها مرا ديده بود که پشت سر       
گرچه . را مي زنم  هيچ تقالئي چمن     ماشين چمن زني باال و پايين قدم مي زدم و بي          

 جرااو مـي دانسـت قويتر از خودش هستم ولي اين را هم مي دانست که تفاوت ما            
سرانجام با عصبانيت و استيصال دستگيره را چنگ        ! نـبايد ايـنقدر فـاحش باشد      

 ماشـين را تکـان محکمـي مـي دهـد کـه ناگهـان دسـتش روي کـالج ماشين                      هزد
گهان ماشين در طول چمن     نا. دشو ميمـي لغـزد و موتور محرک ماشين روشن          
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د و هيالري هم به دنبالش کشيده       نز ميد و چمن ها را      كـن  مـي شـروع بـه حرکـت       
 .دوش مي

چقـدر مـأيوس کنـنده اسـت وقتـي بخواهيد ماشيني را که طوري طراحي                
و چقدر اعجاب   ! ا نيروي خود بکار وادار کنيد     بشـده است که اتوماتيک کار کند،        

ني و سخت و خسته کننده به منبعي دست         آور اسـت کـه بعـد از يک تالش طوال          
اين مورد تجربه بسياري از انسانها . يابيد که در مورد آن قبالً اطالعي نداشته ايد      

آنها با نهايت صداقت کوشيده اند و خود را به خدا           . در طـول تـاريخ بـوده اسـت        
براي آنها انجام دهد،    است  توانسته   اختصـاص داده انـد تـا کـاري را کـه خدا مي             

 .دشان انجام دهندخو

 در جديت آنها هيچ      نه در اشـتياق آنهـا بـه خـدا نه خدشه اي بوده است و              
 تـنها نتوانسـته اند حضور خدا را در خود به عنوان تنها کسي که                ، فقـط  کوتاهـي 

وقتي در اوج   . مـي توانـد مـنابع الزم را بـراي آنهـا تهـيه نمـايد، تشـخيص دهند                  
ه در خود يافته اند، به مکاشه اي انقالبي          را زنده، و زند    مسيحخستگي و نااميدي،    

 . شده انديلنا

تـا زمانـي کـه چنيـن کشف بنيادي صورت نگيرد، هيچ پيشرفت مهمي در                
زندگي مي کنم ليکن نه من بعد از اين، بلکه          «: زندگـي مسـيحائي بدسـت نمـي آيـد         

 )۲۰:۲غالطيان (» مسيح در من زندگي مي کند

 
 قدرتي که شما داريد

از مردي نام برده شده است که همراه با قومش، زندگي           در کـتاب مقـدس      
قوم او ذليل و ترسان و مقهور دشمني بودند که هيچگاه از            . فالکت باري داشتند  

يکروز فرشته خداوند   . بود» عوندج«نام اين مرد    . تحقـير آنهـا باز نمي ايستادند      
داوران  (»، يّهوه با تو است وراي مرد زورآ  «: عـون آمـد و به او گفت       دبـه نـزد ج    
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اگر يّهوه با ما است، پس چرا       «: عـون که کامالً از مرحله پرت بود گفت        دج). ۱۲:۶
و شروع به بازگوئي مشکالت و      ) ۱۳:۶داوران  (»  بر ما واقع شده است؟     ههم ايـن 

بدبختـي هـاي قـوم خـود نمـود، قومي که تاريخ گذشته آنها يک سرگذشت پر از        
زندگـي آنـان بود، ولي وضعيت        ناشـي از دخالـت خـدا در          باشـكوه ماجـراهاي   

آنچه که آنها از آزادي مي دانستند       . ت و بيچارگي بود   شكسکنونـي آنهـا ذلـت و        
ــد کــه پدرانشــان  افســانه  دوران کودکــي وقتــي کــه کــنار آتــش   درهائــي بودن
ند و قبل از اينکه به خواب روند براي آنها مي گفتند، ولي هيچ کدام از                سـت مـي نش  

همسايگان ستمگر مدياني آنها دائماً در      . نونـي نبود  آن داسـتانها مـثل واقعيـت ک       
.  آنهـا بودنـد و امـوال آنهـا را مـي دزديدنـد و آنهـا را مسخره مي کردند                     تعقيـب 

» ه با ما است پس چرا اينهمه بر ما واقع شده است؟        ّوهاگر ي «: جدعـون مـي پرسد    
لهياتي، روح ا  معني و بي   صرف نظر از پاره اي از بيانيه هاي بي        ! سئوال خوبي بود  

بـه راسـتي نشـانة کار خدا در ميان آنها چه بود؟ پاسخ خدا به او بسيار شگفت                   
بـه ايـن قّوت خود برو و اسرائيل را از دست            «: خداونـد بـه او گفـت      . انگـيز بـود   

خدا از چه   !  قّوت من؟  :ايـن يـک کشف تازه براي جدعون بود        »!مديـان رهائـي ده    
 قّوتي نيست که در همان لحظه از        در اينجا صحبت از   . قّوتي دارد صحبت مي کند    

جدعون . قّوتي است که از پيش در او موجود بود        از  خـدا گرفـت، بلکـه صـحبت         
چگونـه اسـرائيل را رهائي دهم؟ اينک خاندان من در           «: سـئوال روشـني پرسـيد     

يا به کالمي   » !منسـي ذلـيل تر از همه است و من در خانة پدرم کوچکترين هستم              
 و قـدرت مـن صحبت مي کني؟ در حاليکه من از همه              خدايـا تـو از قـّوت      «: ديگـر 

چگونـه از مـن مـي خواهـي کـه با قّوت خود قوم               . ضـعيف تـر و فـاقد آن هسـتم         
 »اسرائيل را خالص کنم؟

. جريان اين بود  » .يقيناً من با تو خواهم بود     «: خداوند به جدعون پاسخ داد    
 در قالب   کرد که  مينخدا از نوعي قدرت صحبت      . خـود خـدا قـّوت جدعـون بـود         
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جدعون گرچه خدا را مي شناخت ولي روي        . دسته بندي شده اي به جدعون بدهد      
ولي اينک به کشف    . او حسـاب نمـي کـرد، بلکه فقط روي خودش حساب مي کرد             

 شرحي در حاشيه خود بر اين       دسقمترجمه مجاز کتاب    . ل شده بود  يبزرگـي نا  
دعون را ملبس   و روح خداونـد ج     «:آيـه نوشـته اسـت کـه بسـيار زيـباتر اسـت             

در ايـن زمانـه عمـيق تريـن مکاشـه اي کـه يـک شخص                 ). ۳۴:۶داوران  (» سـاخت 
خدا به . مسـيحي مـي توانـد بـدان دسـت يـابد اينست که خود خدا قدرت ما است         

هميـن سـادگي قـدرت را بـه مـا نمـي دهد، و نه به ما مي آموزد که چگونه آن را                        
ن در  ستک اين مهم و زي    کوتاهي در در  ! است» خودش «،کسـب کنـيم، بلکه قدرت     

آن، در زندگـي مسـيحي مانـند ُهـل دادن يـک ماشـين چمن زني سنگين در روي           
 !چمن است، در حاليکه در طول اين مدت موتوري آماده است که روشن شود

 که يکي از    بود، کمتر از يک هفته      كتاب بودم وقتـي که مشغول نوشتن اين       
ل آمريکا نامه اي به من      دانشـجويان يـک کـالج مسـيحي بسـيار مشهور در شما            

من همين امروز صبح تصميم داشتم که اين کالج را          «: بـود  و گفـته     بـود نوشـته   
تي قصد داشتم   حتـرک کنم، نقشه هاي خودم را براي خدمت مسيحي رها کنم و              

تجربه من، تاکنون موفقيت آميز نبوده است و        . زندگي مسيحي خود را ترک کنم     
وده است که بايد آنرا به باالي تپه اي ُهل           اتوبوسي ب  مانـند مسـيحيت بـراي مـن       

ولـي امـروز شـما به من چيزي را نشان داديد که در اين سالها آن را گم                   . بدهـم 
اصولي را که من آن روز صبح با آن         » .کـرده بودم، و حاال پاسخ آن را يافته ام         

زندگي . شـاگرد در مـيان گذاشـته بـودم کـامالً سـاده مي باشند و تازگي ندارند                 
نيست، بلکه منحصراً پي آمد ارتباطي است که خدا         » روش«ي يک تکنيک و     مسيح

تنها حضور روح القدس است که       .ندكکار  انسان   در زندگي    كهرا قـادر مي سازد      
 .زندگي کسي را به عنوان شخصي مسيحي، مشخص مي کند
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 دن مي شويروزيوقتي اشک ها منجر به پ: پطرس

خود را بزرگ نمائي و پر زرق        کليدي   يها کـتاب مقدس هيچگاه شخصيت    
و بـرق نکـرده اسـت و ايـن شـايد بـراي مـا دلگرمـي باشـد که دنبال فضاهاي                       

پطرس رسول  .  خدمت باشيم و به روش هاي قديمي اکتفاء نکنيم         برايتـازه تـري     
از دوازده حواريون   . ماشـين چمـن زنـي خـود را مـدت هـاي زيـادي حرکـت داد                 

ودند که در طي سه سال خدمتش با        مسـيح، کسـاني که توسط او انتخاب شده ب         
او باشند، اکثراً ما در درجه اول به پطرس توجه مي کنيم و نه تنها توجه ما به او                   

هر گاه اتفاقي در آن دوران      . جلـب مـي شـود، بلکـه او را تحسـين هـم مـي کنـيم                 
ترين روش  بهخودرأي و کامالً متعهد به انجام       . مـي افـتاد، او در آن نقـش داشت         

 گفت که او بايد      دانش قتي که عيسي مسيح براي اولين بار به شاگرد        ي و تّح. بود
پطـرس او را گرفـته شـروع کرد به منع    «: مصـلوب شـود   بـرود و  مبـه اورشـلي   

» “حاشـا از تـو اي خداونـد که اين بر تو هرگز واقع نخواهد شد              ”نمـودن و گفـت      
وجود با اين   .  او را سرزنش کرد    شا عيسـي هـم بخاطـر اين گفته       ). ١٦:۲۲متـي   (

ـ ايش ن هـ  علـيرغم ايـنکه گفـته      ت واقعي او را بيان نمي کرد ولي انگيزه او بعنوان           ّي
کسي که بهتر از ديگران مسيح را مي شناخت، حفظ منافعي بود که در مصاحبت               

 .ل تحسين استبمسيح بدست آورده بودند، و اين مورد خود قا

مي شد  پطـرس وفادارتريـن و هوادارتريـن شـاگرد عيسي بود و اگر الزم               
درنگ و بدون آنکه با کسي مشورت        کـاري بـراي عيسـي مسـيح انجام دهد، بي          

 پطرس با بيان اينکه ،م شدن عيسي مسيحيدر شب تسل  . کـند، وارد عمـل مـي شد       
به وفاداري خود   » ش خوردند، من هرگز نمي خورم     لغزهـر گـاه همه دربارة تو        «

س وا قبل از بانگ خر     و وقتي که عيسي به او گفت ت        ،نسـبت به مسيح تأکيد نمود     
هر گاه مردنم با تو «: سـه مرتبه او را انکار خواهد کرد، پطرس مجدداً تأکيد کرد      

اگر روميان چهار صليب در     ). ۳۵ ـ   ۳۳: ۲۶متـي   (» الزم شـود، تـو را انکـار نکـنم         
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 بـر پـا مـي کـردند و عيسـي مسـيح پطرس را در صليب چهارم مشاهده                    الجـت ج
آيا شما هم   .  به صداقت پطرس شک کند     مـي کـرد، ديگـر لزومـي نداشـت نسـبت           

 در دست نداريم که بگوئيم پطرس خودش را         يهمين طور فکر مي کنيد؟ هيچ دليل      
مهــم مــي انگاشــت، او شخصــي ســاده و صــميمي بــود و خالصــانه نســبت بــه  

او عيسـي مسيح را با تمام دل خود         . وفـاداريش بـه عيسـي مسـيح مـتعهد بـود           
دوست و حامي او بود، بهترين مدافع و        دوسـت داشـت، بهتريـن و وفادارتريـن          

 .هوادار او بود

به محكمه داوري فرستاده    در طـي چـند ساعت عيسي مسيح دستگير شد           
در زمانـي کـه مـأموران بـراي دسـتگيري عيسي مسيح آمدند، پطرس در                . شـد 

 غالم رئيس کهنه با ضربه شمشير       »ملوک«مقـابل آنهـا مقاومـت کـرد و گـوش            
شتر شاگردان همان شب از صحنه گريختند، ولي پطرس بي). ۱۰:۱۸يوحنا  (بـريد   

در .  خانة رئيس کهنه تعقيب کرد     مقابلدورادور ناظـر جريان بود و عيسي را تا          
همان ساعات پاياني شب سه فرد مختلف دربارة ارتباط او با عيسي مسيح از او     
 سـئوال کـردند و هـر سـه بـار او صالح را در اين ديد که عيسي را انکار کند تا                      

 .خطري او را تهديد نکند

 با عيسي شا سـوم و آخريـن بـار وقتـي از او در مـورد رابطه               ربـراي بـا   
اين شخص را   ”پسـر آغـاز لعـن کـردن و قسـم خوردن نمود که                «:سـئوال شـد   
 ».“نمي شناسم

 خانة ونيري که به حياط ب    هنگامي ،وقتـي بـراي بـار سـوم از خطـر جست           
 دشنه کرد چيزي مثل     حساگهان  رئـيس کهنه رسيد و صداي خروس را شنيد، ن         

سخن عيسي را به ياد آورد      «،  بـه قلـبش فـرو رفت و او را در هم شکست، آنگاه             
 پس  ،“قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهي کرد          ”: کـه گفـته بـود     

 ).۷۵ ـ ۷۴:۲۶ متي (».بيرون رفته زار و زار گريست
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 زار گريسته ايد؟ آن    آيـا شـما هرگز بخاطر کوتاهي هاي مکرر خودتان زار          
، تا به آخر حفظ     استوفـاداري را کـه هيچگاه کسي انتظارش را از شما نداشته             

ايـد؟ امـوري را مي دانسته ايد که حق مي باشند ولي نتوانسته ايد آنها را در                   کـرده 
د، تا  خوزندگـي خـود و رفـتار خـود نشان دهيد؟ از هر گونه تحولي در زندگي                  

 زده باشيد، نااميد شده ايد؟ عيسي مسيح بعداً وضعيت          بدانجا که قيد همه چيز را     
 متي(» روح غالب است، ليکن جسم ناتوان     «: پطـرس را در اين جمله خالصه کرد       

 در عمل ظاهر شوند و در       ندآن مـوارد قابل تحسين روحاني نمي توانست       ). ۴۱:۲۶
چند روز بعد، عيسي مسيح از      . نتيجه پطرس با ورشکستگي روحاني مواجه شد      

د را به شاگردان ظاهر نمود، پطرس بجاي اينکه از بودن     ودگان برخاست و خ   مر
اسـتاد احسـاس شـوق و شـعف کند و کوتاهي هاي خود را بياد بياورد به ديگر                   

وقتي من اين   ). ۳:۲۱يوحنا  (» مـي روم تـا ماهي صيد کنم       «: شـاگردان مـي گويـد     
س است که وقتي    جمله را از پطرس مي شنوم به خود مي گويم آيا اين همان پطر             

سـه سـال قبل عيسي مسيح او را دعوت کرد که متابعتش کند، همه چيز خود را                  
رهـا کـرد و بدنـبال عيسـي رفـت؟ پس چرا اينک چنين رفتار مي کند؟ شايد فکر                    

کرد  مياقدام او تنها اين را ثابت       . مـي کـرد عمل نخست او فاقد ارزش بوده است          
. ي نداشتندناوکارهاي او با سخنانش هم خ     . که ديگر نمي تواند مورد اعتماد باشد      

او مي بايد هميشه    . شـايد بهـتر ايـن بـود کـه بـه همان زندگي قديم خود برگردد                
او . عيسـي را دوسـت داشـته باشـد، او مـي بايد هيچگاه عيسي را فراموش نکند                 

وت شاگردي در مشارکت با مسيح بود،       سمـي بـايد خاطرات لحظاتي را که در ک         
او مي بايد هميشه عالقه     . انبها براي تمام ايام عمرش بيندوزد     چون يک گنجينة گر   

. ولي او خود به خود خاموش شده بود       . مـند بـه سرنوشت ديگر شاگردان باشد       
او حقير  . او دربست در اختيار اموري قرار گرفته بود که به آنها عشق مي ورزيد             

وانست انجام  او حداقـل يک ماهي گير بود و اين ها کاري بود که مي ت              . شـده بـود   
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چـند نفـر ديگـر از شاگردان به او پيوستند و سراسر شب به ماهي گيري                 . دهـد 
پرداختـند ولـي تـالش آنها بيهوده بود، فقط وقت خود را هدر دادند، چونکه هيچ              

 ! صيد نکردنداي ماهي

. ســپيده دم روز بعــد، بــيگانه اي را ديدنــد کــه در ســاحل ايســتاده اســت 
آن بيگانه از آنها تقاضاي ماهي کرد و آنها به          . استنمي دانستند که او چه کسي       

دام را  «: آن بيگانه شروع به راهنمائي آنها کرد      . او گفتند که ماهي صيد نکرده اند      
آنها چنين کردند   ). ۶:۲۱يوحنا  (»  يافت دطرف راست کشتي بياندازيد که خواهي      به

. ود نشدند و ناگهـان تورهـا بطوري سنگين شدند که قادر به کشيدن تورهاي خ             
چــيزي در . يوحــنا بــا پطــرس در کشــتي بودنــد. تورهــا مملــو از ماهــي شــدند

ا آشـنا به نظر     ماجـر ايـن   . يـک واقعـه   ... يـک خاطـره   ... گوشهايشـان صـدا کـرد     
 آن روز که پطراس، اندرياس و :تکـرار يـک واقعـه در سه سال پيش    . مـي رسـيد   

ه همه چيز را    يعقـوب و يوحـنا در کشـتي بودنـد و عيسـي از آنها دعوت کرد ک                 
 آنها تمام شب را به ماهي گيري پرداخته بودند و     .تـرک کنند و او را متابعت کنند       

 پس عيسي آمد و به آنها گفت تور را به سمت ،چـيزي نتوانسته بودند صيد کنند  
 فراوانيآنها چنين کردند و تورها را کشيدند و تورها از           . ديگـر کشـتي بياندازند    

پطرس از  . نـد کـه نزديک بود کشتي غرق شود        ماهـي بقـدري سـنگين شـده بود        
اي خداوند، از «: رون آمده بود و به پاهاي عيسي افتاده بود و مي گفت يکشـتي بـ   

و اين زماني بود که عيسي از       ). ۱۱ـ۱: ٥ الوق(» من دور شو، زيرا مردي گنهکارم     
آنها ديگر هرگز   . آنهـا دعـوت کرد که همه چيز را ترک کنند و او را متابعت کنند               

 ».صياد انسانها شدند«گيري برنگشتند، و از آن زمان آنها تبديل به  به ماهي

 با  بـدون شـک يوحـنا بـا يادآوري اين خاطره به سوي پطرس برگشت و               
وقتي پطرس اين   ). ۷:۲۱يوحنا  (» !خداوند است «: يز به او گفته است    آم ترديد لحني

او . ساحل دويد رون پريد و به     ياو از زورق ب   . را شـنيد ضـربان قلـبش تـند شـد          
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. او در سـاحل آتشـي افروخـته بـود و صبحانه اي فراهم کرده بود            ! عيسـي بـود   
 و وقتي خوردن صبحانه تمام شد،     پيوستندديگـر شـاگردان بـه سـرعت به آنها           

سؤالي که با توجه به گذشته پطرس اگر او را          . عيسي از پطرس يک سئوال نمود     
آيا مرا بيشتر از    ) انشمعون پسر يو  اي  «: شـرمنده نکـرد، الاقل او را تحقير نمود        

 برخاسته  سيحمن فکر مي کنم اين سؤال از عمق قلب م         » ايـنها محبـت مـي نمائي؟      
همين . اين سومين ديدار شاگردان با عيسي مسيح بعد از رستاخيزش بود          . است

چند روز پيش وقتي عيسي مسيح در بدترين لحظات زندگيش بود، پطرس بجاي             
ستان عيسي است، به او ناسزا گفته بود و قسم خورده           ايـنکه بگويـد يکـي از دو       

حاال چگونه مي توانست ادعا کند که او را         . بـود کـه هرگـز او را نشـناخته اسـت           
دوسـت دارد؟ ولـي حاال پطرس نداي قلب خود را مي شنيد و گذشته از آنچه که                  

بلي خداوندا، تو   «... سـت يـک جـواب صـادقانه بدهد        نواتاتفـاق افـتاده بـود تـنها         
اين » .بره هاي مرا خوراک بده«: و عيسي گفت  » .مي داني که تو را دوست مي دارم       

 .سؤال عيسي و پاسخ پطرس سه مرتبه تکرار شد

عيسي کوتاهي هاي او    . ل شد يپطـرس در آن صـبحگاه به کشف عجيبي نا         
هايش  را فـراموش کـرده بـود و آنهـا را به رخ او نکشيد و او را بخاطر کوتاهي                   

يسـي فقـط افکـار درونـي او را مي دانست، عيسي به دل او نگاه     ع. جـريمه نکـرد   
مي کردو قبل از اينکه پطرس مرتکب قصوري شود، عيسي از پيش مي دانست که              

خداوند از انکار پطرس شوکه نشد، بلکه خود پطرس         . او قصـور خواهـد ورزيـد      
عيسـي از کوتاهي هاي شما شوکه نمي شود، زيرا هرگز قاصرتر از        . شـوکه شـد   

ولي عيسي ديگر پطرس را مأمور      ! چـه کـه او شـما را مي پندارد، نخواهيد شد           آن
او تنها بدين دليل پطرس را دعوت نکرده بود تا          . اجـراي کوتاهـي هاي خود نکرد      
ي کتاب اعمال رسوالن ، يوحنا      نع ي در بخش بعد  ! خـالف ديگـري از او سـر نزند        

ز ا“ا قدغن فرمود که     جمع شد ايشان ر   ) شاگردان(و چون با ايشان     «: مـي نويسد  
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مال عا(» ”.اورشليم خارج مشويد، بلکه منتظر آن وعده باشيد که از من شنيده ايد            
 غـذا با    خـوردن بـراي مـن جالـب اسـت کـه مـي خوانـم عيسـي در هـنگام                    ). ۴:۱

ه اي که مسيح نحابمن نمي دانم که ص . شـاگردانش چنيـن فرمانـي به آنها مي دهد         
ارک ديده بود، با خود از جليل آورده بود؟         بـراي شـاگردانش از نـان و ماهي تد         

مـن نمـي دانـم در هـنگام صحبت با پطرس عيسي مسيح مي دانست که سرانجام           
 خود را اصالح کند، و بدين جهت او را اطمينان ،خـود  پطـرس نمـي توانـد خودبـه       

داده اسـت که هيچ کاري نکند بلکه صبر کند تا عطاي روح القدس داده شود؟ من                 
 .ين باشدفکر مي کنم چن

بـراي پطرس آن صبحگاه گريان که خروسي بانگ زد و آن روز شوم که               
در . عيسي مرد، هفت هفته بعد تبديل به يک روز تازه و سرشار از شادماني شد              

 جميع کساني که منتظر آن روز       راست، روح القدس ب   پنطيك صـبح روز     ۹سـاعت   
ديدن آن واقعه   پطـرس بپاخاست تا به آن جمعيتي که براي          . بودنـد حلـول کـرد     

. عظـيم آمـده بودنـد و روح القدس نيز به آنجا آمده بود، ماجرا را توضيح بدهد                 
هايش تهي  هايش، خودکفايتي  خودباوري تمامدر طـي فقـط هفـت هفته پطرس از           

بله آن » .بره هاي او را غذا بدهد«شـده بودو از طرف عيسي گماشته شده بود تا          
ست، با اقتدار تازه اي شروع به صحبت کرد         روز صبح او با قدرت تازه اي بپا خا        

وقتي که بعداً آن    .  نتـيجه صـحبت هـاي او چهـرة شهر اورشليم دگرگون شد             رد
 توسـط پطـرس شـفا يافـت و مـردم دور آنها را      عـبد گـداي مفلـوج در دروازة م    

اي مردان اسرائيلي، چرا از     «: ، پطرس حقيقت ساده اي را به آنها بيان کرد         ندگرفت
 داريد و چرا بر ما چشم دوخته ايد که گويا به قّوت و تقواي خود                ايـن کار تعجب   

 اين کس را پيش روي همة    )عيسي(اسم او   ....  را خـرامان ساختيم؟    خصايـن شـ   
د شفاي مورتوضيح او در   ). ۱۶ ـ   ۱۲:۳اعمال  (» شـما اين صحت کامل داده است      

ن حقيقت  او اي . منجر شد » عيسي«ختم نشد، بلکه به     » پطرس«آن مـرد مفلـوج به       



١٧ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

جدا از من   «: ي از زبان عيسي مسيح که گفته بود       تّح درس و نه     سرا نـه در کـال     
 هاي تلخي آموخته بود که      گ، بلکه از طريق اش    )۵:۱۵يوحنا  (» هيچ نمي توانيد کرد   

هايش، در آن روز که خروس بانگ برآورده بود، افشانده بود، و             بخاطر کوتاهي 
 .ه مسيح در او کار مي کنداو مي دانست که ديگر خودش نيست، بلک
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٢ 
 تابوت عهدـ خدا در تابوت 

 

 مسيحي براي چندين سال چنين فکر مي کردم که خدا       فرمن به عنوان يک ن    
من ! قرار دارد، و من اين پائين پائين هستم       دور اسـت    در آن باالهـا و در جائـي         

شت مي برد و او مرا به به. در جـبهه خـدا بودم، چون گناهان من را بخشيده بود   
. مـن به ملکوت او مي پيوستم و خدا تنها عاملي بود که من را زنده نگه مي داشت                  

 اين  ر من ب  .ولـي نمـي دانسـتم که اين نگرش من ربطي به زندگي مسيحائي ندارد              
 انجام  راه بهترين    از بـاور بـودم کـه بـايد سهم خودم را در اين دنيا به تمامي و                

ولي . ن و کوتاهي هاي خودم در ندامت بودم       دهـم و بديـن جهت هميشه از گناها        
آنچـنانکه در مـورد پطـرس گفـتم، ايـن احسـاس کوتاهـي و ندامت منجر به يک                    
کشـف حـيرت انگـيز شـد و آن ايـنکه تـنها حضور خدا در من است که توانائي                     

وليت از ما   سئايـن مسـئله موجب سلب م      .  را بـه مـن مـي دهـد         نمسـيحي زيسـت   
ي در دستان خدا نمي شويم، بلکه تنها در سايه  نمـي شـود و مـا تبديل به عروسک         

انـرژي و قـدرت خـدا است که ما مي توانيم در او زندگي کنيم و به زندگي ادامه                    
 .دهيم

حضور عملي  . ت و استراتژي خداي جهان بوده است      نّيايـن مورد هميشه     
روح او در مردمش و کارش از طريق مردمش، سرچشمه تمام ارزش هاي پايدار     
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. يده است دمـام اموري است که تا کنون در حوزه مسيحيت تکميل گر           اء ت منشـ و  
ايـن حقيقتي است که هم در عهد عتيق و هم در حوزه مسيحيت به اثبات رسيده                 

آنچـه را کـه ما براي خدا انجام مي دهيم هرگز معيار قرار نمي گيرد، بلکه                 . اسـت 
که ديديم کار خدا    آنچنان. آنچـه که خدا براي ما انجام مي دهد، معيار واقعي است           

بلکه زندگي . موجـب نمـي شود که ما نسبت به سهم خود منفعل و بيطرف باشيم             
 اراده و قدرتي که از آن        ـ مـا تحـت سـيطره اراده و قـدرت خـدا قـرار مـي گيرد                

 .خودمان نيست

 چگونه مي توانيد پي ببريد که       :ايـن واقعيت موجب طرح يک سؤال مي شود        
 خدا در شما کار مي کند؟

 مبني بر اينکه خدا هميشه و در همه لر من آن احساس کلي و متداو     مـنظو 
از آن  .  نيست ،جـا وجـود دارد و بديـن ترتيـب هميشـه در شما هم حضور دارد                

از روح تو کجا بروم؟ و از حضور        «: ديدگـاه مـا هيچگاه از نظر او پنهان نيستيم         
يه بستر  وها  اگر در ! اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هستي       .تـو کجـا بگريـزم     

اگر بالهاي سحر را بگيرم و در اقصاي دريا         . بگسـترانم ايـنک تـو آنجـا هسـتي         
سـاکن شـوم، در آنجـا نـيز دست تو مرا رهبري خواهد نمود و دست راست تو               

 ).۱۰ ـ ۷:۱۳۹مزامير (» مرا خواهد گرفت

من از حضور . از ايـن ديدگـاه مـا هرگز خارج از حوزة ديد خداوند نيستم      
ز آن ديدگاه کلي صحبت نمي کنم، بلکه از کار او از طريق ما صحبت               خدا در ما، ا   

 .مي کنم

واهم  خ ميآراروي مـن خواهـد آمـد و تـو را            «: خـدا بـه موسـي قـول داد        
اينست آنچه که توانست بني اسرائيل را از ساير اقوام          ). ۱۴:۳۳خـروج   (» بخشـيد 

الب مردمش  عني خدا در کار است و در ق       ي» حضور«ايـن   . زميـن مـتمايز بـنمايد     
شده اند » منقطع) خدا(از حضور من «اوقاتـي نيز بوده اند که مردم      . کـار مـي کـند     
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). ۳۹:۲۳ و ۱۵:۷ياء مار/ ۲۷:۲۳دوم پادشاهان  / ٢٢:۳ انيـ مـراجعه کنـيد بـه الو     (
 رابطـه بـدان معني نيست که آنها بجائي تبعيد شده باشند که در آنجا                قطـع ايـن   

 مفهوم است که از آن لحظه به بعد ديگر          خـدا حضـور نداشـته باشـد، بلکه بدين         
رت و حکمت و هدايت او را قدموکـول بـه توانائـي هاي خودشان شده اند و ديگر      

 .درک نخواهند کرد

ان مي حضور خدا در     ،يقعته از تـاريخ بنـي اسـرائيل در عهـد            وردر يـک د   
» تابوت عهد «مـردمش در قالـب يـک تابوت چوبي تزئين شده با پوشش طال که                

وقتي خدا به موسي دستور ساختن تابوت       .  مـي شـد، بسيار تنگاتنگ بود       نامـيده 
عهـد را داد، آنچـه کـه بيشـتر از هـر تزئينـي مـورد نظر خدا بود، جاي استقرار                  

در آنجا با تو    «: سـپس خدا به موسي گفت     . تـابوت در مکـان مقـدس هـيکل بـود          
قات کنيد و   اگر شما مي خواستيد با خدا مال      ). ۲۲:۲۵خروج  (» مالقـات خواهم کرد   

االقداس صورت   قدسيـا خـدا مـي خواسـت شما را ببيند، اين مالقات مي بايد در                 
. تـابوت در مقدس ترين قسمت هيکل و تحت نظارت دقيق مستقر شد            . مـي گرفـت   

بهـر حال، زماني رسيد که اين تابوت از هيکل منتقل و به مکان هاي ديگر رفت و                  
 . افتادبهر جا برده مي شد وقايع عجيبي اتفاق مي

 

 تابوت عهد در اردن

وقتـي کـه بنـي اسـرائيل از عـرض رود اردن مـي گذشتند، خدا يک دستور                   
يوشع فصل هاي سوم و (صـريح در رابطـه با تابوت عهد به موسي صادر نمود            

 و سايرين با    پيشاپيش کاهنانـي کـه مـأمور حمل تابوت بودند، مي بايد             :)چهـارم 
وقتي آنها به کنار رود     .  آنها حرکت کنند    بدنبال يك كيلومتر فاصـله اي در حـدود       

اردن رسـيدند بـه کاهنانـي که تابوت را حمل مي کردند اعالم گرديد که بروند و                  
 آب رود   ند داخل رود بايستند، و به محض اينکه آنها قدم به داخل رود گذاشت             در
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تا زماني  . ندذراز هم شکافته شد، و کف رودخانه آشکار شد تا مردم از آنجا بگ             
، کاهنان حامل تابوت عهد هم چنان در        ندگذشت مي بنـي اسرائيل از رود اردن        کـه 

 و به محض اينکه آخرين نفر از رودخانه گذشت،          .وسط رودخانه ايستاده بودند   
آنهـا هـم براه افتادند و از رودخانه گذشته و آب دوباره به طريقه عادي جريان                 

 سال ۴۰ در  ئيلوم اسرا ايـن يـک واقعـه معجـزه آسا بود، مشابه خروج ق            . يافـت 
نقش . پيشـتر از مصـر و شـکافته شـدن درياي سرخ و عبور بني اسرائيل از آن                 

تـابوت عهـد در اين ماجرا بسيار حساس بود، ولي خود تابوت موجب بروز اين                
خود را تقديس نمائيد زيرا فردا      «: يوشـع بـه بني اسرائيل گفته بود       . اعجـاز نـبود   

به اين  «:پس اضافه کرد  سو  » ب خواهد کرد  خداونـد در مـيان شـما کارهاي عجي        
اين » .ت که خداي زنده در ميان شما است       نسخواهـيد دا  ) اشـاره بـه آن اعجـاز      (

تابوت نشانة حضور خدا در ميان مردم و        . ه تابوت نخـدا بـود کـه معجزه کرد،         
 .قدرت او از طريق آنان بود، اّما در اين ميان تنها خدا باني آن اعجاز بود

 

 ر اريحاتابوت عهد د

شـکل بـزرگ در مسـير رسيدن به         مپـس از گذشـتن از رود اردن، اوليـن           
و اريحا   «:در مورد اريحا در باب ششم يوشع آمده است که         . کـنعان، اريحـا بود    

بـه سبب بني اسرائيل سخت بسته شد، به طوري که کسي به آن رفت و آمد نمي                 
وت عهد در آن خـدا مجـدداً يـک رهـنمود روشـن ديگـر ارائـه داد کـه تاب                 » .کـرد 

بني اسرائيل مي بايد به مدت شش روز و هر روز           . رهـنمود نقـش واالئـي داشـت       
 هفتم آنها مي بايد هفت بار       روزيکـبار در اطـراف شـهر اريحـا رژه بـروند و در               

در پيشـاپيش مـردم هفـت کاهن بودند که هر کدام کرنائي             . شـهر را دور بزنـند     
در . ز آنان، تابوت عهد حمل مي شد       و بالفاصله بعد ا    نددر دست داشت  ) شيپوري(

هفتميـن روز و بعـد از پايـان هفتميـن دور زدن شـهر، مـردم شـروع بـه فرياد                      
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کشـيدن نمودنـد و وقتـي فـرياد کشـيدند، ديـوار شهر فروريخت و آنها به شهر          
حمـل تـابوت عهد نقش قاطعي در اين         . هجـوم آورده و آنجـا را تسـخير کـردند          

. تابوت عهد نبود که ديوار شهر را فرو ريخت        ولي اين   . مـرحله بـر عهـده داشت      
او قبل از اينکه    . خدا ديوار شهر را فروريخت    . ايـن تابوت يک جعبه جادوئي نبود      

را به  ... ببين اريحا و ملکش   «:  بزنند به يوشع گفته بود     دوربنـي اسـرائيل شهر را       
الم  در هفتمين روز و بعد از پايان هفتمين دور اع          يوشع» .يم کردم لدسـت تو تس   

تابوت عهد نشانة   » .صـدا زنـيد زيـرا خداونـد شهر را به شما داده است             «: نمـود 
حضـور خـدا و قـدرت او در مـيان مردم بود، ولي تنها خدا بود که اعجاز نمود،                    

 .فقط خدا
 

 تابوت عهد در کوه ايبال

ي بر  زروي از چشيدن مزه پ    سقـوم اسـرائيل در راه رسـيدن بـه کـنعان پ            
در کوه ايبال توقف کردند تا عهدي را که خدا با موسي            دشـمن بـراي اولين بار،       
تمامي قوم اعم از    ). مراجعه کنيد به يوشع فصل هشتم     (بسـته بـود تجديـد کنـند         

اجنبي و شهروند، مشايخ، مقامات رسمي، داوران، زن و مرد و کودک همگي در              
ه كويوشع بار ديگر شريعتي را که خدا به موسي در           . کـنار تابوت عهد ايستادند    

پس با صداي بلند ده فرمان را       سسـينا ديکـته کـرده بـود، بر سنگ حک نمود و              
ما اطالعي کافي از    . بـراي قوم قرائت کرد، و برکت ها و لعنت هاي آن را برشمرد             

گتر ر مردم در اين جريان نداريم ولي فکر مي کنم اين اجتماع خيلي بز             العمل سکع
مراجعه کنيد به يوشع    (گرد آمدند   يم  كاز اجتماعي بود که براي تجديد عهد در ش        

پس امروز براي خود اختيار کنيد که را        «: اين بار يوشع به آنها گفت     ). ۲۴ صـل ف
ما نيز يّهوه را عبادت خواهيم کرد،       «: مردم در پاسخ گفته   » .عـبادت خواهيد نمود   

آنهـا در اطراف تابوت عهد ايستاده و چنين عهد          » .زيـرا کـه او خـداي مـا اسـت          
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. ا تابوت عهد نبود که موجب بيعت آنها با خدا شد، بلکه خود خدا بود              تنه. نمودند
 .تابوت تنها نشانة خدا بود

بـه طـريقه عجيبـي، ايـن تابوت نشانه ماهيت واقعي خدا و اهداف او براي                 
اگر . رفـتار آنها با تابوت بمنزله برخورد و رفتار آنها با خدا بود            . مـردمش بـود   

بدين جهت . ي کردند، تنها از طريق تابوت عهد بود آنهـا مـي بـايد خدا را مالقات م         
بدين جهت بود که خدا به آنها گفت تابوت         . تـابوت عهد را با خود به اردن بردند        

 .عهد را به خود به اطراف ديوارهاي شهر اريحا ببرند

اين . ايـن تـابوت در يـک ارتـباط تنگاتنگ جسماني نشانه حضور خدا بود              
کرده بود و آن اينکه در اين بين عده اي ارزش و         مسـئله خود خطر ديگري ايجاد       

 .قدرت خدا را، ارزش و قدرت خود تصور نمودند
 

 تابوت عهد بعنوان خداي بني اسرائيل

سـالهاي بعـد در هـنگام مـبارزه بنـي اسـرائيل بـا فلسطينيان، بني اسرائيل                  
و چون تابوت عهد خداوند به لشکرگاه       «. تـابوت عهـد را بـه جـبهه جنگ آوردند          

اخل شد، جميع اسرائيل صداي بلند زدند به حدي که زمين متزلزل شد و چون               د
 نيانراباين آواز صداي بلند در اردوي ع”: فلسـطينيان آواز صدا را شنيدند گفتند  

 وقتـي فلسـطينيان شـنيدند کـه بنـي اسرائيل تابوت عهد را به لشکرگاه           “.چيسـت 
مده است، واي بر ما زيرا که خدا به اردو آ”: گفتند: آورده انـد ترسـان شـده گفته     

واي بر ما، کيست که ما را از دست اين          ! قبل از اين چنين چيزي واقع نشده است       
 که مصريان را در بيابان به همة        نندخدايـان زورآور رهائـي دهـد؟ هميـن خدايا         

اي فلسـطينيان خويشتن را تقويت داده، مردان باشيد مبادا           . باليـا مبـتال سـاختند     
 مردان شويد و پس. دگي کنيد، چنانکه ايشان شما را بندگي نمودند     عبرانيان را بن  

در اثر اين رجزخواني و دعوت به مبارزه        ). ۹ ـ   ۵:۴اول سـموئيل    (» “جـنگ کنـيد   
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 حاال جاي بحث در     .آنهـا به مقابله با اسرائيليان پرداخته و آنها را شکست دادند           
 عهــد را از مــورد داليــل ايــن شکســت نيســت و در نهايــت فلســطينيان تــابوت  

اشاره مخصوص اين   . بنـي اسـرائيل به غنيمت گرفته و آنرا به قلمرو خود بردند            
سـتان اينسـت کـه فلسـطينيان، تابوت عهد را خود خدا پنداشتند، و بخصوص                اد

ات تاريخي بني اسرائيل ناشي از      فتوحآنهـا فکـر مي کردند تمام        كـه   بديـن جهـت     
 تابوت عهد، خود خدا نبود و       ولي.  در بيـن آنهـا بوده است       ايـن تـابوت   حضـور   

 بهر حال تابوت عهد به عنوان خدا به ميان          .ديدگاه آنها نسبت به تابوت غلط بود      
 .آنها رفت و براي ساليان سال وسيله اي شد براي ترسانيدن و ارعاب آنها

ــه     ــد، چونک ــاً شکســت دادن ــرائيليان را واقع ــطينيان اس ــنگ فلس در آن ج
علت شکست بني اسرائيل بدست     . ب شده بودند  اسـرائيليان ايـن اشـتباه را مرتکـ        

تابوت «:  و گفتنده شدمرعوبفلسـطينيان ايـن بـود کـه آنها از قدرت فلسطينيان           
عهـد خداونـد را از شـيلوه نـزد خود بياوريم تا در ميان ما آمده، ما را از دست                     

آنها به جاي اينکه آنچه را که يوشع        ). ٤:٣اول سـموئيل    (» دشـمنان، نجـات دهـد     
 داده بـود، تشـخيص دهـند و اقـرار کنند که اين خدا بود که آنها را از                    تشـخيص 

رود اردن گذرانـيد و ايـن خـدا بـود کـه شـهر اريحـا را بدست آنها تسليم کرد،                      
تابوت را خود خدا پنداشتند و ادعا کردند که تابوت عهد آنها را نجات مي دهد، و                 

درست در همان   . د کار کند  فقط خدا مي توان   ! البـته آنطـور که فکر مي کردند، نشد        
 بجاي خدا   ، يـک مفهوم منطقي را که دست خدا در آن کار است            الحظـه اي کـه مـ      

هر چيزي را که خدا در حضور واقعي        . مـي گذاريم، خدا از صحنه خارج مي شود        
خـود برکــت داده اســت، در غـياب خــود و وقتــي کـه چــيز ديگــري را جايــي او    

 .ت که در اين داستان شاهد آن هستيماين اتفاقي اس. بگذاريم، لعنت مي کند

تابوتي که به موسي    ـ  ولي اين تابوت عهد چيزي بيشتر از يک جعبه است           
.  آن را به عنوان تصوير زيبائي از عيسي مسيح خواهيم ديد           اًدعما ب . سـپرده شد  
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اگر . مياگـر مـا مايل هستيم خدا را ببينيم بايد او را در پسرش عيسي مسيح ببين                
ت و يـا حکمت خدا را درک کنيم، آنها را از طريق مسيح کشف      مـي خواهـيم قـدر     

چنانکه قّوت الهيه او همه چيزهائي را که براي حيات و دينداري  «: خواهـيم نمـود   
 ).۳:۱دوم پطرس (» الزم است به ما عنايت فرموده است

 جايگزيني خود به ما عرضه      رايجـدا از عيسـي مسيح، خدا چيز ديگري ب         
يق بسيار  عتت نحوه نگاه ما به تابوت عهد از ديدگاه عهد           بدين جه . موده است ننـ 

 .منطقي و ارزشمند است
 

 عهد عتيق و داستان مسيح

عهد عتيق در   . است مؤثر   بسيارعهد عتيق    در ايـن قسـمت نحوة نگاه ما به        
سي مسيح را تا شروع     يالبته شما نام ع   . نهايـت مکاشفه اي از عيسي مسيح است       

 مالکي نبي   ب کتاب پيدايش تا کتا    ازي کنـيد ولـي      عهـد جديـد در آن مشـاهده نمـ         
ها بدون در نظر  بخش و اين يمهـي بـر شـخص عيسـي مسيح مي باش       اگوشـاهد   

عيسي به  . گرفتـن عيسي مسيح نمي توانند مفهوم و از نظر عقالني صحيح باشند            
کتـب را تفتـيش کنيد، زير شما گمان مي بريد که در          «: گروهـي از يهوديـان گفـت      

). ۳۹:۵يوحنا  (» وداني داريد، آنها است که به من شهادت مي دهند         آنهـا حـيات جا    
ور آنها از   قصـ  و   قـدس او آنهـا را مـتهم بـه تـالش در راه درک مفهـوم کـتاب م                 

غافل شدن از اين    .  کتاب مقدس نمود   چكـيده مکاشـفه عيسـي مسـيح بـه عـنوان           
 عيسي  ما بايد کتاب مقدس را از ديدگاه      . ام کتاب مقدس  تممکاشفه يعني غفلت از     

مسـيح بخوانـيم و آن را در نـور عيسـي مسيح که پيش از بنياد عالم و به طور                     
 در غير اينصورت کتاب     ،مسـتمر بـه او شـهادت داده شـده اسـت، تفسـير کنـيم               

 ملـت يهـود يا يک پيام رساني در          يتاريخـ كـتاب   مقـدس چـيزي بيشـتر از يـک          
ه اي براي عهد    محدودة گذشته نيست و در نهايت سودمنديش مي تواند پيش زمين          
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ي، بقيه آن نامفهوم    تّونبير و گزيده هاي     مزامجديـد باشـد و بجـز تعداد اندکي از           
 !خواهد بود

  از نفــرهشــتبخاطــر داريــد کــه بعــد از مصــلوب شــدن عيســي مســيح، 
آنها بسيار نااميد و    . شاگردانش در جاده بين اورشليم و عمواس عبور مي کردند         

 داشــتند، ايــنک در پــيش دله ســال در امــيدي کــه در ايــن ســ. افســرده بودنــد
ما «: آنهـا راجع به عيسي چنين مي گفتند       . چشمانشـان محـو و نـابود شـده بـود          

). ٢٤:٢١ا قلو(»  را نجات دهدئيلامـيدوار بوديـم که همين است آنکه مي بايد اسرا       
در گذشــته اي نــزديک آنهــا بــه کــالم . ولــي امــيد آنهــا ايــنکه بــر بــاد رفــته بــود

آنها به قدرت اعجازانگيز و اعمال      . مسيح گوش سپرده بودند    عيسي   ميزآ حکمـت 
آنها در پيش عيسي زانو مي زدند و به سخنان مقتدرانه او            . او شـهادت مـي دادند     

ها پيش قوم يهود در انتظار      مدتکه از   » ماشيه«گـوش مـي دادند و او را به عنوان           
ا مي دادند که انتظار     آنها به تمام يهوديان اين مژده ر      . د مـي کردند   ئـي او بودنـد، تأ   

آنهـا به سر آمده و ماشيه ظهور نموده است تا اساس مستحکم امپراتوري روم               
. گرداند  را واژگون و حکومت اسرائيل را احياء و شأن و مقام آنها را به آنها باز               

. ايـنک اين توقع و چشم داشت دلگرم کننده در پيش چشمانشان از بين رفته بود         
رؤياي . پراکني کنند  ند ماشيه سخ  مورلزومي نداشت در    ديگر  . عيسي مرده بود  

ماشـيه موعود با دفن عيسي مسيح در قبر، تبديل به بخار شده بود، پرده افتاده                
هـيچ کـاري نمي توانستند انجام بدهند، جز اينکه          . بـود، نمـايش تمـام شـده بـود         

 .زانوي غم به بغل بگيرند

 راه قدم مي زدند، خود      پس عيسـي از مردگان قيام کرد و وقتي آنها در          سـ 
عيسي با  » .ولي چشمان ايشان بسته شد تا او را نشناسند         «:را به آنها ظاهر کرد    

 و  فهمان اي بي «: شکيبائي به صحبت هاي آنان گوش سپرد، و سپس به آنها گفت           
آيا نمي بايست که مسيح اين      . دالن از ايمـان آوردن به آنچه انبياء گفته اند          سسـت 
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پس از موسي و ساير انبياء شروع  سو  »  به جالل خود برسد؟    زحمات را ببيند تا   
چه . کـرد و بـر ايشان نبوت هاي مربوط به خود را در کتاب مقدس، توضيح داد                

اگر آن مکالمات در روي     ! تعلـيم کـتاب مقدس اعجاب آوري بوده است آن لحظه          
يـک نـوار کاسـت ضبط مي شد چقدر مشتاق شنيدن آن بوديد؟ چه عرق شرمي                 

عيسي داشت عيسي   !  آن دو نفر که شرح آن در کتاب مقدس نيامده است           ريختند
: تعجبي نيست اگر به يکديگر گفته باشند      ! را در کتاب مقدس به آنها نشان مي داد        

وقتـي او کـتاب مقـدس را گشـود و در مورد خودش به ما توضيح داد، چگونه                   «
 »شديم؟نشد که در عرق شرم خود غرق 

براي اولين بار   . ندو قابل فهم در اختيار داشت     ايـنک يـک کتاب مقدس گويا        
. زنده شدند و مفهوم و اهميت آنها برايشان آشکار شد         » موسـي و سـاير انبياء     «

ند خزاين کتاب مقدس را بگشايند و آنرا براي         ستآنهـا کلـيدي يافتـند کـه مي توان         
آيا شما تاکنون اين سرود     . يعني عيسي مسيح خداوند   ـ  همـه کـس مفهوم نمايند       

 ا شنيده ايد؟ر

 چشمان مرا بگشاي تا ببينم

 ايانتا رقه اي از حقيقت را به من بب

 در دو دستانم بگذاررا آن کليد عجيب 

 .تا در را بگشايم و رها شوم

چيست که کالم خدا را مي گشايد و ما را آزاد مي کند؟             » کلـيد عجيـب   «ايـن   
آن خالصه شده  يک سيستم دقيقي نيست که همه چيز در           يا آن کلـيد علم تفسير    

تنها تعبير نوشته هاي عهد عتبق اينست       . آن کلـيد خود عيسي مسيح است      . باشـد 
قبل از  . کـه در نهايـت منتهـي به عيسي مسيح و آنچه را که انجام داده، مي گردد                 

ايـنکه معاصـران عيسي را مالمت کنيم، بايد بدانيم ما به نتيجه اي رسيده ايم که                 
 ما مي توانيم از عهد      .نيم کتاب مقدس را بخوانيم    مـا مي توا   . آنهـا نرسـيده بودنـد     
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ق برگـرديم و آنـرا در سايه زندگي و خدمات عيسي مسيح             يجديـد بـه عهـد عتـ       
ق، فاقد  ي منافعي است که ايمانداران عهد عت      حاوياين کار براي ما     . تفسـير کنـيم   

 .آن بودند

ستي را ي آگاتـا کر  نوشـتة »ر جنايـت اسـر ا«مـن نمـي دانـم تـا حـاال کـتاب          
وقتي که به فصل آخر اين کتاب و اوج داستان يعني آنجا که             . انـده ايـد يـا نـه       خو

، د مي رسي  ،يات خود مي پردازند   فشك به تشريح    لهـرکول پـوارو و دوشيزه مارت      
از ايـنکه نتوانسـته ايـد خودتـان معمـاي بـه ايـن سـادگي را حـل کنـيد، متاسف                       

تان ها تشخيص   من گاهي اوقات شخصيت مجرم را در اين گونه داس         . مـي شـويد   
 .مي دادم و البته داليل کافي هم در اختيار نداشتم

هـاي داسـتان کـه خوشـبختانه جان سالم بدر            وقتـي کـه تمـام شخصـيت       
بـرده انـد در يکجـا جمـع مـي شـوند و کشـفيات را مـي شنوند و توطئه را کشف                        

 تمام گره هاي ناگشودني داستان گشوده شده است،         د ناگهان فکر مي کني    ،مي کنند 
اينجاسـت کـه افسـوس مـي خوريد که چرا نتوانسته ايد زودتر از اين ماجرا را                  و  

بهر حال اگر کتاب را براي بار دوم مطالعه کنيد، ديدگاه شما چيز             . حـدس بزنـيد   
 آن که قبالً    ضمنيايـنک مـي دانيد چه پيش مي آيد و تمام حوادث             . ديگـري اسـت   

، درست مثل اينکه کتاب      بـراي شـما نداشـت ناگهان مفهوم پيدا مي کنند           يمفهومـ 
 .ي آنها را نشانه رفته است و اينک پايان آن قابل پيش بيني استتدرس به

 

 حل معما

ريستي تشبيه کنم، اما    آگاتا ك خواهم که کتاب مقدس را به داستان         مينمن  
ما وقتي آخرين   .  کريستي مي بينم   آگاتامن در کتاب مقدس مواردي مشابه رمان        

خوانيم، پي مي بريم که اين کتاب از آغازش يعني از           صـفحه کـتاب مقـدس را مي         
بدين جهت است که    .  در رابطه با عيسي مسيح مي باشد       تمامـي  بـه  پـيدايش    سـفر 
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 روح القــدس در الهــام .نويســندگان عهــد جديــد، عهــد عتــيق را تفســير مــي کنــند
 مراسم و وقايع    ، را در تاريخ   امـندرجات عهـد جديـد، مـي خواسته است پسر خد           

در عهـد عتـيق شايد بيان جزئيات در قالب برداشت           .  آشـکار سـازد    عهـد عتـيق   
ي نويسندگان عهد جديد    واولـيه، اهميـت چندانـي نداشته است ولي در پيشينه کا           

در .  عيسي مسيح خداوند در تک تک صفحات عهد عتيق محسوس است           پـاي رد  
: درانيان مي نويس  برابطـه بـا شـرايع تشـريفاتي عهد عتيق ، نويسنده رساله به ع              

همان  هرگز نمي تواند به   .... زيـرا که چون شريعت را سايه نعمت هاي آينده است          «
عبرانيان (» انند، تقرب جويندگان را کامل گرداند     رقربانـي هـاي کـه پيوسته مي گذ        

او واقعيتي از پيش    . در عهـد جديـد عيسـي مسـيح از سايه به نور مي آيد              ). ۱:۱۰
 ما مي توانيم سايه او را   ، ديدگاه او  در بازنگري عهد عتيق از    . تعـريف شـده است    

پولس رسول در مورد تماميت انجيل    . در گوشـه گوشـه عهد عتيق مشاهده کنيم        
آن سـري کـه از دهـرها و قرنها مخفي داشته شده بود، ليکن      «: چنيـن مـي گويـد     

در طي ساليان دراز ). ۲۶:۱كولسيان (» ه او، مکشـوف گرديد نالحـال بـه مقدّسـا    
هميشه موارد ناگفته اي     .ميشـه رازي وجـود داشته است      مکاشـفة عهـد عتـيق، ه      

و معما  . هميشه مواردي وجود داشته اند که مفهوم نداشته اند        . باقـي بـوده اسـت     
ده است، ولي اينک پولس رسول اعالم مي دارد که          بوهمچـنان حـل نشـده باقـي         

که خدا اراده نمود تا بشناساند      «: موعظـه انجـيل يعنـي اعالم اين راز و آن اينکه           
چيسـت دولـت جـالل اين سّر در ميان امت ها که آن مسيح در شما و اميد جالل                    

 ).۲۸ ـ ۲۷:۱كولسيان (» ...و ما او را اعالم مي نمائيم. است

 
 غنيمت گرفتن تابوت عهد

عهد  بديـن جهت و با اين انديشه است که مي خواهيم منفذي به سمبوليسم             
بور کنيم که مقتضي باشند توجه   هائي ع  ممکن است ما از سايه    . عتـيق بـاز کنـيم     
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يم، اما ما بايد به کشف عيسي مسيح        ئامنبم در آنها    قالبيشـتري نسبت به ساير ا     
هائي از اشتياق او به زيستن در ما و کار           زنده در تاريکي ها بپردازيم و به نشانه       
 .کردن در ما، براي امروز دست يابيم

ه سينا به موسي داد، در مـيان جزئـيات فـراوان مکاشـفه اي که خدا در کو            
خيمه اي بود   » هيکل«اين  . بود» هيکل«يـک فـرمان او به موسي در مورد ساختن           

 فوت و به دو بخش تقسيم       ۱۵ فوت و عرض     ۴۵به شکل مکعب مستطيل به طول       

مکان مقدسي که    : مـي شـد   
3

 فوت  ۱۵قدس که   ااال  خيمه را تشکيل مي داد و قدس       2

در مکان مقدس سه چيز وجود      . ش دروني خيمه در بر گرفته بود      مربع را در بخ   
ا روکش  ب که   ميزيک چراغدان که از طالي خالص ساخته شده بود، يک           : داشـت 

و يک  ) نان تقدّمه (طـال پوشـيده شـده بـود کـه مکان نهادن نان هاي تقديمي بود                 
 . برنجني)قربانگاه (بحمذ

د بود که در قدس االقداس      ل مهم ترين وسيله تابوت عه     يساودر مـيان اين     
نگهـداري مـي شـد و آن يـک جعـبه چوبـي به شکل مکعب مستطيل بود به طول                     

چهـار فوت و عرض و ارتفاع        
4

1
.  فوت و از چوب درخت اقاقيا ساخته شده بود         2

. ي از طالي خالص از درون و بيرون پوشيده شده بود          يايـن جعبه هم با ورقه ها      
 جعبه يک سرپوش از طال قرار داشت که در بعضي از ترجمه ها آن               در باالي اين  

در باالي  . ترجمه کرده اند  » سرپوش کفاره «در بعضـي ديگـر      » تخـت رحمـت   «را  
 کروبي در قسمت    دوايـن   .  از طـال قـرار داشـت       )فرشـته  ( کروبـي  دوايـن تخـت     

انتهائـي تخـت رحمـت و در مقـابل يکديگـر قـرار داشتند و بالهاي آنها به سمت                    
مهمترين نکته در رابطه با     . پاييـن گسـترده و تخـت رحمـت را پوشـانيده بودنـد             

» در آنجا با تو مالقات خواهم کرد      «: تـابوت عهـد اين بود که خدا به موسي گفت          
» )موسي(مکان مالقات با تو  «خدا از زبان خودش تابوت عهد را        ). ۲۲:۲۵خروج  (
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 انسان و انسان مي توانست با       آنجا مکاني بود که خدا مي توانست با       . ناميده است 
قدس االقداس ناميده شد، چرا     . بدين جهت قسمت داخلي هيکل    . خـدا مالقـات کند    

 .که خدا در آنجا بود

ما در بررسي خود از چگونگي هيکل و لوازم صرفنظر کرده و توجه خود              
 اعظم مجاز بود كاهنطـوف بـه بخش داخلي هيکل مي کنيم، بخشي که فقط       عرا م 

اره وارد آن شـود و فقط تابوت عهد در آنجا قرار  كفـ ار در روزه   هـر سـال يکـب     
 بدين ترتيب ما به بررسي و کشف حقايق بنيادي در مورد عيسي مسيح              ١.شتدا

 .خداوند و تدارک او براي من و شما براي زيستن در خودش مي پردازيم
 

 نقد کردن چک

نقش تـابوت عهـد گـرچه پوشـش طال داشت ولي لکه هاي خون نيز بر آن                  
 پشت پرده اي وارد هدر روز دهـم مـاه هفـتم هـر سال کاهي اعظم ب         . بسـته بـود   

 يل مـيان مکـان مقـدس و قدس االقداس بود و در طي مراسم              يمـي شـد کـه حـا       
جداگانـه از خـون گـاو و بـز و گوسـفند بـه عـنوان کفـارة گـناه بـر تابوت عهد                         

 بز را به  خـون گـاو نـر را بـه عـنوان کفارة گناهان خودش و خون             ـ مـي پاشـيد   
خود موجب محو گناه نمي شد، بلکه        خودبهاين عمل   . عنوان کفارة گناهان ديگران   

