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I 

 خدا کیست؟

بـاالخره مـن   »کـه  پرسـند  بعضی اوقات مردم سؤاالتی نظیـر ایـن سـؤای مـی    

برای پاسخ به این سؤاالت، الزم است که اوی به سؤای « ام؟از کجا آمده»، «کیستم؟

همچنـین  « خـدا کیسـت؟  »تـر اسـت و آن اینکـه     دیگری پاسخ دهیم که بسـیار مهـم  

چه کاری  ،شود اطالعات بیشتری از خدا به دست آورد، مبنی بر اینکه او کیستمی

مـا آشـکار    بربرای ما دارد؟ از آنجا که خدا خود را انجام داده است، و چه طرحی 

ساخته است، خواهیم توانست به این سؤاالت پاسخ دهیم. خدا بطور قطـ  خـود را   

خواهد که با ما باشد. این نـوعی مکاشـفه اسـت بـرای     به ما نشان داده است و می

ام شود. منظور از مکاشـفه عـ  شناخت تمامی مردم جهان و مکاشفه عام نامیده می

 هـا،  هـا و در وجـدان انسـان   اینست که خدا خود را در آفرینش و در تـاریخ انسـان  

مکشوف ساخته است. اما خدا در ضمن خـود را در کالمـش و در عیسـی مسـیح،     

 نامند.مکشوف ساخته است. این دو مورد آخر را مکاشفه خاص می

 ـ مکاشفه عام1

تـوانیم در ایـن   ه مـی این مکاشفه با آفرینش شروع شده است. هـر آنچـه را کـ   

هیچ چیـزی   1جهان در اطراف خود مشاهده کنیم، بیانگر قدرت و عظمت خدا است.

در  2«خـدایی نیسـت  »ند بگویند نواتخود به خود آفریده نشده است. تنها احمقان می

یگـر، گـاهی اوقـات فرضـیاتی راجـ  بـه آفـرینش دنیـا و یـک          های د ادیان و فلسفه

امـا   فرضـیه کـاًل موـدود بـه آیـین مسـیویت نیسـت.        یابیم. ایـن  می« موجود واال»
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ان مسـیوی یـا خیلـی انـدت اسـت و یـا ا ـواًل        میهایی و ا ان ایدهچنمشابهات بین 

شویم کـه  تشابهی وجود ندارد. اگر ما به کل فرضیه آفرینش نگاه کنیم، متوجه می

عرضـه  اند تعلیماتی مشابه تعلیمات مسـیوی بـه مـا    ای نتوانستههیچ دین و فلسفه

نمایند، مبنی بر اینکه خدای خالق کاینـات، در عـین حـای خـدای نجـات اسـت و در       

ی شـده  نکسوت بشری آمده است و رنج کشیده است و برای گناهـان جهـان قربـا   

توانیم از چنـین نجـاتی   است، تا ما را نجات بخشد. و ما تنها از طریق فیض خدا می

اشـیم. بنـابراین بـدیهی اسـت کـه      آنکـه ارز  آن را داشـته ب  برخوردار شویم، بی

نـور مکاشـفه خـاص قابـل فهـم       همیشـه در  تعلیمات مسـیوی در مـورد آفـرینش   

 باشد.می

 آفرینش

تـوانیم او را در خلقـتش   نمـی  کشف کنیم،خدا را از طریق خلقتش  اگر بخواهیم

خدا از طریق حواس خارجی ما  3«خدا را هرگز کسی ندیده است.»: ، چونمشاهده کنیم

اعمـای او را مشـاهده   تـوانیم   امـا مـی   4ترسی نیست، چونکه او روح است.قابل دس

کنیم، دستان او و کارهای او را مشاهده کنیم. وقتی ما به این جهـان آفریـده شـده    

« اقفـ خـدا را از  »و ایـن مدـدا     ،را ببینـیم  خدای هاتوانیم اثر گام کنیم، مینگاه می

 5است. دیدن

ر قطعی را در نظـر داشـته   خطکنیم باید یک  اما هرگاه از این موارد  وبت می

تواننـد چیزهـایی را از خـدا بـه      باشیم. آنچنان که قبالً دیدیم آفرینش و طبیعت مـی 

باشـند.   به ما نشان دهند. اما آفرینش و طبیعت، خدا نمی 6«سرچشمه حیات»عنوان 

بـه   های برفـی سـر   اگر ما خدا را به  ورت گنبد آسمان، گلها و درختان زیبا، کوه

های فروبرنـده دریـا، تدـور کنـیم، آنگـاه فریـم تعلیمـاتی را        فلک کشیده و یا آب

شود، یعنی خدا کاینات اسـت   ، نامیده می Pantheismیا « همه خدایی»خوریم که  می
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 .تو کاینات خدا اس

 تاریخ

که خدا نه تنهـا زمـین و جهـان، بلکـه انسـان را       گوید به ما می فرضیه آفرینش

های تازه هنـوز  دهد، چونکه انسانآفریده است، و همچنان به این آفرینش ادامه می

تـوانیم بگـوییم کـه ایـن آفـرینش ممتـد نـوعی         شوند. از این نظر مـی  هم آفریده می

هـا   انمکاشفه در تاریخ، یعنی زندگی انسانها است. خدا حافظ جهان است و به انس

اجازه داده است که در سطوح مختلف جهان زندگی کنند. حتـی اگـر انسـانها بـاور     

توانند خودشان راه خود را انتخاب کنند، اما خدا بر همـه چیـز    داشته باشند که می

 7فرموده است. «های ایشان )انسان( را مقرر های معین و حدود مسکن زمان»حاکم است و 

دیگری اثبات نمود. قوانین خا ی بـرای تمـامی    توان به طریق این مورد را می

هـا،   هـا و شـرارت   هایی برای جلـوگیری از جنایـت   د دارند. مودودیتها وجو انسان

ار کهایی حس نشوند، اما وقتـی اشـ   اوقات چنین مودودیت شاید گاهی .وجود دارند

میرند. ایـن  ترین رهبران روزی میشریرشود. حتی  شوند که خدا وارد عمل می می

تواند، مشـاهده کنـد: خـدا تـا     حقایق را هر کسی که تاریخ جهان را مطالعه کند، می

جهان بدهد، امـا سـرانجام    ت اجازه تاخت و تاز به رهبران ظالمای ممکن اسدرجه

گناه عاصییان بیه اامیاس رسییده     »افتد کـه  سازد. این اتفا  وقتی میآنها را متوقف می

  8«باشد.

