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 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  1بخش 

  
  خدا

  او كيست؟
 

  
خوشحاليم .  با درود فراوان در نام خداوند ما عيسي مسيح    

م از اينكه ما را در شروع يك سلسله درسهاي جديد كه دربارة تعالي
  .كنيد اساسي كتاب مقدس است همراهي مي

در اين بخش از كتاب، تعليم خود را دربارة خدا از كتاب مقدس آغاز 
القدس، انسان،  كنيم و در قسمتهاي آينده دربارة عيسي مسيح، روح مي

 تيائالبته ما به جز.  نجات، كليسا و غيره مطالبي را به شما خواهيم گفت
  . نكات مهم را مورد بحث قرار خواهيم دادهر يك نخواهيم پرداخت اما

  
  مكاشفة عمومي

  نمايد خدا خود را در آفرينش آشكار مي
آموزند كه بشر جدا  آيات موجود در كتاب مقدس به ما مي    

پولس رسول در .  از كتاب مقدس مقداري معلومات نسبت به خدا دارد
غضب خدا از ": فرمايد  مي20 تا 18رسالة خود به روميان فصل اول آيات 

شود كه زندگي شرارت   نازل مي آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمي
كند و اين  خدا آنان را مجازات مي.  آميزشان مانع شناسايي حقيقت است

توانند بدانند، بر آنها  كار بر حق است زيرا آنچه آدميان دربارة خدا مي
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از .  ر داده استآشكار است زيرا خدا آن را در پيش چشمان ايشان قرا
زمان آفرينشِ دنيا صفات ناديدني او يعني قدرت ازلي و طبيعت الهيِ او 

شود و از اين رو  در چيزهايي كه او آفريده است به روشني مشاهده مي
 ديدن طريقآموزند كه انسان از   اين آيات به ما مي".آنها ابداً عذري ندارند

دنيايي كه .  ببرد   وجود خداوند پيتواند به اند مي چيزهايي كه آفريده شده
راستي داشته ته شده است بايستي آفرينندة با َفبا چنين دقتي طرحش ريخ

  .باشد
از زمان آفرينش دنيا صفات ناديدني او ": فرمايد ديديم كه كالم خداوند مي

يعني قدرت ازلي و طبيعت الهي او در چيزهايي كه او آفريده است به 
  ".و از اينرو آنها ابداً عذري ندارندشود  روشني مشاهده مي

  
تواند قدرت ازلي و طبيعت الهي خداوند را توسط  چون انسان مي

ايماني خود هيچ  چيزهايي كه او آفريده است مشاهده كند بنابراين براي بي
  .اي ندارد عذر و بهانه

  
  نمايد خدا خود را در درون انسان آشكار مي

.   خدا را ثابت كندكتاب مقدس هرگز سعي ندارد وجود    
  :شود كالم خدا با دو حقيقت آغاز مي

نخست اينكه خدا وجود دارد، و دوم اينكه چنين دانشي كه خدا وجود 
كنند يافت  دارد در قلب تمام كساني كه عمداً اين حقيقت را رد نمي

خدايي "گفته شده است كه، كسي تا بحال با اين اعتقاد كه .  شود مي
اند كه خدا  اي اينطور تصور كرده اگرچه عده.  ست متولد نشده ا"نيست

در كتاب جامعه فصل .  اند وجود ندارد، اما آنها با اين اعتقاد متولد نشده
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بينيم كه سليمان پادشاه بزرگ و حكيمِ قوم اسراييل اين   مي11سوم آية 
  :كلمات را دربارة خدا و انسان نوشته است

يكو ساخته است، و نيز ابديت را در هر چيز را در وقتش ن) يعني خدا(او "
دلهاي ايشان نهاده بطوري كه انسان كاري را كه خدا كرده است از ابتدا تا 

  ".انتها دريافت نتواند كرد
كند زيرا خدا اين حس  آموزد كه انسان ابديت را حس مي اين آيه به ما مي

 اما انسان حتي با داشتن چنين حسي در.  را در قلبش قرار داده است
انسان براي درك اين موضوع به .  تواند كار خدا را درك كند قلبش، نمي

پطرس .  شود دانش خاصي نيازمند است كه در كتاب مقدس يافت مي
كنيم پيشگويي نموده  رسول در مورد روزهايي كه ما در آن زندگي مي

 در مورد اين واقعيت 5 تا 3است و در رسالة دوم پطرس فصل سوم آيات 
قبل از هر ": گردد نوشته شده است سيح به اين كرة خاكي برميكه عيسي م

چيز بايد بدانيد كه در ايام آخر اشخاصي پيدا خواهند شد كه ايمان شما را 
كنند  مسخره خواهند نمود چون تحت فرمان شهوات پليد خود زندگي مي

آيد كجاست؟  از زماني كه  آن كسي كه وعده داد كه مي: و خواهند گفت
ا مردند همه چيز هنوز همان طوري است كه از زمان خلقت دنيا پدران م

كنند كه خدا در قديم تكلم  عمداً اين حقيقت را فراموش مي!  بوده است
فرمود و آسمانها و زمين آفريده شد و زمين از آب ساخته شد و وجودش 

به عبارت ديگر افرادي كه منكر خداي خالق هستند، .  "به آب بسته است
گيرند كه خدا در زمانهاي قديم آسمانها و  ن واقعيت را ناديده ميعمداً اي

كند كه در ايام آخر انكار  به عالوه پطرس رسول بيان مي.  زمين را آفريد
پس آيات .  يابد اي در ميان مردم شيوع مي خداي خالق، بطور گسترده

آموزند كه از طريق چيزهايي كه آفريده شده است  كتاب مقدس به ما مي
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توانيم به وجود خدا پي ببريم و همچنين خدا شهادتي از وجود خود را  مي
  .در درون هر كسي نهاده است

كند و  اشكال در اينجاست كه انسان بخاطر گناه، عمداً با حقيقت مبارزه مي
  .حاضر نيست آنچه را كه خدا بر او آشكار نموده است را بپذيرد

  
  مكاشفة مخصوص

  نمايد آشكار ميخدا خود را در كتاب مقدس 
خدايي كه خود را از طريقي محدود بوسيلة آفرينش نشان     

داده كيست؟  او همان كسي است كه به طريقي مخصوص خود را در 
براي نمونه عهد عتيق شامل چندين .  كتاب مقدس آشكار نموده است

توانيم به رابطة خدا  اسمِ مختلف براي خدا است كه بوسيلة اين اسامي مي
  .ان بيشتر پي ببريمبا خودم

  
  الوهيم، خداي قادر

 "الوهيم"دا او را كتاب پيدايش در اولين اشارة خود به خ    
 :ة كوتاهتر گرفته شده است از دو واژ، الوهيم عبريواژة  .ناميده است

الم نمودن يا  اعاي به معن ديگريادر، قوي، برجسته و قايبه معنيكي 
هاي  است كه بوسيلة كالم و وعدهالوهيم خداي قادري .  سوگند خوردن

  .خود كه به پيمانها معروفند خود را به مخلوقاتش بسته است
او نه فقط خالق .  الوهيم خداي عهد نگهدارنده، خداي خالق نيز هست

اند بلكه او  اجسام مادي است كه در فصل اولِ كتاب پيدايش ذكر گرديده
  .خدايي است كه فرشتگان را نيز خلق نموده است
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آموزيم كه خدا خالقِ مقتدرِ حيات مادي و  بنابراين از واژة الوهيم مي
روحاني است و او بخاطر نفع مخلوقاتش توسط پيمانهايش خود را به 

  .آنان بسته است
  

  ال اليان، خداي تعالي
ال "سازد  نام ديگري كه خدا بوسيلة آن خود را آشكار مي    
  . است"اليان

بينيم كه ابراهيم   مي20 تا 18ردهم، آيات در كتاب پيدايش فصل چها
.  يابد بوسيلة ملكيصدق كه كاهن ال اليان يعني خدا تعالي است بركت مي

و مَلكيصدق پادشاه ساليم نان و شراب را بيرون ": فرمايد كالم خدا مي
و او را مبارك خوانده گفت مبارك باد .  آورد و او كاهنِ خداي تعالي بود

ز جانب خداي تعالي كه مالك آسمان و زمين و متبارك باد خداي اَبرام ا
  ".تعالي كه دشمنانت را به دستت تسليم كرد و او را از هر چيز ده يك داد

به عبارت .  دهد كه خدا مالك آسمان و زمين است نام ال اليان نشان مي
اليي ديگر الوهيم كه در ابتدا آسمانها و زمين را آفريد، همان خداي تعا

  .باشد است كه مالك محقِِّ آنچه آفريده مي
اين عبارت اين است كه خدا قادر است تمام  معاني ما برايامروزه 

 احتياجات مادي و روحاني ما را فراهم كند چون او تمام خلقت را تحت
  .فرمان خود دارد

  
  )صاحب يا مالك(آدوناي، 

را به ما  نام ديگري است كه خدا بوسيلة آن خود "آدوناي"    
اين نام حدوداً سيصد مرتبه در عهد عتيق به چشم .  دهد نشان مي
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دهد  باشد و نشان مي واژة آدوناي به معني مالك يا صاحب مي.  خورد مي
كه خدا مالك هر انساني است، به همين دليل ما مديون هستيم كه كامالً از 

آدوناي فرم قابل توجه است كه هر دو واژة الوهيم و .  او اطاعت كنيم
البته در عهد عتيق واژة آدوناي اغلب به شكل مفرد و براي .  جمع دارند

  .اشاره به انسانها بكار برده شده است
 واژة آدوناي به شكل مفرد براي 1اما يكبار نيز در مزمور صدو دهم، آية 

يهوه به خداوند من ": فرمايد كالم خدا مي.  اشاره به خدا بكار رفته است
 به "به دست راست من بنشين، تا دشمنانت را پاي انداز تو سازمگفت 

يهوه به آدوناي من گفت به دست راست من بنشين، تا ": عبارت ديگر
آيد كه واژة  ي پيش ميسؤال در اينجا ".انداز تو سازم دشمنانت را پاي

.  آدوناي در آية ذكر شده به كداميك از سه شخصيت الوهيت اشاره دارد
فهميم كه واژة   مي45 تا 41 انجيل متي فصل بيست و دوم، آيات با مطالعة

كالم .   به شخص عيسي مسيح اشاره دارد1آدوناي مزمور صد و دهم آية 
عيسي از آن فريسياني كه اطراف او ايستاده بودند "فرمايد كه  خدا مي
عقيدة شما دربارة مسيح چيست؟  او فرزند كيست؟  آنها جواب : پرسيد
عيسي از آنها پرسيد پس چطور است كه داود .   فرزند داود استاو: دادند

خداوند : گويد خواند؟  زيرا داود مي با الهام از جانب خدا او را خداوند مي
ان تو را زير نبر دست راست من بنشين تا دشم: به خداوند من گفت
تواند فرزند داود باشد در صورتي كه  او چطور مي.  پاهاي تو قرار دهم

متي فصل بيست و دوم، آيات  انجيل ("خواند؟  او را خداوند مي داودخود
41-45(  

كند آدوناي را به  القدس دربارة مسيح صحبت مي داود وقتي با الهام از روح
برد در حالي كه همانطور كه گفتيم آدوناي فرم جمع  شكل مفرد بكار مي
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ز طريق در درس بعد مبحث خود را دربارة اين موضوع كه خدا ا. دارد
  .شكار كرده است ادامه خواهيم دادنامهاي خود خويشتن را بر ما آ

ما در اين درس متوجه شديم كه خدا آفرينندة همه چيز است و ما از هر 
بندد و پيمان را  او خدايي است كه پيمان مي.  لحاظ به او مديون هستيم

ر است تمام او بهترين را براي من و شما در نظر دارد و قاد.  دارد نگاه مي
خواهيم به شما عزيزان  قبل از هر چيز مي.  احتياجات ما را فراهم كند

خوانندة اين كتاب پيشنهاد كنيم كه صادقانه از خدا بخواهيد كه خودش را 
آنطور كه هست بر شما آشكار كند حتي اگر شما به وجود خداوند اعتقاد 

ش را بر شما آشكار نداشته باشيد چنانچه از ته دل از او بخواهيد كه خود
او آنقدر به شما عالقمند بوده است .  نمايد او اينكار را برايتان خواهد كرد

اش عيسي مسيح را به اين جهان فرستاده تا از طريق مرگ،  كه پسر يگانه
 قدر در فكر شما  او كه اين.  بر روي صليب جريمة گناهان شما را بپردازد

  .ينآم.   شما آشكار نمايدودش را بربوده بطور قطع مايل است خ
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  2بخش 

  
  خدا

  كند او خود را آشكار مي
  
  

در درس .  با درودهاي مجدد در نام خداوند ما عيسي مسيح    
قبل يك سلسله دروس جديدي را كه دربارة تعاليم اساسي كتاب مقدسي 

مقصود از اين دروس تعليم حقايق اساسيِ كتاب .  است را آغاز نموديم
  .مقدس است

 اين درسها را شروع كرديم و مشاهده " او كيست-خدا " عنوان ما با
نموديم كه خدا با بكار بردن اسامي مختلف خود را به ما آشكار و 

هر يك از اين اسامي به نوعي شخصيت خدا را .  توصيف نموده است
نامهاي خدا، او را بعنوان خالق همه چيز توصيف .  كند براي ما بيان مي

خدا همچنين .  ن او مالك همه چيز در آسمان و زمين استكنند، بنابراي مي
بعنوان كسي كه سازنده و نگهدارندة عهدهاست به ما معرف شده است، او 

  .باشد خدايي است كه ما را دوست دارد و به سالمتي ما عالقمند مي
اكنون ما از طريق نام يهوه كه يكي ديگر از اسامي خدا است با او آشنايي 

  .كنيم ميبيشتري پيدا 
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  اسامي يهوه خدا
   من هستم–اسم يهوه 

وجود " يا "بودن"كلمة يهوه از يك كلمة عبري به معني     
  . گرفته شده است"داشتن

وقتي كه خدا موسي را براي رهبري قوم اسرائيل جهت خروج از مصر 
موسي اين .  خواند، او از خدا درخواست كرد كه نام خود را آشكار سازد

را كرد تا بتواند به قوم اسرائيل بگويد كه چه كسي او را درخواست 
خدا به موسي گفت هستم "در پاسخ به درخواست او .  فرستاده است

 مرا نزد "يعني هستم"آنكه هستم، و گفت به بني اسرائيل چنين بگو اَهيه 
  ).14كتاب خروج فصل سوم، آية .  ("شما فرستاد

كه خدا براي بودنش به هيچكس و دهد   نشان مي"هستم آنكه هستم"اسم 
  .هيچ چيزي احتياج ندارد

هيچ چيز قبل از او بوجود نيامده و هيچ چيز مسبب بوجود آمدن او نبوده 
او خدايي است كه با قوم .  بطور ساده، او هست چونكه او هست.  است

اش بعنوان نجات  خدا در رابطه.  خود وارد عهد نجات گرديده است
ا بكار بردن حداقل هشت نام مختلف كه از تركيب كلمة دهنده و رهاننده ب

هر .  اي ديگر ساخته شده خود را به ما آشكار نموده است يهوه و كلمه
يك از اين اسامي نكتة خاص و متفاوتي را دربارة نجات و رهايي به ما 

 .دهند نشان مي
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   خداوند فراهم خواهد نمود–يهوه يايرِه 
خداوند "نوان يهوه يايره كه به معني اول، خدا خود را بع    

توانيد در آية  اين مطلب را مي.   به ابراهيم آشكار كرد"فراهم خواهد نمود
  . از فصل بيست و دوم كتاب پيدايش مالحظه كنيد14

شما ممكن است بخاطر داشته باشيد كه خدا به جهت آزمايش كردن ايمان 
را كه از سارِه براي او بدنيا ابراهيم، به او فرمود كه اسحق يگانه فرزندي 

كتاب .  آمده بود را با خود بردارد و او را بر روي مذبحي قرباني كند
ابراهيم خاطر جمع بود كه خدا قادر است اسحق را "فرمايد كه  مقدس مي

  )9عبرانيان فصل يازدهم، آية . ("حتي بعد از مرگ زنده كند
 اسحق را برداشته به كوه بنابراين او فرمان خدا را اطاعت كرد و فرزندش

ابراهيم اسحق را بست و بر مذبح .  موريا رفت و مذبحي در آنجا بنا كرد
خواست با كارد پسرش اسحق را قرباني كند،  گذاشت و در حالي كه مي

سپس .  فرشتة خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زد و او را متوقف كرد
رفتار شده بود را براي خداوند قوچي را كه در بيشه به شاخهاي خود گ

اين ماجرا در فصل بيست و دوم كتاب پيدايش .  (قرباني فراهم نمود
  )شود يافت مي

بينيم كه خدا خود را بعنوان خدايي كه قرباني مورد لزوم را فراهم  مي
 29در انجيل يوحنا فصل اول آية .  كند به ابراهيم آشكار كرد مي
ه عيسي را ديد كه بطرف او وقتي يحياي تعميد دهند"خوانيم كه  مي
نگاه كنيد اين است آن برة خدا كه گناه جهان را ": آيد، گفت مي
 خدايي كه بر روي كوه موريا قرباني را فراهم كرد تا بجاي ".دارد برمي

اسحق پسر ابراهيم ذبح بشود، حدود دو هزار سال بعد، مسيح را فرستاد 
از اين .  هكار ذبح بشوداي بجاي بشر گنا تا بر روي همان كوه مثل بره
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آموزيم كه خدا قدم اول را براي رهايي ما از گناه برداشته چون او  مي
  .قرباني را براي گناهان ما فراهم نموده است

  
  دهندة تو هستم  من يهوه شفا–يهوه رافا 

دومين طريقي كه خدا خود را به ما آشكار نموده است     
دهندة  من يهوه شفا"ه به معني باشد ك  مي"يهوه رافا"بوسيلة نام مركب 

بينيم كه خدا به   مي26در كتاب خروج فصل پانزدهم، آية .  "تو هستم
دهد كه اگر او را بشنوند و آنچه را كه در نظر او  اسرائيل وعده مي بني

. شوند راست است بجا بيارند به هيچ يك از بيماريهاي مصريان مبتال نمي
  .كند فاي جسماني صحبت ميدر اين آيه خدا اصوالً راجع به ش

 خواند زيرا او شفا در مزمور صد و سوم، داود، خداوند را متبارك مي
اي جان من خداوند را متبارك ".  دهندة كساني است كه به او توكل دارند

اي .  بخوان، و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارك خواند
.  انهاي او را فراموش مكنجان من خداوند را متبارك بخوان و جميع احس

مزمور  (".بخشد آمرزد و همة مرضهاي تو را شفا مي كه تمام گناهت را مي
  )3-1صد و سوم، آيات 

بينيم كه خدا بطور فعال هم از لحاظ روحاني  در سرتاسر كتاب مقدس مي
عيسي مسيح بارها و بارها در .  بخشد و هم از لحاظ جسماني شفا مي

مان اشخاص، و همچنين براي اينكه ثابت كند كه واكنش خود نسبت به اي
.  بخشد هاي عهد عتيق دربارة او بوده است، بيماران را شفا مي پيشگويي

به لطف خدا اين روزها در اثر پيشرفت علم براي بسياري از بيماريها 
آيد كه پزشكان بيماري را  بهرحال مواقعي پيش مي.  عالجي وجود دارد
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دهندة ماست    اما خدا كه حكيم بزرگ ما و شفا.دهند ناعالج تشخيص مي
  .قادر است هر نوع بيماري از جمله بيماريهاي ناعالج را شفا بدهد

  
   خداوند پرچم نبرد من است–يهوه نسي 

سومين طريقي كه خدا خود را به ما آشكار كرده است     
اين نام مركب يهوه در كتاب خروج .  باشد  مي" يهوه نسي"بوسيلة نام 

  .شود  يافت مي15صل هفدهم، آية ف
آن زمانها در جنگ پرچم نبرد اهميت بسياري داشت چونكه سربازان دور 

افتاد، شخص ديگري بايد  اگر پرچم مي.  شدند آن با هم متحد مي
داشت تا سربازاني كه  داشت و آن را باال نگه مي بالفاصله آن را بر مي

خداوند پرچم من است .  دورش با هم متحد شده بودند پراكنده نشوند
اين حقيقت ترس را .  يعني خداوند مدافع، رهاننده و پيروزي من است

  .دهد چون يقيناً پيروزي از آن خدا است فراري مي
  

  كند  خداوند كسي است كه تقديس مي–يهوه مخادش 
دا خود را به ما آشكار اين چهارمين طريقي است كه خ    

  .نده استاو خداوند تقديس كن.  نموده است
شود كه يعني   نام يهوه مخادش ديده مي8در كتاب الويان فصل بيستم، آية 

  .كند خداوند تقديس مي
.  تقديس به معني جدا نمودن براي خدا، يا مقدس و پاك ساختن است

تقديسي كه در .  شنويم دربارة زندگي عميق مسيحي و تقديس زياد مي
خداست كه ما را براي .  د استاينجا نشان داده شده است كار خود خداون

كند تا روش زندگيمان مورد پسند  سازد و ما را كمك مي خودش جدا مي
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اين چيزي نيست كه ما آن را .  كند خداست كه ما را پاك مي.  او باشد
براي خود انجام بدهيم، بلكه چيزي است كه خدا قبالً آن را براي ما انجام 

اري و همكاري با خدا وارد آن داده است و ما فقط بايستي با شكرگذ
  .بشويم

  
   خداوند صلح است يا خداوند آرامش است–يهوه شالوم 

پنجمين طريقي كه خدا خود را آشكار ساخته است بوسيلة     
.  يهوه شالوم يعني خداوند صلح يا آرامش است.  باشد نام يهوه شالوم مي

  .شود  مي ديده24اين نام مركب يهوه در كتاب داوران فصل ششم، آية 
اول صلح .  كند خدا به دو صورت صلح يا آرامش را به بشر پيشنهاد مي

وقتي .  با خود را از طريق قرباني كه خودش براي ما فراهم نموده است
مند  پذيريم از صلح با خدا بهره آنچه را كه مسيح بخاطر ما انجام داده مي

 به آن محتاجيم ولي جنبة ديگري از صلح نيز وجود دارد كه ما.  شويم مي
خدا بر همه  چيز تسلط كامل دارد، .  و آن آرامش فكر، قلب و جان است

تواند او را تغيير  تواند او را غافلگير كند و هيچ چيز نمي هيچ چيز نمي
كنيم  وقتي به او اعتماد مي.  بنابراين خدا در خود آرامش كامل دارد.  بدهد

  .ذاردگ او همان نوع آرامش را در اختيار ما مي
  

   خداوند شبان من است–راه يهوه 
اين ششمين طريقي است كه خدا خود را آشكار نموده     
 از مزمور 1كند، آية  چون خدا آرامش خود را به ما پيشنهاد مي.  است

در اين آيه خداوند .  شود گر مي تري جلوه بيست و سوم با معني عميق
ي را كه دوستش خدا كسان.  بصورت شبان يا چوپان معرفي شده است
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ما .  خواند كنند گوسفندان مرتع خود مي دارند و او را خدمت مي
شبان نيكو عيسي مسيح است .  اران به مسيح گوسفندانِ خدا هستيمد ايمان

.  خواند كند و هر يك از گوسفندان را بنام مي كه گلة خودش را رهبري مي
  .شناسد يايم شخصاً م خدا من و شما را كه به مسيح ايمان آورده

  
   خداوند عدالت ماست–يهوه صدقينو 

اين هفتمين طريقي است كه خدا خود را به ما آشكار كرده     
 با نام يهوه صدقينو 6در كتاب ارمياء نبي فصل بيست و سوم، آية .  است

وقتي عيسي مسيح بر .  كنيم كه يعني خداوند عدالت ماست برخورد مي
قط جريمة گناهان ما را پرداخت روي صليب خون ريخت و مرد، او نه ف

 هيچ وجهما به .  بلكه طريق عادل محسوب شدن ما را فراهم كرد
توانستيم بوسيلة تالش و كوشش خودمان عدالت خدا را كسب كنيم  نمي

ايم، عدالت او به  اما چون به مسيح ايمان آورده.  و عادل محسوب بشويم
 كه اقامتگاه جاوداني به همين علت براي آسمان.  حساب ما گذاشته شده

  .ايم عادالن است شايستگي يافته
  

خداوند آنجاست– هيهوه َشم   
كنيم  هشتمين و آخرين نام خداوند كه در اين درس ذكر مي    

  .يهوه شمه است
بينيم كه خدا با نام   مي35در كتاب حزقيال نبي فصل چهل و هشتم، آية 
ه شمه يعني خداوند يهو.  يهوه شمه خود را به ما آشكار نموده است

بايد بدانيم كه خداوند با ماست .  آنجاست، يا خداوندي كه حاضر است
عيسي مسيح در .  كنيم حتي در مواقعي كه ما حضورش را حس نمي
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بدانيد كه من هر ....  ": فرمايد  مي20انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية 
در هر موقعيت ما در هر زمان و .  "روزه تا انقضاي عالم با شما هستم

او .  توانيم از حضور عيسي مسيح در زندگيمان اطمينان داشته باشيم مي
براي اطمينان يافتن از حضور خدا در .  هميشه با ماست تا ما را كمك كند

زندگيمان نبايد روي احساساتمان حساب كنيم، بلكه بايد روي كالم خدا 
اران به د ايماني در زندگ حساب كنيم كه بر اساس آن خدا بطور دائمي 

  .مسيح حضور دارد
او خالق است، .  فهميم كه او كيست با بررسي اسامي مختلف خداوند مي

او عهد نموده كه احتياجات .  او در قدرت و عظمت قادر مطلق است
دانيم نجات و رهايي بزرگترين  مخلوقاتش را فراهم كند و همانطور كه مي

بينيم كه خدا رهايي  مركب يهوه ميبا مطالعة اسامي .  احتياج انسان است
او براي متعلقان خود رهايي از گناه و رهايي .  انسان را فراهم نموده است

كند و مدافع  او قوم خود را تقديس مي.  از بيماري را فراهم نموده است
.  او آرامش ما، شبان ما و عدالت ماست، و او هميشه با ماست.  آنهاست

ة طبيعت خدا آنطور كه در كتاب مقدس بيان  بعدي مطالبي درباربخش در
  .شده است را با شما در ميان خواهيم گذاشت
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  3بخش 

  
  خدا
  تثليث

  
  

در درس گذشته دربارة اسامي مركب خدا كه در عهد عتيق     
اند صحبت كرديم و گفتيم كه او خود را از طريق اين اسامي بر  ذكر شده

بعنوان خالق معرفي شده، در آنجا خدا نه فقط .  ما آشكار نموده است
  .اي است كه انسان بدان احتياج دارد بلكه او نجات دهنده و رهاننده

ما .  در اين فصل، موضوع بحث ما دربارة طبيعت و شخصيت خدا است
بر اساس كتاب مقدس طبيعت سه در يك يا طبيعت تثليثي خدا را مورد 

ثليثي اين است كه منظور از طبيعت سه در يك يا ت.  دهيم بررسي قرار مي
القدس تشكيل شده  خداي واحد از سه شخص، يعني پدر، و پسر، و روح

القدس  بعبارت ديگر خداي يكتا شامل پدر، و پسر، و روح.  است
  .باشد مي
  

  طبيعت خدا
 در فصل "خدا روح است"بر اساس فرمايش عيسي مسيح     

اينكه كجا و بينيم كه عيسي با زن سامري دربارة  چهارم انجيل يوحنا مي
عيسي به آن زن سامري .  كند چگونه بايستي خدا را پرستيد صحبت مي

آيد و اين زمان هم اكنون شروع شده است كه  اما زماني مي": فرمود
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پرستندگان حقيقي، پدر را با روح و راستي عبادت خواهند كرد، زيرا پدر 
را خدا روح است و هر كه وي .  باشد طالب اينگونه پرستندگان مي

انجيل يوحنا فصل چهارم،  (".پرستد بايد با روح و راستي عبادت نمايد مي
  )24-23آيات 

  
  خدا سرچشمة حيات است

خدا نه فقط روح است، بلكه او زنده و داراي شخصيت     
  .است

اما يهوه خداي حق ": خوانيم  مي10در كتاب ارمياء نبي فصل دهم، آية 
يعني " و پادشاه سرمدي "يعني خداي زنده"است، و او خداي حي 

 11-8و در كتاب مكاشفه فصل چهارم، آيات .  باشد  مي"پادشاه جاوداني
بينيم كه در آسمان، مخلوقات او را بعنوان خدايي كه تا به ابد زنده  مي

  .كنند پرستند و تجليل و تكريم و تمجيد مي است مي
منشا و .  بخشد آري خدا زنده است و او كسي است كه زندگي مي

پولس رسول در رسالة اول .  سرچشمة زندگي در وجود خداوند است
در برابر خدايي ": فرمايد  چنين مي13خود به تيموتاوس فصل ششم، آية 

 در واقع تمام موجودات در آسمانها و "بخشد كه به همه چيز هستي مي
  .زمين حيات خود را مديون خدا هستند

  
  خدا، خداي متعال

ه و جاوداني، و روحي است كه خدا نه فقط خدايي زند    
در كتاب اشعياء نبي .  بخشد بلكه او يگانه خداي متعال است حيات مي

من اول هستم و من آخر " نوشته شده است 6فصل چهل و چهارم، آية 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

بينيم كه پولس  در عهد جديد مي.  "هستم و غير از من خدايي نيست
سالة اول به قرنتيان رسول بيان متشابهي دربارة خداوند دارد، زيرا در ر

پس دربارة خوراكهايي كه به بتها " نوشته شده است 4فصل هشتم، آية 
دانيم كه بت واقعيت ندارد و خداي ديگري جز  تقديم شده است، ما مي