محـال است که خون گاوها و بزها رفع         «: مـي داد، زيـرا    » پوشـش «فقـط گـناه را      
تنها خون عيسي مسيح مي تواند هر گناهي را         ). ۴:۱۰عبرانيان  (» گـناهان را بکـند    

                                                           
ه شده است ولي در عهد      ر در قدس االقداس اشا    بخور به وجود يک مذبح      ۴:۹رابيان  بـ در ع   1

حائل بين  » در جلو پرده  « هميشه در مکان مقدس      بخورعتيق اشاره شده است که اين مذبح         
تفسيرهاي مختلفي بر اين اظهار نظر نويسنده       . ه است مکان مقدس و قدس االقداس قرار داشت      

اره را  كفست که او اعمال روز       ينکه نزديک ترين تفسير بدان ا     . ينان، آمده است  نرابرساله ع 
.  وقتي که کاهن اعظم پرده قدس االقداس را کنار مي زد           ،نوشته است، يعني يک روز در سال      

، بدليل باز بودن پرده قدس االقداس،         ور در جلوي تابوت عهد     بخي اشاره او به مذبح        نعي
 .مي توانسته است درست باشد
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 .محو کند

کاغذي که  .  نقش چک در اين روزگار باشد      نقـش خون گاو و بز شايد مثل       
. چـک نـام دارد و روي آن مبلغي را مي نويسيد به خودي خود فاقد ارزش است                 

آن چک در   . اوليـن چکـي کـه مـن دريافـت کردم، از يک دوست همکالسي ام بود                
واقـع ارزشي نداشت چونکه ارزش يک چک منوط به مبلغي است که در آن درج                

 ليلغ در حسـاب جاري مربوطه وجه بوده باشد و         شـده باشـد و معـادل آن مـب         
. حسـاب مـزبور خالـي بـود و بنابرايـن چـک هـم براي من هيچ ارزشي نداشت                   

ر کنيد که من کاالئي را خريداري کنم و بهاي آن کاال بيشتر از وجهي است                تصو
اگـر مـن بـا فروشنده به توافق برسم در قبال         . کـه مـن در حسـاب جـاريم دارم         

 بـه تاريخ چند روز ديگر که مي دانم حساب         يمـي گـيرم چکـ     کاالئـي کـه تحويـل       
بنويسم و به او بدهم     ) چک وعده دار  (جـاري ام وجـه آن را تأميـن خواهـد نمـود              

کاال را تحويل اينك ايـن کـار را مـي کـنم و     . کـاري غـير قانونـي انجـام نـداده ام      
 شده» پوشيده«بدهي من توسط چک     . مـي گـيرم و ايـنکه کاال متعلق به من است           

 ).گرچه هنوز پولي بابت آن پرداخت نکرده ام(است 

روش قربانـي در عهـد عتـيق هـم چيزي شبيه صدور چک وعده دار بوده        
آن کـار گـناه را پوشـش مـي داده اسـت، همانطوريکـه چک وعده دار من                   . اسـت 

فروشنده هنوز پولي را که من به او بدهکارم         . معاملـه و بدهـي ام را پوشـش داد         
بدهي من پوشش داده شده است ولي پرداخت و رفع نشده           . دريافت نکرده است  

تنها وقتي که در حساب جاريم پول داشته باشم، او مي تواند چک را تبديل               . است
آنگاه است که فروشنده پول     . بـه پـول نقـد کـند و بدهـي مرا نزد خود خط بزند               
پوشش قبل از اين بدهي من      . کاالئي را که به من فروخته است به جيب مي گذارد          

 .داده شده بود؛ ولي اينکه رفع شده است

ـ بود  » اتجلج«خون گاو و گوساله بمنزله همان چک بود که سر رسيد آن             
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فقط . نشـانة بدهکـار بودن و پوشاننده گناه بود، ولي در خودش ارزشي نداشت             
اماً پرداخت  م، بدهي ت  »گناه محسوب شد  «گناه خدا،    ي ب آنگاه که پسر  » اتجلج«در  

، »تمام شد «: عيسي مسيح در آخرين لحظه بر روي صليب فرياد زد         وقتـي   . شـد 
پول در بانک   ! بدهي پرداخت شد  «: بديـن وسـيله بـه تاريخ و به جهان اعالم کرد           

گناهي که قرنها پوشيده    ! شما مي توانيد چک خود را وصول کنيد       ! موجـود اسـت   
زاد شما آ ! ديگـر بدهـي وجود نخواهد داشت      .  ايـنک رفـع مـي شـود        ،مـانده بـود   

 ».هستيد

) خدا(و خون پسر او     «! نداريمخـدا   مـا ديگـر چـک وعـده داري در دسـت             
در آن لحظه که    ). ۷:۱اول يوحنا   (» عيسـي مسـيح ما را از هر گناه پاک مي سازد           

 نزد  هاتوبـه واقعـي صـورت مـي گـيرد و ما از گناهان خود بر مي گرديم و به آن                    
وند براي پرداخت بدهي    مسـيح اعتراف مي کنيم، حساب جاري عيسي مسيح خدا         

 با چكي كه از ازل صادر شده        گـناه مـا پـر شده و ما بدهي خود را تمام و کامل              
گناه ما ! تمام بدهي، تا شاهي آخر ! توجه کنيد   .  مي پردازيم و آزاد مي شويم      است

ما ديگر مديون و بدهکار نيستيم و       . نـه تنها پوشيده شده، بلکه مرتفع شده است        
 . ادعائي بر ما داشته باشدديگر کسي نمي تواند

اينسـت معـيار پاک شدن از طريق خون عيسي مسيح که در اختيار انسان            
 .قرار داد

، هميشه  » را مالقات خواهم کرد    قـوم «تـابوت عهـد، جائـي کـه خـدا گفـت             
. لـود بـود، زيـرا که تنها خون امکان دسترسي ما را به خدا فراهم مي کند                 آ خـون 

 مي شويم و    خريداريآمـرزيده مـي شويم،      وسـيله خـون افشـاندن اسـت کـه            هبـ 
خود  خودبهش  زمرآاقـدام به    . ارتـباط مـا بـا خـدا بـه حالـت اول بـاز مـي گـردد                  

يم ارتباط با خدا است که آمرزش الزمة        ترمفرآورده نهايي نيت خدا نيست، بلکه       
 .ت خدا استه است و اين محصول نهائي نّيمرحلحصول اين 
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شت که بني اسرائيل را     اداس قرار ند  يـن دلـيل در قـدس االق       بدتـابوت عهـد     
براي . بـياد بخشـش بـياندازد، بلکـه بديـن جهـت که بني اسرائيل خدا را بشناسد                 

شـناخت خـدا، بخشـش واجـب بـود، تـا از طـريق پـاک شـدن از گناهان، امکان                      
توسل به ). ۴:۲۴امير مز(» پاک دست و صاف دل «- پيوسـتن به خدا را پيدا کنند      

 .ر قابل قبول و خطرناک استق غيوخدا جز از طريق ف

زمانـي کـه تـابوت عهـد را فلسـطينيان دزديدنـد، آنـرا بـه هـر مکانـي که                      
سرانجام در اثر ترس يا الهام مجبور       . مـي بـردند موجـب ويرانـي آنجـا مـي شد            

بديـن مـنظور آن را بـر روي ارابه اي که            . شـدند آن را بـه اسـرائيل بازگردانـند         
به محض اينکه ارابه محدودة     . ، نهادند  مـاده گـاو کشـيده مـي شـد           دو وسـيله  هبـ 

رســيد، کارگــران » بيــت شــمس«فلســطينيان را تــرک کــرد و بــه حــدود شــهر  
بنـي اسـرائيل در مزارع خود بقدري از ديدن تابوت عهد به هيجان آمدند که گرد                 
آن حلقـه زدنـد، تـابوت را بـر يـک صـخره بزرگـي قـرار دادنـد، ارابه را در هم                        

ي حامل ارابه را به     ها درسـت کنـند و مـاده گاو        شکسـتند تـا از چـوب آن آتـش         
شــايد در اوج آن شــور و هــيجان . عــنوان قربانــي در حضــور خــدا گذرانــيدند

و «: بازگشـت تـابوت عهـد، اهالـي بيـت شمس بياد آن واقعه مصيبت بار افتادند                
مـردمان بيت شمس را زد، زيرا که به تابوت خداوند نگريستند، پس حدود پنجاه         

هـزار از قوم را زد و قوم ماتم گرفتند، چونکه خداوند خلق را به               هـزار و هفـتاد      
خدا تنها از کانال آنچه که      ). ۱۹:۶اول سموئيل   (» بـالي عظـيم مبـتال سـاخته بود        

توسـل بـه خدا جز بر اساس     . ن نمـوده اسـت قـابل دسترسـي اسـت          يـ يتعخـود   
 او را   افشـاندن خون به عنوان کفاره گناه مقدور نيست، و شما نخواهيد توانست            

و در قالـب يـک دوست مالقات کنيد، بلکه در اين ديدار شما در قالب يک محکوم                  
. بازي با خدا شل کن و سفت کن ندارد        . ي خواهيد ديد  قاض يک   قالـب در  را  خـدا   

 خون عيسي در نپيوسـتن بـه خدا تنها از طريق پسر او و بر اساس پاشيده شد              
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 و کفاره اي براي گناهان تمام       جلجـتا، مقدور است، کسي که قرباني کامل و کافي         
بـا پيوسـتن بـه خـدا از طريق عيسي مسيح آنگاه مي توانيم کامالً                . اعصـار بـود   

 . به عنوان پدر و دوست خود مالقات کنيم راآسوده و ايمن باشيم و خدا

در هنگام حضور در پيشگاه خدا، از راهي جز راه عيسي مسيح، من ديگر              
ب کنم، بلکه او را در قالب يک قاضي مالقات          نمـي توانـم او را پدر و دوست خطا         

 .خواهم کرد
 

 خدا در ميان مردم زندگي مي کند

وقتـي مـا به طريقي که خدا تعريف کرده است به او مي پيونديم، نه تنها او                  
را بـه عـنوان يک دوست، بلکه به عنوان حيات خود و منبع وجودي خود مالقات                 

 که ما براي زندگي و کامل بودن الزم         ما کشف مي کنيم که او آنچه را       . مـي کنـيم   
 به خدا   نزديك شدن ايد تنها   بنما  ولي توجه   . داريـم، بـراي مـا تـدارک ديده است         

 بر آن خون    نزديك شد بـه تـابوت عهد      در روز كفـاره     رون  هـا   باشـد، آنچـنانکه   
که بر روي صليب توسط عيسي مسيح       (در ضـمن رعايت مراسم کفاره       . پاشـيد 

 چه چيزي در خدا هست که       يماند ما بايد ب   ،ي بـا خـدا    جهـت آشـت    هبـ ) انجـام شـد   
حقّه « :در آن خيمه سه چيز نگهداري مي شد . ن نيازمـنديم  دااينچنيـن نومـيدانه بـ     

» هـارون که شکوفه آورده بود و دو لوح عهد          طـال کـه پـر از مـّن بـود، عصـاي            
 فهمـيد کـه آن مـوارد نشانه اي از           هـاي بعـد خواهـيم      در بخـش  ). ۴:۹عبرانـيان   (

 .باشند مي ترين جزئيات در زندگي مسيحائي مهم
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٣ 
 هديه اى که هرگز کافى نبود: ّمن

 
تـابوت عهـد در اصـل حـاوي الـواح سـنگي بود که در روي آن ده فرمان             

پــر از مــّن و ) ظــرف(در مقــابل تــابوت يــک حقّــه . موســي نوشــته شــده بــود
صحنه ها اين دو    در بعضي از    . هارون که شکوفه آورده بود، قرار داشتند       عصاي

وسـيله همـراه بـا الـواح سـنگي در تـابوت عهد قرار دارند، چونکه در رساله به                    
هارون  که در آن بود حقّه طال که پر از مّن بود و عصاي«: عبرانـيان مـي خوانـيم     

چه وقت و چرا اين سه      ). ۴:۹عبرانيان  (» کـه شـکوفه آورده بـود و دو لـوح عهد           
مي تواند موضوعي در خور تحقيق و تعمق        وسـيله درون تـابوت قـرار گرفتـند،          

در  «،ان قرار گرفت ميل معبد س   و در  وقتي که تابوت عهد در قدس االقداس      . باشـد 
تابوت چيزي نبود سواي آن دو لوح سنگ که موسي در حوريب در آن گذاشت،               
وقتـي کـه خداوند با بني اسرائيل در حين بيرون آمدن ايشان از زمين مصر عهد          

موضوع اين آيه حاکي از اينست که شايد چيزهاي ). ۹:۸اهان  اول پادشـ  (» بسـت 
هارون که عبرانيان     مّن و عصاي   ةديگـري قـبالً در آن قرار داشته است، مثالً حقّ          

عهد عتيق نوشته اي در مورد وجود اين اشياء         در   ولي   .بـه آن اشاره کرده است     
 .در تابوت نداريم

 اشياء داخل آن هم      پس ،اگـر تـابوت عهـد نشـانه حضـور خدا بوده است            
آنچه که در وراي    .  در مـيان مردمش برسانند      را مـي بـايد مفهـوم حضـور خـدا         
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هارون و الواح      داِر و عصاي شکوفه  » فرستادن ّمن «وقـايع و لوازم خاصي نظير       
حضور خدا،  با   حقايقي کانوني در رابطة      ةده فـرمان نهفـته اسـت، آشـکار کنـند          

 است که امروز در آنها کار مي کند و ما           ت خدا در زندگي کساني    ّيقـدرت خدا و ن    
 همان مجموعه اي که رساله      بهبـايد از ايـن بعد به مجموعه آنها بينديشيم، يعني            

هارون که  حقه طال که پر از مّن بود و عصاي  «: عبرانيان به آن اشاره کرده است     
 »شکوفه آورده بود و دو لوح عهد

 

 حقّه طالي پر از ّمن

 سال از آوارگي آنها     ۴۰ براي بني اسرائيل در طي       ّمـن، غذائـي بود که خدا      
 ورود به   قصهبنـي اسـرائيل سرزمين مصر را به         .  بـود  هدر بـيابان تـدارک ديـد      

در » .سرزميني که در آن عسل و شير جاري بود         «- کـنعان تـرک کـرده بودنـد       
. طـي شـش هفـته اي کـه مصـر را ترک کردند، هيچ غذائي براي خوردن نداشتند                  

وکش فره ها شروع شد و شوق و ذوق رهائي از بندگي در مصر              يگالرفـته رفته    
هارون شکايت   تمـاي جماعـت بنـي اسـرائيل در آن صـحرا بر موسي و              «کـرد و    
 چه کاري جز اين مي توانند انجام        ،وقتي مردم درگير مشکالتي مي شوند     » .کردند

ت دهند و آنها شروع به غرولند مي کنند و بعضي هم اگر گرسنه باشند در حسر               
و بني اسرائيل به ايشان     «:  اي مي سوزند ک در صحرا رها کردند        »بـز طلـيعه   «آن  

کـاش کـه در زميـن مصـر بـه دسـت خداوند مرده بوديم، وقتي که نزد                    ”:گفتـند 
يم و نان را سير مي خورديم، زيرا که ما را بدين صحرا        ستديگهاي گوشت مي نش   

). ۳ ـ   ۲:۱۶خروج  (» “شيدمي اين جماعت را به گرسنگي بک      تمارون آورديد، تا    يبـ 
ر صبحگاه نان براي آنها خواهد هدر نتـيجه خـدا قـول داد هر شامگاه گوشت و          

 .فرستاد

 در اختيار بني اسرائيل     ويا بلدرچين در سراسر ارد    » سلو«عصـر آن روز     
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و واقع که در عصر،     « : قـرار گرفـت، و صـبح روز بعـد واقعه عجيبي اتفاق افتاد             
ا پوشانيدند، و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست        رگاه ر كي بـرآمده، لش   ئولسـ 

و چـون شـبنمي کـه نشسـته بـود برخاسـت، اينک بر روي صحرا چيزي دقيق،                   
و چون بني اسرائيل اين را ديدند به يکديگر         . مـدور و خرد مثل ژاله بر زمين بود        

اين آن  ”: موسي به ايشان گفت   . گفتـند که اين مّن است زيرا که ندانستند چه بود          
حکمي که  ). ۱۵ ـ   ۱۳:۱۶خروج   (“»ان است که خداوند به شما مي دهد تا بخوريد         ن

هر کسي مي بايد مقدار مورد نياز خود را . بعـداً صـادر شـد بسـيار روشـن بود          
تا صبح نگاه   ) ّمن(زنهار کسي که چيزي از اين        «:بـراي يکـروز از آن مـّن بچيند        

 ).۱۹:۱۶خروج (» ندارد

مقـدار مورد لزوم براي روز هفتم را نيز         در روز ششـم آنهـا مـي بايسـت           
 .برچينند، چونکه در روز هفتم مّن تازه اي نخواهد روئيد

. عيسـي مسـيح خداونـد بروشـني تـدارک مـّن را در خـودش تعريف کرد                 
پدران ما در «: عيسـي مسـيح با گروهي از يهوديان صحبت مي کرد و چنين گفت            

ز آسمان برايشان نان عطا کرد      بـيابان مّن مي خوردند، چنانکه مکتوب است که ا         
 به شما مي گويم که موسي نان را         ،مينآمين  آ«: پس به آنها گفت   سو  » تا بخورند 

... از آسـمان بـه شـما نداد، بلکه پدر من نان حقيقي را از آسمان به شما مي دهد                   
درسهاي زيادي براي آموختن از تهيه      ). ۳۵ ـ   ۳۱:۶يوحنا(» مـن نـان حيات هستم     

ود دارد و آن ايـنکه مـّن معـرف طريقي است که فقط شخص               و تـدارک مـّن وجـ      
عيسـي مسـيح مجسـم کنـنده واقعيـت آن پيامـي اسـت کـه خـدا به بني اسرائيل                      

 .آموخت، اما حقايقي چند در اينجا هست که بايد بررسي شوند

 
 .ذخيره ديروز براي امروز کافي نيست

د، احتماالً  فقط براي ذخيره روزانه مّن برداشته شو      بود  گـرچه گفـته شده      
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کسـاني بـوده اند که توجهي به اين دستور نکرده و قسمتي از ذخيره اولين روز                 
روز بعد در بستر خود خميازه اي       . کرده اند  ميخـود رابـراي روز دوم نگهـداري         

کشيده اند و مشت بر سينه کوبيده اند و شادمان بوده اند از اينکه مي توانند اندکي                 
صـبح زود بـراي چـيدن مـّن بـيرون رفته اند،             بيشـتر از سـاير همسـايگان کـه          

وقتي که استراحت کافي کرده و بلند شده اند تا از ذخيره ديروز             . اسـتراحت کنند  
کرمها بهم  «صـبحانه بخورنـد، مـتوجه شـده انـد کـه ذخـيره اي کـه اندوخـته اند                     

ايـن امکـان وجـود دارد که    ). ۲۰:۱۶خـروج  (» رسـانيده و متعفـن گـرديده اسـت       
 و  ينه اي شـد کـه خـدا ديروز به ما داده است و اينک کرم اگ                متوسـل بـه ذخـير     
ولي . او ديروز آنچه را که الزمة ديروز بود، به ما داده است           ! متعفـن شـده است    

ت هـاي خداونـد اسـت که تلف نشديم زيرا که            فـ از رأ «اسـت و    » امـروز «امـروز   
نبي ياء  رممراثي ا (» آنها هر صبح تازه مي شوند     . زوال اسـت   رحمـت هـاي او بـي      

ائـي تـازه اسـت و آن دم که من متوسل به ذخاير              دخـدا هـر روز خ     ). ۲۳ ـ   ۲۲:۳
ديـروز بـراي گذرانـدن امروز مي شوم، تجربه هاي من در خطر کهنه شدن قرار                 

آنچـه کـه خدا ديروز براي من انجام داد شايد تازه، عجيب و بسنده               . مـي گـيرند   
 ذخاير من نقشه ها و      است و او براي امروز    » امـروز «بـوده باشـد، ولـي امـروز         

 .جديدي دارد

در سـالهاي نوجوانـي ام که تازه مسيحي شده بودم، با گروهي از جوانان               
) کـه اکـنون زندگـي مـي کـنم      جائـي (، درشـمال انگلسـتان   Capern wray Hall بـه 

رفتـيم تـا در يـک کـنفرانس جوانان مسيحي و آموزش کتاب مقدس شرکت                 مـي 
ئي انــد و مــن در مــورد زندگــي مســيحآن ايــام روزهــاي پرشــکوهي بود. ميکنــ

شنيدم که قبالً نشنيده بودم و يا اگر هم شنيده بودم، نفهميده         ميچيزهاي زيادي   
. در پايـان هفـته هـيجان زده از آنچه که ياد گرفته بودم به خانه برگشتم                . بـودم 

هيجان زده بودم از شراکتي که در آن کنفرانس داشتم و از افرادي که مرا تحت                
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ولي در پايان هفته متوجه شدم که هيجان من فقط يکهفته           . ار داده بودند  تأثير قر 
 .به طول انجاميد و من دوباره به همان وضعيت سردرگم اوليه خود برگشتم

 رفتم و دوباره آن Capern wray Hallسـال بعـد دوباره براي يک هفته به   
ترک کنم به يکي   ولي قبل از اينکه آنجا را        ،يافتمباز  شوق و ذوق سال گذشته را       

از رهـبران آنجـا گفتم که گرچه سال پيش کنفرانس خوبي داشتيم ولي وقتي به                
بهر حال  . خانـه برگشـتم هيجان ناشي از آن کنفرانس در من فروکش کرده بود             

و اين بار هم با     ! بـه او اطميـنان دادم که امسال قصد دارم مثل سال پيش نباشم             
 ولي فقط توانستم اين شوق و هيجان        .شـوق و هيجان بيشتري به خانه برگشتم       

 .را براي ده روز حفظ کنم و دوباره به وضعيت اول خودم برگشتم

» من بايد بيشتر به کيپرن وري بروم«بـراي حل اين مشکل با خودم گفتم،       
و سرانجام  .  دوباره در آن کنفرانس شرکت کنم      يتوانم سال شايد ب و بـه طريقـي      

 صـرفنظر کرده و در کالسهاي موقتي        از بخشـي از تعطـيالت مدرسـه اي خـود          
تابسـتاني در يکـي دو کنفرانس پايان هفته ثبت نام کردم و اين در حالي بود که                  
مـن هـنوز در جسـتجوي جائـي بـودم کـه بتوانم باطري روحاني خود را براي                   

ي سر مي کردم تا     تپس با همان باطري پرشده روحانيم مد      س. مدتـي شـارژ کـنم     
اين وضعيتي بود   !  و مي بايد آن را دوباره شارژ کنم        ايـنکه دوبـاره خالي مي شد      

 که چندين سال درگيرش بودم

هال و    منع برکت نه کيپرن وري     :بعـداً مـن بـه يک کشف ساده دست يافتم          
 کيپرن  راو نه د  . نـه کـنفرانس ها بودند، بلکه منبع برکت واقعي عيسي مسيح بود            

ذهبي، بلکه او در من بود و       هـال بود و نه کنفرانس ها و نه در گردهم آئي م             وري
 او، شفقت او، قدرت او، حکمت او و غناي او، همه براي من              ذخايررحمت هاي او،    

من به عنوان فرزند خدا اين امتياز را داشتم که بتوانم هر            . شدند» روز تازه «يک  
اي عيسي مسيح خداوند    «: خيزم با اطمينان بگويم    ميب بر ا از خو   كه روز تازه اي  
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از تو  . مي کنم براي اين منابع تازه اي که امروز برايم فراهم کرده اي            از تو تشکر    
متشـکرم براي آنچه که امروز براي من انجام داده اي و براي آنچه که ديروز به                 

ولي امروز يک روز تازه است و تو براي امروز چيزهاي تازه و نوي              . مـن دادي  
ز جديد و هر    چـه شـادي بخـش اسـت گـام نهـادن در هر رو              » .بـراي مـن داري    

مسـئوليت جديد و هر فرصت جديد، با اطمينان به اينکه هر چه را که براي همين                 
 درسـت هـم اکـنون در عيسـي مسـيح، در دسـترس من قرار                 ،لحظـه نـياز دارم    

چنانکه قّوت الهيه او همه چيزهائي را که براي حيات و دينداري الزم است              «:دارد
اخيراً در يک   ). ۳:۱دوم پطرس   (» ...بـه مـا عنايـت فـرموده اسـت، بـه معرفـت او              

گـردهم آئـي کـه مـنهم بـه عـنوان سـخنران در آن شـرکت داشتم، مردي با من          
او به من گفت که پانزده سال پيش، زماني که نوجواني بوده است،             . صحبت کرد 

وقتي که به . خـدا را واقعـاً مي شناخته و دوست داشته و او را تجربه کرده است          
 رفته رفته از آن وضعيت روحاني افول کرده است          ، سالگي رسيده است   ۲۰سن  

و بـه امـور ديگـري پرداخـته اسـت کـه خوب نبوده اند و طولي نکشيده است که            
شش ماه  . کامالً از مسيح فاصله گرفته است و به ندرت به او فکر مي کرده است              

قـبل از ايـنکه مـا يکديگر را مالقات کنيم، پسر عموي او در يک تصادف رانندگي          
ه شده و او در مراسم تدفين پسر عمويش به فکر افتاده است رابطه خود را                کشت

و ايـن کـاري بـود که انجام داد و اينک شش ماه بود که                .بـا مسـيح اصـالح کـند       
يم کرده بود، عضو يک کليساي معتبر شده بود و          ل مسيح تس  هزندگـي خـود را ب     

اّما، در آن «: پس به من گفتس. دداً شـروع بـه مطالعه کتاب مقدس کرده بود       جـ م
روزگـار جوانـي، چـنان رابطـه اي با خدا داشتم که هرگز تصور اينکه آن رابطه                  

مي دانستم که مرا    . او براي من واقعي بود    . گسسته شود در ذهنم خطور نمي کرد      
ولي از شش ماه پيش که  . دوسـت دارد و مـي دانسـتم کـه من او را دوست دارم              

ه ام آن تجربه و احساس نوجواني را        دوبـاره بـه سوي او برگشته ام، سعي کرد         
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وحي رمن هميشه از خدا درخواست مي کنم دوباره آن تجربه           . دوبـاره زنده کنم   
ي به درخواست من    عرا بـه مـن عطـا کـند، ولي چنين به نظر مي رسد که خدا وق                 

من از او پرسيدم آيا هرگز به اين فکر کرده است که شايد خدا مايل               » .نمي گذارد 
خدا، . خدا در حرکت است   . ه وضـعيت پانزده سال پيش برگرداند      نباشـد او را بـ     

من به آن مرد پيشنهاد . او خداي امروز است  . خـداي پانـزده سـال پـيش نيسـت         
تن به حالت پانزده سال پيش قطع کند و         شکـردم درخواسـت خـود را مبنـي برگ         

متشکرم عيسي مسيح خداوند، براي آنچه که       «بجـاي آن هـر روز به خدا بگويد          
آنچـه کـه در پانـزده سال پيش انجام دادي کار            . وز بـرايم تـدارک ديـده اي       امـر 

هائي داري و از تو      بزرگـي بـود، ولـي تو امروز زنده اي و امروز براي من نقشه              
 ».ميخواهم هر نيتي را که امروز براي من در نظر داري در من به کمال برساني

ر تجربه هاي   ما د ! اينسـت دلـيل تازگـي و مطابقـت پذيري زندگي مسيحي           
 رويا هاي کهنه شده خود، هر چند ارزشمند و اعجاب انگيز اگذشـته خـود و يـا ب    

بـوده انـد و خاطـره آنها هنوز زنده است، زندگي نمي کنيم، بلکه، خدائي داريم که                  
کسي که  » من بودم «نه  » من هستم «يعني  . نام او يّهوه است   ! تازه و شاداب است   

 ! مي کندجاودنگي را در زمان حال مديريت

نياز . خدا هر روزه مّن تازه را براي نياز روزانه بني اسرائيل فراهم مي کرد        
. فـرداي آنـان فقـط فـردا تأميـن مي شد و امروز احتياجي به توشة فردا نداشتند                  

» ّمن«اما من فکر مي کنم مفهوم واقعي        . درک ايـن مـورد بسيار الزم و مهم است         
 .چيزي فراتر از مورد فوق باشد

 
 مرده  اما،ارديند

گـرچه عيسـي مسيح خداوند خود را به مّن تعبير نمود، ولي مّن نتوانست               
 ، سالة آنان  هلدر طول کوچ بني اسرائيل و آوارگي چ       . بنـي اسرائيل را راضي کند     
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و گروه مختلف که در ميان       «.مـّن بزرگتريـن منبع نارضايتي و غرولند آنها بود         
کيست ”: سرائيل باز گريان شده گفتندايشـان بودند، شهوت پرست شدند، و بني ا      

ماهـي اي کـه در مصـر مفت مي خورديم و خيار و              ! کـه مـا را گوشـت بخورانـد        
خـربوزه و تـره و پـياز و سـير را بـياد مـي آوريم و االن جان ما خشک شده و                        

). ۶ ـ   ۴:۱۱اعداد  (» “!در نظر ما هيچ نمي آيد     ) که(چـيزي نيسـت غـير از ايـن مـّن            
احتماالً . مردم براي ايجاد يک تنوع غذائي اشاره مي کند        پس بـه تشريح تالش      سـ 

آن را در آسيا خرد مي کردند       «آنها مّن تازه را براي صبحانه صرف مي کردند و           
 ».هاون مي کوبيدند، و در ديگها ريخته، پخته، گرده ها از آن مي ساختند يا در

. ه کنند ممکـن بـود يک روز آنرا سرخ کنند، روز ديگر آن را کباب يا برشت               
بهر حال  . ا و يا انواع و اقسام نان شيريني ها را تهيه کنند           مربممکـن بـود از مـّن        

آنهـا مـي کوشـيدند مـّن را با انواع ادويه خوشمزه کنند وتغييراتي در آن بدهند،                  
چونکـه خـوراک آنـان همين بود، صبحانه، نهار، شام و بسکه مّن خورده بودند                

 !ا دست مي دادکه از خوردن آن حالت تهوع به آنه

ايـن وضعيت آزار دهنده بود، ولي اشکال اساسي پيدا کردن راه هاي ديگر            
تو ) خدا(و او   «: مّن واقعاً آنها را به ستوه آورده بود       .براي ايجاد تنوع در آن بود     

مّن چه نوع   ). ۳:۸تثبـيه   (» را ذلـيل و گرسـنه سـاخت و مـّن را بـه تـو خورانـيد                 
وردن آن موجـب مي شد که آنها ذليل و     ي بـود؟ مـّن چـيزي بـود کـه خـ            خوراكـ 

در اينجا شاهد   !  را مي خوردند، گرسنه تر مي شدند       هر بار که منّ   . گرسـنه شـوند   
چه شد که خدا به موسي فرمان       .  نمي کرد  سيرنعمتـي از خـدا هستيم که آنها را          

پـر کـن تـا در نسل هاي شما نگاه داشته            ) ّمـن (از آن   ) پـيمانه اي  (عومـري   «: داد
ن نـان را ببينند که در صحرا، وقتي که شما را از زمين مصر بيرون                شـود، تـا آ    

و آن  » ّمن«؟ آنها مطمئناً بزودي     )۳۲:۱۶خروج  (» آوردم، آن را به شما خورانيدم     
ي خدا هم مي توانست از نعمتي که به تّح! روزهـا را فـراموش مي کردند، چه بهتر     
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شايد الزم .  شرمنده باشدآنهـا داده بـود ولي تبديل به بالي جان آنان شده بود،            
! بود مقداري از آن را در موزه نگه دارند، تا خاطره آن روزهاي بد را حفظ کنند                

 قدس االقداس، جائي که خدا با مردمش         در ولي گذاشتن آن در مقابل تابوت عهد      
 ؟مي رسدن اندکي نامعقول به نظر ،مالقات مي کرد، و بعداً در خود تابوت عهد

 

 عسل و روغن

ن بخـش يعنـي در قـدس االقـداس بـايد چيزهاي مهمي باشد، و من                 در ايـ  
حـدس مـي زنم اينچنين هم بوده است من مطمئنم که بهترين مفسر کتاب مقدس،                

تفسـير کـتاب مقـدس از خودش بسيار معتبرتر از ساير تفاسير             . خـودش اسـت   
 تفسير  دوبـا توجه به ساير قسمت هاي کتاب مقدس          » ّمـن «در رابطـه بـا      . اسـت 

: به ما مي دهند   » مّن«وجـود دارد کـه کليدي مهم براي حل مفاهيم فراوان            جالـب   
خروج (» مـثل تخم گشنيز سفيد بود، و طعمش مثل قرصهاي عسلي          ) مـنّ (ن  آو  «

در آن زمان خدا    » .مزّه عسل را داشت   «.: ايـن يـک مـدرک اساسي است       ). ۳۱:۱۶
تة فروزان با   آنهـا را بـه کجـا مـي بـرد؟ بخاطـر داريـد که وقتي خدا در ميان بو                    

نزول کردم تا ايشان    «: موسي صحبت کرد، در مورد بني اسرائيل به او وعده داد          
را از دسـت مصـريان خالصـي دهـم، و ايشـان را از آن زميـن به زمين نيکو و                      

اينجا ). ۸:۳خروج  (» بـه زميني که به شير و شهد جاري است         وسـيع بـرآورم،     
 . شدندسرزميني بود که آنها مي بايد به آن وارد مي

از حوريـب بـه راه جبل سعير تا قادش برنيع           «:  آمـده اسـت    ۲:۱در تثنـيه    
 راه آنان بود، با اين وجود دو        هقـادش برنـيع در نيم     » .سـفر يـازده روزه اسـت      

 سال به طول انجاميد تا به کنعان        ۳۸سال طول کشيد تا بدانجا رسيدند و سپس         
 شما را از قادش برنيع      وقتي که خداوند  «: در کـتاب مقـدس مـي خوانيم       . رسـيدند 

فرسـتاده، گفـت بـرويد و در زميني که به شما دادم تصرف نمائيد، از قول يّهوه                
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). ۲۳:۹تثنيه  (» او ايمان نياورده، آواز او را نشنيديد       خداي خود عاصي شديد وبه    
از قـادش برنـيع که رد مي شدند، نزديک به سرزمين کنعان بودند، سرزميني که                

بعد بجاي اينکه وارد آن سرزمين شوند و ا بدانجا برساند خدا مي خواست آنها ر   
 سال آواره شدند و سفري که حداکثر دو     ۳۸در اثـر سـرپيچي از خداونـد، مدت          

 .يا سه هفته به طول مي انجاميد، چهل سال به درازا کشيد

من تازه کار . اخـيراً فرصـتي پيش آمد تا سفري در آن مسير داشته باشم    
ايراد  آمد تا براي     پيشکـرده بودم و بالفاصله فرصتي       خـود را در مصـر تمـام         
يم و  ستمن و يکي ديگر از دوستانم به اتوبوس نش        . موسـخنراني به اورشليم بر    

 بعد از ظهر به اورشليم ۵ صـبح قاهـره را تـرک کرده و در ساعت    ۷در سـاعت   
در واقع اين سفر    . رسـيديم، و ايـن شـامل يـک توقـف چهار ساعته در مرز بود               

ي که در بيشتر بخش هاي راه امکان سرعت زياد هم موجود نبود، از شش            جاده ا 
درست است که خدا    . فاصـله اي کمـتر از سـه هـزار مـايل           ! سـاعت بيشـتر نشـد     

بنـي اسـرائيل را از ايـن مسـير عـبور نـداد، و آنهـا را از سـرحدات مردم خشن                       
رآورد فلسـطين، عـبور داد، با اين وجود، آنطوريکه من سرعت متوسط آنها را ب              

 در هر روز بوده است و با هر ميزاني که بخواهيم آن              يارد ٢٦کـرده ام، احتماالً     
 .را بسنجيم، سرعت زيادي نبوده است

عبور از . هدفـي کـه خـدا بـراي آنهـا داشت، تنها رهائي آنها از مصر نبود           
گرچه اين واقعه   . دريـاي سـرخ بـراي رهائـي هـدف اصـلي خدا براي آنان نبود               

عيد «نام   ري مهـم بـود کـه خاطره آن تاکنون در مراسمي به            قـد  بـه خـود    بـه دخو
. هدف به اي براي رسيدن   وسيله. حفظ شده است، ولي تنها يك وسيله بود       » فصح

 کنعان  وارد آوردن بني اسرائيل از مصر، اين بود که آنها را            بيروننيـت خـدا از      
 تو را   تا. .....بيرون آورد   تـو را بـه حضـرت خـود با قّوت عظيم از مصر               «: کـند 

). ۳۸ ـ   ۳۷:۴تثنيه  (» زمين ايشان را براي مالکيت به تو بدهد       ) وارد کند  (درآورده
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من يّهوه  «:  آنها بود  وارد کردن  آنها فراهم نمودن امکان      بيرون آوردن هـدف از    
خـداي شـما هسـتم که شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا زمين کنعان را به        

 ).۳۸:۲۵يان الو(» شما دهم و خداي شما باشم

ايـنک بنـي اسـرائيل از مصر خارج شده اند، ولي هنوز به کنعان سرزميني            
در اين  . که عسل و شير در آن جاري است و مقصد نهائي آنان است نرسيده اند              

ا در بـيابان خـوش گذراني کنند و راحت و           هـ دورة آوارگـي خـدا نمـي خواهـد آن         
، يعني طعم   »طعم عسل دارد   «آسـوده باشـند، بنابرايـن غذائي به آنها مي دهد که           

قبل از اينکه به کشف     . يـک غـذاي واقعـي را مـي دهـد، اّمـا خودش واقعي نيست               
بـپردازيم، اجـازه دهيد به مورد ديگري اشاره کنم که زياد            » ّمـن «مفاهـيم ديگـر     

آمده است که رنگ مّن سفيد بوده است        . پيچيده نيست ولي براي من جالب است      
خروج (» مـثل شـبنم گرداگرد اردو نشست      « کـه    و چـيزي بـود    ). ۳۱:۱۶خـروج   (

و چـون شـبنمي که نشسته بود برخاست، اينک بر روي صحرا چيزي              «). ۱۳:۱۶
ظهور اوليه شبنم   ). ۱۴:۱۶خروج  (» دقـيق، مـدور و خـرد مـثل ژاله بر زمين بود            

هر روز که شکوفه ها     . بـود و بعـداً شبيه ژاله مي شد        » اردبـ آ«و  » سـفيد «چـيزي   
ي اسـرائيل بدنـبال توشة تازه خدا به صحرا مي رفتند و آنها را   مـي شـکفتند و بنـ      

اگر اينچنين بوده .  برايشان تداعي مي کرد را مـي چـيدند، مطمئـناً شـکل آنها شير         
 بوده است و مزاه اي شبيه       شيرشـود گفـت کـه مـّن چيزي شبيه           بباشـد، شـايد     

مثل .... زک  ورقه اي نا  «مّن  . داشته است، ولي نه شير بوده است و نه عسل         عسل  
بوده است و نمي توانسته است که منبع        ) ۳۱ و   ۱۴:۱۶تعبـيري از خـروج      (» ويفـر 

آيا شما دوست داريد که يک ويفر نازک را سه ! کننده باشدكافـي و سـير   غذائـي   
 !با خوردن آن چاق نخواهيد شدباشيد بار در روز ميل کنيد؟ مطمئن 

ت، ولي در اهميت    وت اس متفاتوصيف ديگري از مّن موجود است که کمي         
»  بود روغنيطعـم آن مـثل طعم قرص هاي         «:  تعـريف اول يکسـان اسـت       شـيد با
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مثالً وقتي که داود    . روغن در کتاب مقدس نشانة روح القدس است       ). ۸:۱۱اعـداد   (
سموئيل حقّه روغن را    «: هين شد دبـه عـنوان پادشـاه اسرائيل توسط سموئيل ت         

مســح نمــود و از آن روز بــبعد روح را در مــيان بــرادرانش ) داود(گرفــته، و او 
هين با روغن نشانه اي از      دت). ۱۳:۱۶اول سموئيل   (» تولي شد سخداوند بر داود م   

آمـدن روح القـدس بـه داود و تجهـيز او بـراي مأموريـت جديدي بود که خدا به                     
 .بودعنوان پادشاه اسرائيل به او داده 

 بني اسرائيل   ّمـن تـازه در هـر روز بـا رنگ سفيدش و مزّه شيرينش براي               
طعم «نشـانة سـرزميني بـود کـه در آن شير و عسل جاري بود و در عين حال                    

 تداعي  ،ر روح القدس را در قالب کسي که آنها مي پروراند          و حض ،»روغـن زيـتون   
 سالهاي دراز آوارگي    طولافرماني مستمر بني اسرائيل در      نمـي کـرد و علـيرغم        

سالهاي . لقدس در ميان آنان بود    مـّن به عنوان نشانه اي مستمر از حضور روح ا          
و روح نيکوي خود را به جهت تعليم ايشان دادي          «: بعـد نحمياءنبي چنين نوشت    

و مـّن خويـش را از دهـان ايشـان بازنداشـتي و آب بـراي تشـنگي ايشان عطاء               
). ۲۱ ـ ۲۰:۹نحمياء  (»فـرمودي و ايشـان را در بـيابان چهـل سال پرورش دادي       

 گرچه مّن حاوي .راضي نگهداشتن آنان نيست ولـي پـرورش کـردن بـه مفهـوم           
 نمي کرد و شکايت     سيرام جزئـيات نقشه خدا براي مردمش بود، ولي آنها را            تمـ 

آنـان همچـنان ادامـه داشت و به گذشته مي انديشيدندو و آرزو داشتند به مصر                 
 .برگردند

متأســفانه ممکــن اســت وضــعيت فــوق تصــوير درســتي از بســياري از   
 صليب آمده و بخشش     پيش از آنهـا بپرسـيد کـه آيـا بـه             اگـر . مسـيحيان باشـد   

پاسخ گـناهان خـود را در خـون عيسي مسيح يافته اند، آنها به شما پاسخ مثبت              
اگـر از آنها بپرسيد که آيا تولد تازه از روح القدس را يافته اند، آنها با                 . مـي دهـند   

سيح در آنها   اگـر از آنهـا بپرسيد که آيا اينک عيسي م          ! بلـه : اطميـنان مـي گويـند     
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: روح القدس است، آنها خواهند گفت    » هيکل«نشان  بدزيسـت مـي کـند و ايـنکه آيا           
ولـي اگـر از آنهـا بپرسـيد کـه آيا احساس رضايت مي کنند، سر خود را با                    ! بلـه 

 آنهـا راضـي نيستند، آنها احساس خستگي مي کنند،        !شـرمندگي تکـان مـي دهـند       
نند و وقتي در خلوت خود احسـاس درماندگـي مـي کنـند، احسـاس پوچـي مـي ک              

 مردد هستند    و ي هستند که پشت سر نهاده اند      »مصر«نشسـته انـد، در آرزوي       
 .ي آرزوي برگشتن را در سر مي پرورانندتّحکه آيا بازگردند و 

 

 ر شده، اما تهيُمه

اگـر ايـن حالـت در مـورد شما مصداق پيدا مي کند، بگذاريد به شما بگويم          
در آن لحظه اي که به سوي خدا بازگشته ايد و توبه            . چه بر شما واقع خواهد شد     

کـرده و ايمــان آورده ايــد، گــناهان شـما بخشــيده شــده اســت، و روح القــدس را   
: سس اعالم نمود  فپطرس به مسيحيان ا   . يافته ايد و وارث حيات جاوداني شده ايد       

ي وي شما نيز چون کالم راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيديد، در   وو در «
انه عکه بي ). مهر شديد ( ايمـان آورديد، از روح قدوس و عده مختوم شديد            چـون 

سيان افس(» ل او ستوده شود   الداي آن ملک خاص او تا ج      فميراث ما است براي     
 که به عيسي مسيح ايمان آورده و        كسيايـن واقعيـت در مـورد هر         ). ۱۴ ـ   ۱۳:۱

لقدس که حضور او آنها توسط روح ا. تولـد تـازه يافـته است مصداق پيدا مي کند         
 . ايمانداران نشانه مسيحي بودن آنان است، براي هميشه مهر شده اندرد

آمدن روح القدس در    .  پايان داستان نيست   » روح القدس شدن   جايگاه«ولـي   
. و هم چنين آغاز مرحله رشد و کشف است        » بيعانة ميراث ما  «ما فقط به منظور     

ا خداي خداوند ما عيسي مسيح   ت«: سس مي گويد  فپطـرس در ادامه به مسيحيان ا      
کـه پـدر ذوالجـالل اسـت، روح حکمـت و کشف را در معرفت خود به شما عطا                    

 ).۱۷:۱افسسيان (» فرمايد



٤٩ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 اصـلي شناخت عيسي مسيح در مکاشفة روح القدس به ما مي باشد        كـانون 
 مراحل اکتشاف از    ،کـه او کـي بـود و چرا ما نيازمند او هستيم، و در اولين گام                

پس بـه افسسيان    سـ پطـرس   .  حقيقـت آغـاز و ادامـه خواهـد يافـت           ژرفـاي ايـن   
کـه بسبب دولت جالل خود به شما عطا کند که در انسانيت باطني              «: مـي نويسـد   

نقــش روح القــدس ). ۱۶:۳افسســيان (» خــود از روح او بــه قــّوت زورآور شــويد
اين يک  . مـودن و کشـف تدريجـي طول و عرض و ژرفاي حقيقت است             نتقويـت   

خي نيست، بلکه يک تخصيص دادن هميشگي است که رشد مي کند و            تجـربة تاري  
پس پطرس براي همان مردمي که بوسيله روح مهر شده اند           سـ . عمـيق مـي شـود     

توانند در کشفيات خود از عيسي مسيح       بدعـا مـي کـند کـه بـه کمـک روح القدس               
از روح پر   «: افـزوده شـوند، و قـّوت و قـدرت را در روح بيابـند و حکـم مـي کند                    

س به  فسپطرس با ابراز شادماني از نجات مسيحيان ا       ). ۱۸:۵افسسيان  (» يدشـو 
 نه برکات جسماني    ، برکات خيلي بيشتر است     ـ آنهـا مي گويد که اين کافي نيست       

که ما را مبارک ساخت بر   ... مبارک باد خدا    «: بلکـه بـرکات روحانـي، و مي گويد        
خارج ). ۳:۱افسسيان  (» هر برکات روحاني در جايهاي آسماني در عيسي مسيح        

 اما ممکن است . خـدا چيزي نمي دهد، چون چيزي وجود ندارد        ،از عيسـي مسـيح    
اما ممکن  ! مـن حضـور او را داشـته باشم، در حاليکه از قدرت او اندکي مي دانم                

 .است من بوسيله روح القدس مهر شده باشم ولي از روح او پر نشده باشم

 

 بيرون آورد، تا وارد کند

خروج آنها از مصر تنها     . اي اسرائيل، رهائي آنها از مصر نبود      نيت خدا بر  
. ت خدا آوردن بني اسرائيل به کنعان بود       نّي. ي بود براي يک اقدام بزرگتر     ا مقدمـه 

ـ  ت واالتري  خدا نيّ . ت خـدا بـراي شـما رهائـي از گناه و پي آمدهاي آن نيست               نّي
، تا روح القدوس بـراي شـما دارد، او مـي خواهـد شـما را در شـرايطي قرار دهد        



٥٠ نده در مسيحز  

خدا بني اسرائيل را در     . بـتواند در شـما شخصـيت عيسـي مسـيح را متجلي کند             
قرار  نکرد، زيرا    سيراببـيابان بـا مّن زنده نگه داشت ولي هيچگاه با مّن آنها را               

خدا شما را با حضور روح القدس       . ندنيببآنهـا در کـنعان رنـگ آسودگي را          بـود   
منيت ما تضمين شده است، ولي او شما را با پري           خود نگه مي دارد، زيرا در او ا       

ما از گناهان رهائي يافته ايم، نه بخاطر اينکه به          . کامل روح خود، راضي نمي کند     
حبت مسيح که   م به   ]شويم[عارف  «بهشـت بـرويم بلکه تا امکان اين را بيابيم تا            

 ).۱۹:۳افسسيان (»  تا تمامي خدا]شويم[ت است تا پر عرففوق از م

ر چـون مسـيح رفتار کنيم و از روح او پر شويم، اين امکان براي                پـس اگـ   
خـدا بـه وجود مي آيد که ذات مسيح را در ما بنا کند و اهداف مسيح را از طريق                 

مادام که من و شما همراه با خدا گام برنداريم و کامالً تسليم او . مـا تکمـيل کـند    
هرگز در  .  است بديهييم،  نشـويم و ارادة او را اطاعت نکنيم و از روح او پر نشو             

. هميشـه ناراضـي و ناراحت خواهيم بود       . عيسـي مسـيح راضـي نخواهـيم شـد         
. اينست که روح القدس ممکن است شخصيتي کامالً ناراحت در زندگي شما باشد            

اگـر شـما خوانده شده ايد، خدا در شما هست و نمي توانيد عقب گرد کنيد چونکه                  
در عوض ممکن   » ).رستگاري(دا  فراي  ب... از روح قـدوس وعـده مخـتوم شـديد         «

نهايت تالش خود   . اسـت شما محزون شويد روح القدوس را نيز محزون سازيد          
را مـي کنيد تا روح در شما کار کند ولي هر روز حسرت عسل را بر لبان خود و                    
حسـرت روغـن را در دلهاي خود داريد و در حاليکه روح القدس شهادت مي دهد                 

از دو راه خارج    . وز هـم عميقاً ناراضي خواهيد بود      کـه فـرزند خـدا هسـتيد، هـن         
، يا از   دنيسـت يـا در اوج ناامـيدي و بيچارگـي در آرزوي پـر شـدن از او هستي                   

 .حضـور او در زندگي خودتان بيزاري مي جوئيد و در مقابل او مقاومت مي کنيد               
، مردي  اولي. دو نفـر را مـي شناسـم که اين مورد را بخوبي برايم روشن کردند               

 سـالگي مسـيحي شد و سال بعد يا دو سال بعد به زندگي               ۲۰ در سـن      كـه  دبـو 



٥١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 قديم، عادات قديم،    روشاو مـي گويـد که چقدر برگشت به          . کهـنة خـود برگشـت     
قبل از ايکه مسيحي شود، هر      . گناهان قديم، با تجربة اخيرش متفاوت بوده است       

ا برايش لذت   داشت انجام مي داد، ولي اينک انجام آن کاره         ميکـاري کـه دوست      
بخش نبود، او هر روز صبح که از خواب بلند مي شد و هر شب که به رختخواب                  

 مزه عسل و روغن در قلب او نشانه اين بود که او فرزند خدا               ،مي رفت تا بخوابد   
اين نقش بهانه جوي .  رضايت کند  حسـاس بـود و نمـي توانسـت سـواي مسـيح ا           

نکه او يک مسيحي ناب بود و در روح القـدس بـراي او نشـانه اي بـود مبنـي بر اي      
کس . و رضايت کامل را بدست آورد      نتـيجه او دوبـاره به سوي مسيح برگشت        

او بسيار مشتاق و متعهد بود      . ديگـري را مـي شناسم که يک مسيحي واقعي بود          
و وقت خود را اختصاص به خدمت مسيح داده بود و هر ماه در سفرهاي کوتاه                

 بعد از خدا روي برگردانيد و اينک سالها         ولـي مدتي  . بشـارتي شـرکت مـي کـرد       
جالب اين است که او گرچه به شما مي گويد که خود را . اسـت که مسيحي نيست   

ي براي  ديگر اسـت و تعابـير ارزشمند  غورراضـي کـرده اسـت کـه مسـيحيت د         
 وجـود دارد، ولـي بيشـتر وقـت خود را صرف حمله به مسيحيت و زير               زندگـي 

ي تا اين اندازه پيش رفته است که در رسالة          تّح سـؤال بـردن انجـيل مـي نمـايد،         
چرا؟ زيرا هر روز طعم عسل      .  کرده است  حملهدکـتراي خود به حقيقت مسحيت       

شـهادت روح القدس در قلب او زنده است و او تمام سعي خود را به                و  و روغـن    
ولي هرگز موفق نخواهد شد و      . کـار مـي بـرد کـه ايـن شـهادت را کـم رنگ کند                

حضور مّن در   . ي اينکه به سوي خدابرگردد، در مقابل او مي ايستد         بنابرايـن بجا  
 نشانه اين حقيقت بود که خدا هرگز و هيچ گاه مردم خود             بامدادصـحرا در هـر      

ايمان  اگر بي «: را رهـا نمي کند، او عهد بسته است و عهد خود را هرگز نمي شکند               
). ۱۳:۲تيموتاوسدوم  (» دشويم، او امين مي ماند زيرا خود را انکار نمي تواند نمو           

 داشت، همانا بني اسرائيل     آنها را اگـر قومي بود که خدا دليلي براي قطع رابطه با            
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آنهـا در حين عبور از درياي سرخ شاهد اعجاز خدا بودند، با اين وجود               . نـد بود
مشـتاق برگشـتن بـه مصـر و غالمـي بودنـد، آنهـا شـکايت کردند، بر عليه خدا                     

کردند و هر گناهي را که شما تصور کنيد، مرتکب          شـورش کـردند، بـت پرستي        
 .شدند

احـتماالً اوقاتـي پـيش مي آمده است که موسي دچار يأس و نااميدي شده                
 خدا آنها را ترک کرده بود، با       شايد. داسـت کـه مـبادا خدا آنها را ترک گفته باش           

ايـن وجـود بـا هـر طلوع خورشيد موسي زمين را بررسي مي کرد و در آن مّن                    
خـدا آنهـا را فـراموش نکـرده بود، گرچه آنها مدتها بود خدا را               .  مـي يافـت    تـازه 

 را براي آنها تدارک مي ديد و        وداو هنوز نشانه و گواهي خ     . فراموش کرده بودند  
 طعم عسل،طعم روغن، و او هرگز اجازه نداد که           ـ ايـن مهـر عهـد او با آنان بود         

 شـما شـروع کرده است       اگـر خـدا کـاري را در زندگـي         . آنهـا از او جـدا شـوند       
 او هيچگاه هدف و نقشه خود را متوقف نمي کند، تا             كه مـي توانـيد مطمئـن باشيد      

ولي او شما را وادار نمي کند، دست شما را نمي بنددو اسلحه اي              . به کمال برساند  
 .انتخاب با شما است. بر روي سينه شما نمي گذارد

ر صحرا بميريد، هر    اگـر دوسـت داريـد مانـند اکثريـت قوم بني اسرائيل د             
 هاي خودتان   قلببـامداد از هـر روز تـازه اي در مقـابل شـهادت روح القـدس در                   

 !مقاومت کنيد

 

 فقط يک راه حل

 نوشتنخالصي از مّن    . تنها يک راه حل براي خالصي از مّن وجود داشت         
راه حل خيلي ساده    . يـک کتاب آشپزي جديد و ادويه زدن به مّن بيات شده نبود            

و در فرداي بعد از     «.  به کنعان، عبور از رود اردن، عيد فصح اسرائيل         ورود: بود
فصـح در همان روز، از حاصل کهنه زمين، نازک هاي فطير و خوشه هاي برشته              



٥٣ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

خوردنـد و در فـرداي آن روزي که از حاصل زمين خوردند، مّن موقوف شد و                 
ــنعا     ــن ک ــال از محصــول زمي ــتند و در آن س ــّن نداش ــر م ــرائيل ديگ ــي اس ن بن

اينک آنها از منبع غني خداوند که هميشه براي      ). ۱۲ ـ   ۱۱:۵يوشع  (» مـي خوردنـد   
چرا . آنهـا در نظـر داشت تغذيه مي کردند و اين تنها راه رفع نارضايتي آنها بود                

بني اسرائيل زودتر از اين وارد کنعان نشدند؟ چرا عمر يک نسل از قوم اسرائيل               
بجز دو نفر، هر کسي که باالي بيست سال         در بيابان تلف شد؟ زيرا مي دانيد که         

تمام آن نسل در    . عمـر داشـت و مصر را ترک کرده بود، هرگز به کنعان نرسيد             
 غنايچـرا بسـياري از مسيحيان ناراضي هستند، در حاليکه در            . صـحرا مـردند   

روحانـي زيست مي کنند ولي هنوز به آنجائيکه خدا برايشان در نظر گرفته است               
پاســخ ايــن دو ســؤال يکــي اســت و مــا در بخــش بعــد بــه آن وارد نشــده انــد؟ 

 .مي پردازيم
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٤ 
 نبود ايمان

يــك كليســاي . نــرخ مــردودي در بســياري از كليســاها خيلــي بــاال اســت
 سال تمام برنامه هايش را متمركز به امور         ۲۰روسـتائي را سـراغ دارم كـه طي          

 اقرار ايمان كرده  بيشتر اين جوانان در طي دورة آموزش        . جوانـان كـرده اسـت     
 ، با اين وجود تا آنجا كه من مي دانم، هيچكدام از آنها در طراوت، شادابي               بودنـد 

يكي . مسيح نشدند » هيكل« مسـيحي رشد نكردند و عضو مفيدي براي          س تقـد  و
 سالگي  ۱۸اكـثر جوانان قبل از رسيدن به        «: از رهـبران آن كليسـا بـه مـن گفـت           

 تقاضـا كـرد اگـر فرصـت كـنم ضمن            سـپس از مـن    » .كليسـا را تـرك مـي كنـند        
مسـافرت هـايم سـري هـم به آنجا بزنم، شايد با يك طرح و برنامه جديد تحولي                   

من منظور او را    . ايجـاد شـود و بتوانـيم عالقه جوانان را به مسيحيت حفظ كنيم             
تي رهبران نمي توانند جوانان ّحفهمـيدم، ولي در حقيقت برنامه ها، فعاليت ها، و يا        

 مستلزم  لي تحقق آن هدف   البـته همـة آنها اهميت خود را دارند و         . درا نگـه دارنـ    
اما بحث بر سر حفظ جوانان بر آن بنيادها،         . تفكـر دقـيق و بـرنامه ريـزي اسـت          

مّن كسل كننده، تكراري    ! مانـند بحث بر سر راه هاي پختن و عرضه مّن مي باشد            
ما . ي كند  راض  و ريو يكنواخـت اسـت؛ مـّن خـود بـه خـود نمي تواند كسي را س                 

مي كوشيم كه بتوانيم حداقل اين شكنجه طوالني مّن خوردن را با كشف راه هاي               
بخاطر داريد كه   . جديـد براي ايجاد تنوع در آن و جذاب نمودن آن، تخفيف دهيم            
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 و آن ورود به شتدر فصـل پيش گفتيم تنها يك راه براي رهائي از مّن وجود دا           
 و در آن    ندبني اسرائيل ديگر مّن نداشت    مـّن موقوف شد و      «، جائـيكه    بـود كـنعان   

تنها راه رهائي از    ). ۱۲:۵ عيوش(» سـال از محصـوالت زميـن كـنعان مي خوردند          
 برقراري ارتباط كامل خوني با خدا است كه از طريق مرگ            ،كننده مسيحيت كسل 

رت نصــوفقــط در آ. و رســتاخيز عيســي مســيح امكــان آن فــراهم شــده اســت 
باشيم و فقط در آنصورت مسيحيت هيجان انگيز        مـي توانـيم راضـي و خوشنود         

 .خواهد بود

چرا بني اسرائيل   : مـا در بخـش پايانـي فصـل قـبل يك سؤال مطرح كرديم              
زودتـر از ايـن وارد كـنعان نشـدند؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـه تشريح عللي                       

ري كه خدا در پسرش عيسي مسيح       مي پردازيم كه چرا مسيحيان به آن مرحله پُ        
 ند؟رستدارك ديده است نمي براي آنها 