ها بخشی از مکاشفۀ جهان مخلو  است. همانطور که تن« مکاشفه در تاریخ»این 

هـدایت  کنـد، سرنوشـت جهـان را نیـز      خدا مخلوقات خود و انسان را حفاظـت مـی  

خدا و راه نجات را  توانیم نمیکند. اما در ضمن بایدبه خاطر داشته باشیم که ما می

و نـه  توانیم بدانیم که خدایی هسـت،   با بررسی سرنوشت جهان، بشناسیم. تنها می

شنویم، کالم خدا با قطعیت تمـام  خوانیم و یا می بیشتر. اما وقتی ما کالم خدا را می
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نماید. اما تنها  آنچه را که در طی آفرینش و تاریخ به ما آشکار شده است، تایید می

از طریق مطالعه کالم خدا این امکان برای مـا وجـود دارد کـه بـدانیم چگونـه خـدا       

 کند. هان، اعمای میاین ج رحاکمیت خود را ب

 وجدان

هـا را  نوع سوم مکاشفه عام، وجدان انسان است. وقتـی خـدا جهـان و انسـان    

نشان داد که تفاوتی هست بین امور درست و نادرسـت،   انسانآفرید، در ضمن به 

سازد که این تفاوت را مشاهده کند،  بین نور و تاریکی. ابزاری که انسان را قادر می

شناسـند، از  ها از جمله کسانی که خدا را نمیشود. تمام انسان نامیده می« وجدان»

باشند. هر چند که آنـان شـریعت مکتـوبی مثـل عهـد عتیـق       این ابزار برخوردار می

از ایشان ظاهر »بدین ترتیم  «.آورند کارهای شریعت را به طبیعت به جای می»ندارند، اما 

وجـدانی بـه دو طریـق موـدود     هـر   9«ان مکتوبست.یششود که عمل شریعت بر دل ا می

همیشـه  وجـدان  از این نظـر الزم اسـت کـه     10«.سقوط بزرگ»نخست در اثر  :است

تواند با امور درست و غلـ  مـرتب     ر شود. دیگر اینکه وجدان تنها میتجدید و منوّ

تواند انجام دهد، و هیچ سـریی را هـم    ی کاری نمیآگاههای  باشد و در سایر حوزه

هایی در این زمینه پیدا کنـد،   تواند آشکار سازد. اگر انسان آگاهیراج  به خدا نمی

ها دست یافتـه اسـت، نـه بـا وجـدان خـود . بـرای         از طریق دیگری به آن آگاهی

تر از خدا و راههای خدا، مکاشفه دیگری الزم است که آن را مکاشفه  شناخت عمیق

 نامیم.خاص می

 ـ مکاشفه خاص2

او و در   عظمت و کار خـدا را در دنیـای مخلـو   هایی از  حتی گرچه ما  گوشه

خـدا،   کامـل کنیم، اما برای شناخت گواهی وجدان، مشاهده می ها و در تاریخ انسان
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این مکاشفه کافی نیست. اگر ما قان  به مکاشفه از طریق آفـرینش و وجـدان خـود    

اد ی قابل اعتمـ به نووشود. حتی وجدان ما هم  باشیم، آگاهی ما از خدا مودود می

ت چنان افکار یهانتوانند ما را به خدا برسانند و در  نیست. و ایده و افکار ما هم نمی

خـدا خـود  ایـن موـدودیت را بـا       11باشـند. مـی « افحص»و « طلب»هایی  و ایده

ت چشی   لی هیای جها  از زمیان »ی، مقرر نموده است. او رت نمکاشفه خود از طریق روش

بنابراین پیـام اینسـت    12«ه کنند.بفرماید که او ک  میپوشیده، االن اماس خلق را در هر جا ح

بنـابراین روشـن اسـت کـه مکاشـفه       13.«پس اوبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید» کـه: 

 دهنده و خداوند. خاص عبارتست از کالم نجات و عیسی مسیح نجات

هـا و  این مکاشفه خاص مکاشفه کامل از خدا است، چونکه شامل تمـام آگـاهی  

در کـالم خـدا و سـاس از طریـق      مـا نخسـت  رهنمودهای الزم برای نجات اسـت.  

در کـالم   ولـی یـابیم.   از خدا دست می الزمآفرینش، تاریخ و وجدانمان، به شناخت 

گـاه  نآ 14کنیم، اینسـت آگـاهی کامـل واقعـی از خـدا      خدا با عیسی مسیح مالقات می

  15«جات نیست.ن ]مسیح[در هیچ کس غیر از »شویم که  متوجه می
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II 

 خدا درروح قدوسش با ما است

توانیم کامالً خـدا و  روشن است که ما باتوجه به عظمت و زیبایی آفرینش نمی

جهـان   توانیم خدا را از طریق تاریخراه نجات را درت کنیم. روشن است که ما نمی

بشناسیم. باید به مـا آشـکار شـود کـه خـدا       کامالً و با گو  دادن به ندای وجدان

کیست و برای نجات انسان چه کاری انجـام داده اسـت. چنـین شـناختی از کتـاب      

آید. ما این مکاشفه را کالم مقدس که خدا در آن با ما سخن گفته است، به دست می

 نامیم. خدا یا کتاب مقدس می

ترین مکاشفه در رابطـه بـا خـدا، در کـالم او یافـت      ترین و کاملنکه روشچون

ها در مورد او است. آنچه که طبیعت و شود. کالم او کلید راهگشای تمام آگاهی می

کامالً در نور کالم خدا، آزموده، مفهوم وتعریف  ،گویندتاریخ و وجدانمان به ما می

 شوند. می

 د را به ما نشان داده استـ خدا در کالمش و طی قرون متمادی خو1

خدا خود را به آدم و حوا، قبل از آنکه مرتکم گناه شوند، مکشوف سـاخت. او  

را درت کنند. بنابراین بـا   اواجازه داد که آدم و حوا چیزهایی از او، از جمله ارادۀ 

این یعنی که مکاشفه از طریق سخن گفتن، که عبارتست از کالم  1آنها  وبت کرد.

 خدا.

بعد از جریان سقوط، انسان نیازمند مکاشفه خا ی شد که دیگـر مرتکـم   اما، 

ای در کالم خدا به انسان داده شـد. قبـل   اشتباه نشود و سقوط نکند. چنین مکاشفه
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ا انسـان سـاق  شـده راجـ  بـه      د بـ از اینکه آفتاب در روز سقوط غـروب کنـد، خـ   

گفـت و گفـت کـه    ت او، و راه نجاتی که در پـیش روی او قـرار دارد، سـخن    ضعیو

 2«ت زنذری ی »قدرت شریر که موجبات این سقوط را فراهم ساخته اسـت، توسـ    

در این جا اشاره به مسیح است و چون او ذریّـت  « ذریّت»مغلوب خواهد شد. کلمه 

  3تا یعنی خدا با ما است. ،«عمانوییل»زن و « نسل»یا 

وسی الهام شد کالم مکتوب خدا از زمان موسی، نگاشته شد. سخنان خدا به م

خـدا بـه موسـی فرمـان داد      4و موسی آنها را به  ورت فرامین شـریعت نوشـت.  

آنچه که انبیای بعد نوشتند، تعریـف و توضـیوی    5را بنویسد. احکامشلیست کامل 

های خدا بود. مرحله دوم شریعت در زمان عیسی مسیح، آغـاز  از شریعت و وعده

به وسیله موسی عطا شد، ام ا فیض و راستی به وسییل  عیسیی مسییح     عتیشر رایز»شد: 

و این آیه تأکیدی است مبنی بر اینکه سخنان موسی و تمامی انبیـا، واقعـی    6«رسید

است. عیسی بارها فرمود که خدا از طریق موسـی و انبیـا بـا انسـان سـخن گفتـه       

هـای  از طریـق »خـدا  این یک عبارت کلیدی در عهد جدید است مبنی بر اینکه  7است.