 پس هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد تاييد شده ".خداي يكتا نيست
  .است كه خداوند يكتاست

  
  خدا، سه در يك

كند كه خدا  ين حقيقت را به روشني بيان ميكتاب مقدس ا    
با وجود اينكه خدايي يكتاست خود را در سه شخص آشكار نموده است 

البته كلمة تثليث در كتاب مقدس .  خوانند كه مسيحيان اين را تثليث مي
.  كند وجود ندارد، ولي اين كلمه طبيعت خدا را آنطور كه هست تشريح مي

تثليث .  كند قضي ندارد و به تعداد اشاره نميتثليث با وحدانيت خدا تنا
توصيف كنندة خدايي است كه در عين حالي كه يكتاست از سه شخص 

كنند تا مفهوم  مثالهايي وجود دارند كه ما را كمك مي.  تشكيل شده است
توانند اتحاد سه گانة اشخاص  تثليث را درك كنيم، هر چند اين مثالها نمي

ضيح بدهند، چون در اين دنيا چيزي كه عيناً مثل الوهيت را بطور كامل تو
  .طبيعت خدا باشد وجود ندارد

خوانيم كه دوازده مرد به  در عهد عتيق در كتاب اعداد فصل سيزدهم مي
جهت جاسوسي به زمين كنعان فرستاده شدند و با خوشة بزرگي از انگور 

ز طريق هاي انگورِ زيادي است ولي ا در يك خوشة انگور حبه.  برگشتند
  .شود ها مهيا مي يك ساقه حيات براي همة حبه
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تواند به سه حالت بخار، مايع و يخ وجود داشته  از لحاظ علمي آب مي
هر كتابي شامل .  اند دانيم كه هر سه از يك چيز ساخته شده باشد اما مي

.  دهند طول و عرض و ارتفاع است، ولي اين سه يك كتاب را تشكيل مي
تواند طبيعت خدا و رابطة بين اشخاص  هيچ مثالي نميبا وجود اينها، 

تعليم كتاب مقدس در مورد تثليث را .  الوهيت را به درستي توصيف كند
توان به اين صورت بيان كرد كه فقط يك خدا وجود دارد و اين خدا  مي

هر .  باشد القدس مي شامل سه شخص مشخص يعني پدر و پسر و روح
است و با دو شخص ديگر با هماهنگي يك از اين سه شخص خودش خد

ضمناً اشخاص الوهيت در قدرت و جالل و ابديت .  كامل در ارتباط است
  .باشند و در ماهيت يا ذات با هم همانند هستند با هم برابر مي

  
  تثليث در عهد عتيق

حاال نظري اجمالي به قسمت عهد عتيق از كتاب مقدس     
  .كنيم ر مورد طبيعت خدا بررسي ميافكنيم و مختصراً تعاليم آن را د مي

در عهد عتيق كلمات الوهيم و آدوناي كه اسامي خداوند هستند هر دو در 
بعالوه بعضي از كلمات كه براي اشاره به .  زبان عبري فرم جمع دارند

  .اند از نظر دستوري حالت جمع دارند خدا بكار برده شده
: و خدا گفت"ت كه  نوشته شده اس26در كتاب پيدايش فصل اول، آية 

 27و سپس در آية .  "بسازيم ما و موافق شبيه ماآدم را بصورت 
پس خدا آدم را بصورت خود آفريد، او را بصورت خدا آفريد ": فرمايد مي

  ."ايشان را از نر و ماده آفريد
آدم را بصورت ما و موافق شبيه ": گويند، زماني كه خدا فرمود اي مي عده

بايد به دو نكته توجه داشته !  كرد شتگان صحبت مي او با فر"ما بسازيم
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باشيم، نكتة اول اينكه در اين قسمت از كتاب مقدس چيزي دربارة 
فرشتگان گفته نشده است، و نكتة دوم اينكه فرشتگان كه خود بوسيلة 

پس .  توانند در آفرينش آدم نقشي داشته باشند اند نمي خدا خلق شده
ورت ما و موافق ما بسازيم، كلمة ما به پدر، و آدم را بص: وقتي خدا فرمود
زيرا در آية بعدي نوشته شده است كه .  القدس اشاره دارد پسر، و روح

بعالوه گفته نشده است كه خدا .  "خدا آدم را به صورت خود آفريد"
  .فرشتگان را مثل انسان به شباهت خود آفريد

توان  كنند مي اره ميدارند و به خدا اشجهت مطالعة كلماتي كه فرم جمع 
؛ 22به قسمتهاي ديگر عهد عتيق از قبيل كتاب پيدايش فصل سوم، آية 

 8؛ و كتاب اشعياء نبي فصل ششم، آية 7كتاب پيدايش فصل يازدهم، آية 
  .مراجعه كرد

  
  خداوند مجروح شده

 پيشگويي 10در كتاب زكرياي نبي فصل دوازدهم، آية     
در اين .  كند ن دوبارة مسيح اشاره ميبسيار جالبي وجود دارد كه به آمد

و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشليم روح فيض و ": فرمايد آيه خدا مي
  "...اند خواهند نگريست  َتَضرعات را خواهم ريخت و بر من كه نيزه زده

و بر خاندان داود "فرمايد  بينيم كه گوينده يعني خدا ابتدا مي در اين آيه مي
و سپس .  "رشليم روحِ فيض و تضرعات را خواهم ريختو بر ساكنان او

  ."اند خواهند نگريست و بر من كه نيزه زده"فرمايد  مي
اين آيه كه در عهد عتيق نوشته شده است براي ما كه در عهد جديد 

كند كه خدا به شكل انسان در  كنيم اين واقعيت را تشريح مي زندگي مي
  .در آينده مجدداً به جهان خواهد آمدميان ما ساكن شد و نيزه خورد، و او 
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خداوند "عزيزان در اين درس مشاهده كرديم كه بر اساس كتاب مقدس 
تنها يك خدا در .   است"خدا متعال" و "خدا سرچشمة حيات"، "روح

آسمانها و زمين وجود دارد، و اين خداي يكتا در سه شخص يعني پدر و 
  .القدس خود را آشكار نموده است پسر و روح

عيسي مسيح كه يكي از اشخاص الوهيت است آسمان را ترك نمود و به 
شكل انسان در اين جهان زندگي كرد كه از طريق مرگ خود جريمة 

پس آن كسي كه بر صليب ميخكوب شد و نيزه .  گناهان ما را بپردازد
اگر شما هم در قلب .  خورد خداوند بود كه در جسم انساني شده بود

ند و كاري كه او براي نجات شما انجام داده است خود به مسيح خداو
.  يابيد شود و زندگي جاويد مي ايمان بياوريد تمام گناهانتان آمرزيده مي

توانيد براي ورود به آسمان شايسته بشويد  تنها در اين صورت است كه مي
آيا بهتر نيست .  و اطمينان پيدا كنيد كه تا ابد با خدا زندگي خواهيد كرد

  ن اآلن در قلب خود به مسيح اعتماد كنيد؟كه همي
  .خداوند بركتتان بدهد
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  4بخش 

  
  خدا

  او چه شباهتي دارد؟
  
  

تواند از طريق تحقيق يا  انسان جدا از كتاب مقدس نمي    
چون كتاب مقدس تنها منبعي .  استدالل خداوند را به درستي بشناسد

دهد، و براي  است كه اطالعات صد در صد صحيح دربارة خدا را ارائه مي
كتاب مقدس دربارة خداي حقيقي .  شناخت خدا بايد به آن مراجعه كرد

دهد كه در هيچ كجاي ديگر چنين اطالعاتي يافت  اطالعاتي ارائه مي
در فصل گذشته گفتيم كه بر اساس كتاب مقدس خدا يكتا و .  شود نمي

القدس  در عين حال شامل سه شخص مشخص يعني پدر و پسر و روح
  هر يك از اين سه شخص خودش خداست و با دو شخص ديگر .است

گذشته موضوع تثليث  بخشضمناً در .  با هماهنگي كامل در ارتباط است
  .را با در نظر گرفتن قسمت عهد عتيق از كتاب مقدس بررسي كرديم

  
  تثليث در عهد جديد

بينيم كه بر اساس تعاليم عهد جديد نيز خدا  در اين درس مي    
  .باشد القدس مي ال كه يكتاست شامل پدر و پسر و روحدر عين ح
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  تثليث در اناجيل
خوانيم كه جبراييل   مي35در انجيل لوقا فصل اول، آية     

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال  روح": فرشته به مريم گفت
بر تو سايه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا ناميده 

  ".دخواهد ش
القدس بر مريم آمد و قدرت خداي متعال  بايد توجه داشته باشيم كه روح

بعداً وقتي كه عيسي .  بر او سايه افكند و آن نوزاد مقدس پسر خدا بود
 آسمان گشوده 22-21تعميد گرفت بر اساس انجيل لوقا فصل سوم، آيات 

القدس بصورت كبوتري بر او نازل شد و صدايي از آسمان  شد و روح
  ".تو پسر عزيز من هستي، از تو خوشنودم": آمد

شود چون پدر از  در رويداد تعميد عيسي واقعيت تثليث بخوبي ديده مي
القدس بصورت كبوتري بر  دهد و روح آسمان دربارة پسر شهادت مي

در انجيل يوحنا نوشته شده است كه خداي پدر و .  شود عيسي نازل مي
در انجيل يوحنا فصل !  باشند ميخداي پسر يك هستند و در يكديگر 

 در ".من و پدر يك هستيم": خوانيم كه عيسي فرمود  مي30دهم، آية 
اينجا منظور از يك بودن پدر و پسر اين است كه اين دو در ماهيت و 

  .ذات يك هستند
خوانيم كه عيسي به يكي   مي10-9در انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات 

ام  يپس، در اين مدت طوالني، من با شما بودهاي فيل": از شاگردانش فرمود
پس چگونه .  اي؟  هر كه مرا ديد پدر را ديده است و تو هنوز مرا نشناخته

گويي پدر را به ما نشان بده؟  آيا باور نميكني كه من در پدر هستم و  مي
آن پدري .  گويم از خودم نيست سخناني كه به شما مي.  پدر در من است
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بينيم  در اينجا مي.  "دهد است همة اين كارها را انجام ميكه در من ساكن 
  .باشند كه پدر و پسر در يكديگر مي

  
  تثليث در اعمال رسوالن

 بطور واضح 4-3در كتاب اعمال رسوالن فصل پنجم، آيات     
در صحبت پطرس با حنانيا .  القدس خداوند است بينيم كه روح مي
ت و خدا به ما معرفي شده القدس بعنوان يكي از اشخاص الوهي روح
اي حنانيا، چرا اينطور ": بر اساس كالم خدا پطرس به حنانيا گفت.  است

القدس دروغ بگويي و  تسليم شيطان شدي تا او تو را وادار كند به روح
مقداري از پول زمينت را نگاهداري؟  آيا وقتي آن را داشتي مال خودت 

 اختيار خودت نبود؟  چطور شد نبود؟  آيا وقتي آن را فروختي باز هم در
  .اي كه فكر چنين كاري را كردي؟  تو نه به انسان بلكه به خدا دروغ گفته

  
  تثليث در رساالت

.  هاي زيادي به تثليث وجود دارد البته در رساالت نيز اشاره    
بعنوان مثال دعاي پولس رسول در رسالة دوم به قرنتيان فصل سيزدهم، 

فيض عيسي مسيح خداوند، محبت خدا و .  يريمگ  را در نظر مي14آية 
  .القدس با همة شما باد آمين رفاقت روح

ما .  اند القدس هر سه در يك آيه ذكر شده بينيم كه پدر و پسر و روح مي
اران به مسيح بايد بدانيم كه در نجات ما هر سه شخص الوهيت د ايمان

: يسي فرموددر مورد فعاليت خداي پدر ع.  اند دست اندر كار بوده
تواند نزد من بيايد مگر اينكه پدري كه مرا فرستاد او را به  هيچكس نمي"

  )44انجيل يوحنا فصل ششم، آية  ("طرف من جذب نمايد 
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هيچكس جز بوسيلة من نزد ": در مورد فعاليت خداي پسر، عيسي فرمود
و باالخره در مورد ).  6انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية  ("آيد پدر نمي

القدس، در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل دوازدهم،  عاليت خداي روحف
تواند عيسي را خداوند بداند مگر بوسيلة  كسي نمي"خوانيم   مي3آية 
  ."القدس روح

القدس همچنين در انتخاب قوم خدا و قادر ساختن آنها  پدر و پسر و روح
اران به د ايمانباز ما .  باشند جهت يك زندگي خداپسندانه در فعاليت مي

مسيح بايد بدانيم كه خداي پدر ما را انتخاب كرده، عيسي مسيح ما را 
  .القدس ما را تقديس كرده است محبت نموده و روح

رسالة پولس رسول به (توانند تا تمامي پري خدا پر بشوند  مسيحيان مي
رسالة (به اندازة قامت پري مسيح برسند ).  19افسسيان فصل سوم، آية 

القدس  و باالخره از روح) 13 رسول به افسسيان فصل چهارم، آية پولس
خداوند ).  18رسالة پولس رسول به افسسيان فصل پنجم، آية (پر بشوند 

القدس تشكيل شده است  خداي قادر مطلق كه از پدر و پسر و روح
  .موضوع ايمان ماست

ثليث هر چند انسان نتواند كه موضوع تثليث را بخوبي درك كند، ولي ت
از آنجايي كه .  دهد واقعيت دارد و كتاب مقدس به روشني آن را تعليم مي

تثليث واقعيتي مافوق تجارب انساني است بايد با ايمان آن را بپذيريم و از 
  .القدس بخواهيم كه ما را در درك بهتر تثليث كمك كند روح
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  صفات طبيعي خدا
اوداني و تغيير خدا داناي مطلق، قادر مطلق، حاضر مطلق، ج    

رويم و به بعضي از صفات  حاال در بررسي خود جلوتر مي.  ناپذير است
  .افكنيم خدا نظر مي

دهد كه  در مورد صفات طبيعي خدا، نخست اينكه كتاب مقدس تعليم مي
در واقع هيچ چيز .  داند خدا داناي مطلق است يعني او همه چيز را مي

در كتاب امثال .  خبر باشد از آن بيدربارة من و شما وجود ندارد كه خدا 
راههاي انسان در " نوشته شده است كه 21سليمان نبي فصل پنجم، آية 

  ."سنجد مقابل چشمان خداوند است، و تمامي طريقهاي وي را مي
چشمان "خوانيم   مي3و باز در كتاب امثال سليمان نبي فصل پانزدهم، آية 

همچنين در كتاب .  "نگرد ان ميخداوند در همه جا است، و بر بدان و نيك
 نوشته شده است 13عهد جديد، در رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية 

همه چيز در برابر .  در آفرينش چيزي نيست كه از خدا پوشيده بماند"كه 
چشمان او برهنه و رو باز است و همة ما بايد حساب خود را به او پس 

ار و اعمال مخلوقات خود باخبر   بلي خدا از تمام گفتار، افك".بدهيم
  .است

در .  باشد دوم اينكه، خدا قادر مطلق است يعني او داراي تمام قدرت مي
مگر هيچ امري " نوشته شده است كه 14كتاب پيدايش فصل هجدهم، آية 

 2 و در كتاب ايوب فصل چهل و دوم، آية "نزد خداوند مشكل است؟
دانم كه به هرچيز قادر هستي،  مي"بينيم كه ايوب به خداوند پاسخ داد  مي

  ."و ابداً قصد تو را منع نتوان نمود
نكتة سوم اين است كه خدا حاضر مطلق است يعني او هميشه در همه جا 

تواند از حضور خدا فرار كند  حضور دارد، واضح است كه هيچكس نمي
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در كتاب ارمياء نبي فصل بيست و سوم، آيات .  چون او همه جا هست
گويد آيا من خداي نزديك هستم و  يهوه مي"شته شده است كه  نو23-24

گويد آيا كسي خويشتن را در جاي مخفي  نه خداي دور؟  و خداوند مي
پنهان تواند نمود كه من او را نبينم؟  مگر من آسمان و زمين را مملو 

  ."سازم؟  كالم خداوند اين است نمي
نند، اما خدا در هر ك هر چند كه انسانها در جاهاي مختلف زندگي مي

  .بيند لحظه در همه جا حاضر است و همه را مي
پولس .  چهارم اينكه، خدا جاوداني است يعني او ابتدا و انتهايي ندارد

به ": فرمايد  مي17رسول در رسالة اول خود به تيموتاوس فصل اول، آية 
جالل پادشاه جاوداني و فناناپذير و ناديدني، خداي يكتا تا به ابد عزت و 

اي يهوه خداي ": فرمايد حبقوق نبي با الهام از خدا اينطور مي.  "باد آمين
كتاب حبقوق نبي فصل اول،  ("من اي قدوس من آيا تو از ازل نيستي؟

 پاسخ داده شده سؤالدر قسمتهاي مختلف كتاب مقدس به اين ).  12آية 
زل تا به ابد از ا" نوشته شده 2بعنوان نمونه در مزمور نوزدهم، آية .  است

  ."تو خدا هستي
اي را كه بايد در نظر داشت اين است كه خدا تغيير ناپذير  پنجمين نكته

اگر خدا عوض شدني بود او خداي كاملي .  شود است يعني او عوض نمي
خدا خودش اظهار .  اما چون خدا كامل است او تغيير ناپذير است.  نبود
كتاب مالكي نبي فصل  ("پذيرم باشم تبديل نمي من كه يهوه مي"دارد  مي

تمام "خوانيم   مي17و در رسالة يعقوب فصل اول، آية ) 6سوم، آية 
آيد كه  هاي نيكو و هداياي كامل از آسمان و از جانب خدايي مي بخشش

بنابراين، ما .  "آفرينندة نور است و در او تغيير و تيرگي وجود ندارد
ه او در هر لحظه تغيير توانيم روي خدا حساب كنيم چونك هميشه مي
  .او كامالً قابل اعتماد است!  دهد عقيده نمي
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  صفات اخالقي خدا
.  خدا همچنين مقدس، عادل، وفادار، رحيم و محبت است    

عالوه بر صفات طبيعي، صفات اخالقي خدا نيز در كتاب مقدس ديده 
  .شوند مي

سول در پطرس ر.  اول، خدا كامالً مقدس است، يعني او بدون گناه است
كند كه زندگي پاكي داشته باشيم  رسالة خود، ما مسيحيان را تشويق مي

  .چون خداوند پاك و مقدس است
چنانكه " نوشته شده است 16-15در رسالة اول پطرس فصل اول، آيات 

خدايي كه شما را خوانده است پاك است شما نيز در تمام رفتارتان پاك 
شما بايد پاك باشيد، زيرا من پاك فرمايد،  زيرا كتاب مقدس مي.  باشيد
  ).16-15رسالة اول پطرس فصل اول، آيات .  ("هستم

عيسي مسيح در دعاي خويش كه در فصل هفدهم .  دوم، خدا عادل است
در اين .  كند  خطاب مي"پدر عادل"شود خدا را  انجيل يوحنا يافت مي

اين .  كنيد از فصل هفدهم انجيل يوحنا مراجع 25توانيد به آية  مورد مي
كند ماية  مطلب كه خداي آسمانها و زمين عادل است و به درستي عمل مي

  .كند تسلي ماست و ما را تشويق مي
سوم، خدا وفادار است، و به همين دليل او عهدهاي خود را با قوم خويش 

در رسالة دوم پولس رسول به تيموتائوس فصل دوم، آية .  كند حفظ مي
لي اگر بي وفايي كنيم او وفادار خواهد ماند، و" نوشته شده است كه 13

  ".تواند خود را انكار كند زيرا او نمي
داود، پادشاه اسرائيل و نويسندة مزامير غالباً .  چهارم، خدا رحيم است

 8در مزمور يكصد و سوم، آية .  كرد دربارة رحمت خدا صحبت مي
  ."رحيمخداوند رحمان و كريم است، دير غضب و بسيار "خوانيم  مي
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 8در رسالة اول يوحنا فصل چهارم، آية .  پنجم، خدا محبت است
خبر است، زيرا خدا محبت  آنكه محبت ندارد از خدا كامالً بي"خوانيم  مي

  ."است
توانيم  كنيم مي ايم و او را پيروي مي ما كه از راه ايمان با مسيح متحد شده

اريم كه كامالً مقتدر و اين واقعيت را در نظر داشته باشيم كه ما كسي را د
توانيم اطمينان كامل داشته باشيم كه  اران به مسيح ميد ايمانما .  نيكوست

خدا قادر و مايل است در هر شرايطي ما را كمك كند چون او نه فقط 
خدا را شكر كه در آسمانها .  قادر مطلق است بلكه رحيم و با محبت است
  آمين.   جالل بر او باد. و زمين خدايي مثل خداي ما وجود ندارد
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  5بخش 

  
  عيسي مسيح
  پسر خدا

  
  

در درس قبلي تعاليم كتاب مقدس را دربارة خدا بيان     
.  خواهيم بررسي خود را دربارة عيسي مسيح آغاز كنيم كرديم، و حاال مي

در اين درس و چند درس بعد، در ضمن اينكه دربارة عيسي مسيح مطالعه 
اكنون چه " و "چرا آمد"، "بيل او كيستق"تي از سؤاالخواهيم كرد به 

  . نيز پاسخ خواهيم داد"كند مي
  

  عيسي مسيح كيست؟
شود اين است  ي كه براي هر فرد مطرح ميسؤالمهمترين     

كه، عيسي مسيح كيست؟  جالب است كه عيسي بيشتر ايام خدمتش را در 
 را، انيشا با خود كار او.   گذراندسؤالتعليم شاگردان براي پاسخ به اين 

 شروع ،پيروي كنند يو از يدبا شاگردان پسر خداست و او با گفتن اينكه
دنبال من بياييد تا شما را صياد "بلكه عيسي به شاگردانش فرمود .  نكرد

  )19انجيل متي فصل چهارم، آية  ("مردم گردانم
او در .  در طول حدوداً سه سال و نيم، عيسي شاگردانش را تعليم داد

شاگردان به آهستگي، اما بطور .  عجزات عظيمي انجام دادحضور آنها م
در انجيل متي فصل .  يقين، درك كردند كه عيسي در واقع كه بود
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وقتي عيسي به "شانزدهم، آيات سيزده تا شانزده نوشته شده است كه 
بنظر مردم : نواحي اطراف قيصرية فيليپس رسيد از شاگردان خود پرسيد

گويند يحياي تعميد  ها مي بعضي: جواب دادندپسر انسان كيست؟  آنها 
.  گويند الياس يا ارمياء و يا يكي از انبياء است اي مي دهنده است و عده

تو مسيح، : دانيد؟  شمعون پطرس جواب داد عيسي پرسيد شما مرا كي مي
  ."پسر خداي زنده هستي

  
  عيسي، پسر خدا، نجات دهنده

 و پسر خداي زنده اعتراف پطرس اين بود كه عيسي، مسيح    
در آن ايام نام هر كس معني خاصي داشت، عيسي يعني نجات .  است

مسح شده يعني جدا شده براي خدمتي .  دهنده و مسيح يعني مسح شده
بنابراين، عيسي مسيح بوسيلة خدا مسح شده .  مقدس در آييني مخصوص
  .كه نجات دهندة بشر باشد

  
  عيسي، خدا با ما در جسم

 انجيل يوحنا مطلب بسيار مهمي دربارة عيسي در فصل اول    
كند، در  خورد كه در مورد هيچكس ديگري صدق نمي مسيح به چشم مي

-1در انجيل يوحنا فصل اول، آيات .  آنجا عيسي كلمه خوانده شده است
كلمه با خدا بود و كلمه خود .  در ازل كلمه بود" نوشته شده است كه 3

همه چيز بوسيلة او هستي يافت و .  بودخدا بود، از ازل كلمه با خدا 
خوانيم   از همين فصل مي14سپس در آية .  "بدون او چيزي آفريده نشد

ما شكوه و جاللش را . پس كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد"
  ."ديديم، شكوه و جاللي شايستة فرزند يگانة پدر و پر از فيض و راستي
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سي قبل از تولد از مريم وجود داشته است آموزند كه عي اين آيات به ما مي
 از فصل اول انجيل يوحنا 1در آية .  و در واقع جاوداني بوده است

 در "با"كلمة .  بينيم كه كلمه از ازل وجود داشته و با خدا بوده است مي
 كه همان "كلمه"توانيم بگوييم  پس مي.  اينجا يعني در مقابل يا روبرو
اين نشان .   يا روبروي خدا بوده استمسيح است هميشه در مقابل

اي بسيار نزديك و صميمي و شخصي ميان عيسي  دهد كه از ازل رابطه مي
عيسي نه فقط از ازل رابطة بسيار .  مسيح و خداي پدر وجود داشته است

بلي، عيسي يا همان .  نزديكي با پدرش داشته بلكه او خودش خداست
د و در جسم در ميان ما زندگي و او در جسم ش.  كلمة ازلي، خدا است

  .كرد
  

  نقش عيسي در آفرينش
همه چيز "خوانيم   از فصل اول انجيل يوحنا مي3در آية     

بينيم كلمه كه   مي"بوسيلة او هستي يافت و بدون او چيزي آفريده نشد
 از فصل اول 16بر اساس آية .  بعداً جسم پوشيد، آفرينندة همه چيز بود

سيلة مسيح هر آنچه در آسمان و زمين است، ديدنيها بو"رساله به كولسيان 
و ناديدنيها، تختها، پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري 

 خداي واحد و يكتا كه ".تمام موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد
در واقع .  باشد القدس است خالق همه چيز مي شامل پدر و پسر و روح

القدس در كار  لمه كه همان عيسي مسيح است و روحخداي پدر و ك
  .اند آفرينش سهيم بوده
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  عيسي قبل از تولد وجود داشت و داراي شكوه و جالل بود
بينيم كه عيسي در   مي5در انجيل يوحنا فصل هفدهم، آية     

و اكنون اي پدر، مرا در پيشگاه خود ": دعا به پدر آسماني خود گفت
اين .  "كه پيش از آفرينش جهان در نزد تو داشتمجالل بده همان جاللي 

آموزد كه عيسي مسيح قبل از تولد و قبل از آفرينش جهان  آيه به ما مي
  .وجود داشته و داراي جالل بوده است

  
  عيسي بر اساس رساالت پولس رسول خداست

و " نوشته شده 13در رسالة پولس به تيطس فصل دوم، آية     
ميد متبارك خود، يعني ظهور  خداي بزرگ و در عين حال در انتظار ا

خداي "بينيم كه عيسي  در اينجا مي.  "نجات دهندة ما عيسي مسيح باشيم
  . خوانده شده است"دهنده نجات" و "بزرگ

پولس رسول اين واقعيت را كه عيسي خدا است در ساير رساالتش بسط 
وشته شده  ن17-15در رسالة پولس به كولسيان فصل اول، آيات .  دهد مي

مسيح صورت و مظهر خداي ناديده است و از همة مخلوقات "است كه 
ها و  برتر است، زيرا بوسيلة او هر آنچه در آسمان و زمين است، ديدني

ها، پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري  ها، تخت ناديدني
 همه چيز او قبل از.  تمام موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد

  ."شود پيوندد و مربوط مي وجود داشت و همه چيز بوسيلة او بهم مي
.  بينيم كه عيسي مسيح چهرة ديدني خداي ناديده و خالق عالم است مي

قبل از اينكه چيزي بوجود بيايد او وجود داشته است و قدرت اوست كه 
دة بنابراين عيسي مسيح نه فقط نجات دهن.  كند عالم هستي را حفظ مي
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اي است كه براي نجات بشر به جهان آمد، بلكه خود او از هر  مسح شده
  .لحاظ خداست

  
  عيسي بر اساس ساير قسمتهاي عهد جديد، خداست

بينيم كه   مي9-8مثالً در رساله به عبرانيان فصل اول، آيات     
اي "  :گويد ميعيسي خدا خوانده شده است، اين آيه در مورد پسر به ما 

تو راستي . كني ميطنت تو ابدي است و با عدالت حكومت خدا، تخت سل
از اين جهت خدا، يعني خداي . را دوست داشته و از ناراستي نفرت داري

در اينجا . "تو، تو را با روغن شادماني بيشتر از رفقايت تدهين كرده است
  .عالوه بر خدا بودن، به انسان بودن عيسي نيز اشاره شده است

اي خدا، تخت "فرمايد  وه بر اينكه دربارة پسر خود ميزيرا خداي پدر عال
نمايد كه   اعالم مي"كني سلطنت تو ابدي است و با عدالت حكومت مي

  .پسر خود را با روغن شادماني بيشتر از رفقايش تدهين كرده است
  

حقجوي محترم، چون عيسي مسيح خدا است كه در جسم شد و به 
زم است كه هر يك از ما توجه صورت انسان در ميان ما ساكن شد، ال

به راستي كه اگر كسي به كالم او توجه .  خاصي به كالم او داشته باشيم
وجه نخواهد توانست از محكوميت در روز داوري رهايي  نكند به هيچ

  .بيابد
خدا روزي را تعيين نموده كه در آن روز دنيا را بوسيلة عيسي مسيح 

ه شما نيز فرصت را غنيمت بشمريد آيا بهتر نيست ك.  داوري خواهد كرد
عيسي .  و در قلب خود به خداوند و نجات دهندة بشر ايمان بياوريد

مسيح كه بخاطر گناه بشر مرد و دوباره زنده شد و حاال زنده است، قادر 
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آيا .  است تمام گناهان شما را بيامرزد و زندگي جاويد را به شما ببخشد
  يكو بگذرانيد؟بهتر نيست كه ابديت را با خداي ن