: خوانيم در كـتاب اعـداد مي     . دلـيل اول تـرس اسـت      . دو دلـيل وجـود دارد     
اسرائيل دادم، جاسوسي كنند، يك      كسـان  بفرسـت تا زمين كنعان را كه به بني           «

 ).٢:١٣(نفر از هر سبط 

اسرائيل فرستاده شدند تا به      بنابرايـن دوازده رهـبر، از دوازده قبـيله بني         
آنها مأموريت يافته كه قبايل     . هاي سرزمين كنعان بپردازند    م قسمت كـاوش تمـا   

هاي غذائي و نباتي آن ديار را بررسي         ساكني در كنعان، خاك كنعان و فرآورده      
نزد «آنها روانه شدند و ماموريت خود را انجام دادند و سپس روز بعد و               . كنـند 

به زميني كه   «: فتندبرشگتند و گ  » اسرائيل موسـي و هارون و تمامي جماعت بني       
اش  و ميوه! مـا را فرسـتادي رفتـيم، و به درستي كه به شير و شهد جاري است         

. گويند كامالً حق با خدا و موسي بود        به كالمي ديگر آنها مي    ). ٢٧:١٣(» اين است 
سـرزمين كـنعان بسيار غني بود و در آن عسل و شير جاري بود و براي اثبات                  

 .اي انگور با خود آورده بودند ر و خوشهاين ادعا مقداري انار و انجي
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متاسفيم كه شما را با     ... اما«: سپس گفتند . هاي خدا درست بود    بلـه، وعـده   
 ]كنعان[مردماني كه در زمين     «: و ادامه دادند  » كنـيم  ايـن اخـبار بـد دلسـرد مـي         

دار و بسيار عظيم، و بني عناق را نيز          سـاكنند زور آوردنـد و شهرهايش حصار       
ديم و عمالقه در زمين جنوب ساكنند و ِحقّيان و يبوسيان و اموريان             در آنجـا دي   

ما ... در كوهسـتان سـكونت دارنـد و كنعانيان نزد دريا و بر كنارة ارون ساكنند               
زميني كه  ... ترند توانـيم بـا ايـن فرم مقابله نمائيم، زيرا كه ايشان از ما قوي               نمـي 

» خورد ان خود را مي   بـراي جاسوسـي از آن گذشـتيم، زمينـي اسـت كـه سـاكن               
درسـت است كه آن ديار پر از عسل و شير است ولي در              «). ٣٢-٢٨: ١٣اعـداد   (

باشد، بريا غلبه بر آن ديار جنگيدن با آن دشمنان           ضـمن پـر از دشـمن هـم مـي          
نظير آنها  . ولي راه حل چه بود    . گفتند آنها كامالً درست مي   » .اجتناب ناپذير است  

: آنها با هم جمع شده و مشورت كردند       . ه قرار بود  بهتريـن راه گريـز از آن مهلك       
البته در جهان   ). ٤:١٤اعداد  (» سرداري براي خود مقرر كرده به مصر برگرديم       «

كاليب قوم را پيش موسي خاموش ساخته       «:  رئـيس قبـيله دو نفر بودند       ١٢ايـن   
توانيم به آن غالب     الفـور برديم و آن را در تصرف آريم، زيرا كه مي            فـي «: گفـت 

 شعار يا مرگ يا     –پيشنهاد كاليب حاكي از تكروي نبود       ). ٣٠:١٣اعداد  (“» شـويم 
هاي خدا   ناپذيـري بود كه به وعده      پـيروزي نـبود، بلكـه ناشـي از اطميـنان خلـل            

. داشت كه به آنها اطمينان داده بود، سرزمين كنعان را به آنها تسليم خواهد كرد           
اگر خداوند  «: چون قول خدا بود   وعـده از نظـر كاليب و يوشيع محقق شده بود،            

ساير . از مـا راضـي اسـت، ما را به اين زمين آورده، آن را به ما خواهد بخشيد                  
٨-٩: ١٤(» ايشان از ايشان گذشته است، و خداوند با ما است، از ايشان مترسيد            

.( 

اي ناشي   واكنش آن ده نفر ديگر ريشه در ترس داشت، ترسي كه از ناحيه            
تر از توانائي و  شدند كه بزرگتر و قوي     موانعي روبرو مي  شـد آنگـاه كـه بـا          مـي 
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 .قابليت آنان بود

 
 جشن و جنگ

پـيروزي و آسـايش نـبايد بـا هـم اشـتباه شده و يا مترادف يكديگر تلقي                   
گفتـن ايـنكه خـدا به ما پيروزي مي دهد بدين معني نيست كه ديگر جنگ                 . شـوند 

يروزي خود شك كنيم و يا      دعوت به جنگ بدين مفهوم نيست كه در پ        . نمـي كنيم  
. پيروزي از آن خدا و جنگ از آن ما است          - .متوسـل به توانائي هاي خود شويم      

مـن تركيـب پـيروزي و جـنگ را در معروف ترين و احتماالً دوست داشتني ترين                
سفره اي براي من به     «:  ، بسيار دوست دارم    ۲۳ مزموربخـش كتاب مقدس يعني      

دو موضوع در اين آيه وجود دارد ـ        ). ۵ آيـه (»  مـي گسـتراني    محضـور دشـمنان   
 بيانگرو اين يعني جشن و      » سـفره اي بـراي مـن مي گستراني        «جشـن و جـنگ ـ       

ما آن را تدارك    . ما آن را بدست نمي آوريم     . آنچـه هسـت كـه ما بدان نياز داريم         
اين سفره توسط خدا آماده و مهيا شده است و          . نمي بينيم، و براي آن نمي جنگيم      

در «:  اين جشن كجاست؟ جواب اينست     كانولي م .  ما داده شده است    رايگـان بـه   
اگر مي خواهيم كه از     . در گرماگرم نبردي تن به تن با دشمن       » .حضـور دشمنانم  

اگر از جنگ دوري كنيم، از      . اين خوان بهره مند شويم مي بايد به جنگ ادامه دهيم          
 كنعان گفتند   موردهـر آنچـه كه آن ده جاسوس در          . آن سـفره دوري كـرده ايـم       

هـر نتيجه اي در مورد رفتن به كنعان و حدود آن و امكان تسخير               . درسـت بـود   
هيچگاه نبايد قدرت دشمن را ناچيز شمرد       . آن بدسـت آورده بودند، درست بود      

و از درنـده خوئي او غافل ماند، ولي اين موجب نخواهد شد كه ما وظيفه خود را                  
 ما  هزيرا ك «: يح خداوند حساب نكنيم   انجـام ندهيم و بر روي پيروزي عيسي مس        

را كشتي گرفتن با خون و جسم نيست بلكه با رياست ها و قدرت ها و جهانداران                 
لهذا اسلحه تام   . ايـن ظلمـت و بـا فوجهـاي روحاني شرارت در جايهاي آسماني             
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خـدا را بـر داريـد تـا بتوانـيد در روز شـرير مقاومـت كنيد و همة كارها را بجا                       
. جنگ واقعي است و دشمن شناخته شده). ۱۳ـ۱۲:۶افسسـيان    (»آورده بايسـتيد  

لحظاتي بوده اند كه من انديشيده ام كه اگر هر چه بيشتر در مسيحيت رشد كنيم،                
ت كهنه ما   طبيعآسودگي وسوسه ما است،     . كارهـا بـراي مـا سـاده تـر مـي شود            

اي براي  ولي اينك فراگرفته ام كه بطور كلي هيچ زمينه          . آلوده باشد دوسـت دارد    
هر چه كه   . عكـس آن بيشـتر بـه حقيقـت نزديك است          . آن ديدگـاه وجـود نـدارد      

بيشـتر در مسيحيت رشد كنيم، شيطان را بيشتر بي قرار مي كنيم و صحنه جنگ                
 ١تمن هرگز ديداري را كه باتفاق همسرم با دكتر آلن ردپَ          . را گـرم نگه مي داريم     

او به خاطر خدمتش    . هم كرد  داشتم، فراموش نخوا   ۱۹۸۹ش در سال    گرمقبل از   
. ده مسيح به هزاران نفر، بسيار مشهور بود       مژ مسـيحيت و رسانيدن      در دنـياي  

محكوم به زندگي در نيمـي از بـدن او در پـي دو سـكته مغـزي فلـج شده بود و        
 در آن ديـداري كه با او      .مانـندش شـده بـود     روي ويلچـر در اطـاق بيمارسـتان         

ك دارد  نايه  حاني خود با چنين فشاري ك     داشـتيم بـه مـا گفت هرگز در جنگ رو          
شايد شما فكر كنيد كه  «: در ايـن وضـعيت تحمـل مـي كـند، مواجـه نشـده اسـت                

من به او يادآوري كردم » .شـيطان از مـرد پـيري مـثل مـن دست برداشته است          
اينك در  . كندشـايد شـيطان مقـداري خـرده حسـاب قديمي دارد كه بايد تسويه                

 كه بعد از ده ها سال خدمت موثر در اقصي نقاط            ايـنجا مـرد پـيري را مـي ديـدم          
به سختي ها و فشارهائي كه        از جـنگ عقـب نشـيني نكـرده بـود و نسبت             ،جهـان 

اكـنون تحمـل مـي كـرد آگاهي بيشتري پيدا كرده بود و به مشكالت شيطان فكر                  
: ولـي مـي خواهـم در مورد دكتر آلن ردپت چيز ديگري به شما بگويم               . مـي كـرد   

 بهره مند شده باشد، ولي شايد جشنكه به اندازه او از اين كمـتر كسي هست    
 .كمتر كسي باشد كه نبردي را كه او تجربه كرد، تجربه كرده باشد

                                                           
1. Alan Redpath 
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 شكست آخرين دشمن

ار داده خط رسول كه در مورد واقعيت جنگ و نياز به مسلح شدن ا            سپولـ 
پايهاي خود  زيرا مادامي كه همة دشمنان را زير        «: است، هم چنين به ما مي گويد      

ت است زيرا و دشمن آخر كه نابود مي شود، م.هد، مـي بـايد او سـلطنت بنمايد       ننـ 
محتواي ). ۲۷ ـ ۲۵ :١۵ اول قرنتيان (» همـه چـيز را زيـر پايهاي وي انداخته است          

 رسـتاخيز عيسـي مسـيح از مردگان است كه در اين             ،ايـن گفـته پولـس رسـول       
با شكست آخرين دشمن    را شكسـت مـي دهد، و        » آخريـن دشـمن   «رسـتاخيز او    

اين يك واقعيتي است كه انجام شده       . تمـام دشـمنان خـود را شكست داده است         
مانند شير غران گردش مي كند و       «ولـي جـنگ هـنوز ادامـه دارد، دشـمن            . اسـت 

، چونكه هنوز قوي است و تا آخرين    )۸:۵اول پطرس   (» كسـي را مي طلبد تا ببلعد      
معموالً دشمن بيشتر   !  اينرا مي داند   نفس مي جنگد، گر چه شكست خورده است و        
 وقتي كه يوشع جانشين موسي و       .از مردم خدا نسبت به پيروزي خدا آگاه است        

وس را براي بررسي موقعيت شهر اريحا بدانجا        اسرهبر قوم اسرائيل شد، دو ج     
ن عبور كرده بودند و اولين مانع بر سر راه آنها           دم تـازه از رود ار     وقـ . فرسـتاد 

جاسوسان با يك زن فاحشه بنام راحاب       . ر حصاردار اريحا بود   بـه كـنعان، شه    
در اريحـا طـرح دوسـتي ريختـند و بـا وعـده اينكه وقتي اسرائيل شهر اريحا را                    

آن زن . تســخير كــند، از او محافظــت خواهــد شــد، همكــاري او را جلــب كــردند
آن شب قبل از    . جاسوسـان بـه خانـه خـود بـرد و روي ديوار شهر مخفي كرد               

 :جاسوسان بخوابند، آن زن با آنها صحبت كرد و گفتاينكه 

شما داده، و ترس شما بر ما مستولي  دانـم كـه َيُهـَوه ايـن زمين را به       مـي «
ايم كه   زيرا شنيده . اند سبب شما گداخته شده    شـده است، و تمام ساكنان زمين به       

خداونـد چگونـه آب دريـاي قلزم را پيش روي شما خشكانيد، وقتي كه از مصر                 
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آن طرف اُردن بودند كرديد،      دو پادشاه اَموريان كه به     رون آمديـد، و آنچـه به      بـي 
هاي ما   و چون شنيديم دل   . يعنـي َسـْيُحون و عـوج كـه ايشـان را هالك ساختيد             

سبب شما ديگر در كسي جان نماند، زيرا كه َيُهَوه خداي شما،   گداخـته شـد، و به     
 .)۱۱ـ۹:۲  يوشع (»باال در آسمان و پايين بر زمين خداست

 چهل  .سـخنان آن زن بـيانگر ديدگـاه دشـمنان نسـبت به بني اسرائيل بود               
سـال از زمانـي كـه خدا درياي سرخ را براي عبور بني اسرائيل شكافت، گذشته                 

مارده بودند  گ سال ساكنان اريحا ديدباناني بر ديوارها        هلبـود، و در آن مدت چ      
آنها .  زيـر نظـر داشتند     كـه افـق را بـراي ديـدن حضـور احتمالـي بنـي اسـرائيل                

، »روزهاي اريحا به سر خواهد رسيد«مـي دانسـتند وقتـي كـه بني اسرائيل بيايد،       
بنابراين پيروزي  » ]بود[داده  ) بني اسرائيل  (]آنها[يهـوه ايـن زميـن را بـه          «زيـرا   

 .اسرائيل در صورت جنگ قطعي بود

 از هر گونه    در ايـن حـال قوم بني اسرائيل در بيابان آواره بودند، و نااميد             
ي جاسوساني كه براي بررسي وضعيت اريحا       تّـ ح. پيشـروي در قلمـرو دشـمن      

بعد از  . فرسـتاده شـده بودنـد، به پشت بام گريختند و راحاب آنها را پنهان كرد               
ايـنكه راحـاب آنهـا را از نقطه نظر اهالي شهر نسبت به بني اسرائيل آگاه كرد، و                 

رد اگر اريحا را فتح كردند نسبت به او         بعـد از ايـنكه آن زن از آنها درخواست ك          
جان هاي ما به عوض شما بميرند       «: رحمـت آورند، آنها به او اطمينان داده گفتند        

 هكـه چـون خداونـد ايـن زميـن را بما دهد، اگر اين كار ما را بروز ندهيد، البته ب                     
توجه كنيد به اين تفاوت مهم      ). ۱۴:۲يوشع  (» شـما احسـان و امانت خواهيم كرد       

يهوه اين زمين را به     «: راحاب گفته بود  . ن اطميـنان راحاب و درك جاسوسان      بيـ 
فعل اين جمله در گذشته واقع شده است، امري كه پيش بيني شده و              » .شـما داده  

خدا آن زمين را به آنها      . آن زمين از آن بني اسرائيل بود      . فقـط بـايد واقـع شـود       
 خداوند اين زمين را به ما  چون«جاسوسان به آن زن جواب دادند كه        . داده بـود  
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شايد در اين مورد    آنهـا از آيـنده صحبت مي كردند و آن زن از گذشته،              » .بدهـد 
اين درخواست  » .جوجه را آخر پائيز مي شمارند     «:  در اين مورد   گفتند خود مي  بـه 

مشـتاقانه آنهـا در دعـا بـود كه روزي روزگاري چنين شود، ولي حدس زدن و                  
 !ن مهم، عاقالنه نبوداميدوار بودن به تحقق اي

ي بــود مبنــي بــر ايــنكه خــبرتعجــب آور نيســت؟ هــر روز اريحــا منــتظر 
 آنها به سر برسد، ولي از       ايامهر حمله كند و     به ش بنـي اسـرائل در راه اسـت كه          

 روبرو او بودنـد كـه روزي با   يل در هـراس از دشـمن  يسـوي ديگـر بنـي اسـرائ     
: ي امروز تّتمام روزگار و ح   نكـته مهـم در اينجاست، درسي براي         ! خواهـند شـد   

 يعقوب  !دشـمن بيشـتر از هـر كـس ديگر به پيروزي عيسي مسيح اطمينان دارد               
شياطين نيز  ! تـو ايمـان داري كـه خدا واحد است؟ نيكو مي كني            «: گويـد  نبـي مـي   

 ).۱۹:۲يعقوب (» ايمان دارند و مي لرزند

اي فكر نكنيد كه شيطان و شيطانك ه      .  است توجهايـن يـك تصـوير شايان        
تصــويري كــه در قــرون وســطا از شــيطان . اطــرافش دلگــرم و جســور هســتند

مـي كشـيدند، موجودي بود با پوشاكي چسبان كه مثل گربه داراي چنگال، دم و                
 . هم چنين شاخ بود، ولي اين تصوير گوياي شخصيت شيطان نبود

سـت دارم فكر كنم كه شيطان موجودي است گوشه گير با موهاي             دومـن   
اين تصويري است از يك دشمن محكوم شده        . دني لرزان از ترس   سيخ شده و ب   

نيازي نيست كه شيطان متقاعد شود كه       . و شكست خورده، از ديدگاه عهد جديد      
رب االربـاب است و بر گناه، دنيا و شيطان          و  عيسـي مسـيح پادشـاه پادشـاهان         

تا ! ندتـنها مسيحيان اند كه بايد از اين حقيقت آگاه و قانع شو            . فـائق آمـده اسـت     
ته است، زمان وقوع دوخآنجـا كـه باور ما اجازه مي دهد، و خدا نيز به آن چشم        

خدا منتظر ما است تا به او فرصت بدهيم، آنچه را كه از             .  آيـنده است   ،ايـن امـيد   
ليكن شكر خدا را است كه ما       «: پـيش تحقـق يافته است، در ايمان ما ممكن سازد          
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 ).۵۷:۱۵اول قرنتيان (» ي دهدرا بواسطة خداوند ما عيسي مسيح ظفر م

 

 راه خروج و راه دخول

. ور بني اسرائيل از درك خدا قرار دارد       قصـ يـك اصـل سـاده در مـاوراي          
خدائـي كـه بنـي اسـرائيل را از مصر خارج كرد، همان خدائي است كه آنها را به                    

تا خدا، آن خدائي نبود كه آنها را از مصر بيرون آورد            . كنعان وارد خواهد نمود   
تمـام مـنابع، توانائـي هـا و دانش خود را بكار گيرند تا خود را به سرزمين         هـا   آن

بلكه انگيزه اي كه موجب شد خدا آنها را از مصر بيرون آورد،             ،  كـنعان برسـانند   
او درياي سرخ   . همـان انگـيزه بود كه خدا مي خواست آنها را به كنعان وارد كند              

آنها .  كند واردرا مي گشايد تا آنها را       او رود اردن    .  كند خارجرا گشود تا آنها را      
توانستند از دريا   نه  در سـاحل درياي سرخ به دخالت خدا دل بسته بودند، چون             

فرعون از  . بگذرنـد و نـه مي توانستند در مقابل لشكر مصريان از خود دفاع كنند              
ايـنكه آنها را رها كرده بود پشيمان شد و از پي آنها روانه شد تا آنها را مجبور                

زدند  در آنجا مردم بر سر موسي داد مي        .بـه برگشـت و بردگي در مصر بنمايد        
م و موسي با اطمينان كامل به سوي ق       سپس. دزخدا داد مي    و موسـي هم بر سر       

» خداونـد بـراي شما جنگ خواهد كرد و شما خاموش باشيد           «: برگشـت و گفـت    
ن جنگ يك   اي. ايـن كـالم تحقـق يافـت و خـدا بـراي آنان جنگيد              ). ۱۴:۱۴خـروج   (

يك باد شرقي قوي در شب وزيد، و وقتي سپيده صبح           . معجـزه هيجان انگيز بود    
م اسرائيل از خواب برخاستند و ديدند كه دريا         ودر آسـمان شـرق آشكار شد، ق       

. از هم شكافته شده است و سپس از زمين خشك به سوي آزادي قدم برداشتند              
. رديدي به خود راه ندادند    بنـي اسـرائيل در ايـنكه دست چه كسي در كار است، ت             

 شروع به سرائيدن سرود نمودند آنها. ايـن اعجـاز نه از موسي، بلكه از خدا بود         
:  كارهائـي كـه خـدا انجام داده بود، ستايش نمودند           تر هـيجده آيـه از عظمـ        د و
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ن خداوند قّوت م... زيرا كه با جالل مظفر شده است ... يهوه را سرود مي خوانم     «
خداوند مرد جنگي است    ... او خداي من است     . ن گرديده است  ت، و او نجات م    اس
خداوند، اي  تودست راست   . خداوند، به قّوت جليل گرديده    اي   وتدسـت راسـت     ... 

خروج (» ادبخداوند سلطنت خواهد كرد، تا ابداآل     ... دشمن را خرد و شكسته است     
 از  بنـي اسـرائيل در تمـام مـراحل جشـن و سـرور و سـتايش نامي                 ). ۱۸ ـ   ۱:۱۵

زنده «:  شانه هاي خود حمل نكردند و نگفتند       راو را ب  ! موسـي بـه مـيان نياوردند      
ي ذكري از موسي به ميان نيامد، چونكه هم مردم و هم موسي             تّح» !بـاد موسي  

 .مي دانستند كه موسي آنها را نجات نداده است، بلكه خدا

گـر شـما مسـيحي هسـتيد، احـتماالً كسـي شما را به سوي مسيح دعوت             ا
ولي تنها كاري كه او انجام      .  شـما بـراي هميشه ممنون او هستيد         و رده اسـت  كـ 

تنها عيسي مسيح است كه شما را       . داده است، نشان دادن راه به شما بوده است        
اگر خدا شما را    . نجـات داده اسـت و فقـط او اسـت كـه شايسـته سـتايش است                 

يد، شادي  هدايـت كـرده اسـت و كسي يا كساني را به سوي مسيح دعوت كرده ا                
نجات آنها را به حساب خودتان      . كنـيد، ولي مسئله را زياد شخصي تصور نكنيد        

 .انگاريدي به خودتان نصوخصآنها را متحول شدگان م. نگذاريد

ا دخالـت خـدا ميسـر شد، افتخار آن بايد تنها            بـ اگـر راه خـروج از مصـر         
ا دخالت  نصـيب خدا شود، هم چنين است در مورد راه ورود به كنعان كه فقط ب               

 يوشع  ،موسي مرده بود  . ا خدا را بايد براي آن كار ستود       تنهخـدا ميسـر شـد و        
چنانكه با موسي بودم، با تو نيز       «: رهـبر جديد بني اسرائيل بود و خدا به او گفت          

خود «: يوشع مردم را با اين فرامين آماده حركت كرد        ). ۷:۳يوشع  (» خواهـم بود  
.... در ميان شما كارهاي عجيب خواهد كرد را تقديـس نمائـيد زيـرا فردا خداوند         

اينها ). ١٠ـ٥:٣يوشع  (» بـه اين خواهيد دانست كه خداي زنده در ميان شما است           
خدا . خدا وارد عمل مي شود    . امـوري نـبودند كـه يوشع مسئول اجراي آن باشد          
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تابوت عهد بايد بر دوش     .  ـ خدا بايد كه كاري انجام دهد       . كـاري انجـام مـي دهد      
 اما  ،ولي رود در آن لحظه خروشان بود      . بداخـل رود اردن حمل مي شد      كاهـنان   

بـه محـض اينكه پاي كاهنان حامل تابوت عهد به آب رسيد، جريان رود متوقف                
م از كف رود گذشتند تا به       وآنهـا بـر بستر خشك رود ايستادند و تمامي ق          . شـد 

ند، آب دوباره   وقتي كه كاهنان حامل تابوت از رودخانه بيرون آمد        . كنعان بروند 
يوشع به مردم   . بـه طـور معمولـي جـريان يافت و به حالت اول خودش برگشت              

زيـرا َيُهَوه، خداي شما، آب اُْرُدن را از پيش شما خشكانيد تا شما عبور                « : گفـت 
كــرديد، چـنانكـه َيُهـَوه خـداي شما بـه بحر قلزم كـرد كـه آن را پيش روي مـا                   

هاي زمين دست خداوند را بدانند كـه        مامي قوم خشـكانيد تـا ما عبور كرديم تا ت        
 .)۲۴ـ۲۳:۴يوشع (» .آن زورآور است، و از َيُهَوه، خداي شما، همة اوقات بترسند

از طريق   راهي كه از آن      دانيدبـه كالمـي ديگـر اينك خدا به شما مي گويد ب            
راهي را كه با    . مصـر خـارج شديد، همان راهي است كه به كنعان وارد مي شويد             

خدا شما را از مصر بيرون نياورد تا        .  آغـاز كـرده ايـد، بـا او ادامه مي دهيد            خـدا 
شـما خودتـان وارد كـنعان شـويد، بلكـه كسي كه شما را از مصر بيرون آورد                   

اين يك حقيقت اعجاب انگيز از      . هماني است كه مي تواند شما را به كنعان برساند         
د، در وي   ي را پذيرفت  پس چنانكه مسيح عيسي خداوند    «: زندگـي مسـيحائي اسـت     

پس چنانكه مسيح   «: ترجمة ديگري مي گويد   ). ۶:۲كولسيان    (» نـيز رفـتار نمائـيد     
 ـ  در او قدم بزنيد، همراه        » د، در وي نيز سلوك نمائيد     يعيسـي خداوند را پذيرفت    

شما مسيح را از طريق توبه      ! او باشيد  ـ  راه زيستن در او، راه پذيرفتن او است            
با توبه از هر آنچه كه بوده ايد بر مي گرديد و با ايمان              .  آوريد و ايمـان بدست مي    

آنچه را كه او هست دريافت مي كنيد و خواهيد فهميد كه گناه شما بازتاب اعتماد                
 شما را تواند  كه تنها مسيح مي    شـما به كارداني خود شما است، و خواهيد فهميد         

. درت روح القدس واقع مي شود     ري و ق  اين دقيقاً اتفاقي است كه در پُ      . مـتحّول كند  



٦٥ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

فيلپيان  ( نمي كنيد    مبـوده ايـد بر مي گرديد و هيچ اعتمادي برجس          در  از آنچـه كـه      
، و هـر آنچـه را كـه او هست صاحب مي شويد، و خواهيد فهميد كه تنها در                    )۳:۳

ا بگناه خود را با عدالت او، ضعف خود         . سـايه قدرت او است كه زندگي مي كنيد        
در ! زندگي مسيحي اينست  . ود را بـا غناي او عوض مي كنيد         خـ   فقـر  قـدرت او و   

آنچنانكه او زماني شما را از جريمه       . ه زندگـي شما با مسيح است      ـنهايـت مـبادل   
گـناه نجـات داد، اينك شما را از قدرت گناه مي رهاند، نه براساس آنچه كه براي                  

 شما انجام   او انجـام مـي دهـيد، بلكـه براسـاس آنچه كه به او اجازه مي دهيد در                  
! بنـي اسـرائيل در موعـد مقـرر بـه كـنعان نرسيدند، چونكه ترسيده بودند                . دهـد 

دشـمن در پـيش رويشـان بـود ولي در عين حال منابع خدائي را نيز در اختيار                   
درنتيجه، !  آنهـا اطالعـات بيشتري از قدرت دشمن داشتند تا قدرت خدا            .داشـتند 

 .بود» ترس« منطقي آنها واكنشتنها 

 نتوانـيد آنچـه را كه عيسي مسيح خداوند براي شما انجام داده              اگـر شـما   
اسـت، از جمله آزادي شما از گناه و آنچه را كه الزمة دينداري و مؤثر بودن در              

ما در دنيا   . تنس، تشخيص دهيد، آنگاه معني اين ترس را خواهيد دا          است زندگي
ه اي براي   شما هيچ زمين  .  جسم و شيطان    ـ بـا دشـمنان واقعـي رودررو هسـتيم        

 داشـت، نمي توانيد با اتكاء بر خودتان با اين دشمنان بجنگيد،             داطميـنان نخواهـي   
شما با سر افكندگي بارها و بارها از ميدان         . هر چند كه بي ريا و عالقه مند باشيد        

ما بعداً  . جـنگ خواهـيد گريخـت و اميد به هر نوع تحولي را از دست خواهيد داد                
كه در كار مسيح چه عاملي هست كه موجب نجات ما           دقـيقاً توضيح خواهيم داد      

 .مي شود

 !در همين لحظه، اين را باور كنيد كه او پيروز است
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 نبود ايمان

 وقتي كه :شتدليل دومي براي تأخير ورود بني اسرائيل به كنعان وجود دا       
جاسوسان از كنعان بازگشتند و ده نفر از آنها اظهار داشتند كه رسيدن به آنجا               

و تا  ! تا به كي اين قوم مرا اهانت نمايند       «: مكـن اسـت، خـدا بـه موسي گفت         غيرم
اعداد (» كي با وجود همة آياتي كه در ميان ايشان نمودم، به من ايمان نياورند              به

اين يك مشكل عقالني نبود، بلكه يك مشكل        . مشكل آنها فقدان ايمان بود    ). ۱۱:۱۴
ر ساخته بود و قدرت خود را از        خـدا بارهـا خـود را بـه آنهـا آشكا           . ارادي بـود  

 عذر موجهي براي انكار توانائي خدا و شك         هيچآنها  . طـريق آنها نشان داده بود     
 آنها  !آنها عمالً ايمان را رد مي كردند      . نمـودن نسـبت بـه وعـده هاي خدا نداشتند          

 .نمي خواستند بدانند كه خدا مي تواند همه كاري انجام دهد

. ستند كه در وضعيت آنها به سر مي برند      متأسـفانه امـروز نـيز كسـاني ه        
گرچه آنها مسيحي هستند،    . آنهـا نمـي خواهند بپذيرند كه اوضاع عوض مي شود          

در مقابل پيام كفايت عيسي و اشتياق . آنچـنانكه بنـي اسرائيل نيز مردم خدا بوند        
مثل . اي بهـتر بـراي آنـان و در آنـان، مقاومـت مـي كنـند                هـ او بـراي انجـام كار     

. آنها ياد گرفته اند كه به بيابان قانع باشند        .  از جنگ مي ترسيدند     كه لبنـي اسـرائي   
خدا ما را به صف     . خـدا بـا شخصـي كـه ايمـان را رد مـي كند، هيچ كاري ندارد                 

از ششصد هزار   . ار نمـي كند به سوي كنعان قدم رو برويم         ادورا  نمـي كـند و مـا        
 هل، فقط دو نفر چ    نفري كه باالي بيست سال سن داشتند و مصر را ترك كردند           

باور آنها . آنها تنها كساني بودند كه ايماندار بودند   . سـال بعـد وارد كنعان شدند      
بدون شك عقيده   . ات او يا قدرت او نبود     ّييـك پذيرش عقالني از حضور خدا يا ن        

اكـثر اسرائيلياني كه وارد كنعان نشدند درست و خالص بود، ولي چيزي بيشتر              
نـي كـه اعـالم كـند آنچـه را كـه خدا مي تواند انجام دهد،            از آن الزم بـود  ـ  ايما        

 و آنچه كه خدا     مي گويد ايماني كه با ماوراي آنچه كه خدا        ! بگذاريـد انجـام دهـد     



٦٧ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 باور آنچه كه خدا گفته است نيست، بلكه اعتقاد به           ،ايمان. ، نگـاه مـي كـند      هسـت 
نچه كه وقتـي خـدا كساني را مي يابد كه بدقت به آ           . شكسـت ناپذيـري خـدا اسـت       

مـي گويـد گـوش مـي سـپارند، آنچـه را كه وعده داده است تماماً باور مي كنند و               
امين است  «: سـپس بـا اطمينان به او اجازة عمل مي دهند، همه چيز اتفاق مي افتد               

اين خدا ). ۲۴:۵يكيان ناول تسالو(» دعـوت كنـنده شـما كـه اين را هم خواهد كرد           
اين خدا بود كه بني اسرائيل را به        . خواندبـود كـه بنـي اسـرائيل را بـه كنعان فرا              

اكي زندگي كنيد   پاين خدا است كه امروز شما را دعوت مي كند تا در             . كنعان برد 
آيا به او ايمان داريد؟ آيا به       . و اين خدا است كه همة اين امور را ممكن مي سازد           

 او اطمينان داريد؟
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٥ 
 هارون كه شكوفه مي آورد عصاي

 
 كرديم كه حقّه طالي حاوي مّن كه در تابوت عهد قرار داشت       مـا مشـاهده     

با متولد شدن دوباره از روح القدس،       . معـرف حضـور خدا در ميان مردمش بود        
شايد ما از همراه شدن با خدا امتناع        . شديم) مهرزده(مـا بـا روح القـدس مختوم         

زينيم، كنـيم و بجاي برخورداري از غناي كنعان، زندگي در بيابان خشك را برگ             
بـا اين وجود شهادت روح القدس در دلهايمان خواهد بود مبني بر اينكه فرزندان               

شـايد هـم برانگيخته شويم تا عميق تر او را بشناسيم، و شايد هم               . خـدا هسـتيم   
ولي هرگز او را از دست      . برانگيخـته شويم تا قاطعانه در مقابل او مقاومت كنيم         

. ي در زماني كه بي ايمان باشيم      تّحست،  نمـي دهـيم چونكـه خـدا شـديداً وفادار ا           
» كه شكوفه آورده بود   ] بود[هارون   عصاي« تـابوت عهد حاوي      ،عـالوه بـر مـنّ     

 در زندگي هر ايماندار واقعي است،       حضور خدا اگـر مـن نشانة      ). ۴:۹ان  يانـ عبر(
 اسـت كه براي هر ايماندار واقعي قابل لمس  قـدرت خـدا   هـارون نشـانة      عصـاي 

 .است

 اشاره  ۱۷ الـي    ۱۶وم كلـي بـه داسـتاني در اعـداد فصـل             بـراي درك مفهـ    
كساني كه در مقابل    . هارون انجام گرفت   ي در برابـر موسي و     تـ مقاوم. مـي كنـيم   
آنها . هارون ايستادند شامل دويست و پنجاه نفر از مردان بانفوذ بودند           موسي و 

اين مردان دست جمعي به     » .مردان معروف بودند، به حضور موسي برخاستند      «



٦٩ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

شما از حد «: هـارون برخاستند، و شكايت آنها اين بود كه   خالفـت بـا موسـي و      م
خـود تجـاوز مي نمائيد، زيرا تمامي جماعت هر يك از ايشان مقدس اند و خداوند                 

» يد؟زارپس چرا خويشتن را بر جماعت خداوند بر مي اف         . در مـيان ايشـان اسـت      
فكر مي كنيد كي هستيد؟     «: بـه عـبارت ديگر آنها مي خواهند بگويند        ). ۳:۱۶اعـداد   (

چـه كسـي به شما اين اجازه را داده است كه ادعاي رهبري قوم را بنمائيد و به                   
اين جماعت به اندازة كافي مقدس مي باشند،        . مـا بگوئـيد چـه بگوئيم و چه بكنيم         

به چه حقي به خود اجازه مي دهيد ما را          . رهايشـان كنـيد و بگذاريـد تـنها باشند         
هر كسي  . ته اين سؤال به نوبه خود كامالً سؤالي منطقي است         الب» رهـبري كنيد؟  

كـه ادعـاي رهبري مردم خدا را دارد، به چه مجوزي چنين ادعائي دارد؟ چگونه                
يكـنفر مجـاز مـي شـود گروهـي را هدايـت كـند و انتظار داشته باشد آنها متحد                     

 شوند؟

 قبيله  او از قبيله الوي بود،    . سردسـته اين گروه شخصي بود به نام قورح        
الوي اخـيراً از طـرف خـدا برگـزيده شـده بونـد تا در خيمه اجتماع خدمت كنند                    

 از قبيله الوي باشد، گر چه       ستواقعيت اينست كه هر كاهني مي باي      ). ۶:۱۸اعداد  (
هارون برادر موسي به آن      تا آن زمان تنها   . هـر الوي اي نمي توانست كاهن باشد       

 اين بود كه از     حمشكل قور . شده بود منصـب و موقعيت دست يافته بود و كاهن          
نقشـي كه خدا به عنوان يك الوي به او داده بود، راضي نبود، او خواهان امتياز                 

از «: تشخيص مورد از نظر موسي جالب است   . انت بود هو مسئوليتي در حوزه ك    
هارون   تمامـي جمعيـت تـو بـه ضد خداوند جمع شده ايد، و اما               و و ايـن جهـت تـ     

هارون و يا    آن شورش بر عليه   ). ۱۱:۱۶اعداد  (» مه مي كنيد؟   همه وا ربچيست كه   
 .موسي نبود، بلكه شورش بر عليه خدا بود

 
 



٧٠ نده در مسيحز  

 حمله به مردم خدا، حمله به خدا است

اگـر كسـي بخواهـد به خدا حمله كند، از كجا بايد شروع كند؟ او نمي تواند                  
يزي وجود  علـناً بـه خـدا حملـه ور شـود، چونكـه خدا از ديده ها پنهان است و چ                    

من به شما مي گويم چه كار بايد        ! نـدارد كـه بخواهـد ضـربه اي بـه آن وارد كند             
او بايد توجه خود را معطوف به كساني كند         .  او بايد به خلق خدا حمله كند       :بكـند 

اگـر خـدا موقعيـت و نفـوذي بـه شما داده است و شما          . كـه مـردم خـدا هسـتند       
د و فروتنانه همراه او باشيد، اگر       مـي خواهيد عيساي مسيح خداوند را جالل دهي        

همة كساني كه مي خواهند در مسيح       «: مـورد هجـوم واقـع شـديد، تعجـب نكنـيد           
). ۱۲:۳دوم تيموتاوس     (» عيسـي بـه دينداري زيست كنند، زحمت خواهند كشيد         

ايـن وضـعيت بديـن دليل نيست كه خداپرستي و خدادوستي مطرود است، زيرا               
سبب است كه دينداري جلوة قابل لمسي از        عكـس آن صـادق اسـت، بلكـه بدين           

اگر كسي بخواهد خدا را آسيب برساند بايد كسي را آسيب رساند كه             . خدا است 
اينسـت كه ما نبايد جفا را مختص به خودمان          . خـدا را در خـود جلـوه مـي دهـد           

جفائي كه كليسا در طول تاريخش متحمل شده است، جفائي است كه بر             . بدانـيم 
 يكي از دشمنان قديمي كليسا بنام شاول        بهعيسـي   . اسـت عيسـي تحمـيل شـده       

). ۴:۹اعمال  (» شـاول، شـاول بـراي چـه بر من جفا مي كني؟            «: طرسوسـي گفـت   
) ۱:۹اعمال  (» تهديد و قتل بر شاگردان خداوند     «شـاول كـه وقـت خود را صرف          

چگونه » خداوندا تو كيستي؟«: مـي نمود، از شنيدن اين صدا گيج شده بود و گفت   
ي نمي دانست كه او كيست؟ خيلي ساده است، او          حتّ مسيح حمله مي كرد و       او بـه  

عيسي . بـا حملـه بـه كليسـاي مسيح كه هيكل مقدس او بود، به مسيح حمله كرد                 
مسـيح در بدني كه پدرش در روز پنطيكاست به او داده بود، در اين دنيا تجسم                 

او سر  . ار مي كنند  ام كساني است كه با او ارتباط برقر       تمايـن بـدن شامل      . يافـت 
ايـن بـدن است و روح او، جان اين بدن و ما اعضاي منفردي هستيم كه اين بدن                  
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بنابراين هر حمله اي    ). ۱۲مراجعه كنيد به اول قرنيتان فصل       (را تشـكيل داده ايـم       
و نشانه هاي اين حمله نه در   ،  بـه ايـن بـدن بـه منزلة حمله به عيسي مسيح است             

چنين است . مخالفت با عيسي مسيح آشكار مي شود دردرگـيري بـا كليسـا بلكه        
هنگامـي كه مردم شورش كردند و از سموئيل تقاضا          . پـيامد تشـخيص موسـي     

كـردند پادشـاهي بـر آنهـا بگمارد كه چون ديگر قومها بر آنها سلطنت كند، خدا                  
مـي بـايد سـموئيل را در ايـن باره دلگرم كند، سموئيل كه رهبر آنها بود خودش           

تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك       «آنها  : جـور بـود و خدا به او گفت        افسـرده و رن   
، بعبارت ديگر خدا به او      )۷:۸اول سموئيل   (» كـردند تـا برايشان پادشاهي ننمايم      

خواه ناخواه تو . سـموئيل خواهـش مي كنيم مسئله را به خودت نگير        «: مـي گويـد   
.  و فيزيكي هستي   ايـن شورش را پذيرفته اي زيرا كه تو نشانه اي مادي           صـدمات   

 ».ولي مردم نمي دانند كه با تو ستيزه نمي كنند، مردم با من ستيزه مي كنند

ما بايد هميشه منتقدان خود را با       .  ندارم انتقاد منطقي را نفي كنم      صدمن ق 
اگر آنها راست   . ايـن فـرض كـه ممكن است حق بجانب آنان باشد، جدي بگيريم             

ن را بپذيريم و از آنها تشكر كنيم، سپس          پس الزم است رهنمودهايشا    ،مي گويند 
بهرحال . در فروتنـي كـامل آنچـه را كـه الزمة اصالح خودمان است انجام دهيم              

ممكـن اسـت پـاره اي از مخالفـت هـا مستقيماً بر عليه خدا باشد و اين در اساس                     
يعنـي شورش در برابر خدا مي باشد و با انتقادي كه از ما مي كنند متفاوت است                  

خدا در زمان الزم اين كار      . نيسـت كه ما از خود و يا از خدا دفاع كنيم           و نـيازي    
 .را انجام خواهد داد

 

 داوري خدا

بـدون ايـنكه وارد جزئـيات شـويم، مـي بينيم كه خدا سرانجام رهبران اين       
 سران كليدي شورشي در يك زمين       آنتمام  . شـورش را به سختي داوري نمود      



٧٢ نده در مسيحز  

 و آنهـا را بلعيد و زنده به گور شدند و            زميـن شـكافته شـد     . لـرزه نـابود شـدند     
آتشي كه از   «شورشـيان تحـت فرمان آنها هم كه دويست و پنجاه نفر بودند در               

با كمال تعجب مي بينيم كه      ). ۳۵:۱۶اعداد  (سـوختند   » حضـور خداونـد بـدر آمـد       
هارون همهمه كردند گفتند كه شما قوم خدا         بني اسرائيل بر موسي و    « تمـام قوم    
مردم ! هارون خيلي كم بود    امكـان موفقيـت موسي و     ). ۱٦:٤١اعـداد   (» را كشـتيد  

ت آنهـا را مـتهم كردند كه مسئوليتي را غصب كرده اند كه هر كس ديگري                 سـ خن
ديگــر دا خــودش را در چــنان داوري از ســوي مــي توانــد آن را انجــام دهــد و 

 آنهائـي كه جان سالم بدر برده بودند       . بـود سـهمناكي بـر شـوريان نشـان داده          
 !هارون را مسئول اين ويراني مي دانستند موسي و

خدا وعده داد كه نقطه پاياني بر اين شورش مستمر مي گذارد و يك سري               
هارون را   موسي.  بود »ابو«اين بار داوري خدا     . داوري ديگر بر مردم وارد آورد     

هارون  و موسي به   :از دارد بفرسـتاد تا نزد خدا واسطه شود و او را از اين كار              
ِمْجَمـر خـود را گرفـته، آتـش از روي مذبح در آن بگذار، و بخور بر آن                   «: گفـت 

سـوي جماعت رفته، براي ايشان كفاره كن، زيرا غضب از            زودي بـه   بريـز، و بـه    
نحوي كه موسي    هارون به  پس» .حضور خداوند برآمده، و وبا شروع شده است       

در ميان قوم شروع گفـته بـود آن را گرفـته، در مـيان جماعـت دويد و اينك وبا               
و او در ميان مردگان     . جهت قوم كفاره نمود    پس بخور را بريخت و به     . شده بود 

و عدد كساني كه از وبا مردند چهارده        . و زندگـان ايسـتاد و وبـا باز داشته شد          
ـ۴٦:۱۶اعداد  «» هزار و هفتصد بود، سواي آناني كه در حادثة قورح هالك شدند           

۴۹(. 

 
. از شورش مردم و داوري خدا متعاقب آن است        ايـن يـك داستان هولناك       

شناختن و قبول كسي است كه خدا او را براي          به رسميت   ايـن داسـتان دربـارة       
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 .هدايت و رهبري فرستاده و انجام وظيفه در هماهنگي با ارادة اوست

چگونـه مـي توانـيم بفهمـيم كه خدا كسي را براي انجام كاري دعوت كرده        
او اكتفاء كنيم؟ آيا آزمايشي براي تشخيص راست و         اسـت؟ آيا صرفاٌ به ادعاي       
 دروغ ادعاي او وجود دارد؟

 

 نشانة دعوت خدا

خدا اعالم مي دارد كه او      . هارون وارد صحنه مي شود     اينجاست كه عصاي  
: هانت كرده است نشان مي دهد     كيكـبار و بـراي هميشـه، كسـي را كـه دعوت به               

» نند از خود ساكت خواهم نمود     پـس همهمـه بنـي اسـرائيل را كـه بـر شما مي ك               «
 ).۵:۱۷اعداد (

موسـي بـايد دوازده عصـا تحويـل مي گرفت، هر عصا به نشانه يك قبيله                 
معرف قبيله . در روي هـر عصـا بـايد نـام صـاحب آن نوشـته مي شد            . اسـرائيل 

مل كردن و تكيه    حعصـا تنها يك چوب دستي براي        . هـارون بـود    الوي، عصـاي  
.  معرف اقتدار، مقام و نظارت بر قبايل اسرائيل بود         كردن بر آن نبود، بلكه عصا     

عصا «: ت دادن پسرانش به يهودا گفت     كيعقوب قبل از اينكه بميرد و در هنگام بر        
كسي (از يهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمائي از ميان پايهاي وي، تا شيلو                

يه به راستي يك    اين آ ). ۱۰:۴۹پيدايش  (» بيايد) كه بايد بعداً عصا را تحويل بگيرد      
، مي بايد به    »عصاي فرمان «يا  عصاي يهودا   . اظهارنظـر وابسـته بـه مسيح است       

: مردم مي گفتند  . برسد) ۵:۵مكاشعه  (» ط يهودا بشير س «،  )مسـيح (دسـت ماشـيه     
، ولي در عمل    »هارن كار خود را انجام دهيم      ما هم مي توانيم به خوبي موسي و       «

چـه كسي را برگزيده است و نشانة        هـدف ايـن بـود كـه نشـان داده شـود خـدا                
 .گزينش او چيست

تمـام آن دوازده عصـا را بـه خـيمه آوردنـد و در قدس االقداس در مقابل                   
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 بنابراين  ، االقداس شود  سفقط كاهن مي توانست وارد قد     . تـابوت عهـد قرار دادند     
فقط كاهن مي توانست    . ايـنكه چـه كسـي كاهـن ناميده شود، امري ضروري بود            

كار انجام شد و دارندگان عصا به خانه هاي         . دس االقـداس بگذارد   عصـا را در قـ     
 .قرار گرفتند» حضور خداوند«خود رفتند و عصاها يك شب در 

هارون كه   موسـي بـه خـيمه شـهادت داخـل شـد، اينك عصاي             «روز بعـد    
ت خـاندان الوي بـود، شـكفته بـود و شـكوفه آورده، و گـل داده و بادام                    جهـ  بـه 

 ).۸:۱۷اعداد (» رسانيده بود

هارون توسط خداوند بود، چه بود؟   نشـانه اي كـه حاكـي از برگزيده شدن         
 عصا جوانه زده بود،     : ديـده مـي شـد      زندگـي در عصـاي او     ! خيلـي سـاده اسـت     

اين يك موضوع   . فته شـده بـود، غـنچه آورده بـود، و بـادام ثمـر داده بـود                 كشـ 
ــود  ــي ب ــود   . غيرطبيع ــي ب ــدرت اله ــيه ق ــيات در عصــا از ناح ــود ح ــم. وج ا ش

هارون توجيه كنيد، بلكه فقط مي توانستيد آن         هارون را در   نمـي توانسـتيد عصاي    
ازده عصاي ديگر را مي توانستيد در صاحبان        يتمام  . را در خداونـد توجـيه كنيد      

درواقع چيزي براي توجيه وجود نداشت زيرا اتفاقي نيافتاده         . آنهـا توجـيه كنـيد     
ده بود و آن يك اتفاق غيرطبيعي       هارون اتفاقي افتا   د عصـاي  مـور فقـط در    . بـود 

 .بود و خدا آن را انجام داده بود
 

 وقتي خدا دعوت مي كند، رها نمي كند

او بدنبال  ! خـدا بـراي تحقـق اهدافـش در جهـان، دنـبال داوطلب نمي گردد               
 .ت خود را در اختيار او بگذارندمماتكساني است كه با اشتياق 

او تعهدي به من و شما      . شدزم مي با  تخـدا فقـط در ازاي اهداف خودش مل        
قورح و دوستانش ممكن    .  هـر چـند كـه عظـيم، شريف و حساس است            نسـپرده 

انت داوطلب كرده بودند و     هب ك نصاسـت بـا فروتني و نيتي پاك خود را براي م           
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منصب بيشتر از ديگران،    احراز  ممكـن هـم بـود شايستگي الزم را هم براي اين             
زم نشده است به تمايالت ما      تخدا مل . فق نبود ولي خدا با نقشه آنها موا     . داشته اند 

 .پاسخ دهد، خدا فقط در برابر اطاعت ما ملزم مي باشد

ي را مي بينم كه تالش مي كنند تا در زمينه خدمت و تدريس      ناسغالـباً من ك   
وانان و چيزهائي نظير آن،      ج در مـدارس يكشـنبه و شركت و همكاري با برنامه          

معيار داوطلب شدن  .  خـدا داوطلـب نمـي خواهد       .داوطلبـي خـود را اعـالم نمايـند        
 و ايـن حـق اوسـت كه بجاي مردم           باشـيم نيسـت، او مـي خواهـد در اختـيار او            

نوع خدمت در نظر گرفته و به خدمت بگمارد، و          هر  بينديشـد و تمـايل آنها را به         
اوسـت كـه تصـميم مـي گـيرد كسي را كه انتخاب كرده است كجا بفرستد و هر                    

 تحقق يابد و خواسته هاي او انجام        اش  باشـد بپردازد، تا اراده     بهائـي را كـه الزم     
او » بدنهاي خود را قرباني زنده مقدس پسنديدة      «شـود، و مـردم را مي خواند تا          

 ).۱:۱۲روميان (بنمايند 

سهم «ولـي اشـتغال به هر كاري براساس دعوت خودم، يا ساده تر بگويم               
 نه تنها احمقانه، بلكه     ،ت خدا دة و نيّ   بدون در نظر گرفتن ارا     ،را انجام دادن  » خود

: ي جمله جالبي خطاب به آسا پادشاه يهوديه بر زبان آورد      برياي ن عز! گناه است 
پس ). ۲:۱۵دوم تواريخ (» خداونـد بـا شـما خواهـد بود، هرگاه شما با او باشيد       «

در اين اطمينان   ! چطـور بدانـم خدا چه كاري از من مي خواهد؟ خيلي ساده است             
دعائي زائد  » خدايا با من باش   «: و هسـتم، تقاضـا از خـدا مبنـي بر اينكه           كـه بـا ا    

 .است

اكـثراً مـا دعـا مـي كنـيم و از خـدا مـي خواهيم كه در شرايط خاصي با ما                
لزومي ندارد كه ما از خدا بخواهيم با ما باشد، بلكه بايد مطمئن شويم كه              . باشـد 

ش را تليسئو نيازي نيست مكار خدا اينست كه هميشه با من باشد،       . در او هستيم  
هر جا من هستم    «: عيسي مسيح جملة ساده اي بزبان آورد      .  كنم يبـه او يـادآور    
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وعدة عيسي مسيح را دگرگون     ). ٢٦:٢يوحنا  (» .شـما نـيز در آنجـا خواهـيد بود         
» .هـر كجا خادمان او هستند، عيسي نيز در آنجا حضور دارد           «: نكنـيد و نگوئـيد    

وعدة . وع نمي شود، بلكه با خداوند شروع مي شود        گام اول با خادمان مسيح شر     
متي  (» عالم همراه شما مي باشم     ياينك من هر روزه تا انقضا     «: او مبني بر اينكه   

 از صعود   بعد، زميـنه آخريـن و بزرگترين مأموريت شاگردان بالفاصله           )٢٠:٢٨
ما نيز در زمرة  اگـر شاگردان عيسي مسيح كه      . عيسـي مسـيح بـه آسـمان بـود         

 تحت فرمان او، برنامة او را مبني بر شاگردسازي از تمام ملت ها،               هسـتيم  آنـان 
 البته از ديدگاه قدرتِ   » .من همراه شما مي باشم    «: اجـراء نمائيم، آنگاه او مي گويد      

و از اين ديدگاه است كه      .  او هميشه با ما است     ،عيسي مسيح » در همه جا بودنِ   «
تـو كجـا بـروم؟ و از حضـو تو كجا            از روح   «: ميهمـراه بـا داود از او مـي پرسـ          

وعدة حضور او با شاگردان . او هميشـه بـا مـا است       ). ۷:۱۳۹امـير   مز(» گريـزم ب
 .مطيع خود، يعني حضور قدرت او و كار عظيم او

» امين است دعوت كننده شما كه اين را هم خواهد كرد          «: حقيقت اينست كه  
 كاري براي او انجام     خـدا مـا را دعـوت نكرده است تا         ). ۲۴:۵اول تسـالونيكيان    (

 .دهـيم، بلكـه او مـي خواهد ما كانالي باشيم تا از طريق ما كار خود را انجام دهد     
هـارون شـكوفه و غنچه آورد، اين بود كه خدا او را خوانده               علـت ايـنكه عصـاي     

 خدا مسئوليت كار صاحب عصاي غنچه آورنده را به عهده گرفت و نسبت              .بـود 
يده بود و هر    زئوليت كرد، زيرا آنها را بر نگ      بـه سـاير عصـاها از خود سلب مس         

چـند صـاحبان آن عصـاها اميـن و مشـتاق و شايسـته بـوده باشـند، خدا ديگر                     
هارون كار خود را     هارون بود و از طريق     انتخاب خدا . مسـئول كـار آنـان نيست      

 .انجام داد

ايـن، بـدان معـنا نيسـت كـه خدا موظف است تنها چند نفر خاص را براي                   
شـايد شـما هـم جـزء برگـزيدگان خدا باشيد، زهي           . ده خـود برگزيـند    انجـام ارا  
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خدا نسبت به تك تك ما متعهد       ! سـعادت، و شايد هم نباشيد، باز هم خدا را شكر          
استراتژي هاي خدا شامل تك تك      . ت هائي دارد  ّياسـت، چونكـه بـراي تك تك ما ن         

 .فرزندانش است و بدون استثناء در هر يك از ما كار خواهد كرد

ولـس رسـول كليسـا را به بدن مسيح تشبيه كرده است و مسيح سر اين         پ
پولس . بـدن اسـت و هر مسيحي واقعي بدون استثناء اعضاي اين بدن مي باشند              

رسـول دربارة اين بدن دو گفتة اساسي دارد كه بايد هر شخص مسيحي آويزه               
اگانه و  ، چون هر كدام وظيفه اي جد      ما با يكديگر تفاوت داريم    : گـوش خود نمايد   

، چون كه هيچكس از ما نبايد       ما يكي هستيم  توانائـي هـاي متفاوتـي داريـم، امـا           
 .جداگانه و مستقل كار كند

 

 ما با هم تفاوت داريم

ها انواع است اّما خداوند       و خدمت . هـا انـواع است ولي روح همان        و نعمـت  
اول ( .»كند هـا انـواع اسـت لكن همان خدا همه را در همه عمل مي               و عمـل  . همـان 

 .)۶ ـ ۴:۱۲قرنيتان 

بديـن دلـيل مـن نبايد كوشش كنم مانند كس ديگري شوم و بدتر اينكه از                 
خـدا مـا را مـتفاوت آفـريده است و ما را به              . ديگـران بخواهـم مـثل مـن باشـند         

پولس رسول مورد فوق را در آيات زير روشن         . كارهـاي متفاوتي گمارده است    
ستم از بدن نمي باشم، آيا بدين سبب او         ياگر پا گويد چونكه دست ن     «: كرده است 

و اگر گوش گويد چونكه چشم نيم از بدن نيستم، آيا بدين سبب             . از بـدن نيسـت    
از بـدن نيسـت؟ و اگـر تمـام بـدن چشم بودي، كجا مي بودي شنيدن و اگر همه                     
شنيدن بودي كجا مي بود بوئيدن؟ لكن الحال خدا هر يك از اعضا را در بدن نهاد                 

 ).۱۸ ـ ۱۵:۱۲اول قرنيتان (»  خودبرحسب ارادة

 پا در   .من فكر مي كنم احساس پا اينست كه دست را به خود ارجح مي داند              
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تمــام روز در جــوراب محصــور مــي باشــد در حالــيكه دســت در تمــام روز در 
مـردم دسـتان يكديگر را مي فشارند، نه پاهاي          ! معـرض هـواي تـازه قـرار دارد        

پا به سادگي   ! شت دستان مي نهيم نه بر انگشت پا       ما انگشتر را به انگ    ! يكديگـر را  
 .مي تواند به اين نتيجه برسد كه نسبت به دست در مقام پائين تري قرار دارد

مردم با چشم خود به     . گـوش هـم دربـارة چشـم ديدگاه مشابه فوق دارد           
مردم رنگ ها را با چشم خود تشخيص        ! شـما نگـاه مـي كنـند، نـه بـا گوش خود             

گوش خود  ـ  گوش هم به سادگي مي تواند به اين نتيجه برسد كه   مي دهند، نه با     
 .نسبت به چشم در مقام پائين تري قرار دارد

 بدن از اعضاء مختلف ساخته شده است و خدا بدن را    :اينچنيـن است  ! بلـه 
بدين ترتيب طراحي كرده است و هر عضوي كه براي اجراي وظيفه خاص خود              

هميـن ترتيـب پولـس رسول مي گويد كه          ب. طراحـي شـده اسـت، مهـم مـي باشـد           
 .اي متفاوت خدا در بدن خودش كليسا، مقرر شده استينقش هاي متفاوت و عطا

واقعيـت اينسـت كـه نقـش بعضـي از انـدام هاي بدن نسبت به نقش ساير                   
ولي اين برجستگي نبايد موجب شود كه ساير        . اعضـاء بدن برجسته تر مي باشد      

 .قسمت ها را بي اهميت بپنداريم
 

 ما همه متحد هستيم

حقيقـت ديگـر اينسـت كـه گـرچه مـا بـا يكديگـر تفـاوت داريم، ولي متحد                
چشم نمي تواند به دست بگويد كه تو را الزم ندارم و دست نمي تواند               «: مي باشيم 

. هر عضوي از بدن به تمام اعضاء بدن نياز دارد         » .بـه پا بگويد تو را الزم ندارم       
 نمي كند، او از طريق كليسايش به عنوان يك بدن عيسي مسيح از طريق افراد كار     

 آن بدني است كه ما در آن در          و افـراد كليسـا را ساخته اند      . مـتحد كـار مـي كـند       
هر .  گرفـته ايـم و بدنـي اسـت كه خدا از طريق آن كار مي كند                 دروح القـدس تعمـي    
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 نمي تواند » تك روي «عضـوي به اعضاء ديگر نيازمند است، بنابراين در كار خدا            
. ت ولي تك روي نمي كرد     شهارون با وجودي كه يك وظيفه دا       .وجود داشته باشد  

هارون ربطي به اين مسئله ندارد كه خدا براي ساير قبايل وظيفه             داستان عصاي 
انت به شخص ديگري از قبيله      هديگـري در نظـر داشـت و يا اينكه چرا منصب ك            