در ایین اییاس   و »یابد،  و آیه ادامه می« ا پدران ما تکلم نمود.ب انبیامختلف به وساطت 

اینجا تأکیدی شدید شده است بنابراین در  8«  شد.لآخر به ما به وساطت پسر خود متک

که خیود  عیسیی    ]است[بنیاد رسوالن و انبیا شده  رب»مبنی بر اینکه کلیسا و مردم خدا 

  9«نگ زاویه )آن( است.سمسیح 

 ـ این مکاشفه دارای جنبه انسانی است.2

 سخن بگوید از انسان استفاده نموده است. با ما بدیهی است که خدا برای اینکه 

نقش جنبه انسانی در این رابطه، اختراع کاغذ و مرکم توس  انسان است. کالم 

مهری واق  شده و گاهی هم توقیر  ا  مورد بیخدا اکثراً به خاطر این جنبه انسانی

دهند که مفهوم اینکه چـرا   شود. با چنین برخوردی با کالم خدا، مردم نشان می می
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 اند. یدهفهمکالم خدا به ما رسیده است، را ن

است کـه  « کلمه»از این نظر باید به خاطر داشته باشیم که عیسی مسیح همان 

او از ازی پسر خدا بوده اسـت، امـا در جسـم      10«د.جس  گردید و در میان ما ساکن ش»

ای در آخوری به دنیا انسان وارد این جهان شد. او در قالم طفلی کوچک در قنداقه

بود، نـه از زمـانی   « کلمه»آمد. علیرغم این هیئت بشری او پسر خدا بود. او از ازی 

، رسوالن و انبیاکه خدا بود، همانطوری « کلمه»که مردم این حقیقت را پذیرفتند. او 

  11مبشران به او شهادت دادند.

 اما علیرغم این حقیقت، او در ظاهری حقیر به این جهان آمد. 

 ـ فهمیدن و نفهمیدن3

ایـن   12«او گفیت و شید  »باشند:  عباراتی هستند که بیانگر کار خدا در آفرینش می

 ییچیزهـا گویـد:   عبارت در ضمن می گوید که خدا چگونـه در کالمـش سـخن مـی    

  13بخشد. افتند، کالم خدا همیشه چیزی را توقق می همیشه اتفا  می

شود که ما بتوانیم درکش کنـیم.   معموالً سخنان خدا به طریقی روشن بیان می

وسیله خـود را بـر مـا مکشـوف سـازد. از       زبان ابزاری در دستان خداست تا بدان

هـم آنهـا مشـکل و حتـی     سوی دیگر موارد دیگری در کالم خدا وجود دارنـد کـه ف  

 14است.« فوق کاوش»

تـری، درت   توان بـا کمـک عبـارات سـاده     این دسته از عبارات و سخنان را می

موکـوی بـه روزی   تـوانیم آنهـا را درت کنـیم، درت آنهـا را     ننمود، و اگر بـاز هـم   

 15«خواهی  شناخت»رو ببینیم، آنگاه  درنماییم که خدا را رومی

 گوید می ـ کتاب مقدس از خدا سخن4

انـد، امـا هـر     کتاب مقدس، توس  انسـان نوشـته شـده    مطالمهر چند که تمام 
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ای از کتاب مقدس، الهام خداسـت. خـدا خـود را در کالمـش بـر مـا مکشـوف         کلمه

ب مقدس، خدا با ما است. درت کامل این حقیقـت سـاده اسـت،    اساخته است. در کت

القید  مجیبو     مردمان به روح»چونکه کتاب مقدس این حقیقت را گواهی کرده است: 

ارز  کتاب مقدس بـا سـخنان خداونـد مـا عیسـی       16«شده، از جانب خدا سخن گفتند.

کسیی کیه   »شود.  قطعاً تضمین می 17«من و پدر یک هستی »فرماید:  مسیح وقتی که می

گوی ، لیکن پیدری   ، از خود نمیگوی  هایی که من به شما می مرا دید، پدر را دیده است... سخن

ایشان را به راستی خود اقدیس نمیا. کی س   » 18«کند. که در من ساکن است، او این اعمال را می

خدا عیسـی   ،خدا در کالم مقدس خود، با ما است، چونکه در کالم 19«او راستی است.

م الکنیم. اما این تنها یک سوی قضـیه اسـت. کـ    مسیح پسر ازلی خدا را مالقات می

خـدا بـه    مالآفریند. ک باشد، یعنی فیض را در ما میخدا در ضمن به معنی فیض می

، همزمـان  بـد ولی وقتی این نیّت توس  کالم توقـق یا  20داده شد. این نیّت به انسان

وقتی که عیسی مسیح به شـاگردان وعـده داد کـه     21د.وش میالقدس وارد عمل روح

یعنیی روح  لییکن چیون او،   »و نیت بود: فرستد، به همین قدد  روح مقدس خود را می

تواند کـالم خـدا را    فکر ما نمی 22«راستی آید، شما را به جمیع راستی، هدایت خواهد کرد.

به درستی داوری کند. البته فکر و شعور هدیه نیکویی است از سوی خدا، اما بایـد  

خواهد، از راههـای درسـت اسـتفاده کنـیم. کـالم خـدا        از آن همانطوری که خدا می

برند، نکوهش کرده اسـت:   حقیقت آفرینش را زیر سؤای می فکرهای بلند را که عمق

افکنیی  و هیر    افرازد، به زییر میی   خیاالت و هر بلندی را که خود را به خ ف معرفت خدا می»

در آخر این مورد باید روشن شود کـه   23«سازی . فکری را که به اطاعت مسیح اسیر می

توانند چیزی بر کالم خـدا   نمی« یبواخ»و  «رؤیا» و «مکاشفه خدو ی»هیچگونه 

و رو  آن در ارتبــاط بــا  حبیفزاینــد و یــا از آن بکاهنــد. پایــداری کلیســای مســی

اسـلوه  ای که از کالم خدا گرفته است، بسیار ارزشمند است. ایـن مکاشـفه    مکاشفه

مـا در ایـن    ،ی نبردی است که بدان دعوت شده است. بدون شمشیر کالماربکلیسا 
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توانـد دههـای دشـمنان خـدا را      شد. اما با کالم خدا کلیسا مینبرد پیروز نخواهیم 

  24نیابد. «آن استی  رابوا  جهن  ب» ویران کند، باشد که
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III 

 خدا خود را در عیسی مسیح آشکار ساخته است 

 ـ خدا در عیسی مسیح، با ما است.1

کتـاب مقـدس، بیشـتر از هـر موضـوع       .مسیح کانون کتاب مقدس استعیسی 

دیگری، از عیسی مسیح سخن گفته است. در کتاب مقدس عیسی مسیح باتوجه بـه  

توانند دارای موقعیتی است که نه موسی و نه انبیا و نه رسوالن، نمی ،«کلمه»لقبش 

ان مسیوی جایگـاه  میدر آن موقعیت قرار گیرند. البته این افراد در کتاب مقدس و ا

باشند، ولی عیسی مسـیح  ی دارند، چونکه آنها کاتبان رساالت کتاب مقدس میهمم

است. این بدین معنی است که « کلمه»تر از همۀ آنها است. عیسی مسیح،  بسیار مهم

عیسی مسیح دلیل ا لی وجود کتاب مقـدس اسـت.    .گویدکالم خدا از او سخن می

 وبت کرد مسـیوا و نجـات از طریـق او را بـه آنـان       اوی های با انسان خداوقتی 

و  :داد. این وعده طوری توقق یافت که مردم با چشمان خود مشاهده نمودندوعده 

ر از فییض و راسیتیو و جی ل او را دییدی ، ج لیی      کلمه جس  گردید و میان ما ساکن شد، پُ»

  1«شایست  پسر یگان  پدر.