اه ايمان او را همين اآلن در قلبتان را براي عيسي مسيح باز كنيد و از ر
  .دريافت نماييد

  .خداوند شما را بركت بدهد
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  6بخش 

  
  عيسي مسيح
  پسر انسان

  
  

در درس پيشين، در مورد اينكه عيسي كيست صحبت     
عيسي مسيح .  كرديم و ديديم كه بر اساس كتاب مقدس او پسر خداست
او در جسم .  از ازل با خداي پدر بود و همه چيز بوسيلة او آفريده شد

  .شد و مانند انساني در ميان ما زندگي كرد
گفتيم كه عيسي قبل از تولد از مريم، وجود داشته و با خداي پدر 

اند كه عيسي مسيح خداي در  تمام رسوالن او اعالم كرده.  زيسته است مي
 درس راجع به عيسي مسيح بعنوان انسان در اين.  جسم ظاهر شده است

كنيم زيرا بر طبق كتاب مقدس او هم خدا و هم انسان  واقعي صحبت مي
  .است
  

  عيسي از باكره متولد شد
شود كه اگر عيسي خدا است و قبل از تولد از  پرسيده مي    

 سؤالمريم وجود داشته، پس چطور او انسان گرديده است؟  پاسخ اين 
  .شود  باكره يافت ميدر تولد عيسي از

در ماه ششم جبراييل "خوانيم   مي27 و 26در انجيل لوقا فصل اول، آيات 
فرشته از جانب خدا به شهري به نام ناصره كه در استان جليل واقع است 
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به نزد دختري كه در عقد مردي به نام يوسف از خاندان داود بود فرستاده 
  ."شد، نام اين دختر مريم بود

سازند كه جبراييل   ادامه دارد ما را مطلع مي33د كه تا آية چند آية بع
كنيم كه جبراييل   مشاهده مي33-31در آيات .  فرشته به مريم چه گفت

تو آبستن خواهي شد و پسري خواهي زاييد و نام ": فرشته به مريم گفت
او بزرگ خواهد بود و به پسر خداي متعال .  او را عيسي خواهي گذارد

 شد، خداوند، خدا تخت پادشاهي جدش داود را به او عطا ملقب خواهد
او تا به ابد بر خاندان يعقوب فرمانروايي خواهد كرد و .  خواهد فرمود

  ".پادشاهي او هرگز پاياني نخواهد داشت
:  پرسيد34مريم در اثر آنچه كه فرشته گفت بسيار متعجب شد و در آية 

 35در آية .  "ام رابطه نداشتهاين چگونه ممكن است؟  من با هيچ مردي "
القدس بر تو خواهد آمد و  روح"خوانيم كه فرشته به او پاسخ داد  مي

قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد 
  ."مقدس، پسر خدا ناميده خواهد شد

توانيم بفهميم كه چطور عيسي مسيح ازلي،   مي35با در نظر گرفتن آية 
القدس بر مريم باكره نازل شد و قدرت خداي متعال  روح.  رديدانسان گ

به اين ترتيب عيسي مادر .  بر او سايه انداخت و مريم آبستن گرديد
او مقدس و از لحاظ روحاني .  جسماني داشت اما پدر جسماني نداشت

  .پسر خدا بود
جالب است كه از نقطه نظر كتاب مقدس انسان معمولي از نسل مرد 

در اولين .  باشد د، اما عيسي بر خالف تمام انسانها از نسل زن ميباش مي
 يافت 15پيشگويي كتاب مقدس كه در كتاب پيدايش فصل سوم، آية 

بينيم كه خدا قول داد بوسيلة نسل زن، سر آن مار قديمي يعني  شود مي مي
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اين اولين پيشگويي كتاب مقدس دربارة آمدن .  شود شيطان كوبيده مي
  .يروزي او بر شيطان بودعيسي و پ

  
  عيسي انسان كامل

عيسي مسيح " كه سؤالتوانيم در پاسخ به اين  ما نمي    
چون او عالوه بر اينكه خداست .  ، او را فقط خدا معرفي كنيم"كيست

او از " 3بر اساس رسالة پولس به روميان فصل اول، آية .  انسان نيز هست
توانيم بگوييم كه   ضمناًً ما نمي"لحاظ انسانيت يكي از فرزندان داود بود

خير .  كرد عيسي مسيح انساني عادي بود كه خدا در وجودش زندگي مي
بنابراين او خداي كامل و انسان .  او خداي كامل بود و انسان كامل شد

  .باشد چون او انسان است كه داراي روح و جان و بدن مي.  كامل است
  

  عيسي بدن انساني دارد
يهي است كه عيسي داراي بدن انساني اين حقيقت بد    
ما دربارة كالم حيات به شما "يوحنا در رسالة اول خود نوشت .  باشد مي
نويسيم، كالمي كه از ازل بود و ما آن را شنيده و با چشمان خود  مي
آن .  ايم و دستهايمان آن را لمس كرده است آري، ما آن را ديده.  ايم ديده

پس ما موظفيم دربارة آن شهادت .  ديديمحيات ظاهر شد و ما آن را 
دهيم و از حيات جاوداني كه با پدر بود و به ما شناسانيده شد شما را آگاه 

يوحنا و ساير رسوالن ).  2-1رسالة اول يوحنا فصل اول، آيات .  ("سازيم
كالم حيات را كه در جسم ظاهر شد را ديدند، تعاليم او را شنيدند و با 

  .  را لمس كردنددستهاي خود عيسي 
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بنابراين ":  نوشته شده است كه14در رساله به عبرانيان فصل دوم، آية 
چون اين فرزندان انسانهايي داراي جسم و خون هستند، او نيز جسم و 
خون به خود گرفت و انسان گرديد تا بوسيلة مرگ خود ابليس را كه بر 

ت و ششم، آية و در انجيل متي فصل بيس.  "مرگ قدرت دارد نابود سازد
او با ريختن اين عطر بر بدن من، مرا "بينيم كه خود عيسي فرمود   مي12

  ."براي تدفين آماده ساخته است
.  كنند كه عيسي از بدن انساني برخوردار است اين آيات بخوبي بيان مي

البته عيسي عالوه بر بدن انساني از جان و روح انساني نيز برخوردار 
  .است
  

  ح انساني داردعيسي جان و رو
 كه عيسي فرمود 38در انجيل متي فصل بيست و ششم، آية     
 عيسي به جان انساني خود "جان من از شدت غم نزديك به مرگ است"

اي پدر، "سرانجام او بر روي صليب با فريادي بلند فرمود .  اشاره نمود
  ).46انجيل لوقا فصل بيست سوم، آية  ("كنم روح خود را به تو تسليم مي

آموزيم كه عيسي مسيح يك وجود كامل  به اين ترتيب از كالم خدا مي
.  چون او مثل هر انساني داراي روح و جان و بدن است.  انساني است

آموزيم كه عيسي در طول زندگي بشري خود بر  همچنين از كالم خدا مي
  ."گرسنه شد" 2اساس انجيل متي فصل چهارم، آية 

.   گرديد"تشنه"بينيم كه عيسي   مي28، آيِة در انجيل يوحنا فصل نوزدهم
عيسي كه از سفر "خوانيم كه   مي6در انجيل يوحنا فصل چهارم، آية 
 24در انجيل متي فصل هشتم، آية .  "خسته شده بود، در كنار چاه نشست

بر اساس انجيل يوحنا فصل يازدهم، .  "عيسي در خواب بود"بينيم كه  مي
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بر اساس انجيل لوقا فصل .  "بگريست" عيسي  بخاطر مرگ ايلعازر35آية 
و بر اساس .  "اشك ريخت" عيسي با ديدن شهر اورشليم 41نوزدهم، آية 

غم و اندوه بر عيسي مستولي " 37انجيل متي فصل بيست و ششم، آية 
  .كنند اينها همه به انسان بودن عيسي اشاره مي.  "شد

 زندگي بشري خود ضمناً اين را اضافه كنيم كه عيسي مسيح در طول
در رساله به .  شد، اما هرگز تسليم وسوسه نگرديد و گناه نكرد وسوسه مي

عيسي از هر لحاظ وسوسه شد "خوانيم   مي15عبرانيان فصل چهارم، آية 
  ."ولي مرتكب گناه نگرديد

اين مطلب مهم كه عيسي انسان واقعي بود اما بدون گناه، او را واجد 
چونكه عيسي خدا .  بشر گناهكار قرباني بشودساخت كه در راه شرايط مي

نهايت ارزش دارد، بنابراين او همزمان براي يك نفر و  بود مرگ او بي
خدا بودن و انسان بودن عيسي هر دو اهميت .  براي تمام انسانها مرد

اگر عيسي خداي كامل .  زيادي دارد و نبايد هيچيك ناديده گرفته بشود
و اگر عيسي انسان .  كرد ارة گناه بشر را نمينبود مرگ او به هيچ وجه چ

  .توانست بخاطر گناه بشر بميرد  نميهيچ وجهكامل نبود به 
  

  خدا خون خود را ريخت
در حالي كه اشارات زيادي به اين واقعيت در سرتاسر     

عهدجديد وجود دارد به يك آيه كه در كتاب اعمال رسوالن وجود دارد 
بينيم كه پولس در  ال رسوالن فصل بيستم ميدر كتاب اعم.  كنيم نگاه مي

مواظب خود و "خداحافظي با رهبران كليساي افسس به آنان گفت 
القدس شما را به نظارت آن برگزيده  اي باشيد كه روح مواظب آن گله
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است و چون شبانان، كليسايي را كه خداوند با خون خود خريده است 
  )28ية اعمال رسوالن فصل بيستم، آ ("پرورش دهيد

اران به مسيح، جماعتي د ايمان يعني جماعت "كليسا"توجه فرموديد كه 
خداوند براي اينكه خونش را .   است كه با خون خداوند خريداري شده

پس بايد در نظر داشته باشيم كه .  بريزد در جسم ظاهر شد و انسان گرديد
  .عيسي مسيح خداي كامل و انسان كامل است

 پسر انسان، بر روي صليب خون خود را ريخت عيسي مسيح پسر خدا و
چون كاري كه او بر روي صليب انجام داد ارزشي بي پايان دارد، .  و مرد

.  جريمة گناهان من و جريمة گناهان شما بوسيلة او پرداخت شده است
آيا شما مايليد كه به او و كاري كه او انجام داده است ايمان بياوريد و از 

  و زندگي كنيد؟اين به بعد براي ا
اميدوارم كه همين اآلن عيسي مسيح خداوند را بعنوان نجات دهندة خود 
بپذيريد و از او تشكر كنيد كه جريمة گناهانتان را از طريق مرگ خود 

  .پرداخت نمود
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  7بخش 

  
  عيسي مسيح

  فديه براي بسياري
  
  

در اين درس تعليم كتاب مقدس دربارة عيسي مسيح را     
.  دهيم  كه چرا او به جهان آمد پاسخ ميسؤالص به اين ادامه داده، بخصو

 سؤالدر دو درس قبل شخصيت عيسي مسيح را بررسي كرديم و به اين 
ديديم كه شخصيت يگانة عيسي مسيح از دو .  كه او كيست جواب داديم

يعني او عالوه بر اينكه .  طبيعت كامل الهي و انساني برخوردار است
  .امل نيز هستخداي كامل است، انسان ك

  
  چرا عيسي به جهان آمد

كند كه در   به واقعيتي اشاره مي"چرا عيسي به جهان آمد" كه سؤالاين 
مورد هيچ شخص ديگري كه تا بحال در جهان زندگي كرده است صدق 

با توجه به اين مطلب كه عيسي قبل از تولد و قبل از آفرينش .  كند نمي
يا و در جسم شدنش، بايد دليل دنيا وجود داشت، آمدن او به اين دن

  دليل اين كار چه بود؟  .  خاصي داشته باشد
 دليل آمدن 11-5در رسالة پولس رسول به فيليپيان فصل دوم، آيات 

 را برايتان 8-5در اينجا آيات .  عيسي به اين جهان تشريح شده است
طرز تفكر شما دربارة : فرمايد كالم خدا به مسيحيان مي"كنم  قرائت مي
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اگر چه او از ازل داراي .  زندگي بايد مانند طرز تفكر مسيح عيسي باشد
اولوهيت بود ولي اين را غنيمت نشمرد كه برابري با خدا را به هر قيمتي 
حفظ كند، بلكه خود را از تمام مزاياي آن محروم نموده بصورت يك 

ر چون او به شكل انسان در ميان ما ظاه.  غالم درآمد و شبيه انسان شد
تر ساخت و از روي اطاعت حاضر شد مرگ، حتي  گشت، خود را پست

 دليل اصلي آمدن عيسي به جهان در آخر ".مرگ بر روي صليب را بپذيرد
عيسي آمد تا در اطاعت از خدا بر . شود اي كه بدان اشاره شد يافت مي آيه

  .روي صليب بميرد
د، پاسخ در انجيل مرقس نيز به آن پرسش كه چرا عيسي به جهان آم

در هشت فصل اول انجيل مرقس، بتدريج .  واضحي داده شده است
در ضمن در فصل هشتم، آية . آشكار شده است كه عيسي مسيح كيست

به عقيدة شما ": پرسد كنيم كه عيسي از شاگردان خود مي  مشاهده مي29
 بعد از اين "تو مسيح هستي": دهد   و پطرس جواب مي"من كي هستم؟
 عيسي به آشكار نمودن اين مطلب پرداخت كه چرا او به پرسش و پاسخ،

  .جهان آمد
آنگاه عيسي به تعليم "خوانيم كه   مي31در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 

الزم است پسر انسان متحمل رنجهاي زيادي : ايشان پرداخت و گفت 
شده و بوسيلة رهبران و سران كاهنان و ماليان يهود طرد و كشته شود و 

  ."ه روز زنده گرددپس از س
  

  عيسي آمد تا جان خود را در راه بسياري فدا سازد
ديديم به محض اينكه شاگردان تشخيص دادند كه عيسي     

سپس در انجيل مرقس .  كيست او بيان نمود كه چرا به جهان آمده است
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پسر ": خوانيم كه عيسي به شاگردان خود فرمود  مي45فصل دهم، آية 
 مخدوم شود بلكه تا به ديگران خدمت كند و جان انسان نيامده است تا

اي   بر اساس اين آيه، جان عيسي فديه"خود را در راه بسياري فدا سازد
  .شد بود كه بايستي در راه بسياري داده مي

.   بهايي است كه براي آزاد ساختن شخصي يا ملكي بايد داده شود"فديه"
 كه براي رهايي گناهكار در زمينة موضوع مورد بحث ما، فديه بهايي است

در ارتباط با اين .  از تقصير و مجازات و اسارت گناه داده شده است
اين فديه "اول اينكه : شوند موضع، معموالً سؤاالتي از اين قبيل مطرح مي

چرا فدية " دومين سؤال اين است كه "براي چه كساني داده شده است؟
  "ه داده شده است چيست؟اي ك نتيجة فديه" و باالخره "مرگ الزم بود؟

  
  فديه براي ما داده شده است

 كه فديه براي چه كساني داده شده است سؤالجواب اين     
در رسالة پولس به روميان فصل پنجم؛ رساله به عبرانيان فصل دوم؛ رسالة 

.  شود اول يوحنا فصل دوم و قسمتهاي ديگري از كتاب مقدس يافت مي
خود مسيح " نوشته شده است كه 2آية در رسالة اول يوحنا فصل دوم، 

 يعني ".كفارة گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلكه گناهان همة مردم دنيا
.  اينكه عيسي مسيح بخاطر ما مرد و خود او برطرف كنندة گناهان ماست

بنابراين .  افزايد كه مسيح كفارة گناهان همة مردم دنياست ضمناً يوحنا مي
نظير  اين فدية بي.  ح داد براي تمام مردم دنياستاي كه عيسي مسي فديه

تواند هر جاني را از زمان آدم تا پايان دنيا  آنقدر با ارزش است كه مي
چون خدا در جسم ظاهر شد و بخاطر گناهان ما مرد اين . نجات بدهد
  .تواند هر گناهي را برطرف كند قرباني مي
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  فديه براي فرشتگان داده نشده است
دهد كه مرگ  ساله به عبرانيان با دقت توضيح مينويسندة ر    

در فصل دوم رساله به .  عيسي مسيح براي بشر بود نه براي فرشتگان
اما " نوشته شده است كه 16-14 و همچنين آيات 10-9عبرانيان آيات 
تر گرديده و اكنون تاج  بينيم كه اندك زماني از فرشتگان پست عيسي را مي

رد، زيرا او متحمل مرگ شد تا بوسيلة فيض خدا، جالل و افتخار بر سر دا
شايسته بود كه خدا، آفريدگار و .  بخاطر تمام آدميان طعم مرگ را بچشد

نگهدار همه چيز، براي اينكه فرزندان بسياري را به جالل برساند عيسي را 
  ".نيز كه پديد آورندة نجات آنان است از راه درد و رنج به كمال رساند

ن اين فرزندان انسانهايي داراي جسم و خون هستند، او نيز بنابراين چو"
جسم وخون به خود گرفت و انسان گرديد تا بوسيلة مرگ خود ابليس را 
كه بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن كساني را كه به سبب ترس از 

البته او براي ياري . اند را آزاد سازد مرگ تمام عمر در بردگي به سر برده
  ".نيامد، بلكه بخاطر فرزندان ابراهيم آمده استفرشتگان 

  
  اران موثر استد ايماناي كه داده شده است، فقط براي  فديه
عيسي براي ياري فرشتگان "فرمايد  ديديم كه كالم خدا مي    

اي بگويند   شايد عده".نيامد، بلكه بخاطر فرزندان ابراهيم آمده است
.  باشد ن ابراهيم يعني قوم يهود مياي كه عيسي داد صرفاً براي فرزندا فديه

بايد توجه داشته باشيم كه بر اساس رسالة پولس به غالطيان فصل سوم، 
شود كه غير يهوديان فرزند ابراهيم به   ايمان به مسيح باعث مي29آية 

اگر متعلق به مسيح "در آية مذكور نوشته شده است كه .  حساب بيايند
اين آيه در .  "دة خدا وارث او هستيدهستيد فرزند ابراهيم و مطابق وع
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بنابراين .  اي است كه به مسيحيان غير يهودي نوشته شده است رساله
اشخاصي كه به مسيح ايمان دارند با ابراهيم هم ايمان هستند و نسل 

پس عيسي جان خود را داد تا افراد .  شوند روحاني او محسوب مي
يابند كه   فقط كساني نجات ميشماري بتوانند نجات بيابند، اما عمالً بي

كند كه  عهد جديد اين مطلب را روشن مي.  آورند مثل ابراهيم، ايمان مي
عيسي از طريق مرگ خود بهاي رهايي شما را از گناه داده است، اما شما 
بايد شخصاً اين را بپذيريد و به عيسي ايمان بياوريد تا فدية او برايتان 

او به قلمرو خود آمد ولي "ة عيسي نوشت يوحنا دربار.  موثر واقع بشود
متعلقانش او را قبول نكردند، اما به همة كساني كه او را قبول كردند و به 
او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوند، كه نه مانند 
تولدهاي معمولي و نه در اثر تمايالت نفساني يك پدر جسماني بلكه از 

  ).13-11انجيل يوحنا فصل اول، آيات  (. "خدا تولد يافتند
برند  دانند ولي از آن منفعت نمي علت اينكه عدة زيادي مژدة نجات را مي

پذيرند يا به عبارت ديگر عيسي را دريافت  اين است كه عيسي را نمي
توانم عيسي مسيح را دريافت  من چطور مي"شايد شما بپرسيد .  كنند نمي
  "كنم؟

شما .  باشد ه ساده است بسيار عميق و بنيادي مياين عمل در عين حال ك
توانيد عيسي را دريافت كنيد كه قبول كنيد او بخاطر گناهان  موقعي مي

ضمناً .  شما بر روي صليب مرد و به اين ترتيب بهاي رهايي شما را داد
زنده شدن . الزم است قبول كنيد كه عيسي مسيح بعد از مرگ زنده شد

اي كه داد مورد قبول خدا  كند كه فديه  ثابت ميعيسي پس از مرگ بخوبي
  .واقع شد و به همين دليل خدا او را از مردگان برخيزانيد

عيسي "توانيد به او بگوييد كه  حاال براي دريافت عيسي مسيح مي
خداوند، من قبول دارم كه تو بخاطر گناهان من بر روي صليب مردي و 
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ن تو را بعنوان يگانه نجات دهندة اكنون م.  بعد از مرگ دوباره زنده شدي
كنم كه گناهانم را برطرف  كنم و از تو درخواست مي خود دريافت مي

.  كني، فرمانرواي زندگيم باشي و زندگيم را براي جالل نامت بكار ببري
  ."كنم آمين در نام تو دعا مي

اگر از راه ايمان، عيسي مسيح را دريافت كرده باشيد شما نيز از گناه و 
توجه داشته باشيد .  ايد و به عيسي تعلق داريد اقب بد آن نجات يافتهعو

اي داشته باشيد و  كه شما خودتان قادر نيستيد زندگي پاك و خداپسندانه
گذاريد و به عيسي  وقتي شما قدم جلو مي.  چيزي به نجاتتان بيافزاييد

در كنيد او شما را قا مسيح و كاري كه او انجام داده است اعتماد مي
  .اي داشته باشيد سازد كه زندگي پاك و خداپسندانه مي

دراين درس ديديم كه فدية عيسي مسيح براي همه داده شده است و هر 
 ديگر كه سؤالدر درس بعدي به دو .  يابد كه ايمان داشته باشد نجات مي

  .در رابطه با فديه عيسي مسيح است پاسخ خواهيم داد
 دوم دربارة سؤال مرگ الزم بود؟  و  اول اين است كه چرا فديةسؤال

اكنون چنانچه تابحال عيسي را .  اي است كه داده شده است نتيجة فديه
اين كار .  ايد بهتر است اين موضوع را به تعويق نياندازيد دريافت نكرده

.  شود فوق العاده خطرناك است چونكه به سرنوشت ابدي شما مربوط مي
اما اگر عيسي .  ز راه ايمان دريافت كنيدپس تا دير نشده است عيسي را ا

 .  براي نجاتتان از او تشكر كنيدايد و با او متحد هستيد را دريافت كرده
  آمين
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  8بخش 

  
  چرا عيسي مسيح
  به جهان آمد؟

  
  

در درس قبل دربارة عيسي مسيح مطالعه كرديم و به اين     
ه جهان آمد ديديم كه عيسي ب.   كه چرا او به جهان آمد پاسخ داديمسؤال

 ديگري را پديد سؤالاين مطلب .  تا جانش را در راه بسياري فدا كند
  .خواهيم به آن پاسخ بدهيم آورد كه در اين درس مي مي
  

  چرا فدية مرگ الزم بود؟
چرا "الي كه نياز به پاسخ دارد اين است كه ؤدومين س    

  در اولين قسمت كتاب مقدس"مرد؟ عيسي بايد بخاطر نجات بشر مي
خداوند " نوشته شده است كه 7يعني دركتاب پيدايش، فصل دوم، آية 

خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و 
.  بينيم كه خدا آدم را در باغ عدن گذاشت   سپس مي".آدم نفس زنده شد

بعد در آيات .  باغ عدن به احتمال زياد در عراق كنوني قرار داشته است
و ": فرمايد كالم خدا مي.  خوانيم كه خدا به آدم فرماني داد  مي16-17

.  ممانعت بخور خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همة درختان باغ بي
اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن 

  ".خوردي هر آينه خواهي مرد
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  )انسانها(مزد گناه ما 
اطاعتي از فرمان خدا بود به مرگ او  قع بيگناه آدم كه در وا    

وقتي آدم .  البته هم مرگ روحاني و هم مرگ جسماني.  منتهي شد
مرتكب گناه شد آناً از لحاظ روحاني مرد و بعداً مرگ جسماني نيز به 

ابتدا مرگ روحاني و سپس .  اين بود نتيجة شوم گناه آدم.  سراغش آمد
ا پايان كامل هستي نيست بلكه مرگ مرگ نابودي كامل ي.  مرگ جسماني

مرگ روحاني جدايي از خداست و مرگ جسماني .  عبارتست از جدايي
بعد از مرگ جسماني جان و روح .  باشد جدايي جان و روح از بدن مي

دهند اما جدا از بدني كه سرانجام به خاك تبديل  به زيستن ادامه مي
ز خدا كه سرچشمة حيات وقتي آدم مرتكب گناه شد بالفاصله ا.  شود مي

بر اساس كتاب مقدس آدم بعد از گناه خودش را از .  است جدا گرديد
خدا پنهان كرد، و اين انسان نبود كه در جستجوي خدا بود، بلكه خدا در 

خوانيم كه   مي9در كتاب پيدايش فصل سوم، آية .  جستجوي انسان بود
دانست  البته خدا مي "خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت كجا هستي؟"

خواست آدم خودش اعتراف كند كه كجاست،  كه آدم كجا بود اما او مي
چون خدا .  برد يعني معترف بشود كه بخاطر گناه جدا از خدا بسر مي

گناه آدم را از خدا جدا .  منشاء حيات است نتيجة جدايي از او مرگ است
ز لحاظ جسماني كرد، به همين علت او ابتدا از لحاظ روحاني و سپس ا

بعالوه چون آدم سر نژاد انساني بود وقتي او گناه كرد گناه به نژاد .  مرد
كالم .  انساني سرايت كرد و در نتيجه مرگ تمام بشريت را در برگرفت

رسالة  پولس به  (".دهد موت است مزدي كه گناه مي"فرمايد  خدا مي
  )23روميان فصل ششم، آية 
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باز در رسالة .  امل تمام بشريت گرديده استپس مرگ بعنوان مزد گناه ش
 گناه بوسيلة يك انسان "خوانيم   مي12پولس به روميان فصل پنجم، آية 

در نتيجه چون همه .  به جهان وارد شد و اين گناه مرگ را به همراه آورد
توانيم اين واقعيت را   حاال بهتر مي".گناه كردند مرگ همه را در برگرفت

 گناه بشر، ضروري  عيسي به منظور پرداخت جريمةه مرگدرك كنيم ك
  .بود

زيرا كه جان جسد در خون است و "خدا در عهد عتيق به قوم خود فرمود 
ام تا براي جانهاي شما كفاره كند زيرا خون  من آن را بر مذبح به شما داده
ام خون هيچ ذي  بني اسراييل را گفته.  كند است كه براي جان كفاره مي

هر كه آن را .  جسد خون آن است خوريد، زيرا جان هر ذيجسدي را م
  )14 و 11كتاب الويان فصل هفدهم، آيات .("بخورد منقطع خواهد شد

وقتي مسيح بر روي صليب خونش را ريخت و مرد، در واقع او جريمة 
 22در رساله به عبرانيان فصل نهم، آية .  گناه آدميان را پرداخت كرد

پس .  "يختن خون آمرزش گناهان وجود نداردبدون ر"نوشته شده است 
مرد؟  او  ريخت و مي اكنون متوجه شديم كه چرا عيسي بايستي خون مي

اينكار را كرد تا من و شما بتوانيم از تقصير و مجازات و اسارت گناه آزاد 
در رسالة پولس به روميان فصل ششم، آية .  بشويم و زندگي جاويد بيابيم

دهد موت است، اما خدا به كساني  مزدي كه گناه ميزيرا "خوانيم   مي23
  ."بخشد كه با خداوند ما، مسيح عيسي متحد هستند حيات جاودان مي

  
  عيسي داوطلبانه جان خود را داد

بينيم كه عيسي   مي18-17در انجيل يوحنا فصل دهم، آيات     
بار كنم تا آن را  پدرم مرا دوست دارد زيرا من جان خود را فدا مي"فرمود 
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گيرد، من به ميل خود آن را  هيچكس جان مرا از من نمي.  ديگر بازيابم
اختيار دارم كه آن را فدا سازم و اختيار دارم آن را باز بدست .  كنم فدا مي
  ".پدر اين دستور را به من داده است.  آورم

چون عيسي خداوند بود اختيار داشت جانش را بخاطر گناهان ما فدا كند 
عيسي .  اختيار داشت جانش را باز بدست بياورد و زنده بشودو بميرد و 

ي كه قرار بود بعد از مرگ او واقع بشود پر شكوهقبل از مرگ دربارة قيام 
نابراين عيسي نه از روي اجبار بلكه داوطلبانه جان خود را ب.  صحبت كرد

  .در راه ما داد و پس از مرگ دوباره زنده شد
  

  نتايج فدية عيسي مسيح
خواهيم به آن پاسخ بدهيم اين است  ي كه ميسؤالسومين     
 در رسالة پولس به "اي كه عيسي مسيح داد چه هستند؟ نتايج فديه"كه 

پس همانطور كه يك گناه "خوانيم   مي19-18روميان فصل پنجم، آيات 
موجب محكوميت همة آدميان شد يك عمل كامالً نيك نيز باعث تبرئه و 

 چنانكه بسياري در نتيجة سرپيچي يك نفر، و.  باشد حيات همه مي
گناهكار گشتند به همان طريق بسياري هم در نتيجة فرمانبري يك نفر، 

  ".كامالً نيك محسوب خواهند شد
  

  اراند ايماننيك محسوب شدن 
يكي از نتايج فدية عيسي مسيح نيك محسوب شدن تمام     
خدا بدون دليل، يك انسان در نظر خدا گناهكار است و .  اران استد ايمان

اي كه عيسي مسيح  اما بخاطر فديه.  كند فرد گناهكار را نيك محسوب نمي
آورند را نيك محسوب  داد خدا تمام كساني را كه به مسيح ايمان مي
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قبالً گفتيم كه مرگ بعنوان مزد گناه شامل تمام بشريت گرديده .  نمايد مي
يات است جدا شده و از انسان در اثر گناه از خدا كه سرچشمة ح.  است