اوي براي  مسي شايستگي   الوي داده شـد و يـا ايـنكه افـراد قبيله الوي همه دارا              
انت هالبته همگي شايسته ك   . رده بود، داشته اند   سپهارون   انجـام كـاري كه خدا به      

 .نبودند، ولي خدا كار ديگري براي آنها در نظر داشت

پاره اي از كارهاي خدا نسبت به ساير كارها بزرگتر و           كه  واقعيـت اينست    
ممكن است ما   . قرار داشت هارون در درجه اول اهميت       انتهك. مهـم تر مي باشند    

انت بسيار مهم تر از ساير كارها       ه بـه اين نتيجه برسيم كه كار ك        هاتبدر اثـر اشـ    
 !روز داوري نصيب كاهن مي شددر بود و اجر و پاداش بيشتري 

مـن در مسافرت هائي كه به اطراف دنيا داشته ام بعضي اوقات چنين حس               
ديگران حقير احساس مي كنند،     كـرده ام كه بعضي از مسيحيان خود را نسبت به            

و بـا كمـال تأسـف ايـنكه عـده اي هـم وسوسـه مـي شـوند كه خود را نسبت به                         
 .هيچ يك از اين طرز تفكرها درست نيست. ديگران، مهم تر تصور كنند

صـي در شـرق انگلسـتان نامـه اي بدسـتم رسـيد كه در آن                 خاخـيراً از ش   
 د،در مراسم تعمي  . رفته اند  گ دنوشـته بـود كـه چهار نوجوان در كليسايشان تعمي          

 شهادت خود را مبني بر اينكه چگونه مسيحي شده اند           ها هـر كدام از آن نوجوان     
 آنها  )چارلز پرايس  (اعالم كرده اند و شهادت آنها حاكي از اين بوده است كه من            

 با نوشتن   آن شخص . را بـه سـوي عيسي مسيح دعوت كرده ام تا ايمان بياورند            
.  البته چنين هم بود    .كند دهد و تشويق مي    د مرا دلگرمي مي   كر ايـن نامـه فكـر مي      

ده نام آن چهار    نسويسپس ن . بـراي مـن خواندن آن نامه بسيار هيجان انگيز بود          
 من به اين    .من كه هيچ كدام را نمي شناختم      ! نفـر را نوشـته بـود، ولي چه فايده؟         
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را خدشه نتـيجه رسـيدم كـه يـك عدم تعادلي در اين نامه هست كه اصل مسئله                
گرچه من از اينكه نقشي در ايمان آوردن آن چهار نفر داشته ام، . دار كـرده است   

 شهادت دلخواه خدا نبوده     ،خوشـحالم، ولـي شـهادتي كـه آن چهـار نفر داده اند             
مـن نمـي دانم آنها چه زماني با عيسي مسيح آشنا شده اند، ولي شايد در                 . اسـت 

ولي خيلي پيش از    . ه مي كرده ام   بعضـي گـردهم آئـي هـا بـوده است كه من موعظ             
بهرحال اشخاصي هم براي    . ايـنكه آنهـا مسـيحي بشوند، كار من اين بوده است           

آنهـا دعا كرده اند، احتماالً شايد آنها شهادت اشخاص ديگري را شنيده اند، شايد               
شايد جزو گروه نوجوانان كليسا بوده اند و        . بـه خانـه سـاير ايمـانداران رفته اند         

شايد برخي . تي كوچك بودند در مدرسه يكشنبه ها تعليم مي ديده اند    شـايد هم وق   
من . آنها را به كليسا دعوت كرده اند و بعضي هم آنها را تحت تعليم قرار داده اند                

 ولي وقتي آنها    ،واقعـاً جزئـيات ايـنكه آنهـا چگونـه ايمـان آورده انـد را نمي دانم                 
 آشنا سيح نجات داد و با م    چارلـز پرايس مرا   «: برخاسـتند و شـهادت دادنـد كـه        

سهم من در . ، خدا شهادت آنان را خيلي متفاوت با يك شهادت واقعي ديد     »نمـود 
پولس در . ايـن زنجـيره طوالنـي، خيلـي انـدك بـوده است و آنهم آسان ترين آن                 

 به اين ارزيابي اشتباه پرداخته و آن را تقبيح كرده         تسنامـه اش بـه كليسـاي قرن       
واسطة ايشان  كيست اَپُّلس؟ جز خادماني كه بهپـس كيست پولس و     «:اسـت 

من كاشتم و اَپُّلس    . اي كه خداوند به هركس داد      انـدازه  ايمـان آورديـد و بـه      
لهـذا نـه كارنده چيزي است و نه        . بخشـد  آبـياري كـرد لكـن خـدا نمـّو مـي           

 ).۸ ـ ۵:۳اول قرنيتان (» .دهنده بلكه خداي روياننده آب

رة خدا بخود نباليد و بيهوده نااميد نشويد         ثم دبيهوده از نشانه هاي مشهو    
از اينكه نمي توانيد نشانه اي از ثمرة خدا در رابطه با فرمان برداري از خدا را، در                  

ثمـر دادن يا ندادن مسئله اصلي نيست، بلكه مهم ريشه اي است كه        . يابـيد بخـود   



٨١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

اگر ريشه درست است و شما در توكل به مسيح          . از آن مـيوه حاصـل مـي شود        
 .زندگي مي كنيد، بعداً ثمر خواهيد داد، خواه ثمره شما مشهود باشد، يا نه

 

 ريشه بسيار مهمتر از ميوه است

حقيقـت ايـنكه خدا شما را دعوت كرده است و هم چنين شما را بكار برده                 
شكوفه آورده، گل داده و   «هارون   عصاي. اسـت، نهايـتاً در ثمره آشكار مي شود        

ي اگر ثمره كمتر از تّح است كه ما را دلگرم مي كنند،         ها ناي» .بـادام رسـانيده بود    
 .ه انتظار داريمكآنچه باشد 

هارون تمام مراحل الزم براي بوجود  توجـه داشـته باشـيد كـه در عصاي        
 گلشكوفه ها تبديل به .  روئيدشـكوفه اول بـر آن    . آمـدن يـك مـيوه انجـام شـد         

زندگي برخي از ايمانداران    از  .  شدند ميوهبعضـي از گـل ها هم تبديل به          . شـدند 
 تا بدان وسيله ديگران غنچه      ،شـكوفه هـا حاصـل مـي شود  ـ  اولين نشانه حيات              

) ميوه(بـياورند و ديگـران نـيز گـل بدهـند و تـا سـرانجام اثـر نهائي يعني بادام          
و كارنده و   ... مـن كاشـتم و اََپلـس آبياري كرد          «: پولـس نوشـت   . آشـكار شـود   

ن هـر يـك اجـرت خود را به حسب مشقت خود             تند، لكـ  سـ سـيراب كنـنده يـك ه      
همـه بـا هـم تفاوت دارند، ولي همه يكي           ). ۸ ـ   ۶:۳اول قرنيـتان    (» خواهـند يافـت   

 هـر چـه كـه خـدا شـما را بـدان خوانده است، نگران نباشيد،                   در مـورد   .هسـتند 
شايد شما  . سـرانجام ثمـره اي خواهـد داد كـه موجـب رضـايت خـدا خواهد شد                 

ن ثمـره را بفهميد، ولي مي توانيد هر شب آسوده سر بر             نتوانـيد مـيزان ارزش آ     
سعي نكنيد ارزش كار    . بالش بگذاريد و مطمئن باشيد كه دست خدا در كار است          

 آن فكر كنيد كه    علت بهظاهري آن، ارزيابي كنيد، بلكه      نتيجه  خود را با توجه به      
ي آن گمارده اگر شما كاري را انجام مي دهيد كه خدا شما را برا. همانا خدا است 

 سال ديگر نشانه محسوسي از موفقيت       هلياء تا چ  م بعيد نيست كه مانند ار     ،است
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مهـم اين نيست كه مردم نسبت به سخنان شما چه عكس العملي نشان              . را نبينـيد  
ياء از خدا گله  موقتي ار . كه مي گوئيد مهم است    را  دهـند ولـي منـبع و اصل آنچه          

را ] او[دست خود را دراز كرده دهان       «د  مـي كـند كـه نمـي دانـد چه بگويد خداون            
ياء مار(» “اينك كالم خود را در دهان تو نهادم       ”: گفت] او[لمس كرد و خداوند به      

ياء دانسـت كـه لزومـي نداشت مردم به او پاسخ دهند تا بفهمد        مـ سـپس ار   ).۹:۱
ياء ممردم پاسخي به او ندادند و ار      . آنچه كه انجام داده است، درست بوده است       

 ولي  .ي در اوج اين نااميدي وفات كرد      تّحون يك انسان بود، نااميد شد و        هـم چـ   
ياء مستفيض  مبيشـتر از دو هـزار و پانصـد سـال ديگـر، مـا امـروز از كـالم ار                    

مـي شـويم و از طـريق اطاعـت او، هـنوز هـم سـخنان خدا را خطاب به خودمان             
ردهي اطمينان  ياء مي توانست نسبت به اين ثم      ماين يعني ثمردهي و ار    . مي شنويم 

داشـته باشـد، نـه با در نظر گرفتن نتايج آني رسالتش، بلكه از سرچشمه آن كه                
 .خدا بود

هارون را به عهده بگيرند و       مـردان ديگـري بودنـد كـه مـايل بودند خدمت           
عصـاي خـود را در دست نگه داشته بودند كه شايد روزي از آن استفاده مؤثر                 

 ديگر آن عصا تبديل به يك       .ت آنها بگيريد  ولي كافي بود عصا را از دس      . بنمايـند 
هارون از عصايش جدا شد، به خانه        ولي. جسـم مـرده و بـي اثر و بي ثمر مي شد            

 در   او رفـت و شـبي خـوش را پشـت سر گذاشت و بخوبي خوابيد، ولي عصاي                
ايــنك عصــاي او بــا . دادبــامداد جوانــه زد، شــكوفه آورد، غــنچه آورد و مــيوه 

كسي را كه خدا او را صدا كرده        .  حيات دارد   و زنده است نيروئي مافوق طبيعي،    
اسـت تـا خدمتـي انجام دهد، از خدمتش بازداريد، ولي با اين حال هم چنان ثمر                  

 .مي دهد

و خواهيد ديد كه آنچه      كسـي را كـه خـدا نناميده است به خدمتي بگماريد           
دمتش او را از خ   . اتفـاق مـي افـتد تـنها در حـوزه توانائـي هـاي اوسـت، نـه خـدا                    
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او را از كارش بازداريد، آنگاه      . بـازداريد، آنگـاه خدمـتش نـيز بـا او خواهد مرد            
تنها خدا مي تواند كاري را . كارش و هر آنچه كه انجام داده است، از هم مي پاشد      

 .كه مقرر نموده است، ادامه دهد و به ثمر برساند

 ۱۶تر  بعـد از ديـداري كه از يك مدرسه در غرب انگلستان داشتم، يك دخ              
وقتي او را   . سـاله كـه در كالس بود از من تقاضا كرد در زنگ تفريح او را ببينم                

او در جلسه پاياني    . ديـدم از مـن پرسـيد كـه چگونـه مـي توانـد مسـيحي شـود                  
كليسـائي كـه مـن در آنجـا خدمـت مي كردم، حضور يافت و ايمان آورد و تولد                    

ندگي مسيحائي خود قوي از آن پس او در مسيحيت رشد كرد و در ز   . تازه يافت 
ي لاو قبالً به كليسا نرفته بود و من روزي از او پرسيدم چه عام             . تـر شد   و قـوي  

در گذشـته اش موجـب شـده بـود كـه آن روز فـوراً پيام و بشارت مرا گرفت و                      
بنظر من مالقات آن روز ما با هم و مسيحي شدن او در همان روز        . مـتحول شد  

او به من گفت وقتي بچه بوده است به يك          . اندكـي غـيرمعمول بـه نظر مي رسيد        
مي رفته است كه توسط يك مرد پير در يك كلبه و در نزديكي              » كـالس يكشـنبه   «

 سالگي رسيده، آن مرد پير    ۸ يا   ۷سپس وقتي به سن      .منزلشـان داير بوده است    
تعطيل مـرده است و هيچ كس ديگر كار او را ادامه نداده و كالس يكشنبه او هم                  

 . او با مسيحيت قطع شده استسام از آن به بعد تشده است و

بعدهـا فهمـيدم كـه آن پـيرمرد عليرغم اينكه دست تنها بوده است ولي با                 
سـماجت تمام در حفظ كالس بسيار كوچك خود، اصرار مي ورزيده است، زيرا              

در . معـتقد بـود كـه ايـن كـاري اسـت كـه خـدا بـه او سپرده است تا انجام دهد                       
ن خدمت مشغول بوده است هيچ نتيجه اي از كار خود بدست        سـالهائي كـه بـه اي      

نـياورده اسـت و بدين دليل هم بعد از مرگش كسي وظيفه او را به عهده نگرفته                  
ولي واقعيت اينست كه خدا او را دعوت كرده         . اسـت و كـالس تعطـيل شده است        

مدتهـا بعـد از مـرگش مـن به اين نتيجه            . بـود » زنـده «بـود و در نتـيجه كـارش         
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 بود، جوانه زده و      شده ده ام كـه بـذر نيكوئي كه در قلب آن دخترك كاشته            رسـي 
 .زندگي را شروع كرده است

او زنده بود و سالها بعد      » عصاي«ولي  . آن مـرد ُمرد و كارش تعطيل شد       
خدمت خود را كه    و  هـارون عصـايش را از كجـا گرفـت؟ شما زندگي              .مـيوه داد  

د؟ پاسخ به اين سؤال براي سالمتي زنـده و ثمـرده مـي باشـد، از كجـا گرفـته ايـ        
 .روحاني ما و آرامش ما حياتي است و ما در بخش بعد به آن مي پردازيم
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٦ 
 آن چيست در دست تو؟

 
ا صهارون و فهميديم كه وقتي ع در فصـل پـيش نگاهـي داشتيم به عصاي         

از او گرفـته شـد و در خـيمه شهادت بمدت يك شب قرار گرفت، روز بعد جوانه     
 ولـي يـازده عصـاي ديگر كه همراه          .شـكوفه و غـنچه و آنگـاه بـا دام آورد           زد،  

 و نشانه يازده قبيله اسرائيل      ندهـارون در خـيمه شـهادت نهاد شده بود          عصـاي 
آنها . ، بهمـان وضـعيتي بودنـد كه شب قبل در آن مكان قرار گرفته بودند      نـد بود

ــد  ــدون حــيات بودن ــه  . خشــك و ب ــي را ك ــد خدمت خــدا ديگــران خواســته بودن
هـارون در نظـر گرفته بود انجام دهند و خدا نشان داد كه ملزم به رعايت                  بـراي 

. خدا فقط در مقابل برنامه هاي خود مسئول است        . ايـده و تمـايالت كسـي نيست       
هـارون را صـدا زد و خدا بود كه خدمت او را با اعجاز خود، نافذ                  خـدا بـود كـه     

هارون  حيات از . م ميوه مي آورد   هارون از او جدا مي شد، باز ه        اگر عصاي . نمود
 .نشأت نمي گيرد، بلكه سرچشمه حيات خدا است

هارون از ثمردهي    هـارون ايـن عصـا را از كجا بدست آورده بود؟ چگونه            
عصـا مطمئـن اسـت؟ چگونـه مـا مي توانيم از يك زندگي پرثمر كه كانالي براي                   

 اجراي اهداف خدا باشد، برخوردار شويم؟

هارون عصاي خود را     . يافته ام  »افسون شدن « در   مـن پاسـخ اين سؤال را      
 موسـي قـبل از اينك مصر را ترك كنند، عصاي خود را              .از موسـي گرفـته بـود      
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قـبل از ايـنكه ما به شرح آن واقعه بپردازيم، الزم است كه    . هـارون داده بـود     بـه 
براي كشف اين معما بايد     . بدانـيم، موسـي اين عصا را از كجا بدست آورده بود           

 برسـيم كـه موسـي خدا را در خارهاي مشتعل            جايـي قـب برگـرديم و بـه        بـه ع  
 .مالقات مي كند

وقتـي خدا در بوتة فروزان با موسي صحبت كرد و به او گفت كه برود و                 
اسـرائيل را از مصـر بـيرون بـياورد، اوج اين گفتگو آنجا بود كه خدا به موسي                   

آن را «:  او گفتخدا به» عصا«: و موسي گفت» آن چيسـت در دسـت تو؟   «: گفـت 
. اين عصا وسيله كسب و كار و معاش موسي بود         ). ۲:۴خروج  (» بر زمين بينداز  

 سال در بيابان مديان شباني مي كرد و عصاي          چهلموسـي پـيش از ايـن مـدت          
عصا براي موسي، كار، استراحت، . دسـت او نشـانه حرفه و امرار معاش او بود     

 . گويد كه عصايش را به زمين بيندازد       حاال خداوند به او مي    . درآمـد و امنيت بود    
و چون  «: خـدا از موسي مي خواهد كه عصايش را به درون بوتة فروزان بيندازد             

در اينجا شاهد   » .آن را به زمين انداخت، ماري گرديد و موسي از نزدش گريخت           
عصائي كه موسي در دست خود حمل مي كرد،         : يـك صـحنه هيجان انگيز هستيم      

نه امنيـت او، نشـانة درآمد او، اينك در پيش خدا بر زمين               نشـا  ،نشـانة حـرفة او    
اين همان عصاي   » . از نزدش گريخت   ]او[ و«افكـنده شـد و تـبديل بـه مـار شـد              

ندان خود را شباني    فسگوبي آزاري بود كه سالها با خود حملش مي كرد و با آن              
سر مـي كـرد و بچـه هايش با آن بازي مي كردند و وقتي به بستر ميرفت آن زير                     

عصاي او اينك مار    .  اينك تبديل به چيز ديگري شده است        ولي خـود مـي گذاشت    
 !شده است و مي خواهد او را نيش بزند

وقتـي خـدا كاري انجام مي دهد، هميشه در آن كار يك پيغام و نيِّتي نهفته                 
ايـن كـار تـنها يـك حقّه جادوئي نبود تا موسي را تحت تأثير قرار دهد و                   . اسـت 

واقعيت اين است كه .  رهبران مصر را تحت تأثير قرار دهد، با آنبعداً هم موسي  
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ايـن واقعه مقابل رهبران اسرائيل و آنگاه در مقابل فرعون مصر تكرار شد، ولي             
ساحران مصر هم به افسون هاي خود       «داد، چونكه   نفـرعون را تحـت تأثير قرار        

نفس ). ۱۱:۷ خروج(» چنيـن كـردند، هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد            
گان موسي بود   د از قدرت خدا در برابر دي      يايـن كار براي بار اولش نشانه اي آن        
 . اخير بسيار مهم تر بودهو فقط اهميت آن بار نسبت به واقع

من به موزة   . ي نقش بزرگي بازي مي كرد     فعـ در آئيـن عـبادي مصـريان، ا       
مت آنها به زمان     رفـته ام و آثـار باستاني دوران قديم را كه قد            همصـر در قاهـر    

در تاريخ طوالني تمدن مصر، مارها را در قالب يك مار           . موسي مي رسد، ديده ام    
 و اين بخاطر نحوة ايستادن خطرناك آن        ،بزرگ بخصوص كبري نشان مي دادند     

چـون ايـن مار طوري مي ايستد كه سرش عمود بر زمين و دمش به               . مـار اسـت   
اين سمبل موضوع   . دن است زميـن گسـترده مـي شـود و هميشـه آمـاده نيش ز              

 بـر آنسـت كـه بر قدرت         موسـي . بـت پرسـتي، خـرافات و تـرس مصـريان بـود            
امـپراتوري مصـر مـتمدن ترين و قويترين تمدن آن روزگار فايق آيد و بنابراين                

 .ي حمله متقابل آماده كند برابايد خود را

ولـي مـار قدمتـي دارد كـه بـر مـي گـردد بـه خيلي قبل از زمان موسي و                       
اوليـن ظهـور مـار را در بـاغ عدن و در قالب شيطان               .  مصـر  راتوري مقـتد  امـپر 

 وقتي كه يك فرشته     ،مـي بينـيم و آخريـن حضـور او را در پايـان كتاب مكاشفه               
اژدها يعني مار قديم را كه ابليس و شيطان مي باشد گرفتار كرده، او را تا مدت                 «

» هر كرد ُم بر او بسته     هاويه انداخت و در را     هـزار سـال در بـند نهـاد و او را به            
ار مامروزه  . اولين و آخرين تجلي شيطان در نقاب مار است        ). ۳ ـ   ۲:۲۰مكاشفه  (

 خلقت تاكنون مار نماد اعمال      از ابتداي . مظهـر اعمال شريرانه و مرموز مي باشد       
موسـي عصاي خود را به زمين       . شـريرانه، بـد انديشـانه و شـيطاني مـي باشـد            

 .تبديل به مار شدانداخت و عصاي او به سرعت 
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 ش بگيرُدمآن را از 

 فاصله الزم موسي از آن، خدا به موسي      حفظبـا افكـندن عصا به زمين و         
خروج (» دسـت خود را دراز كن و دمش را بگير         «: دسـتوري بسـيار عجيـب داد      

 تا چه اندازه از مارها اطالع داريد، ولي كاري كه هرگز             شما مـن نمـي دانـم     ). ۴:۴
چون دراينصورت با سر خود كه . ار از دمش است مفتن يك   انجـام نمي دهيد، گر    

در آنصورت ممكن است    . آزاد اسـت به شما حمله مي كند و شما را نيش مي زند             
اگر شما  !  شود و يا بميريد    كـبود دچـار سـرگيجه شـويد، يـا بيفتـيد يـا رنگـتان               

 در آنصورت است    ،بخواهـيد مـاري را بگيريد، حتماً بايد از سرش آن را بگيريد            
كـه شما مي توانيد قسمت خطرناك بدن او را كنترل كنيد، مگر اينكه ماري از نوع              

، خفه كند بـوآ باشـد و بخواهد با فشار ماهيچه هاي خود بدور بدن شما، شما را                 
مركز ترشح سم در دهان مار      . در غـير اينصـورت دم مـار كـامالً بي خطر است            

ي جلوگيري از صدمة مار اسـت و دهـان مار در سرش قرار دارد و بنابراين برا      
وقتي در صحراي مديان . موسـي ايـنرا مي دانست  ! بـايد سـرش را كنـترل نمـود        

او مطمئناً در طول سالهائي . مـي زيسـت بارهـا و بارها با مارها مواجه شده بود          
ولي اينك خدا به    . كـه بـه شباني مشغول بود، بايد مارهاي زيادي را كشته باشد            

خدا چه چيزي   .  كـه مـار را از دمـش بگـيرد          او چنيـن دسـتور عجيبـي مـي دهـد          
مـي خواهـد بـه موسـي بگويـد؟ در پشت اين داستان چه چيزي نهفته است؟ من                   

موسي، من مي خواهم تو خاصيت و       «: حـدس مـي زنـم كـه خـدا مي خواهد بگويد            
تو ممكن است فكر كني كه اين       . اسـتعداد اين عصائي را كه در دست داري بداني         

مي خواهم اين را بداني كه اين عصا من ولي . خطر استعصـا مفـيد و كـامالً بـي      
 مي تواند   وت اين عصاي خوب و مفيد    . مـي توانـد ناگهـان تـبديل بـه يك مار شود            

آنرا مقابل من به زمين     . منـبع خطـر باشـد، خطـري كـه مي تواند تو را نابود كند               
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گاه عصاي بظاهر بي خطر تو ممكن است پاي       . بيـنداز و قـدرت بـاالقوه آن را ببين         
 دمش بگير كه قسمت بي خطر آن است و من    زولـي حـاال آن را ا       .شـيطان باشـد   

 ».مواظب سرش هستم كه قسمت خطرناك آن است

 گفته است در باغ     سخنتاب مقدس   كاوليـن بـاري كـه خـدا از شـيطان در             
عدن است، و او را در قالب يك مار نشان داده است و بر عداوت بين او و ذرّيت                   

: راجع به مسيح گفته است   و  سيح خداوند، تأكيد كرده است،      زن يعنـي عيسـاي م     
و آن ضربه اي مهلك خواهد بود كه        ). ۱۷:۳پيدايش  (» او سر تو را خواهد كوبيد     «

ار مسئوليت خدا است، نه     م ربرخورد با س  . بدسـت مسـيح انجـام خواهـد گرفت        
 .مسئوليت ما

 

 عصاي خدا

). ۴:۴خروج(»ا شد در دستش عص  «ش گرفت   ُدموقتـي كه موسي مار را از        
يك ! حـاال او عصـاي خـود را بـاز پس گرفته بود، ولي آيا همان عصا بود؟ خير                  

پس موسي زن خويش و پسران خود را برداشته،          «:فـرق اساسـي وجود داشت     
ايشان را بر االغ سوار كرده، به زمين مصر مراجعت نمود و موسي عصاي خدا               

» عصاي خدا «صا تبديل به    حاال آن ع  ). ۲۰:۴خـروج   (» را بـه دسـت خـود گرفـت        
البته اين عصا، همان عصائي بود كه موسي آن را قبل از مالقات با              . شـده اسـت   

وقتي شب آن عصا را به خانه آورد، . خـدا در بوتـة فـروزان بـه دست مي گرفت        
. ولي درواقع عصاي ديگري شده بود     . خـانواده او متوجه اصالت آن شده بودند       

بود، ولي حاال ديگر عصاي خدا شده بود و          عصاي موسي    ،قـبل از ايـن جـريان      
 !چه تفاوتي از اين باالتر

بعـداً ديديـم كه خدا به موسي گفت عصاي خود را به درياي سرخ بزند و                 
وقتي بني اسرائيل در بيابان آواره بودند و        . وقتي او چنين كرد، دريا گشوده شد      
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ره برود و   دسترسي به آب نداشتند، خدا به موسي گفت با عصاي خود نزد صخ            
ولي او بجاي سخن گفتن با صخره با عصا به آن ضربه زد . بـا آن صـحبت كند    

در جنگ با عمالقه، وقتي كه يوشع سپاه اسرائيل را          . و آب از صـخره جاري شد      
ايستاده بود  » بر قلة كوه  «بـه مـيدان جـنگ مـي فرسـتاد، موسـي بـا عصاي خدا                 

 مي برد، اسرائيليان پيروز     هرگاه موسي دست خود را با عصا باال       ). ۹:۱۷خروج  (
رفته رفته  . مـي شدند و چون دست خود را پائين مي آورد عمالقه پيروز مي شدند              

هارون و پسرش حور به كمك او آمدند و دستان او            دسـت موسـي خسته شد و      
، تا عصا هم چنان برافراشته و سپاه        ندرا بـا عصـاي خدا به سمت باال نگه داشت          

اين همان عصا بود؟ اين همان عصائي بود كه         . اسـرائيل در جـنگ پـيروز شـود        
موسـي بـراي رانـدن و جمـع كـردن گوسـفندان از آن استفاده مي كرد؟ و اينك                    

خــدا . همـان عصـا، تــبديل بـه عصــاي خـدا شـده اســت و معجـزات مــي آفريـند       
اين عصا را به دست خود بگيرد كه به آن آيات را            «: مخصوصـاً بـه موسي گفت     

 . ايـن عصـا مي رفت كه ابزار كار تازه موسي شود            ).۱۷:۴خـروج   (» ظاهرسـازي 
 . كه توسط آن اعمال قوي خود را انجام دهداي وسيله

 

 هارون عصاي موسي مي شود عصاي

نكـته جالـب توجـه در مطالعـه اين بخش اينست كه بنظر مي رسد عصائي                 
اف بروس در   .روفسور اف پ. هـارون داشـت، قـبالً عصاي موسي بوده است          كـه 

در فرهـنگ جديـد كـتاب مقدس به اين          » هـارون  عصـاي « عـنوان    مقالـه اي تحـت    
: بعد از واقعه شكوفه دادن عصا، خدا به موسي گفت         . موضوع اشاره كرده است   

ناي بهـارون را پـيش روي شـهادت بـاز بگذار تا به جهت عالمت براي ا                 عصـاي «
 ).۱۰:۱۷اعداد (» تمرد نگاه داشته شود

ر قادش با صخره     د  را بگيرد و   چندي بعد خدا به موسي امر كرد كه عصا        
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عصا را از   «آنگـاه موسـي     ). ۸:۲۰اعـداد   (» آب خـود را بدهـد     «صـحبت كـند كـه       
، يعني عصا را از     )۹:۲۰اعداد  (» حضـور خداونـد چنانكه او را فرموده بود گرفت         

 صخره  باتمرد ورزيده و بجاي صحبت كردنسپس او  . قـدس االقـداس برداشت    
م روي آن مطالعه كنيم     يوعي كه مي خواه   موضـ . بـا عصـا دو ضـربه بـه آن زد          

اينسـت كـه عصائي كه موسي از آن براي ضربه زدن به صخره در اعداد فصل                 
 اعداد، در خيمه    ۱۷هـارون بود كه بعداً در فصل         بيسـتم اسـتفاده كـرد، عصـاي       
 .شهادت قرار گرفت و شكوفه داد

اختيار  آن عصا در     ،هـم چنين، بنظر مي رسد كه بعد از واقعه بوتة مشتعل           
هـارون بوده است و با آن عصا بود كه آنها در مصر معجزاتي انجام                موسـي و  

بخاطـر داريـد كـه چـون موسـي از رفتـن بـه مصر و صحبت با فرعون                    . دادنـد 
موسي مجري اولين معجزه در     . هـارون بجاي او به مصر رفت       خـودداري كـرد،   

 را پيش روي هارون عصاي خود«. هارون بود مقـابل فرعون نبود، بلكه برادرش   
خدا وقتي  ). ۱۰:۷خروج  (» فـرعون و پـيش روي مالزمـانش انداخت و اژدها شد           

بامدادن نزد فرعون   «: كـه خواست اولين بال را به مصر نازل كند به موسي گفت            
بايست ) نيل(براي مالقات وي به كنار نهر       . برو، اينك به سوي آب بيرون مي آيد       

: خدا به موسي گفت» ...د بگير و عصـا را كـه بـه مـار مـبدل گشـت بدسـت خـو               
» ...هارون بگو عصاي خود را بگير و دست خود را بر آبهاي مصر دراز كن               بـه «

هـارون چـنانكه خداونـد امر فرموده بود كردند و عصا را بلند كرده     و موسـي و   
آب نهـر را بـه حضـور فرعون و مالزمانش زده و تمامي آب نهر به خون مبّدل                   

هارون از عصاي  ظاهـراً چنيـن بـه نظـر مـي رسـد كه          ). ۲۱ ـ   ۱۴:۷خـروج   (» شـد 
بنابراين در اينجا، از آن به      . موسـي براي ضربه زدن به آب استفاده كرده است         

 .نام برده شده است» هارون عصاي«عنوان 
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 »آن چيست در دست تو؟«

هارون  اگر ما مي خواهيم بدانيم كه     . موارد فوق ارجاعات مناسبي مي باشند     
كجـا گرفت، اگر مي خواهيم بدانيم كه آن عصا چگونه داراي            عصـاي خـود را از       

آن چيست در   «: نشـانه هـاي حـيات شد، بايد از سؤال خدا از موسي شروع كنيم              
اي خدا بيافكنيم و پما بايد آنچه را كه در دست داريم داوطلبانه پيش     » دسـت تو؟  

شته باشيد،  خطر در اختيار دا    شايد شما يك چيز مفيد و بي      . بـه او تسـليم نمائيم     
ولي آن چيز در دست    . و مفيد و بي خطر بود     براي ا همانطوريكـه عصـاي موسي      

 .ار شودمت كنترل شما ممكن است النة حشما و در ت

: و شما بگوئيد  » آن چيست در دست تو؟    «ممكـن اسـت من از شما بپرسم         
شـما ممكن است براي رسيدن به اين شغل سخت كار           » .ايـن حـرفة مـن اسـت       «

 وقت زيادي صرف رسيدن به اين شغل كرده باشيد، لحظات تلخ و          .كـرده باشيد  
ولي آيا شغل   . شـيرين را تجـربه كـرده باشيد، ولي سرانجام به اينجا رسيده ايد             

خـود را پـيش خـدا افكـنده ايد؟ اگر آن را در دستان خود نگه داريد، ممكن است                    
وقتي ولي  . عصـا در دستان شما ممكن است مأمن مارها باشد         . خطـرناك شـود   

آن را پـيش خـدا بياندازيد، ممكن است آن را به شما پس بدهد، آنچنانكه موسي                 
 ولي شما آن را از دمش مي گيريد و خدا سرش را      .عصايش را از خدا پس گرفت     

 آنگاه حرفة شما، تبديل به حرفة       .او مراقـب مار خواهد بود     . نـابود خواهـد كـرد     
كار همان كار   . اي خدا شد  خـدا مـي شـود، آنچنانكه عصاي موسي تبديل به عص           
ديگر خدا بجاي شما كار     . خواهـد بـود، ولـي تحـت كنـترل يـك مديريت متفاوت             

 .خواهد كرد و او نسبت به آنچه كه انجام مي دهد توجيهات قانع كننده اي دارد

. تحصيالت من است  «: ممكن است پاسخ دهيد   » آن چيسـت در دسـت تو؟      «
علــم و دانــش برســم و بــزودي مــن ســخت درس خوانــده ام تــا بايــن درجــه از 

. بسيار خوب، كار ارزشمندي است، موفق باشيد      » .شايسـتگي را كسـب مـي كـنم        
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ولـي دانسـته ها و جاه طلبي هاي خود را پيش پاي خدا افكنده ايد؟ و به خدا اجازه                    
داده ايـد تـا دانسته هاي شما را در راه تحقق اراده خود بكار گيرد و آنرا به شما                    

 او را اجرا كنيد؟ دانشي كه در اختيار و در دست خود داريد              پـس بدهـد تا ارادة     
مفـيد و منطقـي اسـت، ولي اگر آن را فقط در دست خود نگه داريد، تنها دانش و            
جـاه طلبـي هـاي خـود شـما خواهند بود و احتمال دارد ماري در آن كمين كرده                    

ست راگر دانش شما د. آن را بدسـت خـدا بدهـيد تا ترس شما زايل شود           . باشـد 
است و خدا آنرا به شما بازگرداند، وقتي آن را باز مي گرداند كه بخش خطرناك                
آن را نـابود كـرده باشـد و سـپس دانسـته هـاي شـما تبديل به دانسته هاي خدا                      

 .ند براي يك زندگي مؤثر و پرثمركخواهد شد و خدا شما را تجهيز مي 

من زحمت  . پول من است  «: ممكن است بگوئيد  » آن چيسـت در دست تو؟     «
ي اين پول سخت كار كرده ام پول خود را عاقالنه خرج            شاهكشيده ام و براي هر      

آيا شما پول خود را پيش خدا انداخته ايد؟ ممكن است خدا پول شما را               » .مـي كنم  
بـه شما پس بدهد، در اينصورت فقط آن را از دمش بگيريد و پول شما تبديل به                  

شايد . دا چه نقشه اي براي اين پول دارد       ديگر نمي دانيد خ   . پـول خـدا خواهـد شد      
آنچنانكه . خدا آن را براي اشاعه حيات خود و بار آوردن ثمرات خود بكار ببرد             

 دسـتان شـما ممكـن است خطرناك باشد، ولي در قالب پول خدا،               رپـول شـما د    
 .مؤثر مي شود

» .اين خانوادة من است   «: ممكـن است بگوئيد   » آن چيسـت در دسـت تـو؟       «
ولي اگر شما پدر . خانوادة شما موهبتي بزرگ از جانب خدا است      ! بسـيار خـوب   

و يا مادر هستيد، فرزندان خود را پيش پاي خدا مي افكنيد و آنها را به خدا تقديم           
مـي كنيد؟ شما مي توانيد مطمئن باشيد كه خدا آنها را به شما باز مي گرداند، ولي                  

خدا ممكن است   . !) مناقشه نيست  در مثل  (بايد شما آنها را فقط از دمشان بگيريد       
ارادة خود را در خانوادة شما پياده كند و بنابراين شايد اوقاتي سخت در انتظار               
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 زندگي شويد، ولي ديگر  درممكـن است شاهد غم ها و محروميت ها          . شـما باشـد   
خـانوادة شـما خـانوادة خداسـت وخـدا درهـر اتفاقـي كـه در اين خانواده واقع                    

 .مي شود، نّياتي دارد

شـيطان مهـاجم اگر ببيند صحنه نبرد در خانواده شما برايش فراهم شده              
 .است تا با خدا بجنگد، ممكن است وارد عمل شود

مســئوليت هــاي «: ممكــن اســت جــواب دهــيد» آن چيســت در دســت تــو؟«
من جزء .  كليسا هستم  سمـن شـيخ كليسـا هسـتم، من خادم و شما           . كليسـائي ام  

من رهبر امور   . سه يكشنبه ها تدريس مي كنم     من در مدر  . رهـبران كليسـا هسـتم     
آيا آن را در پيش پاي      » .ظه مي كنم  موعمـن انجيل را در      . جوانـان كليسـا هسـتم     

 ه بدان اشتغال داريد به خدا تسليم كرده ايد؟كخدا انداخته ايد؟ هر كاري را 

آيـا هـر طرحي را كه براي كليساي خود در نظر داريد و درصدد كسب و                 
خدا براي اجراي آن هستيد، به پيش پاي خدا انداخته ايد؟ غفلت از             دريافـت ارادة    

آن يعني شما همچنان رهبر كليسا، معلم كتاب مقدس، و مدرس كالس يكشنبه ها              
هسـتيد، ولـي ديگـر آن كليسا، كليساي شما، و شما ديگر آموزنده ايده هاي خود        

د وي ش بـه شـاگردان خـود در كـالس خـود مي باشيد، و اين وضعيت فرصتي م                 
. آنها را پيش پاي خدا بيافكنيد و خدا شما را هدايت خواهد نمود            . بـراي نفوذ مار   

به خواهند شد   را  و آنها   . آنهـا را دوبـاره از خـدا بازگـيريد، ولي فقط از دمشان             
كليسـاي خـدا، مدرسه يكشنبه خدا و شما هم شيخ خدا و واعظ خدا خواهيد شد                 

 .واهد شدو آنگاه كار شما زنده، قوي و پرثمر خ

هـارون ديديـم، ايـن واگذاري به مفهوم آسان     آنچـنانكه دربـارة موسـي و    
شـدن امـور نيسـت، چرا كه دراينصورت شما به خط مقدم جبهه جنگ روحاني                
مـي رويـد و بـه هـر قطره از حكمت و منابع خدائي نياز داريد، و ديگر فرعون ها                     

هند، چرا كه شما    ت شما نمي شوند، عماليق ها شما را شكست نمي د          حشـ باعـث و  
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تنها كار خدا . چيزي را در دست داريد كه موسي در دست داشت  ـ  عصاي خدا              
اگر آنچه را كه داريد از دمش در اختيار         . ق او را تـدارك مي بيند      ئـ اسـت كـه عال    

داشـته باشـيد، آنگـاه خـدا بـا سـر آن برخورد خواهد كرد  ـ  با سر همان مار،                       
ظه عومود بازداشته شديد و ديگر در كليسا        بنابرايـن اگـر بهـر دليلـي از كـار خ           

نكرديد و در مدرسه هاي يكشنبه تدريس نكرديد و ديگر از رهبران كليساي خود              
جوانـه مي آورد، غنچه مي آورد و غنچه اش  «نشـديد، عصـاي شـما خودبـه خـود        

، مدتها بعد از اينكه شما دست از كار كشيده ايد           »شـكفته مي شود و بادام مي دهد       
 .ي از اين جهان رخت بر بسته ايدتّحو يا 

خدا ! ولي اگر بخواهيد همه چيز را در دست خود نگه داريد، اشكالي ندارد            
شـما را مجـبور نمـي كـند، او مچ شما را نمي پيچيد و اسلحه اي بر روي پيشاني                     

ولي . شما هم چنان ديندار هستيد، و اين خواستة قلبي شما است          . شما نمي گذارد  
ما اخطار كنم، اگر عصا را در دست خود نگه داريد، ماري را             من مي خواهم به ش    

و شما نمي دانيد چه وقتي مي جهد و به شما نيش            ! در دسـت خـود نگـه داشته ايد        
شما نمي دانيد چه موقع اين اتفاق خواهد افتاد، خواه در رابطه كاري كه              . مـي زند  

د و يا كليسائي كه     داريـد، دانشـي كـه داريـد، پولي كه داريد، خانواده اي كه داري              
مكاشعه (» آن مـار قديمـي كه به ابليس و شيطان مسمي است           «داريـد، زيـرا كـه       

ضـربه خـود را وارد خواهد كرد و شما را مجروح خواهد نمود و تأسف                ) ۹:۱۲
 .گذاشته ايداو در اينجاست كه شما فرصت الزم را براي اين حمله در اختيار 

موسي هم آن را    . ي گرفته است  او آن را از موس    . هارون است  ايـن عصاي  
عصاي خدا در دستان    . اين عصا درواقع عصاي خدا است     . از خـدا گرفـته اسـت      

 .شما است
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٧ 
 خدا چرا شريعت را داد

 
محـتواي اصلي تابوت عهد الواح سنگي اي بود كه در كوه سينا توسط خدا   

 چه خوب   البته. بـه موسـي داده شـد و بـر روي آنها ده فرمان حك گرديده بود                
خواهـد شد اگر ما مندرجات اين ده فرمان را رعايت كنيم ولي اجراي آن فرامين                

هيچكس نيست و نبوده است، هيچكس نتوانسته است و         ! و احكـام مقـدور نيست     
مـن اگـر شما را مالقات كنم        . هـيچكس نخواسـته اسـت آن شـرايع را نگـه دارد            

، مي توانم مستقيماً در     بـي آنكـه هـيچ اطالعـي از ذات و درون شـما داشته باشم               
در » .شـما شـريعت خـدا را نقـض كرده ايد          «: چشـمان شـما نگـاه كـنم و بگويـم          

اينصـورت شـما نمـي توانيد مرا گستاخ خطاب كنيد، چون خودتان به اين حقيقت            
درواقع شما هم   . واقـف هسـتيد و مـي دانـيد مـنهم بـه ايـن حقـيق واقـف هسـتم                    

شما هم همين   «: گاه كنيد و بگوئيد   مـي توانـيد در عوض مستقيم به چشمان من ن          
چـرا خـدا يـك سـري قوانيـن به ما داده است كه      ! و حـق بـا شـما اسـت        » !طـور 

شما هم . نمـي توانـيم آنهـا را مـراعات كنـيم؟ اين شرايع به نظر نامعقول مي آيند                 
ايـنطور فكـر نمـي كنـيد؟ اگـر شـما احـتماالً در وضـع قوانيـن مداخله داشته ايد،                      

اصـلي در وضـع قوانيـن در نظر گرفتن اين نكته است كه              مـي دانـيد كـه مسـئله         
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اگر شما مقرراتي وضع كنيد كه مردم       . اجراي آن براي هر شخصي مقدور باشد      
پس چرا خدا يك . باشـند، موجـب ايجـاد مشـكالت شده ايد     نقـادر بـه اجـراي آن        

 سري مقررات به ما داده است كه هيچكس قادر به رعايت آن نيست؟

رك اين مسئله ارزش زيادي براي ما دارد، چونكه اگر          مـن بر اين باورم د     
بـه پاسـخ آن دسـت يابـيم بسـياري از موضوعات بنياني خواسته خدا را براي                  

شريعت فقط . امدهاي اساسي آنرا درك خواهيم كرد يانسـان خواهـيم فهمـيد و پ       
شامل يك سري قوانين قراردادي نيست كه بخاطر نياز انسان وضع شده باشند             

واقعيت اينست كه شريعت بدين     .  سـري الگوهـاي رفـتاري باشـند        و شـامل يـك    
مـنظور داده شـده اسـت، ولـي وقتي بخواهيم آن را به حيطه عمل بياوريم، آنها                  

 .نامعقول، غيرقابل اجراء و نامناسب مي باشند

وقتـي فريسـيان شريعت را تا اين درجه تنزل دادند، دچار مشكل شدند و               
. ي بر آن بيافزايند تا قابل اجراء و معقول شود         مجـبور شـدند افزوده هاي بسيار      

ما مي توانيم از سه   . ي واالتـر از يـك سـري مقـررات صـرف است            سـ شـريعت ب  
 شريعت نگاه مي كنيم و اين       هدفدر گام نخست به     . ديدگاه به شريعت نگاه كنيم    

چرا خدا شريعتي داده است كه بقدري سخت است كه          : سـؤال را مطـرح مي كنيم      
 را مراعات نمود؟نمي توان آن 

شريعت چه كاري : ، نگاه كنيم و سؤال كنيماثـر شريعت دوم مـا بـايد بـه     
 براي ما انجام مي دهد؟

: سـوم ايـنكه مـا بـايد بـه گفـته عيسي مسيح توجه كنيم، آنجا كه مي گويد              
رات يا صحف انبياء را باطل سازم، نيامده ام تا          توگمـان مـبريد كـه آمـده ام تـا            «

  شريعت ليمتك بنابراين ما بايد به      .)۱۷:۵متي  (» ا تمام كنم  بـاطل نمـايم، بلكـه تـ       
 چگونه عيسي آن را تكميل نمود؟: نگاه كنيم و بپرسيم
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 هدف شريعت

چرا خدا شريعتي داده كه هيچ كس       : نخسـت ايـن سـؤال را مطرح مي كنيم         
نمي تواند آن را اجراء نمايد؟ شايد هرگز در اين مورد فكر نكرده ايد، ولي چگونه                

 تصـميم گرفـت كـه مفاد شريعت را مشخص كند؟ چرا خدا ده فرمان را به                  خـدا 
موسـي داد؟ چـرا او شـش فـرمان نـداد؟ چـه كسـي گفت كه بايد شريعت چنين              
باشـد؟ آيـا شـريعت يـك گزيـنش اختـياري اسـت و آيا معياري براي وضع آن                    

 موجود است؟

مراجعه بـراي پاسـخ دادن بـه اين سؤاالت ما بايد به دو آيه در عهد جديد       
قبل از اينكه به آن آيات نگاه كنيم، من         . كنيم كه به تشريح مسئله گناه مي پردازند       

اين . مي باشد » نزدن هدف « لفظاً به معني     گناهمـيخواهم يـادآوري كـنم كه كلمه         
اگـر كسـي كماني     . واژه در اصـل در ورزش تـيراندازي بـه كـار بـرده مـي شـد                 

اين خطاي او   .  تيرش به خطا مي رفت     مي گرفت و نشانه اي را هدف مي گرفت ولي         
 بود، گناه ناميده    متر سانتياگـر خطاي او يك      . تعـريف مـي شـد     » گـناه «در كلمـه    

 ده متر اگر خطاي او    .  بود باز هم گناه تلقي مي شد       متراگر خطاي او يك     . مـي شد  
مهم اين نبود كه چقدر تير به خطا رفته باشد،          . بـود بـاز هـم گـناه ناميده مي شد          

اينست كه گناه در كتاب مقدس      . عنـي از دسـت دادن هدف بود       م بـه ناه  چونكـه گـ   
براسـاس مـيزان بـدي مـا بـرآورد نمـي شـود، بلكـه براساس اينكه چقدر خوب                    

، متر سانتيگناه يعني از دست دادن هدف، خواه يك         ! نيسـتيم، محاسـبه مي شود     
كاري به  تصور بر اينست كه خدا      . يك كيلومتر ، خواه   ده متر ، خواه   مترخواه يك   

البته گناهان انواع مختلف دارند با پيامدهاي   . اين ندارد كه ما تا چه حد بد هستيم        
مخـتلف در زندگي ما و باالتر از آن در زندگي ديگران، ولي ذات گناه اشتباه در                 

حال، چقدر هدف را اشتباه گرفته ايم، خود امر مهمي است ولي            . هدف گيري است  
اگـر شما يك دقيقه يا پنج دقيقه يا يك ساعت           . در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد        
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حاصل كار اينست كه    . ديـر بـه اتوبـوس برسـيد، ديگـر مسئله وقت منتفي است             
 .شما اتوبوس را از دست داده ايد

است، پس گناه در ذات خود يك امر        » گم كردن هدف  «اگـر گـناه بـه معني        
 !مطلق نيست

امري مطلق است، و گـناه نسـبي اسـت، ولي آن هدفي كه از دست مي رود          
اگر . مـا گـناه را مي توانيم تنها در سايه هدفي تفسير كنيم كه از دست رفته است          

بنامـيد ممكـن است از گستاخي شما ناراحت شوند و           » گـناهكار «شـما مـردم را      
ناراحتـي آنهـا هـم منطقـي اسـت، چونكـه آنها معني گناه را نمي دانند مگر اينكه                    

هدف يك امر مطلق است و بايد آن        . دن اند بفهم  مفهـوم هدفـي را كه از دست داده        
 از درك هــدف و دســته بــندي گــناهان بــه طــور همــزمان، رقصــو. را بشناســيم

 .نامعقول مي باشد

گـرچه اعمـال زيـادي وجود دارند كه در كتاب مقدس گناه تلقي مي شوند،                
تعريف اول از زبان يوحناي رسول      . ولـي تـنها دو تعريف براي گناه وجود دارد         

 اوليـن رسـاله اش و تعريف دوم از زبان پولس رسول در رساله به روميان،                 در
 .آمده است

هر كه گناه را به عمل مي آورد برخالف شريعت عمل           «: يوحـنا مـي نويسـد     
اگر گناه از دست دادن     ). ۴:۳اول يوحنا   (» مي كند، زيرا گناه مخالف شريعت است      

 انسانهر گناهي كه  . تهـدف اسـت يوحـنا ايـن هـدف را شريعت خدا ناميده اس              
اهي است، به معني نقض شريعت     نمرتكـب مـي شـود صرفنظر از اينكه چه نوع گ           

 .مي باشد، زيرا در اينجا شريعت نماد هدفي است كه از دست رفته است

 نداده  ،موضـوع فـوق هـنوز پاسخ سؤال را مبني بر اينكه شريعت چيست             
ه گناه ناميده مي شود،     اگـر شـريعت اسـتاندارد واقعـي براي بيان آنچه ك           . اسـت 

مقرر شده است، پس چرا خدا آن را آن اندازه تخفيف نداده و آسان نكرده است                
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ي باقي مانده ايم و آن اينكه چرا        ستا قابل اجراء باشد؟ ما هنوز در آن سؤال اسا         
 .استاندارد شريعت انقدر در سطح باالئي قرار دارد

ه پولس رسول در    ي با بيان  بهـرحال گفـته يوحـنا را در نظر بگيريد و آن را            
رسـال به روميان، آنجائيكه مي گويد گناه شامل چه چيزهائي است، مقايسه كنيد       

» اصر مي باشندقون همـه گـناه كـرده انـد، از جالل خدا     چـ  « :و نتـيجه مـي گـيريد     
 ).٢۳:۳روميان (

پولس مي گويد كه هر گاه      . در ايـنجا شـاهد تعـريف دومـي از گناه هستيم           
كنند، مهم نيست كه چه گناهي مرتكب مي شوند، ولي هدفي را كه             مـردم گـناه مي      

» جالل خدا«قـبل از ايـنكه ما به تشريح   . اسـت » جـالل خـدا  «از دسـت مـي دهـند        
اگر يوحنا مي نويسد، هرگاه     . بـپردازيم، بيائـيد آن دو آيه را در كنار هم بگذاريم           

س مي گويد   است و پول  » شريعت«گـناه مـي كنـيم هدفـي را كـه از دست مي دهيم                
است، پس  » جالل خدا «هـرگاه گـناه مـي كنـيم هدفـي را كـه از دسـت مـي دهـيم                     

بايد با يكديگر مساوي باشند و يك چيز را نشان          » جالل خدا «و  » شـريعت خـدا   «
بنابرايـن اگـر مـي خواهيم بدانيم شريعت خدا چيست، بايد سؤال ديگري              . بدهـند 

 چيست؟» جالل خدا«مطرح كنيم و آن اينكه 

با .  در كتاب مقدس با اختالف اندكي در معنا، بكار رفته است           اللجـ كلمـه   
فرهنگ جديد كتاب   .  مي باشد  ذات خدا  به معني    جـالل خدا  ايـن وجـود ضـرورتاً       

تعريف كننده، هستي، ذات و «: مقـدس جـالل خـدا را ايـنطور تعـريف كرده است          
و حضور  مود استفاده اصلي آن براي بيان ذات        ... در عهد جديد    ... حضـور خدا    

 .و اين ضرورتاً بمعني كشف ذات خدا» .خدا است

وقتي كه يوحنا انجيل خود را مي نوشته است، جالل خدا در ذهن او چيزي               
كلمه جسم گرديد و    «: بـوده اسـت كـه آن را در عيسي مسيح تعريف كرده است             

جاللي شايسته  .  و راستي، و جالل او را ديديم       فيض از   رمـيان مـا سـاكن شد، پ       
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، بدين  »جالل او را ديديم   «وقتي يوحنا مي گويد     ). ۱۴:۱يوحـنا   (» پـدر نـة   پسـر يگا  
 دور سر مسيح قرار     متر ده سانتي هالـه اي از نـور بـه انـدازه            مفهـوم نيسـت كـه     

 ربلكه مي گويد كه د    ! داشـته اسـت، آنچـنانكه بعضـي از نقاشان تصوير كرده اند            
ربردي آن، يعني    به مفهوم كا   :شخصـيت عيسي مسيح، شخصيت خدا را ديده ايم        

اني كـه معاصـر عيسـي مسـيح بـوده انـد، چه در زماني كه پسر بچه اي در                     سـ ك
ناصـره بـوده اسـت، رفتار و شخصيت اخالقي خدا را در او مشاهده كرده اند و                  

 والدينش و   ا در وقتي كه او ب      يا چـه در هنگامي كه او با دوستانش بازي مي كرد          
در او كارهائي مي ديدند كه شبيه  بـرادران و خواهـرانش مواجـه مـي شـد، مردم             

اري ناپدريش يوسف مشغول كار شد، نجوقتـي او در دكان  . كارهـاي خـدا بـود    
نحـوة كـار كـردنش، نحـوه حسـاب و كتابش و وقت شناسي در معامالت، نحوه                  
بـرخورد بـا همكـارانش، همه و همه براي آنان كه شاهد زندگي او بودند نشانه                 

 او خدمت عمومي خود را شروع كرد و شروع          وقتي كه . شـباهت او بـه خدا بود      
 هر . نحوة برخوردش با آن زن زانيه       و بـه موعظـه بـراي گـروه هاي مردم نمود          

وقتي كه او جذامياني را لمس      . كـس كـه او را مـي ديـد از خـود شـرمنده مي شد                
ان نكرده بود، وقتي كه او خود را شمـي كـرد كـه سـاليان سـال بـود كسـي لمس         

ناميد، وقتي كه او كودكان را آزاد مي گذاشت          ميجگيران  دوسـت گـناهكاران و با     
كه از سر و كولش باال روند و با او بازي كنند و شاگردانش مي كوشيدند بچه ها                  

» !مـا ديديم كه خدا، چگونه است      «: را از او دور كنـند، آنگـاه بـود يوحـنا نوشـت             
انيان نويسنده رساله به عبر   . اينسـت شخصـيت اخالقي خدا     . اينسـت جـالل خـدا     

ت خود ّوقفـروغ جالل و خاتم جوهرش بوده و به كلمه     «پسـر خـدا     : مـي نويسـد   
اگر ما مي خواهيم بدانيم كه خدا شبيه        ). ۳:۱عبرانيان  (» حامل همة موجودات بود   

مي باشد، نبايد به چيز ديگري نگاه       » خاتم جوهرش «چيسـت، جـز بـه پسرش كه         
يافت، ولي از ابتداي خلقت     هـر چند كه اين شباهت در عيسي مسيح تحقق           . كنـيم 
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ت خدا  ّيقصـد بـر ايـن نـبود كه تنها شخص عيسي مسيح شبيه خدا باشد، بلكه ن                 
ت خود را در مورد آدم به     ّيوقتي كه خدا ن   . اين بود كه انسان شبيه خودش باشد      

» آدم را بـه صـورت مـا و موافـق شبيه ما بسازيم             «: زبـان آورد، اظهـار داشـت      
 ).۲۶:۱پيدايش (

هيچ . يـك شـباهت جسـمي نيسـت، چونكه خدا جسم نيست           ايـن شـباهت،     
ندارد » بدن«چـيزي كـه از نظر جسمي شبيه خدا باشد وجود ندارد، چونكه خدا               

، )۱۸:۱يوحنا  (» خدا را هرگز كسي نديده است     «: وقتـي كـه كـتاب مقدس مي گويد        
بلكه بدين جهت است كه چيزي ! بديـن جهـت نيسـت كـه خـدا پـنهان شـده باشد             

بنابراين وقتي كه   ). ۲۴:۴يوحنا  (» خدا روح است  «: ه ديـده شـود    وجـود نـدارد كـ     
خدا آفريده شده است، از  » شبيه«و  » صورت«كـتاب مقـدس مـي گويـد انسان به           

آدم اول مي بايد در شخصيت و       .  او بـه خـدا صـحبت مي كند         شـباهت روحانـي   
 . نشان مي داد رارفتار خود تصوير كاملي از شخصيت و رفتار خدا

ا در پشت ديوار باغ عدن فال گوش مي ايستاديم و برخورد            اگـر من و شم    
اگر ما ناظر   . آدم را بـا حـوا مـي ديديديـم، مـي توانسـتيم ببينيم خدا چگونه است                 

اگر ما  . رفـتار حوا نسبت به آدم بوديم، مي توانستيم ببينيم كه خدا شبيه چيست             
 باشــيم، مــي توانســتيم ناظــر رفــتار آنهــا بــا حــيوانات و پــرندگان در بــاغ عــدن

آنها به صورت خدا آفريده شده بودند،       . م ببينـيم خـدا شبيه چيست      تيمـي توانسـ   
ذات خدا را در    . اگـر شما به آنها نگاه مي كرديد، تصوير خدا را در آنها مي ديديد              

 !آنها مي ديديد

حاال . شد» از جالل خدا قاصر   «آدم گناه كرد و     : و آنگـاه مصيبت واقع شد     
 مي كنيد، از ديدن او نمي توانيد حدس بزنيد خدا چگونه            وقتـي شما به انسان نگاه     

موقعيت . شـما فقـط يـك انسـان سـقوط كرده و تحريف شده را مي بينيد                . اسـت 
پسري به شبيه و صورت     ] آدم[پس  «: ساقط شدة آدم به فرزندانش تسري يافت      



١٠٣ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 ديگر آدم شبيه خدا نبود، بنابراين     ). ۳:۵پيدايش  (» خـود آورد و او را شيث ناميد       
او ديگر شباهتي به خدا نداشت، بنابراين شيث هم         . شيث پسر آدم شبيه آدم شد     

او ديگر نمي دانست    . ولي نه تنها آدم سقوط كرد، بلكه گم و گيج شد          . سـاقط شد  
 !شبيه چه بايد باشد، زيرا ديگر نمي دانست خدا شبيه چيست

 

 شريعت خدا نشانة شخصيت خدا است

 و جالل خدا با شريعت خدا مساوي        اگـر جـالل خـدا، ذات خـدا مـي باشـد            
يعني اگر  . شـريعت خدا داده شد تا ذات خدا را مكشوف سازد          اسـت، بنابرايـن     

 با  شريعت يكي است، پس     شريعت با   جالل يكي است و از سوئي       ذات با   جـالل 
ت جاوداني خدا   ّياز آنجا كه ن   . ايـن يك نتيجه گيري منطقي است      .  يكـي اسـت    ذات

شـباهت خـدا را بـنماياند و ذات او را آشـكار كند،              بـراي انسـان اينسـت كـه او          
بنابرايـن خـدا شريعت را به نشانة مكاشفة ذات خودش، در كوه سينا به موسي                