و عیسی مسیح است، نه در یکی از آن  القدس ترین مکاشفه خدا در روح روشن

شویم القدس و عیسی مسیح تفکر کنیم، متوجه میوقتی در روح .دو، بلکه در هر دو

دهد. این که خدا کیست و چه کاری برای ما انجام داده است، و چه کاری انجام می

باشند. ما مسیح را تنهـا از طریـق کتـاب مقـدس      ترین مکاشفه از خدا میدو روشن

خواهد که مـا او را از طریـق    شناسیم، نه از طریق افکارو رویاهایمان. مسیح می می
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القـدس حقیقـت و قـدرت     شهادت کتاب مقدس بشناسیم. او قوی داده است کـه روح 

  2ما نشان خواهد داد و کار او از طریق کالمش کامل خواهد شد. هکالم او را ب

اا وعیده  » بدین دلیل آمدوقتی که خدا در عیسی مسیح در این جهان ظاهر شد، 

هـا   ایـن وعـده   3«ها خدا را امجید نمایند به سیبب رحمیت او   اجداد را ثابت گرداند، و اا امت

انســان تــا نگــار  آخــرین کتــاب نبــوّتی مالکــی نبــی، دورۀ زمــانی را از ســقوط 

 4گیرند. دربرمی

طی قرنهـا بـه مـردم خـدا داده شـد تـا بـرای آمـدن         های بیشمار در این وعده

ای او را پذیرفتند و برخی بخش، آماده باشند. در طی این قرنها عده نجات ایمسیو

 5«قومی مسیتعد »خواست که  انکار کردند. اما خدا با تعلیمات و هدایت خود  می

ان را در این جهـ  ییاخطوط ا لی زندگی مسیوی ،انبیای عهد عتیق .به وجود آورد

را نبی، کاهن و پادشاه نامیدند. آنها در ضمن جنبـه   مسیوانمودند، آنها  خصتشم

که او را تسلیم دشمنانش نمـود، پیشـگویی    کسیقدرت شفابخش او و  ،ه اونگا سه

مـرد ثروتمنـدی دفـن     در قبرها و مرگ مسیوا و اینکه چگونه ز رنجاند. آنها ا کرده

 شد، پیشگویی نمودند. خواهد شد و چگونه روز سوم زنده خواهد

توان از دیـدگاه دیگـری، مـورد بررسـی قـرار دادن و آن       تمام این موارد را می

ها اسـت. وقتـی مـا آنچـه را کـه اناجیـل راجـ  مسـیوای موعـود          توقق پیشگویی

. نـد ا هـا توقـق یافتـه    شویم که چگونه این پیشگویی خوانیم، متوجه میمی اند نوشته

ای کامالً مناسم به این جهان آمد. هنوز در آن دوره اهداف مـورد  عیسی در دوره

لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از »: بـود نظر خدا توقق نیافته 

برحسب اقدیر ازلی که در خداوند ما مسییح عیسیی   ، 6«زن زاییده شد و زیر شریعت متولد.

 شان داده است که با ما است.بدین طریق خدا دقیقاً به ما ن 7.«نمود
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 وف ساخته است؟شـ عیسی مسیح چه مواردی را از خدا مک2

 مطلـق  خدا حقیقت است. خدا به عنوان موجودی کامل و ازلـی و ابـدی حقیقـت   

 8های کامل است،است. او دارای تمام شایستگی« هست »های خدا است. یکی از نام

ا  بـه  و ثابـت قـدم اسـت و بـه وعـده     و این نیز دلیلی بر حقیقت اوست. بنابراین ا

کتاب مقدس با ما نموده است، آشکار  کهسخنانی  در خداکند حقیقت انسان وفا می

 9«جمله ک س او راستی است و امامی داوری عدالت او اا ابداالباد است.»گردیده است. 

حقیقت خـدا اسـت. بـا شـناختن عیسـی مسـیح        و عیسی مسیح پسر ازلی خدا

کند که راه و راسـتی و حیـات    بشناسیم. عیسی مسیح ادعا میتوانیم خدا را هم  می

از این نظر او تنها کسی است که قابل ستایش است. او تات واقعی و شبان  10است.

و  سـم واقعی است و دری است برای ورود گوسفندان. نجـات واقعـی در او و درج  

از این جهت ما نیز »، 12«ستون و بنیاد راستی است»کلیسای او  11خون اوست.

 13«کنی .دائماً خدا را شکر می

تفاوت بین خدا و انسـان   ،. باتوجه به قدرت آفرینش14تنها خدا قادر مطلق است

اینست که قدرت آفرینش خـدا از خـود  اسـت، امـا قـدرت خالقیـت انسـان تنهـا         

 15تواند اراده کند و انجام شود.ای است از جانم خدا. تنها خدا میودیعه

هایی را از خود نشان داد که در انسان ما عیسی ظاهر شد قدرتوقتی خداوند 

توانست انجام دهد. این کارها را  شد. او کارهایی انجام داد که تنها خدا می یافت نمی

« آییت ییونس نبیی   »ترین این معجـزات   بنامیم، بزرگ« معجزات»یا « آیات»خواه 

باشد. عیسی دارای چنین قدرتی که به معنی رستاخیز عیسی از مردگان می 16است،

بود، یعنی نه تنها مردگان را زنده کرد، اما خود  نیز پس از مرگ زنده شد. او در 

 فرماید: این مورد می

گیرد، بلکه مین  نمی از منس. کسی آن را یرنه  اا آن را باز گ من جان خود را می»
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 17.«درت دارس که آن را بنه  و قدرت دارس آن را بازگیرسنه . ق خود آن را می

تـرین  ترین اعجاز پس از آفرینش و در ضمن قوی نده شدن از مردگان بزرگز

 18ترین بنیان امید و نجات ما است. نشانه از قدرت خدایی عیسی مسیح و قوی

عادی بودن به دو معنی است: نقض عهد نکردن و توقـق تمـام    .خدا عادی است

بـدین جهـت    19امین شریعت. چنین عدالتی هیچگاه در انسان یافـت نشـده اسـت.   فر

واقیع   ههمی » ای واقعی از عدالت بود، و سـرانجام جهان نیازمند یک مکاشفه و جلوه

 20.«شد

اینست اتفـاقی کـه در ایـن جهـان افتـاد، و عـدالت مطلـق خـدا از طریـق پسـر           

بیرای هیر کیس کیه ایمیان      »ا ، آشکارشد. این عـدالت در کـار اسـت    جاودانی

 21«آورد.