وقتي عيسي بخاطر گناهان ما مرد خدا مرگ او .  لحاظ روحاني مرده است
در نتيجه كسي كه به عيسي مسيح .  را بعنوان جريمة گناه بشر پذيرفت

  .كند شود و با خدا رابطه پيدا مي آورد از لحاظ روحاني زنده مي ايمان مي
ين امكان را براي همه فراهم اي كه عيسي مسيح داد ا به اين ترتيب فديه

عيسي مسيح كه پاك و .  كرد كه نيك محسوب بشوند و حيات بيابند
مقدس بود و هيچ گناهي مرتكب نشد از طريق مرگ خود جريمة گناهان 

چون مرگ او در راه گناه بشر بطور كامل خدا را خوشنود .  ما را پرداخت
  .عيسي پس از مرگ دوباره زنده شد. كرد

آورد   عيسي و موضوع مرگ و زنده شدن دوبارة او ايمان ميكسي كه به
شود و در پيشگاه خدا كامالً نيك محسوب  تمام گناهانش برطرف مي

يابد و ابديت را با  ضمناً چنين شخصي زندگي جاويد مي.  خواهد شد
  .گذراند خدا مي

 نوشته شده است 25در رسالة پولس رسول به روميان فصل چهارم، آية 
اين (بخاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد ) يعني عيسي مسيح(او "كه 

و زنده شد تا ما در پيشگاه ) اي است كه عيسي پرداخت كرد اشاره به فديه
اين اشاره به نتيجة فدية عيسي مسيح  ("خدا كامالً نيك محسوب شويم

  ).دارد
 كنيم كه ايمان به عيسي مسيح كه مرد يكبار ديگر اين موضوع را تكرار مي

  .شود كه ما كامالً نيك محسوب بشويم و دوباره زنده شد باعث مي
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  صلح و آشتي با خدا
شود و  ار به مسيح عالوه بر اينكه عادل محسوب ميد ايمان    

در رسالة به .  شود مند مي يابد از صلح و آشتي با خدا بهره حيات مي
 راه بنابراين چون از" نوشته شده است 2 و 1روميان فصل پنجم آيات 

ايم از صلح با خدا كه بوسيلة  ايمان در حضور خدا نيك شمرده شده
بوسيلة ايمان به .  مند هستيم خداوند ما عيسي مسيح برقرار گرديد بهره

  ".....ايم، فيضي كه در آن پايداريم  مسيح، ما وارد فيض الهي شده
داند  كسي كه مي.  يقيناً هر جان مضطربي به صلح و آشتي با خدا نياز دارد
اي  بخاطر فديه.  رابطة مسالمت آميزي با خدا دارد جانش در آرامش است

اران به او از صلح و آشتي با خدا د ايمانكه عيسي مسيح داد ما 
  .برخورداريم

زيرا مسيح صلح و صفا را بين يهود و غير يهود "فرمايد  كالم خدا مي
ا بدن چسماني او ب.  بوجود آورده و اين دو را با هم متحد ساخته است

ساخت  كرد و دشمنان يكديگر مي خود ديواري كه آنان را از هم جدا مي
به اين سبب بود كه مسيح آمد و مژدة صلح را به شما كه .  در هم شكست

رسالة پولس رسول به  (".دور بوديد و آناني كه نزديك بودند اعالم كرد
  )17 و 14افسسيان فصل دوم، آيات 

بينيم كه عيسي آمد   مي45يل مرقس فصل دهم، آية خوانندة عزيز، در انج
و در انجيل .  تا به ديگران خدمت كند و جانش را در راه بسياري فدا كند

بينيم كه عيسي آمد تا آدميان حيات بيابند و   مي10يوحنا فصل دهم، آية 
  .آن را بطور كامل داشته باشند

مت حيات برخوردار بريد و از نع اگر شما در گناه و مرگ روحاني بسر مي
او بهايي را .  ايد الزم است كه به سوي عيسي مسيح بازگشت كنيد نشده
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كه براي رهايي شما از گناه ضروري است تماماً پرداخت كرده است و 
حال كافي است كه شما شخصاً و قلباً به گناه پشت كنيد و به او روي 

يابيد  د ميشويد، زندگي جاوي در اين صورت نيك محسوب مي.  بياوريد
تك شما كه  اميدواريم تك.  كنيد و رابطة مسالمت آميزي با خدا پيدا مي

خوانيد عيسي مسيح خداوند را كه جريمة گناهانتان را از  اين درس را مي
طريق مرگ خود به شما هديه كرده است را بپذيريد و از بركاتي كه در او 

  .آمين.  شود برخوردار بشويد افت ميي
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  ي مسيحعيس

  كار او درحال حاضر، صعود، قيام
  
  

در درسهاي قبل طبيعت خدا، طبيعت عيسي و علت آمدن     
اي بود كه  درس گذشتة ما در مورد فديه.  عيسي به جهان را بررسي كرديم

خواهيم دربارة زنده شدن دوبارة  در اين درس مي. عيسي براي بشر داد
  .عه كنيمعيسي، صعودش به آسمان و كار فعلي او مطال

  
  قيام يا زنده شدن دوبارة عيسي جسماني بود

خيلي مهم است كه بدانيم عيسي مسيح پس از مرگ، جسماً     
او بعداً با همين بدن به آسمان صعود نمود، و بر دست .  از قبر برخاست

كنند كه عيسي بعد از مرگ  ها فكر مي بعضي.  راست خدا نشسته است
اين فكر !   قيام او صرفاً روحاني بودفقط از لحاظ روحاني زنده شد و

دهد كه عيساي پس از  اشتباه است، چون كتاب مقدس به روشني تعليم مي
  .مرگ زنده شده، داراي بدن بود

بينيم كه عيسي بعد   مي43-36در انجيل لوقا فصل بيست و چهارم، آيات 
كالم .  از زنده شدن، به شاگردان خود كه دور هم جمع بودند ظاهر شد

كردند  در حالي كه شاگردان دربارة اين چيزها گفتگو مي"فرمايد  دا ميخ
آنها .  صلح و سالمتي بر شما باد: عيسي در بين ايشان ايستاده به آنها گفت
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چرا اينطور : او فرمود.  بينند با ترس و وحشت تصور كردند كه شبحي مي
؟  به كند آشفته حال هستيد؟  چرا شك و شبهه به دلهاي شما رخنه مي

.  دستها و پاهاي من نگاه كنيد، خودم هستم، به من دست بزنيد و ببينيد
اين را گفت و دستها و پاهاي .  "شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد

از فرط شادي و تعجب نتوانستند اين چيزها .  خود را به ايشان نشان داد
چيزي براي خوردن آيا در اينجا : آنگاه عيسي از آنان پرسيد.  را باور كنند

آن را برداشت و پيش چشم .  داريد؟  يك تكه ماهي بريان پيش او آوردند
  .بنابراين قيام عيسي جسماني بود و او بدن واقعي داشت.  "آنان خورد
علت اين .  بينند خوانيم كه شاگردان تصور كردند شبحي مي  مي37در آية 

د از مردن و دفن شدن توانستند تصور كنند كه عيسي بع بود كه آنها نمي
عيسي براي اينكه شاگردان را از اشتباه بيرون بياورد، .  جسماً قيام كرده بود

به دستها و پاهاي من نگاه كنيد، خودم ":  به آنان فرمود39بر اساس آية 
هستم، به من دست بزنيد و ببينيد، شبح مانند من گوشت و استخوان 

قابل چشمان شاگردان، آن تكه  عيسي در م43 سپس بر اساس آية ".ندارد
  .ماهي بريان شده را خورد

كند كه قيام عيسي  به اين ترتيب كالم خدا بطور روشن ما را مطلع مي
عيسي پس از مرگ جسماً قيام كرد و .  بيش از يك قيام روحاني بود

  .جسماً نيز به شاگردان خود ظاهر شد
  

  صعود عيسي مسيح نيز جسماني بود
ماني عيسي به آسمان در فصل اول در مورد صعود جس    

خوانيم همينكه عيسي اين را گفت   مي11-9كتاب اعمال رسوالن، آيات 
كردند، باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان  در حالي كه همه نگاه مي
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رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان  ناپديد ساخت هنگامي كه او مي
ر آنان ايستادند و پرسيدند اي دوخته شده بود دو مرد سفيد پوش در كنا

كنيد؟  همين  ايد و به آسمان نگاه مي مردان جليلي، چرا اينجا ايستاده
عيسي كه از پيش شما به آسمان باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و 

  ."شما ديديد، دوباره به همين طريق باز خواهد گشت
  

  عيسي در درست راست خدا
ر برابر چشمان شاگردانش با بر اساس كالم خدا، عيسي د    

آيات زيادي وجود دارد كه جايگاه مسيح .  بدن خود به آسمان صعود كرد
در كتاب اعمال رسوالن فصل .  كنند را در آسمان براي ما مشخص مي

حال "خوانيم كه پطرس رسول در روز پنطيكاست گفت   مي33دوم، آية 
س موعود را از پدر القد كه عيسي به دست راست خدا باال برده شده روح

  ."شنويد بينيد و مي يافته و به ما افاضه كرده است، شما اين چيزها را مي
در عهد جديد حدوداً بيست بار ذكر شده است كه جايگاه فعلي عيسي در 

اين مطلب در اناجيل متي، مرقس و لوقا؛ .  دست راست خداوند است
افسسيان و كتاب اعمال رسوالن، رساالت پولس رسول به روميان، 

كولسيان، رسالة اول پطرس رسول و باالخره در رساله به عبرانيان يافت 
  .شود مي
  

  عيسي خداوند است
اين مطلب كه جايگاه عيسي در دست راست خدا است از     

در دست راست خدا بودن يعني اختيار و .  اهميت زيادي برخوردار است
ين عيسي كه در آسمان و بنابرا.  اقتدار كامل داشتن بر آسمان و بر زمين
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او خداوند آسمان و .  در دست راست خدا قرار دارد خداوند است
خداي پدر تمام اختيارات آفرينش را به عيسي سپرده .  خداوند زمين است

خواهد اختياراتش را از طريق كليسا كه بدنش  عيسي مسيح نيز مي.  است
سسيان به ما گفته شده كه در رساله به اف.  باشد در امور دنيا بكار ببندد مي

و همه "فرمايد  كالم خدا مي.  عيسي سر كليسا و كليسا بدن عيسي است
يعني خداي پدر همه چيز را زير پايهاي عيسي (چيز را زير پايهاي او نهاد 

كه بدن اوست .  سر همه چيز به كليسا داد) يعني عيسي را(و او را ) نهاد
رسالة پولس رسول به  ("سازد يعني پري او كه همه را در همه پر مي

  )23-22افسسيان فصل اول، آيات 
اي در نقاط مختلف جهان مسيح را  يكي از داليلي كه هنوز عده

برند اين است كه بدن مسيح  شناسند و در تاريكي روحاني بسر مي نمي
يعني كليسا آنطور كه شايسته است با مسيح كه سر كليسا است همكاري 

اران به مسيح با جديت دعا كنند و از د ايمانا يعني اگر كليس.  نكرده است
هر لحاظ مطيع مسيح باشند خواهيم ديد كه نام خداي حقيقي در نقاط 

  .مختلف دنيا جالل خواهد يافت
  

  كار مسيح در حال حاضر
در حال حاضر عيسي نه فقط بعنوان خداوند و سر كليسا     
.   كاهن اعظم كليسا استكند، بلكه او ارانش را در جهان رهبري ميد ايمان

اران خود در آسمان، پنج كار مختلف را بعهده د ايماناو بعنوان كاهن اعظم 
  :گرفته است

  .كند مكاني براي ما مهيا مي-1
  .باشد پيشرو ما مي-2
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  .كند از ما پشتيباني مي-3
  .كند براي ما شفاعت مي-4
  .باشد واسطة ما مي-5
  

  اراند ايمانمهيا نمودن مكاني براي 
ابتدا به كار عيسي در مورد مهيا كردن مكاني براي     
هاي كالم خدا در  ترين وعده ارزش يكي از پر.  افكنيم  نظر ميداران ايمان

عيسي هنگامي كه با .  شود انجيل يوحنا فصل چهاردهم يافت مي
به .  دلهاي شما مضطرب نشود":گفت، به آنان فرمود  شاگردانش سخن مي
درخانة پدر من منزلهاي .   من نيز ايمان داشته باشيدخدا توكل نماييد، به

روم تا مكاني  من مي.  گفتم اگر چنين نبود، به شما مي.  بسياري هست
پس از اينكه رفتم و مكاني براي شما آماده ساختم .  براي شما آماده سازم

برم تا جايي كه من هستم شما نيز  آيم و شما را پيش خود مي دوباره مي
عيسي دربارة آماده ) 3-1انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات  (".باشيد مي

  .اران در خانة پدرش صحبت كردد ايمانكردن مكاني براي 
از .  ارانش را به اين مكان خواهد برد تا پيش وي باشندد ايماناو در آينده 

آنجايي كه تقريباً دو هزار سال از زماني كه عيسي اين وعده را داده است 
اش صحبت كرد بايد مافوق تصورات ما  كاني كه عيسي دربارهگذرد، م مي
خدا آسمانها و زمين و هر چه را كه در آنها بود در شش روز .  باشد
اش صحبت  پس مكاني كه حدوداً دو هزار سال قبل عيسي درباره.  آفريد

  . و زيبا و ديدني باشدپر جاللكرد بايستي بسيار 
 4-2نتيان فصل دوازدهم، آيات پولس رسول در رسالة دوم خود به قر

من شخصي را در "او اينطور نوشت .  راجع به آسمان سوم صحبت كرد
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جسماً .  شناسم كه چهارده سال پيش تا به آسمان سوم ربوده شد مسيح مي
دانم كه اين مرد به بهشت برده  فقط مي.  داند دانم، خدا مي يا روحاً نمي

شنيد كه آنقدر  و چيزهايي ) داند دانم جسماً يا روحاً خدا مي نمي(شد 
 آسمان يا بهشت به "مقدس و محرمانه است كه بيان آن جايز نيست

پولس رسول در .  توانيم آن را توصيف كنيم قدري عالي است كه نمي
آنچه را كه هرگز " فرمود 9رسالة اول خود به قرنتيان فصل دوم، آية 

ور نكرده است خدا نديده و گوشي نشنيده و به خاطر انسان خط چشمي 
 به داران ايمانواقعاً مكاني كه .  براي دوستداران خود مهيا نموده است

  ".مسيح ابديت را در آن بسر خواهند برد، فوق العاده خوب و زيباست
ايم و به او تعلق داريم بايد خوشحال باشيم و  ما كه به عيسي ايمان آورده

ظير خدا وارد خواهيم شد و ن از او تشكر كنيم چون در آينده به بهشت بي
آيا شما كه هم اكنون اين .  در آن مكان خوب و زيبا زندگي خواهيم كرد

خوانيد اطمينان داريد كه ابديت را در مكاني كه عيسي ذكر  مطالب را مي
نمود بسر خواهيد برد؟  مبادا تصور كنيد كه راهي براي شما وجود ندارد 

عيسي مسيح كه بخاطر !  ري كنيدكه بتوانيد ابديت را در بهشت خدا سپ
گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و اكنون در دست راست خدا نشسته 

  .است راه رسيدن شما به آسمان و بهشت خداوند است
توانيد زندگيتان را به او بسپاريد و قلبتان را در اختيار او  همين اآلن مي

اين صورت است كه آيا مايليد اين كار را بكنيد؟  تنها در .  بگذاريد
يابيد كه ابديت را در بهشت خدا سپري خواهيد كرد  بوسيلة او اطمينان مي

  .و آسمان خانة ابدي شما خواهد بود
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  عيسي مسيح

  كار او درحال حاضر
  
  

.  كنيم اين درس را در ارتباط با موضوع درس قبل شروع مي    
حال حاضر چه عيسي مسيح در "در درس گذشته پيرامون اين مطلب كه 

گفتيم كه عيسي مسيح پس از مرگ جسماً از .   بحث كرديم"كند كار مي
قبر برخاست و بعداً جسماً به آسمان صعود نمود و در دست راست 

او كه خداوند است و بر تمام آفرينش اقتدار و .  خداوند نشسته است
.  اران خود در آسمان استد ايماناختيار دارد در حال حاضر كاهن اعظم 

 ذكر شد كه عيسي مسيح به آسمان رفت تا مكاني براي گذشته خشدر ب
كند،  ضمنĤً او پيشرو ماست، از ما پشتيباني مي.   خود مهيا كندداران ايمان

  .باشد كند و واسطة ما مي براي ما شفاعت مي
در اين درس بررسي كار فعلي عيسي مسيح را كه كاهن اعظم ما در 

  .هيمد آسمان است را ادامه مي
  

  عيسي پيشرو ما
عيسي مسيح نه فقط به آسمان رفت تا مكاني براي     
اران خود مهيا كند، بلكه بر اساس رساله به عبرانيان او بعنوان پيشرو د ايمان
اين موضوع در فصل ششم رساله به .  نش، به آسمان رفتاارد ايمان
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اميدي كه آن "فرمايد  كالم خدا مي.  شود  ديده مي20-19عبرانيان، آيات 
آن اميدي قوي و مطمئن است .  "ما داريم مثل لنگري براي جانهاي ماست

شود و جايي كه  كه از پردة معبد گذشته و به قدس االقداس وارد مي
عيسي از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبة كهانت ملكيصدق تا به 

  ."ابد كاهن بزرگ شده است
آيد مهيا  ا راه را براي كسي كه بعداً ميرود ت پيشرو كسي است كه ابتدا مي

اشعياء نبي .  بعنوان مثال يحيي تعميد دهنده پيشرو عيسي مسيح بود.  كند
صداي "در پيشگويي خود كار يحيي تعميد دهنده را اينگونه تشريح كرد 

اي در بيابان، راه خداوند را مهيا سازيد و طريقي براي خداي ما  ندا كننده
هر دره برافراشته و هر كوه و تلي پست خواهد .  ييددر صحرا راست نما

كتاب اشعياء  (".شد، و كجيها راست و ناهمواريها هموار خواهد گرديد
اشعياي نبي تصويري از يك شاهراه را در ). 4-3نبي فصل نهم، آيات 

ها  او پيشگويي كرد كه دره.  گذارد كه قرار بود ساخته بشود اختيار ما مي
گردند تا شاهراهي بنا بشود كه  ها هموار مي هها و تپهشوند و كو پر مي

هنگامي كه مسيح به آسمان رفت، او .  بتوان به سرعت در آن عبور كرد
.  شود را براي ما ساخت پيشرو ما بود و شاهراهي را كه به آسمان وصل مي

اي صاف گشته  اي پر شده و هر كوه و تپه توانيم بگوييم كه هر دره مي
به همين علت ما .  اند راست و ناهمواريها هموار شدهاست، كجيها 

توانيم به سرعت و به راحتي پيش تخت خدا  اران به مسيح ميد ايمان
  .برويم

پس بياييد تا با "گويد كه  نويسندة رساله به عبرانيان به زباني ساده به ما مي
دليري به تخت فيض بخش خدا نزديك بشويم تا رحمت يافته و در وقت 

  ).16رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية  ("ج از او فيض يابيماحتيا
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توانيم با دليري و اطمينان خاطر   به مسيح ميداران ايمانخدا را شكر كه ما 
پيش تخت فيض بخش خدا برويم چون خداوند و منجيمان عيسي مسيح 

  .بعنوان پيشرو ما به آسمان وارد شده است
  

  عيسي پشتيبان ما در آسمان
 ديگر مسيح در مقام كاهن اعظم اين است كه نزد پدر كار    

يعني او مدافع ما نزد خداي .  كند اران خود پشتيباني ميد ايمانآسماني از 
 و فصل دوم، آيات 10-8در رسالة اول يوحنا فصل اول، آيات .  پدر است

گناه هستيم خود را فريب  اگر بگوييم كه بي" نوشته شده است 1-2
اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماييم، .  يقت دوريمدهيم و از حق مي
كند، او گناهان ما را  توانيم به او اعتماد كنيم زيرا او به حق عمل مي مي
اگر بگوييم كه هرگز .  سازد آمرزد و ما را از همة خطاهايمان پاك مي مي

ايم و از كالم او كامالً  ايم خدا را دروغگو شمرده مرتكب گناهي نشده
  ".خبريم بي
نويسم تا گناه نكنيد، اما اگر كسي  اي فرزندان من، اين را به شما مي"

مرتكب گناهي شود در پيشگاه خداي پدر كسي را داريم كه براي ما 
همان عيسي مسيح كه كامالً ) كند يعني از ما پشتيباني مي(كند  شفاعت مي

ن ما بلكه نه تنها گناها.  نيكوست، زيرا خود مسيح كفارة گناهان ماست
  ".گناهان همة مردم دنيا

شويم نبايد نااميد بشويم،  اران به مسيح، مرتكب گناه ميد ايمانوقتي ما 
بلكه بايستي گناهمان را به خدا اعتراف كنيم، كه در اين صورت او ما را 

البته اعتراف حقيقي شامل پشت كردن به .  كند آمرزد و از گناه پاك مي مي
اران مرتكب د ايمانپس وقتي ما .  دادن تاوان استگناه و در صورت لزوم 
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.  كند شويم، مسيح در پيشگاه خداي پدر از ما پشتيباني و دفاع مي گناه مي
كند، به همين ترتيب مسيح در  در دادگاه وكيل از موكل خود دفاع مي

 كه به معني "پاراكليتا"كلمة يوناني .  آسمان مدافع و پشتيبان ماست
القدس بكار برده شده   در انجيل يوحنا در مورد روحباشد پشتيبان مي

القدس  اران به مسيح بر روي زمين بوسيلة روحد ايمانبنابراين ما .  است
  .شويم و در آسمان توسط مسيح پشتيباني مي

شويم پشتيبان آسمانيمان، عيسي مسيح، در  وقتي ما مرتكب گناهي مي
كند كه جريمة گناهان   اعالم ميكند و برابر دادگاه عدل الهي از ما دفاع مي
چون او از طريق مرگ خود بر روي .  ما بوسيلة او پرداخت شده است

  .ايم صليب جريمة گناهان ما را پرداخته ما از غضب خدا رهايي يافته
 1جالب است توجه داشته باشيم در رسالة اول يوحنا فصل دوم، آية 

هاي نيكو انجام عيسي مسيح كسي است كه كار"نوشته نشده است كه 
  ".عيسي مسيح كه كامالً نيكو است" بلكه نوشته شده "دهد مي

و .  در اينجا ذات يا طبيعت عيسي مسيح مطرح است كه كامالً نيكو است
.  دهد البته او كه در ذات و طبيعت نيكوست، كارهاي نيكو هم انجام مي

افع كامالً اران به مسيح در پيشگاه خداي پدر پشتيبان و مدد ايمانپس ما 
  .كند نيكويي داريم كه از ما پشتيباني و دفاع مي

  
  اراند ايمانعيسي شفيع 

عيسي مسيح در مقام كاهن اعظم عالوه بر اينكه در پيشگاه     
كند براي آنها شفاعت نيز  ارانش پشتيباني و دفاع ميد ايمانخداي پدر از 

ن و مدافع به اين ترتيب عيسي مسيح عالوه بر اينكه پشتيبا.  كند مي
  .باشد آسماني ما است، شفيع آسماني ما نيز مي
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مدافع در دادگاه از موكل خود .  بين مدافع و شفيع تفاوت وجود دارد
شود و  در دادگاههاي اين دنيا وقتي موضوعي مطرح مي.  كند دفاع مي

در .  شود، موضوع مجدداً قابل مطرح شدن نيست جريمة الزم داده مي
اي كه عيسي در   است، خداي پدر تا به ابد از جريمهآسمان نيز همينطور

  .باشد و موضوع خاتمه يافته است راه ما داده است خوشنود مي
خون عيسي كه بر صليب ريخته شد جريمة تمام و كمال گناهان ماست و 

ايم ولي در اين زمنيه كه مسيح در آسمان براي  ما براي هميشه تبرئه شده
ييم كه او در دست راست خداي پدر براي ما كند بايد بگو ما شفاعت مي

بيند در  وقتي مسيح ما را در گناه يا زير حملة شيطان مي.  كند دعا مي
كند كه از وضعيت بدي كه  كند و دعا مي پيشگاه خدا برايمان شفاعت مي
در انجيل لوقا فصل بيست و دوم، آيات .  داريم پيروزمند بيرون بياييم

اي شمعون، اي ": ي به شاگردش پطرس فرمودخوانيم كه عيس  مي31-32
شيطان خواست مثل دهقاني كه گندم را از كاه جدا .  شمعون، توجه كن

ام كه ايمانت از بين  اما من براي تو دعا كرده.  كند همة شما را بيازمايد مي
  ".نرود و وقتي برگشتي بايد برادرانت را استوار گرداني

اران خود دعا د ايمانوان شفيع براي اين واقعيت كه عيسي در آسمان بعن
در رسالة پولس رسول به روميان فصل .  شود كند در كالم خدا ديده مي مي

پس در برابر اين چيزها چه " نوشته شده است كه 34-31هشتم، آيات 
بگوييم؟  اگر خدا پشتيبان ماست كيست كه بر ضد ما باشد؟  آيا خدايي 

 را در راه همة ما تسليم كرد با كه پسر خود را دريغ نداشت بلكه او
بخشد؟  كي برگزيدگان  بخشيدن او همه چيز با سخاوتمندي به ما نمي
پس كيست كه .  نمايد خدا را متهم خواهد كرد؟  خدا آنان را تبرئه مي

بتواند آنان را محكوم سازد؟  مسيح عيسي كسي است كه مرد و حتي 
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چه .  "كند  ما شفاعت ميدوباره زنده شد و اكنون در دست راست خدا از
  .كند شادي بزرگي است كه بدانيم عيسي در آسمان براي ما دعا مي

  
  عيسي واسطة ما

يكي ديگر از كارهايي كه عيسي در مقام كاهن اعظم براي     
اصوالً .  كند دهد اين است كه براي آنها وساطت مي ارانش انجام ميد ايمان

آورد تا  ش رو هم ميكار واسطه اين است كه طرفين نزاع را پي
در اين زمينه كه عيسي واسطة ما است در .  اختالفاتشان برطرف بشود

زيرا يك خدا و يك "خوانيم   مي5رسالة اول به تيموتاوس فصل دوم، آية 
يعني شخص عيسي مسيح كه جان .  واسطه بين خدا و انسان وجود دارد

در زمان مناسب اين خود را بعنوان كفاره در راه همه داد و به اين ترتيب 
 عيساي خداوند شخصي است كه بين انسان و ".حقيقت به ثبوت رسيد

او تنها واسطة ميان ما و پدر آسماني است، به همين .  كند خدا وساطت مي
  .توانيم از طريق مسيح به تخت خدا دسترسي داشته باشيم دليل ما مي

واسطة ديگري بايد توجه داشته باشيم كه بر اساس كالم خدا بجز مسيح 
هيچ انساني يا هيچ .  وجود ندارد كه بتواند بين خدا و انسان وساطت بكند

تنها و تنها مسيح .  تواند واسطة بين خدا و انسان باشد اي نمي فرشته
تواند واسطة ميان ما و خدا  خداوند كه خداي كامل و انسان كامل است مي

  .باشد
ه او تعلق داريم، به كاهن پس بياييد ما كه به مسيح ايمان آورده و ب

 شكرگزار باشيم چون او از مان كه در آسمان است چشم بدوزيم و اعظم
ضمناً در نظر .  دهد در حال حاضر كارهاي مختلفي برايمان انجام مي

داشته باشيم، او ميل دارد كه ما زندگي پاك و مقدسي در اين جهان داشته 
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 روحاني به شباهت خداوند گذرد بيشتر از لحاظ باشيم و هر روزه كه مي
پس الزم است كه هر نوع گناه را از زندگيمان دور كنيم و از .  در بياييم

  .هر نظر مطيع او باشيم تا پيوسته در دوستي و مشاركت با او بسر بريم
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  11بخش 

  
  القدس روح

  شخصيت او
  
  

در درسهاي قبل، دربارة الوهيت و اشخاص آن صحبت     
د خداي پدر و پسر او عيسي خداوند به شما كرديم و مطالبي در مور

راستي .  كنيم القدس شروع مي حاال بررسي خود را در مورد روح.  گفتيم
  !القدس كيست؟ روح
  

  القدس كيست؟ روح
ضروري است كه ما مسيحيان تعليم كتاب مقدس را راجع     

القدس است كه ما  القدس بخوبي درك كنيم چون از طريق روح به روح
الزم است بدانيم كه .  شويم زندگي مسيحي و خدمت به مسيح ميقادر به 

يابد كه زندگي  القدس قدرت مي ار از طريق روحد ايمانچطور شخص 
ما دو مطلب اساسي را كه كتاب .  پيروزمندانه و پر ثمري داشته باشد

  .دهد را بررسي خواهيم كرد القدس تعليم مي مقدس راجع به روح
مثل خداي پدر و پسر يك شخص است و داراي القدس  اول اينكه، روح
.  القدس خودش داراي الوهيت است دوم اينكه، روح.  باشد شخصيت مي

  .القدس خودش خدا است يعني مثل پدر و پسر روح
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القدس يك شخص است بحث  در اين درس دربارة اين مطلب كه روح
القدس صحبت خواهيم  كنيم و در درس بعدي راجع به الوهيت روح مي
القدس در زندگي  همچنين خواهيم ديد كه شخصيت و الوهيت روح.  كرد