و آن در قالـب مفاهيمـي كاربـردي بـه مـنظور اصـالح رفتار انسان طراحي        . داد
 .شده بود

شـريعت نشـان دهندة ذات خدا است، زيرا مكاشفه ماهيت خدا است و راه               
 يعني شريعت يك .است براي انسان تا بداند خدا مي خواهد او چگونه باشد      كاري  

 .سري قوانين قراردادي نيست، بلكه تصويري است از انسان در ابتداي خلقت

يك علت اوليه دارد و بدان معني       » دزدي نكن «: وقتـي خدا در شريعت گفت     
يست و  نيسـت كـه دزدي كردن خوب نيست، بلكه بدين معني است كه خدا دزد ن               

 ،»قتل نكن «:  وقتي خدا در شريعت گفت     .انسـان در ابـتدا بديـن صورت خلق شد         
براسـاس يـك علـت بنـيادي اسـت مبنـي بر اينكه گرفتن جان ديگري كار خوبي                   

 . چونكه خدا قاتل نيست و انسان در ابتدا بدين صورت خلق شد،نيست

تمام ، بدين جهت بود كه به معني »زنا نكن«: وقتـي خـدا در شـريعت گفـت      
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بنابراين زنا و انسانيت . كلمـه وفـادار اسـت و انسـان خلـق شد تا چون او باشد            
 .واقعي با هم تناسبي ندارند

، بدين جهت بود كه خدا      »شهادت دروغ نده  «: وقتـي خـدا در شـريعت گفت       
هـيچگاه دروغ نمـي گويـد و بنابرايـن، مـي بايسـت انسـاني كه بايد به شباهت او                     

 .دهباشد، هرگز شهادت دروغ ند

، بدين جهت بود كه خدا و       » ورزمطمع  «: وقتـي خداونـد در شـريعت گفـت        
 .آدمي كه چون او آفريده شده بود، هرگز حريص نبودند

شش روز مشغول باش و همة كارهاي خود را بجا آور،          «: وقتـي خدا گفت   
، بدين معني نيست    »در آن كار نكن   . امـا روز هفتميـن َسـَبت يهوه خداي تو است          

 را صادر   ناين فرما خدا   علت اينكه    . است »استراحت كرده «وز هفتم   كه خدا در ر   
نمـود ايـن نـبود كـه خسته شده بود، بلكه بدين معني است كه كار او تمام شده                    

 .بود

روز سـبت مقـرر نشـد تـا مردم را از كار مداوم باز دارد، زيرا كه ديدگاه             
دگـاه خدا،   اسـتراحت از دي   .  خـودداري از كـار نـبود       ،خـدا از اسـتراحت نمـودن      

پس براي قوم خدا آرامي     «:  است او تمام    و امتايـت و شايسـتگي      كفآسـودن در    
سـبت باقـي مـي مـاند، زيـرا هـر كـه داخـل آرامـي او شد، او نيز از اعمال خود                         

 ).۱۰ ـ ۹:۴عبرانيان (» بياراميد، چنانكه خدا از اعمال خويش

و در زميني   پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهاي ت         «: وقتـي خـدا گفت    
م، يون، بازتاب آن را در تثليث مي ش »كـه يهـوه خدايت به تو مي بخشد، دراز شود          

» من هميشه كارهاي پسنديدة او را بجا مي آورم        «: چونكـه پسر دربارة پدر گفت     
، و  آنجا كه ما آفريده شديم تا شبيه خدا باشيم، پس مي بايد پدر و                 )۲۹:۸يوحنا  (

 .مادر خود را حرمت بگذاريم

ريعت يـك سـري مقـررات قـراردادي نيست كه در ابتدا به قصد ايجاد                شـ 
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فضـائي طـرح شـده باشد كه مردم بتوانند در نظم و هماهنگي با يكديگر زندگي                 
 .البته يكي از نتايج شريعت ايجاد هماهنگي و توازن در زندگي انسان است           . كنـند 

شد و   انسان به شباهت او آفريده       .ريعـت نخسـت بـه مـنظور كشـف خـدا است            
 . واقعيت خود را پيدا كند،انسان مي تواند در شباهت روحاني با خدا

وقتـي عيسـي در موعظـة پاي كوه دربارة شريعت با شاگردانش صحبت              
پس كامل باشيد، چنانكه پدر شما كه «: كـرد، كالم خود را با اين فرمان پايان داد         

 بــراي گــرچه اجــراي ايــن فــرمان). ۴۸:۵متــي (» در آســمان اســت، كــامل اســت
شـنوندگان غيرممكـن مـي نمـود، ولـي آنچه كه عيسي مسيح بر زبان آورد چيز                  

آدم را به   «: او سـخنان خـدا ا در باغ عدن تكرار كرد كه گفته بود             ! تـازه اي نـبود    
 كوه  كه در و بر شريعتي    ) ۲۶:۱پيدايش  (» صـورت مـا و موافق شبيه ما بسازيم        

 . خدا، صحه نهادسينا به موسي داده شده و مكاشفة شريعت از ذات

 حياتي  بسياراين موضوع در درجه اول اهميت قرار دارد، و فرا گرفتن آن             
 .است

شـريعت بـه صـورت يك سري قوانين قراردادي ارائه نگرديده است، بلكه              
اگـر از درك شـريعت كوتاهي كنيم اين امكان   . نشـان دهـندة ماهيـت خـدا اسـت       

 كار عيسي مسيح را درك      وجـود دارد كـه ماهيـت واقعـي نجات و اهميت واقعي            
 .نكنيم

 

 نتيجه شريعت

 اگر هدف شريعت مكاشفة     : را مطـرح كنيم    تـر  هـم ال م ؤحـاال بـايد يـك سـ       
ماهيت خدا است، اثر شريعت بر انسان چيست؟ پاسخ اين سؤال ساده و صريح              

 !شريعت كوتاهي هاي انسان را به او نشان مي دهد: است

نا بازگشت، اولين فرماني كه     وقتـي كـه موسي با ده فرمان خدا از كوه سي           
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تو را خدايان ديگر غير از من       «: از شـريعت بـه مـردم اعـالم نمـود، ايـن بود كه              
 و در الصـورتي تراشـيده و هـيچ تمثالـي از آنچـه با       «: و سـپس افـزود    » نباشـد 

 در زمين است و از آنچه كه در آب زيرزمين است            ئينآسمان است و از آنچه پا     
علت اين ممنوعيت   » .سجده مكن و آنها را عبادت منما      نزد آنها   . براي خود مساز  

آنهـا نمـي بـايد خدايـان ديگـري را عبادت كنند، چون خداي               . خيلـي سـاده اسـت     
 .خدا شريك، رقيب و همتا ندارد. ديگري وجود ندارد

وقتـي بعـد از چهـل روز موسـي از كـوه سـينا پائيـن آمد، با كمال تعجب                    
ي كرده و طالهاي خود را در يكجا جمع و مـتوجه شـد كه بني اسرائيل با هم تبان       

آنها برگرد گوساله طال    . آنهـا را ذوب كـرده و يـك گوساله طال از آن ساخته اند              
: كوبـي مـي كردند و قرباني در حضور او مي گذرانيدند و مي گفتند               قـص و پـاي    ر
» اي اسـرائيل ايـن خدايـان تـو مي باشند كه تو را از زمين مصر بيرون آوردند                  «
وقتـي موسي همراه با الواح ده فرمان خدا كه فرمان اول آن منع              ). ۴:۳۲خـروج   (

و واقع شد كه    «! ، بسيار مرتعش و عصباني شد     سيدر بـت پرسـتي بـود، به اردو       
 و گوساله و رقص كنندگان را ديد، خشم او مشتعل           سيدر چـون نـزديك به اردو     

). ۱۹:۳۲خروج  (» شـد و لـوح هـا از دسـت خـود افكـند، آنها را زير كوه شكست                  
خدا چيز تازه اي از انسان ياد       ! ولـي خـدا شوكه نشد     ! موسـي شـوكه شـده بـود       

انسان به  . انسـان بود كه چيز تازه اي در مورد خودش كشف كرد           . نگرفـته بـود   
. ايـن حقيقـت دسـت يافـت كـه نمي تواند آن كسي باشد كه قرار بوده است باشد                

 .انسان ورشكسته شده بود

به ). ۷:۷روميان  (» جز به شريعت ندانستيم   گناه را   «: پولـس رسول نوشت   
عـبارت ديگـر، ممكن است من تا چانه ام غرق در گناه باشم، و با اين وجود هيچ                   

 ولـي لحظـه اي كه با شريعت آشنا مي شوم در   ،شـناختي از گـناه نداشـته باشـم       
 .نتيجه گناه من آشكار مي شود و از كوتاهي هايم آگاه مي شوم
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بعد از يك سفر . ندين سخن راني در استراليا بودم     اخيراً من براي اجراي چ    
 رسيدم و   ١بيسـت و چهـار ساعته از انگلستان، خسته و كوفته به نيو سوت ولز              

بـه هـتل رفته و خوابيدم و بعد از يك خواب سير روز بعد در يك مسير شصت                   
شروع به ،  مايلـي يـا بيشـتر بـه سوي سيدني آنجائي كه قرار بود سخنراني كنم               

يك روز زيباي تابستاني بود و بعد از آن روزهاي سرد و ابري             . كردمرانندگـي   
به زودي به   . انگلسـتان با ديدن خورشيد و گرماي مطبوع آن غرق در لذت بودم            

در آن روز زيباي تابستاني چنان آرامشي در آن شهر          . يك شهر كوچك رسيدم   
ديكي وقتي به نز  . كوچـك حـاكم بـود كـه گوئـي كسـي در آنجـا زندگي نمي كرد                 

شـهرك رسـيدم، مردي را در لباس فرم ديدم كه در كنار جاده ايستاده و به من                
ك شد و   ياو به پنجره اتومبيل نزد    . من در كنار او متوقف شدم     . فرمان توقف داد  

 » است؟مايلمي دانيد سرعت شما چند «: به من نگاه كرد و پرسيد

 ». نبودمببخشيد، من متوجه سرعت سنج«: من با احساس شرمندگي گفتم

 »!مي توانيد كه حدس بزنيد«: او گفت

 كيلومتر، من شروع    در انگلستان با مايل آشنا بودم و نه       بـا توجه به اينكه      
 »!شايد هفتاد و پنج كيلومتر«:  كردم و به او گفتمخودبه محاسبه در مغز 

 كيلومتر در ساعت بوده ۹۳خـير، ايـنطور نيسـت، سـرعت شما        «: او گفـت  
 »ببينم، سرعت مجاز در اين جاده چقدر است؟اما بگوئيد . است

مـن گـيج شـده بـودم زيـرا كه در انگلستان زندگي مي كردم و اطالعي از                    
 .قوانين جاده اي استراليا نداشتم، بنابراين سكوت كردم

مـا در جـاده عالئـم الزم را نصـب كـرده ايـم، مگـر متوجه آنها                   «: او گفـت  
 »نشديد؟

پس آن  . جه عالمت مربوطه نشده ام    مـن بـا شـرمندگي اقرار كردم كه متو         

                                                           
1- New South Wales 
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 .مأمور از من تقاضاي گواهينامه رانندگي نمود

آخـر مـن گواهيـنامه ام را در محـل اقامتم جا گذاشته              » !همـراهم نيسـت   «: 
 .بودم

آيا مي دانيد نداشتن گواهينامه در هنگام رانندگي برخالف قانون        «: او گفـت  
 »است؟

 »!خير، نمي دانستم«: من گفتم

وقتي ! بـود كـه من خودم را در قالب يك جنايتكار مشاهده كردم            از ايـنجا    
 يك قبض جريمه هشتاد دالري ،جـرم هـاي مخـتلف مـرا بـه مـن يـادآوري نمود              

ــا حســي   .  دادممنوشــت و بدســت آنگــاه مــن حــواس خــود را جمــع كــردم و ب
 قبل با خيال راحت هنكـته جالب اينجاست كه چند دقيق      ! ناخوشـايند، بـراه افـتادم     

 مي كردم و از مناظر اطراف، هوا، گرماي مطبوع خورشيد، غافل از اينكه              رانندگي
 تد قوانيـن اسـتراليا شـوريده ام، لذ        ضـ تـا گـردن در گـناه غـرق شـده ام، و بـر                

او مرا وادار به نقض قانون      . حـاال آن پلـيس آرامش مرا بهم زده بود         ! مـي بـردم   
بروشني به من نشان داد     نكـرد، بلكه قوانين استراليا را به من يادآوري نمود، و            

. نقش شريعت هم در زندگي ما چنين است       ! كه تا چه حد آدم قانون شكني هستم       
شـريعت خـود به خود چيز خوبي است، ولي مأموريت كلي شريعت نشان دادن               

 .جرائم و گناهاني است كه مرتكب مي شويم، ولي از آنها بي اطالع هستيم
 

 خبر بد، اما خوب

 آگاه كند، نه تنها     مانخدا بايد ما را از گناهان     . استايـن يـك مرحله الزامي       
آگاهـي يافتـن از كوتاهي هاي اخالقي، ولي با ديدي عميق تر از عدم توانائي ما از                  

تا نه تنها تشخيص بدهيم كه آنچه       . ايفـاي آنچـه كـه بدان منظور آفريده شده ايم          
مي توانيم آنچه   ما ن . هستيمكـه كـرده ايم، غلط بوده است، بلكه بدانيم كه ضعيف             
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را كـه هسـتيم و آنچه را كه انجام مي دهيم از يكديگر تفكيك كنيم و كاري را كه                    
آنچه كه ما انجام    ! انجـام مـي دهـيم عملـي جـدا از موجوديـت خـود تصور كنيم                

ما بايد تفاوت   . هستيماست ولي مسئله اينست كه چه       » نشانه«مـي دهيم تنها يك      
ولي . ، عملكرد و رفتار نيست»گناهان«. دهيمرا تشخيص » گناهان«و » گناه«بيـن   

آنچه كه  . مرا افشاء مي كنند   » ذات«من است كه    » گناهان«.  اسـت  مـن ذات  » گـناه «
و در عين حال،    » گناهان«آگاهي از   . ين اينست كه چه هستم    مبمـن انجام مي دهم      

ناه خدا مرا از گناهانم آگاه كرده است تا گ    . بدون مواجهه با گناه، نابخردانه است     
اكثراً مي شنويم كه مي گويند انسان به خاطر ارتكاب گناه،           . خود را تشخيص دهم   

براي ! گـناهكار نيسـت، بلكـه مرتكـب گـناه مـي شود، بخاطر اينكه گناهكار است                
توضـيح ايـن نكته، مي توانيم بگوئيم كه يك درخت آلو، بدين سبب كه آلو را ثمر                  

آيا ! ي رويد، چونكه درخت آلو است    مي دهدف درخت آلو نيست، بلكه آلو بر آن م         
يـك يا دو ماه قبل از اينكه درخت آلو ثمر دهد، آن را مشاهده مي كرديد كه موز                   

 دليل يك و يا گوجه فرنگي را ببار آورده است، تعجب نمي كرديد؟ بله شما تنها به     
 يك.  آلو را كاشته ايدنهالسـاده از يك درخت آلو انتظار آلو را داريد و آن اينكه           

 آلـو تبديل به يك درخت آلو خواهد شد و آنچه از آن حاصل مي شود، آلو                  نهـال 
 !است

درواقـع، وقتـي كـه شما نهال آلو را كاشته ايد، و حدود سه اينچ بلند شده                  
بيا و «: اسـت، خيلـي قـبل از ايـنكه مـيوه بدهـد مي توانيد به همسايه خود بگوئيد         

بر اينكه آن درخت واقعاً ثمر      آيـا اطميـنان شما مبني       » !درخـت آلـوي مـرا ببيـن       
مـي دهـد، يك نوع احساس شيفتگي و يا يك اظهارنظر نبوت گونه است؟ البته كه                 

من و  . نهـال كاشـته شـده جز اينكه يك درخت آلو بشود، چاره اي ندارد              ! نيسـت 
آلو، ! شـما هم به همين ترتيب هيچ چاره ديگري نداريم، جز اينكه گناهكار باشيم             

 شما را   ،گناهان شما . درخـت آلـو، آلـو را ثمر مي دهد         درخـت آلـو نيسـت ولـي         
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خدا عالقه مند است كه .  گناهان را ثمر مي دهد،گـناهكار نمـي كنـند، بلكه گناه شما       
اگر تنها نشانه ها را     . مـن و شـما را از اين مورد مودكداً و حتي المقدور، آگاه كند              

 توجه نمي كنيم،    ودگناه خ  را مي شناسيم ولي با علت آن يعني          گناهان خود يعني  
نگـاه مـا بـه مسـيح اينسـت كـه تـنها با نشانه ها برخورد مي كند و گناهان ما را                        

 .مي بخشد و كاري به علت كه همانا گناه شخص من است، ندارد

شريعت چيزي است كه    . شـريعت كـاري فراتـر از مكاشفه گناهان ما دارد          
موعظه مشهور به   عيسـي مسـيح بوضـوح و بـا كالمي كامالً جامع و فراگير در                

تصور كنيد كه بعضي از شنوندگان سخنان او در         . آن را تشريح كرد   » سر كوه «
اخبار «آنهـا رفـته بودنـد تا از زبان عيسي مسيح           . آن روز چقـدر شـوكه شـدند       

وقت تمام «: ار شروع كردخطعيسي مأموريت خود را با اين ا . را بشنوند » خـوب 
 قسمر(» د و به انجيل ايمان بياوريد     پس توبه كني  . شد و ملكوت خدا نزديك است     

اگـر كساني بودند كه نياز به يك خبر خوش و دلگرم كننده داشتند، همانا               ). ۱۵:۱
مدتها قبل در تاريخ بني اسرائيل خدا به آنها يك سري           . قـوم بنـي اسـرائيل بودند      

 اگر تنها يك  . شرايع اخالقي داده بود كه هيچ يك از آنها قادر به انجام آن نبودند             
. بود» شكست«واژه بـراي نگـارش تـاريخ بنـي اسـرائيل وجـود داشت، آن واژه                 

. را ثبــت كــرده انــد» شكســت«بخــش هــاي تاريخــي كــتاب مقــدس جزئــيات ايــن 
بخش هاي نبوتي   .  ها گريسته اند   »شكست«بخـش هـاي غنائـي كتاب مقدس بر اين           

 . داده اندنداد سخ» شكست«درباره اين 

را » اخبار خوب«صـحنه شـده است و       ايـنك عيسـي مسـيح خداونـد وارد          
موعظـه مـي كـند و بسـياري از ايـن يهوديـان بـا عالقه تمام به سخنان او گوش          

من فكر مي كنم، وقتي كه آنها       . سـپرده انـد تا بدانند اين خبرهاي خوب چه هستند          
بـراي شـنيدن سـخنان مسـيح از تـپه باال مي رفتند از يكديگر در مورد آن اخبار       

ر بود عيسي مسيح مژده اش را اعالم نمايد، از يكديگر جويا            بسـيار مهـم كـه قرا      
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مـن تصـور مـي كنم كه يكنفر احتماالً گفته است كه ده فرمان كارآئي               . مـي شـدند   
كس ديگري  ! خـود را از دسـت داده اسـت، بـايد آن را بـه شش فرمان تقليل داد                  

ت  خدا با صدور اين فرامين دچار مشكل شده است و خبر خوش اينس   گفته است 
يل كند و در اجراي آن توسط ما      لكـه كـه خدا مي خواهد فرامين خود را اندكي تع           

بنظر مي رسد عيسي مسيح از اين اظهار نظرها در          ! مـثل گذشـته اصـرار نورزد      
گمان نبريد كه آمده ام تا تورات يا صحف         «: بيـن مـردم، آگـاه بود، بنابراين گفت        

يگر، انسان ديگر نمي توانست بعلت      به كالمي د  ). ۱۷:۵متي  (» انبياء را باطل سازم   
هم براي تحميل    ادتعلـل خـود در اجـراي شريعت در آسمان شرمنده باشد و خ             

اگر اين شريعت ناكارآمد هم     . چنيـن شريعتي به انسان، عذرخواهي نخواهد كرد       
 !وجود نداشت، اوضاع خراب تر از اين مي شد

قتل ”:  شده است  شنيده ايد كه به اولين گفته     «: عيسـي مسـيح بـه آنهـا گفت        
ليكـن مـن بـه شـما مي گويم، هر كه به بردار خود بي سبب خشم گيرد،                    ... “مكـن 

ممكـن اسـت آنهـا كـامالً با برخورد          ). ۲۲ ـ   ۲۱:۵متـي   (» مسـتوجب حكـم باشـد     
شـريعت بـا قـتل، موافق بوده باشند، ولي اينك عيسي به آنها مي گويد كه اگر با                   

» قتل«زنند، مجرم به ب بر برادر خود ي تلنگريتّحبـرادر خـود خشمگين شوند و     
 !هستند، يعني چه؟

 ،  “زنا مكن ”شـنيده ايـد كه به اولين گفته شده است           «: سـپس عيسـي گفـت     
ليكـن مـن بـه شما مي گويم، هر كس به زني نظر شهوت اندازد، همان دم در دل                    

شايد يك » زنا مكن«گفتن اينكه ). ۲۸ ـ ۲۷:۵متـي  (» خـود بـا او زنـا كـرده اسـت        
ن معقـول اسـت، ولـي اينك عيسي مي گويد هر كسي به زني با نظر شهوت                  قـانو 

ي اگر نام او را نداند، نشان او را نداند و هرگز جرأت نكرده باشد               حتّنگـاه كـند،     
 !است، يعني چه؟» زناكاري«در خانه اش را بكوبد، متهم به 

شـنيده ايـد كـه بـه اوليـن گفته شده است، چشمي به چشمي و دنداني به                   «
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ليكن من به شما    «: تـا ايـنجاي كـار اشـكال نـدارد و كامالً معقول است              ».انـي دند
انچه زند،  طپمـي گويـم، با شرير مقاومت نكنيد بلكه هر كه به رخسارة راست تو                

و اگـر كسي خواهد قباي تو را بگيرد،         ... ديگـري را نـيز بـه سـوي او برگـردان             
شنيده ايد كه   «: پس مي افزايد  و س ). ۳۹ ـ   ۳۸:۵متي  (» باي خود را نيز بدو واگذار     ع

 اما ».همسـايه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كن          «: گفـته شـده اسـت     
مـن بـه شما مي گويم كه دشمنان خود را محبت نمائيد و براي لعن كنندگان خود                  

 ).۴۴ ـ ۴۳:۵متي (» بركت بطلبيد

پچ مـن فكـر مي كنم مردمي كه اين سخنان را مي شنيدند، بيخ گوش هم پچ     
ا همه اش اخبار وحشتناكي     هكجاي اين اخبار خوب است؟ اين     «: كـرده و مـي گفتند     

 را منع    ما البـته ارتكـاب كارهائـي كه عيسي مي گويد، بد است، ولي حاال             ! هسـتند 
 »؟!ي به آنها هم فكر نكنيم، مگر مي شود، جلو فكر را گرفتحتّمي كند كه 

اري انجام داد كه بايد    عيسـي بـراي ايـن مـردم چكار كرد؟ او براي آنها ك             
عيسي به آنها نشان داد كه با اتكاء به توانائي هاي           . بـراي مـن و شـما انجام دهد        

و با  . خودشـان، غيرممكن است آن انساني بشوند كه منظور نظر خدا بوده است            
پس كامل باشيد، چنانكه پدر شما كه در        «: ايـن انـدرز سـخنان خود را پايان داد         

: بـه عـبارت ديگـر او مي خواهد بگويد         ). ۴۸:۵متـي   (» آسـمان اسـت كـامل اسـت       
خـانم هـا و آقايـان، خواهـش مي كنم به خانه هايتان برگرديد و آنطور باشيد كه                   «

 »!خدا مي خواهد باشيد

تـنها يـك نتـيجه گـيري منطقـي از اين موضوع گرفته مي شود، و آن اينكه                   
از نظر انساني ح ابالغ نمود و تقاضائي كه از مردم كرد    مسـي اجـراي پيامـي كـه       

 !كامالً غيرممكن و محال است

به آن برخورد كرده ايد؟ مادام كه صادقانه با         موارد مشا آيـا شما هرگز با      
عـدم امكـان خواسـته هـاي عيسـي مسيح برخورد نكنيد، هرگز نمي توانيد به اين                  
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نتـيجه برسيد كه شخص عيسي مسيح مي تواند بجاي شما به اين محاالت جامه               
رميت رها  جمـادام كـه به ماهيت خود پي نبريم هرگز از حالت م            . عمـل بپوشـاند   

 .نمي شويم

يم انوته باشد، آنوقت مي     اناگر برخورد ما با ذات گناه آلود خودمان صادق        
 . پرستش خود ايجاد كنيم وتحولي تازه در زندگي، كار

مـا بـراي پـيروزي در جسـتجوي روش هـاي جديـد و فـرمول هـاي جديد                    
بـه نتـيجه نمي رسيم، با نااميدي و بيچارگي عقب نشيني            اشـيم، ولـي وقتـي       بمـي   

زندگي مسيحائي  : تـنها يـك نتـيجه منطقـي دارد        » موعظـه سـر كـوه     «. مـي كنـيم   
و اين نتيجه گيري مقدمه مهمترين كشفي است كه مي توانيم بدان            ! غيرممكن است 

 :ت يابيمدس
 

 دروازه اي براي پيروزي: شكست

يـن مـوارد بپردازيم، بگذاريد بگويم،       قـبل از ايـنكه بـه بحـث مواجهـه بـا ا             
شـريعت با نشان دادن تقصيرات و شكست هاي ما هرگز قصد توهين به ما و يا                 

خدا . شريعت قصد ندارد پوزة ما را به خاك بمالد        . شـرمنده نمـودن مـا را ندارد       
الزمة . مـي خواهد ما را در مواجهه با واقعيت وجودي خودمان پاك و عوض كند    

 صادقانه با بدي نهفته در اخبار       برخورد ،در اخـبار خـوب    كشـف خوبـي نهفـته       
اخبار خوب پاسخي براي اخبار بد است، بنابراين ميزان آگاهي من           ! خـوب است  

 .مي باشد» خوبي«، مبين ميزان درك من از آن و تأئيد و تجربه » بدي«از 

آيـا هرگـز توجـه كـرده ايد كه يك پزشك هميشه بدنبال يافتن ضعف هاي                 
درواقع . اگر فكر مي كنيد او دچار وسواس شده است، اشتباه مي كنيد           شما است؟   

شايد بنظر . ايـن كار او است و صحبت از بيماري و سالمتي شما، حرفة او است        
تصور ! بوس به نظر مي آيد    عمنفـي بـاف مي آيد، شايد شوم به نظر مي آيد، شايد              
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لي با توجه به كنـيد كـه يـك روز حـس مـي كنـيد بـه مقـداري داور نياز داريد، و           
رضي را در شما تشخيص دهد،      مبـرخورد منفـي پزشـك و ايـنكه ممكـن اسـت              

رش بگذريد، ولي با اين وجود به مطب پزشك مي رويد و از             يسـعي مي كنيد از خ     
او احتماالً به شما مي گويد، نمي تواند        !  سرخ مي كنيد    شربت او تقاضاي يك بطري   

كند، بلكه مي خواهد بداند درد شما       تـنها بـه دادن يك شربت سرخ به شما اكتفاء            
ي تان بپرسد، و    جسماو ممكـن است چندين سؤال در رابطه با وضعيت           . چيسـت 

اگـر آن كافي نباشد، ممكن است دست خود را بر موضع دردناك شما بگذارد و                
و براي اينكه بهتر به ناراحتي شما پي » ...ايـنجا درد مـي كند؟   «از شـما بپرسـد؟     
 !نقدر فشار بياورد تا داد شما را درآوردببرد به آن نقطه آ

چـرا او ايـن كـار را انجـام مي دهد؟ آيا امروز صبح از دنده چپ از خواب                    
 اتوبوس خود را از دست داده ؟ پا روي دم گربه گذاشته است    ؟بلـند شـده اسـت     

 البته كه اينطور    !شـما در وقـت نامناسـب مزاحم او شده ايد          هـم    و شـايد     ؟اسـت 
رسـيدن از شـما بـراي پـيدا كـردن نشانه هاي مرضي و بعد                او بعـد از پ    . نيسـت 

من يك  «: گذاشـتن دست در روي موضع درد و كشف ناراحتي، به شما مي گويد             
و من  ! خبر بد اينكه شما بيمار هستيد     ! خـبر بـد براي شما دارم و يك خبر خوب          

مـي دانـم چه دردي داريد و خبر خوب اينكه يك داروي خوب براي بيماري شما                 
 »!طري شربت نارنجي استب مي كنم، و آن يك تجويز

شريعت خدا كه مكاشفة ذات خدا است، بهمين ترتيب نشان دهندة گناهان،            
جـرم هـا و عـدم توانائي ما در در عوض كردن خودمان به آن وضعيتي كه بايد                   

ولي اين پايان ماجرا نيست، بلكه فقط يك پيش نياز الزم براي مرحله             . مـي بوديم  
اگر هدف شريعت فاش كردن ذات خدا       . رحلة بسيار مهمي است   سوم است كه م   

، پس الزم است كه ما منظور       و اثـر شـريعت فـاش كردن كوتاهي انسان است          
گمان مبريد كه   «: عيسـي مسـيح را وقتـي در رابطـه بـا شـريعت بـه ما مي گويد                  
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 .مي، بدان)۱۷:۵متي (» بلكه تا تمام كنم... تا باطل سازم ... آمده ام 

من نيامده ام تا شرايع و عقايدي را        «: يـب مسيح مي خواهد بگويد     بديـن ترت  
وقتي ! كـه ناكـارآمد هسـتند و فقـط موجـب ناامـيدي شما مي شوند، منسوخ كنم        

شـرايعي به شما داده شده كه نمي توانيد به آنها عمل كنيد، نبايد نزد خدا خجالت      
ه شريعتي را به    مـن نـيامده ام تا از جانب خدا از شما معذرت بخواهم ك             . بكشـيد 

شريعت مكاشفة ذات   . شـما تحمـيل كـرده اسـت كه نمي توانيد آن را انجام دهيد              
 هم چنين   .خـدا اسـت و هرگـز عـوض نمـي شـود و چون مكاشفة ذات خدا است                  

اينك كاري كه من    . مكاشـفة نّيـت خدا براي انسان است و هرگز عوض نمي شود            
من آمده ام تا چنين     . آن است مـي خواهـم انجـام دهم ابطال آن نيست، بلكه اتمام             

مـن آمده ام تا اين را در سر لوحه زندگي شما حك كنم، و آمده ام تا اين را                    . كـنم 
 ».به تجربه هاي شما وارد كنم

! تـنها در ايـن ديدگـاه اسـت كـه انجيل مفهوم پيدا مي كند و جذاب مي شود           
ما در  .  شود تنها در اين ديدگاه است كه به خواسته هاي دروني ما پاسخ داده مي             

 .بخش بعد به آن مي پردازيم
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 ها وعده تبديل ده فرمان به

 
بــه تيم  داشــ مــروري  ا در فصــل قــبل  شــريعت مــ اثــر  و هــدف 

افشاي            .شـريعت  شريعت  اثر  است و  خدا  ذات  افشاي  شريعت  هـدف   

است   كوتاهي انسان  كمك     . هاي  تعابير  از آن  يك  به يهيچ  جهت      ما در 

نياز   مشكل  نم  حل  فلسفه      . كنند يهايمان  ديدگاه  از  آنها  دانستن  شايد 

پيامد        هـيچ  عمـل  باشـد، ولـي در  جالـب  حكمـت  ندارد،  عملي دربرو   

ند  بيافرينــ ا  مــ را در  ناه  گــ از  آگاهــي  ند  نــ بتوا نكه  يــ ا يــنرو . مگــر  ا از 

به      هـيچ گاه  است     شـريعت  نكرده  كمك  انسان  تاكنون   . حال  كس  هيچ 

اســت    نشــده  عـادل  شــريعت  طـريق  ١٦غالطـيان (از  اســت .)٢: ممكــن   

به      را  انسـان  نمي    گاهگناهش آ  شـريعت  هرگز  سازد، ولي  را      او  تواند 

نجات دهد گناهانش   .از 

مي       شريعت  كه  چـيزي  كه       بزرگتريـن  است  اين  انجام دهد  تواند 

بـه             )زمـزمه (الئـي ال« را  مـا  تـا  مـا  بـراي  اسـت  برساند    اي  مسيح   »بـه 

٢٤غالطيان ( :٣(. 

به         بايد  مـا  ايـنك  دلـيل  مسيح بديـن  عيسي  برويم سوي  خداوند   
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كنندة «كـه    است » تمام  نيامده «: شريعت  كنم    من  باطل  تا  . ام  . ا تبلكه  .

كـنم    ١٧متي  (» تمـام  :٥. اينك ) س    بزرگترين  كه   ؤ  است  اين  منظور : ال 

چيست؟  سخن  اين  از  مسيح   عيسي 

نيا       تكـامل  يـك  از  به   بتـي او  شـريعت  نمي      صحبت  ما  كند،  خاطر 

به     توجه  با  عهد عتي    گـرچه  شريعتي  پيدا     تشريفات  مصداق  امر  اين  ق 

بـه         . كـند  مـي  خـود  فـرمان  بر       خداونـد در ده  شريعت موسـي عـالوه 

تشـريفاتي   ،  اخالقـي  به    شـريعت  نـيز  را  شامل        كه  داد  اسرائيل  بني 

به              رسيدن  براي  يكنفر  كه  بـود  نظمـي  مذهبـي و  خدا   مراسـم  محضر 

بـتدا          زمال ا شـرايع  داشـت و آن  شـهادت و       د  خـيمه  م  سپر   عبدس در 

بودند و كاهط آن وسامتمركز  طريق  از  كه وظيفه نت  بود،   اصلي او 

قربانـي    بـود         گذرانـيدن  يـا  هدا عرضـه  به   . هـا و  مسيح  مفهوم  عيسـي 

آنرا  كار،  اين  با  كرد و  تمام  را  شريعت  كردواقعي   ! كامل 

اورشليم پردة              شهر  از  خارج  مسيح در  عيسي  مـرگ  هـنگام  در 

بـه    ) عـبد م(هـيكل    بـاال  شد    از  شكافته  عمل  . پاييـن  يك  كننده   اين  جدا   

به      .بـود  پايين  از  شكافته        آن پـرده  انسان  توسط  از   نباال و  بلكه  شد، 

به انسان وپايين باال  دخالت دست  بدون    . 

خداوند             مسيح  عيسي  زيرا وقتي  پاره كرد،  را  براي «خـدا پرده 

شـد        گـناه  خـريد          » مـا  خـود  خـون  بـا  مـارا  عهد     و آزادي  نامه   آئين 

بي     بـاطل،  شد    عقـيق،  منسوخ  خون       د. اثر و  طلب  ما  از  هرگز  خدا  يگر 

نمـود            نخواهـد  گوسـفند  بـز و  معبد   هديگر ك . گوسـاله و  معدوم،  انت 

اســت  ته  رفــ بيــن  از  شــريعت  ئــد و  م! زا اه  ديدگــ ايــن   و خصــوصاز 

مـي    باطل            محـدود  هم  را  شريعت  خداوند  مسيح  عيسي  كه  شـود گفت 
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كرد تمام  هم   .كرد و 

به       توجه  با  اين وجود و  اخالقي  با  مسي  ،شريعت  عيسي  را     ح آن 

است     توصيف كرده  همزه       «: جاودانـي  نشود،  زائل  زمين  آسمان و  تا 

نقطـه    شد         يـا  نخواهد  زائل  هرگـز  تـورات  از  ١٨متي  (» اي  :٥ . عيسي )

مـي    مطمئن  ،فـرمايد  مسـيح  با شريعت  اين         كه  مادامي  تا  كه  ين زمشد 

است جاري  ساري و  است،  بر قرار  آسمان  است و   !پايدار 

پايد آسمان  زمين و  از  چنانكه مشاهده شريعت  زيرا  است،  ارتر 

هيچ گاه عوض                   خدا  اسـت و  خـدا  ذات  كنـنده  شـريعت فـاش  كـرديم، 

است و               . شـود  نمـي  بوده  ازل  از  كه  بـود  خواهـد  همـان  هميشـه  خـدا 

به او  است شريعت  جاوداني  او  چون  او،  ذات  دهندة  نشان   .عنوان 

كلمه           از  مسيح  عيسـي  مـنظور  م منچيست؟  » تمام«پـس  قدم عت 

ايـن        پاسـخ  بسيار           كـه  او،  بخش  نجات  كامل كار  درك  بـراي  سـئوال 

است   مي      . حياتـي  رفته و  اين  از  موضوع      من فراتر  اين  كه درك  گويم 

به           كه  است  مسيح  اعمال  گفتار و  از  بسياري  حل  نظر    كليد  از  طريقي 

مي   مبهم  به   ما  تجربه       باشند و  آزادي در  قدرت و  نوعي  را   ما  هايمان 

 .دهند مي

  

خدا  جالل   احياء 

تغ   به    بـا   ، محتوا حفظ  جملـه و  بپرسيم يـير  اينكه  چگونه « : جاي 

شود؟       تمام  خدا  شـريعت  كنيم » بـايد  خدا    «: سئوال  جالل  بايد  چگونه 

شود؟  »احياء 

مي              يكي  خدا  جالل  خدا و  شريعت  كه  داريـد  خاطـر  باشند و   بـه 
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م ميّيبآنها  خدا  ذات   .باشند ن 

خدا             جالل  احياء  از  است  عبارت  خدا  شـريعت  تكمـيل  . بنابرايـن 

مي انجام  آنرا  چگونه  خداوند،  مسيح  عيسي   دهد؟ اما 

م       را  شما  توجـه  به عمـن  مقدس       طوف  كتاب  از  مختلف  بخش  سه 

تلفيق آنها                   مـي  از  ساخته و  مرتبط  هم  بـا  را  بخـش  سـه  نمـايم و آن 

به            شريعت  نمودن  تمام  مسيح دربارة  از كار  جامعـي  دست  توصـيف 

 .آوريم مي

بــه اله  رســ بخــش در  را نخســتين  دادكولســيان قــ پطــرس در . ر 

خد   هرابطـ  بـا  مـي    مـت   خـود  گشته   «: نويسد   خادم آن  حسب    من  بر  ام 

به       كـه  خـدا  به    نظـارت  را  خدا  كالم  تا  شد  سپرده  شما  براي  كمال  من 

بود،              شده  داشته  مخفي  قرنها  دهرها و  از  كه  سري  يعني آن  رسانم، 

بـه      الحـال  گرديد      ليكـن  مكشـوف  او  لحظه  » .مقدسـان  براي  اي  بيائيد 

اه   بينديشيم    دربـارة  سخنان  اين  خود   سولپ. ميـت  به ر  عنوان واعظ   ا 

خـدا در       مي » يـت آن  ملّكا«كـالم  حذف     . كند معرفي  كالم  از  چيزي  نه 

تازه     چيز  نه  است و  به شـده  بايد  كه  دارد  شود اي وجود  افزوده  . آن 

انجـيل        يـك  پطرس          ) مـژدة (ايـن  كه  هست  آنچه  شامل  اسـت و  كـامل 

دهرها و قرن«: آنرا از  كه  م سري  شدهها  داشته   .نامد مي» خفي 

نكـته              يـك  كـنون  تـا  ديگـر،  كـالم  كه       بـه  است  داشته  اي وجـود 

بـه    مـي  تصـو          بـايد  تـا  شـود  افـزوده  كند، ولي      يانجـيل  كامل  را  ر آن 

اسـت      نشـده  يك هميشه. افـزوده  است        بوده  مكاشفه  اين  شكاف در    .

است         شده  گم  ميان  اين  چيزي در  رسالتي     . يـك  نبي وظيفة  يك  وقتي 

تمام     را  به  ميخود  مي   خانه كرد،  بر  مي  اش  خود     گشت،  سر  نشست و 
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مي  مي   را  مهم        « : گفت خاراند و  نكته  يك  گذشت، ولي  خوب  چيز  همه 

است شده  گم  ميان  اين   ».در 

احتماالً                هم  او  گرفت،  سينا  را در كوه  فـرمان  موسـي ده  وقتـي 

خاراند و گفت               بـه  را  خود  سر  نشست و  گشت،  بـر  خـود  يك «: خـيمه 

مكا      ايـن  اين          چـيزي در  از  بيش  بايد  است،  نشـده  گفـته  گفته   شـفه  ها 

است. شد مي مانده  ناگفته  اساسي آن  بخش   ».يك 

را          خدا  كامالً  كـه  رازي  مكاشـفه،  اساسـي آن  بخـش  اسـت  ايـن 

مـي    مـي           مكشـوف  مـورد آن  پطـرس در  اراده   « : گويد كـند و  خدا  كه 

تـا      كـه     بنمـود  دولت شناسـاند  امتچيست  ميان  سر  در  اين  ها  جالل 

م درشــكــه آن  اســتماســيح  جــالل  يد  امــ . ٢٧ـ٢٥ :١ كولســيان(»  و  (

به  مي كه       خواهم  كنم  آوري  ياد   .نيست» بهشت«معني   به» جالل«شما 

خدا ذات  يعني  خدا   .جالل 

اينك                كرديم، ولي  غفلت  خدا  جالل  از  شديم و  گـناه  مرتكـب  مـا 

مــي زيســت  ا  مــ درســت  مســيح در  زدن  بــراي  اســت  ا  مــ امــيد  ند و  كــ

بــه بــه كــنون  ا  تــ كــه  نايــي هدفــي  توا بــر  يه  تكــ خودمــان  علــت   هــاي 

بگـيريم          نتوانسـته  نشـانه  درسـت  را  بود،     .ايـم آن  اعالم كرده  يوحـنا 

ما         گرفت،   جان  كـه كلمـه  شايسته « وقتـي  جاللي  ديديم،  را  او  جالل 

راستي        از فيض و  پر  پدر،  يگانة  ١٤يوحنا(» پسر  :١ . عيسي   ) اينك  اما 

سـا       طـريق  از  را            كنمسـيح  ما   ، مـا حضـور در  شـدن و   ارزش آن   زا 

است بهرمند كرده  بود،  خودش  از آن  كه فقط  حيات   .واقعي 

نگرفته            هدف  است، درست  خدا  جالل  كه  را  نشانه  ايم، و   مـا آن 

است            ما  گـناه  مـيزان  معـيار و  نادرسـت  گـيري  نشـانه  با . ايـن  اينك 
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به     زدن  اميد   ، ما مسـيح در  حـيات  آشكاركردن حضـور  جاللهدف و    

است بوجود آمده  ما  ، در   .خدا

 

ما دلهاي  در   شريعت 

مي            كـه  جديـدي  عهـد  مـورد  بر قرار      خـدا در  قومش  با  خواست 

كرد و گفت      صحبت  نبي  ارمياء  با  از «: نمايد،  بعد  كه  عهدي  است  اين 

باطن               را در  خود  شريعت  بست،  خواهم  اسرائيل  خاندان  با  ايام  ايـن 

ن   خواهم  خداي            هايشان  من  نوشت و  خواهم  ايشان  بر دل  را  اد و آن 

خواه بودايشان  خواهند  من  وايشان قوم  بود  نبي(»م  ٣٣ارمياء  :٣١. ( 

نيست،                 شريعت  از  بازنويسـي  خـدا ديگـر  جديـد  پـيمان  عهـد و 

مي            مطلق  كه  است  خدا  ذات  معرف  جديد  عهد  اين  كه  اين . باشد چون 

است           شـريعت  مجـدد  اسـتقرار  شـامل  كه ب   . عهـد  خدا  الواح  رشريعت 

شده     يسـنگ  حـك  االقد      بود    عهد در قدس  تاموت  م   و در   عبداس و در 

مي    نگهداري  مي   اورشـليم  اينك  شود        شد،  حك  انسان  تا در فكر  رود 

شـود         نوشـته  انسـان  مي       . و در دل  ما  كـه  كلـي  اين    نتـيجه  از  توانيم 

مي            عهد  اين  واقعي  مفهوم  شريعت  كه  است  اين  بگيريم،  باشد،  آيـات 

انسان افكار  دلها و  شده در  نوشته   .ولي 

با    س خدا  اين ع    لقياحزپس  مورد  چنين گفت    در  جديد  روح «: هد 

به           را  شما  نهاد و  خواهم  شما  اندرون  را در  سالك   يضفرا خود  خود   

نـيد    گردا به           . خواهـم  را  آنها  داشته،  نگـاه  مـرا  احكـام  » جا آوريد  تـا 

٢٧ حزقيال( :٣٦(. 

آنجـا     اندرون           سـخنان   در  را در  خود  روح  اينكه  بر  مبنـي  خـدا 
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مي بود انسان قرار  جديدي  تازه و  بحث   .دهد، 

گاهـي            در القـدس  روح  عتـيق  عهـد  مي » بـرروي   «  آمد و   مردم 

را         مـردم  هـم  به   مي» پر«گاهـي  داخل   «ندرت   كرد و  مردم وارد  » در 

معموالً     مـي  اما  بود » با«شد،  مي  . مردم  ما  به  اگر   عريفيك ت  خواهيم 

دست                 پنطيكاست  روز  از  بعد  چه  چه قبل و  القدس  روح  از كـار  كلـي 

بـه      بـايد  م   يابـيم،  عيسي  خود در آن      سخنراني  شاگردان  خطاب  سيح 

كنيم  » باالخانه  « مراجعه  به   : معهود  يا  القدس  مسيح    روح  روح «بيان 

رويت        » راستي   پرستان قابل  دنيا  جهانيان و  شما   نيبراي  ست، ولي 

مـي   را  چـون   مسـيحيان آن  مـي   «: شناسـيد  شـما  ما   بـا  شــ مـاند و در 

بود ١٧يوحنا (» خواهد  :١٤ . ( 

ــام در   ع ــطالح  اص ا دورةدر  ــيش  ــدس  زپ لق ا روح  ــت  پنطيكاس  

است         بـوده  مـردم  بـا  به  . هميشـه  خدا  مي لقياحز اينك  روح      كه  گويد 

ساك              مـردم  جديـد در  عهـد  نفـوذ  تحـت  نتيجه نالقـدس  شد و  خواهد   

ما       خدا  كه  اينست  به «نهايي  ي را  سا ض  فرا گردانيد ]خواهد[ك  لخود   ، 

احكام  بجا ]او[ تا  را  داشته و آنها  نگاه  را   .»]آوريم[ 

اسك   حفظ و         نتـيجه  انسان،  زندگي  القدس در  روح  از  صيانتان   

خداسـت    سازيم،          . شـريعت  مرتبط  يكديگر  با  را  بخش  سه  اين  ما  اگر 

شريعت درك             مـي  تكميل  بر  مبني  را  مسيح  عيسي  گفته  معني  نـيم  توا

بررسي            . كنـيم  از  بعد  نـيز  مـن  ترتيـب  براساس  رئوس  بديـن  مطالب 

ا           بـا درك  رابطـه  انسـاني در  م   سـ مشـكالت  عيسـي  به  تدال  پنچ  سـيح، 

رسيدم  .هدف ذيل 

به      ١ را  انسان  خـدا  خود آفريد   ـ   حوزة    . صورت  شباهت در  اين 
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خدا قابل                   اخالقي  رفـتار  انسـان  تـا در  اسـت،  انسـان  اخالقـي  رفـتار 

باشد  .رويت 

نتوانست         ٢ ديگر  شد و  خدا غافل  جالل  از  كرد و  گناه  انسـان  ـ  

نشان دهد خود  را در  خدا   . ماهيت 

شــده ٣ داده  شــريعت  دا ـ   خــ جــالل  همــان  را كــه  دا  خــ ذات  كــه 

است و               باشـد  مـي  چگونه  خدا  كه  بداند  انسـان  تـا  سـازد،  مكشـوف   ،

باشد است  بوده  چه قرار  مانند   .بداند 

محكوم و              ٤ را  او  داد و  نشان  را  انسان  ناتواني  شريعت فقط  ـ  

كرد اميد   .نا 

كند            ٥ تمام  را  شـريعت  تـا  مسـيح آمـد  روح    . ـ   اسكان  با  مسيح 

خود در      مي      القـدس  او  را در دل  شريعت  او      انسان،  نويسد و در قلب 

مـي    مي      قـرار  خدا  جالل  براي  انسـان  امـيد  شخصيت . شود دهـد و  او 

نمود احياء  انسان،  زندگي  را در  خدا   .اخالقي 

انجـيل          يـا  نـيكو  مـژدة  او          ! اينسـت  كه  نيسـت  ايـن  انسـان  نـياز 

شود      بخشيده  بايد  است و  است     . محروم  هم درست  اين  چه  نياز . گر 

به            انسـ  محكـوم  تـاً  ذا او  كـه  نيسـت  ايـن  است و     در   نزيست ان  هاويه 

به             كند و  رها  آنجـا  از  را  خـود  اسـت  لبته  . بهشت برود  الزم  هم  ا اين 

نـ            اسـت، بلكـه  درسـت  خـود  عدم   زايبجـاي  يا  نجات و  پيامد  انسـان   

مـي      خـودش  نجات     نجـات  مفهوم  نه  او . باشـد،  كه  اينست  انسان  نياز 

شـ             بـي  خـدا گونـه  بـايد  اسـت و  خدا در       . ودخـدا  روح  حضـور  از  او 

كند خدا آشتي  با  كه  اينست  نيازش  است و  شده  محروم   .خودش 
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فرمان به ده   ها وعده تبديل 

از       مسيح  عيسي  منظور  شريعت  « اينست  كه  » .تمام كردن  آنچه 

عهـد ع    عهد            تـ در  اكنون در  شـده،  داده  فـرمان  پيشـين  پـيمان  يـا  يق، 

به          تبديل  تـازه،  پـيمان  يـا  مي  وعده جديـد،  مي ! شوند ها  با   من  خواهم 

را                  مورد فوق  بود،  شده  مسيحي  كه  زندانـي  مـرد  يـك  داسـتان  ذكـر 

كنم  .روشن 

مـرد   بـه  آن  بود       شده  زنداني  زندان    . خاطر دزدي  كه در  زماني 

به                را  مسيح  بـود و  را ديـده  او  نفـر  يـك  بود و      بـود  معرفي كرده  او 

بـه        بـه  را  او  بهـتر،  نتيجه آ         عـبارت  بود و در  معرفـي كـرده  ن مسـيح 

بـه      زندانـي  تازه            مسـيح  شـخص  تولـد  القـدس  روح  آورد و در  ايمـان 

 .يافت

مي   كـ اوليـن    كـه  رفتن        اري  انجام دهد،  از آزاديش  بعد  خواست 

بود    بـه  كليسا  نمي    . يـك  را  اش  مرخصي  يكشنبه  چگونه  اولين  دانست 

بـه    كرد و وارد            بـايد  پيدا  كليسايي  تصادف  حسب  بر  تا  برود،  كليسا 

رو          رديـف عقـب  شـد و در  نشسـت    آن  صـندلي  به . ي  نگاه   وقتي  جلو 

كدام حاوي پنچ  هر  كه  تابلوهايي ديد  موعظه  تريبون  طرفين  كرد در 

بودند فرمان  از ده   .فرمان 

كرد    خـودش فكر  بـا  او  به«:   نمي ديگر  نگاه  تابلوها  من  آن  كنم، 

ضعف  جرم   خودم  مي    ها و  را  خودم  چه فايده   هاي  اين    دانم،  دارد،  اي 

محكو    نوشـته  مرا  مي ها فقط  نياورد      » .كنند م  طاقت  اين وجود  با  ولي 

از    تر  متفاوت  خيلي  را  كه آنها  شد  متوجه  خواند،ولي  را  تـابلو  و آن 

مي نبود زماني  مسيحي  كه   .خواند 
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بود      خوانـده  او  نكن «: قـبالً  بود، ولي      » دزدي  دستور  يك  اين  و 

كه     خواند  بار  نكن «: ايـن  اندرزي       » دزدي  مانند  بود،  پيمان  يك  اين  و 

پدر بهكه  ميدهد   به. فرزندش  پدر  اندرز  نيست بلكه  اين  فرمان  فرزند 

به              اينكه فرزندش  بر  مبني  پدر و فرزند  بين  است  پـيمان  او قول   يـك 

نكند بد  ديگر كار  كه   .بدهد 

بـه                   خوانـد  را  فـرمان  ايـن  نگـرش  ايـن  بـا  كـه  : خـدا گفت   وقتـي 

چرا؟     « ، ولي  خداونـدا به  » متشـكرم  خدا  خود   «: او گفت  و  روح  چونكه 

داريرا  نگاه  مرا  احكام  تا  ام،  نهاده  تو  اندرون   » .در 

مـي     او  كـه    قـبالً  نده  «: خوانـد  دستور    » .شهادت دروغ  يك  اين  و 

مي. بود اينك  نده«: خواند ولي  بود» .شهادت دروغ  پيمان  يك  اين   .و 

چرا؟«:  ، ولي  خداوندا  »متشكرم 

گذاشته          «:  تو  را در فكر  خود  شريعت  مـن  ام و در قلب     چونكـه 

نوشت بدهي هتو  شهادت دروغ  نبايد  تو   ».ام و 

مي او  قبالً  مكن«: خواند   بود» .زنا  دستور  يك  اين  ولي اينك . و 

مكن«: خواند مي است» .زنا  پيمان  يك  اين   . و 

چرا؟«:  ، ولي  خداوندا  »متشكرم 

كه           «:  است  هدفي  گيري درست  نشانه  اميد  تو  مسيح در  چونكه 

جال بزني و آن  را  بودي آن  نتوانسته  استقبالً  خدا   ».ل 

مـي    او  مـورز  «: خوانـد  قـبالً  دستور ب» .طمـع  يك  اين  د، ولي وو 

مي مورز«: خواند اينك  است» .طمع  پيمان  يك  اين   .و 

چرا؟«:  ، ولي  خداوندا  »متشكرم 

نيامده   «:  من  بلكه آمده  چونكـه  كنم،  باطل  را  شريعت  تا  تا  ام  ام 



١٢٦ نده در مسيحز  

كنم، آمدهتم به امش  را  شريعت  تا  آورم ام  عمل در   ».حيطه 

محكوم                    را  او  كـنون فقـط  تـا  كـه  شـريعتي  نيسـت؟  عجيـب  آيـا 

بـه      مـي  تـبديل  لبته           وعـده  كـرد،  ا اين  است و  شده  او  رهايي  بـراي  اي 

است       انجيل  يا  مـژده  ما        ! همـان  كه  نيست  مفهوم  بدين  تنها  مژده  اين 

بـه   مـي    را  كـه در            بهشـت  را  آنچـه  از دست     دوبـرد، بلكـه  سـقوط  رة 

به  داده مي  ايم  باز  يع ما  ند،  امتيازي گردا تنها  اين  را و  خدا  زندگي  ني 

مي      بهشت  حضور در  شايسـته  را  مـا  كـه  آنچه . نمايد اسـت  هر  اينك 

مقرر گرديده و                  سينا  كه در كوه  پيشين  پيمان  يا  عقـيق  عهـد  كـه در 

جلجتا               جنـبة    كه در  تازه  پيمان  يا  جديـد  عهـد  داشـته، در  دسـتوري 

به      تبديل  پنطي      وعده مقـرر گـرديده،  روز  كه در  شد  تحقق  هايي  كاست 

بر           . يافـت  بحث  بيانيه  درماوراي  كـه  اسـت  حقيقتـي  س ول پ انگيزايـن 

است نهفـته رسـول    چونكه        «:   نخواهد كرد،  سلطنت  شما  بر  گناه  زيرا 

زيرفيض بلكه  نيستيد،  شريعت  ١٤روميان(» زير  :٦.  ( 

بحث    اين آيه         مـن در  با  رابطه  طوالني در  داشته حضورهاي  ام   

ا  مو     ككه  از  كامالً  بحثها  اين  مي   ثر  اصلي فاصله  مفهوم ! ندگرفت ضوع 

هـم   آن آيـه در واقـع        است   خيلـي  سـاده  به   .   كه  يوناني  » فيض« واژه 

است،       شـده  معني آن      مي» Charis«تـرجمه  اين . است» هديه«باشد و 

است شده  انگليسي  زبان   .كلمه وارد 

از   مـا  مي      صحبت  داراي     كسـاني  كه   )Charisma( »عطايا«كنيم 

به   يمـ  مي آن وسيله  باشند، و  نوع          يك  داراي  آنها  كه  بگوييم  خواهيم 

بـه     »اسـتعداد « كـه  است  » هديـه «آنهـا    هسـتند  پطرس   . شـده  كه  وقتي 

شريعت            «گويـد    مـي  زير  چونكه  نخواهد كرد،  سلطنت  شـما  بـر  گـناه 
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گانه                  ،»نيسـتيد  فراميـن ده  كـه در قالـب  آنچـه  اسـت  ايـن  مـنظورش   

به     بـه  تبديل  شده  داده  مس      هديه موسي  توسط  كه  اند  شده  به اي  ما  يح 

مـي   نتيجه       داده  بر   «شـوند و در  كرد   ]ما[گناه  نخواهد  سلطنت  هم » . 