یش از بـ کسـی در ایـن جهـان نتوانسـته اسـت      خدا مهربان و فیاض است. هیچ

ها مهربان بـود، خـواه   عیسی مسیح مهربان و فیاض باشد. او نسبت به تمام انسان

قیر و خـواه غنـی. رحمـت عیسـی فـیض واقعـی اسـت زیـرا کـه مـا شایسـته آن            ف

 22شیم.اب نمی

ما عیسـی مسـیح هیچگـاه موـدود بـه مقدسـین نبـود.         ت خداوندو رحمفیض 

تـرین راه نشـان داد کـه خـدا      عیسی بدینوسیله با فیض و رحمت خـود بـه روشـن   

های خـود را   ها ساخته نیست. ما ارز کیست. به هر حای چنین کاری از ما انسان

ای هـ  توانـد تمـام ارز   دهیم. تنها خدا مینشان می تر پایینگاه در حد باالتر و گاه 

عیسی انجـام داده  خود را به تمامی و همزمان نشان دهد. این دقیقاً کاری است که 

اســت و بــدین وســیله خــدا را بــه مــا نشــان داده اســت. بنــابراین عیســی مســیح  

ترین مکاشفه از خدای مقدس و عادی و رحـیم اسـت، بـدین ترتیـم روشـن       روشن

 ست.است که خدا در مسیح است و خدا در مسیح، در کنار ما ا
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IV 

 خدا در کلیسای مقدسش با ما است

 سازدـ کلیسا مکانی است که خدا مستمراً خود را بر ما آشکار می1

د که آن را بـا سـایر ادیـان متمـایز     نموارد زیادی در آیین مسیویت وجود دار

مـرگ و رسـتاخیز مسـیح، آشـتی بـا خـدا،       هـا،  سازد، از جمله کالم خدا و آیین می

ان مسـیوی و  مـ داوری آخر و حیات جاودانی. اما یک فر  بسیار مهم دیگر بـین ای 

سایر ادیان، فرضیه تثلیث است. این فرضیه بدین معنی است که خدا یکی است ولی 

. مسیویت همیشه بـه یـک خـدا    روح القد و هم  پسراست، هم  پدرهمزمان هم 

دهد، و این خدا دارای سه شخدیت است، یعنی از سـه راه  لیم میتأکید داشته و تع

سازد. ما قادر به فهم عمیق ایـن مـورد نیسـتیم، چونکـه     خود را بر ما مکشوف می

است. ایـن امـور همیشـه مخفـی بـوده، و هـیچکس        1«فوق از کاوش»امور خدایی 

نه پدر یا  تاکنون نتوانسته است آنها را تو یف کند که چرا فق  پسر انسان شد و

گوید که پسر ازلـی خـدا، انسـان شـد، یعنـی      القدس. کتاب مقدس فق  به ما می روح

خواهد مسئله نجات را دقیقاً از طریقی تکمیل کنـد   چرا خدا می 2«کلمه جسم گردید»

توانیم درمقابل این حقیقت غیرقابـل کـاو  و    که ما هرگز درکش نکنیم؟ ما فق  می

 یم فرود آوریم.القدس سر تعظ این شهادت روح
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ـ کار نجات خدای تثلیث از طریـ  کلیسـای مقـدس مسـیح انجـام      2

 شود می

کلیسا یکی است. فق  یک کلیسا در تمای جهان وجـود دارد. از آنجـا کـه خـدا     

فقـ  یـک    4و عیسی مسیح هم تنها منجی بشریت است، 3تنها یک خدای واقعی است

روشنی تمـام در مـورد خداونـد،     به القدستواند وجود داشته باشد. روح کلیسا می

او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا کیه او ابتیدا اسیت و    » وید.گ میسخن عیسی مسیح 

ایـن   بـه بیـان عملکـرد   کتاب مقدس  5«.زاده از مردگان اا در همه چیز او مقدس شود نخست

 پردازد: می« اتواد»

دعیوت  ایید در ییک امیید     و یک روح، چنانکه نییز دعیوت شیده    یک جسد هست

خویش. یک خداوند، یک ایمان، یک اعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همیه و در  

   6ن همه و در هم  شما است.امی

باشـند، و   گوید که مسیویان ذاتاً مقدس می کلیسا مقدس است. این فرضیه نمی

دهیم. در نه بدین معنی است که ما در نگاه اوی مسیویان را از دیگران تشخیص می

مقـدس و  گوید. او تنها کسی است که ذاتاً  این فرضیه از مسیح سخن میدرجه اوی 

پیوندنـد و از طریـق    عادی و کامل است. تمام مسیویان واقعی در ایمـان بـه او مـی   

ایمـان بـه    در شـوند. مسـیویان   فیض خدا در قدوسیت و عدالت مسیح شریک مـی 

کند آنها کار می گذشته از آن روح خدا در 7شوند. مسیح نزد خدا عادی موسوب می

تا زندگی ظاهری آنان، سخنان و اعمالشان تقدیس شود و هماهنگ شود با شریعت 

اند. تنهـا و تنهـا در ایـن     ای که بدان دعوت شدهمسیح و حیات تازه در ملکوت تازه

یـا  « مقدسین در مسیح عیسیی »، «مقد »شود  زمینه است که مسیویان را می

 8نامید. «برادران مقد »

شود. کاتولیک یک عبـارت یونـانی    نامیده می )جام ( نکه کلیسا کاتولیکدیگر ای
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از آن « بـرای همـۀ دنیـا   »، «بـرای همگـان  »، «شـامل همـه  »، «عـام »است که مفاهیم 

است، چونکه آشتی و نجات کـه حا ـل    جام شود. از این نظر کلیسا  می برداشت

ت وجـود  اکار مسیح است، برای تمامی جهان است. بنابراین تنها یک راه برای نجـ 

 9«اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت اماس جهان نیز.»دارد: 

خدا کالم خود را توس  رسوالنش به مـا سـارده اسـت،     .کلیسا رسالتی است

ا از طریـق  تنهـ القدس، ایمان را در ما بیافریند.  تواند از طریق روحکالم خدا میتنها 

القـدس ایـن امکـان وجـود دارد کـه در کلیسـا و در ایمـان واقعـی          و روح کالم خدا

 مسیوی باقی بمانیم.

یابیم که عبارتست از کـالم خـدا و    ـ ما مفهوم فیض را در کلیسا درمی3

 مراسم مقدس

مفـاهیم   بـا  ض، کالم خدا است، چونکه هم در خود  و هـم واالترین مفهوم فی

 دیگر از فیض در کار است. فیض جدا از کالم خدا مفهومی ندارد.

های مقدس را، مواردی بنامیم که خدا فرمان داده و شـامل فـیض    اگر ما آیین»

هـای انجـام شـده     های درست، آسان اسـت. چونکـه آیـین   باشند، تشخیص آیینمی

توان مقدس نامید، چون در قدرت انسـان نیسـت کـه فـیض را      نمیتوس  انسان را 

های مقـرر نشـده بـه فرمـان خـدا قطعـًا مقـدس         ها، آیینوعده دهد. بنابراین نشانه

 باشند.نمی

باشـند،  های مقدس و واقعی مـی ه، آیین، شام خداوند و توببنابراین آیین تعمید

« د.نباشـ هـد جدیـد مـی   چونکه به فرمان خدا و شامل فیض هستند و مخـتص بـه ع  

 )اقرارنامۀ آگوستین(.
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 شویم؟ـ در مراسم مقدس از چه چیزی برخوردار می4

زیرا همی  شیما   » فیض تعمید در عهد جدید از راههای زیادی تعریف شده است:

منظور از ایـن تعریـف اینسـت کـه      10«که در مسیح اعمید یافتید، مسیح را دربر گرفتید.