  .تك تك مسيحيان چه مفهومي دارد
  

  القدس يك شخص است روح
  شود او رنجيده مي

كتاب مقدس در جاهاي زيادي و به طرق مختلفي تعليم     
براي مثال در رسالة پولس به .  القدس يك شخص است دهد كه روح مي

اران به مسيح گفته شده د ايمانبينيم كه به   مي30، آية افسسيان فصل چهارم
القدس خدا را نرنجانيده زيرا او مهر مالكيت خدا بر شماست و  روح"

  ."شويد ضامن آمدن روزي است كه در آن كامالً آزاد مي
وقتي .  القدس داراي احساسات است دهد كه روح اين آيه به ما نشان مي

اگر .  شود  او محزون و غمگين ميدهيم ما كار خالفي انجام مي
فقط نيرويي بود كه از جانب خدا "القدس به قول بعضي از گمراهان  روح

توانست رنجيده   ديگر قوة احساسات نداشت و نمي"صادر شده است
  ."چيز"شود نه   كه احساسات دارد و رنجيده مي"شخص است".  بشود

القدس خدا را  روح"فرمايد كه  به اين ترتيب وقتي كتاب مقدس مي
القدس يك شخص است و داراي   بايد بفهميم كه روح"نرنجانيد

 در رسالة پولس رسول به 32-25لطفاً با دقت به آيات .  شخصيت است
اران به مسيح د ايمانكالم خدا به . افسسيان فصل چهارم، توجه كنيد

  :فرمايد مي
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است  دروغ نگوييد بلكه هميشه به ديگران رهيچ وجهپس ديگر به "
اگر عصباني شديد نگذاريد .  زيرا همة ما اعضاي يكديگريم.  بگوييد

به .  خشمتان، شما را به گناه بكشاند و يا تا غروب آفتاب باقي بماند
ابليس فرصت ندهيد، دزد از دزدي دست بردارد و به عوض آن با دستهاي 

.  هدخود، با آبرومندي كار كند تا چيزي داشته باشد كه به نيازمندان بد
يك كلمة زشت از دهانتان خارج نشود بلكه گفتار شما به موقع، خوب و 

القدس خدا را  سودمند باشد تا در نتيجة آن به شنوندگان فيضي برسد روح
نرنجانيد زيرا او مهر مالكيت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزي است 

غيظ و از اين پس ديگر هيچ نوع بغض و .  شويد كه در آن كامالً آزاد مي
نسبت به .  خشم و داد و فرياد و دشنام و نفرت را در ميان خود راه ندهيد

يكديگر مهربان و دلسوز باشيد و چنانكه خدا در شخص مسيح شما را 
  ."بخشيده است شما نيز يكديگر را ببخشيد

القدس  به اين مطلب توجه كرديد، كه گناهاني كه باعث رنجش روح
پس نه فقط دزدي، بلكه .  يا دروني باشدشوند امكان دارد بيروني  مي

رنجاند، بطور كلي هر گناهي از قبيل، بد زباني،  القدس را مي نفرت روح
  .كند القدس را محزون مي عصبانيت، بغض، غيظ و داد و فرياد روح

  
  تواند رفافت كند القدس مي روح
تواند  تواند برنجد، بلكه او شخصاً مي القدس نه تنها مي روح    
دعاي بركت پولس رسول براي .  اران رفاقت و دوستي كندد مانايبا 

فيض عيسي مسيح خداوند، محبت "مسيحيان شهر قرنتس از اين قرار بود 
رسالة دوم پولس به  ("القدس با همة شما باد، آمين خدا و رفاقت روح

  )14قرنتيان فصل سيزدهم، آية 
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.  كند ص اشاره مياي گرم و دوستانه در بين اشخا كلمة رفاقت به رابطه
كنيم معلوم است كه  القدس صحبت مي پس وقتي دربارة رفاقت روح

  .القدس يك شخص است روح
  

  كند اران را هدايت و رهبري ميد ايمانالقدس  روح
اران به مسيح را هدايت د ايمانالقدس بعنوان يك شخص،  روح

ر كار دهد كه چطو كند كه كارهاي خوب بكنند و ضمناً به ما نشان مي مي
  .نيكويي را انجام بدهيم

در كليساي اوليه مشكلي در مورد ختنه كردن و نگهداشتن شريعت موسي 
اي عقيده داشتند كه غيريهوديان براي نجات يافتن عالوه  عده.  بوجود آمد

به !  بر ايمان به مسيح، بايد ختنه بشوند و شريعت موسي را نگاهدارند
 كه تشكيل شد موضوع مورد بحث همين علت، در اولين انجمن كليسايي

قرار گرفت و نتيجة مذاكرات انجمن در كتاب اعمال رسوالن فصل 
اي نوشته شد كه  اران غير يهودي نامهد ايمانبه .  پانزدهم ثبت شده است
 از فصل پانزدهم كتاب اعمال رسوالن ديده 29-28قسمتي از آن در آيات 

گرفته است كه جز دستوراتي القدس و ما بر اين تعلق  راي روح": شود مي
آيد بار شما را سنگين تر نسازيم و آن اين است كه از هر  كه در زير مي

چه براي بتها قرباني شده و از خون و حيوانات خفه شده و زنا دوري 
ايد،  چنانچه از اين چيزها پرهيز كنيد كار نيكويي انجام داده.  جوييد
  ."والسالم

گيري آنها با  كنند كه تصميم ديق ميدر اين نمونه رسوالن مسيح تص
دانستند كه در تهية متن  آنها مي.  القدس بوده است هدايت و رهبري روح

.  القدس بوده است القدس توافق داشتند و نظر آنها نظر روح نامه، با روح
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القدس و ما بر اين تعلق گرفته است  راي روح"به همين دليل نوشته شد 
  ."تر نسازيم آيد بار شما را سنگين  ميكه جز دستوراتي كه در زير

  
  كند القدس صحبت مي روح
بينيم كه  در كتاب اعمال رسوالن فصل سيزدهم مي    
كالم .  كند القدس با بعضي از اعضاي كليساي انطاكيه صحبت مي روح

دار و مشغول  يك روز كه آنها روزه": فرمايد خدا دربارة اين مطلب مي
قدس به ايشان فرمود، برنابا و شائول را مأمور ال عبادت خداوند بودند روح

پس آنها بعد از .  ام بنماييد انجام آن كاري كه من براي آنها مقرر كرده
.  روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموريت فرستادند

القدس بودند به بندر سلوكيه رفتند و از  اين دو نفر كه فرستادگان روح
  ."ه دريا به قبرس آمدندآنجا از را

تواند ارتباط  القدس شخص است چون مي كامالً واضح است كه روح
 را در مورد خودش بكار "من"القدس كلمة  بينيم كه روح مي.  برقرار كند

كند كه او برنابا و شائول را براي كار مخصوصي در نظر  ميبرد و بيان مي
كند همچنين در  يالقدس صحبت م در اين مورد كه روح.  گرفته است

اي كساني كه " نوشته شده است 7مكاشفة يوحناي رسول فصل دوم، آية 
  ."گويد گوش دهيد گوش داريد، به آنچه كه روح به كليساها مي

  
  القدس داراي قوة ادراك و اراده است روح
در كتاب مقدس آيات ديگري هم وجود دارد كه ما از آنها     
مثالً در رسالة اول پولس .  خص استالقدس يك ش توانيم بفهميم روح مي

خدا اين همه را بوسيلة " نوشته شده است 10به قرنتيان فصل دوم، آية 
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از راه الهام به ما آشكار ساخته است زيرا ) القدس يعني روح(روح خود 
 پس "كند القدس همه چيز حتي ُكنه نيات الهي را كشف مي روح
  .القدس داراي قوة ادراك است روح

اما "خوانيم   مي11الة اول پولس به قرنتيان فصل دوازدهم، آية و در رس
آنها را ) القدس يعني روح(كلية اين عطايا كار يك روح واحد است و او 

القدس داراي  بنابراين روح.  "فرمايد بر طبق ارادة خود به هر كس عطا مي
  .قوة اراده است

  
  كند القدس براي ما شفاعت مي روح
 26ولس به روميان فصل هشتم، آية بر اساس رسالة پ    
به همين طريق ": فرمايد كالم خدا مي.  كند القدس براي ما شفاعت مي روح

كند زيرا ما هنوز  روح خدا در عين ضعف و ناتواني، ما را ياري مي
توان  هايي كه نمي اما خود روح خدا با ناله.  دانيم چگونه بايد دعا كنيم نمي

  ."كند يبيان كرد براي ما شفاعت م
  

  القدس و دروغ گفتن به او اهانت كردن به روح
ضمنĤً در رساله .  شود القدس رنجيده مي قبالً ديديم كه روح    

القدس؛ و در كتاب   اهانت كردن به روح29به عبرانيان فصل دهم، آية 
القدس مطرح شده   دروغ گفتن به روح3اعمال رسوالن فصل پنجم، آية 

  .است
خص است و شخصيت دارد بايد مراقب باشيم كه القدس يك ش چون روح

بوسيلة گناه او را نرنجانيم و با رد كردن كار فيض بخش او در زندگيمان 
القدس از طريق كالم خدا ما را در مورد  وقتي روح.  به او اهانت نكنيم
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كند بايد با قلبي باز به او گوش  گناهي كه در زندگيمان است متقاعد مي
 از يك طرف بطور واضح و با ماليمت ما را در مورد القدس روح.  بدهيم

كند و از طرف ديگر ما را متوجه  گناهي كه در زندگيمان است متقاعد مي
  .كند تا بتوانيم از هر گناه پاك بشويم كار مسيح بر صليب مي

توانيم بركات خدا را كه براي ما در  القدس همكاري كنيم مي اگر با روح
وقتي فصل هفتم انجيل يوحنا را .  مل تجربه كنيمنظر گرفته شده بطور كا

القدس قبل از مصلوب شدن عيسي به  بينيم كه روح كنيم مي مطالعه مي
بر اساس كالم خدا الزم بود كه ابتدا عيسي .  اران او عطا نشده بودد ايمان

منظور .  شد  او نازل ميداران ايمانالقدس بر  يافت و سپس روح جالل مي
مرد، از   عيسي اين است كه او بايستي بخاطر گناه بشر مياز جالل يافتن
كرد و در دست راست خدا  خواست، به آسمان صعود مي مردگان بر مي

اران د ايمانالقدس بر  بعد از آنكه عيسي جالل يافت روح.  گرفت قرار مي
  .او نازل شد كه بطور دائمي در وجود آنان زندگي كند

ايد ولي  ده شده و جالل يافته ايمان آوردهاگر شما به مسيح پس از مرگ زن
القدس را در قلب خود داريد خوب  ايد كه روح هنوز بخوبي متوجه نشده

است از خدا تشكر كنيد كه روحش را به شما عطا نموده، و ضمناً بطور 
تواند به شما  او مي.  القدس بسپاريد تان را به روح كامل عنان زندگي

او .   كنيد و زندگي پاكي داشته باشيدقدرت بدهد كه از گناه دوري
تواند شما را قادر بسازد كه مژدة نجات را با ديگران در ميان  همچنين مي

  .بگذاريد
ايد، از بركت بزرگ رابطه  اگر شما تابحال به مسيح خداوند ايمان نياورده

.  پس فرصت را از دست ندهيد.  داشتن با خداي حقيقي محروم هستيد
وقتي قلباً .   شماست تا قلباً به عيسي مسيح اعتماد كنيدالقدس منتظر روح

به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناهان شما خون ريخت و مرد و 
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القدس در قلب شما وارد  كنيد روح دوباره زنده شد و زنده است اعتماد مي
همين اآلن .  كنيد شود و از طريق او با خدا رابطة شخصي پيدا مي مي

 . ود را به مسيح زنده بسپاريد را بپذيريد و زندگي خالقدس دعوت روح
  .خداوند شما را بركت بدهد آمين
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  12بخش 

  
  القدس روح

  او كيست؟
  
  

با فيض او به درس ديگري از سري درسهاي تعاليم اساسي     
القدس  در درس قبل بررسي خود را دربارة روح.  پردازيم كتاب مقدس مي

القدس يك شخص  تاب مقدس روحشروع كرديم و ديديم كه بر اساس ك
القدس يك شخص است، از  چون روح.  باشد است و داراي شخصيت مي

  .قوة ادراك، قوة احساسات و قوة اراده برخوردار است
تواند انجام بدهد يك نيروي فاقد شخصيت به  القدس مي آنچه را كه روح

 القدس يك چيز به همين دليل روح.  تواند انجام بدهد  نميهيچ وجه
  .نيست بلكه او يك شخص زنده است

  
  القدس خدا است روح
بر اساس .  القدس است موضوع اين درس، الوهيت روح    

القدس خدا است و از هر نظر با خداي پدر و خداي  كتاب مقدس، روح
ما قبالً دربارة تثليث صحبت كرديم و توضيح داديم كه .  پسر برابر است

.   از سه شخص تشكيل شده استخدا در عين حال كه واحد يا يكتاست
دهند و ما  القدس هر سه يك خدا را تشكيل مي پدر و پسر و روح

  .پرستيم شناسيم و مي مسيحيان اين خدا را مي
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القدس يك شخص واقعي است و  همانطور كه الزم است بدانيم روح
در .  داراي شخصيت است، الزم است بفهميم كه او خداي كامل است

القدس  آموزند روح ختلفي وجود دارد كه به ما ميكتاب مقدس آيات م
  .خداوند است

  
  القدس خدا خوانده شده است روح
بينيم كه به روح خدا اسامي الهي داده  در كتاب مقدس مي    

خوانيم كه حنانيا و  در كتاب اعمال رسوالن فصل پنجم مي.  شده است
.  ن كار مردندشان، به خدا دروغ گفتند و در اثر اي سفيره در مورد هديه

پطرس رسول به حنانيا گفت كه او نه به انسان، بلكه به خدا دروغ گفته 
بينيم كه حنانيا و سفيره به  در اين قسمت بطور روشن مي.  است
در كتاب .  القدس، كه پطرس او را خدا خواند، دروغ گفته بودند روح

اي : پطرس گفت" نوشته شده است 4-3اعمال رسوالن فصل پنجم، آيات 
حنانيا، چرا اينطور تسليم شيطان شدي تا او تو را وادار كند كه به 

القدس دروغ بگويي و مقداري از پول زمينت را نگاهداري؟  آيا وقتي  روح
آن را داشتي مال خودت نبود؟  آيا وقتي آن را فروختي باز هم در اختيار 

نسان خودت نبود؟  چطور شد كه فكر چنين كاري را كردي؟  تو نه به ا
  ".اي بلكه به خدا دروغ گفته

  
  القدس خداوند خوانده شده است روح
القدس نه تنها خدا خوانده شده است، بلكه در رسالة  روح    

القدس خداوند   روح18-17دوم پولس رسول به قرنتيان فصل سوم آيات 
در اينجا مقصود از كلمة ": فرمايد كالم خدا مي.  خوانده شده است
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دس است و هر جا روح خداوند باشد، در آنجا آزادي الق خداوند، روح
اي جالل  نقاب مانند آيينه و همة ما درحالي كه با صورتهاي بي.  هست

كنيم، به تدريج در جاللي روز افزون به شكل او  خداوند را منعكس مي
  ."القدس است شويم و اين كار، كار خداوند يعني روح مبدل مي

نقاب را  بي نشناسان كلمة خداوند شد، خدادر زماني كه عهد جديد نوشته 
در آن روزها در نواحي مديترانه مردم خدايان .  بردند براي بت بكار مي
.  پرستيدند اهالي هر شهر و دهي خداي خودشان را مي.  بسياري داشتند

گفت خداوند، او در واقع به خداوند شهر يا ده  پس وقتي يك نفر مي
ن ايامي بود كه پولس رسول با الهام از خدا در چني.  كرد خاصي اشاره مي

وقتي پولس كلمة خداوند را در مورد مسيح و .  رساالت خود را نوشت
برد منظورش اين نبود كه آنها فقط بر ساير مخلوقات  القدس بكار مي روح

خير، در واقع منظور پولس اين بود كه مسيح و !  برتري داشتند
القدس همانند مسيح، خداوند  روح.  القدس مثل پدر، خدا هستند روح

  .خوانده شده است زيرا او داراي الوهيت است و خداوند است
  

  القدس جاوداني است روح
القدس  توانيم به الوهيت روح طريق ديگري كه ما مي    
ببريم اين است كه بدانيم او از همان صفات الهي برخوردار است كه  پي

 براي نمونه در رساله به . خداي پدر و خداي پسر برخوردار هستند
.  القدس روح جاوداني خوانده شده است  روح14عبرانيان فصل نهم، آية 

يقيناً هيچكس و هيچ چيزي جاوداني نبوده است، چون هر مخلوقي در 
اما خدا كه خالق، و شامل پدر و پسر و .  زماني بوجود آمده است

اشيم كه جاوداني بايد توجه داشته ب.  باشد القدس است جاوداني مي روح
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غيرفاني بودن يعني يكي . بودن و غيرفاني بودن دو موضوع متفاوت هستند
اما جاوداني بودن يعني يكي هميشه وجود .  تا ابد وجود خواهد داشت

به عبارت ديگر جاوداني .  داشته است و تا ابد هم وجود خواهد داشت
القدس جاوداني  وحهمانطور كه گفتيم ر.  بودن يعني آغاز و پاياني نداشتن

  .است
  

  القدس در همه جا حضور دارد روح
القدس همانند خداي پدر و عيسي مسيح خداوند در  روح    

 نوشته 10-7در مزمور صد و سي و نهم، آيات .  همه جا حضور دارد
از روح تو كجا بروم، و از حضور تو كجا بگريزم؟  اگر به ": شده است

گر در عالم اموات بستر بگسترانم آسمان صعود كنم تو آنجا هستي و ا
اگر بالهاي سحر را بگيرم و در اقصاي دريا ساكن .  اينك تو آنجا هستي

شوم، در آنجا نيز دست تو مرا رهبري خواهد نمود و دست راست تو مرا 
القدس هميشه در همه جا حاضر است و  بنابراين روح.  "خواهد گرفت

احتياج داريم بخاطر ايمانمان به وقتي به كمك .  تواند ما را كمك كند مي
توانيم به   مي،عيسي مسيح و كاري كه او در راه ما انجام داده است

.  كرد خواهد كمك ما بهالقدس اعتماد كنيم و مطمئن باشيم كه او  روح
القدس كسي را به اين دليل كه آدم خوبي است و كارهاي خوب  روح

حتي يك نفر "م خدا كند چون بر اساس كال انجام داده است كمك نمي
 "اند و از جالل خدا محرومند همه گناه كرده" "نيست كه كامالً نيك باشد

اما وقتي يك نفر به مسيح و كاري كه او در راهش انجام داده ايمان 
آورد كه مسيح براي آمرزش گناهانش مرده است،  آورد، يعني ايمان مي مي
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تواند  شود و مي واقع ميو دوباره زنده شده است آن وقت مورد قبول خدا 
  .كند مطمئن باشد كه روح خدا پيوسته كمكش مي

  
  القدس قادر مطلق است روح
زكريا كه يكي از .  القدس داراي قدرت كامل است روح    

قوت بلكه به روح  هنه به قدرت و نه ب"انبياء عهد عتيق بود چنين نوشت 
چهارم، آية كتاب زكرياي نبي فصل  ("من، قول يهوه صبايوت اين است

اران به مسيح اينطور تعليم د ايمانيوحنا رسول در عهد جديد به ).  6
القدس از روحي كه در  زيرا روحي كه در شماست يعني روح"دهد  مي

  )4رسالة اول يوحنا فصل چهارم، آية  ("تر است كند قوي اين دنيا كار مي
.  تر است القدس از انسان و شيطان قوي دهند كه روح اين آيات نشان مي

در واقع او مثل خداي پدر و خداي پسر بر تمام كائنات و مخلوقات 
  .اقتدار دارد

  
  القدس از همه چيز آگاه است روح
القدس از همه  دهد كه روح باالخره كتاب مقدس تعليم مي    

در رسالة اول پولس به قرنتيان .  چيز آگاه است حتي از مسائل عميق الهي
خدا اين همه را بوسيلة روح "شته شده است  نو11-10فصل دوم، آيات 

القدس همه چيز حتي  خود از راه الهام به ما آشكار ساخته است زيرا روح
كيست كه بهتر از روح شخص با باطن .  كند ُكنه نيات الهي را كشف مي

  ."او آشنا باشد؟  به همان طريق هيچكس جز روح خدا با خدا آشنا نيست
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القدس است، او كه از همه چيز با  داند روح  مياو كه تمام افكار خدا را
تواند ما را  القدس است كه مي اين روح.  القدس است خبر است روح

  .هاي خدا با خبر كند تعليم بدهد و ما را از اراده
  

  القدس كارهاي الهي روح
القدس نسبت  كتاب مقدس كارهاي الهي را نيز به روح    
در دومين آية كتاب مقدس .  ستدهد و يكي از اين كارها خلقت ا مي
القدس مثل خداي پدر و عيسي خداوند در كار خلقت  بينيم كه روح مي

 نوشته شده است 2در كتاب پيدايش فصل اول، آية .  شركت داشته است
زمين تهي و بائر بود و تاريكي بر روي لُجه، و روح خدا يعني "

  ".القدس سطح آبها را فروگرفت روح
روح خدا مرا "خوانيم   مي4صل سي و سوم، آية و در كتاب ايوب ف

بينيم كه  در اين آيه مي.  "آفريده، و نفس قادر مطلق مرا زنده ساخته است
القدس هم در خلقت انسان سهم دارد و هم در حفظ و حراست  روح
بينيم كه  در عهد جديد، در گفتگوي عيسي با نيقوديموس مي.  انسان
گناهكار و روحاً مرده، تولد تازه و حيات القدس قادر است به انسان  روح

گفتگوي عيسي با نيقوديموس در فصل سوم انجيل يوحنا (تازه ببخشد 
وقتي يك نفر از راه ايمان به عيسي مسيح تولد تازه و ).  شود يافت مي

القدس عامل اين  كند، در واقع روح يابد و از درون تغيير مي حيات تازه مي
 بر اساس رسالة پولس به روميان فصل اول، آية ضمناً.  تغيير دروني است

.  القدس عامل زنده شدن دوبارة عيسي بود  روح11 و فصل هشتم آية 4
اگر روح خدا كه مسيح را پس "خوانيم   مي11در روميان فصل هشتم، آية 

از مرگ زنده گردانيد در وجود شما ساكن باشد همانطور كه او را پس از 
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القدس كه در شما ساكن است به  ة همان روحمرگ زنده گردانيد بوسيل
  ."جسم فاني شما هم حيات خواهد بخشيد

  
  القدس با پدر و پسر اتحاد و همكاري و هماهنگي روح

القدس همچنين در چگونگي اتحاد و همكاري  الوهيت روح    
خوانيم كه  در عهد جديد مي.  شود و هماهنگي او با پدر و پسر ديده مي

القدس با پدر  و انسان شدن عيسي مسيح، روحدر امر مجسم گشتن 
فرشته به او پاسخ داد ": فرمايد كالم خدا در اين زمينه مي.  همكاري نمود

القدس بر تو خواهد آمد و  روح) يعني جبراييل به مريم باكره پاسخ داد(
قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد 

  )35انجيل لوقا فصل اول، آية  (" خواهد شدمقدس، پسر خدا ناميده
در صحنة تعميد عيسي كه صداي پدر از آسمان شنيده شد روح خدا 

عيسي پس از تعميد، فوراً از آب "فرمايد  كالم خدا مي.  حضور داشت
آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را ديد كه مانند .  بيرون آمد

و صدايي از آسمان شنيده شد كه .  آيد كبوتري نازل شده به سوي او مي
انجيل متي فصل  ("اين است پسر عزيز من كه از او خشنودم: گفت مي

القدس در  ديگر اينكه در فرمول تعميد، نام روح).  17-16سوم، آيات 
پس برويد "عيسي به شاگردان خود فرمود .  شود كنار پدر و پسر ديده مي

القدس   بنام پدر و پسر و روحو همة ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را
  )19انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية  ("تعميد دهيد

بايد .  شود القدس ديده مي در اين آيه هم شخصيت و هم الوهيت روح
متوجه باشيم كه عيسي نفرمود، آنها را به نام پدر و پسر و يك نيرو تعميد 

خص است و القدس يك ش خير، عيسي اينطور نفرمود، چون روح!  دهيد
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به .  باشد القدس داراي الوهيت مي داراي شخصيت است و ضمناً روح
اران به د ايمانما .  همين دليل نام او در كنار پدر و پسر ذكر شده است

القدس در وجودمان ساكن  توانيم بخاطر اين واقعيت كه روح مسيح مي
  .است شاد و مسرور باشيم

تواند با ما  يت است ميالقدس يك شخص است و داراي شخص چون روح
.  مشاركت داشته باشد و در احتياجاتي كه همه روزه داريم كمكمان كند
ضمناً چون او خداست قدرت دارد آنچه را كه براي ما مفيد است به انجام 

او نه فقط قادر است بلكه مايل است آنچه را كه براي ما خوب .  برساند
و همكاري كنيم و از هر نظر به او البته ما نيز بايد با ا.  است انجام بدهد
  .اعتماد داشته باشيم

اران به مسيح حضور دارد بلكه در د ايمانالقدس نه تنها در وجود ما  روح
پس شاد باشيم چون تنها نيستيم، بلكه .  كند مقابل خدا براي ما شفاعت مي

شكر و سپاس بر نام او باد از حال تا .  القدس با ماست حضور دائمي روح
  .ابد، آمينبه 
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  13بخش 

  
  القدس روح

  او چه شباهتي دارد
  
  

مان عيسي مسيح به شما  عزيزان، در نام خداوند و منجي    
كنيم كه اين فرصت به ما  خوشحاليم و خدا را شكر مي.  گوييم درود مي

  .داده شده است تا اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح كنيم
: دس را آغاز كرديم و گفتيمالق در دروس قبل بررسي خود، دربارة روح

القدس مثل خداي پدر و پسر او يك شخص است و  نخست اينكه، روح
القدس جزو اشخاص الوهيت  دوم اينكه، روح.  داراي شخصيت است

  .است و همانند پدر و پسر او، خدا است
گوييم، لطفاً  القدس به شما مي در اين بخش مطالب ديگري را دربارة روح

  .ة كتاب توجه فرماييدبا دقت به دنبال
  

  القدس اسامي روح
القدس جزو اشخاص الوهيت است و  اين مطلب كه روح    

القدس چه نوع  آورد كه، روح ي را پيش ميسؤاليك شخص است، چنين 
شخصي است، يا به عبارت ديگر او چه شباهتي دارد؟  وقتي نامهاي 

فهوم اين نامها كرديم با توجه به م مختلف خدا را در عهد عتيق مطالعه مي
دهد و  كند، شفا مي خدا كسي است كه فراهم مي"بعنوان مثال گفتيم كه 
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دهند كه او چه نوع   نامهاي مختلف خدا به ما نشان مي"كند تقديس مي
همينطور نامهاي مختلف .  دهد شخصي است و چه كارهايي انجام مي

  .كنند روح خدا طبيعت و كارهاي او را براي ما آشكار مي
  

  القدس روح
شود ارائه داد، اين  بهترين تعريفي كه براي روح خدا مي    

چون ذات يا طبيعت روح خدا .  او ذاتي پاك و مقدس دارد"است كه 
  ".القدس خوانده شده است كامالً پاك و مقدس است او روح

توان  القدس وجود دارد كه مي هاي زيادي به روح در كتاب مقدس اشاره
 چون حجم اين كتاب محدود است در اينجا به فصل اما.  آنها را ذكر كرد

  .افكنيم  نظر مي13-9يازدهم انجيل لوقا، آيات 
گويم تقاضا  پس به شما مي"عيسي در زمينة دعا به شاگردان خود فرمود 

كنيد كه به شما داده خواهد شد، بجوييد كه پيدا خواهيد كرد، بكوبيد كه 
آورد و  ه بخواهد به دست مي چون هر ك".در به روي شما باز خواهد شد

آيا در .  شود كند و هر كه بكوبد در به رويش باز مي هر كه بجويد پيدا مي
ميان شما پدري هست كه وقتي كه پسرش از او ماهي بخواهد به عوض 
ماهي، ماري در دستش بگذارد، يا وقتي تخم مرغي بخواهد عقربي به او 

دانيد چگونه چيزهاي  تيد ميبدهد؟  پس اگر شما با اينكه جايزالخطا هس
القدس را به  خوب را به فرزندانتان بدهيد چقدر بيشتر پدر آسماني، روح

  ."كنند عطا خواهد فرمود آناني كه از او تقاضا مي
در اينجا تفاوت آشكاري بين آنچه كه بد است و آنچه كه خوب است 

  .شود ديده مي
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اي شرير و تحت  كلمات مار و عقرب بيان كنندة دني12-11در آيات 
 ذكر شده است كه بشر خطاكار است چون 13در آية .  تسلط شيطان است

دانيم چگونه  ولي با اين وجود ما مي.  اي هستيم ما مخلوقات سقوط كرده
و البته چقدر بيشتر، پدر .  چيزهاي خوب را به فرزندان خود بدهيم

.  بخشد كنند مي القدس را به كساني كه از او تقاضا مي آسماني روح
القدس همان هدية بسيار نيكوست كه خدا به كساني كه  بينيم كه روح مي

القدس خوب و پاك است، اما شيطان  روح.  بخشد كنند مي از او تقاضا مي
  .برخالف او ناپاك و سرچشمة تمام بديها است

  
  روح قدوسيت

، روح 14در رسالة پولس رسول به روميان فصل اول، آية     
 بين شايد كسي بپرسد چه فرقي.   خوانده شده استتروح قدوسيخدا، 