هم             گناهان  از  رهايي  است،  هديه  يك  گناهان  شدن  بخشوده  كه  چنان 

اسـت      هديـه  شدن         . يـك  مقدس  است،  هديه  يك  شدن  عادل  چنانكه  آن 

است هديه  يك   .هم 

 

شريعت ن دادتوانآنچه را كه  انجام  خدا  دهد،  انجام   ست 

ل اجراي         ات  بمطا براي  الزم  منابع  ند، ولي  ا نكرده  تغيير  شريعت 

مي     بمطال دسترس  اينك در  شريعت  شريعت    «: باشند ات  از  آنچه  زيرا 

به       چونكـه  بـود،  را در          محـال  خود  پسر  خدا  بود،  ضعيف  جسم  سبب 

گـناه فرسـتاد               بـراي  گـناه و  جسـم  . شـبيه  . كامل    . شريعت  عدالت  تا 

بـه       مگـردد در     نـه  كـه  بلكه       ايانـي  جسـم  رفتار   حسـب  روح  حسب  بر 

٣ روميان(» كنيم مي  .)٤ـ٨:

مـي  ولـ پ كه              س  است  ايـن  انجـيل  نهايـي  محصـول  عدالت «گويـد 

گـردد         كـامل  مـا  بـه         » شـريعت در  شـريعت  كـه  مي  تـا وقتـي  گويد  ما 

نكن « نكنيم         »دزدي  ديگر دزدي  كه  باشيم  داشته  آنرا  ظرفيت  ما  نه . ، 

به        نسبت  كـه  جهـت  باشيم   بديـن  شده  تر  مؤدب  منظم و  بلكه گذشته   ،

مي           زيست  ما  مسيح در  عيسي  كه  سـبب  هرگز دزدي      بديـن  او  كند و 

نمي نمي هرگز دزدي  هم  ما  بنابراين   .كنيم كند و 

مـي      شـريعت  ندهيد  «: گويـد   وقتـي  نيازي   »شهادت دروغ  ديگر   ،

نمي   خود  بگوئيم    در  كه دروغ  به . بينيم  كوشيده     نه  سخت  اينكه  خاطر 
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بلكـ              باشـيم،  اصـالح كـرده  را  خـود  عيسي     باشـيم و  كه  سبب  بدين  ه 

نمي هيچگاه دروغ  او  هست و  ما   .گويد مسيح در 

مـي        شـريعت  كـه  مورز  «: گويـد  وقتـي  ديگر    »طمـع  ما   و  دمنآز، 

بـه        نـه  نيسـتيم،  اصالح         حـريص  را  خود  باشيم  كوشيده  اينكه  خاطـر 

حريص                   او  هست و  ما  مسيح در  عيسي  كـه  جهـت  بديـن  كنـيم، بلكـه 

نمي طمع   .ورزد نيست و 

ح     مسـيحي  زندگـي  مي          انجام  خدا  براي  من  كه  آنچه  دهم  اصـل 

مي              انجام  من  خدا در  كه  هست  آنچه  نتـيجة  يكبار . دهد نيسـت، بلكـه 

مسـيح فرمود     شاگرد        «: عيسـي  كه  فهميد  خواهند  همه  جهت  همين  به 

باشيد اشته  را د  يكديگر  محبت  اگر  هستيد،  ٣٥يوحنا(» من  :١٣ . ( 

بي                 بودن  اميـن  شـاگرد  معـيار  را  محبـت  مسـيح  عيسـي  ان چـرا 

اســت   اده  ــ س ــيلش  دل اســت؟  ــرده  ــدس   . ك مق ــتاب  ك ــر  ديگ ــاي  ج در 

نـيم  مـي  اسـت     «: خوا محبـت  يوحنا   (» خـدا  اول  ١٦رسـاله  نشانه  ) ٤: و 

بـه      مـا  را ديده                  تعلـق  او  ببينند،  را  ما  مـردم  كـه وقتـي  اسـت  ايـن  او 

مي        ! باشـند  جلوه گر  ما  رفتار  مسـيح در  است   . شود ذات  جهت  بدين 

روح «كه   است    »ثمرة  مسيح  به  مراجع(ذات  كنيد  . ٢٣ـ٢٢ :٥ غالطيان ه  (

نمي      جريان  اين   تحقق  مسيح  از  تقليد كردن  صورتي     با  بلكه در  يابد، 

مي به محقق  كه  كند شود  زيست  ما  بيايد و در  تا  دهيم  اجازه   .مسيح 

 
جالل تا  جالل   از 

مي       آموختيم،  كـه  آنچـه  محصول       از  كه  نتيجه گرفت  چنين  شود 

شدن و ي           كامل  بودن،  واقعـي  مسـيحي  ظرفيت    نهايـي  حداقل وجود  ا 
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است شدن  گيري . كامل  نتيجه  اين  استهم ولي   .اشتباه 

مـي    ولـ پ رسـول  بي      «: نويسـد  س  چون  ما  همـة  جالل   ليكـن  نقاب 

مـي        آئيـنه  را در  به        خداونـد  جالل،  تا  جـالل  از  صورت   نگـريم،  همان 

مـي    است         متـبدل  روح  كه  خداوند  از  كه  چنان  يانرنتم ق دو(» شـويم، 

١٨ :٣ . يدكــار بــه» زمــان« بــه) كنــ توجــه  ايــن آيــه  ته در  رفــ پطــرس !  

م     «گويـد،    نمـي  او  صـورت  شده تـ بـه  ميگويد،   » ايم بدل  اينكه  نه  به «و 

م    او  شد  تصـورت  خواهيم  مي » بدل  م   به« : گويد بلكه  او  بدل تصورت 

ـ »شـويم  مـي  استمراري       كامل  حال  زمـان  مرحله   ،  اين  كه     و  است  اي 

صورت  آينده  تكامل در  گرچه  است،  جريان  اكنون در   . گيرد ميهم 

هستيم    سفر  خدا         ما در  كه  است،آنچنان  شدن  كامل  ما  مقصد  و 

است  به     . كامل  ما  رشد  زندگي  اين  كمال    در  به «سوي  . است» گام گام 

مي              جـالل  آنگـاه  ببينـيم،  رو  رو در  را  او  كـه  اينست ! يابيم تـا وقتـي 

مـا        روحانـي  رشـد  حفظ        .معـيار  كه  آياتي  مقدار  با  من  روحاني  رشد 

مقدا     يا  ام،  كالم و دعا كرده        كـرده  خواندن  صرف  كه  يا    ر وقتي  ام و 

مسـيحا      خدمـات  داده ئمقـدار  انجام  كه  كه  ي  كساني  تعداد  يا در  ام و 

به را  نمي آنها  سنجيده  ام،  هدايت كرده  مسيح   .شود سوي 

مــي ارزشــمند  نديده و  پســ امــور  همــه آن  ند   ارزش . باشــ ولــي 

من و               مسيح در  بيشتر  حضور  ميزان  روحاني در  رشـد  قابل واقعـي 

به او  بودن  است رويت  من   .آساني در 

نسبت              مرد  يك  رفتار  خداپرستي در  رشد در  عملي،   مفهوم  بـه 

مـي    سـر هم بـه  نسبت     ش ديـده  والدين  رفتار  بچه  شود، در  ها ديده   به 

شد  ـ خواهد  به       والدين  كه  زماني  گفتار    آن  رفتار و  با  خود،  فرزندان 
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به را  خدا  مي خود،  نشان   .دهند آنها 

كـرد     ، در            در كـار  ما خرج كردن  پول  ، در  ما رانندگـي  ، در  مـا ن 

همسايگان، در      با  ما  از    گفـتگوي  ما  گفتن  سخن  همسايگانمان، در      از   

ما          رفتارهاي  همه  همه و  ، در  مـا خواهد ،تعهـدات  جلوه گر   ، خدا ذات   

اين        . شـد  ما  نجات  نهايـي  به    نيمحصـول  مرديم،  كه وقتي  بهشت  ست 

ش           (رويـم    مـي  خواهد  طـور  ايـن  قطعـاً  چـه  روح    )دگـر  سكونت  بلكه   ،

باشد             شود،  ما ديده  خدا در  جالل  تا  است  ما  مسيح در  عيسي  مقدس 

بارقه           هستند،  ما  بر  كه دور و  كسـاني  خداگون   كـه  از  ما    گاي  را در  ي 

كنند  .مشاهده 

ا  جــالل«مــ ا  تــ جــالل  مــي» از  مــتوجه  عــوض  يكــروز  ا  تــ شــويم 

كـه      مـي  جالل د         آنان«شـويم  نيز  را  ايشان  نيد،  گردا عادل  كه  را    » ادي 

٣٠روميان(  :٨. ( 

بــه امالً  يعنــي كــ يافتــن  بــتداي  جــالل  ا دا در  خــ صــورتي كــه  آن 

شد                خواهيم  متـبدل  آفـريد،  عـدن  بـاغ  را در  انسـان  اين   ،آفريـنش   و 

به         كه  زماني  تا  نخواهـد گرفت  برويم     صـورت  خدا  نزد   در  .آسمان و 

خـيابان      كـه در  زمـان  مالقات زمرديـن هـاي   آن  را  شما  بهشت وقتي   

ا   مي از  نكنيد         كنم،  تعجب  ام،  گرفته  اشتباه  عيسي  با  را  شما  آيا ! ينكه 

نسخه               جسمي  از لحاظ  كه  جهت  بدين  نه  نيست؟  شكوهي  پـر  صـحنه 

بود            نخواهد  اينطور  مطمئنم  من  كه  چرا  باشيم،  او  عيار  ما دو  . تمـام 

كه                  قلـو  هستيم  هماني  ما  بـود،  نخواهـيم  عيسـي  قلوهـاي  چـند  هـا و 

مـي    م       اكـنون  امور  او      نوعباشـيم، ولـي در  كه  بود  خواهيم  آنچنان  ي 

 .هست
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نهاده           او  اختيار  را در  خود  با فروتني  حاضر،  حال  او    در  ايم و 

خواهد               است و  ما  زندگـي  او  روح  مـا و  كه آن    رسخداونـد  روزي  يد 

به  به          روح  خود  با  را  ما  باشد  شده  كه  هم  كه    ئجا اجبار  برد  خواهد  ي 

هست آنجا  به ـخودش در  خدا    .پيش 

 

ميف مسيح  زيست كندتواند قط  مسيحي  زندگي  در    

يك                انگلستان در  شرق  كليسـايي در  پـيش در  سـال   دورةچـند 

داشــتم شــركت  مقــدس  نفرانس . آموزشــي كــتاب  شــب كــ آخريــن  در 

اين                 جلسـه  كه در  افرادي  با  من  شـد و  تشـكيل  خداحافظـي  بـراي  اي 

بــراي   ا  آنهــ از  خداحافظــي كــردم و  بودنــد  شــركت كــرده  نفرانس  كــ

كالس     اين  تشك  شـركت در  آنجا . ر كردمها  ساله در  نوزده  جوان  يك 

به كه  كالس بود  شب در  هر  مرتب  مي طور  شركت   .كرد ها 

مي       كالس  رديـف عقب  او در  تمام          توجه  اشتياق و  با  نشست و 

مي    به من  كه  مي   آنچه  گوش  به   . داد گفتم  شب  رفتم و     من آن  او  سوي 

بـه    او  كالس   از  شركتش در  به خاطـر  تشكر كردم و  از ها  من  گفتم   او 

ــه ب او  تياق  اشــ او و  احســاس   توجــه  خــود  يار در  بســ خدايــي  امــور 

ام     بـه   . دلگرمـي كـرده  پرسيدم       سـپس  نگاه كردم و  او  آيا «: چشـمان 

هستيد؟ مسيحي  او شك داشتم» شما  بودن  مسيحي  مورد  او . من در 

داد            جواب  شد و  خيره  من  چشمان  مستقيماً در  تأخير  ! خير«: بـدون 

نيستم مسيحي   ».من 

بـه    گفـتم   مـن  شوي؟         «:او  مسيحي  كـه  داري  او  » آيـا دوسـت  و 

به                   بـه  كه  شـب  هـر  هفـته  ايـن  طـي  كـه در  است    مـن گفـت  رفته  خانه 
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افزود           شود و  مسيحي  بتواند  كه  است  بوده  اين  من  «: آرزويـش  ولي 

دارم مشكل   ».يك 

چيست؟«:  تو   »مشكل 

مـي        «:  كـامالً  را  خـودم  مـي     مـن  امشب       شناسـم و  اگر  كـه  دانـم 

نمي     شـوم، فـردا  ن مسـيحي  باشمتوا مسيحي  مي. م  چه  من  شبيه  دانم 

ضـعف   . هسـتم  مي    مـن  را  خودم  به    پس. دانم هاي  كه  است  جاي  بهتر 

شوم      مسيحي  يـنكه  بيشتر        و  ا تا  كنم  صبر  كنم،  دچاردردسر  را  خود 

مي كه  شوم  به مطمئن  نه توانم  يا  دهم  ادامه  بودنم   »!مسيحي 

خوشحال                 «:  تو  امانت  صـداقت و  ايـن  از  خـدا  كـه  مطمئـنم  مـن 

بهش مي حق  كامالً  است ود و  تو  به».جانب  جهت  بدين  را  اين  او گفتم   

مـي          راسـت  دانسـتم  بشود،       كـه واقعاًمـي  مسيحي  امشب  اگر  گويد و 

مي رهايش  پرسيدم،. كند فردا  او  از   سپس 

به                  «:  چيزي  چه  مـن  هفـته  ايـن  بـايد كـرد؟  چـه كـار  شما  حـاال 

روش     به      آموخـتم؟ آيـا  روحاني  رشـد  بـراي  آموختم؟ آ هايـي  يا شما 

به روش رسيدن  براي  به هايي  روحاني  آموختم؟ بلوغ   »شما 

به«:  چيزي  شما  نياموختيد خير،   »!من 

مي«:  صحبت  چيزي  چه  مورد  من در   »كردم؟ پس 

به«:  را  خود  سخنان  شما  شب  مي هر  ربط  مسيح   ».يدددا عيسي 

مي  «:  مسيح     كامالً درست  زندگي  هدف  تمام  كه   يگويي،  اينست   

مي    مسيح  عيسي  باشد  تو فقط  نيست    . اند درآن  روش  مسيحي  زندگي 

است         ارتـباط  قـراري  بـر  به   . بلكـه  شما  كه  اجازه    وقتي  مسيح  عيسي 

به         شود و  ساكن  شما  تا در قلب  شما       دهيد  زندگي  اجازه دهيد در  او 
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نمـي        كـند، ديگـر  كنـيد          زندگـي  زندگـي  خودتـان  بـا  نـيد  شما  . توا اگر 

م  به ديگر  بدهيد،  عمل  اجازه  شما سيحيمسيح  براي  نيستت  . دردسر 

بـده       ف انجـامش  هميـن،  نمـي      !قـط  شـما  لبـته  ا كه    و  اينجاست  توانـد و 

مـي       الزم  مسـيح  بـه      وجـود  نـه  گذشته      شـود،  گناهان  كه  كسي  عنوان 

مي   را  به   شمار  بلكه  مي     بخشد،  كه  كسي  زندگي      عنوان  شما  آيد و در 

مي   مي شما  زندگي  جايگزين  را  خود  زندگي  بعد  لحظه» .كند كند و  اي 

مبا    ايـن  به          حـثه از  ناگهان  او  داشتيم،  هم  بـا  كـه  با  «: من گفت  اي  چه 

بودم        ! شـكوه  نشنيده  را  طورش  اين  هرگـز  او      »!مـن  گفتة  اين  از  من   

به            كه  را  آنچه  كـه  زيـرا  نشـدم  بودم   مغـرور  گفته  شب در آن     او  هر   

از                     پر  را  دفتر  يك  من  سـخنان  از  او  بـودم و  زبـان آورده  بـر  هفـته 

بود   اوق  ! يادداشت كرده  گاهي  بارها وبارها       شما  را  ضوع  مو  يك  ات 

مـي    مي     گـوش  را  زبان  يك  مي    كنيد،شما  تصور  كه آن    آموزيد و  كنيد 

بـه   آموخته  را  دانسته       خوبي  شما و  تصورات  تمام  يد، ولي  شما   ا هاي 

به هـ تمن مي  ي  مي      ابهام  نوري  ناگهان  اينكه  تا  حقيقت   شوند،  درخشدو 

مـي    نتيجه ب            . شـود  زنـده  كه  اسـت  مكاشـفه  لحظـه، وقـت  شارت ايـن 

اسـت    شود        - حقيقـت  مؤثر واقع  كـه  صـورتي  براي آن    .  در  ن جواو 

بـود      مكاشـفه  را           . لحظـة  خود  زندگي  شب  را ديد و در آن  حقيقت  او 

تازه يافت به تولد  القدس  روح  تسليم كردو در   .مسيح 

داد و                ترتيب  كنفرانسي  كليساها  از  يكي  بعد  مـاه  نـه  حـدود  در 

به         تا  كـرد  مـن دعـوت  بپيوندم و ك    از  بدهم آنها  تعليم  را  مقدس  . تاب 

بــه رفتــنم  نگام  شــروع   هــ بــرف  شــدو  دگــرگون  وا  هــ ا وضــعيت  آنجــ

به         بـه  موعد  از  كمي ديرتر  بنابراين  رسيدم  بـاريدن كرد،  وقتي . آنجا 
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بـه    به           كـه  من آمد و  نزد  گويي  خوشامد  براي  يكنفر  رسيدم  من  آنجا 

حاال               شده و  تشكيل  كالس  كه  است  ساعت  نيم  ايـنك  من  منتظرگفـت   

كنمهستند شروع  را  كارم  كه بروم و   ! 

صحبت                    او  با  پيش  ماه  نـه  كـه  بـود  جوانـي  همـان  شـخص  ايـن 

را                  خود  زندگي  بود و  شده  روشن  او  حقيقت در  نـور  بـودم و  كـرده 

بود      بـه  سپرده  مسـيح  مرا      . عيسـي  شديم،  كنفرانس  سالن  وقتي وارد 

شد        بـه  شروع  ما  كرد و كار  معرفي  كنندگان  كالس . شـركت  كه  وقتي 

شد ب   ببينم          هتمام  اينجا  را در  او  نداشتم  انتظار  كه  گفتم  : او گفت . او 

 » چرا؟«

نمــي«:  حفــظ  چونكــه فكــر  را  مســيحائي  زندگــي  بتوانــي  كــردم 

 ».كني

نمي   «:  كه  لبـته  مي   ا اگر  به   توانم،  نيازي  نداشتم  توانستم  ! مسيح 

خود              تا  شود،  ما  زندگي  مسيح وارد  كه  اينست  مسيحائي  زندگي  كـل 

نتوانام زندگي ين  بهم  او  بلكه  كند كنيم  زندگي  ما  . جاي  . .« 

بـه    گفـتم       مـيان  مـن  دويـدم و  حـرفش  اين     « :   همه  خوب  بسـيار 

قبالًشنيده را  نتيجه؟ما حرفها   » ولي 

هستم«:  اينجا  االن در  من  كه  همين   »!نتيجه 

به مرا  جوان  شب آن  كرد آن  معرفي  قلويش  من فكر . خواهر دو 

با        نمـي  داشته  خواهر دوقلو  يك  او  كه  را     كردم  خواهرش  شد و وقتي 

استفوراًمالقات كردم  مسيحي  او  كه  فهميدم  بعد .   روز  ظهر  از  بعد 

كه                      است  مدت  چه  پرسـيدم  او  از  داشـتيم و  نشسـت  يـك  هـم  بـا  مـا 

مي   را  است    «: او گفت . شناسد خداوند  ماه  چهار  حدود  او   » .در  از  من 
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من                براي  جالبي  داستان  او  است؟ و  شـده  مسـيحي  چگونـه  پرسـيدم 

برادرش          . ردتعـريف كـ    رفتار  تغيير  متوجه  او  پيش  ماه  نه  حدود  در 

بــود بــه. شــده  خيلــي  ا  بــه آنهــ بودنــد و  نــزديك  يكديگــر  هــم  خوبــي 

بود        مـي  شده  كامالً عوض  ناگهان  برادرش  از  . شناختند، ولي  يكروز 

مي          كـه فكـر  بـود  پرسـيده  جواب         او  او  است و  شده  عوض  خيلي  كند 

بود نمي«: داده  باشدكنم  اميدوارم، ولي فكر  طور   »!اين 

بـه     خواهـرش  بـود     و  گفـته  نمـي     «: او  شده  چـرا فكـر  عوض  كني 

بـود     » اي؟ گفـته  او  مس   «: و  من  اخيراً  من فكر      يچونكه  ام، و  شده  حي 

ميردك مي عوض  است م  نيافتاده  خاصي  اتفاق   »!شوم، ولي 

مي«:  تو  را در  تغييري  نوع  هر   ».بينم من 

مي«:  راست   »گويي؟ واقعاً 

كن   اينجابگذاريـد در     مكث  بينديشيم  ياندكي  سرگذشت  . م و  اين 

بـود            كنـنده  دلگـرم  بسـيار  مـن  اين       . بـراي  متوجه  كه  كسـي  آخريـن 

مي شما  زندگي  هستيد دگرگوني در  شما  خود   !شود، 

اتفاق                    حسـب  بـر  هـر گـاه  نيسـتم، ولـي  گرايـي  آدم درون  مـن 

طبيعت         بـه  يك  ام،  نگـاه كرده  خـود  را ديده   درون  روح     كهنه  با  كه  ام 

جـ     مي      القـدس در  فرصتي  دنبال  اسـت و  كند    نگ  گناه  كه   »مِن«. گردد 

اسـت           محكـوم  فاسـد و  شـديداً  هوشيار       . كهـنه  نبرد  اين  بايد در  مـا 

ينباشيم، ولي عجيب     خيلي        ا را  مسيح  پيروزي  افراد  بسياري  كه  ست 

نشانه       من  كه  اين  از  پيروزي      قـبل  از آن  من     را  اي  ببينم، در  خود  در 

انـد    ل      . ديـده  رسا نويسـنده  كـه  به اينسـت  به نرابع ه  داده    يان  اندرز  ما 

كنـنده          «: اسـت  كـامل  پيشـوا و  سـوي  نگران       بـه  عيسي  يعنـي  ايمـان، 
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٢ان نيرابع(» باشيم :١٢ ( 

 

مي ديده  اردو  در   خدا   شود جالل 

شان در             آوارگي  زمان  اسرائيل،در  بني  براي  خدا  جـالل  ظهـور 

است بوده  هميشه در اردو   .بيابان 

شده       موضوع  اين  مـتوجه  به  ايد؟ و   آيـا  شما  نگاه    قتي  خود  قلب 

مـي      مـي  رافاسـد  به    دوقـي   . بينـيد  كنـيد،آن  خارج  از  نگاه   يگـران  شما 

جالل      مـي  ممكن  كنند    خدا  كنـند،  مشاهده  شما  موضوع در   ! را در  اين 

بدان                   كه  مسيحي  خدمت  نـوع  هـر  تقريـباً در  شـما و  كليسـاي  مـورد 

مـي          پـيدا  مصـداق  داريـد،  مي    . كـند  اشـتغال  نگاه  از درون  كنيد  وقتي 

كـه      مـي  است       «بينـيد  جنگ  روح در  بـا  شما وسوسه    » جسـم  ممكن  و 

كنيد           پيروزي  احسـاس  نـبرد  ايـن  جسم . شـده و در  خدا در  اگر  ولي 

خواهند                خدا  جالل  كنند  نگاه  را  شما  بيرون  از  ديگـران وقتـي  باشـد، 

يا              ! ديـد  كليسا و  يك  خدا  چگونه  كـه  كنـيد  تعجـب  شـما  اسـت  ممكـن 

به       را  او  كه  را  شخصي  مي  خدمت  نظ    خوبي  كساني  شما  يشناسيد و  ر 

بـه         آنـان  كـه قلـب  مي    را  منحرف  آساني  مي   اين  بكار  خدا . برد شود، 

كرد       خواهد  را  سينا        !ايـن كـار  از كوه  شريعت  احكام  با  موسي  وقتي 

به «پائيـن آمـد      با      ندانست  او  گفتگوي  چهره ) خدا(سبب   ]اش[ پوست 

٢٩خــروج(» درخشــيد مــي :٣٤. حمــل  ) خــود  ا  بــ موســي  شــريعتي كــه 

او               كـر  مـي  بود، ولي  شده  متجلي  بود،  اش  چهره  بر  كـه  جاللـي  د، در 

نمي           را  اين  كـه  بـود  كسـي  نمي  «! دانست تـنها  اسرائيل   ندتوانست بني 

به      كنند،  نظاره  را  موسي  او    صورت  چهرة  جالل  م قرنتيان دو(» سبب 
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عبادت گو        مشغول  كه قوم  فهميد  هستند،   سالهموسي وقتي  طال   

كـه د         شـد  عصـباني  كه در       يسنگ لـوح    وبقـدري  را  فرمان  حاوي ده   

شد              پشيمان  بعداً  احتماالً  كرد و  خرد  كوبيد و  زمين  بر  داشت  دست 

است          شده  مرتكب  جرمي  كه  كـرد  حـس  علير . و  موسي   غولي  اينكه  م 

مي     را  خود  ديدند         چگونه درون  او  چهرة  را در  خدا  جالل  مردم  . ديد، 

ر             شما آن  خواهند ديد و  هم  شما  چهره  را در  خـدا  جـالل  ا در مـردم 

نمي  اگر ! بينيد خود  حتي  شد،  خواهد  خيمه ديده  بيرون  خدا در  جالل 

نكنـيد        احسـاس  را  است     ! شـما آن  خدا  به   . و آن كـار  را  حساب  و آن 

نگذاريد  .خود 

كرد             پيدا  مصداق  مـن  موضـوع دربـاره دوسـت  خواهرش . ايـن 

داشتم و در پايان به«: من گفت به نظر  زير  را  او  ماه  پنچ  او گفتم  من 

راه   مي    مـرا  چگونه  كه  كند  را         نمايي  باشم و آن ويژگي  او  مثل  توانم 

بـه    م    كـه  است  شوم  ن  دست آورده  دارا  به   . هم  مرا  او  مسيح   و  سوي 

كرد  ».هدايت 

ديدم               اتفاق  حسب  بر  ديگر  بار  يـا دو  يـك  را  جـوان  او . مـن آن 

بـه      روز  يـك  به         در  سال  چند  من  كه  رسـيد  بودم   كشـفي  نرسيده  . آن 

مـي        مسـيح  عيسـي  باشد    توانـد  تـنها  مسيحايي  زندگي  كلي  .  در  اصل 

مي            مسيح  عـيس  كـه  اسـت  ايـن  ما         انجـيل  كند و  زندگي  ما  تا در  آيد 

نمي هرگز  باشيم ديگر  زنده  خود   .توانيم در 

خود آفريد         شـبيه  را  شـما  نشان دهد       . خـدا  تا  داد  شريعتي  خدا 

چيسـت    مي          .شـبيه  آشكار  را  شما  گـناه  تـنها  شـريعت  را       شما  كند و 



١٣٨ نده در مسيحز  

مـي    تا         عي. كـند  محكـوم  شما آمد،  گناهان  پاك كردن  براي  مسيح  سي 

كند          زندگي  شما  بدن  شـما و  يـنكه در  مي    . ا صورت  تواند  تنها در آن 

كند      تمـام  را  مي    . شـريعت  صورت  كه     تنها در آن  باشيد  كسي  توانيد 

يد باشــ بــود  خلقــت قــرار  بــتداي  ا را كــه د و آناز  تكاملــي  بــتد ر  اي ا

بيايي است،  شده  مقرر  شما  براي  جهان   . دآفرينش 

به كشف  آيا  شدهناياين   ايد؟    ل 
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 سوي عمل راهي به

 
به   نگاهي  به         ما  اينكه  از  كرديم و قبل  عهد  تابوت  بحث  محتويات 

به       احـتماالً  دهـيم  مرو    ادامـه  بيني و  گفته     رباز  كنون  تا  كه  آنچه  ايم،   

است         . پردازيم مـي  خداوند   مسيح  عيسي  نشانه  ما  براي  عهد  . تابوت 

ن     عهـد  كه          تـابوت  جايي  بود،  اسرائيل  بني  ميان  خدا در  حضور  شانه 

مي مالقات  خدا  مي با  صحبت  قومش  با  خدا  كه   .كرد كردند وجايي 

شهادت خيمه  نخست در  االقداس  عهد در قدس  و بعد در  تابوت 

شـد       بدمعـ  داده  اورشـليم قـرار  بـه   .   خدا »خانة«منزله   تـابوت  بود      - 

م                دسترس  كه در  جائـي  بـود و  سـاكن  او  كـه  همة   جائـي  بود  ردمش 

گرفــت و در قالــب   طراحــي صــورت  دا  خــ توســط  عهــد  تــابوت  هــاي 

. هـاي آيـنده    نعمـت « . چيزها      . صورت آن  نفـس  بود   » نـه  شده  طراحي 

١ياننرابع( تجلي يافت         واقعيتو  ) ١٠: مسيح  آگاهي در  پيش  اين  هاي 

حضور                عـبد م كه  بود  جائي  ساروجي،  آجـري و  بـناي  يـك   در قالـب 

مبن      خدا  برنامة  م   خدا در قالب  ويراني  بر  گرديد   عبدي  پديد  نا  اينك . ، 
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مـي           زندگـي  جديـدي  خانـة  زندگي     . كند خـدا در  مردمش  حيات  او در 

مي  ولـ پ. كـند  مـي  رسول  نمي «: نويسد س  هيكل      آيا  شما  بدن  كه  دانيد 

يافته                 خدا  از  كـه  اسـت  شـما  كـه در  اسـت  القـدس  خود    روح  از  ايد و 

بـه       ني كـه  زيـرا  شد     سـتيد،  خـريده  را     يدقيمتـي  خدا  پس  خود   به،  بدن 

نمائيد ١٩اول قرنتيان(» تمجيد  .٢٠ ـ ٦: ( 

طبيعت                 نمايـان گر  عهـد  تـابوت  محـتويات  كـه  ديديـم  همچنيـن 

مسيح                 عيسي  كه در  را  آنچه  اينك  بـود، و  روحانـي  راسـتين  تجـربة 

يافـته    بـه    خداونـد  مي  ايـم  القدس  » مهر«حضور و   . كشد تصوير  روح 

سپرده به از  خدا  هديه  بيعانه  كه  عنوان  است  براي ما تدارك ديده اي 

به   مي   است و  اطمينان  به     ما  را  كه آن  كه     اميتم دهد  زيرا  داد،  خواهد 

عطـاء كرده                    «او   مـا  دلهـاي  را در  روح  بـيعانة  نمـوده و  مهـر  را  مـا 

٢٢م قرنتياندو(» است :١ . ( 

ـ  ّي به      ن شدن  بر وارد  مبني  خدا  پيمان       ت  نمودن  مهر  ما و  زندگي 

خـودش در         بـا  مـا  هد     ارتـباط  تـازه،  بـه     تولـد  مـا  كمال و    ايـت  سوي 

اسـت    حقيقـت در      .  ثمردهـي  به     »مـنّ «ايـن  خدا  هديه  همـان  مردمش،   

اسـت        بـه  شـده  كشـيده  از        . تصـوير  اسرائيل  بني  رهايي قوم  با  خـدا 

يابان    ــ ب را در  ا  ــ آنه مصــر  ــي در  بندگ اليان دراز  ا غذســ ــ ــه ب ك ــي  ائ

عسل   مـزه « مثل  نمي     » اش  راضي  را  پرورش   ،كرد بود، ولي آنها  ، داد 

نيـ      كـه  كه           چـرا  جائي  كنعان  سرزمين  از  خارج  خـدا آسودگي آنها  ت 

بــود« آنجــاري  عســل در  نــبود»شــير و  طبيعــي در . ،  اوراء  مــ حــيات 

مـي        عصـاي  شـكوفه  كـه  مـي      هـارون  غـنچه  ثمر      آورد و  بـادام  داد و 

مسيحي              مـي  شخص  هر  خـدا در  ماوراءالطبيعـي  حـيات  نشـانگر  داد، 
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 .است

خـدا                 رهـنمودهاي  از  اطاعـت  كـه در  صـورتي  توكل  فقـط در  و 

او  به حيات  كنيم،  زندگي  خواهيم را قدرتش  شاهد  ثمردهي  نهايت  در 

گزيدم      «: بـود  بر  را  شـما  . مـن  . ميو      . ميوه آوريد و  برويد و   ماشة  تا 

١٦يوحنا(» بماند :١٥. ( 

روي          منقوش در  شريعت  از  خدا  مكاشفه  اينكه در   دو  سرانجام 

نگ ســ خداونــد يلــوح  تصــوير  خو،  يــك  را در قالــب  خــود  ذات  اســت 

طريقي  انـي،   روح همان  نشان دهد  به  بود،  آفريده  را  انسان  شريعت .  

ناتوانـي      كنـنده  مسيح         آشـكار  نهايي كار  محصول  است، ولي  ما  هاي 

مي          تمام  ما  تجربه  را در  شريعت  كه  را  اينسـت  گونگي  خدا  كند و آن 

به             بوديم،  شده  آفريده  مـنظور  بـدان  اصـل  مي   كـه در  باز  . گرداند ما 

ــن« ــر   »ّم ه را در  دا  ــ خ ــور  ــي  حض م ــان  نش ــي  ــيحي واقع ــد مس . ده

مـي        عصـاي  شـكوفه  كـه  كه در       ،آورد هـارون  است  خدا  قدرت  نشانة   

مي      واقعي كار  مسيحيان  نيّ   . كند مـيان  كننده  آشكار  است  شريعت  تي 

است گرفته  نظر  واقعي در  مسيحي  هر  براي  خدا   .كه 

 

نقشه طبق   دقيقاً بر 

مي          مطرح  مهم  سـئوال  يـك  يـنجا  ا مي در  ما  كه  خواهيم در  شود 

بـه      بخـش  بـپردازيم   ايـن  مي    : آن  مـن  توشه    چگونـه  اين  از  هاي  توانم 

شوم؟ خوردار  بر  مسيح   نيكو در 

مـي    چگونـه  بـه      نگه          توانـم  عهد  تابوت  كه  جائي  االقـداس  قـدس 

مـي    مسيح                 داشـته  عيسـي  كـه  خوبيهايـي  تمـام  از  شـدم و  شـد وارد 
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شوم؟  مند  بهره  است،  تدارك ديده  برايم   خداوند 

مي     مشـاهده  ما ب   شود اكـثراً  كه  سطح      ه  روحاني در  زندگي  يك   

تحوالت              از  ما  آگاهي  عدم  نشانه  ايـن قناعـت  هسـتيم، و  پائيـن قـانع 

است روحاني  زندگي   .نهفته در 

تأكـيد      بـار  مي          مـي  ديگـر  عقيق،  عهد  سـايه  كـه در  توانيم  كنـيم 

كنـيم         كشـف  را  جديـد  نهفـته و  مـا   . حقـايق  عيسي   «گـرچه  خـون  بـه 

به      تا  داريـم  دا   دلـيري  اقدس  شويم مكان  ١٩ياننرابع(» خل  ، ولي  )١٠:

به   به سادگي  اقدس    اين  نمي داخلمكان  از         طرح  طريق  از  بلكه  شويم، 

بـه                 سـينا  خـدا در كـوه  كـه  شـده  تعييـن  داد  پـيش  خدا  . موسي  وقتي 

م     بـه  جزئـيات  داد   عـبد موسـي  نشان  را  كرد   به.   تأكيد  باش  «: او  آگاه 

به          كه در كوه  نمونة آنها  موافق  را  داده   آنهـا  نشان  بسازي  تو  شد،    «

٤٠خروج( :٢٥  . ( 

پابر                 هنوز  كلي  اصل  است، ولي  شـده  منسـوخ  طـرح  ايـن  ايـنك 

كه            است  كلي  اصـل  همـان  توسـط  براي جاسـت، و  مي     ممكن  ما  شود   

بشناسيم كنيم و  تجربه  را   .خدا 

بــه بخواهــيم  نكه  يــ ا بــدون  پردازيم،    بــ شــهادت  يمه  خــ جزئــيات 

مـي    بـه  بـه        قواعـدي  خـدا  كـه  تاب    پـردازيم  شهادت  موسـي درباره  وت 

داد   بـه     . دسـتور  قواعـد  مي  ايـن  مي   ما  چگونه  به  آموزند  حضور  توان 

توشه      از  رسيد و  مند          خـدا  بهره  است،  تدارك ديده  ما  براي  كه  هايي 

 .شد

سوزاندني١ هداياي  مذبح  ـ     

به              بود  چادري  شهادت  خـيمه  كـه  داريـد  خاطـر  مكعب   بـه  شكل 
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به  محوطه    ١٥ فوت و عرض     ٤٥طول   مستطيل  محصور اي    فوت و در 

به      بود  گرفـته  از   .  فوت ٧٥ فوت و عرض     ١٥٠طول   قـرار  كسي  وقتي 

مي     هيكل  شرقي وارد  خيمه         ورودي  مقابل  كه در  را  چيزي  اولين  شد 

مـي    مذبـح        شـهادت  يـك  بود     ) قربانگاه(ديـد  مستطيلي  مكعب  كه  بود 

 . فوت٥/٧فوت و عرض٥/٤ارتفاع به

تـا قرباني              داشـت  آنجـا قـرار  مذبـح در  ايـن  نذوراتي     كه  ها و   

مـي      خـدا  هم ف         دنـ آور بـراي  هميشه  شود و  سـوزانده  وزان رد در آن 

شـد             تمـام  قربانـي كـردن  مـنظور در     . بودنـ  نيبـود و كـار  نجا ايدو 

دارد  .وجود 

قربانـي            يـا و  هدا سـوزانيدن  ج      يـك  ـ   گـناه و  ساير   رهـاي  م و 

قربانـي         ايـن  انجام آن            مـوارد  ـ   بود و  مقر كرده  خدا  را  يا  هدا ها و 

بـود    لزامـي  گناهكار         اف. ا گناه و آمرزش  پوشش  موجب  خون  شـاندن 

به        مـي  كتاب  اين  مـا در  افشاني و قرباني       گـرديد،  خون  شدن  محدود 

اشاره كرده   است          حيوانات  جا  پابر  هنوز  كه  است  نكته  يك  . ايم، ولي 

بــه دسترســي  شــد  نخســت  شــروع  خــون  اندن  افشــ طــريق  از  دا    ـخــ

موضوع           اصل  گناه،  جريمه  بجاي  زنده  موجود  يك  . اينستتخصيص 

اشـاره    بـه     مذبـح  اسـت  مسيح     اي  عيسـي  ـ صـليب  الزم      گام  نخستين   

خدا          با  ارتـباط  قـراري  بـر  مي  . بـراي  ما  صليب     اگر  منابع  از  خواهيم 

عيسي               صليب  از  جنبه  سه  از  نبايد  شويم،  بـرخوردار  مسـيح  عيسـي 

كنـيم      بود    . مسـيح غفلـت  جايگزيـن  به  ،صـليب  مسيح  مرد و       من  جاي 

پرداخت مرا  گناهان   . جريمه 

جرم           گناهان و  قبال  هنوز در  من  چه  مسئول   بنابرايـن گر  هايم 
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به         چـيزي  نيستم   هسـتم، ولـي ديگـر  بدهكار  جرائم   . خدا  تمام  عيسي 

اسـت        پرداخـت كـرده  به      ! مـرا  مـن  برگشـت  خدا    نتـيجه  ) توبه(سوي 

بـه      و مـن  ساك          ايمـان  من  القدس در  روح  كه  است  اين  مسيح   نعيسي 

پيوسته مسيح  با  است و  هستمام و در  شده  سهيم  هم  او   .مرگ 

نوشـت    ولـ  پ رسـول  مـثال         «: س  بـر  اگـر  با   مزيـرا  متحد  اووت   

. گشـتيم  . مـي      . را  ايـن  مصلوب         زيـرا  او  با  ما  كهنه  انسانيت  كه  دانيم 

٥ يانمـ رو(» شـد  . ٦ ـ   ٦: مرده ديد و            ) مسيح  با  مـرا  صـليب  خـدا در 

به گناهانم  جريمه  شد بدين وسيله  پرداخته   . كلي 

ش      مديون  من  كه  است  به     ممكن  ديگر  باشم، ولي  خدا  عدالت  فقت 

بود                خدا  عدالت  اجراي  الزمه  كه  مجازاتـي  زيـرا  نيسـتم،  بدهكـار  او 

انجـام گرفت     بـه  مسيح        . درسـتي  من در  چون  شد،  ارضاء  خدا  عدالت 

ر ميُم او  مرا در  خدا   . بيند دم و 

نمي           بيشتري  چيز  خدا  است،  كافـي  مـرحله  نوع  . خواهد ايـن  هر 

ه     نيست،  الزم  ديگري  است،        اقدام  بوده  مجازات  يك  الزمه  كه  آنچه  ر 

است   شده  پرداختي    اقدامهر  . انجام  هر  اي،  مرحله  ديگر    ،  تالشي  هر   

نيسـت   به         . الزم  است ولي  بخشيده   مرا  خدا  اينك  اينكه  خاطر  تصور 

آيـند       كـه در  مـي    هاعمالـي  انجـام  مي        تنبيه  مـرا  زير  . كند دهـم،  يعني 

او خون  ارزش  مسيح و  مرگ  كيفيت   .سؤال بردن 

اسـت    صـ  كافـي  عيسي           !ليب  خون  كه  ندارد  گناهـي وجـود  هـيچ   

نـتوا    بـ      نمسـيح  را  كفـارة آن  به      .دزرداپد  كه  كـس  مرگ   هـر آن  كفايت 

صـليب      بـر  هيچ              مسـيح  ديگر  شـد و  خواهـد  بخشـوده  بـياورد  ايمـان 

او             شدن  خريد  باز  موجب فسخ  عيسي   توگناهـي در آيـنده  خون  سط 
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شـد      نخواهـد  كنيم،كفر      . مسـيح  اين فكر  از  اگر غير  به  و  گفتن  صليب   

مي  . 1شود تلقي 

تمام               تام و  مورد آمرزش  ترديد در  يعني  صـليب  كفايـت  انكـار 

مسيح      گـ  عيسـي  خـون  به  .ناهان در  تا  نكنيم    پيدا  اطمينان  حقيقت  اين 

شده            مسيح آمرزيده  عيسي  مـرگ  براسـاس  تـنها  نمي  كـه  توانيم  ايم، 

شويم            برخوردار  او  حضـور  از  بشناسـيم و  را  اين   . خـدا  اصلي  نكته 

به.جاست زدن  پا  پشت  صليب و  از  غفلت  عيسي مسيح بهفديه   خاطر   

از       مـا  است          ولـ پزبـان   گـناهان  گرفته  خدا  از  كه  الهامي  رسـول و  س 

كه   آنليكـن   «: اينسـت  را  ندارند    انـي  سنگ ”ايمان  رد    يآن  معماران  كه   

سـ      همـان  اسـت      ركـردند،  زاويـه گـرديده  دهنده و   لغزسـنگ   ” و   “  ش 

مصادم  اطاعت ك    “صخره  كه  زيرا  ن   مي لغز ،هكردالم  اول (» خورند ش 

٧پطرس .٨ ـ ٢: ( 

به     شـما  صليب آمده   آيـا  به  پاي  يد،  هيمه   مذبح آمده  ا را   ايد و  اي 

نمـي          خاكسـتر  هـيچ گـاه  ش       كـه  اختيار  هميشه در  اس امشـود و  ت و   

گناها        از  را  شـما  تـا  اسـت  خدا نـتا آمـاده  نزد  را در  شما  برهاند و  ن 

نمايد  ؟ايد ، ديدهعادل 

هداياي       مي    رديگري ب دوم  ـ   تقديم  مذبح  جنس     روي  از  كه  شد 

نمي     نـ حيوانـي    ريخته  خونـي  ح . شد بود و  تنها و     بوبمردم  را گاه  ات 

همـراه      بعضـ   گـاه  بـه      بـا  قربانـي  حـيوانات  از  ي  شخصي  هديه  نشانه 
                                                           

ت در برابر روح القدس     ومقامني  عي) ١٠:١٢لوقا/ ٢٨:٣سقمر/ ٣١:١٢متي(روح القدس  كفر به  ـ١
 عيسي مسيح    ، روح القدس   ه همچنين درباره كفر ب      . كردن تنها امكان بخشيده شدن       دو ر 
زام روح القدس يعني رد     ال زيرا رد    »گناهي است كه هرگز آمرزيده نخواهد شد      «: وده است فرم

 .راه ديگري براي بخشوده شدن وجود ندارد. كردن تمام امكانات براي بخشوده شدن
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مـي           تقديـم  داوطلـبانه  تملكـات،  ارتباط   جسـم و  تا  بين كردند  گناه     و  

شود داده  نشان  خدا  كامل  حضور   .بخشش و 

لي صــ مســيح در  شــد ودو ب  انجــام  هــركــار  ايد در   بــ كــار   دو 

شوند       تجـربه  هم وارد  مـا  مرد    : هـاي  ما  براي  مسيح  با   . اول،  ما  همه 

مـرديم    به          .   مسـيح  مسيح  از  بـايد  تـنها  نـه  خونش     مـا  ريختن  خاطر 

را             بـه  خود  بلكه  كنـيم،  تشـكر  خودمـان  او   «خاطـر  با  شده  » مصلوب 

٢٠غالطيان(بدانيم  :٢. ( 

كه       نيست  كاري  انجام        ايـن  آنرا  بايد  بلكه  بدهم،  انجام  من  بايد 

بدانـم    هيچ             . شـده  ندارد،  گـناهان وجـود  ارزشـي در  هـيچ  آنچـنانكه 

ندارد         هم وجود  من  شـخص  كهنة      . ارزشـي در  طبيعت  من و  از  آنچه 

مي صادر  است من  محكوم  من  گناهان  مانند  دانم كه  زيرا مي «،شود، 

ن           هـيچ  جسـدم  يعنـي در  مـن  ساك ئكويدر  نيست ني  ١٨ميانرو(»   :٧. ( 

از واژة        پطـرس  ترجمه   ((Flesh)» جسم«اسـتفاده  اكثر  اخير   كه  هاي 

نمـي      آنـرا  به  )رسـانند  معنـي  اشاره  به     ،  بلكه  نيست،  فيزيكي  هر   بدن   

خدا از  دارد، غير  خودش  شخص در  كه  هست   . آنچه 

اصـل           كـه در  چـيزي  هـر  خدا        در     از  كه  است،  شده  نهاده  مـن 

جسـم   «د،نباشـ  نمي   » از  جسم  كند    ت است و  راضي  را  خدا  جسم . واند 

به   مي   فقـط  صليب  خدا        . خورد درد  براي  است  ممكن  من  كه  كاري  هر 

من                    براي  خدا  كه  كاري  هر  اسـت، ولـي  جسـم  ناحـيه  از  دهـم  انجـام 

مـي    اسـت        انجـام  روح  ناحـيه  از  را        دلـيل . دهـد  خود  بايد  مـن  يـنكه  ا  

شده     من          بمصـلوب  جانشين  مسيح  تنها  نه  كه  اينست  انگارم  مسيح  ا 

مـ   شـد  در  شـد           ،رگ  زندگـي  مـن در  جانشـين  زنده    «:  بلكـه  من  ديگـر 
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مي       زندگي  من  مسيح در  بلكه  به » .كند نيستم،  اين      او  با  مرد  من  جاي 

است زنده  من   . وجود در 

تجربة        امر در  اين  تحقـق  روزانه بـراي  از      كه  را  آنچه  بايد  من   ،

خود              پري  آنگاه  شوند،  خاكستر  تا  بگذارم  خدا  مذبح  بر  است  من  آن 

م   خواهـم يافت    را در  چن .سـيح  جانبه      كاربرد دو  بود  كه در    ين  مذبح 

حـيا     داشـت      طمدخـل ورودي  معـبد قـرار  كفارة     :   براي  خون  ريختـن 

كفارة       براي  حيوانات  تقديم  بود     . يشخصگناه،  مذبح  همين  طريق  از 

مي           بر قرار  خـدا  بـا  ارتـباط  هم       . شد كـه  را  خود  ما  كه  بعد از  مادام 

بي           جسـم  بعـد  از  هـم  از  گـناه و  تحقق وعده    نياز  نيم،  بدا صليب  هاي   

كردرا خداوند  نخواهيم  تجربه  خودمان،  خودمان و در   .براي 

 
برنجي٢ حوض  ـ    : 

حوضـ           د مذبـح،  اجـتماع و  خـيمه  مـيان  شستشو قرار    ير  براي   

مي        . داشـت  كاهنان قرار  استفاده  مورد  منحصراً  حوض  گرفت و   ايـن 

موا            اينكه  از  شوند و قبل  خيمه  اينكه وارد  از  شده   آنها قبل  عرضه  د 

روي          بـر  را  سـوختني  قربانـي  مذبـح  بـراي  پاي         دست و  كنند،   لمس  

مـي       را در آن  به . شسـتند  خـود  از        رفتن  كه  آنچه  خدا و لمس  محضر 

بود        پاكيزگي  طهارت و  مستلزم  بود  خدا  مي . آن  كيست «: پرسد داود 

به  بر   كه  خدا  به    آ كوه  كه  كيست  شود؟     يد؟ و  ساكي  او  و » مكان قدس 

مي   را            «: دهد پاسـخ  خود  جان  كه  باشد،  صاف دل  پاك دست و  كه  او 

نخوردلطاب به قسم دروغ  ندهدو  ٣مزامير(» ت  .٤ ـ ٢٤: ( 

مـي        عـادل  توجه و         انسـان وقتـي  با  بار  يك  كه فقط  ايمان  شـود 
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مســيح  بــه عيســي  صــليب  يايد،ســوي  تكــرار بــ هرگــز  مــرحله  ايــن   و 

شد   به    . نخواهـد  را  خود  عدالت  مي  خدا  سپس     او   هيچ قصاص «دهد و 

بر ني هستندآنست  عيسي  مسيح  كه در  ١روميان(» اني  :٨. ( 

است خدا  حضور  الزمه درك  مداوم  تطهير   .بنابراين 

مـي      مـن فكـر  مسـيح در آن              عيسـي  پاي » باالخانه«كـنم وقتـي 

مي           برنجـي  لگـن  يـك  را در  از     شـاگردانش  را  تصوير  بهترين  شست، 

داد       نشـان  برنجـي  بـه  پطـرس . حـوض  كرد      اعـتراض  مرا  «: او  پاهاي 

شست   هرگـ  نخواهـي  تغيير       » .ز  پطرس  اصرار كرد،  عيسي  ولي وقتي 

داد و گفت    پا   «: عقيده  نه  بس   ياي آقا  مرا و  دست . هاي  سر    بلكه  ها و 

نيز به» مرا  عيسي  غسل يافت محتاج نيست مگر «: او گفت و  كه  كسي 

پا به استيشستن  پاك  او  تمام  بلكه   ، ٦يوحنا(» ها .١٠ ـ ١٣: ( 

مي   نظر  كه رسد لگن  به  مس  ي  عيسي  را در       شاگردانش  پاهاي  يح 

اجتماع قرار                 خيمه  مقابل  كه در  حوضي  بـا  اسـت  مرتـبط  شسـت  آن 

مسيح    . داشـت  كنندة عيسـي  است  پاك  ما  عادل     !   طاهر و  ما  بنابراين 

پيرامون             . هسـتيم  گناه آلود  محيط  را در  خود  پاي  مـا دسـت و  ولـي 

مي          كثيف  آلود،  گـناه  جسـم  مي     خـود و  گناه   ديگر  . كنيم كنيم و  ولي 

به   بـار  نـيازي  نيازمند           بارها  بارها و  اما  نداريم، عدالت  استحمام در 

هسـتيم           حـوض  ايـن  خـود در  دادن  بـه  «. شستشـو  خود   اگـر  گـناهان 

را      ما  بيامرزد و  را  ما  گناهان  تا  است  عادل  امين و  او  كنيم،  اعتراف 

سازد پاك  راستي  نا  يوحنا(» از  اول  ٩رساله  :١. ( 

الو         كـه  همچـنان  نـيز  م    يمـا  از لمس  يا     وان قبل  مذبح و  روي  اد 

بـه   شـهادت    ورود  مي     ،خـيمه  را  خود  پاي  ئماً ندشست  دست و  دا بايد   ،



١٤٩ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

شويم            پاك  بشوئيم و  را  خـود  پـاي  از      ،دسـت و  صورت  اين   در غير 

شد               خواهيم  ممنوع  خدا  بـا  همراهـي  خـدا و  بـراي  اد وم من در . كـار 

حوض           ايـن  سـاختن  بـراي  اسـتفاده  را      ،مـورد  جالب  بسيار  نكته  يك   

از و «: بيــنم مــي بــرنج  از  را  اش  ســاخت، وپايــه  بــرنج  از  را  حــوض 

جمع                  آيـنه  خدمت  بـراي  اجـتماع  خـيمة  نـزد دروارة  كـه  زنانـي  هـاي 

٨خروج(» ددنش مي :٣٨. ( 

بود،            شده  تعبيه  خودشان  توجه  جلب  براي  اصل  كه در  لوازمي 

به              معطوف  را  توجه آنها  كه  بـود  شـده  ابـزاري  مي  ايـنك  . كردند خدا 

بـه      مـا  توج      اگـر  آئـيم و  بـه   خـود  بنمائيم،     هـي  خود  روحاني  وضعيت 

دلسـرد         ناامـيد و  بـه   . شـويم  يمـ مطمئـناً  يافتن      توجـه  مسيح و  آيـنه 

خـود در آن      فضـع  پاك     ،هـاي  را  ما  نمود و    خواهد  توجه . عادل  پس 

بـه       معطـوف  را  بنمائيد و        سـخاو  خـود  معطوف  او  محبت  شفقت و  ت، 

نـي  مـي آنگـاه    به       دتوا توجه  تمركـز و  بـا  مسيح    دست   ،عيسي  از  شأن    

يابي باز  را  خود   .درفته 

 
نان٣ ميز  ـ    

به هنگام ورود  برنجين،  حوض  مذبح و  از  رفتن  گذشته  حياط و 

كه             بـه  بود  ديگر  سه وسيله  عهد  تابوت  جلوي  اجتماع در  خيمه  سوي 

مـي      از آن  تا     بـايد  عهد       بهگذشـتي  تابوت  كه  اطاقي  داخل  آن قرار   به 

برسي  .داشت 

راســت شــمالي و قســمت  ســمت  از  نگام ورود  مــيزي قــرار هــ  ،

روي آن         كـه در  تقد   نـان «داشـت  بود  » يميهـاي  گرفته  اين  . قرار  در 
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رديف       ١٢سفره   نان در دو  داشت   ٦ قرص  تايي قرار  روز    ،  كه درهر   

برداشته و قرصَبَس را  تازه ت آنها  به هاي  مي اي   . گذاشتند جايشان 

پســهــارون و نــان  ايــن  ايد  بــ بــه رانش  را  ا  از  هــ بخشــي  عــنوان 

مـي      قربانـي  مي   مراسـم  تغذيه  ترتيب  بدين  قدرت ندشد خوردند، و   و 

نقشه  . يافتـند  مـي  ما در           خـدا  پاك كردن  نمودن و  عادل  از  بيشتر  اي 

دارد    مسيح  عيسي  به  . خون  نياز  داريم    ما  حمايت  نان . قدرت و  ها  آن 

او   « بـه  حضور  اند  » نـان  شده  ما       . تفسير  ت  كه قّو است  خدا  خود  اين 

مي           كه  است  مسيح  عيسـي  ايـن  هستم،    «: دگوي اسـت و  حيات  نان  من 

من نزد  كه  نشودآ كسي  گرسنه  هرگز  ٣٥يوحنا(» يد،  :٦. ( 

مي       قدرت  را  ما  كه  مي     آنچـه  نگه  زنده  متابعت   بخشد و  دارد،نه 

تجربه         نه  عقيده و  نه  كافي،  نه آموزش  بلكه     مسيح،  است،  هاي بزرگ 

است    مسيح  عيسي  به  . تنها  ما      موارد فوق  هدايت  براي  ابزاري  عنوان 

مس   بـه  مي         سـوي  ضروري  مهم و   ، ما او در  سكونت  باشند، ولي   يح و 

نمـي    بگيرند      هرگـز  را  او  جاي  نـند  موعظه   .توا است  ممكن  قوي  اي من 

ببرند، ولي                  من لذت  موعظه  از  كنند و  تحسـين  مـرا  مـردم  بـنمايم و 

نكرده                تغذيه  را  آنها  نكنم،  مسـيح دعوت  سـوي  رابـه  ام و   اگـر آنهـا 

نكرده    راضي  را  ح    ما آنها  موجب  شده    و فقط  آنها  روحاني  ام و   قارت 

بيشتر حقايق  درك  براي  را  ام،آنها  رها كرده  گرسنه   . 

را               مقدس  كتاب  بايد  ما  يـنكه  ا بـر  مبنـي  اسـت  اولـيه  دلـيل  ايـن 

نـيم  مي     . بخوا مكتوب  كالم  طـريق  به  از  يابيم،     توانيم  دست  زنده  كالم 

دارد              مقدس قرار  كتاب  مسيح در  نهايـي  مكاشـفه  كـه  شما  . چـرا  اگر 

مقـد    مطالعـه             كـتاب  ان  از  آگاهـي  بـراي  تـنها  را  اين كار    ميس  كنيد، 



١٥١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

داشت       خواهد  شما  زندگي  اندكي در  طريق     . ارزش  اين  از  است  ممكن 

ا   ا          تبيادمتخصـص  از آن  عقيدتي  نظر  از  بشويد و  مقدس  كتاب   عطال 

نيافته         را  روحاني  غناي  باشيد، ولي  داشته  كتاب   . ايد كـامل  شما  اگر 

بـر     را  مسي      مقـدس  عيسـي  شـناختن  براي     اي  مقدس  كتاب  نيد،  بخوا ح 

كتاب                كه  است  صورت  شد و در آن  خواهد  حيات  براي  منبعـي  شـما 

بـه       را  شـما  مـي    مقـدس  مي     هـيجان  تغذيـه  بايد    .كند آورد و  شما  پس   

مكتوب كالم  طريق  از  پرسيدهميشه  زنده  كالم  به   . 

 
طال٤ چراغدان  ـ     

ــدس   ــي ق جنوب ان، در قســمت  ــ ن ــيز  م ابل  ــ مق ــك  در  ي ــداس،  االق

بود        چـراغدان    گرفـته  شـاخه قـرار  عصرگاه    . هفـت  هر  چراغدان  اين 

مـي    بود         روشـن  روشن  چنان  هم  صبح  تا  روشنايي   . شـد و  اين  منبع 

مي              تجديد  روز  هر  بـايد  كـه  بـود  زيـتون  بر فايدة   . شد روغـن  عالوه 

بود            محيط  روشن كردن  همانا  كه  چـراغ  ايـن  آنچه    ،اولـيه  اساس  بر   

بـه      خـدا  داد     كـه  بود، موسـي دسـتور  اقدا  ه  اين  آنان      براي  ضه يفر«م 

٣الويان(بود » ابدي :٢٤. ( 

ين ا زمانه جاپيامي در  تمام  براي  كه  است ست  مناسب   !ها 

مـي      چـراغدان  باشد      ايـن  القدس  روح  از  تصويري  روغن  .تواند   

اسـت            مـ ن مقـدس  كـتاب  القـدس در  روح  هميشـگي  كه    اد  است  روح    و 

مـي    مي   . بخشد روشـنايي  راهنمايي  هدايت و  را  ما  كه  است   .كند روح 

كنيم            تجديد  خود  آنرا در  روزه  هر  بايد  كه  اسـت  مسيح  . روح  عيسي 

نور «: شاگردانش گفت به ١٤متي(» عالميدشما  :٥. ( 
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را              خدا  نور  مردم  هستند و  خدا  چراغدان  كه  اند  مسيحيان  ايـن 

مـي       مشـاهده  مسيح گفت  . كنند از آنهـا  هستم،    «: عيسي  عالم  نور  من 

نشود           ساكن  ظلمت  كند در  متابعت  مرا  كـه  را    كسـي  حيات  روح  ،بلكه 

١٢يوحنا(» يابد :٨. ( 

از     بخشـي  امتـياز  ايـن  مسـيحا      زندگـي  نور        ئي  ما در  كـه  اسـت   

بر               كه  نور  از آن  باشيم  شعاعي  كنيم و  زندگـي  تاريك  دنيايمسـيح   

 . بتابيم

به احتياج  چراغدان  دارد ولي  انرژي  منبع   ! يك 

روشنايي            هيچ  باشيم، ولي  نور عالم  بايد  مـا  كـه  اسـت  درسـت 

منـ    انـرژي    بـدون  نفت و     (بع  . روغن و  . . )و. . ندارد . چراغدان ! وجود 

روغن             توسط  كه  اسـت  يـك وسـيله  انرژي (تـنها  خود  ) منبع  توانايي 

كند          تخليه  را  خود  انرژي  ظرفيتي    . رانشـان دهـد و  خود  از  چراغدان 

انرژي              كه  است  القدس  روح  اين  بلكه  نيست،  روشنايي  منبع  نـدارد و 

طريق          از  قدرتـش  زندگـي و  مي     خداسـت و  جلوه گر  خدا  مردم  .  شود  

كه وقتي            باشيم  ابزاري  بـايد  المقـدور  حتـي  هسـتيم و  چـراغدان  مـا 

بـه    مي    مـردم  نگاه  ما            مـا  بر  ببينند و  ما  را در  القدس  روح  نور  كنند، 

بـه        سراسـر  كـه  كنيم     اسـت  اطمينان  اعتماد و  پر     . او  را  ما  زندگي  او 

مي مي نشان  ما  طريق  از  را  خود  زيبائي  قدرت و   .دهد كند و 

رسـول    ولـ پ است  اخطـا س  داده  چگونه     «: ر  كه  باشيد  باخبر  پس 

چون           بـه  بلكه  جاهالن  چون  نه  نماييد،  رفتار  . كيمان  حدقـت  . اين  . از 

بي نباشيد جهت  چيست . فهم  خداوند  اراده  كه  بفهميد  . بلكه  . از روح .