ا  در قالم لباسـی چـرکین از تـنش خـارج      آدمیت کهنهگیرد  وقتی کسی تعمید می

هـا و   پوشد. این جریان به یادبود رنـج  شود و درعوض مسیح و عدالت او را می می

سـازد و بـه او حیـات    تعمید انسان را از نو متولد می 11گیرد. گ مسیح انجام میرم

 دارد: را عرضه می القدس بخشد تعمید روحای می تازه

ر یک از شما به اس  عیسی مسیح بیه جهیت آمیرزش گناهیان     اوبه کنید و ه »

 12 «القد  را خواهید یافت.  اعمید گیرید و عطای روح

خداونـد مـا    ،دو نوع تعمید وجود ندارد، فق  یک تعمید وجـود دارد. در تعمیـد  

باشد که در زندگی خود در روح سلوت  ،بخشد عیسی مسیح روح خود را به ما می

نامیده « عشای ربانی»یا « شام خداوند»س، دومین آیین مقدس نماییم. در کتاب مقد

گردد به آخرین شامی که خداونـد قبـل از   برمی« شام خداوند»اشاره به  13شود. می

مدایم و مرگش با شاگردانش  ـرف نمـود. بدینوسـیله مـا مکـان و موقـ  ایـن        

 کنیم. این ارتباط را هرگز نباید فرامو  کرد.مراسم را درت می

ای نـان و   تکـه  مـا کنـیم، هـر یـک از     ما مراسم شام خداوند را برگزار میوقتی 

خوریم و  گیریم، می کوچک شراب، به نشانه جسم و خون عیسی مسیح می فنجانی

حضـور  »شـود.   اعتراف بر آن تأکید مـی مراسم نوشیم. این فرضیه که غالباً در  می

هـر شـرایطی موتـرم     در بایـد  را فرضیهاین شود.  نامیده می «عیسی مسیحواقعی 

هم به ایـن  « آموز  گناه»یا « اعتراف»شمرده و در حفظ آن کوشا باشیم. عبارت 

وعدۀ بخشایش به طریقـی  و کالم خدا « اعتراف»شود. در مراسم مراسم اطال  می

یابـد. هـر شـخص مسـیوی     مستقیم و کامالً شخدی در شخص معترف، تجلی می
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گشودن دی خـود و اقـرار بـه گناهـانش،      تواند از کشیش زمانی برای اعتراف ومی

کنـد،  کند و تقاضـای آمـرز  مـی   تقاضا نماید. وقتی او به گناهان خود اعتراف می

کـنم،  آیا قبوی داری کـه بخشایشـی کـه مـن اعـالم مـی      »کشیش باید از او بارسد: 

را شنید، ادامـه  « یبل»بعد از اینکه از شخص معترف جواب  14«بخشایش خدا است؟

چنان که ایمان داری، برایت انجام شود. و به فرمان خداونـد مـا عیسـی    آن»دهد می

بخشم. آمـین، بـرو و در   القدس مینام پدر، پسر و روح رمسیح، من گناهان تو را د

 ر(ت)تعلیمات دینی، مختدر لو« آرامش زندگی کن

خواهد در کلیسای مقدس مسیح، با  خدا از این راه به ما نشان داده است که می

 شد.ما با
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V 

 خدا در ایمان و زندگی با ما است

 شود ـ چگونه ایمان ایجاد می1

کند. او توس  روح خود عمـل و توسـ     یاین خدا است که از راه فیض عمل م

کند. کـار او واقعـی و مشـهود اسـت. بنـابراین       کالمش، و ابزارهای ظاهری کار می

هـای مشـهود گـاهی     ها و احساسات ندارد. واقعیت ایمان  رفاً ربطی به افکار، ایده

گـردد بـه اتفاقـات شـورانگیز یـا       د و آن بر مـی نشو اوقات موانعی در راه ایمان می

 «رب روحانی.تجا»

وقتی ما به کار خداونـد در ایـن زمینـه بیندیشـیم بایـد دو جنبـۀ آن را بیشـتر        

اسم تعمیـد، شـام   مرنبۀ دیگر ایمان و جبیازماییم. یک جنبه اهمیت کالم خداست و 

دهنـد؟   مـی نشـان  خداوند یا بخشایش گناهان، در قدرت خودشان، چه چیزی به ما 

کارهای ظاهری و نـه امـور مشـهود، بلکـه کـالم      شود نه  آنچه که به ما عرضه می

 خداست.

شود. ما نبایـد بـه ایـن     ایمان یکسان تأکید میهم بدین ترتیم روی کالم خدا و 

شایستگی به ما  ظاهری،فکر باشیم که کارهای ظاهری و یا  رفاً انجام تشریفات 

مـا   منـوط بـه ایمـان   دهند. از سوی دیگر باید خیلی روشن باشد که: فیض خـدا   می

ایمـان مـا نیـز     شـود، و  به مـا داده نمـی   اندار هستیمنیست. فیض به دلیل اینکه ایم

بخشـایش   عبارت اسـت از دهد. فیض خدا قدرت برخورداری از فیض را به ما نمی

شـوند.   گناهان و حیات جاودانی. این فیوضات تنها به خاطر مسیح به ما ارزانی می
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ت یافـ زله دستی خالی است کـه بـرای در  فیض از این نظر بسیار مهم است و به من

 1باشیم. افراشته شده باشد.هدایایی که کامالً شایسته آنها نمی

 ـ نظم فیض2

دارد و  فیض خود را در بخشش گناهان به خاطر مسیح ارزانـی مـی   خدا وقتی

شـود.   نظم فیض نامیده مـی آید که  نظمی خاص به وجود میکند،  ایمان را ایجاد می

شود در دعوت، روشنگری، تووی، ایمان، عادی شدن، تولـد دوبـاره،    این نظم را می

 بندی نمود. تقدیس، بقا، و جالی، طبقه

دعوت خدا همیشه از طریق کالم او است، و مخدو اً بخشی از کالم خدا که 

کنـد، دوسـت دارد کـه انسـان      شود. وقتی خدا انسان را دعوت می انجیل نامیده می

خواهد که جمیع مردس نجیات یابنید و بیه     می»و  2او باشد.فرزند او و عضوی از ملکوت 

 3«گرائید. و راستیمعرفت 

 دی انسان از طریق شریعت و انجیل است. گری روشن

بخشـد، آنگـاه    نور خود را بـه دی انسـان مـی    ،روح خدا توس  شریعت مقدس

شـود. و بـدین ترتیـم فر ـت      ترس از تقدس خدا و ناپاکی خود آگاه می با انسان

 شود.  اعتراف به  داقت شریعت ایجاد می

 .رفـت  انسـان از دسـت مـی   بودند، آنگـاه   اگر سخنان شریعت، آخرین کالم می

انجیل، نوع دیگری است. انجیل اشاره به مسیح، کار او، فیض او روشنگری توس  

زیرا هرگاه سقوطی حادث نکه انجیل، دعوتی مستمر است، تر ای و جالی اوست. مهم

انســان را دعــوت بــه بازگشــت و درخواســت کمــک از مســیح، القــدس  روح ،شــود

 نماید. می

و رفتن به سوی خدا  گذشتهتووی انسان شامل برگشت او زندگی شرارت بار 

ون یابیم. چنین توولی بد وسیله بدان دست می و عدالت و فیض مسیح است که بدان
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متوـوی شـدن دارای دو بخـش     گیرد.  ورت نمیایمانی خواه قوی، خواه ضعیف، 

اظهار ندامت و پشیمانی و ایمـان. توبـه در رابطـه بـا گنـاه       یعنیا لی است: توبه 

کار از آنچـه کـه فکـر     است، نه گریز از مجازات احتمالی گناه. در توبه شخص توبه

کنـد. روح  خدا اظهار پشیمانی مـی ا  با کرده است و از دشمنی کرده است و عمل

غمی که برای خیدا اسیت منشیا     »کار در انسان بیافریند، چنان خواهد دی توبه خدا می

 4«نیست. یباشد به جهت نجات که از آن پشیمان ه میباو

جـز روح  کـس دیگـری    بخش فق  کار خدا در دی انسان است. هیچایمان نجات

 بیافریند.بخش در ما تواند این ایمان نجاتنمی

ت غالبـاً  رشدن تمامًا منوط بـه ایمـان و تولـد تـازه اسـت و ایـن دو عبـا       عادی