  قدوسيت و عدالت وجود دارد؟
بنظر ما قدوسيت يا پاكي قسمتي از شخصيت است، به همين علت 

اما عدالت توصيف .  توانيم بگوييم كه قدوسيت جزو وجود خداست مي
چرا تمام اعمال خدا .  كنندة اعمال يك شخص پاك و مقدس است

  .چون خدا پاك و مقدس استعادالنه است؟  
القدس مثل خداي پدر و عيسي خداوند كامالً پاك و مقدس است و  روح

اران به مسيح بايد به روح قدوسيت د ايمانما .  هيچ گناهي در او نيست
اجازه بدهيم كه زندگي ما را بطور كامل كنترل كند و خصوصيات اخالقي 

  .ما را به تدريج شبيه خدا بسازد
دل و ذهن شما ": ر اين زمينه به مسيحيان افسس نوشتپولس رسول د

اي را كه در نيكي و پاكي حقيقي و به  بايد كامالً نو شود و شخصيت تازه
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رساله به افسسيان فصل  ("صورت خدا آفريده شده است به خود بپوشانيد
پس اين ما هستيم كه بايد عنان زندگيمان را به خدا ) 24-23چهارم، آيات 
طيع او باشيم، تا روح خدا مرتباً ما را عوض كند و به شكل بسپاريم و م

يكي از مشخصات زندگي مسيحيان پر از .  دلخواه خود دربياورد
برند، و اين نشان  القدس اين است كه در پاكي و قدوسيت بسر مي روح
  .دهد كه آنها با خدا مشاركت و رفاقت دارند مي
  

  روح فيض
 روح فيضه شده است سومين نامي كه به روح خدا داد    
پس اگر كسي "خوانيم   مي29در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية .  است

پسر خدا را تحقير نموده و خوني را كه پيمان بين خدا و انسان را اعتبار 
بخشيده است و او را از گناهانش پاك ساخته است ناچيز شمارد و به 

  ."ي روبرو خواهد شدروح پر فيض خدا اهانت نمايد با چه كيفر شديدتر
فيض بيان كنندة لطف و مرحمت خدا نسبت به ما است، اگر چه سزاوار 

.  انسان بخاطر گناه سزاوار جهنم و جدايي ابدي از خدا است.  ايم آن نبوده
هيچ در انسان گناهكار و سقوط كرده هيچ قدوسيتي وجود ندارد و به 

 باعث شده كه پس چه چيزي.   قادر نيست خدا را خشنود بسازدوجه
  . فيض خداوند استسؤالمحبت خدا شامل حال ما بشود؟  جواب اين 

زيرا به سبب فيض خداست ": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانكالم خدا به 
ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش  كه شما از راه ايمان نجات يافته

د ندارد اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي وجو.  خداست
  )9 و 8رساله به افسسيان فصل دوم، آيات  ("كه كسي به خود ببالد
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پس حاال كه فيض خدا باعث شده ما از گناه و عواقب بد آن نجات بيابيم 
كند تا بتوانيم از تمام  روح فيض كه همان روح خداست براي ما كار مي

مطابق حتي وقتي كه .  مند بشويم شود بهره بركاتي كه در مسيح يافت مي
كند و حتي اگر  بريم روح فيض ما را ملزم مي ميل و ارادة خدا بسر نمي

كند تا توبه كرده و مطابق ميل خدا زندگي  احتياج باشد ما را تأديب مي
  .كنيم
  

  روح داوري و روح سوختگي
چهارمين و پنجمين طريقي كه روح خدا خود را به ما     

در .   استروح سوختگيروح داوري و آشكار كرده است بوسيلة اسامي 
  .كتاب مقدس آتش نشانة داوري بر گناه و پاكسازي آن است

 ضمن اينكه به روح داوري و 5-4كتاب اشعياء نبي فصل چهارم، آيات 
.  دهد كه مفهوم اين دو اسم چيست كند نشان مي روح سوختگي اشاره مي

ويد هنگامي كه خداوند چرك دختران صهيون را بش": فرمايد كالم خدا مي
و خون اورشليم را به روح انصاف يعني داوري و روح سوختگي از 
ميانش رفع نمايد، خداوند بر جميع مساكن كوه صهيون و بر محفلهايش 
ابر و دود در روز و درخشندگي آتش مشتعل در شب خواهد آفريد زيرا 

  ."كه بر تمامي جالل آن پوششي خواهد بود
ا از قلب كساني كه به سوي روح داوري و سوختگي، گناه و سركشي ر

شود  وقتي فرزند خدا مرتكب گناه مي.  كند آيند پاكسازي مي مسيح مي
به اين ترتيب فرزند .  كند القدس قوياً او را ملزم و تشويق به توبه مي روح

تواند در راحتي و آرامش بسر ببرد تا  خدا با بودن گناه در زندگيش نمي
  .اينكه توبه كند و مطيع خدا بشود
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من ": كرد چنين گفت وقتي يحيي تعميده دهنده دربارة عيسي صحبت مي
دهم و اين تعميد نشانة توبة شماست ولي كسي  شما را با آب تعميد مي

آيد از من تواناتر است و من اليق آن نيستم كه حتي  كه بعد از من مي
القدس و آتش تعميد خواهد داد  او شما را با روح.  كفشهاي او را بردارم

  )11انجيل متي فصل سوم، آية (
دهد و بر عليه هر نوع گناه و  القدس كار پاكسازي را در ما انجام مي روح

تواند گناه را در ما ناديده  او نمي.  آورد شرارت اقدام الزم را به عمل مي
اران اين است د ايمانهدف روح خدا براي ما .  بگيرد و هيچ اقدامي نكند
مين دليل ه به.   و بيشتر به شباهت خدا در بياييمكه روز بروز پاكتر بشويم

 هر نوع گناه اقدام الزم را بعمل بر عليهالقدس در ضمن اينكه  روح
كند تا بر هر گناهي پيروز بشويم و  آورد، ما را كمك و تقويت مي مي

البته به اين شرط كه ما خود را از هر .  اي داشته باشيم زندگي خداپسندانه
  .كنيم و مطيع او باشيملحاظ تسليم او 

رسد كه  كنيم در وهلة اول بنظر مي وقتي اسامي روح خدا را مطالعه مي
نامهاي روح قدوسيت و روح فيض با نامهاي روح داوري و روح 

اما بايستي بدانيم كه بدون داوري و پاكسازي !  سوختگي در تضاد هستند
  .تواند وجود داشته باشد گناه، فيض و قدوسيتي نمي

خدا مايل است ما را به تدريج به شباهت خدا دربياورد اين كار روح 
خدا مايل است كه ما از هر گناهي دوري .  شود مستلزم تأديب هم مي

بر به همين دليل روح خدا .  كنيم و زندگي پاك و مقدسي داشته باشيم
او .  آورد  هر گناهي كه در زندگي ما هست اقدام الزم را بعمل ميعليه

تواند روزگار ما را  كند چون گناه مي يت ما، ما را تأديب ميبخاطر خير
بهرحال، روح خدا روح فيض است و حتي تأديب او با فيض .  سياه كند

  .همراه است
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  .در درس بعد بررسي خود را دربارة اسامي روح خدا ادامه خواهيم داد
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  القدس روح

  او چه شباهتي دارد
  
  

سي خداوند، مطالب ديگري را با درود مجدد در نام عي    
موضوع اين بخش كه در رابطه .  دهيم القدس به شما ارائه مي دربارة روح

در بخش قبل .  با بخش قبل است پيرامون اسامي مختلف روح خداست
اين نامها از اين قرار هستند .  پنج نام روح خدا را بررسي كرديم

.  "روح سوختگيالقدس، روح قدوسيت، روح فيض، روح داوري و  روح"
  و اما ساير اسامي روح خدا

  
  روح راستي

 روح راستيششمين نامي كه به روح خدا داده شده است     
بينيم كه عيسي مسيح حداقل سه بار روح خدا را  در انجيل يوحنا مي. است

اين مطلب در انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية (روح راستي خوانده است 
روح ) شود  ديده مي13ل شانزدهم، آية ؛ فص26؛ فصل پانزدهم، آية 17

  .خدا كه روح راستي است با هر نوع ناراستي مخالف است
تواند  آيد و به همين دليل نمي انسان از لحاظ روحاني كور بدنيا مي

كند  اما وقتي كه روح راستي چشم باطني انسان را باز مي.  حقيقت را ببيند
  .ببيندتواند حقيقت را همانطور كه هست  آنوقت مي
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، عيسي مسيح دربارة روح 17 انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية بر طبق
شناسند، ولي ما  ايمان جهان او را نمي راستي بيان نمود كه مردم بي

شناسيم چون او بطور دائمي در  اران به مسيح روح راستي را ميد ايمان
هبري و دهد، ر او ما را بر اساس راستي تعليم مي.  كند وجود ما زندگي مي

پس بايد در هر حال مطيع او باشيم و تحت فرمان او .  كند راهنمائي مي
هر .  اي خواهيم داشت بسر ببريم كه در اين صورت زندگي پيروزمندانه
دهيم نتيجة خوبي هم  وقت كاري را با هدايت روح راستي انجام مي

 كه كند گيريم، در غير اينصورت نتيجة بد كار ما بخودي خود ثابت مي مي
اران به مسيح بايد بدانيم د ايمانايم ما  تحت فرمان روح راستي بسر نبرده

اين مطلب در انجيل .  كند كه روح راستي ما را به تمام راستي رهبري مي
عيسي مسيح دربارة .  شود  ديده مي14-13يوحنا فصل شانزدهم، آيات 

د شما را در هر حال، وقتي او كه روح راستي است بياي": روح خدا فرمود
به تمام حقيقت رهبري خواهد كرد زيرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه 

گويد و شما را از امور آينده با خبر  فقط دربارة آنچه بشنود سخن مي
او مرا جالل خواهد داد زيرا حقايقي را كه از من دريافت كرده .  سازد مي

  ."به شما اعالم خواهد نمود
  

  روح حيات
 يكي 2سول به روميان فصل هشتم، آية در رسالة پولس ر    

زيرا كه "خوانيم  در آنجا مي.  شود ديگر از نامهاي روح خدا يافت مي
 در مسيح عيسي مرا از شريعت گناه و موت آزاد روح حياتشريعت 
او به تمام .  بينيم كه روح خدا روح حيات ناميده شده است مي.  "گردانيد

در انجيل يوحنا .  بخشد رند حيات ميآو گناهكاراني كه به مسيح ايمان مي



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

عيسي مسيح به يكي از بزرگان .  كنيم با اصطالح تولد دوباره برخورد مي
آنچه از جسم تولد بيابد جسم است و آنچه از روح ": قوم يهود فرمود

گويم همه بايد دوباره  تعجب نكن كه به تو مي.  متولد گردد روح است
وقتي يكنفر عيسي ).  7-6م، آيات انجيل يوحنا فصل سو ("متولد شوند

كند روح خدا به او تولدي  خداوند را بعنوان نجات دهندة خود قبول مي
كالم خدا دربارة اين تجربة روحاني .  بخشد دوباره و حياتي تازه مي

كه نه مانند تولدهاي معمولي و نه در اثر تمايالت نفساني يك ": فرمايد مي
  ).13انجيل يوحنا فصل اول، آية  ("افتندپدر جسماني بلكه از خدا تولد ي

مفهوم روح حيات بسيار وسيعتر از آن است كه در اين درس بتوانيم همة 
اش به روميان  بعنوان مثال پولس رسول در رساله.  آنرا توضيح بدهيم

اگر روح خدا كه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد در وجود "نوشت 
پس از مرگ زنده گردانيد بوسيلة همان شما ساكن باشد همانطور كه او را 

القدس كه در شما ساكن است به جسم فاني شما هم حيات خواهد  روح
بايد توجه داشته باشيم كه ).  11رساله به روميان فصل هشتم، آية (بخشيد 

جسم انساني فاني !  در اينجا جسم فاني گفته شده است، نه جسم غيرفاني
يح در آينده جسمي غيرفاني خواهيم اران به مسد ايماناست، ولي ما 

اين دگرگوني بوسيلة همان روحي انجام خواهد شد كه مسيح را .  داشت
  .بعد از مرگ زنده كرد

همان روح حيات كه در وجود ما ساكن است در آينده به جسم فاني ما 
حيات خواهد بخشيد و به اين ترتيب در آينده جسمي غيرفاني خواهيم 

  .داشت
حاضر نيز روح حيات قادر است بدن ما را تقويت كند و ضمناً در حال 

  .شفا بدهد و بطور كلي احتياجات روحاني و جسماني ما را برطرف بسازد
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  روح حكمت و معرفت
 روح حكمت و روح معرفتدو نام ديگر روح خدا،     
كنيم كه راه حلي برايشان  ما غالباً به مشكالتي برخورد مي.  باشند مي

ار به مسيح چنانچه به روح خدا متكي باشيم او د ايماننوان اما بع.  نداريم
 و رسالة 2در كتاب اشعياء نبي فصل يازدهم، آية .  كند ما را كمك مي

بينيم كه روح خدا همان   مي19-15پولس به افسسيان فصل اول، آيات 
  .روح حكمت و روح معرفت است

گيريم  ختي قرار مياران به مسيح در شرايط و موقعيتهاي سد ايمانوقتي ما 
دانيم چكار بايد بكنيم بهترين كار اين است كه از روح خدا حكمت  و نمي
،  اگر با ايمان بطلبيم 6-5بر اساس رسالة يعقوب فصل اول آيات .  بطلبيم

وقتي خود را .  شود و شك نداشته باشيم حكمت الزم به ما داده مي
اقدام درست كدام دانيم كه تصميم صحيح و  بينيم و نمي سردرگم مي

تواند كمكمان كند تا تصميمي بگيريم و اقدامي  است، روح حكمت مي
روح خدا عالوه بر اينكه روح .  بكنيم كه خدا در زندگي ما جالل بيابد
تواند معرفت الزم را براي  او مي.  حكمت است، روح معرفت نيز هست

  .درك هر چه بيشتر حقايق روحاني به ما ببخشد
) يعني از خدا(از او " مسيحيان شهر افسس نوشت پولس رسول به

خواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگي اميدي كه  مي
اي كه  خدا شما را به آن دعوت كرده است و به ثروتمندي و شكوه بهره

قياس قدرت او كه  خدا به مقدسين خود وعده داده است و به عظمت بي
رسالة پولس به افسسيان فصل  (" پي ببريداران در كار استد ايماندر ما 

  )19-18اول، آيات 
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ببرند؟   توانستند به خوبي به اين چيزها پي اران افسس ميد ايمانچطور 
جواب اين است كه از طريق روح خدا، روح خدا كه روح معرفت نيز 

  .سازد كه هر چه بيشتر به حقايق روحاني پي ببريم هست ما را قادر مي
  

  روح وعده
 نيز خوانده شده است، چون خدا از روح وعدهوح خدا ر    

عيسي .  قبل وعده داده بود كه روحش را بر تمام بشر خواهد ريخت
القدس به شاگردان خود فرمود  مسيح پيش از صعود به آسمان دربارة روح

كتاب اعمال رسوالن  ("ايد منتظر آن وعدة پدر باشيد كه از من شنيده....  "
  )4فصل اول، آية 

حدوداً ده روز بعد از صعود مسيح كه روز پنطيكاست بود پطرس رسول 
   راست  دست  به حال كه عيسي"در قسمتي از موعظة خود چنين گفت 

، و به ما افاضه كرده   موعود را از پدر يافته القدس  شد، روح خدا باال برده
ن كتاب اعمال رسوال (". شنويد بينيد و مي است، شما اين چيزها را مي

  )33فصل دوم، آية 
خوانيم كه پطرس به آن   از همين فصل مي39-38و سپس در آيات 

توبه كنيد و همة شما فرداً فرد براي آمرزش گناهانتان به ": يهوديان گفت
القدس يعني عطية خدا را  نام عيسي مسيح غسل تعميد بگيريد كه روح

براي كساني خواهيد يافت، زيرا اين وعده براي شما و فرزندان شما و 
روح .  "است كه دور هستيد يعني هر كه خداوند، خداي ما را بخواند
اي به ما  وعده از طرف خداي پدر و پسر او عيسي مسيح بعنوان بيعانه

اران به مسيح داده شده است تا مطمئن باشيم كه ما آنچه را او به د ايمان
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لس رسول اين مطلب در رسالة پو.  قومش وعده داده است خواهيم يافت
  . ذكر شده است14-13به افسسيان فصل اول، آيات 

  
  روح جالل

هنگاميكه پطرس رسول به مسيحياني كه در رنج و زحمت     
در رسالة اول پطرس .  بودند نامه نوشت روح خدا را روح جالل ناميد

اگر بخاطر نام مسيح رسوايي " نوشته شده است 14فصل چهارم، آية 
 و روح خدا بر شما آرام روح جالليرا كه بحال شما ز كشيد خوشا مي
  ."گيرد مي

بينيم كه به ما   مي17در رسالة پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية 
اگر در رنج مسيح شريك هستيم در "اران به مسيح گفته شده كه د ايمان

اراني آرام د ايمانروح جالل بر .  "جالل او نيز شريك خواهيم شد
گيرد كه بخاطر مسيح رنج و زحمت  فرا ميگيرد و وجودشان را  مي
  .كشند بينند و رسوايي مي مي
  

  روح خدا، روح مسيح
و باالخره بر اساس رسالة پولس به روميان فصل هشتم، آية     
خوانده شده كه اين روح خدا و هم روح مسيح القدس هم  ، روح9

  .كند القدس را با خداي پدر و پسر تصديق مي مطلب رابطة روح
القدس اختيار داده  كنيم و دوران فيض به روح اني كه ما زندگي ميدر دور

القدس بعنوان  روح.  شده است كه در نام خداي پدر و پسر او عمل كند
و البته، .  كند نمايندة پدر و پسر به منظور جالل خدا در زندگي ما كار مي

  .كند او هميشه براي خيريت ما كار مي
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القدس از  توانيم بگوييم كه روح  اطمينان ميبا توجه به اسامي روح خدا با
دعاي ما اين است كه تمام .  هر لحاظ براي رفع احتياجات ما كفايت دارد

  .احتياجات شما بوسيلة او رفع بشود
  .در نام مسيح، آمين
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  15بخش 

  
  القدس روح
  ، تولد تازه بخشيدن متقاعد كردن،

  مهر نمودن، ساكن شدن
  

  
با تشكر از خداوند پر جاللمان كه درود بر شما دوستان،     

اين فرصت را در اختيار ما گذاشته است، بررسي تعاليم اساسي كتاب 
در طول دو بخش گذشته اسامي مختلف روح .  دهيم مقدس را ادامه مي

حاال .  خدا را مطالعه كرديم و ديديم كه او چه نوع شخصي است
با توجه به .  كند  ميالقدس در حال حاضر چكار خواهيم ببينيم كه روح مي

توانيم  كتاب مقدس كه پايه و اساس اعتقادات مسيحيان واقعي است مي
  :القدس را به چهار قسمت عمده تقسيم كنيم كار فعلي روح
  القدس با افراد نجات نيافته اول، كار روح
  پذيرند القدس با كسانيكه مسيح را مي دوم، كار روح
  اران به مسيحد ايمان نمو القدس در زمينة رشد و سوم، كار روح

  القدس توسط مسيحيان چهارم، كار روح
  

  القدس با افراد نجات نيافته كار روح
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القدس با افراد نجات نيافته يا گمشده انجام  كاري كه روح    
.  متقاعد كردن و دعوت نمودن.  شود دهد به دو شاخه تقسيم مي مي

شدگان را متقاعد القدس گم خداوند ما عيسي مسيح دربارة اينكه روح
آيد جهان را در  مي) القدس يعني روح(و وقتي او "كند اينطور فرمود  مي

گناه را نشان خواهد داد . سازد مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي
چون به من ايمان نياوردند، عدالت را مكشوف خواهد ساخت چون من 

افات به آنها ثابت روم و ديگر مرا نخواهيد ديد و واقعيت مك پيش پدر مي
انجيل يوحنا فصل  ("شود چون حكمران اين جهان محكوم شده است مي

  )11-8شانزدهم، آيات 
  

  متقاعد كردن در مورد گناه
القدس جهان را در مورد  نخست اينكه عيسي فرمود كه روح    

وقتي كلمة گناه .  "چون به من ايمان نياوردند"كند  گناه متقاعد مي
رود عموماً به طبيعت سقوط كردة انسان اشاره  يبصورت مفرد بكار م

؛ به )يعني گناهان(رود  اما وقتي كلمة گناه بصورت جمع بكار مي.  كند مي
وقتي .  كند اعمالي اشاره دارد كه طبيعت سقوط كردة انسان توليد مي

شود،  انجيل عيسي مسيح با تأكيد بر پاكي و قدوسيت او موعظه مي
.  كند اش متقاعد مي آلوده مورد طبيعت گناهالقدس انسان را در  روح

خواهد انسان در گناه و محكوميت باقي بماند و  برخالف شيطان كه مي
دهد  القدس هميشه وسيلة آمرزش و آزادي را نشان مي هالك بشود، روح

  .و اين وسيله خوني است كه مسيح بر روي صليب ريخت
  

  متقاعد كردن در مورد عدالت
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القدس افراد   كردن در مورد گناه، روحعالوه بر متقاعد    
انسان .  كند كه احتياج دارند عادل بشوند نجات نيافته را متقاعد مي

تواند عدالت خدا را كسب كند و عادل بشود؟   گناهكار چطور مي
.  كند كه كامالً پاك و عادل است القدس به عيسي مسيح اشاره مي روح

ند گناه را ناديده بگيرد و گناهكار را توا بايد توجه داشته باشيم كه خدا نمي
اين واقعيت بسيار مهم كه عيسي به آسمان صعود .  به آسمان راه بدهد

كند كه او  نموده است و در سمت راست خداي پدر نشسته است ثابت مي
وقتي انجيل عيسي مسيح اعالم .  گناه و عادل بوده است از هر لحاظ بي

دهد كه گناهكار هستند   نيافته نشان ميالقدس به افراد نجات شود، روح مي
آنوقت عدالت محض عيسي نمايان .  و عدالتي در آنها وجود ندارد

  .شود مي
گناه و عادل بود براي برطرف نمودن گناهان ما بر روي  عيسي كه بي
اما او پس از مرگ دوباره زنده گشت و سپس به عالم باال .  صليب مرد
ر روي صليب از هر نظر خدا را پس عيسي و كار او ب.  صعود كرد

خوشنود نموده، و به همين دليل هر كه به او ايمان بياورد مجاناً عادل 
  .شود شمرده مي

  
  متقاعد كردن در مورد مكافات

القدس جهان را در مورد  روح"و باالخره عيسي فرمود كه     
.  "چون حكمران اين جهان محكوم شده است" "سازد مكافات متقاعد مي

.  يسي بيانگر محكوميت حكمران اين جهان يعني شيطان استصليب ع
عيسي بر روي صليب شيطان را محكوم كرد و شكست داد، و البته شيطان 
در آينده به داخل درياچة آتش انداخته خواهد شد و اين مكافات نهايي او 
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پذيرند مكافات وجود  يقيناً براي تمام كساني كه مسيح را نمي.  خواهد بود
هركس كه در طول عمر خود به "بر اساس كالم خدا .  داشتخواهد 

مسيح ايمان نياورد و نامش در دفتر حيات نوشته نشود به داخل درياچة 
القدس شخص نجات نيافته را در  وقتي روح.  "آتش افكنده خواهد شد

كند به او راه نجات را هم نشان  مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي
اه نجات عيسي مسيح خداوند است كه از آسمان به اين اين ر.  دهد مي

جهان آمد، نجات را براي جهانيان فراهم كرد و سپس به آسمان صعود 
  .نمود
  

  دعوت بسوي مسيح
القدس نه فقط اشخاص نجات نيافته را در مورد گناه و  روح    

كند كه نزد  سازد بلكه آنان را دعوت مي عدالت و مكافات متقاعد مي
 نوشته شده است 4عبرانيان فصل ششم، آية  هدر رساله ب.  يندمسيح بيا

اند  اند و طعم عطية آسماني را چشيده زيرا آناني كه از نور الهي منور شده"
 بايد توجه داشته باشيم كه اين "...القدس نصيبي دارند  و در روح

القدس است كه حقانيت انجيل عيسي مسيح را بر گناهكاران آشكار  روح
القدس دربارة نجات  شود، روح وقتي انجيل عيسي مسيح اعالم مي.  كند مي

كند كه  دهد، ضمناً او در مردم اشتياق ايجاد مي به مردم آگاهي ذهني مي
  .براي دريافت نجات به مسيح روي بياورند

  
  پذيرند القدس در رابطه با كساني كه مسيح را مي كار روح

جات نيافته را در القدس اشخاص ن تا اينجا گفتيم كه روح    
كند همچنين آنان را دعوت  مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي
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القدس براي كساني كه مسيح  حاال ببينيم روح.  كند كه نزد مسيح بيايند مي
  .كند پذيرند چكار مي را مي

  
  بخشد القدس تولد تازه و حيات تازه مي روح
فر بسوي اي كه يك ن به موجب كالم خدا در همان لحظه    

.  بخشد القدس به او تولد تازه و حيات تازه مي كند روح مسيح بازگشت مي
روح خداست كه حيات " 63بر اساس انجيل يوحنا فصل ششم، آية 

در گفتگوي عيسي با نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم .  "بخشد مي
القدس است كه تولد تازه به انسان عطا  بينيم كه اين روح يهود بود مي

...  " نوشته شده است كه 7-3در انجيل يوحنا فصل سوم، آيات .  كند يم
  ."تواند پادشاهي خدا را ببيند يقين بدان تا شخصي از نو تولد نيابد نمي

اي از نو متولد  چطور ممكن است شخص سالخورده"نيقوديموس گفت 
تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد يابد؟   شود؟  آيا مي
تواند به پادشاهي خدا وارد  يقين بدان كه هيچكس نمي: عيسي پاسخ داد

آنچه از جسم تولد بيابد جسم .  شود مگر آنكه از آب و روح تولد يابد
تعجب نكن كه به تو .  است و آنچه از روح متولد گردد روح است

  ."گويم همه بايد دوباره متولد شوند مي
او ما را نجات داد، اما اين "نوشت اش به تيطس  پولس رسول نيز در رساله

نجات بخاطر اعمال نيكويي كه ما كرديم نبود، بلكه به سبب رحمت او از 
القدس به ما تولد تازه و حيات تازه  راه شستشويي بود كه بوسيلة آن، روح

القدس  به اين ترتيب روح).  5رساله به تيطس فصل سوم، آية  ("بخشيد
  .بخشد  تولد تازه و حيات تازه ميپذيرد به شخصي كه مسيح را مي
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  كند القدس مهر مي روح
القدس  عالوه بر بخشيدن تولد تازه و حيات تازه، روح    

ار د ايمانبه اين ترتيب .  كند آورد مهر مي شخصي را كه به مسيح ايمان مي
پولس .  تواند مطمئن باشد كه براي هميشه به خدا تعلق دارد به مسيح مي

شما نيز وقتي پيام حقيقت يعني "ن شهر افسس نوشت رسول به مسيحيا
مژدة نجات خود را شنيديد و به او ايمان آورديد، با او متحد شديد و خدا 

القدس، كه قبالً وعده داده بود مهر مالكيت خود را بر شما  با اعطاي روح
روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم خود وعده .  نهاده است
دهد كه خدا به متعلقان خود  خواهيم يافت و به ما اطمينان ميداده است 

رساله به  ("آزادي كامل خواهد بخشيد پس جالل و شكوه خدا را بستاييم
  ).14-13افسسيان فصل اول، آيات 

اران به مسيح نهاده شده است و د ايمانبينيم كه مهر مالكيت خدا، بر  مي
 30در آية .  ابد، مال خدا هستيمدهد كه ما مسيحيان تا  اين مهر نشان مي

القدس خدا را  روح"از فصل چهارم رساله به افسسيان نوشته شده است 
نرنجانيد زيرا او مهر مالكيت خدا بر شما است و ضامن آمدن روزي است 

القدس بر ما  بينيم كه مهر روح مي.  "شويد كه در آن كامالً آزاد مي
ي است كه نجات ما تكميل خواهد اران به مسيح، ضامن آمدن روزد ايمان
ارانش را به آسمان باال ببرد ما د ايمانآيد تا  در آن روز كه مسيح مي.  شد

كه به او تعلق داريم چه مرده باشيم و چه زنده صاحب جسمي غيرفاني 
چون مهر مالكيت خدا بر ما نهاده شده است نجات نهايي ما .  خواهيم شد

ي غيرفاني ابديت را با خدا خواهيم قطعي خواهد بود و ما با بدنهاي
  .گذراند
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  شود القدس ساكن مي روح
دهد اين  القدس انجام مي يكي ديگر از كارهايي كه روح    

آورد بطور دائمي در  اي كه يكنفر به مسيح ايمان مي است كه در لحظه
ار د ايمانتوانيم بگوييم كه هر  به اين ترتيب مي.  شود وجودش ساكن مي

  .لقدس را در درون خود داردا واقعي روح
.  القدس در عهد عتيق و عهد جديد است اين، يكي از تفاوتهاي كار روح

ار ساكن است و د ايمانالقدس بطور دائمي در وجود  در عهد جديد روح
در عهد جديد آيات گوناگوني وجود دارد كه نشان .  كند او را ترك نمي

در رسالة .  مسيح ساكن استاران به د ايمانالقدس در قلب  دهند روح مي
هر كه روح " نوشته شده است 9پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية 

بايد توجه داشته باشيم كه در اينجا .  "مسيح را ندارد از آن او نيست
دانيم كه مسيح و  مي.  القدس است منظور از روح مسيح همان روح