شــويد ــر  يانفسا(» پ ١٥ســ . ١٨ ـ ٥: تــك  ) تــك  ــراي  ب دا  خــ اراده  ايــن 
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مي خودش   .باشد فرزندان 

كــردن،        تمــرد  مانــند  لقــدس  ا روح  پــري  نكــردن در  زندگــي 

ــت  اس ــردانه  ــه پ . نابخ ك را  ــي  ــزمان ته ول ــ نوش ــوالً در  معم ا و  س  ــ ه

مي       گفـته  اسـتفاده  از آن  است     هـايش  استمراري  حال  زمان  با «: كند، 

شويد    پـر  م    » .روح  كه در  چراغداني  روز      عبدمانند  هر  داشت و   قرار 

به   داشت   احتـياج  روغن  نبا  .تجديد  نيز  ما  او   پري  تجربه  اساس  بر  يد 

كنيم،  زندگي  خود،  گذشته  با او داشته باشيم در  ارتباطي  چنان  بلكه 

تازه  «كه بعد  روز  ما  ١٦دوم قرنتيان(» ]گردد[باطن  :٤. ( 

بـه          مسـيح  عيسـي  كـه  مجازات      همـانطوري  خود وعده  كليسـاي 

نمــي نــيز  او  مــردم  داد،  را  م ســختي  مجــازات  ايــن  از  ند  نــ ني ثتســتوا

بـه   «: باشـند  افتاده        پـس  كجا  از  كـه  اع      خاطـر آر  كن و  توبه  ال ماي و 

به   را  به    نخست  به  عمل آور واال  مي   زودي  تو  را     نزد  چراغدانت  آيم و 

مي نقل  مكانش  نكني از  توبه  اگر  ٥مكاشفه(» كنم،  :٢. ( 

افسـ   (آنهـا    بودند و      ) سكليسـاي  محـزون كرده  را  القـدس  روح 

بـود،             بـراي آنهـا  روشـنايي  منـبع  كـه  القـدس  براي رف ميروح  كه  ت 

شود خاموش   .هميشه 

اطفـاء          را  روح  مـا  بيرون      )خاموش(وقتـي  خود  از  را  خدا  كنيم، 

ثمرات              رانـده  فوايد و  با  رابطه  بلكه در  نجات،  حوزه  نه در  لبته  ا ايم، 

افسـ     .آن كليسـاي  به      ستوانمـندي  كه  بود  از آن  كمتر  خدا      كه  اهدافي 

توانمـندي              ايـن  برسـد و  داشـت  نظـر  خام    بـرايش در  حال  وش ها در 

بود چراغ  ـ  روح القدس، . شدن  روغن  كه  بودند  آنها فراموش كرده 

كنند       تجديد  خود  روزانه  زندگي  مي    . را در  كه  است  روغن  تواند  تنها 
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دارد نگه  روشن  را   .چراغ 

 
بخور٥ مذبح  ـ    

به    اينك  رسيده   مـا  جلوي پرده     آخرين وسيله  كه در  اي قرار   ايم 

ج             مقدس  مكان  از  را  االقـداس  كـه قـدس  مي داشـت  يك   . كرد دا  اين  و 

اسـت      بخور   :مذبـح ديگـر  مذبـح  بخور     .   كه  بود  مكاني  مذبح  هاي  اين 

مي           صبح گاه در آن  هر  را  بـو  بخوري در    . سوزاندند خـوش  نوع  هر 

نمي سوزانده  مذبح  نه  اين  حبوبات و  نه  سوختني و  هداياي  نه  شد و 

 .نوشيدنيها

كاه               كه  كفاره وقتي  روز  هم در  بار آن  يك  سال  هر  ن  فقـط در 

به   مي    اعظـم  االقداس  گناه       داخل قدس  حيوانات قرباني  خون  را رفت، 

مي بخورهاي خوش بو . پاشيد بر آن  سوزاندن  مذبح  اين  اصلي  نقش 

بود           خـدا  بـراي  عطـري  است ! بـود و آن  بويايي  احساس  داراي  ! خدا 

به            بدني  اعضاي  سـاير  دادن  نسـبت  مانـند  تشبيهي    ايـنهم  صفت  خدا 

بپرسيم       . است بايد  ما  مي        ولي  راضي  را  خدا  عطري  نوع  چه  كند؟  ـ  

بـه      نسـبت  نشان             خـدا  العمل  عكس  رضـايت  شـادي و  بـا  عطـري  چـه 

مي  ولـ دهـد؟ پ   مـي  رسول  راست   «: نويسد س  خدا  شكر  .ليكن  . عطر   .  و 

مي          عرفـ م ظاهر  ما  بوسيله  جا  را درهـر  خـود  را    . كند ت  خدا  كه  زيرا 

مي      مسيح  بوي  خوش  هم در        عطـر  ناجيان و  هم در  » كانلها باشيم و 

١٤دوم قرنتيان( .١٥ ـ ٢: ( 

بي          سخناني  نظـر  اظهـار  ايـن  ز    شـايد  شايد  باشد،  مخپرده و  ت 

به  حال پ   ولي  مي ولهر  مي       س  را  مسيح  بوي  ما  كه  مفهوم . دهيم گويد 
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به        شايد  را  ايـن آيه  بتوان      روشني در آيه   عملـي  مكاشفه  كتاب  از  اي 

كـه فرشته         آنجائـي  مي    ُميافـت،  آسمان  را در  بخو «. گشايد هر  ر دود 

باال          فراز دسـت     خدا  حضور  مقدسين، در  دعاهـاي  بـا   رود مي »شـته 

٤مكاشفه( :٨. ( 

مقدسين            دعاهاي  هستيم و  خدا  براي  مسيح  عيسي  عطر  ما  اگـر 

به     بـه  عطر  بوي  مي  صـورت  مي   نرس او  تصور  من  مشاركت    د،  كه  كنم 

بر قرار                   او  ما و  بين  كـه  صـميميتي  خداونـد و  مسـيح  عيسـي  بـا  مـا 

او          از  كـه  شـناختي  طـريق          اسـت،  از  كـه  ارتباطـي  او   دعـ داريـم،  با  ا 

بـه    خوش          ـمـنزل  داريـم،  را  خدا  كه  است  بويي  خوش  عطر  همـان   دونه 

هداياي                . كـند  مـي  مذبح  مسيح، در  با  ما  اتحـاد  كـه  باشـد  چنيـن  اگـر 

تقدم نان  ميز  شستشو، در  برنجين  لگن  چراغداني هسوزاندني، در   و 

مي       روشن  زيتون  خـالص  روغـن  بـا  يافته و  كـه  تحقق  حقيقت  بهشد، 

اسـت    خشنود            ،  پيوسـته  را  خدا  كه  آنچه  خدا و  مفهـوم وجودي  پـس 

مي         مـي  را  او  پسر  ما  كه  است  اين  با       كند،  داريم و  دوست  شناسيم و 

هستيم       واقعي  شراكت  يـك  به  . او در  كامل  باشيم    احاطة  مقدس  كتاب 

بــه و  تغال  اشــ ا و  كليســ مشــاركت در  حكمــت و  خدمــات  تعلــيمات و 

بـي    الز     مسـيحي،  رشـد  باشيم   آنكـه  را كرده  ريشه   م  شناخت  از   و  اي 

را      مسيح  عيسي  مي     نشخص  بيهوده  نهايت  باشيم، در  باشد و   داشته 

بـه     داوري  روز  همـان    در  يا كاه     «مـنزلة  گياه  يا  اول قرنتيان (» چـوب 

١٢ بـه       مـي ) ٣: مـي     باشـد و فقـط  سـوختن  يك   .  خورنـد  درد  اينجا  در 

مـي          معمـا گونـه ديـده  نجا    . شـود  موضـوع  دوست،  مسيح،  ت عيسـي 

است ما  زندگي  خداوند و   . دهنده، 
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مي    را  او  مي       ما  را  ما  هم  او  دوست    . شناسد شناسيم و  را  او  ما 

دارد          دوست  را  ما  هـم  او  به . داريـم و  داريم   ما  اطمينان  را   . او  او  ما 

مي   مي . كنيم اطاعـت  كنيم     ما  خشنود  را  او  پرستش    . خواهيم  را  او  ما 

 .كنيم مي

بــه نهايــت  الهــي در  حقــايق  مــيايــن  تمــام  ند نقطــه   تمــام . رســ

مي         واقعيـت  نشأت  نقطه  اين  از  سرانجام  روحاني  هارون  .گيرند هـاي 

با                  را  خوشبو  بخورهاي  مذبح  كفاره  روز  سال در  بـار در  يـك  فقـط 

م   خـون قرباني   گناه  مي ملهاي  سوخته . نمود و  خون  بوي  روز  در آن 

بخور عطر  با  بود آميخته  متفاوتي  بوي  خدا  براي   ،  . ها

ج  عيسي لدر  به     جتا  پاياني  نقطه  خداوند  مسيح  نهاد      مراسم  اين 

كرد     راتمـام  بود،         . و آن  خدا  پسند  مورد  بوي  كه  او  شد «چون  » گناه 

زندگـي عا    آنجا فرياد      رو  شد، در  آميخته  جهان  گناه  با  او  گناه  از  ي 

كردي؟« : زد ترك  چرا  مرا  من،  ٤٦متي(» خداي  :٢٧. ( 

به                شد و  تـوده  مسـيح  دوش  بـر  جهـان  گـناهان  ما  خاط وقتـي  ر 

شد « ٢١دوم قرنتيان   (» گناه  مكدر        )٥: مخدوش و  او  پاكي  خلوص و   ،

ه رايحــ پــدر  خــداي  بــراي  ايــن  د، و  نــبود و آســمان  شــ ايند  خوشــ اي 

پسر فاصله گرفت از  پدر  كرد و   .سكوت 

به   صليب          ولي آيا  روي  بر  مسيح  آگاهيد؟ وقتي  نكته عجيب  اين 

بـه          را  كلمـات  زد و آن  را ت       فـرياد  خود  روح  آورد و  سليم كرد،  زبان 

شد« پاره  پا دو  تا  سر  از  هيكل  ٥١متي(» پردة  :٢٧. ( 

قسـمت             پـرده  سـاير  از  را  االقـداس  كـه قـدس  جدا    اي  معبد  هاي 

شد مي پاره  خدايي دو  اعجاز  اثر  كرد.كرد در  پاره  آنرا  خدا   ! 
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خـدا عالقـه      بـه   ديگـر  قربانـي       اي  مراسـم و   ، بايد   ئها بـناها كه  ي 

نـدارد        شـوند  تكـرار  ديگر    . دائمـاً  از      خـدا  آنرا  داخلي  معبد و قسمت 

ازّيحــ ــ  كــردعاقتن ســاقط  پســران  .   ان،  ــ زن مــردان،  زندگــي  ايــنك  او 

كه      را  بهيامودخترانـي  بپذيرند  را  او  باشند  بر  ل  خود  جايگاه  عنوان 

از آن ب   . گزيـند  مـي  به  بعآنها  تبديل  مي    د  خدا  روح  خدا    هيكل  شوند و 

مـي        كنمسـ  را در آنهـا  خـود  به          تبديل  را  براي  كان سـازد و آنهـا  الي 

ميتحقق  خود   .نمايد اهداف 

برخاستن  سوختن آن و  هم و  با  چربي  خون و  شدن  آميخته  از 

مي   آن،هارون  به        رايحه  كه  است  رسيده  اينك وقتش  كه  مكان  دانست 

كند           مالقات  خدا  با  شـده و  داخـل  مي   . مقـدس  باز  بايد  او    پرده  شد و 

مـي      داخـل  نمي . شد بـايد  مي  دانم آيا  من  كه ي   هارون  از  دانست  كروز 

بلكه             ميزآ باز  تنها پرده  نه   ، خدا پسر  دلپذير  عطر  با  خون قرباني  ش 

هم دوپ   مي ااز  هرگز   و شود ره  ديگر  شد و  نخواهد  بسته  هرگز  ديگر   

بود؟  پرده نخواهد  او  ما و  بين   اي 

بـه             مـا  اعـتماد  زميـنه  دلـيل و  نيست   . خداست ايـن  نيازي  ديگر 

كنيم       باز  را  باال    . بـراي ورود پرده  از  است    بهپرده  شده  پاره  . پائين 

به      كه  كسي  هر  بيايد و در  تا  كرد  پاره  هم  از  را  خوش  خـدا پـرده  او 

بنمايد خود  القدس  روح  هيكل  را  او  شود و  ساكن  بگويد   .آمد 

 

ورود«  »شهامت 

طـور                چـه  مـا  كـه  شـديد  مـتوجه  قدس  به» شهامت ورود «حـاال 

از گ             ناشـي  شـهامت  ايـن  داريـم؟  را  ا   خاستاالقـداس  بلكه  نيست،  ز ي 
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مسيح            عيسي  طريق  از  جز  شد  خواهيم  آنجامتوجه  است، در  فروتني 

نمـي      كـاري  دهيم   هـيچ  انجام  نمي . توانيم  به  ما  كه  لابخود ب  توانيم  يم 

به        خود  طريق  از  را  خدا  حضور  بلكه    دهوردست آ  افتخار  از  تنهايم،  ا 

مـي        مسـيح  عيسـي  كنيم       كانـال  تجربه  را  خدا  حضور  نـيم  عيسي . توا

است كس نزد «: مسيح فرموده  هيچ  هستم،  حيات  راستي و  راه و  من 

به جز  نمي پدر  من  ٦يوحنا(» ايد وسيله  :١٤. ( 

به           خدا  حضور  كه در  نداريـم  شـكي  عادل و     مـا  شخصي  عنوان 

ايسـتاده          گـناهان  از  شـده   تجـربه    . ايـم  پـاك  ما در      ايـن   كه  است  اي 

كسب كرده          خـدا  معـبد  بيرونـي  تجربه در     صـحن  اين  بر   هايم، و  را  ا 

مـي     مـا  حضور         .گشـايد  روي  نان  شد و  خواهيم  اطمينان وارد  با  پس 

مي          ما  بقـاي  موجـب  كـه  را  خواهيم يافت   او  را    . شود،  او  روح  روغن 

مي       ما  توانايي  محرك و  مسيح        كـه  خوش  بوي  خواهيم يافت و  باشد، 

ميمـا    متمايز  مي. كند را  تحقق  مسيح  عيسي  امور در  اين  . دنياب همة 

ر     مـا در  بـ   اروش  بـه  ا  بطـه  اال   ورود  است      قـدس  روشي  همان  قـداس، 

ــه كــه ب نان  كاهــ اجــراء   هــارون و  ئيل،  را اســ بنــي  از قــوم  نمايندگــي 

 .كردند مي

نمي   عادي  مردم  نمايند      ندتوانست   شوند و  االقداس   ه وارد قدس 

بـه       بـراي ورود  االقداس   آنهـا  بود  ،قـدس  كاهن  به  .  او  سوي      از  نيابت 

ئ بني ميياسرا انجام  را  كارش   . داد ل 

مـي       چنيـن  نـيز  را كنـ  مـا  همـان  مـي هيم و  را  براي  . پيمائـيم    مـا 

مأموريـت آمـده        ايـن  داريم       اجـراي  بهتري  كاهن  ما  يـم، ولي  ليكن «: ا

شد ت      چون وارد  رئيس مسـيح  نعمت  ا  كهنه  به      باشد،  آينده  خيمه  هاي 
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بـه       كاملـتر  مرتبه      بزرگـتر و  خوديك  به فخـون  داخل    قط  اقدس  مكان 

١١عبرانيان    (» شـد  . ١٢ـ٩: كه     ) نيست  نيازي  را    ديگر  اين كار  مسيح 

كـند    مـورد آخـر       .تكـرار  امـا  چيزها            : و  ايـن  همـه  شـما  اسـت  ممكـن   

نـيد  است             .رابدا شده  كنـنده  خسـته  مـا  بـراي  سـفر  تازه . ايـن  اي  چيز 

نداده انجام  آنرا  كه  باشيدنيست  ندانيد  آنرا  است.  و  اين   ! واقعيت 

بـه     شما پرده    شـايد   آويخته       نظـر  هنوز فرو  االقداس  هاي قدس 

به      تابوت ع . است اش  حياتي  محتويات  با آن  نمي  هد  بخشي   نظر  رسد 

باشد      شـما  زندگـي  است،         . از  طعم  يك  هم در قالب  هنوز  خدا  حضور 

به    خـدا  مين قـدرت  داده  نشان  شما  درت  احياء  براي  خدا  نيت  شود و 

است به پريشان  خواب  يك  شبيه  بيشتر  خودش،   چرا؟. شباهت 

يا و قرباني         هدا كه  اند  بـوده  ش   اوقاتـي  عرضه  به  هاي  هيكل  ده  

انـد           نكـرده  حاصـل  را  خداونـد  مردم       . رضـايت  كه  بـا وجودي  حتـي 

بـه      بـه  صـحيح  مـي      طـريقه  خـدا  قربانـي     حضـور  سالم    آمدنـد و  هـاي 

مي        مـي  پيروي  مجـاز  روش  از  را    كردند و قرباني   آوردنـد،  خود  هاي 

مـي      بـه  كاهـنان  به          . سـپردند  دسـت  تـالش آنهـا  ايـن وجـود  منزله  بـا 

بـه        كـه  بـود  مي   فـريادي  به   سـقف  آنها   يسو خورد و  مي باز   و  گشت  

به مانـند قطـره    مي اي  به. خورد زمين  كه  طور  همام  دقيقاً  معبد  مردم 

بـه      بودنـد  گشتند     خانـه  آمـده  برمـي  بي . هايشـان  خدا    مردم  تحرك و 

بود شده  ناپذير   !تأثير 

مقدس     هستيم، ولي       شما دركتاب  مشابه فوق  چندين واقعه  اهد 

ن مالكي  عهدبرساله  بخش  آخرين  مناسب ترين بخشي است ي  عقيق،   

مي     مـا  به     كـه  نگاه  يك  با  به  توانيم  معبدي قبل      آن  عبادت  دورة  پايان 
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برسيم          جديد،  عهد  خداوند در  مسيح  عيسـي  بـا  مالقـات  اينجا . از  در 

ورشكسـتگي و         مـي  خـدا  كـه  خود       فـ ا بينـيم  كه  را  معبدي  مراسـم  ول 

مي تشخيص  است،   .دهد مقرر كرده 

 

ورشكستگي  تشخيص 

مـي    مي    «: ويـد گ خـدا  شما  از  يكي  تا       كاش  ببندد  را  كه درها  بود 

به نيفروز آتش  بيجا  من  ١٠مالكي(» دنمذبح  :١. ( 

مـي        اسـرائل آتـش  بنـي  مي      دند، ولي  نيگذار افروختند و قرباني 

بود     بـيهوده  آنها در        ! كارشـان  عدم دقت  هم  شعائر و  دليل آن   حفظ 

نبود،  مذهبي  اش«مراسم  با  را  خداوند  مذبح   ريه و نالهها و گ گزيرا 

نمي            ]دبودنـ [ پوشـانيده  منظور  باز  را  هديـه  جهـت  ايـن  از  و دارد    و 

مق شما  از دست  نميبآنرا  ١٣مالكي(» ديفرما ول  :٢. ( 

نظير وض      هم  شما  است  حس       عممكن  خود  زندگي  را در  يت فوق 

چشمان              شكسته و  بيهودگي و دل  احساس  همان  با  باشـيد  ـ   كـرده 

ــدوگاشــ ن ا از  ــي هبار  بيچارگ ا و  ــ ــ،ه مان دا    ــ خ ــه  ك ــي  مردم ــان  هم ند 

شدند         اميد  نا  نپذيرفت و آنها  را  بدتر    . قربانيشـان  اين وضعيت  ولي 

شدن                   از وارد  شما  محروميـت  خـدا و  معـبد  درهـاي  شـدن  بسـته  از 

نيست به  . آن 

نمي به من  مشابه  حسي  عبارت فوق  خواندن  با  كه  احساس  دانم 

به   مردمان  باشد          آن  چنين  اين  اگر  نه؟  يا  است  داده   باعث  شما دست 

اسـت      مـن  مي          . تعجـب  انجام  كاري  چه  مسيح  كـه  آموختـيم  . دهد مـا 

مي       شما  حسي در  چنين  صداقت      بنابراين بروز  فقدان  از  ناشي  تواند 
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باشد شما  زندگي  هميشگي در  تجربة  خلوص و   . و 

مي             پيدا  مصداق  مـردمان  مـورد آن  موضـوع در  كرد، ولي   ايـن 

نـبود             مشـكل  هـم  را ب    «: پـيدا كـردن علـت آن  راي قرباني  چـون كور 

نيد، آيا  مي نيست؟قبگذارا ٨مالكي (»يح  :١. ( 

را          ) حيوانات(چون  « آنها  آورده،  را  بيمار  لنگ و  شده و  دريده 

مـي      هديـه  امـا    بـراي  نـيد،  مـن    گذرا شما قبول          آيـا  دسـت  از  را   آنهـا 

كرد است؟خواهم  اين  خداوند  ١٣مالكي(»  قول  :١. ( 

با ق                 آنها  بگوييم  اگر  اسـت  سـطحي  نظـر  اظهـار  يـك  رباني ايـن 

فرمان            عليه  بر  بيمار  لنگ و  حـيوان  يـك  خدا كـردن  كه       اين  بر  مبني   

دارد       « كه عيب  را  چـه  شد و     انمگذر هـر  نخواهد  مقبول  شما  براي  يد، 

بگذراند     خداوند  براي  سالمتي  ذبيحه  كسـي  . اگـر  . بي. باشد  آن  عيب 

نباشد            هيچ عيب در آن  لبته  ا شـود،  مقـبول  ٢٠الويان(» تـا  ، )٢١ـ  ٢٢:

انـد    نشانه               . شـوريده  تنها  بـود  رفـتار آنهـا  كـه در  روشـني  اشـتباه 

بود بهمسئله. مشكل آنها  توجه آنها  عدم  موجود نبود، حفظ   سيستم   

به نسبت  ديدگاه آنها  بود بلكه   . خدا 

به   نشانه   نگاه آنها  مذهبي،  نسبت       مراسم  آنها  ديدگاه  از  بود  اي 

م    . خـدا  بـه  مـورد  بـود      ملـة اعطـرف  خـدا  خدا . آنهـا  بركات  طالب  آنها 

ــه   ب ــال  ح ــن  عي ــي در  د، ول ــ ــر  بودن ــظفك ناحف ــ م ــد و  ف  بودن ــود  خ ع 

دهند        مـي  تطبيق  يكديگر  با  را  اين دو  كه    . كوشيدند  بودند  معتقد  آنها 

قربانـي كـردن         سيسـتم  طـريق  بـه  ،از  مـي      رسـند، ولي وقتي در      خـدا 

گوساله شان گله بره      بود،  بود،      اي كور  پير  بزي گر و  يا  بود،  شل  اي 

س        حيوان  يك  داشت  كه        چـه لزومـي  بود  اينجا  كنند؟ و  را قرباني  الم 
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سـابقه آ     بـا    ئناشـ بـا  كـه  كاهـن  ي  دا   مي    شـتند   را فريـب  خـدا  دادند و   

مــي را قربانــي  خــود  معــيوب  اگــر  حــيوان  ايــن كــه  از  افل  كــردند، غــ

باشند صادق  او  مقابل  بايد در  هستند،  خدا   . خواهان 

كنيم     است دعا  ممكن  به   . ما  نيم،  بخوا مقدس  برويم،   كتاب  كليسا 

به     خدمت را  خود  صليب  كنيم،  به      بياويزيم ولي  محروم   گردن  طريقي 

مسيح كرده                    جايگزيـن  را  امـور  ايـن  اسـت  ممكـن  كـه  چـون  شـويم، 

مي            . باشـيم  نجات  را  ما  كه  است  صليب  روي  مسـيح در  نه   ايـن  دهد، 

 . صليب

مي        حضورش دعا  ما در  كه  خداست  مي  اين  را  ما  شنود،  كنيم و 

مـا      دعاهـاي  م        . نـه  اسـت  مهـم  كـه  را        آنچـه  ما  كه  است  قدرتـي  نشـأ 

ما             بـه  خدمت  نـه  وامـيدارد،  دهـي  ثمـر  است    . خدمـت و  مهم  كه  آنچه 

نه                است،  حيات  حقيقـت و  از  بـرخورداري  مسـيح و  روي  بـر  تمركـز 

به  . كليسا پيوستن 

مي     چيزي  چه  به  بـه  از       توان  كمتر  روحاني،  سالمت  منبع  عنوان 

بــه  نمــود؟   تماد  اعــ دا  خــ از تجــربه خــود  فراموشــش اي  خــدا؟  . كــن 

بـه    بـه  كن     پيوسـتگي  فراموشـش  دعا؟    ساعت به. كليسـا؟  طوالني  هاي 

كن كن. رهايش  رهايش  دين؟  اصول  حفظ   . در 

مـو     ر     اهمـه آن  خوب و در  منطقي،  اهميت     ارد،  ما  زندگي  با  بطه 

دارنـد     را  آنها        . خـود  نيستند  روحاني  زندگي  جايگزين  قط فولي آنها 

زيكمك براي  مين  روحاني   . باشند دگي 
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خداتالش بر محك زدن   اي 

محك بزند      را  او  تا  انگيخت  بر  را  مالكي   ، يعني . خـدا زدن  محك 

روحاني تجربة  از  درستي  تفسير   . يافتن 

نشانه   از  بي       يكي  نتيجه  با واقعيت و در  ارتباط  قطع  حرمت  هاي 

شـ    آنها         و  ر  عائنمـودن  كه  بود  اين  مذهبـي  يك «مراسـم  را   »ده  خود   

ند نمــي ــ ــ . پرداخت ت فرا موضــوعي  ئله  مســ ــن  صــد اي دادن ده در  از  ر 

بود     شخصـي  يا    . درآمدهـاي  يك  به    »عشريه«ده  متعلق  عهد،  خدا   در 

درخت،              «. بـود  ميوه  از  چه  زمين و  تخم  از  چه  زمين  يك  تمامي ده  و 

است خدا  ٣٠الويان(» از آن  :٢٧. ( 

به         هـبه كردن  نوعـي  عشـريه  از آن  دادن  يك  بلكه ده  نبود،  خدا 

بودوندخدا آن، دزدي .   پرداخت  از  ميغفلت  محسوب  خدا   .شد از 

را دريغ                 چيزي  خدا  از  حقيقـت  عشـريه، در  نپرداختـن  بـا  آنهـا 

به    مـي  متعلق  كه  بود  كردند  مي . او  اين       آنها  زير  از  شانه  تا  كوشيدند 

دهند و                     تقليل  را  مـيزان آن  المقـدور  حتـي  يـا  كنـند و  خالـي  وظـيفه 

از           بـه  محروميـت  موجـبات  ترتيـب  خود     غـ ايـن  براي  را  روحاني  ناي 

 .كردند ميفراهم 

مطالـ    عشريه           بةآخريـن  پرداخت  مورد  مقدس در  كـتاب  خـدا و   

به             متعلق  كه  را  آنچه   ، را خود  عشـريه  بـايد  مـردم  كـه  بـود  خدا  ايـن 

كنند           مشاهده  را  نتيجه آن  بگذارند و  نبار  ا صبا «: بـود، در   وتييهوه 

به   مي مرا  ا   گويد  طور  روزنه    متحاناين  كه آيا  نماييد  را      آسمان  هاي 

نخو    شما  كه          بـراي  ريخت،  نخواهم  شما  بر  بركتي  چنان  اهم گشود و 

بود؟ نخواهد  ١٠مالكي(» گنجايش آن  :٣. ( 
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بود       راست  سر  ساده و  خدا  اخالقي    . مطالبه  پااليش  خدا  مطالبه 

به             آنـا  متعلق  راكه  آنچه  كه  بود  اين  نـبود، بلكـه فقـط  با    ن  است  خدا 

به كم وكسر  بدون  بدهند فروتني و   . خدا 

ساده سرراست و  هم  استوعده  معبد ستدر عوض ب.   درهاي  ن 

دريچـه    به             خـدا  بقدري  خواهد گشود و  بـر آنها  را  آنها  هـاي آسـمان 

كـه     داد  بشمارند نخواهـد  را  نـند آن  ديگر! توا هرگزو  آنچه   از  كمتر   

نيازمندن كرددكه  نخواهند   ! دريافت 

مي       مطالبه  چنين  نيز  شما  از  كه  ! كند خدا  هستيد  نيازمند آن  آيا 

تع مــ دا  خــ ابل  مقــ تيد كــه در  هســ ند آن  نيازمــ ما  شــ ايد  شــ شــويد؟  هد 

رفـته و         بـه  زنده      بـدن «مذبحـي ديگـر  را قرباني   خود  مقدس   ،هاي  و  

است              شما  معقول  عبارت  ايـن  كـه  بگذاريـد  خـدا  روميان(» پسـنديده 

١٠ :١٢. ( 

بــه اســت  دا  خــ مــال  را كــه  كنــيد آنچــه  رد  ما ! او  شــ خــود  و آن 

بــه ما  شــ تيد،  شــده هســ خــريداري  او  خــون  يله  يــد وســ يــ. ا را ا ن كــار 

نمي     بـه  او  خوشايند  مي      خاطـر  را  خود  بدهي  بلكه  اگر . پردازيد كنيد، 

هم                   شما  خواهد گشود و  شما  بـر  را  درهـاي آسـمان  او  كنـيد  چنيـن 

داشت          خواهيد  دراختيار  داريد،  نياز  كه  آنچه  از  مطالبه  . بيشـتر  اين 

است خدا   .و دعوت 
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 معبد خداى زنده
 

 بـه قـدس االقـداس و اينكه اينك بوسيله        در فصـول پـيش نگاهـي داشـتيم        

 .عيسي مسيح براي ما گشوده شده است

چون وقتي كه پردًه هيكل , عيسـي مسيح با اين گشايش آن را منسوخ كرد     

معبد ساخته شده به دست     , در روز مـرگ مسـيح از بـاال بـه پاييـن شكافته شد              

 اورشليم ساخته   و ديگر معبد خدا با آجر و سيمان در        ! انسـان فاقد اعتبار گرديد    

در «و گفته است    , ايـنك خـدا قلـب انسـان را معـبد خود نموده است             , شـود  نمـي 

. ساكن خواهم بود و در ايشان راه خواهم يافت و خداي ايشان           ) انسـان (ايشـان   

كند  معبد مكاني است كه خدا در آن زندگي مي        ). ١٦:٦دوم قرنتيان   (» خواهـم بود  

 .دهد ن جالل خود را نشان ميكند و  خدا در آ و خدا در آن كار مي

تابوت عهد در قدس    . يـك وسـيله ديگـر هسـت كـه بـايد بـه آن بـپردازيم                

بعد از ويراني اورشليم توسط بابليان معبد نيز        . االقـداس و در معـبد قرار داشت       

ديگر ردپائي از آن ديده     , ويران شده و تابوت هم به سرقت رفت و يا خراب شد           

 نبي رويائي از يك معبد جديد ديد و او جزئيات           چند سال بعد حزقيال   . شود نمـي 
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بيشتري از اين معبد را نسبت به معبدي كه بدست سليمان نبي ساخته شد به ما                

خواهيم  ما نمي ! هرچند كه معبد حزقيال وجود خارجي نداشت      . نشـان داده است   

دربـارًه اهميـت سـاختمان آن و ايـنكه آيـا واقعـا روزگـاري سـاخته شده است                    

، صحبت كنيم و ديگر اينكه براي پرداختن به         )كنند ه بعضي تصور مي   آنچـنان ك  (

 .جزئيات و اهميت اين معبد هشت فصل از كتاب مقدس اختصاص يافته است

اطالعات مهمي دربارًه   , تواند در رابطه با موضوع اين بخش       ايـن معـبد مي    

يعني هايي كه خدا براي خود مي گزيند و قصد خدا براي معبد جديد      انـواع مكـان   

خواهـيم حزقـيال را مانـند يك راهنماي          مـا نمـي   . بدنهـاي مـا را تشـريح نمايـند        

ما . مسـافرتي گام به گام تعقيب كنيم و به تمام گوشه و كنار آن معبد سر بزنيم                

 ]حزقيال[روح  «آنجاييكه  . بايد مستقيما به اصل آن موضوع و قلب مطلب برسيم         

او در  خارج از مكان قدس و قدس  موقعيت  » .صحن اندروني آورد   را برداشته به  

جالل «سپس حزقيال ديد كه     » .در صحن معبد بود   «االقدس است او در اين رويا       

 )٥ـ٤:٤٣حزقيال (» خداوند، خانه خانه را مملو ساخت

جـالل خـدا، آنچنانكه اخيرا مشاهده كرديم يعني حضور و ذات خدا و خدا            

اللش را در او نشان     اراده نمـود در هـنگام آفريـنش انسـان بصـورت خودش ج             

توانيم  و ديگر نمي  » گـناه كـرديم و از جـالل خدا قاصر شديم          «مـا طبيعـتاً     . دهـد 

درمان خدا براي اين وضعيت اين بود       . هـاي خدا را در خود نشان دهيم        نيكوئـي 

خودش »  اميد جالل «كـه ما را از گناهانمان پاك كند و مسيح را در ما به عنوان                

خواهد ما را به همان      ر ما ساكن شده است، و او مي       اينك روح خدا د   . قـرار دهـد   

 .وضعيتي برگرداند كه در ابتداي آفرينش بوديم، ولي از آن ساقط شديم

پرشـدن از جـالل خـدا يعنـي تسخيرشدن توسط روح خدا تا اينكه در هر                 

 .دهيم، عيسي مسيح را نشان دهيم گوييم و انجام مي آنچه كه مي
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دا اســت و مـا در هــنگام مالقـات بــا   ايـن مـرحله نهايــي طـرح نجــات خـ     

توانـيم دوبـاره جـالل و شباهت خدا را در آنها مشاهده       مسـيحيان راسـتين مـي     

 .كنيم

رسد، با اين  گرايـي محض به نظر مي  ولـي گـرچه ايـن مسـئله يـك آرمـان           

: كند ، توضيح داد    وجـود ندائي آسماني علت اينكه معبد، جالل خدا را منعكس مي           

). ٧:٤٣حزقيال  (» كف پايهايم  من و مكان     مكان كرسي ت  اي پسر انسان اين اس    «

تجلـي جـالل خدا يك اتفاق ناگهاني نيست، بلكه نتيجه مستقيم شرايطي است كه               

 .سازد امكان آن تجلي را فراهم مي

 

 »مكان كرسي من«

اينجا مكاني  «يا به عبارتي    » ايـن اسـت مكان كرسي من      «: فـرمايد  خـدا مـي   

بدون گردن  » .كنم ت و قانون خود را اعمال مي      كنم و مشي   اسـت كـه مـن كار مي       

. نهـادن بـه حكومـت خدا ، هيچ جلوةاي از جالل خدا در انسان ديده نخواهد شد                 

سوپر «گـردن نهادن به رهبري عيسي مسيح در كانون مسيحيت الزاماً به معني              

خواهند در سطح متوسطي     بودن نيست و فضا را براي كساني كه مي        » مسـيحي 

كند، بلكه يك موضوع بنيادي است كه ساير    گـي كنـند تـنگ نمي      از مسـيحيت زند   

مسيح مرده و زنده گشت تا بر مردگان و زندگي          «. شوند امـور از آن مشـتق مي      

بنابراين من بايد مسيح را نه تنها به عنواني آمرزنده          ) ٩:١٤روميان(» سلطنت كند 

 .و نجات دهنده خود، بلكه خداوند خود بشناسم

اگر ما  . ست و قابل انتقال به كس ديگري نيست       ايـن صـفات مخصوص او     

مســيح را فقــط نجــات دهــنده خــود بدانــيم هــيچگاه كفايــت الزم را در زندگــي  

ما بايد مسيح را به عنوان ارباب خود شناخته و          . آورديم مسيحائي به دست نمي   
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ولي او  , درسـت است كه او گفت آمده است تا ما را خدمت كند            . مطـيع او شـويم    

 .او هميشه ارباب و مخدوم ماست.  ما نيستهيچگاه خادم

گيري علل شكست روحاني در زندگي       هـا براي پي    تريـن راه   يكـي از سـاده    

 .خودمان اينست كه به عقب برگرديم و قصور در اطاعت را بررسي كنيم

ايـن خطر امروز در كليسا موجود است كه بيش از آنكه از جنبه ارادي به                

ما خود را . انديشد  رواني و اخالقي به آن ميشكسـت روحانـي فكر كند، از جنبه   

پنداريم بيش از آنكه مجرم باشيم       ما مي . پـنداريم تـا مجـرم      بيشـتر قربانـي مـي     

ما هميشه بيش از آنكه مسئوليت خود را تشخيص دهيم به           . ايم مظلوم واقع شده  

ممكـن است عواملي بيروني مستقيماً برمن       . كنـيم  هـاي بيرونـي توجـه مـي        علـت 

ده باشـند، كاري انجام دهيم و خود را سرزنش كنيم و براي رفع آن               تحمـيل شـ   

عوامـل نـياز به كمك داشته باشيم، ولي بخاطر داشته باشيم كتاب مقدس مصراً             

 .خواهد كه مسئوليت اعمال خود را بپذيرد از انسان مي

خـدا حتـي بـه سموئيل گفت از شاول جانبداري نكند و دل بر او نسوزاند،              

اول (او خـدا را اطاعت نكرده بود        . كـرد   عمـل خـود را درو مـي        زيـرا پـيامدهاي   

 ). ٢٦:١٥ و همچنين مراجعه شود به ١:١٦سموئيل 

تخت  مسـيح از مـا نخواسـته اسـت كه همراه خود يك وكيل مدافع به پيش                

اش بـياوريم، تا او به تشريح شرايط و محيط و پيشينه وحتي خانواده ما                داوري

عيسي . چنين نيست ! خير.  مـا تخفيفـي قائل شود      بـپردازد، تـا مگـر در مجـازات        

و چه برخوردي با شما     . ايد داند شما چه هستيد و چه كرده       مسيح به درستي مي   

البـته اگـر از او بخواهـيد و بـه او ايـن فرصت را بدهيد، او در شما چنان                     . بكـند 

آفريـند كـه هـيچ تعبـيري بـر آن جز كار اعجازانگيز خدا                گرايشـي بـه خـدا مـي       

ولي اين مراحل بايد از تسليم فروتنانه در پيشگاه تخت او شروع            . ان يافت تو نمي
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اما اين پايان داستان نيست، زيرا حزقيال در رويايش چيزهاي بيشتري را            . شود

 .او بود» مكان كف پايهاي«بلكه » مكان كرسي او«معبد خدا را نه تنها . ديد

 

 مكان كف پايهايم

وقتي كه يوشع وارد كنعان شد      . نيستيك اصطالح معمولي    » كف پايهايم «

يوشع (» ام هرجايي كه كف پاي شما گذارده شود به شما داده         «: خـدا به او  گفت     

زمينـي كه پاي تو بر آن گذارده شود، ملكيت          «: سـپس مجـدداً تاكـيد نمـود       ) ٣:١

 )٩:١٤يوشع (» .ابدي تو خواهد بود

ن رفته بود، به وي     زميني را كه در آ    «: خـدا پيش از اين به كاليب گفته بود        

هرجايي كه  «: خدا به بني اسرائيل قول داد       ) ٣٦:١تثنيه(» و پسـرانش خواهـم داد     

پاي ). ٢٤:١١تثنيه(» كـف پـاي شـما بـر آن گـذارده شود، از آن شما خواهد بود                

نهـادن در مكاني به منزلة تسخير آن مكان بود، يعني گام نهادن به قلمرو دشمن    

ت داخلـي معـبد نشـانة حضور خدا در آنجا و            جـالل خـداو در قسـم      . و فـتح آن   

 .تسخير آن قلمرو بود

اي با اين مفهوم     جمله. كند وقتـي پولس رسول از عيسي مسيح صحبت مي        

زيرا مادامي كه همة دشمنان را زير پاهاي خود ننهد،          «: نويسد درعهـد جديـد مي    

 ]خدا[شود موت است زيرا      دشمن آخر كه نا بود مي     . بـايد او سلطنت بنمايد     مـي 

غلبه ). ٢٧ـ٢٥:١٥اول قرنتيان   (» نهاده است ) عيسي(همـه چـيز را زير پاهاي وي         

ما اخيراً به اين حقيقت اشاره كرديم كه     . بـر دشـمن يعنـي افكـندن او بـه زيـر پا             

برخورد كرده و   ) مرگ(عيسـي مسـيح خداوند با قيام خود از مردگان با دشمن             

 .  كرداو را شكست داد و مرگ را زير پاي خود نابود

اگـر عيسـي آخرين دشمن را شكست داده         ! چـه مفهـوم پرشـكوهي اسـت       
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اگر من ده دشمن    . اند بدين معني است كه بقيه دشمنان هم شكست خورده        . است

 نفر ديگر   ٩داشته باشم و سرانجام آخرين نفر را بكشم، بدين معني است كه آن              

 ٩ت كه   اگـر آخريـن نفـر شكسـت خـورده اسـت، بدين معني اس              ! زنـده نيسـتند   

بنابراين وقتي عيسي مسيح با قيام خود از مردگان         ! اند نفرديگـر هـم نـابود شده      

يعني او هر دشمني ديگر را كه امروز مرا تهديد          , كند آخرين دشمن را منكوب مي    

ام از كسي شكست     اگـر من امروز شكست خورده     ! كـند شكسـت داده اسـت       مـي 

 .دگا ن، شكست خورده استام كه قبالً از طريق رستاخيز مسيح از مر خورده

بديـن جهـت بـود كـه پولـس توانسـت مـرگ را بـه عـنوان دشمن آخرين                     

اي موت نيش تو كجاست     . مـرگ در ظفره بلعيده شد     «: مسـخره كـند و بنويسـد      

با اين وجود مرگ هنوز     ). ٥٥ـ٥٤:١٥اول قرنتيان (» واي گـور ظفـر تـو كجاست؟       

هنوز هم .  را شكست دهد تواند ما  كميـن كـرده اسـت و ما خواهيم مرد، ولي نمي           

با اين حال . گـناه در كميـن اسـت و كـامل شـدن در اين دنيا در اختيار ما نيست      

شكسـت نخواهـيم خورد، زيرا در تطهير عيسي و قدرت روح او كه در ما ساكن                 

توانيم خود را پاك كنيم و پيروز شويم  و قدرت زيستن در روح را به       اسـت، مي  

 .دست آوريم

ست تا درقلب اين معبد سكونت اختيار كند نه به خاطر عيسي مسيح آمده ا 

اگر تخت نشانة   . ايـنكه آن را تسـخير كـند، بلكه بخاطر اينكه بر دشمن غلبه يابد              

اگر تخت نشانة حضور او     . قـدرت اوست، كف پا نشانه غلبه او بر دشمنان است          

ز هم  اين دو تصوير از نقش خدا نبايد ا       . است، كف پاهاي او نشانة پيروزي است      

اند، وقتي  ايـن دو تصوير در آخرين بيانيه عيسي مسيحي يكي شده         . جـدا شـوند   

 .گفت كه بعد از رستاخيزش و قبل از صعودش به آسمان ونزد پدر سخن مي

تمامي قدرت «: او نخسـت بـا شـاگردانش در تپه جليل صحبت كرد و گفت             
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 ). ١٨:٢٨متي(» در آسمان و بر زمين به من داده شده است

 power از واژة انگليسي     Exosiaازتـرجمةها بجـاي واژه يونانـي        دربعضـي   

باشد كه   ميAuthorityدر حالـي كه واژة معادل آن عبارت         . اسـتفاده شـده اسـت     

قـدرت منحصـر بـه فـرد پادشاه و يا رئيس جمهور است و در اينجا با اين واژه                    

 .ده استاالرباب اشاره ش اقتدار و توانايي بالفعل پادشاه پادشاهان و رب به

بارديگـر عيسـي مسـيح در اورشـليم و قـبل از صـعودش بـه آسـمان به                    

چـون روح القـدس به شما آيد قّوت خواهيد يافت و شاهدان             «: شـاگردانش گفـت   

اي كه در اينجا به قّوت ترجمه شده است  ولي كلمه) ٨:١اعمال (» مـن خواهيد بود   

Dunamis واژه يونانـي .  اسـتDunamis بـه صورت و Dynamic, Dynamite به زبان 

 .انگليسي وارد شده و كاربرد دارد

كار .  را پيدا كنيمExosiaو Dunamis ايـنك بـايـد مفهوم تـركيبي از دو واژه 

 .كنيم مشكلي است و ما سعي خود را مي

همـزمان بـا نوشتن اين كتاب در يكي از كشورهاي انقالبي صورت گرفته              

حاكميت مطلق، معزول شده    و رئيس جمهور آن كشور بعد از بيست سال          . است

در آن كشور حكم او به منزلة قانون بود و هميشه حرف اول و آخر را او                 . است

ولي به هرحال طي    . كرد زد و بـا جـور و استبداد مملكت خود را رهبري مي             مـي 

يـك سلسـله ماجراهاي مختلف كه مجال بيانش در اينجا نيست، مردم برعليه او               

 .قابل قدرت او مقاومت كنندشوريدند و تصميم گرفتند در م

. خود را  از دست داد     ) توانايي اعمال قدرت  (بنابراين او ديگر قدرت بالفعل      

كرد  در طـي سه روز او محاكمه شد و به زندان افتاد، ولي هنوز هم مقاومت مي                

كرد و خود را رئيس جمهور مملكت و فرمانده كل           و صـالحيت دادگـاه را رد مي       

توانيد قدرتي   حاال شما مي  ! ا ديگر او خياالتي شده بود     ام. دانست قواي مسلح مي  
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را تصـور كنـيد كه نيروئي براي اجراي آن وجود ندارد و اين همان قدرتي است    

 .كه رئيس جمهور آن كشور در داخل زندان داشت

از سوي ديگر كساني هستند كه قدرت بالقوه دارند، ولي مجاز به استفاده             

تند قـدرت بالقوه خود را به قدرت بالفعل تبديل          از آن نيسـتند، يعنـي مجـاز نيسـ         

هايي هستند كه درسراسر     ها تروريست  نمونـه بـارز ايـن صـاحبان قدرت        . كنـند 

هاي خطرناكي هستند كه هر لحظه       باشـند و بـه مـنزلة بمـب         جهـان پراكـنده مـي     

قدرتي كه مهار گسيخته باشد،     . توانـند مـنفجر شوند و از قوه به فعل درآيند           مـي 

 .رناك استهميشه خط

= بالقوه  (رسد تركيبي از قدرت  نهفته        نظر مي  ايـنك آنچـه كـه ضروري به       

power (  و)   بـالفعل =Dunsmis ( باشد ـ توانايي اخذ تصميم و صدور فرمان و          مـي

 .قدرت انجام آن

 

 توانايي و قدرت پويا

در . رفتم چـند سـال پيش من با يك اتوبوس شبانه از گالسكو به لندن مي               

او در اثر مستي . معلوم شد كه يكي از مسافران اتوبوس مست است       اواسـط راه    

راننده اتوبوس بعد از جر و      . براي چند نفر از مسافران ايجاد مزاحمت كرده بود        

بحـث كوتاهي با او، اتوبوس را در كنار جاده نگه داشت و به سوي آ ن مرد آمد                   

 سرش پريد به    و از او خواسـت كـه از اتوبـوس پياده شود و وقتي كه مستي از                

مرد مست محكم سرجايش نشسته بود و اصال توجهي به          . سـفر خود ادامه دهد    

سرانجام بعد از چندين دقيقه جر و بحث        . كرد او ننموده و فقط به پنجره نگاه مي       

و كـش مكـش كـه حتـي كـا ر بـه فحـش و ناسـزا هم كشيد شد، راننده شكست                        

احساس همدردي كرديم    ما با او  . خـورده و عصـباني رفت پشت فرمان نشست        
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به هر حال   .) گـرچه هـيچ يـك از مـا بـا آن مـرد بـا خشـونت بـرخورد نكرديم                    (

ولي ديديم راننده بجاي اينكه     . اتوبـوس دوباره به راه افتاد و سفر ما شروع شد          

بـه مسـير خـود ادامـه دهـد، وارد جـاده ديگـري كـه منتهي به يك شهر كوچك                      

راننده پياده  .  پاسگاه پليس متوقف شد    وقتي به آنجا رسيد مقابل    . شد، گرديد  مـي 

پليس اول به   . شـد و بـه پاسـگاه رفـت و با يك پليس اسكاتلندي تنومند برگشت               

مـرد مسـت تذكر داد كه او از ديگر مسافران سلب  آسايش كرده است و هرچه                  

. توجه سرجايش نشسته بود    ولي مرد مست هم چنان بي     . زودتر بايد پياده شود   

ولي او توجهي به دستور پليس      .  دستور داد كه پياده شود     پلـيس بارديگـر به او     

ناگهان پليس دست مرد مست را گرفت و آن را به پشتش پيچ داد و او را                 . نكـرد 

بـه سـوي همكـار ديگـرش هـل داد و همكـارش مچ ديگر مرد مست را در چنگ                     

فشرد و در ميان فرياد تشويق و هوراي مسافرين او را كشان كشان به پاسگاه               

 !د، و ما ديگر او را نديديمبردن

دانـيم كـه رانـندة اتوبـوس مجـاز بـود بـه مرد مست بگويد از                    ايـنك مـي   

ولي پليس هم مجاز بود به مرد       . اتوبـوس پـياده شـود، ولي فاقد قدرت الزم بود          

مست بگويد از اتوبوس پياده شود و هم قدرت الزم براي اجراي آن را داشت و                

 !چنين هم شد

 قدرت   تمامي«: ح از مردگان برخاست، اعالم نمودوقتـي كـه  عيسـي مسـي       

او ديگر پادشاه پادشاهان و » .در آسـمان و بـر زميـن بـه مـن داده شـده اسـت                

او اين حق منحصر به فرد را دارد كه به من و شما بگويد چه               . االربـاب است   رب

براي اينكه ممكن است دستوراتي به من       ! شايد اندكي ظالمانه به نظر برسد     . كنيم

در واقع احتماال چنين هم خواهد      . بدهـد كـه مـن ظرفيت انجام آنرا نداشته باشم          

بـود، ولـي نـبايد موجب شود كه خود را از زير نفوذ خداوندي عيسي مسيح بر                  
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زندگـي خودمـان آزاد كنـيم، زيرا كه خواست و  قدرت بالفعل روح القدس در ما           

 .شوار باشدشود، هرچند كه اجراي آن براي ما د مجري فرمان او مي

مسـيح بـه شـاگردانش قـول داد كـه وقتـي روح القـدس بـيايد آنها قدرت                    

كنند انجام دهند، بلكه  نـه آن قدرتـي كه هر كاري را كه هوس مي   . خواهـند يافـت   

. آورد قدرتـي كـه منحصـراً فرامين عيسي مسيح خداوند را به مرحله اجرا درمي           

دهد،  ودها را به ما مي    وقتـي كـه عيسـاي مسـيح برخاسـته از مردگان، اين رهنم             

باشد و  همه چيز را ممكن  روح القـدس كـه در مـا هسـت نـيروي بالفعل خدا مي            

بر هاي خود بياموزيم كه هيچگاه خداوندي عيسي را          بايد در دانسته  . سـازد  مـي 

 . خود از هم تفكيك نكنيمدرخود و حضور فعال روح القدس را 

امين است دعوت   «.:گويد  كه مي  اند، آنجا  اين دو در بيانيه پولس با هم آمده       

 ) ٢٤:٥اول تسالونيكيان(» كننده شما كه اين را هم خواهد كرد

كند كاري انجام دهم، در قالب   وقتـي خـدا از طـريق مسـيح مـرا دعوت مي            

اين بدين ! سازد آن كار را انجام دهم روح القـدس كـه درمـن اسـت، مرا قادر مي        

كند كه روح القدس  ي از من نميمعنـي است كه عيسي مسيح خداوند هيچ تقاضاي   

آيا خدا شما را به     . نـتواند آنچـه را كـه الزمـه انجـام آن تقاضا است، فراهم كند               

كـاري دعـوت كـرده اسـت كـه خـود را شايسته آن ندانيد؟ پس اگر خدا شما را                 

فكر . سازد آن را انجام دهيد     دعـوت كـرده اسـت، روح القـدس شـما را قادر مي             

روح القدس  ! كتاب مقدس نا معقول است؟ نگران نباشيد      كنيد تقاضاي خدا در      مي

 .دهد خواسته خدا را هرچند به نظر شما نامعقول باشد، انجام مي

توانيد انجام دهيد؟ در     ايد، ولي نمي   آيـا تقاضـاي معقـول را تشخيص داده        

عيسي مسيح خداوند   . ايـن صـورت به روح القدس توكل كنيد تا قّوت شما باشد            

 .دهد كه روح القدس قدرت انجام آن را نداشته باشد يهيچگاه دستوري نم
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بـدن شـما بـه عـنوان معـبد خدا ، جايگاه تخت او نيست، بلكه جايگاه كف                   

كند و قلمروي كه تسخيرش كرده       جائي كه بر آن فرمانروايي مي     . پاهـاي اوست  

 .است

 

 مراقب در ورودي باشيد

اختمان آوردند و به    او را كنار س   . اي از بازديد حزقيال از معبد      در صـحنه  

دل خويش را  «: او گفـته شـد خيلـي دقـيق بـه اين رهنمود مهم خداوند توجه كند                

). ٥:٤٤حزقيال  (» هاي مقدس مشغول ساز    مدخـل خانـة خـدا و به همة مخرج            بـه 

معبد محل استقرار تخت او و محلي است كه كف پاي خود را      . خدا در معبد است   

. درنتيجه جالل او معبد را پركرده است      . تبر آن نهاده و آن را تسخير كرده اس        

پـس ديگر بايد درهاي ورودي و خروجي بسته شود تا چيزي وارد آن نشود و                

 .چيزي از آن خارج نشود

پـيش از اين    . دسـتور مراقبـت از درهـاي ورودي مخصوصـاّ مهـم اسـت             

اي كه رويش به سمت مشرق       پس جالل خدا از راه دروازه     «:حزقـيال گفـته اسـت     

، و  آن وقتي بود كه جالل او معبد را پر            )٤:٤٣حزقيال  (»  خانـه درآمده   بـود، بـه   

خداوند مرا  « :گويد كند و مي   حاال حزقيال دوباره به همان دروازه اشاره مي       . كرد

اين دروازه بسته بماند و گشوده نشود و هيچكس از آن داخل نشود زيرا            ”: گفت

 ).٢:٤٣حزقيال (“» سته بماندلذا ب. كه يهّوه خداي اسرائيل از  آن د اخل شده

شد و   شد و قفل مي    وقتـي خداونـد وارد معـبد شـد دروازه بـايد بسته مي             

اي بر  و هر افزوده. هيچ چيز نبايد به خدا افزوده شود. شد هرگـز ديگـر بـاز نمي     

 . او در واقع به منزله كاستن اوست

متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح كه          «:پولـس رسـول نوشـت     
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» ا را مـبارك سـاخت بـه هـر بركـت روحانـي در جايهـاي آسماني در مسيح                   مـ 

چـنانچه قّوت الهيه او همه  «: پطـرس رسـول هـم نوشـته اسـت      ). ٣:١افسسـيان   (

چيزهايـي را كه براي حيات و دينداري الزم است به ما  عنايت فرموده است، به                 

 ).٣:١دوم پطرس (» معرفت او كه ما را به جالل و فضيلت خود دعوت نموده

و وقتي ما او را داشته باشيم هر آنچه را    . اينسـت آنچه كه تمامت خداست     

ما بايد آن دري را كه عيسي مسيح       . كـه خـدا براي ما دارد، دريافت خواهيم كرد         

مسيح كارهاي زيادي دارد كه بايد در       . از آن داخل شده است ببنديم و قفل كنيم        

ائي خارج از اين درگاه براي انجام ه ايـن انـدرون انجـام دهد، و نيازي به افزوده       

 .آن كار، بر خودش ندارد

. مـن معتقدم توصيه خدا به حزقيال نبي براي روزگار ما بسيار مهم است             

رسد كه در مسيحيت امروز چيزهايي به مسيح افزوده شده           چنيـن بـه نظـر مـي       

مخصوصاً . هـر ادعائـي كه لزوماً چيزي به مسيح بيافزايد خطرناك است           . اسـت 

. اك اسـت، زيـرا آنچه كه من دارم و از آن من نيست بر عليه مسيح است                 خطـرن 

هيچ شخص  ”: فرمايد خداوند يهّوه چنين مي   «: نويسد حزقـيال در ايـن مـورد مـي        

حزقيال (“» به قدس داخل نخواهد شد    ... غريـب نامخـتون دل و نامخـتون گوشت        

: گويد اند مي  كه مرتكب چنين خطائي شده    » متمردين خاندان اسرائيل  «و به   ) ٩:٤٤

تا در  . زيـرا كـه شـما اجنبيان نامختون دل و نامختون گوشت را داخل ساختيد              «

چون شما غذاي من يعني پيه و  خون . َمقـَدس مـن بـوده، خانًه مرا ملوث سازند         

حزقيال (» ايشـان عـالوه بـر همه رجاسات شما عهد مرا شكستند           . را گذرانـيديد  

٧:٤٤.( 

توسط يهوديان متمرد دعوت    , رمت نمودند ح ايـن بـيگانگان كه معبد را بي       

در حضور خدا   » پيه و خون  «شده بودند كه درمراسم عبادي يهود كه  گذرانيدن          
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دشمن به بافت روحاني اسرائيل نفوذ كرده بود، زيرا مجاز           . بـود، شـركت كنـند     

نبود در اين مراسم شركت كند، ولي توسط يهوديان متمرد دعوت به شركت در              

 .اين مراسم شد

آورديم، روح خدا را در      كنيم و ايمان مي    اي كه ما توبه مي     در همـان لحظـه    

هرگاه كسي روح عيسي را ندارد، وي از آن او نيست و اگر             «. شود مـا ساكن مي   

). ١٠ـ٩:٨روميان  (» كند روح بـه سبب عدالت زيست مي      .... مسـيح در شـما اسـت      

اما . ي ما را پركندآيد روح مسيح است و  او مجاز است زندگ         روحـي كه برما مي    

وقتي ما روح   . شود كند، زيرا كه در درون ما ساكن مي         مـا را پـر مي      دروناو از   

كنـيم بـه معنـي اخراج او نيست، چرا كه دِر             القـدس درون خـود را محـزون مـي         

كنيم با او عداوت     خروجـي بسـته اسـت، ولـي درعيـن حـال كه او را اخراج نمي                

.  اش شود   و عرضه داريم كه باعث خشنودي     توانيم چيزي به ا     مـا نمي  . كنـيم  مـي 

مسئوليت ما اينست كه روح . چونكه چيزي بيشتر از برخوردارشدن از او نداريم     

القـدس را كـه در هـنگام تولـد تـازه يافـته ايـم، آزاد بگردانيم تا درتمام زواياي                     

 . زندگي ما كار كند

 ناراضي   استراتژي بزرگ شيطان بر عليه كليسا اينست كه ما را از مسيح           

اگر او بتواند ما را مشتاق چيزي ديگر بجز عيسي مسيح بنمايد، برايش مهم             . كند

برايش مهم نيست كه آن چيز چقدر خوب يا مفيد          . نيسـت كـه آن چـيز چه باشد        

اسـت و يـا چقـدر بـد و يـا مضر است، چرا كه هر جايگزيني براي مسيح نهايتا                     

 .شود تبديل به دشمن مسيح مي

دنبال جذبًه روحاني     تجربه باشم، بد نبال قدرت باشم، به       اگـر من به دنبال    

  باشـم و بـه دنـبال هـر چيز ديگري غير از مسيح باشم، شيطان آن را آماده مي                   

بـندي زيـبا كـه يحتمل رنگ بشارتي هم دارد، برايم حاضر        كـند و در يـك بسـته       
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وان عن اند به  حضور خدا نهاده   را به » پيه و خون  «كـند و بـرروي مذبحـي كـه           مـي 