تنها با ایمـان بـه   »خوانیم: شوند. در اعترافات آگوستین میمترادف هم استفاده می

توانیم بخشش گناهـان را بیـابیم، هـر چنـد کـه       مسیح، نه با موبت، نه با اعمای، می

توانیم عادی شمرده . بنابراین فق  با ایمان میباشند مینتیجه ایمان  و اعمای تبمو

شویم و مفهوم عادی شدن را به عنـوان تبـدیل شـدن و متوـوی شـدن از شـخص       

ات، الزم است که نخست راما علیرغم این تداخل عبا« گناه درت کنیم.گناهکار به بی

یم تـوان ابزاری است کـه توسـ  آن مـی   « ایمان»ت را درت کنیم. پس رمعنی هر عبا

 مـا  که نشانگر موقعیت تـازه « شدنیهتوج»هدایای خدا را بیابیم که عبارت است از 

کسانی است که ایمان بیاورند. بـه همـین طریـق     سرستد در مقابل خدا، و فق  در

 فرقی هست بین عادی شدن و تولد دوباره.

ای اسـت کـه دی و زنـدگی شـخص را دگرگــون     ، شـروع تـازه  «تولـد دوبـاره  »

از بین رفتن انسانیت کهنه است. از سوی دیگر  متعاقموعی حیات تازه نماید و نمی

بیانگر چیزی در درون و زندگی انسـان نیسـت، بلکـه بیـانگر اتفـاقی      « عادی شدن»

 شود.است که در آسمان و دادگاه آسمانی، واق  می

افتد که انسان از فـیض خـدا    اتفا  می و تنها زمانیکار خدا است  «عادی شدن»
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در مسیح و در زیستن با مسیح برخوردار شود. این عادی شدن در هنگام تعمید و 

 شود.شروع می او به سوی خدا و ایمان به و بازگشتنتوبه شخص گناهکار 

ایمان نیاز به تداوم دارد و این تداوم متعلق به نظم فیض است. اولین بخش این 

موبـت خـدا در زنـدگی     تداوم تقدیس است. تقدیس عبارتست از کـاربرد تقـدس و  

برای چنان کاربردی انسـان   .روزانه، خواه در پیش خدا و خواه در میان مردم دنیا

 نیاز به تووی مداوم دارد.

« بقـا »عادی شدن در ضمن مستلزم تـداوم در ایمـان اسـت کـه ایـن مـورد را       

لـل  جرسـد، آنگـاه انسـان م   نامند. و در آخر وقتـی ایمـان بـه مقدـد خـود مـی      می

 5شود.می

 ـ ادامۀ حیات در ایمان3

اشـاره نمـود.    مهمشود به دو جنبه باتوجه به زندگی مسیوایی در این دنیا می

هـای   اگـر شـخص مسـیوی در حرفـه     .یک جنبه مشاغل و جنبه دیگر امانـت اسـت  

ای خوب دارد. دیگر مهم نیست که کار  نـزد   حرفه و کند دنیایی خدا را خدمت می

. آنچه که مطرح است امانت و  داقت، تومل و موبـت  دیگران اهمیت دارد یا ندارد

 6واقعی است.و نظارت 

دهـد.  ایمان مسیویان، خود را هم در سخنان و هـم در اعمالشـان، نشـان مـی    

سخن و عملی که بیـانگر ایمـان اسـت، ناشـی از دعـوت خـدا و موبـت بـه همنـوع          

ای بشـارتی،  هباشد. در  ورت درت این حقیقت، باید دعوت کلیسا را در حوزه می

در اماس عال  بروید و جمیع خ ییق را بیه انجییل    »به خاطر داشته باشیم. نخست اینکه: 

تـا زمـانی کـه      8مسیوی عضو هیکل مسیح اسـت.  فرددوم اینکه هر  7.«موعظه کنید

« اخبار خو »و کلیسا بشارت انجیل یا  مسیویانوظیفه  9مسیح با جالی بازگردد،

دیگران در این نجات است. این یک کار بشارتی است. اما در کنـار   ختنم سایو سه
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 آن کلیسا باید وظیفه خود را که کار حفاظتی است، ادامه دهد. 

در این موارد، همه چیز موکوی به ارتباط ما بـا خـدا و کـالم و نـوع ایمـان مـا       

د است. ایمان، اعتراف، دعـا، و ایثـارگری امـوری حیـاتی بـرای کـار کلیسـا و نبـر        

 10.باشند میمسیویان و رسیدن به ملکوت خدا 
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VI 

 خدا در امید جاودانی با ما است

 ا استه ـ خدا مالک تمامی دوران1

شـرای   براساس فرضیه مسیوی، زمان بخشی از آفرینش است. زمان یکی از 

هـای بشـری زمـان    الزم برای زیستن در این دنیا است. تمام وقای  و تمام فعالیـت 

هـا باتوجـه بـه موتویاتشـان، متفـاوت      بنـابراین تمـام زمـان    1خاص خود را دارند.

هـای   یا حوادث، یا انتقام، یـا مهـاجرت، زمـان    2«تنگیوقت »اوقات باشند. بعضیمی

« روز نجـات »یا « وقت مقبوی»، «فدل بارآور»، «زمان استراحت»دیگر عبارتند از: 

  3باشند. می

زمان ابزار مهمی در خدمت فیض است. زمان در ارتباط با فـرد ابـزاری اسـت    

برای اینکه در طوی زندگیش خود را آماده سازد تا از فیض خدا برخوردار شود و 

مبادا که آخرین فر ت را برای ایمان آوردن، با سخت نمودن دلش، از دست ندهد، 

اما نجات انسان مـرتب  اسـت بـا     4و در پیشگاه خدا، موکوم شود. یروز داور رد

در اوج کالم تنها در مـورد خـدا   « جاودانگی»و « نوداجا»عبارات  .اموری جاودانی

« بـوده »د نداشـته باشـ   جـود ها و مددا  دارد، چونکه او قبل از اینکه دنیا و انسان

ودانی اسـت. او کسـی اسـت کـه قبـل از تمـامی       است. او به مفهوم واقعی کلمه جـا 

تا جاودانه خواهد بـود و هسـتی او را پایـانی    ها بوده است، و کسی است که  زمان

 6«.شود آغاز و پایان نامیده می»بنابراین او  5نیست.