ة دوم پولس رسول در رسال.  القدس در ذات و ماهيت همانند هستند روح
خود را "اران به مسيح گفته شده د ايمان به 5به قرنتيان فصل سيزدهم، آية 

بيازماييد و خود را امتحان كنيد تا بفهميد آيا ايماني كه داريد، ايمان 
شما بايد تا اين موقع دانسته باشيد كه عيسي مسيح در .  حقيقي است يا نه

  "!)اشيدمگر اينكه در امتحان رد شده ب(شماست 
اران به د ايماندهند ما  آيات ديگري در عهد جديد هست كه نشان مي

كالم خدا به .  القدس در ما ساكن است مسيح معبد خدا هستيم چون روح
دانيد كه معبد خدا هستيد و  آيا نمي": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانما 

) 16، آية رسالة اول به قرنتيان فصل سوم(روح خدا در شما ساكن است؟  
القدس است كه خداوند به شما بخشيده  دانيد بدن شما معبد روح آيا نمي"

  )19رسالة اول به قرنتيان فصل ششم، آية  ("است و در شما ساكن است؟
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كند  اي كه يكنفر به گناه پشت مي توانيم بگوييم، در لحظه به اين ترتيب مي
القدس به او  ه روحنخست اينك.  آورد و به عيسي مسيح خداوند ايمان مي

كند و سوم  دوم اينكه او را مهر مي.  بخشد تولد تازه و حيات تازه مي
القدس اينكارها را بطور  روح.  شود اينكه بطور دائمي در او ساكن مي

دهد و  آورند انجام مي اتوماتيك براي همة كساني كه به مسيح ايمان مي
  .هيچ استثنايي وجود ندارد
ايم و خدا كارهاي  راه ايمان به مسيح نجات يافتهدر خاتمه، ما كه از 

مختلفي برايمان انجام داده است بايد پيوسته سپاسگزار منجي خود باشيم 
  .و از او اطاعت كنيم

ايد و از  اما شما كه هنوز مسيح خداوند را بعنوان منجي خود نپذيرفته
ه او ايد، بهتر است هر چه زودتر ب نظير نجات برخوردار نشده نعمت بي

روي بياوريد تا نه فقط از گناه و عواقب بد آن نجات بيابيد بلكه از 
  .مند بشويد حضور دائمي روح خدا در زندگيتان بهره

  .مينآ.  خداوند شما را بركت بدهد
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  16بخش 

  
  القدس روح

  تعميد در بدن مسيح و پري
  
  

در نام خداوند و منجيمان عيسي مسيح به شما عزيزان درود     
در اين سري .  دهيم القدس ادامه مي  و بررسيمان را دربارة روحگوييم مي

در بخش گذشته .  كنيم از درسها اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح مي
گفتيم كه   .القدس را ارائه داديم روحمطالبي در زمينة كار فعلي 

القدس در حال حاضر افراد نجات نيافته را در مورد گناه و عدالت و  روح
القدس افراد نجات نيافته را دعوت  كند و همچنين روح  متقاعد ميمكافات

  .كند كه نزد مسيح بيايند مي
اي كه يك نفر به گناه پشت  ضمناً در بخش گذشته گفتيم، در همان لحظه

القدس  آورد نخست اينكه روح كند و به عيسي مسيح خداوند روي مي مي
القدس او را مهر  نكه روحبخشد، دوم اي به او تولد تازه و حيات تازه مي

  .شود القدس بطور دائمي در وجود او ساكن مي كند و سوم اينكه روح مي
  

  تعميد در بدن مسيح
القدس در لحظة ايمان آوردن به مسيح،  كار ديگري كه روح    

.  دهد بدن مسيح تعميد مي دردهد اين است كه آنان را  براي افراد انجام مي
 ور شدن يا فرورفتن غوطه يمعن بهشده كه كلمة تعميد از فعلي گرفته 
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توانيم بگوييم كه شخص در لحظة ايمان آوردن به  پس مي.  باشد يم
رود و به اين ترتيب عضو  القدس در بدن مسيح فرو مي مسيح، بوسيلة روح

پس همة ما خواه "فرمايد  كالم خدا در اين زمينه مي.  شود بدن مسيح مي
يعني (ه، خواه آزاد بوسيلة يك روح يهود، خواه يوناني، خواه برد

رسالة اول  ("...ايم  تعميد يافته) يعني بدن مسيح(در يك بدن ) القدس روح
  )13پولس رسول به قرنتيان فصل دوازدهم، آية 

  
  القدس پري روح

اي كه يك نفر  القدس در لحظه تا اينجا شرح داديم كه روح    
 گفتيم موقعي كه يك نفر به . كند آورد براي او چه مي به مسيح ايمان مي
بخشد،  القدس به او تولد تازه و حيات تازه مي آورد روح مسيح ايمان مي

شود و  القدس در او ساكن مي كند، روح القدس او را مهر مي روح
القدس  روح.  برد دهد يا فرو مي القدس او را در بدن مسيح تعميد مي روح

آورد   نفر به مسيح ايمان مياي كه يك تمام آن كارها را در همان لحظه
اما كار .  دهد و هيچ استثنايي وجود ندارد بطور اتوماتيك براي او انجام مي

القدس با شخصي كه به مسيح ايمان آورده است در اينجا تمام  روح
اران به مسيح را از خودش د ايمانالقدس مايل است  شود، چونكه روح نمي

اران به مسيح اين د ايمانهر يك از خوشبختانه خواست خدا براي .  پر كند
ولي .  القدس زندگي كنند القدس پر بشوند و در پري روح است كه از روح
القدس پر نيستند و در پري  اران به مسيح از روحد ايمانمتأسفانه تمام 

اران به د ايمانگوييم تمام  البته وقتي مي.  كنند القدس زندگي نمي روح
القدس را  ستند منظورمان اين نيست كه آنها روحالقدس پر ني مسيح از روح

القدس را  اران به مسيح روحد ايماندانيم كه تمام  مي.  در وجودشان ندارند
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اران به مسيح از د ايماندر وجود خود دارند اما همانطور كه گفتيم تمام 
در رسالة .  كنند القدس زندگي نمي القدس پر نيستند و در پري روح روح

بينيم كه به   مي18-17 به افسسيان فصل پنجم، آيات پولس رسول
پس نادان نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد كه "مسيحيان گفته شده است 

مست شراب نشويد، زيرا شراب شما را به سوي .  ارادة خداوند چيست
  ."القدس پر شويد كشاند بلكه از روح كارهاي زشت مي

 از همين فصل در ارتباط 15ا آية ، ب17 در آية "پس نادان نباشيد"عبارت 
پس شما بايد دقت كنيد كه چگونه "فرمايد  است كه به مسيحيان مي

  ."كنيد، مثل اشخاص عاقل زندگي كنيد، نه مانند نادانان زندگي مي
اي داشته  توانيم زندگي خداپسندانه اران به مسيح ميد ايمانخوشبختانه ما 

اما اشكال اينجاست كه .  تباشيم چون روح خدا در وجود ما ساكن اس
خواهند عاقل باشند و كامالً تحت كنترل  بعضي از مسيحيان نمي

پولس رسول به مسيحيان شهر افسس نوشت .  القدس زندگي كنند روح
  ."پس نادان نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد كه ارادة خداوند چيست"

 از 18 در آية اران به مسيح چيست؟ د ايمانراستي ارادة خداوند براي ما 
بينيم كه ارادة خداوند براي ما مسيحيان  فصل پنجم رساله به افسسيان مي

اين است كه مست شراب نشويم چون شراب ما را به سوي كارهاي 
القدس پر  القدس پر بشويم و پيوسته از روح بلكه از روح.  كشاند زشت مي

ت از او كسي كه تحت كنترل شراب است كارهاي زشت و ناشايس.  باشيم
القدس است كارهايي انجام  سر ميزند اما كسي كه تحت كنترل روح

  .شود دهد كه باعث جالل نام خدا مي مي
 در واقع دستوري است كه از جانب "القدس پر شويد از روح"عبارت 

خدا به ما مسيحيان .  اران به مسيح داده شده استد ايمانخدا براي تمام 
القدس پر  شتيد يا ميل داشتيد از روحنفرموده است كه چنانچه وقت دا
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القدس پر  بلكه خدا به ما مسيحيان دستور داده است كه از روح!  بشويد
فهميم كه مسيحيان بايد  با مطالعة اين دستور صريح خدا مي.  بشويم

به اين .  القدس زندگي كنند القدس پر باشند و در پري روح پيوسته از روح
اران به د ايمانالقدس براي  پر شدن از روحتوانيم بگوييم كه  ترتيب مي

آيد كه چطور  ي پيش ميسؤالدر اينجا .  مسيح يك تجربة تكراري است
  القدس پر بشود؟ تواند از روح يك مسيحي مي

ار به مسيح بايد تمام وجودش را تسليم خدا د ايمانجواب اين است كه 
يگر اين است  دسؤال.  القدس پرش بكند كند و از او بخواهد كه از روح

القدس پر باشد و در پري  تواند پيوسته از روح كه چطور يك مسيحي مي
ار د ايمان بايد بگوييم كه سؤالالقدس زندگي كند؟  براي پاسخ به اين  روح

.  القدس زندگي كند و مطيع او باشد به مسيح بايد دائماً تحت فرمان روح
القدس زندگي  ي روحالقدس پر شده است و در پر اري كه از روحد ايمان
اش بايد از هر نظر خداپسندانه  كند الزم است اين را بداند كه زندگي مي
بنابراين بايستي لحظه به لحظه مطيع روح خدا باشد و تحت كنترل .  باشد

  .او زندگي كند
  

  القدس بعضي از مشخصات مسيحيان پر از روح
در فصل پنجم رسالة پولس رسول به افسسيان بعضي از     
  .شود القدس ديده مي خصات مسيحيان پر از روحمش
  

  شادي
القدس  شادي يكي از مشخصات مسيحياني است كه در پري روح  

م رساله به افسسيان  از فصل پنج19در قسمت اول آية .  برند بسر مي
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با استفاده از مزامير و تسيبحات و سرودهاي "نوشته شده است كه 
القدس پر هستند  يحياني كه از روح مس"...روحاني با يكديگر گفتگو كنيد
شود كه آنها با استفاده  اين شادي باعث مي.  شادي فراوان در قلبشان است

.  از مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني با يكديگر گفتگو كنند
چنانچه گناهاني از قبيل غرور، خشم، حسادت و خودخواهي در زندگي 

.  القدس بسر ببرد د در پري روحتوان يك مسيحي وجود داشته باشد او نمي
وقتي .  كنند رنجانند و محزون مي القدس را مي اين قبيل گناهان روح

القدس در قلب يك مسيحي محزون و رنجيده است شادي فراوان در  روح
چنين شخصي نه فقط با خدا مشاركت و دوستي .  قلب آن مسيحي نيست

.  و دوستي داشته باشدتواند مشاركت  ندارد، با ساير مسيحيان نيز نمي
القدس پر  بنابراين شرط داشتن شادي فراوان اين است كه مسيحي از روح

تواند با استفاده از مزامير و تسبيحات و  باشد كه در اين صورت مي
اران گفتگو كند و به اين ترتيب شادي د ايمانسرودهاي روحاني با ساير 

  .دروني خود را ابراز كند
  

  ستايش
 از فصل پنجم رساله به افسسيان نوشته شده 19آية در قسمت دوم   
يكي ديگر از .  "با تمام دل براي خداوند بسراييد و آهنگ بسازيد"است، 

القدس اين است كه خداوند را چنانكه  مشخصات مسيحيان پر از روح
القدس پر گشته و در  شخصي كه از روح.  كنند شايسته است ستايش مي

تواند با تمام دل خداوند را با سرود   ميبرد القدس بسر مي پري روح
القدس قدر و ارزش آنچه را كه خداوند  مسيحي پر از روح.  ستايش كند

  .كند داند و او را ستايش مي برايش انجام داده است را مي
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اي جان من خداوند را ": داود در مزمور يكصد و سوم اينطور نوشت
قدوس او را متبارك متبارك بخوان، و هر چه در درون من است نام 

اي جان من خداوند را متبارك بخوان، و جميع احسانهاي او را .  خواند
آمرزد، و همة مرضهاي تو را  كه تمام گناهان تو را مي.  فراموش مكن

دهد، و تاج رحمت و  كه حيات تو را از دوزخ فديه مي.  بخشد شفا مي
كند، تا  نيكو سير ميكه جان تو را به چيزهاي .  نهد رأفت را بر سر تو مي

  ).5-1مزمور صد و سوم، آيات  ("جواني تو مثل عقاب تازه شود
  

  سپاسگزاري
القدس  سپاسگزاري، يكي ديگري از مشخصات مسيحيان پر از روح  
بنام " نوشته شده است كه 20در رساله به افسسيان فصل پنجم، آية .  است

ر خداي پدر خداوند ما عيسي مسيح هر روز براي همه چيز سپاسگزا
  ."باشيد

تواند براي همه چيز خداي پدر را به اسم  القدس مي مسيحي پر از روح
البته منظور از شكرگزاري براي همه .  خداوند ما عيسي مسيح شكر كند

دهد  آلودي كه انجام مي چيز اين نيست كه يك مسيحي براي اعمال گناه
تواند خدا را  ميالقدس  برعكس يك مسيحي پر از روح!  خدا را شكر كند

ها مقاومت كند و  تواند در مقابل وسوسه شكر كند كه با تكيه بر او مي
  .اي داشته باشد زندگي پاك و پيروزمندانه
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  اطاعت متواضعانه
القدس به احترام مسيح مطيع  و باالخره مسيحيان پر از روح    

ه  نوشته شد21در رساله به افسسيان فصل پنجم، آية .  يكديگر هستند
  ."به خاطر احترامي كه به مسيح داريد مطيع يكديگر باشيد"است كه 

.  القدس است اطاعت متواضعانه جزو مشخصات مسيحيان پر از روح
.  القدس نيست مطيع ديگران هم نيست وقتي يك مسيحي مطيع روح

.  داند چنين شخصي مغرور است و خودش را بهتر و برتر از ديگران مي
بسيار .  القدس فروتن است و مطيع ديگران است حاما مسيحي پر از رو

كنيد  خوب، حال شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را مطالعه مي
القدس پر  متوجه هستيد كه ارادة خدا براي شما اين است كه از روح

چنانچه گناهي در .  الزم است نگاه عميقي به زندگيتان بياندازيد.  باشيد
آنوقت در .   خدا اعتراف كنيد و به آن پشت كنيدزندگيتان هست آن را به

كنيد از او بخواهيد كه از خودش  حالي كه تمام وجودتان را تسليم خدا مي
خداوند شما .  اي در مسيح داشته باشيد پرتان كند تا زندگي پيروزمندانه

  .آمين  .عزيزان را بركت بدهد
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  17بخش 

  
  القدس روح

  كند ه افرادي بالغ تبديل ميدهد و ب اران را رشد ميد ايمان

  
  

با درود مجدد خدمت شما، درس هفدهم از سري درسهاي     
در طول چند درس قبل .  كنيم تعاليم اساسي كتاب مقدس را شروع مي

گفتيم كه .  القدس و كار فعلي او ارائه داديم مطالبي دربارة روح
فات متقاعد القدس افراد نجات نيافته را در مورد گناه و عدالت و مكا روح
وقتي يك نفر به گناه .  كند كه نزد مسيح بيايند كند و آنان را دعوت مي مي

پذيرد  كند و عيسي مسيح خداوند را بعنوان نجات دهندة خود مي پشت مي
القدس او را  بخشد، روح القدس آناً به او تولد تازه و حيات تازه مي روح

القدس او را در  ود و روحش القدس در وجود او ساكن مي كند، روح مهر مي
ار به مسيح د ايمانالقدس با  سپس كار روح.  دهد بدن مسيح تعميد مي

توانيم بگوييم، نخست  كند، كه در اين زمينه بطوركلي مي ادامه پيدا مي
دهد و به  ار به مسيح را از لحاظ روحاني رشد ميد ايمانالقدس  اينكه روح

ار به د ايمانالقدس از طريق   روحكند، و دوم اينكه فردي بالغ تبديل مي
  .كند مسيح ديگران را كمك مي
ار به مسيح را د ايمانالقدس  دهيم كه چگونه روح در اين درس توضيح مي

  .كند دهد و به فردي بالغ تبديل مي رشد مي
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  برد اران به مسيح را به سوي كمال پيش ميد ايمانالقدس  روح
ري را از لحاظ روحاني اد ايمانالقدس مايل است كه هر  روح    

بهمين علت كارهاي مختلفي براي .  بالغ و شبيه عيسي مسيح بسازد
  .دهد اران به مسيح انجام ميد ايمان
  

  كند ار را پر ميد ايمانالقدس  روح
القدس، و  در درس قبل مطالبي دربارة پر شدن از روح    

اري د ايمانگفتيم كه هر .  القدس را ارائه داديم زندگي در پري روح
القدس پر  اري از روحد ايمانالقدس را در وجود خود دارد، اما هر  روح
اران به مسيح دستور داده است كه د ايماننظر به اينكه كالم خدا به .  نيست
القدس زندگي كنند واضح است  القدس پر بشوند و در پري روح از روح

  وقتي .القدس خواست خدا براي مسيحيان است كه زندگي در پري روح
خواهد كه  كند و از او مي يك فرد مسيحي تمام وجودش را تسليم خدا مي

القدس پر  تواند انتظار داشته باشد كه از روح القدس پرش بكند، مي از روح
شود براي اينكه بتواند پيوسته  القدس پر مي اري كه از روحد ايمان.  بشود

د بايستي دائماً تحت القدس بسر ببر القدس پر باشد و در پري روح از روح
  .القدس زندگي كند و مطيع كالم خدا باشد فرمان روح

  
  القدس انگيزة صحيح براي پر شدن از روح

اي  طلبيم بايستي با انگيزه اصوالً هر چيزي كه از خدا مي    
ار به مسيح بايد با د ايمانتوانيم بگوييم كه  پس مي.  صحيح همراه باشد

  .القدس باشد اي صحيح طالب پري روح انگيزه
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دهيم كه با در نظر گرفتن اين داليل هر  ما در اينجا سه دليل ارائه مي
  .القدس را از خدا بطلبد تواند پري روح اري ميد ايمان

القدس بخوبي در زندگيش ديده بشود و   اين است كه ثمرة روح:دليل اول
پنجم بر اساس رساله به غالطيان فصل .  اي داشته باشد زندگي خداپسندانه

القدس محبت، خوشي، آرامش، بردباري، مهرباني،   ثمرة روح23-22آيات 
  .خيرخواهي، وفاداري، فروتني و خويشتنداري است

تواند پري  ار به مسيح با در نظر گرفتن آن ميد ايمان :دليل دوم
القدس را از خدا بطلبد اين است كه، قادر بشود عطايايي را كه  روح

در درس .  ثري براي خيريت ديگران بكار ببردازجانب خداست به نحو مو
  .بعد مطالبي پيرامون عطاياي گوناگون براي شما خواهيم نوشت

القدس را از  تواند پري روح  ايماندار به مسيح بر اساس آن مي:دليل سوم
خدا بطلبد اين است كه توانايي داشته باشد مژدة نجات را اعالم كند تا 

با در نظر گرفتن داليلي كه ذكر .  بشوندگمشدگان از راه نجات باخبر 
كرديم، در اينجا شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را مطالعه 

  :كنيم كه همين اآلن كنيد تشويق مي مي
القدس بخواهيد كه هر گناهي كه در زندگيتان هست   صادقانه از روح:اول

  .آن پشت كنيدرا به شما نشان بدهد تا بتوانيد در ضمن اعتراف به گناه به 
  با فروتني تمام وجودتان را به خدا تسليم كنيد و از او بخواهيد كه:دوم
حاال كمي سكوت كرده و در درون خود .  القدس پر كند  از روحرا شما

دهد به خدا  القدس بهتان نشان مي جستجو كنيد و هر گناهي را كه روح
  .اعتراف كنيد و از آن دست بكشيد

 كردن به گناه، شما برادر و خواهر مسيحي بعد از اعتراف و پشت
  .القدس پرتان كند توانيد دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه از روح مي
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پدر آسماني، در كالم تو به من امر شده كه "پس دعا كرده و بگوييد 
به همين دليل تمام وجودم را .  القدس زندگي كنم پيوسته در پري روح

من .  القدس پرم كني واهم كه از روحخ كنم و از تو مي تسليم تو مي
القدس بخوبي در زندگيم ديده بشود و زندگيم مورد  خواهم ثمرة روح مي

.  مايلم عطاياي تو را براي خيريت فرزندان تو بكار ببرم.  پسند تو باشد
.  خواهم شاهد امين عيسي مسيح باشم و او را به ديگران معرفي كنم مي

القدس بسر ببرم و عيسي مسيح را  پري روحتوانم در  پدر ممنونم كه مي
  كنم     آمين ام عيسي مسيح دعا مي در نام خداوند و منجي.  جالل بدهم

  
  كند ار را مسح ميد ايمانالقدس  روح
القدس  مسح نمودن يكي ديگر از كارهايي است كه روح    
مسح قدرت و توانايي خاصي است .  دهد ار به مسيح انجام ميد ايمانبراي 
  .بخشد ار ميد ايمانالقدس براي خدمتي ويژه به يك   روحكه

بر اساس انجيل لوقا فصل چهارم عيسي در شهر ناصره، در عبادتگاه يهود، 
روح خداوند بر من است، او مرا مسح كرده است ": در مورد خود فرمود

مرا فرستاده است تا آزادي اسيران و بينايي كوران .  تا به بينوايان مژده دهم
  )18انجيل لوقا فصل چهارم، آية  ("هايي ستمديدگان را اعالم كنمو ر
القدس مسح شده بود تا خدمت مخصوصي  بينيم كه عيسي بوسيلة روح مي

خوانيم كه   مي38در كتاب اعمال رسوالن فصل دهم، آية .  را انجام بدهد
خدا، عيساي ناصري را با "پطرس رسول در همين زمينه گفت 

دانيد چگونه عيسي به همه جا  خود مسح كرد و ميالقدس و قدرت  روح
داد و همة كساني را كه در اسارت شيطان  رفت و اعمال نيك انجام مي مي

  ."بخشيد زيرا خدا با او بود بردند رهايي مي بسر مي
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اران بوسيلة د ايماندر رسالة اول يوحناي رسول دربارة مسح شدن 
القدس خود  ا را با روحاما مسيح شم"القدس نوشته شده است كه  روح

من اين را به آن .  دانيد مسح كرده است و از اينرو همة شما حقيقت را مي
دانيد و آگاه  خبريد، بلكه چون آنرا مي منظور ننوشتم كه شما از حقيقت بي

رسالة اول يوحنا  (".گيرد هستيد كه هيچ ناراستي از راستي سرچشمه نمي
  )21-20فصل دوم، آيات 

بخشد كه از طريق  اران به مسيح ميد ايمانس مسحي به ما القد پس روح
از .  شويم تعاليم صحيح را از تعاليم غلط تشخيص بدهيم آن قادر مي

آنجايي كه تعاليم غلط وجود دارد و ما مسيحيان واقعي بايستي آنها را 
القدس بيشتر  تشخيص بدهيم و از آنها دوري كنيم اهميت مسح روح

  .شود گر مي جلوه
  
  كند ار را تقديس ميد ايمانالقدس  حرو

القدس انجام  تقديس نمودن كار ديگري است كه روح    
در رسالة اول .  ار به مسيح را بطرف كمال هدايت كندد ايماندهد تا  مي

اران به مسيح نوشته شده است د ايمان خطاب به 2پطرس فصل اول، آية 
يده است و شما خداي پدر مطابق ارادة خود شما را از ازل برگز"كه 

ار بوسيلة د ايمان تقديس شدن "....ايد  بوسيلة روح خدا تقديس شده
ار را براي خدا جدا د ايمانالقدس  القدس مفهومش اين است كه روح روح
شخصي كه از راه ايمان به مسيح .  سازد كند و پاك و مقدس مي مي

هانش يابد، تمام گنا خداوند و كاري كه او انجام داده است نجات مي
چنين شخصي از يك جنبه .  شود شود و متعلق به خدا مي آمرزيده مي
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ار از د ايمانبراي هميشه تقديس و مقدس است كه اين بيان كنندة وضعيت 
  ).توانيم اين را تقديس وضعيتي بناميم مي.  (نظر خداست

پس وقتي " نوشته شده است 10در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية 
ة خدا را بجا آورد و بدن خود را يكبار و آنهم براي عيسي مسيح اراد

سپس .  "هميشه بعنوان قرباني تقديم كرد ما از گناهان خود پاك گشتيم
يعني (پس او "خوانيم   از فصل دهم رساله به عبرانيان مي14در آية 
كند براي هميشه كامل  با يك قرباني افرادي را كه خدا تقديس مي) مسيح

 از فصل دهم رساله به عبرانيان 29االخره در آية و ب.  "ساخته است
پس اگر كسي پسر خدا را تحقير نموده و خوني را كه پيمان "خوانيم  مي

بين خدا و انسان است را اعتبار بخشيده، او را از گناهانش پاك ساخته 
است ناچيز شمارد و به روح پر فيض خدا اهانت نمايد با چه كيفر 

  ."شديدتري روبرو خواهد شد
اي كه يك نفر از راه ايمان به مسيح نجات  از يك جنبه، در همان لحظه

به همين دليل پولس رسول در رساالت خود .  شود يابد تقديس هم مي مي
بخاطر .  خواند هر چند كه آنها بدون خطا نبودند اران را مقدسين ميد ايمان

 و در نظر ايم ايمان به خون ريخته شدة عيسي مسيح ما براي خدا جدا شده
ار د ايمانالقدس كه  اما بعد از نجات همان روح.  خدا پاك و مقدس هستيم

را براي خدا جدا ساخته است مايل است او را بسوي كمال پيش ببرد تا 
به اين ترتيب .  هر روز بيشتر از لحاظ روحاني شبيه عيسي مسيح بشود

گي روزمرة او ار مطرح است كه با زندد ايمانجنبة ديگري از تقديس براي 
القدس  روح.  توانيم اين را تقديس تدريجي بناميم مي.  كند ارتباط پيدا مي

كند كه با قلبي  كند و او را كمك مي ار را متوجه گناهانش ميد ايمانپيوسته 
سهم .  توبه كار هر گناه را به خدا اعتراف كند و از گناه دوري كند

د و تحت فرمان او زندگي القدس باش ار اين است كه مطيع روحد ايمان
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القدس تقديس شده است با  اري كه بوسيلة روحد ايمانبه اين ترتيب .  كند
اي داشته باشد و  تواند زندگي پاك و پيروزمندانه القدس مي كمك روح

و باالخره آخرين .  تدريجاً از لحاظ روحاني شبيه عيسي مسيح بشود
شود  ي به آسمان ربوده ميارد ايمانشود كه  جنبة تقديس موقعي انجام مي

يابد كه اين در آينده و در مرحلة اول بازگشت مسيح صورت  و جالل مي
  .)ناميم اين را تقديس كامل مي.  (خواهد گرفت

  
  كند ار را روشن ميد ايمانالقدس فكر  روح
دهد تا  اران انجام ميد ايمانالقدس براي  كار ديگري كه روح    

در رسالة اول .  دن افكار آنهاستبسوي كمال پيش بروند روشن نمو
اران د ايمان اينطور به ما، 10-9پولس رسول به قرنتيان فصل دوم، آيات 

آنچه را كه هرگز چشمي نديده و گوشي ".  به مسيح تعليم داده شده است
نشنيده و بخاطر انسان خطور نكرده است خدا براي دوستداران خود مهيا 

لة روح خود از راه الهام به ما آشكار خدا اين همه را بوسي.  نموده است
القدس همه چيز حتي ُكنه نيات الهي را كشف  ساخته است زيرا روح

  ."كند مي
.  كند كه كتاب مقدس را درك كند ار را روشن ميد ايمانالقدس فكر  روح

اران به مسيح مهيا د ايمانشناخت خدا و پي بردن به آنچه كه خدا براي ما 
وقتي از طريق .  القدس امكان پذير است روحنموده است از طريق 

القدس به جالل و شكوه زندگي كه در آينده با مسيح خواهيم داشت  روح
.  اي داشته باشيم شويم كه زندگي خداپسندانه بريم بيشتر تشويق مي پي مي

بينيم كه پولس براي   مي17در رسالة پول رسول به افسسيان فصل اول، آية 
القدس كه حكمت و  سس دعا كرد كه از طريق روحاران شهر افد ايمان
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ما نيز بايستي دعا كنيم كه .  بخشد خدا را كامالً بشناسند الهام مي
القدس چشم دلمان را باز كند تا هر چه بيشتر كالم خدا را درك  روح
  .كنيم
  

  كند ار دعا ميد ايمانالقدس براي  روح
اران به د ايمانالقدس براي  دعا كار ديگري است كه روح    

در رسالة پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية .  دهد مسيح انجام مي
بهمين طريق روح خدا در عين ضعف و ناتواني، ما را "خوانيم   مي26

دانيم چگونه بايد دعا كنيم، اما خود روح  كند زيرا ما هنوز نمي ياري مي
  ."ندك توان بيان كرد براي ما شفاعت مي هايي كه نمي خدا با ناله

اران د ايمانتواند كارهاي مختلفي براي ما  القدس مي خدا را شكر كه روح
القدس  هدف روح.  به مسيح انجام بدهد تا در جهت كمال پيش برويم

.  براي ما اين است كه از لحاظ روحاني به شباهت عيسي مسيح در بياييم
ا تحميل القدس خود را به زور بر م البته بايد توجه داشته باشيم كه روح