هرآنچه را كه شيطان سواي عيسي . كند پرسـتش وضـع شده از خدا، قانوني مي   

. رود كند و سرانجام از بين مي      مسيح برايم فراهم كرده است، خدا را راضي نمي        

توانيد مجسم كنيد اگر بعد از       حال مي . توانـد دلها را راضي كند      فقـط عيسـي مـي     

د چه خواهد شد؟ عوامل     ورود مسـيح بـه داخـل، در ورودي همچـنان بـاز بمـان              

كنند و در اين فضاي      كنند و عرصه را به روح تنگ مي        اي به درون نفوذ مي     تـازه 

شود  تواند كاري انجام دهد و تبديل به داروئي مي         آشـفته ديگـر روح القدس نمي      

 بخشي خود را از دست داده است و من براي رهايي از اين وضعيت نياز                 كه اثر 

هاي نامانوس روحاني ديگري     هاي روحاني و جلوه     بـه داروهـاي تـازه و محرك       

اين . رسم شوم و به بن بست مي      كـنم تا سرانجام روزي سرخورده مي       پـيدا مـي   

شود كه از آن حقيقتي كه بايد در من باشد و آن حقيقتي كه               وضـعيت موجب مي   

اين واقعيتي است كه ممكن است براي هريك از ما          . در مسيح است فاصله بگيرم    

 بسته  ]بايد[اين دروازه   «يفـتد، مگـر ايـنكه در ورودي را ببنديم، زيرا كه             اتفـاق ب  

آيا . است» زيـرا يهّوه خداي اسرائيل از آن داخل شده        . بمـاند و  گشـوده نشـود       

شـما مراقب  در ورودي هستيد و  آن را بعد از ورود عيسي مسيح براي اسكان                  

 اند؟ يافتن در قلب خود بر روي هر چيز ديگري بسته

 
 
 راقب در خروجي باشيدم

اي است كه از طرف جنوبي معبد        آخرين بازديد رويائي حزقيال ، رودخانه     

» ني«رفت كه يك  او به دنبال كسي مي ). ٤٧:مراجعه كنيد به حزقيال     (جـاري بود    

دنبال آن شخص مسافتي در      او به ). وسيله مّساحي زمين  (بـراي پـيمودن داشت      



١٧٩ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

وقتي قدم به رود گذاشت،     . دخانه پيمود حـدود پانصـد يـارد را در داخـل آن رو           

ارتفـاع آب تـا قـوزك پايش بود، سپس تا زانو در آب رفت و آنگاه تا كمر داخل                    

اي عميق شد كه او      آب شـد و پـس از پـيمودن پانصـد يـارد ديگـر آب به اندازه                 

هاي زيادي را  ديد كه        حزقيال در امتداد رودخانه درخت    . نتوانسـت جلوتر برود   

ــة ــان ريش ــي  هايش ــه م ــرار داشــت و از آب رود تغذي ــد    در آب ق ــردند و رش ك

شدند  هايش فاسد نمي    شدند و ميوه    هاي اين درختان پژمرده نمي     برگ. نمودند مي

درياي «شد و به     اين رود از كوه جاري مي     . آوردند هـاي تازه مي    و هـرماه مـيوه    

دريا تازه  رسيد آب     ريخت و وقتي كه  به  آبهاي ساكن مي           مي) بحرالميت(مرده  

گرديدند و همه    شدند و انبوه موجودات زنده پديدار مي       شد و ماهيان زنده مي     مي

 .»]يابود[َمقَدس جاري «هاي زيبا بدين جهت بود كه آب آن رود از  اين جلوه

شما «يابد و  چه تصوير باشكوهي است از آنچه كه از معبد خدا جريان مي 

گـر مـا بخواهيم با دقت بسيار مراقب         ا). ١٧:٣اول قرنتـيان    (هسـتيد   » ]معـبد [آن  

دروازة ورودي ايــن معــبد باشــيم، الزم اســت بــا دقــت بســيار مواظــب وجــود  

 .خودمان باشيم

بستن و قفل كردن ورودي اين معبد پس از ورود خداوند بدين جهت است              

 آفريند و از     خدا جرياناتي را در ما مي     . كه تنها و تنها او در اين معبد جريان يابد         

كند و او براي اين جريان  ما به دنيايي كه شديداً به آن نياز دارد جاري مي   طريق  

 .كند تنها از كانال انسان استفاده مي

هركه «:عيسـي مسـيح در روز عـيد بـزرگ در معـبد اورشـليم اعالم نمود                

كسـي كه به من ايمان آورد چنانكه كتاب         . تشـنه باشـد نـزد مـن آيـد و بنوشـد            

 اما اين را گفت دربارة      . آب  زنده جاري خواهد شد      گويـد از بطن او نهرهاي      مـي 

 نقشـه و هـدف درنظـر گرفـته شـده براي من و شما                .)٣٩-٣٧:٣٧ا  يوحـن (» روح



١٨٠ نده در مسيحز  

 مانند اسفنجي نباشيم كه     ليو. اينسـت كـه عطـش خود را با مسيح تسكين دهيم           

بلكه مانند بستر رودي    .همـه چـيز را به خاطر منافع خودمان به خود جذب كنيم            

بـه خداونـد اجـازه دهيم در ما جريان يابد و به دنياي تشنه، گرسنه و          باشـيم و    

 .برسدنااميدي كه نياز شديدي به شناختن عيسي مسيح دارد، 

كردم و از پنجره     يكروز در هواپيما بر فراز سرزمين هندوستان پرواز مي        

سرزميني كه در زير . كردم پر جمعيت نگاه ميو هواپـيما بـه آن كشـور پهـناور      

آب و   مـن بـود در فاصله پنجاه و پنج هزارپائي مانند يك كوير خشك و بي               پـاي   

هيچ   بي - اي در آن هست    شد تصور كرد كه موجود زنده      علـف بود و مشكل مي     

ناگهان متوجه يك نوار پر پيچ و خم بزرگ شدم كه           . اي از زندگـي نباتـي      نشـانه 

م كه آن نوار    تـر شديم، متوجه شد     در افـق پـيدا بـود، و وقتـي بـه آنجـا نـزديك               

اي باريك از زندگي نباتي در آن        اي است و در كنار آن رودخانه رشته        رودخانـه 

 .شد ديار خشك ديده مي

ه را براي شما مجسم كنم؟ اين تصويري        ندانـم آيا توانستم صح     مـن نمـي   

دهد كه تشنگي خود را با او سيراب         اسـت كـه عيسـي مسـيح از ايماندارانـي مي           

فيليپ . اي هسـتند كه زندگي در آنها جريان دارد         خانـه كنـند و بـه مـثابة رود        مـي 

گويـد، او بـه كجا       او چـه مـي    «:   در يـك سـري از مقـاالت تحـت عـنوان            ١هكنـيگ 

: گرائي، اخطار داده است و نوشته است        در مـورد پديدة خويشتن     ،»؟فرسـتد  مـي 

تجديـد حـيات كليسـا هميشـه بـايد از منظر احياي رؤياي بشارت، مورد توجه                 «

نتيجه » . يـك كليسـاي زنـده هميشـه يـك كليسـاي پيشـرفته است         …دقـرار گـير   

ت واقعي خدا را براي خودمان كشف خواهيم        ّيها اينست كه ن    حفاظـت از ورودي   

 حقيقت و سالمت    ،اي بـود كه امروز براي ما       نمـود و رويـاي حزقـيال رودخانـه        

                                                           
1- philiph Hacking 



١٨١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 .دهد مسيحيت را نشان مي

 

 هر زندهن

يم، بـه تفسـير آن از زبان حزقيال         قـبل از آنكـه بـه تأثـير آن رود بـپرداز            

دهيم، به ندرت از آنچه كه خودمان        تأثـير آنچـه كـه مـا انجـام مي          . پـردازيم  مـي 

. كنيم گذارد بر هر آنچه كه مي  يعني هر آنچه هستيم اثر مي     ! رود هستيم فراتر مي  

شما بايد  «يا  » شما بايد نمك جهان باشيد    «عيسـي مسـيح بـه شـاگردانش نگفت،          

» شما نمك جهان هستيد، شما نور جهان هستيد       «: بلكه گفت » .دنـور جهـان باشي    

هاي ما   اينست آنچه كه هستيم و اين هستي است كه منبع كفايت          ). ١٤ـ١٣:٥متي  (

دهيم،  اسـت و بنابراين آنچه كه هستيم هميشه مهمتر است از آنچه كه انجام مي              

 .اي از هستي ما است دهيم، جلوه چونكه هر چه را كه انجام مي

زوال   بي]خداوند[هاي  رحمت«: ر، زنـده بـود و ارمـياء نبـي گفـته است      نهـ 

عيسي مسيح  ). ٢٣ـ٢٢:٣مراثي ارمياء   (» شـوند   آنهـا هـر صـبح تـازه مـي         . اسـت 

او ديروز با . خواهد امروز به نياز ما برسد  خداونـد هميشه آمادة كار است و مي       

 ما بود تا به او ديـروز بـا  . مـا نـبوده اسـت كـه نـيازهاي امـروز مـا را بـرآورد            

هاي كهنه   ديگر لزومي ندارد كه ما در دنياي تجربه       . نـيازهاي ديـروزمان برسـد     

هاي كهنه شده زندگي كنيم، بلكه بايد با         هـاي كهـنه شـده يـا توشه         شـده، بركـت   

و اين قدم تازه در اوست كه كارهاي ما را اثرگذار           . مسيح دائماً در تماس باشيم    

هاي متوسط كساني    توده. فتن بهتر از آموختن است    اند گر  از قديم گفته  . نمايد مي

ست  دام، به چيزهائي انـد نسـبت بـه منـي كـه آموخته          كـه آمـوزش كافـي نديـده       

اند و اين ناشي از تازگي همراهي         كامال از آن اطالع نداشته     انـد كـه احتماالً     يافـته 

 .آنها با خداوند است



١٨٢ نده در مسيحز  

هاي دريا تازه    آبهاي آرام درياي مرده شد،       وقتـي كـه رودخانه وارد آب      

ترين دريا در جهان است سرايت  آب درياي مرده كه آرام  بهگي آب رود  تاز. شـد 

 چونكه درياي   شود ولي راه خروجي ندارد،     ، رود اردن وارد ايـن دريـا مـي         !كـرد 

 پائي  ١٤٠٠ و در عمق     ١ترين بخش درة بزرگ ريفت     در عميق ) بحرالميـت (مـرده   

 سطح زمين قرار دارد، گرماي خورشيد    ترين نقطه   سـطح دريـا و در عمـيق        زيـر 

 جريان رود اردن هيچ تأثيري بر       .شود موجـب تبخـير شـدن جريان آب تازه مي         

آيا متوجه اهميت موضوع شديد؟ در ميان      . شود آن نـدارد و آب آن افـزوده نمي        

شوند، درياي مرده متمايز     اي بـه آنها سرازير مي      تمـام درياهائـي كـه رودخانـه       

 تأثيري در  است،اي ن آب در آن با وجوديكه درياي بسته   يعني جاري شد  . اسـت 

بينيم كه در روياي حزقيال جريان رود اردن         با اين وجود مي   . افـزايش آب ندارد   

شود   چون اين رودي است كه از جايگاه َمقَْدس جاري مي          .آن را تازه كرده است    

آيــا از مــردمان . هــاي نهفــته در زندگــي شماســت و ايــن تصــويري از ظرفيــت

يابند و با وسوسة     دل بـا اين تصور كه هيچ وقت نجات نمي          نفوذناپذيـر و سـنگ    

، )٢٠:٥روميان   (»]گردد مي[نهايت افزون    جائيكه گناه زياد گشت فيض بي     «اينكه  

vبفهاي راكد و نمكي درياهاي مرده        ايـد؟ شايد خدا شما را به آب        غـافل گشـته   

 .بخشد ، و او هر تحّولي را تحقق ميستد

 

 بخشد  زندگي مينهري كه

اي در  هر ذي حيات خزنده «اولين نتيجه جريان آب تازه به دريا اينست كه          

هـر جائـي كه آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت، و ماهيان از حد زياده پيدا                  

 اي هـيچ نوع ماهي   ) بحرالميـت (در دريـاي مـرده      ). ٩:٤٧حزقـيال   (» خواهـد شـد   

                                                           
١ -Riftvalley. 
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كان حيات براي ماهيان در شرايط      شرايط آن طوري است كه ام     . كند زندگـي نمي  

بينيم كه در زندگي مسيحائي به       اي از خدا مي    دراينجا معجزه . عادي وجود ندارد  

 .تصوير درآمده است

ـ  ت خـدا بـر اينسـت كه كانالي ايجاد شود تا بوسيله آن مردگان را زنده                 نّي

 آن  من آمدم تا ايشان حيات يابند و      « : و اين اولين رسالت عيسي مسيح بود      ! كند

ق انسان اين نيست كه مجرم      ينياز عم ). ١٠:١٠يوحـنا   (» را زيادتـر حاصـل كنـند      

است و احتياج به بخشوده شدن دارد، اين نيست كه گم شده است و بايد راهش                

. يابد زنده شود   را پـيدا كـند، بلكـه نـياز اصلي انسان اينست كه مرده است و مي                

 را كه در خطايا و گناهان و شما «- مـرگ روحانـي يعنـي فقـدان خـدا در انسان         

مرد و زن،   ). ١٨:٤ و   ١٠:٢ نافسسيا(»  و از حـيات خـدا محروم       …مـرده بوديـد   

 ، كـه گـم شده است، سرگردان شده است و در گناه مرده است              و دخـتري  پسـر   

اند، در ما حيات خدا را كشف         از يافتن مفهوم واقعي حيات نااميد شده       كه سانيك

. د كه خدا در زندگي آنها نيز كار خواهد كرد         خواهـند كـرد و امـيدوار خواهند ش        

ممكن است مشتاق درك او     . وقتي مردم مسيح را در ما ببينند      . خـدا زنـده اسـت     

» چـون مـرا بـه تمامـي دل خود جستجو نمائيد، مرا خواهيد يافت              «شـوند، زيـرا     

اي كــه عيســي مســيح در جهــت انــتقال حــيات و  اوليــن وســيله). ١٣:٢٩ارمــياء (

احتماال افراد كمي هستند كه مسيح را با يك         . ، پيروانش بودند  محبـتش بكـار برد    

هاي عيسي مسيح در افراد ديگر، پيروي        اشـتياق قلبـي و از طـريق درك واقعيت         

آنكه متوجه آن    دهد، بي  ولي خدا اين كار را از طريق شما انجام مي         . كـرده باشند  

ايم مسيح در ما     ته چونكه خواس  ،باشيد، زيرا اين امتياز ما است و وظيفه ما است         

جز اين نبايد انتظار     .را جـاري سازد   » نهـرهاي آب زنـده     «در مـا  زندگـي كـند و      

 .داشته باشيم



١٨٤ نده در مسيحز  

 

 آورد نهري كه ثمر مي

. هاي آن زنده و پربار شدند      نـه تنها دريا زنده و تازه شد، بلكه تمام كناره          

 تا  من شما را برگزيدم و شما را مقرر كردم        «: عيسـي مسيح به شاگردانش گفت     

اين ثمره هرگز بخاطر    ). ١٦:١٥يوحنا  (» بـرويد و مـيوه آوريد و ميوه شما بماند         

آورد نيسـت، بلكه براي برخورداري       مـنافع شخصـي كسـي كـه آن را بـبار مـي             

اي از روحانيـت نيسـت، بلكه به معني خدمت به            ثمردهـي نشـانه   ! ديگـران اسـت   

، (Christ For Real) »مسيح براي حقيقت«در كتابي كه تحت عنوان . ديگـران اسـت  

هاي روحاني را در ما ايجاد       ام كه خدا گل    ت اشاره كرده  قام، بـه ايـن حقي      نوشـته 

 ).٢٣و٢٢:٥مراجعه كنيد به غالطيان (هاي روحاني را  كند، بلكه ميوه نمي

بينــيم و  گـل را مـي  . گــل زيـبا اسـت  . در ايـنجا تفـاوت مهمـي وجـود دارد    

كند، ولي ارزش كمي در آن        عطراگين مي  بريم و محيط ما را     بوئيم و لذت مي    مـي 

اگر اطاق شما كمي    . توانيد ميوه را بجاي گل به كار ببريد        شما نمي . نهفـته اسـت   

آويزند تا از ديدن     اي موز به سقف نمي     كنـنده شده باشد، خوشه     بـيروح و كسـل    

. رود، بلكه براي خوردن است     مـيوه براي دكوراسيون بكار نمي     ! آن لـذت بـبريد    

بقاي ! رود ء حـس گرسنگي است، براي تغذيه و كسب نيرو بكار مي      بـراي ارضـا   

معـيار رشـد روحاني در      . مسـيحيت بخاطـر بهـره رسـانيدن بـه ديگـران اسـت             

شبيه . مشـاركت با مردم، كاهيده شدن براي آنان و اهداء حيات به ديگران است             

شبيه مسيح شدن تجربة صفاي    . مسـيح شدن، كسب پارسائي و تقواي او نيست        

ها  ستن و آستين   ب شبيه مسيح شدن يعني كمر را     .  و آرامـش خاطر نيست     درون

. مـيوه چـيدن از بوسـتان روحانـي درونمان و به مردم رسانيدن    و  را بـاال زدن     

مندي ديگران و  ها حاكي از تالش مسيح براي بهره  برآيـند هـر صـفحه از انجـيل        
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يا نهري از   آ. هـا بـا حـيات، محبت، شادي، حلم و نيكوئي خويش است             تغذيـه آن  

، نيكوئي،  شكيبائيشود؟ نهري از شادي، صلح،       محبـت از درون شـما جاري مي       

هائي هستند كه پولس     داري؟ اينها ارزش    وفـاداري، شرافت و خويشتن     ،  مهربانـي 

باشند كه توسط    هاي زندگي مسيح مي    اينها جلوه . ناميده است »  ثمرة روح «آن را   

 .شوند طريق ما به ديگران عرضه ميآيند و از  القدس در ما به بار مي روح

 
 شود نهر عميق مي

شد، شديد؟   در اين رودي كه از معبد جاري ميظريفآيـا متوجه يك نكته   

 عمق آن   ،بعد از پانصد يارد اول    . شد تر مي  رفت، عميق  هر چه بيشتر كه پيش مي     

هزار و   بعد از    ،پوشانيد ، پاشنه را مي   ياردبعد از يكهزار    . پوشانيد قوزك پا را مي   

شد كه   پوشانيد و بعد از دو هزار يارد بقدري عميق مي          پانصـد يـارد، كمر را مي      

 اثـرات آنچـه كه ما در مراحل مختلف زندگي انجام            . از آن امكـان نداشـت      ورعـب 

ولي بازتاب آنچه كه خدا از طريق ما        . دنشو دهيم با گذشت زمان كمرنگ مي      مـي 

بدين ترتيب  . گردد تر مي   گسترده  و رتر، رسات  دهد با گذشت زمان عميق     انجام مي 

القـدس او انرژي بگيرد،       روح  از اگـر زندگـي شـما تحـت تسـلط مسـيح باشـد و              

كنيد، نهري كه از درون شما       آيا احساس نمي  . توانيد مثمرثمر باشيد   هميشـه مـي   

شايد . عمـق اسـت؟ بسـيار خـوب، شـايد ايـنطور باشد           جـاري اسـت اندكـي كـم       

شايد . شناسيد ايد، نمي  ر مثبتي بر زندگي آنها نهاده     بسياري از كساني را كه تأثي     

بـه نـدرت كسـي آمـده باشـد و از شـما بخاطـر تحولـي كـه در زندگيش ايجاد                       

هاي مستقيم   توانـيد بسياري از پاسخ     شـما نمـي   . درده باشـ  ايـد، تشـكر كـ      كـرده 

توانيد بسياري از كساني را كه از        شـما نمـي   . دعاهـاي خـود را تشـخيص دهـيد        

عمق به  نهر خيلي كم. اند، بشناسيد درونـي شـما به مسيح گرويده      طـريق ثمـرات     
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ولي چند صد يارد پيش     ! پنداشت رسـد، آنچـنانكه حزقيال نيز چنين مي        نظـر مـي   

ر  ه تر شده است، به    شويد كه نهر عميق    روي كنـيد و بـا كمـال تعجب متوجه مي          

هاي   دره ها سرازير شويد، و به عمق      اي بـرويد باز هم عميق است، از تپه         گوشـه 

شود، تا اينكه    تر مي  شويد كه رود سرشارتر و عميق      ناپـيدا بـرويد، و متوجه مي      

 .توانيد از آن بگذريد ديگر نمي

لزومـي نـدارد كـه اثر زندگي خود را بر ديگران بدانيد، بلكه فقط بايد منبع                 

 متوجه خواهيد شد    .وقتي بدانيد كه منبع مسيح است     . زندگـي خـود را بشناسـيد      

دهد و لزومي    او كار خودش را انجام مي     ! اري كار مسيح است، نه شما     كـه اثرگذ  

كنيم، نه به    به ايمان رفتار مي   «: نـدارد كـه شـما همـة كارهايش را ببينيد، چونكه           

 ). ٧:٥دوم قرنتيان (» ديدار

شد، و تا آنجا پيش رفت كه        وقتي حزقيال به سوي درياي مرده هدايت مي       

 خـارج شـده و در كنار نهري كه از معبد             از سـرش بگـذرد، از آب        آب رفـت  مـي 

رفت با خود حيات،     شد و هر كجا مي     هـا سـرازير مي     يافـت و از تـپه      جـريان مـي   

راز اين نهر چه بود؟ حزقيال به روشني پاسخ         . آورد، ايستاد  گـي و ميوه مي     تـاز 

حزقيال (» شود س جـاري مي َدقْـ زيـرا كـه آبـش از مَ     «: ايـن سـؤال را داده اسـت       

١٢:٤٧.( 

گذشت؟ خداوند   چه مي ) معبد و جايگاه خدا   (س  َدقْه خاطر داريد در مَ    آيـا ب  

ورودي معبد  . او آن جايگاه را تسخير كرده بود      . در آنجـا بر تختش نشسته بود      

جالل خدا معبد را پر كرده . بـر روي هر چيز ديگري بجز خود خداوند بسته بود         

ست، نام طره را مي  اين جريان نخست ق   . هر جريان يافت  نبـود و از آنجـا بـود كه          

درياي مرده زندگي . هاي آرام زنده شدند ولـي خيلي زود تبديل به نهر شد و آب   

 !را از سر گرفت، و درختان خشك شده ميوه دادند و اين همه كار خدا بود
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١١ 

 كاشفان راز
 

معبد خدا جائي است كه در      .  مردمان اويند  ،ايـنك معـبد خدا بر روي زمين       

در گذشته  . كنيم  جائي كه در نهايت خدا را در آنجا مالقات مي          .كند آن زندگي مي  

سپس به معبد ديگري آمد،     . جايگـاه خـدا در هيكل بود و سپس در معبد سليمان           

اسرائيل از تبعيد، توسط هرود در سال بيستم         معـبدي كـه بعـد از بازگشـت بني         

بعد . د ميالدي توسط روميان ويران ش     ٧٠قبل از ميالد بازسازي شد و در سال         

 سال در معبد ديده نشد، زيرا كه در روز          هـل از آن حضـور خـدا بـراي مـدت چ          

مصـلوب شـدن عيسـي مسيح بر صليب و مرگ او، خدا ساكن بودن در معبد را                  

كشف اين حقيقت موجب يك     . كند او اينك در زندگي مردم، زندگي مي      . لغـو نمود  

يح زندگي ما است    مس. تجربة انقالبي در زندگي بسياري از مسيحيان شده است        

توانيم منابع الزم را براي زيستن و خدمت  و از طـريق توكـل به اوست كه ما مي         

 .مؤثر، داشته باشيم

بسياري از مردان و زنان برجسته خدا كه خدماتشان بازتاب مهمي داشته         

 از طريق كشف اين حقيقت بزرگ       ،اسـت، ايـن تحـول بـزرگ را در زندگـي خود            

 .اند نشان داده
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 ١رفورد باترزبايها كانن

 در سال   ٢س ويك يد انجمن ك  هارفورد باترزباي، باني و مجدّ     دي.  تي نكانـ 

ها سال، آن را تبديل به يك  رشـد و نفـوذ سـريع اين انجمن براي ده        .  بـود  ١٨٧٥

رسيد كه بعد    جنبش فراگير نموده بود، ولي اصل آن به كشف سادة باني آن مي            

اين كشفي بود از كفايت     . شده بود از سـاليان دراز محروميـت روحانـي متحول          

مرگ، بلكه به عنوان    و  كـامل عيسـي مسيح، نه تنها در حوزة نجات دادن از گناه              

هارفورد خادم يك كليسا در انگلستان        كانن .منـبع زندگـي روحاني واقعي و قوي       

 Keswick قـبال بـراي مـدت بيست و چهار سال در يك كليساي محقر در    وبـود  

Cumbria      او در سـن پنجاه و دو سالگي احساس كرد كه در            . ود خدمـت كـرده بـ

سپس در يك كنفرانس در اكسفورد شركت كرد        » .خشكيده است «خدمـات خـود     

 .گوش سپرد» سكوت ايمان« در مورد ٣هاپكينز و به سخنان ايوان

 نوشته بود كه شديداً نياز به       ،قـبل از آن كـه در ايـن كنفرانس شركت كند           

 كـند، چيزي باالتر از آنچه تاكنون تجربه كرده          چـيزي دارد كـه زندگـيش را پـر         

در ايـن لحظه يك كشمكش      «: نويسـد  اش مـي   هـاي روزانـه    او در يادداشـت   . بـود 

گذارم، و   كنم خدا را حرمت نمي      حس مي  …كنم بزرگ دروني را در خود حس مي      

خدايا «: او سپس دعا كرد و گفت     » .كنم  خود را خوار احساس مي     يبا چنين زيست  

 را به من بنمايان و مرا كمك كن تا براي هميشه در آن              “ريق متعالي طـ ”راز ايـن    

 ».گام بگذارم

كانن با چنين ديدگاهي بود كه به كنفرانس آكسفورد رفت، و حقيقتي را كه        

                                                           
١-Canon Har Ford Battersby 
٢ -KesWick Convention=يک جنبش بشارتى  
٣ -Evan Hopkins. 
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اش  هاي روزانه  او در يادداشت  . هاپكيـنز شـنيد، زندگـيش را عوض كرد         از زبـان  

من از  .  را به من نشان داد     مسيح با تدارك نجات در كفايت كاملش، راه       «: نوشـت 

 نيكوئي براي جان من     ،هايش آن او هستم و به او اطمينان دارم كه در تمام وعده           

 ».نهفته است

ويــك   كــيساش در چـند ســال بعــد، قــبل از مــرگش در آخريــن ســخنراني 

اي براي جانم    من از مسيح مكاشفه   «: ، به آن روزها اشاره كرد و گفت       كانونشـن 

پـر جـالل و گرانـبها، اينست كه از آن زمان            » سـيار عظـيم    ب ،اي گرفـتم، مكاشـفه   

من فهميدم مسيح تمام آنچه هست كه       . تاكـنون زندگـي مـن نورانـي شـده است          

كنم، هرگز آن روز و آن ساعت        خواسـتم، هرگز آن مكاشفه را فراموش نمي        مـي 

كنم كه اين    كنم، هرگز فراموش نمي    را كـه پاسـخ خداوند را گرفتم، فراموش نمي         

 ».فه چقدر مرا فروتن ساخت و صلح و سالمتي را در من آفريدمكاش

وقتـي از او در مـورد نتـيجه ايـن كشـف بـزرگ زندگـيش و تأثـير آن بر                      

شادي و سالمتي كه بسياري از ايمانداران       «:  داد بديگـران سـؤال شـد، او جـوا        

هاي  اگر از اين گنجينه   . القدس است  دهـند، در واقـع ثمرة روح       بـدان شـهادت مـي     

توانستيم نتايج قطعي و عملي  شد، آنگاه مي  بهاي خدا به درستي نگهداري مي     گران

 كسـاني بودنـد كه راز قدرت را در خدمت به مسيح كشف     .آن را مشـاهده كنـيم     

 قوي شدند و زندگي مسيحائي آنان از آن ببعد          نسـبتاً  نمودنـد و از ايـن طـريق         

 است كه شكرگزاري    وني جريان يافته است، و اين چيزي      رآرامي و با صلح د     بـه 

 ».طلبد هميشگي را مي

 
 



١٩٠ نده در مسيحز  

 ١هاپكينز ايوان

 آكســفورد، تأثــير فراوانــي بــر سيكــي از مردانــي كــه كــار او در كــنفران

ز ساليان زيادي به عنوان يك      نهاپكي  .ز بود نهاپكي  ايوان ،هـارفورد بجـا نهاد     كانـن 

در قانون آزادي   «ويك شركت داشت و كتاب او بنام         سيدان در جنـبش ك     الهـيات 

 .داد ويك را تشكيل مي  زير بناي اصلي جنبش كيس١»انيروحزندگي 

او در سن   . هاپكيـنز كشـيش روحاني كليساي انجيلي انگلستان بود         ايـوان 

وارد يك تجربه جديد از «: گويد  سـالگي مسـيحي شـده بـود و آنطوريكـه مي      ٢٤

ز  بجا مانده است كه حاكي ا      اي از همسـر او نوشته    . شـد » پردگي و ايمـان   سـ سر

خوب بخاطر «: باشد واكـنش او نسـبت بـه ايـوان در هـنگام مسـيحي شدنش مي          

 تحت تأثير آنچه كه شنيده بود و تجربه         دارم وقتـي كـه از در وارد شـد، عمـيقاً           

ماند كه در يك     او بـه مـن گفـت كـه مثل كسي مي           ! كـرده بـود، واقـع شـده بـود         

ير جاري   و زيـبا رها شده است، سرزميني كه در آن عسل و ش             سـبز سـرزمين   

وقتي او غرق   . بله، سرزمين او بود   . شد ايـن سـرزمين بـايد از آن او مـي          . اسـت 

كرد، من حس كردم     رؤياهـاي خـود شـده بود و از رؤياهايش برايم صحبت مي            

 حالتي داشت كه فراتر از آنچه بود كه كـه بركـت سرشـاري از خـدا گرفته است،       

و . خانه ما جاري شده بود ، مثل خليجي بود كه در        بياوريم مـن بـتوانم بـر زبان      

سـرانجام ايـنكه خيلـي سـاده، ولـي در عين حال خيلي واقعي خدا را از كالم او                    

يافـتم و عيسي مسيح را پذيرفتم تا به عنوان ارباب و خداوند من، در من زندگي                 

هاپكينز،   ».گذاري كرده است   كـند و ايمـان آوردم كـه مسيح در قلب من تاج            كـار   

 ٣٩ شروع به موعظه كرد و       نونشنويـك كا    در كـيس   ١٨٧٥اوليـن بـار در سـال        

ويك  در آخريـن حضـورش در كيس      . سـال بـدون وقفـه بـه خدمـتش ادامـه داد            
                                                           

١ -EVAN Hopkins 



١٩١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

اش، چنين   ، بـا نگاهـي بـه چـند سـال خدمـت مسيحي             ١٩١٣ در سـال     ننشـ نوكا

. مـن مفـتخرم كه شهادت دهم كه بركت خدا هميشگي است        «: شـهادتي ارائـه داد    

هاي زيادي    سال كوتاهي  هلدر طول اين چ   . د سـال بـا مـن بو       هـل بركـت خـدا چ    

 كفايت  ،ولي آنچه در آن روز به من آشكار شد        . كردم، من در خودم جالل نيافتم     

 سال در هل تمـام مسـيح بـود، كـه گرانبهاتريـن گنجـي است كه در اين چ           و تـام 

 ».ام اختيار داشته

 

 ٢هادسن تيلور

زدهم در چين    قرن نو  )بشارتي (يونريسهادسـن تـيلور پيشگام جنبش مي      

نا بخشيد و كار او غهاي زيادي  زندگـي او و خدمـت او بـه زندگـي انسـان         . بـود 

او پنجاه سال در چين     . را بنا نهاد  ) جهانـي (يونري مـاوراء درياهـا      سـ اسـاس مي  

زندگـي كـرد و بـه سـختي از عدم توانائي خود در خدمات مؤثر مسيحي نااميد                  

 .ناميد» مبادلة زندگي «د كه آن را     در ايـنجا بود كه به كشف عاملي نائل آم         . بـود 

وقتـي كـه او زندگـي خـودش را بـه مسيح تسليم كرد، مسيح هم زندگي خود را         

ايـنك او نـبود كـه كـاري بـراي مسـيح انجام دهد، بلكه مسيح                 !  بـه او داد    مـاً اتم

اي به او چنين      در نامه  ٣همكـار ديگـرش جان مك كارتي      . كـرد  بجـايش كـار مـي     

ايمان آوردن معني خيره شدن به      . د ندارد يياج به تقل  ايمـان آوردن احتـ    «: نوشـت 

كه همة احتياجات ما در اوست، يعني آسودن در پناه محب           است  اي   اميـن يگانـه   

ات را   وقتي نامه «: تيلور در پاسخ او نوشت    » .اي، از هـم اكـنون و تا ابديت         يگانـه 

و را  وقتي ا  من به عيسي نگاه كردم و     . خوانـدم، بـه حقانيـت سـخنانت پـي بردم          

                                                                                                                                                    
١ -The low of lihezty in the spiztual life 
٢ -Hudson Taylor 
٣ -John Mc Carthy 



١٩٢ نده در مسيحز  

آقاي «: همكارش در مورد او گفته است   » . چه شادي سرشاري بود    …ديـدم ـ آه     

در اين  «: تيلور به خواهرش نوشت   » .اي در ايـن جهـان بـود        لور، انسـان تـازه    يتـ 

ها و فشارها    مسئوليت بودم، تالش نكردم، ولي سختي      جـريان من هيچ بودم، بي     

د و من دوست دارم به تو       مـاه پيش شايد شادترين ماه زندگيم باش       . همـه رفتـند   

 ».بگويم كه مسيح چه كاري برايم انجام داد

 

 ١اسوالد چمبرز

اش  هاي روزانه  شـهرت جهانـي اسـوالد چمـبرز بخاطـر مجموعـه مناجات            

 . باشد ترين كتاب عبادتي، مي  پرخواننده»My utmost forhis Highest «تحت عنوان

دهد كه حس    رار مي خوانـدن مقـاالت چمـبرز چـنان انسان را تحت تأثير ق            

او وقتي پسر . شناسد  خدا را مي كـند بـا مـردي روبـرو شـده است كه كامالً             مـي 

 در اسكاتلند، ٢وننها بعد وقتي كه در كالج دا  ولي سال،اي بـود مسيحي شد   بچـه 

خوانـد، علـيرغم محبـت عميقـي كـه در دلـش نسـبت به عيسي مسيح                   درس مـي  

اي با مسيح    هيچ مشاركت آگاهانه  من  «: خداونـد داشـت، بـه ايـن نتيجه رسيد كه          

من «: نويسد و سپس مي  » .كننده و نامفهوم بود    نداشـتم، كـتاب مقدس برايم كسل      

شناختم كه به او پناه ببرم و حرفم را بزنم،           خيلي نااميد شده بودم، كسي را نمي      

در آخـر به اين نتيجه رسيدم اگر        . خواهـم  دانسـتم چـه مـي      در واقـع اصـال نمـي      

ولي لوقا  . دهنده بيش نيست    يـك ايـدة فريب     ،ن مـن اسـت    مسـيحيت چـيزي چـو     

پس اگر شما با آنكه شرير      ”: تـازي بـه مـن نداد        پـيش از ايـن اجـازه يكـه         ١٣:١١

دانـيد چيزهاي نيكو را به اوالد خود بايد داد، چند مرتبه زيادتر پدر               هسـتيد، مـي   

 »“.القدس را خواهد داد به هر كه از او سؤال كند آسماني شما روح

                                                           
١ - Oswald chambers 
٢ -Dunoon Collage. 



١٩٣ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

كند كه در آنجا يك بانوي        او از رفتنش به يك كنفرانس صحبت مي        سـپس 

در رابطه با ايمان صحبت ) نـام ايـن زن را ذكـر نكـرده است     (مشـهور مسـيحي     

كرده است خدا را از طريق كالمش پيدا كنند          كرده است و از مردم دعوت مي       مـي 

كردم ولي   مـن چـيزي احساس نمي     «: دنو خـود را شايسـته حضـور خـدا بنمايـ           

من هيچ رويائي از خدا نداشتم ولي ناگهان        . دانستم كه نوبت من رسيده است      مي

بـا عزمـي راسـخ تصـميم گرفتم خدا را از طريق كالمش پيدا كنم و اين امور را                    

من هيچ  .  من هيچ رؤيائي از بهشت و فرشتگان نداشتم        …بـراي خـودم ثابت كنم     

ن دعوت كردند تا در     پس از م  س. مثل هميشه خشكيده و پوچ بودم     . چـيز نداشتم  

وقتي من صحبت كردم با كمال تعجب ديدم        . يـك كـنفرانس بشارتي صحبت كنم      

من هراسان نزد يكي از     . كـه چـند نفـر در آن جمـع بـه مسيح اقرار ايمان كردند               

وعــدة ” :دوســتان رفــتم و جــريان را بــرايش تعــريف كــردم و او بــه مــن گفــت

؟ »قوت خواهيد يافت«گفـت  اي كـه   القـدس را بـزبان مسـيح فـراموش كـرده       روح

پس حس كردم كه اين نيرو مانند برق بر من س “.آيد اينسـت قدرتي كه از باال مي    

چـيزي در درونـم اتفـاق افـتاد و متوجه شدم كه قدرت را در دستان                 . وارد شـد  

كردم ـ خدايا ببين آنچه كه       ام و بايد به حضور خدا اعتراف مي        خـود طالـب بوده    

اگر زمين براي من در چهار سال        .گذارم   مذبح تو مي   دارم و تمامـت خـود را بر       

جالل . گذشـته جهـنم بود، بدون شك اين پنج سال اخير برايم مانند بهشت است              

زخم عميق و پايدار قلب انسان با جرياني از مهرباني خدا التيام            . بـر نـام خداوند    

ن ديده  شود، هر آنچه كه از انسا      پـس از ايـنكه خـدا وارددل انسان مي         . بديـا  مـي 

وقتي پي ببريد   . شـود، فقـط عيسي مسيح است و هميشه عيسي مسيح است            مـي 

رود و يك    كـه خدا براي شما چه كاري كرده است، قدرت و ستم گناه از بين مي               

حـس غـير قـابل توصـيف، چـيزي شـبيه يـك آزادي و پـرواز بـه انسان دست                      



١٩٤ نده در مسيحز  

 ».دهد مي

 

 ١آندرو موراي

ساي آفريقاي جنوبي و مؤلف     گـر هلندي كلي    انـدرو مـوراي خـادم اصـالح       

جويان  هـاي فراوانـي اسـت كـه هـم اكـنون مورد استفاده بسياري از حق                 كـتاب 

او . او نيز ده سال پس از مسيحي شدنش به چنان كشفي دست يافت            . باشـد  مـي 

 راجع به خاطره آن ، صحبت كرد  ١٨٩٥ويـك كانونشـن در سال        وقتـي در كـيس    

توانم بگويم دركارم پر  ودم، مي مـن يـك خـادم كليسـا ب        «: دورانـش شـهادت داد    

اي در   با اين وجود هميشه شعله    . شوق، دلگرم و شادتر از هر كس ديگري بودم        

بياددارم . قراري غير قابل توصيف    كشيد ـ يك نوع نارضايتي و بي       قلبم زبانه مي  

موضوع :  نشسته بودم و به فكر فرو رفته بودم        ٢در اطاق كوچكم در بلوم فونتن     

دانـم كـه خدا مرا در خون عيسي عادل نموده است، ولي من               چيسـت؟ ايـنرا مـي     

افكـار من، سخنان من و اعمال من،        . بيـنم  نيرويـي بـراي خدمـت در خـودم نمـي          

 مرا مردي بسيار    ،گرچه اطرافيان من  . صادقانه نيست، همه چيز آزاردهنده است     

كـردند، ولـي خـودم احساس بيچارگي عميقي در           مشـتاق و دلگـرم تصـور مـي        

 .اشتمزندگي د

درگير و دار اين  . توانسـتم تـالش كردم و دعا كردم        مـن تـا آنجـا كـه مـي         

هيچ تجربه ملموسي از دعوت خدا ندارم كه        .  خـدا مـرا هدايـت كرد       ،سـرگرداني 

بـتوانم آن را تشـريح كـنم، ولـي وقتـي بـه گذشته خود نگاه كردم به اين نتيجه                     

 از آنچه كه نياز      بيش ،ارك خود تبالقـدس م   رسـيدم كـه خداونـد تاكـنون بـا روح          

من تجربه شاخصي از اين تحول ندارم كه بخواهم         . ام بـه مـن داده است       داشـته 
                                                           

١ - ANDREW MURRAY 
٢ -BLOOM FONTEIN. 



١٩٥ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

توانم خيلي ساده بگويم كه خدا اينك چيزهائي         بـراي شـما توصيف كنم، فقط مي       

 .ام ام، نداشته به من داده است كه در زندگي مسيحائي ده سال گذشته

خدا تقديم كنم، تا مرا از روح نخسـت ايـنكه ياد گرفتم هر روزه خود را به      

 .خود سرشار كند

ارك خـود سرشار    تـب از آن زمـان تاكـنون خـدا مـرا هـر روزه بـا روح م                

اگر . خـداي اليـزال كار خود را در من براي هميشه تضمين كرده است             . كـند  مـي 

 خدا است كه تماماً   : درسـي باشـد كه من بايد هر روزه آن را بياموزم اينست كه             

توانم برادران و  خـداي من به چه زباني مي    . هـا در كـار اسـت       و در همـة  انسـان      

خواهم به شما بگويم كه اشكال كار        مي! خواهران خود را به اين حقيقت آگاه كنم       

خواهيد خدا را در خود بيابيد، از ته دل به كار نجات بخش او      اگـر مـي   ! كجاسـت 

ابدي سيماي  اطميـنان داشـته باشـيد خداي ازلي و          . در خودتـان ايمـان بـياوريد      

 .آفريند پسرش را در شما مي

اي به دست    حاال راضي هستي؟ آنچه را كه خواسته      «: شايد از من بپرسيد   

از اعماق . خـدا ايـن اجـازه را به من نداده است         ! گويـم خـير    مـن مـي   » اي؟ آورده

توانـم شـهادت بدهـم كـه جـان من اينك با عيسي مسيح آرامش و                  وجـودم مـي   

گويد تكامل اين مكاشفه تا چه حد        دانم به من مي   رضـايت يافـته اسـت، ولـي وج        

خواهد پوچ بودن ما را به ما        شايد خدا مي  . وابسـته بـه زيادتـي فـيض خدا است         

بـياموزد و وقتـي از خود تهي شديم، از ما انساني شبيه پسر خود بيافريند و ما                  

 با  بيائيد. نوعان خود منبع بركت او باشيم      را كمـك كند تا پيش برويم و براي هم         

ها و اعتراف به گرايش      آگاهـي بـه هيچ بودن خودمان با آگاهي كامل به شكست           

خود را در پيشگاه    . خودمـان بـه گـناه، بـه او متوكل شويم و او را ستايش كنيم               

خـدا خالي كنيم و بپذيريم كه خداوند ما مايل است در ما ساكن شود و به فيض                  



١٩٦ نده در مسيحز  

 ».اميدوار باشيماست فراوان او كه هم چنان جاري 

هائي دال بر مكاشفة كامل كفايت       تاريخ مسيحيت سرشار از چنين شهادت     

القدس   در اوج نااميدي و در اثر كار دروني روح         عيسـي مسـيح اسـت كه معموالً       

 .اينست منبع قدرت، ايمان و تأثير ما. در زندگي شاهدان، واقع شده است

 

 ١لوئيس پالوا

در . روزگار ما است  شـهرت لوئـيس پـالوا بخاطـر خدمات بشارتي او در             

اش آمده است كه وقتي او هم به آخر خط رسيده بود، عيسي مسيح  زندگـي نامه  

 در پيامـي كه به دانشجويان پورتلند اورگان         ٢مـيجريان تـامس   . را كشـف نمـود    

توماس «: فرسـتاد، بـه پيامـي اشـاره كـرد كه لوئيس پالوا براي او فرستاده بود               

هـاي نخست خدمت شكست      در گـام  گويـد كـه بسـياري از خادمـان مسـيح             مـي 

من هم چنين   . كنند چيزهائي دارند كه به خدا تقديم كنند        خورنـد، زيرا فكر مي     مـي 

. من در پايان خط قرار دارم     .  دارم نايـن درست حالتي است كه م      : كـنم  فكـر مـي   

كرد، به اين حقيقت آگاه       را مطالعه مي   ٢٠:٢وقتـي يـان تومـاس رسـاله غالطيان          

كنم ليكن نه من بعد از اين،        ام ولي زندگي مي     مطلوب شده  يـا مسيح  «: شـده بـود   

به ايمان . كنم و زندگاني كه الحال در جسم مي. كند بلكـه مسيح در من زندگي مي   

توانيد  شما نمي » .كنم كه مرا محبت نمود و خود را براي من داد           بـر پسر خدا مي    

بعد . صور كنيد آن آسـودگي و آرامش را كه با خواندن اين آيه بمن دست داد، ت              

البته مشكالت زيادي در پيش رو قرار       . ها جستجو به نتيجه رسيده بودم      از سال 

، حل شوند، ولي مهم اين   ٢٠:٢بـايد بر اساس اصل كلي غالطيان         داشـت كـه مـي     

مهم اين بود كه من به      . بود كه بزرگترين تالش روحاني من به پايان رسيده بود         
                                                           

١ -Luis Palau 
٢ -Major Ian Thomas 



١٩٧ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 اجازه  ا كند و به خودم يعني لوئيس پالو       خـدا اجـازه دادم، خـدا باشـد و خدائـي           

ريختم  به اطاق خودم دويدم در حالي كه اشگ مي        .  كند توكلدادم كه بر اين خدا      

همه چيز در اين خالصه     . خداوندا ممنونم، حاال فهميدم   «: زانـو زدم و دعـا كردم      

 ديگر اين من نيستم كه بخواهم  “.نـه مـن بعـد از اين، بلكه مسيح         ”: شـود كـه    مـي 

و » .خواهي از طريق من كار كني       برايـت انجام دهم، بلكه تو هستي كه مي         كـاري 

 ما هر آنچه را كه الزم داريم، در صورت          هپي بردن به اين ك    «: بعـد افزوده است   

 ديگر منابع   .آوريـم، مـژده بزرگي است      بـودن مسـيح در خودمـان، بدسـت مـي          

 خدا از من    .ايم درونـي مـا خـود خداونـد اسـت، چونكـه بـا مسـيح پـيوند يافـته                   

 بلكه فقط به عيسي مسيح توكل كنم ـ عيساي          ،خواهـد بـه خـودم توكل نكنم        مـي 

 ».مسيح قيام كرده از مردگان و مقتدر در آسمان و زمين

 

 شود ضعفي كه قّوت مي: پولس رسول

 كشـفي اسـت مبني بر اينكه قدرت بقاء و حيات در             هغالـباً، شكسـت مقدمـ     

تجربه خود از اين كشف را نوشته      پولس رسول   . شود عيسـي مسـيح يافـت مـي       

ها در خودش اشاره     اش به كليساي قرنتس به يك سري ارزش        او در نامه  . اسـت 

توانسـته اسـت بداشـتن آنهـا بـه خـود ببالد، ولي وقتي در         كـرده اسـت كـه مـي       

لطمه يا    اشارات به  او دقيقاً (»  را لطمه بزند   ]او[  تا ،]آمد[فرشته شيطان   «زندگيش  

و دربارة آن از خداوند سه      «. ، راز قدرت را كشف كرد     )تضـعف خود نكرده اس    

فيض من تو را كافي است، زيرا       ”: مرا گفت .  اسـتدعا نمـودم تا از من برود        دفعـه 

هاي خود    پس به شادي بسياز از ضعف      “.گردد كـه قّوت من در ضعف كامل مي       

 ها بنابراين از ضعف.  تا قّوت مسيح در من ساكن شود      مبيشتر فخر خواهم نمود   

ا، بخاطر مسيح شادمانم، زيرا كه      ه هـا و احتياجات و زحمات و تنگي        و رسـوائي  



١٩٨ نده در مسيحز  

 ).١٠ـ٧:١٢دوم قرنتيان (» چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم

توانيم ضعيف باشيم،    كند، نمي  چـون مسـيح در مـا و از طـريق ما كار مي             

 .توانـيم ساده باشيم، بلكه بسيار زرنگ هستيم         نمـي  .بلكـه بسـيار قـوي هسـتيم       

خطري كه ممكن است پيش بيايد      . توانيم فقير باشيم، بلكه بسيار غني هستيم       نمي

هاي ما را نشان     ست كه خدا ضعف   جا اين !اينسـت كـه قـدرت خـود را بـاور كنيم           

بدين جهت پولس   . دهـد كـه مـا به قّوت او توكل كنيم، قدرتي كه از ما نيست                مـي 

 زيست  …ز قّوت خدا  مـا نـيز در وي ضـعيف هسـتيم، ليكـن با او ا              «: نويسـد  مـي 

اينست ). ٨ و   ٤:١٣دوم قرنتيان   (»  و شـادمانيم وقتي كه ناتوانيم      …خواهـيم كـرد   

 كه تبديل به    ضعفيشود و از     برداشـت مـا از قّوتـي كـه تـبديل به ضعف ما مي              

من وسـعت توانائي و قدرت من ناشي از وسعت خودكفائي           . شـود  قـّوت مـا مـي     

شود، بر عكس وسعت      مـي   كـه از سـوي ديگـر موجـب عقـيم مـاندن مـن               اسـت 

هـاي مـن ناشـي از احتياج من به خدا است كه در عوض موجب ثمردهي        ضـعف 

وقتي خدا » !شادمانيم وقتي كه ناتوانيم«: گويد از ايـنرو پولس مي    ! شـود  مـن مـي   

 :پولس به مسيحيان قرنتس نوشت. مردم را براي كار خود در نظر گرفت

ييد كه بسياري بحسب جسم اي بـرادران دعوت خود را مالحظه نما    زيـرا 
بلكه خدا جهال   .  شريف ني  يحكـيم نيستند و بسياري توانا ني و بسيار        

جهـان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا                
 را خدا برگزيد، بلكه      را رسوا سازد، و خسيسان دنيا و محقران        يـان اتوان

تا هيچ بشري در حضور او      . دها را باطل گردان    يهـا را تـا هسـت       ينيسـت 
لكن از او شما هستيد در عيسي مسيح كه از جانب خدا براي             . فخـر نكـند   

تا چنانكه مكتوب است    . شـما حكمـت شـده است و عدالت قدوسيت و فدا           
 ).٣١ـ٢٦:١اول قرنتيان ( هر كه فخر كند در خداوند فخر نمايد

قدرت او در  . د به خدا تعلق دار     نصيب ما شود، منحصراً    ياگـر هـر افتخار    



١٩٩ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

توانند آن قدرت را به      شود كه آگاهي داشته باشند كه نمي       كسـاني نشان داده مي    

اي در كليساي قرنتس خود و يا رهبران را خيلي مهم         عده. حسـاب خـود بگذارند    

ها  كردند وابسته به گروه پولس هستند و بعضي        پنداشـتند، بعضـي ادعـا مي        مـي 

ها هم پطرس، آنچنانكه پنداري اين مردان   عضيباشند و ب    مي سگفتند مريد اپلُ   مي

 .به نحوي مسئوليت زندگي روحاني آنان را به عهده دارند

توانستند نيازهاي روحاني خودشان را از طريق پولس و اپلس    و آنهـا مـي    

 : پرسد پولس رنجيده خاطر مي! و پطرس تأمين نمايند

ان پـس كيسـت پولـس و كيسـت اپلس؟ جز خادماني كه بواسطة ايش              
من كاشتم و   . اي كه خداوند به هر كس داد       ايمـان آورديـد و بـه انـدازه        

لهذا نه كارنده چيزي است     . بخشيد  لكن خدا نمو مي    ،اپلـس آبياري كرد   
 ).٧ـ٥:٣اول قرنتيان ( و نه آب دهنده بلكه خداي روياننده

 
بخشد و ما   بلكه از خداوند است كه اعتبار مي،اعتـبار ما نه از خادمان خدا     

اينست كه خادمان واقعي خدا هرگز مردم را        . كنيم  او مـنابع الزم را كسـب مي        از

كنند بلكه هميشه به مردم سفارش       بـه متكـي شـدن بـه خودشـان سـفارش نمي            

تر  اگر من مردم را متكي به خودم بار بياورم، راحت         . كنـند، به خدا تكيه كنند      مـي 

هاي خود را به آنان  م ايدهتوان  آنهـا نفوذ داشته باشم و مطمئنا مي        رتوانـم بـ    مـي 

ممكن . توانم باني نوع خاصي از تفكر ديني شوم القـاء نمـايم، در اينصـورت مـي     

اسـت ايـده مـن درست و منطبق با كالم خدا باشد، ولي بهر حال با اين وضعيت           

 .توانم كودك روحاني را به درستي در مسيح رشد بدهم نمي

ممكن است من در    . باشد ميهـدف ما اتكاء زندگي روحاني ديگران به خدا          

 تازه و استقرار آنها در عيسي مسيح نقشي         تولدپـرورش روحانـي آنهـا بعد از         

داشـته باشـم، ولـي بـه محـض اينكه از شير گرفته شدند بايد آنها را از اتكاء به        



٢٠٠ نده در مسيحز  

خـودم بـاز داشـته و مـتوجه خـدا نمايم تا دورة  بلوغ و ثمردهي را در اتكال به                      

ما بايد . هدف بايد عدم توكل به من و توكل به خدا باشد. خداونـد تجـربه نمايـند    

در ارتباطـي دوسـويه به يك خداوند و آنهم عيسي مسيح و فقط يك منبع قدرت                 

 .يعني عيسي مسيح توكل بنمائيم و به تابيعت او در آئيم

. هاي خود را تشخيص ندهند     ما هيچگاه نبايد مردم را باز داريم كه ضعف        

توانيم به ديگران اينگونه تعليم دهيم،      ولي نمي . هستكوتاهـي و شكسـت هميشه       

 بايد اين واقعيت را در      زيـرا گـرچه ممكـن اسـت اين حقيقت را بدانند، ولي نهايتاً             

و آن وقتي خواهد بود كه آنها ضعف ذاتي خود را         . هـاي خـود بـياموزند      تجـربه 

وي هاي ما را با نير     كشـف كنـند و خـدا بارهـا و بارها وارد عمل شده و ضعف               

اين واقعيت نه تنها در كتاب    . پسـر خـود عيسـي مسيح به قّوت تبديل كرده است           

مقـدس، بلكـه در تـاريخ كليسـاي مسـيح بـه اثبات رسيده است و ريشه در كار                    

 .بزرگ خدا دارد

ي نويز،  ل رئيس كالج غربي اي    ،١رايمونـد ادمن  . يد. چـند سـال پـيش دكـتر       

اين كتاب نگاهي درست به زندگي » .آنها به اسرار پي بردند«كتابي نوشت به نام     

 .اند كـه كارهاي بزرگي براي خدا انجام داده       اسـت   بيسـت نفـر انسـان برجسـته         

او . باشند برخي از اين افراد متعلق به نسل پيش و برخي مربوط به اين زمان مي          

 با هم   هاي آنان معموال كامالً    جزئـيات تجربه  «: در مقدمـة كـتابش نوشـته اسـت        

پردازيم، خواه از طريق     اين وجود ما به بررسي زندگي آنان مي       متفاوت است، با    

در اين بررسي . ايم و خواه از طريق تماس با آنها  آنچـه كه در موردشان خوانده     

و آنها در گرما گرم نااميدي      : شويم مـتوجه يـك تجـربه مشترك در بين آنها مي          

در اوج  . اند ها، قوي شده   ها و نگراني   در كوران ضعف  . اند شكسـت، پـيروز شـده     

                                                           
١ -DR.D. Raymond Edman 



٢٠١ چگونه قدرت تازة روحاني را بيابيم

 .اند بهبودگي و پوچي مشتاق و اثرگذار شده

ايـن ويژگـي مشـترك در تجـربة اين مردان خدا كاهش رضايت دروني و                

گيري و دست كشيدن از تقال، با اين تفكر          دلسردي است، وسوسه شدن به كناره     

 آنگاه روح خدا در زندگي آنها،       . يافتن روح خدا   كـه راهـي وجـود ندارد، و سپس        

 ».ايت، اطمينان و مشاركت را ايجاد كرده استقوت، هد

 

 آخرش چه شد؟

ختر دهنگامـي كـه مشـغول نوشـتن آخريـن سـطرهاي ايـن كـتاب بودم،                  

» خوب، بابا جان آخرش چه شد؟     «: كوچكـم بـه اطـاق كـارم آمد و از من پرسيد            

كـرد كـه مـن مشـغول نوشـتن يك داستان هستم، شايد هم        احـتماال او فكـر مـي      

اي از زندگي خود را مشاهده        شايد شما در اين كتاب گوشه      .كرد ميدرسـت فكر    

 »آخرش چه شد؟«: خواهم از شما بپرسم حاال مي. كنيد

هاي ديگران را تقليد كنيم، يا ارزش        خواهيم و نه الزم است تجربه      ما نه مي  

كـار خـدا را در آنان پائين بياوريم و فكر كنيم خدا آنها را هدايت كرد كه الگوي                   

 .  كس ديگري باشندما و يا هر

طور غير  ب از كـاري كه خدا       كنـيم، معمـوالً    هـا نگـاه مـي      وقتـي بـه ايـن نمونـه       

 اما اگر شما مانند   . شويم  متعجـب مي   ،دهـد  اي در آنهـا و مـا انجـام مـي           منـتظره 

» خط آخر «هسـتيد و مانـند لوئـيس پـالوا به           » خشـكيده «هـارفورد باتـرز بانـي       

 هستيد و مانند اسوالد چمپرز،      “ نااميد داًشدي”لور  يهادسن ت   ايـد و مانـند     رسـيده 

 ناراضي  شديداً«بـا خدا نداريد، و يا مانند آندرو موراي          » اي مشـاركت آگاهانـه   «

، پـس بـايد بدنـبال آن اصل اساسي باشيد كه در ماوراي هر تجربة              »باشـيد  مـي 



٢٠٢ نده در مسيحز  

موثـر مسـيحيت قـرار دارد و آن عيسـي مسـيح خداونـد اسـت كـه ما را هدايت            

  وارد روح او . كنيم تابع قدرت او هستيم و فرمان او را اطاعت مي         كـند، و مـا       مـي 

او نيروي ما است و ما به او توكل         . سازد شـود و مـا را قادر مي        زندگـي مـا مـي     

 تازه و با اطمينان به       جديـد و در شرايطي كامالً      كنـيم، و در يـك روز كـامالً         مـي 

ما بدهد تا اهداف خود     تواند روح خود را به       كنيم مي  اينكه كسي را كه اطاعت مي     

 .را در ما به كمال برساند

اگـر ايـن داسـتان نيسـت، هـر كسـي كه باشيد، هر كجا كه باشيد شما به                    
باشيد، خدا آينده شما را طراحي       عـنوان فـرزند خدا، خلقت جديدي در مسيح مي         

كـرده اسـت و هـر آنچه را كه الزم داريد در عيسي مسيح در اختيار شما نهاده                   
 .ينان در او قدم برداريد، تا ارادة خدا را تحقق ببخشيدبا اطم. است