همچنین در تعریف امور مربوط بـه خـدا و اعمـای او، اسـتفاده     « ازلی»کلمۀ از 
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ن بود که بشریت را نجات دهد، چونکه با دانش مطلق تدمیم خدا از ازی ایشود.  می

تـوان   دانست که انسان ساق  خواهد شد، تدمیم و طـرح نجـات او را مـی   خود می

آفریده شد و در طـوی زنـدگیش   « در زمان»بدین ترتیم حتی انسان  7نامید.« ازلی»

های بسیاری موـدود بـه زمـان اسـت و ممکـن اسـت بـه سـوی          در این دنیا از راه

شـروع  دانگی برود. این شراکت در زندگی جاویدان از پیش و در ایـن زنـدگی   جاو

را نبایـد در  « جـاودانگی »و « زمـان »دهـد کـه   شده است. این مورد به ما نشان مـی 

تضاد با یکدیگر تدور کنیم. مبادا ارتباط بین آن دو را از دست دهیم. از ایـن نظـر   

، 8«آورده باشید، حییات جیاودانی دارد   آنکه به پسر ایمان »گوید:  یک فرضیه مسیوی می

اکنـون شـروع شـده اسـت. ادامـۀ ایـن جـاودانگی منتهـی         یعنی جاودانگی او از هم

 9زمان به جاودانگی. تبدیلشود به پایان زمان در این جهان و  می

 خواهد که حتی در مرگ هم با ما باشد ـ خدا می2

هـم جـدا    زاکـه در مـرگ جسـمانی جسـم و روح     گویـد   کتاب مقدس به ما می

روند. مـا ممکـن اسـت از راههـای مختلـف بمیـریم و در        شوند، ولی از بین نمی می

کیه از   ]گردد می[به خاک راجع »های مختلف دفن شویم. ولی در هر حالت، جسم  مکان

   10و به خاک خواهد برگشت. ]انسان از خاک است[، زیرا که ]شده است[آن گرفته 

اکی است. مرگ تجاوز وحشتناکی به اتواد و ترسن  باید پذیرفت که مرگ واقعه

آسـاید و روح  کاملیت انسان است، ولی این تداخل موقتی است. جسم در خات مـی 

د. بنـابراین مـرگ   مانمی بدنبا ظر رستاخیز بدن و متود شدن تدر اطا  انتظار، من

 11شـود.  نقطه پایان قطعی بر اتواد انسان نیست. این اتواد در رستاخیز تجدید مـی 

اسـت. یعنـی   « یکـ »پرسـش   از تربسیار مهم« چگونه»های  مرگ پرسش به باتوجه

مهم نیست دیر یا زود بمیریم، بیمار شویم بمیریم، یـا در سـالمت کامـل بمیـریم...     

تر اینست در زمان مرگ آماده باشیم. ما باید همیشـه بـه خـود بگـوییم:      مورد مهم
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گیـری درسـت بنمـاییم،     یقت نتیجـه اگر ما از این حق« هر لوظه ممکن است بمیریم.»

 شویم. آماده برای روبروشدن با مرگ می

را پشت سـر خـود در رابطـه بـا خـدا و       چیزی ترین مورد اینست که هیچمهم

اگر تمام دعواهای تمام نشده فیدله داده شوند و  12مردم، حل نشده باقی نگذاریم.

]کوشـیده باشـیم  [  ـلح خود با جمی  خالیـق بـه    «هبه قدر قو »ده شویم و وشبخ
13 

ارتبـاط  ارتبـاط و در   ،خواه زودآنگاه ممکن است مرگ هر زمانی برسد. خواه دیر 

بیه سی مت   »نخواهد شد. براساس ارادۀ خدا، دیـر یـا زود بایـد     جاودانی ما عوض

 14.«هجرت کنی 

 ـ بازگشت عیسی مسیح3

تأکید بازگشت عیسی مسیح به روشنی در کتاب مقدس تشریح شده است. این 

به دالیل چندی  ورت گرفته است. یکی از این دالیل پاسـخ بـه کسـانی اسـت کـه      

و دلیـل دیگـر بـرانگیختن شـو       15انـد. بازگشت مسیح را انکـار و اسـتهزان نمـوده   

م آن بـی  انـد و  مسیوایی است که عالقه و شو  خود را به این مـورد از دسـت داده  

اسـاس سـخنان مسـیح اطالعـاتی از     مـا بر  16خود را از دست بدهنـد. رود ایمان  می

پیس بییدار باشیید زییرا کیه آن روز و سیاعت را       »زمان بازگشت او در اختیار نـداریم:  

کردنی باشـد. امـا وقتـی    نشاید چنین شرایطی برای ما عجیـم و بـاور   17.«دانید نمی

د، از طریـق حکمـت و فـیض خـدا متوجـه      نمسیویان عمیقاً در ایـن مـورد بیندیشـ   

دن زمان بازگشت مسیح بهتر از افشاشدن آن است، تا همیشـه  شوند مخفی مان می

بودن، خواه زود و خـواه دیـر بـازگردد،     با اوآماده باشند برای بازگشت مسیح و 

 پس از مرگشان.خواه در زمان حیات و خواه 
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خواهد خـدا   ـ هم در داوری و هم در برکات جاودانی، عیسی مسیح می4

 با ما باشد

خوانیم، آخرین داوری از یک سلسله  در کتاب مقدس میداوری آخر، آنچنانکه 

کند، بدین معنی اسـت کـه    وقتی که خداوند داوری خود را اعالم می 18داوری است.

عدالتی، خداپرستی و کفر، گفته شده  سخنان آخر در مورد نیکی و بدی، عدالت و بی

ایـرادی بـه   توانـد   ا  خواهد رسید. هیچکس نمی است. آنگاه انسان به مقدد نهایی

براین داوری نهایی منجـر  اعدالت کامل اجرا شده است. بن 19رأی این داوری بگیرد.

به ستایش و جالی خدای عادی و جاودانی خواهد شد. او داور اعـال اسـت، امـا در    

ضمن خدای تثلیث است، و خواستۀ او به عنوان خدای شکوه جاودانی اینسـت کـه   

هم نجات دهنده و هم داور اسـت،  ـورت   داور آخر به نام شخص دوم تثلیث که 

 20پذیرد.

 21«شیود.  از خان  خدا شیرو  میی  » گوید که ایـن داوری  کتاب مقدس به ما می

شاید چنین به نظر برسد که این سخن در تضاد با بسیاری از آیـات کتـاب مقـدس    

شوند. اما اگر ما بـه  داوری نمی آوردهایمان گوید کسانی که به مسیح  باشد که می

شـویم کـه    درستی تمام تعلیمات کتاب مقدس را دراین زمینه بیازماییم. متوجه مـی 

ی خدو ـ داوری  بـین ما باید متوجـه تفـاوت    22باشند. گر میدیکیتمام آنها مکمل 

فردی و داوری رسمی یـا داوری علنـی بشـویم. داوری علنـی، تاییـدی بـر داوری       

اقعی قبالً در آن زمان که ی است. از یک نظر داوری مسیویان ایماندار و وخدو 

اند و به خاطر او عادی موسوب  دهنده خود پذیرفته عیسی مسیح را به عنوان نجات

ی از سوی دادگاه آسمانی اسـت و ایـن   یاین داوری رأ  23اند، اعالم شده است. شده

مـا  دهندۀ رین اقدام نجاتشود. این آخ رأی در روز آخر و در داوری آخر تایید می

 باشد.است می «خدا با ما»یا « عمانوییل»باشد تا اثبات نماید یعیسی مسیح م
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ن خـدا  دبزرگترین و واالترین برکت جاودانی، دیدن خدا اسـت. و از جهتـی دیـ   

پسـر انسـان و پسـر ازلـی      .مان عیسی مسیحدهندهمساوی است با مشاهده نجات

اسـت.   خـدا ، بـه منزلـه دیـدن    بیرهه خدا، خدا را بر ما مکشوف ساخته است. دیدن 

ریه است که بر کوه  هیون و آنجایی که فریاد بخداوند ما عیسی مسیح در آسمان 

نجات، خدای ما را که بر اخت نشسیته  »شنود، ایستاده است:  بیعت نجات یافتگان را می

ره را است!.... برکت و ج ل و حکمت و سپا  و اکراس و قو ت و اوانائی، خدای میا را  باست و 

 24«باد، آمین.باد اا ابداال
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