بلكه او از ما انتظار دارد كه .  كند چون او مهربان و ماليم است نمي
پيوسته مطيعش باشيم و مطابق ميلش زندگي كنيم كه در اين صورت 

كند تا بسوي  توانيم مطمئن باشيم كه او از هر لحاظ ما را كمك مي مي
  .آمين  .كمال پيش برويم
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  18بخش 

  
  القدس روح

اتنعمات، خدمات، و تجلي  
  
  

در اين قسمت به بررسي تعاليم اساسي كتاب مقدس ادامه     
القدس و كار فعلي او به  در چند بخش قبل مطالبي دربارة روح.  دهيم مي

اران د ايمانالقدس  در بخش گذشته گفتيم كه چگونه روح.  شما ارائه داديم
حاال ببينيم چطور .  برد دهد و بسوي كمال پيش مي به مسيح را رشد مي

  .كند اران به مسيح ديگران را كمك ميد ايمانالقدس از طريق  روح
  

اران به مسيح در قسمتهاي مختلفي از عهد جديد د ايمانعطاياي خدا به 
فصل دوازدهم : سه قسمت عمده از اين قرار هستند.  شوند يافت مي

؛ فصل چهارم رسالة پولس به افسسيان 8-6رسالة پولس به روميان آيات 
با .  10-8 فصل دوازدهم رسالة اول پولس به قرنتيان آيات ؛ و11آية 

توان گفت كه در فصل دوازدهم رساله به روميان  مطالعة اين آيات مي
باشند؛ در فصل چهارم رساله  نعماتي ذكر شده است كه از جانب پدر مي

به افسسيان خدماتي ذكر شده است كه از جانب عيسي مسيح هستند؛ و 
الة اول به قرنتيان تجلياتي ذكر شده است كه از در فصل دوازدهم رس

  .باشند القدس مي جانب روح
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بينيم كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر و پسر و  به اين ترتيب مي
توجه داشته باشيد .  (القدس در بخشيدن عطايا به كليسا شركت دارند روح

 فرد اصوال هر) گوييم كليسا منظورمان مسيحيان واقعي هستند كه وقتي مي
اي از مسيحيان از عطاياي  مسيحي حداقل يك عطيه دارد و البته عده

در هر حال ما مسيحيان بايد عطايايي را كه از .  گوناگوني برخوردارند
باشند را براي خيريت ديگران بكار ببريم و خدا را جالل  جانب خدا مي

  .بدهيم
  

  نعمات
 8-6ت در رسالة پولس رسول به روميان فصل دوازدهم، آيا    
بنابراين ما بايد نعمات مختلفي را كه خدا بر طبق فيض خود "خوانيم  مي

اگر نعمت ما اعالم كالم خداست بايد آن را .  به ما داده است بكار ببريم
اگر خدمت كردن است بايد . به فراخور ايماني كه داريم انجام دهيم

ويق ديگران اگر تش.  اگر تعليم دادن است بايد تعليم بدهيم. خدمت كنيم
مرد بخشنده بايد با سخاوت، و مدير بايد پر كار .  است بايد چنان كنيم

  ."باشد و شخص مهربان با خوشي خدمت خود را انجام دهد
در اينجا بطور خالصه .  شود در آياتي كه قرائت شد هفت نعمت ديده مي

  .كنيم هر نعمت را تشريح مي
اعالم اين نعمت، : نعمت نبوت يا اعالم كالم خدا -1

حقايق الهي است بطوري كه در كالم اعالم شده است پيغام خاصي براي 
در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل .  شنونده وجود داشته باشد

كند براي تقويت و  آنكه نبوت مي..." نوشته شده است 3چهاردهم، آية 
  ."گويد تشويق و تسلي ديگران با آنها سخن مي
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كند بايد   كه هدف اصلي كسي كه نبوت ميتوانيم بگوييم بنابراين مي
اما بعضي وقتها .  اران به مسيح باشدد ايمانتقويت و تشويق و تسلي 

نعمت نبوت به منظور اخطار نمودن به ديگران هم بكار رفته است كه 
 ديده 14-10اش در فصل بيست و يك كتاب اعمال رسوالن، آيات  نمونه
يك نفر نبي به نام آغابوس يا خوانيم كه  در اين آيات مي.  شود مي

القدس به پولس رسول اخطار نمود كه يهوديان  آكابوس با هدايت روح
  .مقيم اورشليم او را دستگير كرده و به دست بيگانگان خواهند سپرد

دومين نعمتي كه در فصل دوازدهم : نعمت خدمت -2
كلمة خدمت و كلمة .  شود خدمت كردن است رساله به روميان ديده مي

نعمت .  م يا شماس در كتاب مقدس ريشة مشتركي با هم دارندخاد
شود،  خدمت، توانايي براي انجام وظايفي است كه به شخص واگذار مي

بطوري كه شخص با انجام اين وظايف، باعث جالل خدا و باعث تقويت 
 6-1در فصل ششم كتاب اعمال رسوالن آيات .  شود اران ميد ايمان
م خوراك روزانه بين افراد محتاج، به هفت مرد بينيم كه وظيفة تقسي مي

  .القدس و با حكمت واگذار شد نيك نام و پر از روح
تعليم دادن، سومين نعمتي است كه : نعمت تعليم -3

شود شخصي كه از نعمت  در فصل دوازدهم رساله به روميان يافت مي
تواند كتاب مقدس را به نحوي توضيح بدهد و  تعليم برخوردار است مي

ريح كند كه ديگران به خوبي آن را درك كنند و به مقصود خدا پي تش
  .ببرند

 تشويق ديگران چهارمين نعمتي :نعمت تشويق -4
كسي كه اين .  است كه در فصل دوازدهم رساله به روميان ذكر شده است

اي  تواند ديگران را تشويق كند كه زندگي خداپسندانه نعمت را دارد مي
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شود كه ديگران را  طريق اين نعمت شخص قادر ميضمناً از .  داشته باشند
  .با فروتني نصيحت كند و همچنين تسلي بدهد

 بخشنده بودن، پنجمين نعمتي :نعمت بخشندگي -5
شخص از .  شود است كه در فصل دوازدهم رساله به روميان ديده مي

تواند با سخاوت و با دست و دلي باز به ديگران  طريق اين نعمت مي
شود، و همچنين ملكوت  نتيجه، احتياجات ديگران رفع ميدر .  كمك كند

  .ياد خدا بر روي زمين توسعه مي
 مديريت ششمين نعمتي است كه :نعمت مديريت -6

اين نعمت شخص .  در فصل دوازدهم رساله به روميان ذكر گرديده است
سازد كه به منظور جالل خدا ديگران را به درستي رهبري و  را قادر مي
  .هدايت كند

 ترحم و مهرباني كردن، آخرين يا :عمت ترحمن -7
.  شود هفتيمن نعمتي است كه در فصل دوازدهم رساله به روميان ديده مي

تواند در كالم و عمل  شخصي كه از اين نعمت برخوردار است مي
  .اي نسبت به ديگران داشته باشد دلسوزي فوق العاده

.  ن ذكر شده استديديم كه هفت نعمت در فصل دوازدهم رساله به روميا
شود كه براي خيريت ديگران  اران به مسيح داده ميد ايماناين نعمات به 

توانيم چهار خدمت را كه در  اكنون مي.  بكار ببرند و خدا را جالل بدهند
شود را   از فصل چهارم رسالة پولس رسول به افسسيان يافت مي11آية 

  .بررسي كنيم
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  خدمات
او يعني عيسي مسيح، خدمات " فرمايد كه كالم خدا مي    

مختلفي به مردم بخشيد يعني بعضي را براي رسالت، بعضي را براي 
تا .  نبوت، بعضي را براي بشارت و بعضي را براي شباني و تعليم برگزيد

دهند مجهز سازد تا به اين وسيله  مقدسين را در كاري كه براي او انجام مي
-11به افسسيان فصل چهارم، آيات رساله .  ("بدن مسيح را تقويت نمايند

بخشد تا خدمات  بينيم كه مسيح خدمتگزاراني را به كليسا مي مي).  12
  .مختلفي را براي خيريت ديگران انجام بدهند

 خدمت رسالت :خدمت رسالت بوسيلة رسوالن -1
رسوالن قرن اول زيربناي .  اي بوده است در عهد جديد داراي اهميت ويژه

 ترجمه 20:2افسسيان (اند  كتب عهد جديد بودهكليسا و نويسندگان 
اين جنبه از خدمات رسوالن با مرگ آنها خاتمه يافت و قابل ).  تفسيري

تكرار نيست، چون كار نوشتن كتب عهد جديد در قرن اول ميالدي به 
 جنبة ديگري از خدمت "فرستاده شده"اما چون رسول يعني .  پايان رسيد

اند كه   خوشبختانه در هر قرن افرادي بودهرسالت در هر قرن مطرح است،
سفرهاي .  اند تا ملكوت خدا را بر روي زمين توسعه بدهند فرستاده شده

تواند الگوي خوبي براي رسوالن امروز باشد كه  پولس و خدمات او مي
  .شوند تا انجيل را اعالم كنند و كليساها را تأسيس كنند فرستاده مي

خدمت نبوت را  :خدمت نبوت بوسيلة انبياء -2
دهند كه قادر هستند حقايق الهي را با قدرت اعالم كنند،  كساني انجام مي

  .شوند اران توبه كار، اصالح و تقويت ميد ايماندر نتيجه 
اران را تشويق و تقويت د ايمانبينيم كه انبياء  در كتاب اعمال رسوالن مي

  ).32 پانزدهم، آية اعمال فصل(كردند  نمودند و آنها را در ايمان بنا مي مي
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 خدمت بشارت :خدمت بشارت بوسيلة مبشرين -3
كنند و گمشدگان را به  در رابطه با كساني است كه مژدة نجات را اعالم مي

  .كنند سوي مسيح هدايت مي
 با در نظر :خدمت شباني و تعليم بوسيلة شبانان -4

 توانيم بگوييم كه شباني و تعليم توأماً يك خدمت گرفتن زبان اصلي مي
شبانان افرادي هستند كه كليساهاي محلي را سرپرستي .  شود محسوب مي

اران د ايمانكنند و اموري از قبيل تغذيه و پرورش و محافظت روحاني  مي
هر چند كه خدمت اصلي شبانان، تعليم و شباني .  را به عهده دارند

در .  اران به مسيح است اما ممكن است كه آنها بشارت هم بدهندد ايمان
بينيم كه پولس رسول به   مي5رسالة دوم تيموتاوس فصل چهارم، آية 

  .تيموتاوس كه شبان بود فرمود كه كار مبشر را انجام بدهد
تا اينجا نعمات ذكر شده در فصل دوازدهم رساله به روميان و خدمات 

اكنون به .  ذكر شده در فصل چهارم رساله به افسسيان را بررسي كرديم
  .القدس هستند پردازيم كه از جانب روح ي ميتجليات يا مظاهر

  
  تجليات
در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان فصل دوازدهم، آيات     
در هر "فرمايد  كالم خدا مي.  القدس ذكر شده است ، ُنه تجلي روح8-10

كند، مثالً  فرد، روح خدا به نوعي خاص براي خيريت تمام مردم تجلي مي
.  كند و به ديگري بيان معرفت كمت عطا ميالقدس به يكي بيان ح روح

بخشد و به ديگري قدرت شفا دادن، به يكي قدرت  به يكي ايمان مي
اعجاز و به ديگري قدرت نبوت و به سومي عطية تشخيص ارواح را عطا 

كند، به يكي قدرت تكلم به زبانها و به ديگري قدرت ترجمة زبانها را  مي
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و اما ) 10-7 فصل دوازدهم، آيات رسالة اول به قرنتيان ("بخشد مي
  :القدس تشريح مختصر هر يك از اين تجليات روح

 بياني است كه با حكمتي الهي :بيان حكمت -1
گفتار .  تواند ديگران را راهنمايي كند به همين علت مي.  آميخته باشد

تواند در  القدس ناشي شده است مي ار كه از روحد ايمانحكيمانة يك 
  .عث خيريت ديگران بشودوضعيتهايي خاص با

 بياني است كه معرفتي الهي در آن :بيان معرفت -2
.  تواند براي پيشرفت ملكوت خدا مفيد باشد وجود دارد به همين علت مي

تواند ديگران را متوجه  گيرد مي القدس سرچشمه مي كالم علم كه از روح
  .حقايقي از كتاب مقدس بكند و باعث خيريت آنان بشود

يمان ماوراء ايماني است كه باعث  اين ا:ايمان -3
در اينجا ايماني مطرح است كه شخص را قادر .  شود نجات شخص مي

م كارهاي عظيم به او اعتماد سازد تا ارادة خدا را درك كند و براي انجا مي
  .كند

ض مختلفي امرا از آنجايي كه :هداياي شفاها -4
يان، شفا بصورت  از فصل دوازدهم رسالة اول به قرنت9وجود دارند در آية 

اران مختلف را د ايمانتواند  خدا مي.  جمع يعني شفاها ذكر شده است
  .بعنوان وسيله بكار ببرد تا بيماران از بيماريهاي مختلف شفا بيابند

 توانايي الهي براي انجام كارهاي بزرگ :معجزات -5
باشد، بنحوي كه اين معجزات وسيلة تاييد پيغام نجات بخش مسيح  مي

  )20مرقس فصل شانزدهم، آية . (خدا جالل بيابدبشوند و 
 در مورد نبوت يا اعالم كالم خدا قبالً :نبوت -6
نبوت عطية مهم و جالبي است كه هم در فصل دوازدهم .  صحبت كرديم
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رساله به روميان و هم در فصل چهارم رساله به افسسيان دربارة نبوت 
  .خوانيم مي

  توانايي الهي براي تشخيص:تشخيص ارواح -7
سازد كه  ار را قادر ميد ايماناين عطيه .  ارواح خوب از ارواح پليد است

اش از خداوند است و  تشخيص بدهد كدام اعمال يا سخنان سرچشمه
  .اش از شيطان است كدام اعمال يا سخنان سرچشمه

 توانايي الهي براي صحبت به :اقسام زبانها -8
اول قرنتيان فصل .  (زبانهايي است كه براي صحبت كننده ناشناس است

  )28 و2چهاردهم، آيات 
 توانايي الهي براي ترجمة زبانهاي :ترجمة زبانها -9

  .باشد ناشناس مي
القدس بايد اين مطلب مهم را در نظر  در مورد تجليات يا مظاهر روح
 از فصل دوازدهم رسالة اول به قرنتيان در 7داشته باشيم كه بر اساس آية 

 تجلي براي خيريت تمام مردمص القدس به نوعي خا هر فرد روح
بينيم كه عطايا بايستي براي خيريت ديگران و به  به اين ترتيب مي.  كند مي

در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل .  منظور كمك به ديگران بكار بروند
خدا اعضاي بدن را طوري به هم "خوانيم   مي25-24دوازدهم، آيات 

شود تا به  ن اهميت بيشتري داده ميتر بد مربوط ساخته كه به اعضاي پست
اين ترتيب در بين اعضاي بدن ناهماهنگي بوجود نيايد، بلكه تمام اعضاء 

  ."نسبت به يكديگر توجه متقابل داشته باشند
فهميم كه هدف اصلي از بخشيده شدن عطايا  با توجه به اين آيات مي

قويت عطاياي خدا بايستي در جهت ت.  تقويت كليساي عيسي مسيح است
نه اينكه بر اثر .  كليسا و اتحاد هر چه بيشتر ميان مسيحيان بكار بروند
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استفادة غلط از عطايا، بين مسيحيان تفرقه بوجود بيايد و كليسا تضعيف 
  .بشود

اران به مسيح زندگي د ايمانالقدس در وجود ما  خدا را شكر كه روح
 به او متكي باشيم اگر دائماً.  برد كند و ما را به سوي كمال پيش مي مي
توانيم عطايايي را كه داريم به بهترين نحو براي خيريت ديگران بكار  مي

  .ببريم و باعث جالل خداوند بشويم
دعاي ما اين است كه شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را 

ايد بتوانيد عطاياي خدا را براي منفعت ديگران بكار ببريد و باعث  خوانده
  .شويدتقويت كليسا ب

  . آمين. فيض عيساي خداوند بطور روز افزون با شما باشد
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  19بخش 

  
  كتاب مقدس

  كالم خدا براي انسان
  
  

خوشحاليم كه به .  درودها در نام خداوند ما عيسي مسيح    
در .  ايم بحث جديدي از سري دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس رسيده

اب مقدس خواهد اين درس و درسهاي بعد صحبت ما پيرامون خود كت
  .بود و خواهيم ديد كه كتاب مقدس كالم خدا براي انسان است

  
  منابع كسب دانش دربارة خدا

طريق .  تواند دربارة خدا آگاهي بيابد انسان از دو طريق مي    
كند، و طريق  اول دنيائي است كه آفريده شده و انسان در آن زندگي مي

كند كه يك انسان  بيان ميكالم خدا به روشني .  دوم كتاب مقدس است
تواند دست آفريدگار را در پشت چيزهايي كه با چنين  متفكر به راحتي مي

در واقع براي يك انسان متفكر .  مهارتي آفريده شده است مشاهده كند
مشكل تر است كه قبول كند آفريدگاري وجود ندارد تا اينكه آفريدگار 

  .ه استپرقدرت و با فراستي عالم هستي را خلق نمود
از زمان آفرينش دنيا صفات ": القدس نوشت پولس رسول تحت الهام روح

ناديدني او يعني قدرت ازلي و طبيعت الهي او در چيزهايي كه او آفريده 
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 "شود و از اين رو آنها ابداً عذري ندارند است به روشني مشاهده مي
  )20رساله به روميان فصل اول، آية (

كند كه انسان از طريق آنچه كه   به ما اعالم ميتر اين آيه به زباني ساده
البته .  ببرد تواند به قدرت ازلي و طبيعت الهي آفريدگار پي آفريده شده مي

سازد كه انسان در جستجوي خدا از  كالم خدا اين مطلب را هم روشن مي
.  تواند با خدا رابطة شخصي پيدا كند طريق چيزهايي كه آفريده شده نمي

مطلب كه خدا وجود دارد و او آفرينندة عالم هستي است دانستن اين 
شود كه انسان با خالق خود رابطة شخصي و  بخودي خود باعث نمي

شود كه  گر مي به اين ترتيب اهميت كتاب مقدس جلوه.  روحاني پيدا كند
پس .  خدا از طريق آن به طرزي مخصوص خود را آشكار نموده است

  . بشر نقش بسيار مهمي را داشته استكتاب مقدس در زندگي و تاريخ 
  

   كالم خدا–كتاب مقدس 
  حقانيت عهد عتيق

كنيد كتاب  چرا فكر مي" كند كه سؤالممكن است يك نفر     
 داليل گوناگون و خوبي وجود دارند "مقدس كالم خدا براي انسان است؟

.  سازند كتاب مقدس كالم الهام شدة خداوند است كه ما را متقاعد مي
عهد .  كند كه كالم خداوند است اينكه، خود كتاب مقدس اعالم ميابتدا 

.  دارد كه پيغامش مستقيماً از طرف خداست عتيق بارها و بارها اظهار مي
بر كالمي كه من به شما " نوشته شده 2در كتاب تثنيه فصل چهارم، آية 

فرمايم چيزي ميفزاييد و چيزي از آن كم منماييد تا اوامر يهوه  امر مي
  ."فرمايم نگاه داريد خداي خود را كه به شما امر مي
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اما " اينطور نوشته شده است كه 9-7در ارمياء نبي فصل اول، آيات 
مگو من طفل هستم زيرا ) يعني خداوند به ارمياء گفت(خداوند مرا گفت 

هر جايي كه ترا بفرستم خواهي رفت و به هر چه ترا امر فرمايم تكلم 
گويد من با تو هستم و ترا  ان مترس زيرا خداوند مياز ايش.  خواهي نمود

آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده دهان مرا مسح .  رهائي خواهم داد
  ."كرد و خداوند به من گفت اينك كالم خود را در دهان تو نهادم

عالوه بر اين دو نمونه كه يكي از شريعت و ديگري از انبياء بود، 
.  كنند عهد عتيق كالم خدا است رند كه تائيد ميهاي زيادي وجود دا نمونه

.   ده بار تكرار شده است"خدا گفت"در اولين فصل كتاب پيدايش عبارت 
خداوند سخن " يا "خداوند گفت"در سرتاسر عهد عتيق عباراتي نظير 

 حدوداً سه هزار و هشتصد و هشت بار "كالم خداوند نازل شد" يا "گفت
دانستند كه آشكار  ن نويسندگان عهد عتيق ميبطور يقي.  تكرار شده است

كنندة ارادة خدا هستند و به همين دليل غالباً پيغام خود را با عباراتي مثل 
بنابراين عهد عتيق كتابي است كه .  كردند  شروع مي"فرمايد خداوند مي"

  .كند از جانب خدا است خود ادعا مي
  

  حقانيت عهد جديد
اند كه خود و ساير  ر نمودهنويسندگان عهد جديد نيز ذك    

در رسالة دوم پطرس .  اند نويسندگان كتاب مقدس داراي الهام الهي بوده
اما بيش از همه چيز اين را به "خوانيم   مي21-20رسول فصل اول، آيات 

هاي كتاب  تواند به تنهايي پيشگويي ياد داشته باشيد كه هيچكس نمي
 روي نقشه و خواستة انسان مقدس را تفسير كند زيرا هيچ پيشگويي از
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القدس كالم خدا را بيان  بوجود نيامده است، بلكه مردم تحت تاثير روح
  ."نمودند

دهند نويسندگان  در عهد جديد چندين قسمت وجود دارد كه نشان مي
در .  دانستند خدا آنها را بكار برده است تا پيغام او را به ما برسانند مي

ما دربارة " پولس رسول نوشت 13م، آية رسالة اول به قرنتيان فصل دو
گوييم،  شود سخن نمي اين حقايق با عباراتي كه از حكمت انسان ناشي مي

و در رسالة اول به قرنتيان .  "....آموزد القدس به ما مي بلكه با آنچه كه روح
اگر كسي خود را نبي بخواند " پولس رسول نوشت 37فصل چهارم، آية 

ي ديگر بداند بايد تصديق كند كه آنچه را يا داراي عطاياي روحان
  ."نويسم دستور خداوند است مي
  

  كند پطرس رساالت پولس را بعنوان كالم خدا تاييد مي
اين مطلب قابل توجه است كه پطرس رسول رساالت پولس     

جالب اينجاست كه در رسالة پولس به .  رسول را كالم خدا دانسته است
انطاكيه پولس در مقابل ديگران پطرس را شود كه در  غالطيان ديده مي

!  سرزنش كرد چون او با دليري بر طبق حقيقت انجيل رفتار نكرده بود
اما با وجود ).  شود اين موضوع در فصل دوم رسالة به غالطيان يافت مي(

خاطر جمع باشيد "اين تجربه، پطرس بعداً در دومين رسالة خود نوشت 
ي نجات شماست، همچنانكه برادر عزيز كه صبر و حوصلة خداوند ما برا

ما پولس نيز با استفاده از حكمتي كه خدا به او عنايت كرد به شما نوشته 
در اين .  نويسد هاي خود دربارة اين چيزها مي او در تمام نامه.  است
ها گاهي مطالب دشواري هست كه مردمان جاهل و ناپايدار از آنها  نامه



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

ر كه با قسمتهاي ديگر كتاب مقدس هم رفتار كنند، همانطو تفسير غلط مي
  ."سازند كنند و از اين راه هالكت را نصيب خود مي مي

قسمتهاي ديگر كتاب "در اينجا پطرس رساالت پولس را هم سطح 
 قرار داده است و به اين ترتيب بيان نموده كه رساالت پولس، "مقدس

  .كالم خدا هستند
  

  دگوي عيسي در مورد عهد جديد سخن مي
و عيسي كمي قبل از مصلوب شدن به رسوالن خود فرمود     
چيزهاي بسياري هست كه بايد به شما بگويم ولي شما فعالً طاقت "

در هر حال، وقتي او كه روح راستي است بيايد .  شنيدن آنها را نداريد
شما را به تمام حقيقت رهبري خواهد كرد زيرا از خود سخن نخواهد 

گويد و شما را از امور آينده  آنچه بشنود سخن ميگفت بلكه فقط دربارة 
  )13-12انجيل يوحنا فصل شانزدهم، آيات  ("سازد با خبر مي

القدس  بينيم كه خود عيسي مسيح خداوند بيان نموده است كه روح مي
رسوالن او را به حقايقي هدايت خواهد كرد كه تا آن موقع نياموخته 

شاگردان خود فرمود هنوز به آسمان وقتي عيسي اين مطلب را به .  بودند
اما بعد از مرگ و زنده شدن مجدد و صعود عيسي به .  باال نرفته بود
اي از پيروان مسيح تحت الهام او  القدس فرستاده شد و عده آسمان روح

  .عهد جديد را نوشتند
ديد هر دو كالم الهام جبه اين ترتيب در مورد اينكه عهد عتيق و عهد 

  . داليل محكمي وجود دارندشدة خدا هستند
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  نمايد كه كالم خداوند است كتاب مقدس ثابت مي
 قرار سؤالبعضي اشخاص اعتبار كتاب مقدس را مورد     
بايد توجه داشته باشيم كه نه فقط كتاب مقدس ادعا كرده است !  دهند مي

دانيم كه ادعا  مي.  كه كالم خداست بلكه اين ادعا را هم ثابت نموده است
در طول قرنهاي گذشته .   و ثابت نمودن دو موضوع متفاوت هستندكردن

حدود يك هزار و چهارصد .  كتاب مقدس ثابت نموده كه كالم خداست
سال قبل از ميالد مسيح هنگاميكه شريعت داده شد معجزاتي هم به وقوع 

قوم اسراييل .  پيوست كه مردم بفهمند آن شريعت از طرف خدا بوده است
وقتي موسي .  توانستند نقش خدا را انكار كنند  موجود نميبخاطر شواهد

نمود تا قوانين خدا را با مردم در ميان بگذارد  از حضور خدا بازگشت مي
درخشيد كه قوم اسراييل طاقت نداشتند به صورت  صورتش چنان مي

  .نوراني موسي نگاه كنند
ت در عهد جديد شواهد زيادي در مورد حضور خدا در روز پنطيكاس

در روز پنطيكاست افرادي از چهارده ملت مختلف كه در .  وجود داشت
.  اورشليم اقامت داشتند شرح كارهاي بزرگ خدا را به زبان خود شنيدند

در "خوانيم كه آن افراد   مي8-7در كتاب اعمال رسوالن فصل دوم، آيات 
 يعني(كنند  كمال تعجب اظهار داشتند، مگر همة اين كساني كه صحبت مي

جليلي نيستند؟  پس چطور است كه همة ما فرداً فرد ) پيروان عيسي مسيح
  "شنويم؟ پيام آنان را به زبان خودمان مي

.  در مواقع الزم معجزات به همراه موعظة انجيل به وقوع پيوسته است
پيوندد كه خدا وقوع معجزه را ضروري  اصوالً موقعي معجزه به وقوع مي

كمه و مصلوب شدن، بمنظور رهايي از عيسي در موقع محا.  بداند
مشكالت و مرگ براي خود معحزه نكرد، ولي او در طول سالهاي آخر 
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اش براي رفع احتياجات ديگران معجزات زيادي انجام داد  زندگي زميني
در طي قرون گذشته كتاب ).  شوند اين معجزات در اناجيل ديده مي(

ته است و پيوسته ثابت مقدس از راههاي مختلف مورد آزمايش قرار گرف
تاكنون كتاب مقدس مورد نفرت قرار گرفته .  نموده كه كالم خداوند است

است، برضدش سخن گفته شده است، به آتش كشيده شده است، 
.  غيرقانوني اعالم شده است ولي با وجود همة اينها پا برجا و استوار است

ر دسترس نظير نه فقط به صدها زبان ترجمه شده و د اين كتاب بي
ميليونها نفر قرار گرفته است بلكه زندگي افراد بسياري را در نقاط مختلف 

اي را كه كتاب  آناني كه خداوند و نجات دهنده.  دنيا عوض نموده است
اند از حقانيت كتاب  كند در قلب خود دريافت كرده مقدس معرفي مي

  .مقدس با خبر هستند
.  م خدا براي انسان استجاي هيچ ترديدي نيست كه كتاب مقدس كال

اي خداوند، كالم تو تا ابداالباد در آسمانها "در كتاب مقدس نوشته شده 
چون كتاب مقدس كالم ).  9مزمور صد و نوزدهم، آية ("پايدار است

خداست الزم است كه به اخطار نويسندة رساله به عبرانيان توجه داشته 
داي او كه سخن مراقب باشيد كه از شنيدن ص"گويد  باشيم كه مي

آنها كه از شنيدن سخنان كسي كه در روي زمين .  گويد رونگردانيد مي
 يعني قوم بني اسراييل(گفت سر باز زدند به كيفر خود رسيدند  سخن مي

پس ما اگر از "خوانيم  سپس مي).  دندكه از شنيدن سخنان موسي سرباز ز
نيم دچار چه گويد رو گردا گوش دادن به آن كسي كه از آسمان سخن مي

  ).25رساله به عبرانيان فصل دوازدهم، آية  ("كيفر شديدتري خواهيم شد
 را ادامه مان دربارة كتاب مقدس خوانندة گرامي در درس بعد، مطالعه

  .خواهيم داد
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  كتاب مقدس

  كالم خدا براي انسان
  
  

در بخش قبل مطالبي پيرامون كتاب مقدس را با شما در     
نظير كالم خدا براي انسان  م و توضيح داديم كه اين كتاب بيميان گذاشتي

يك .  تواند دربارة خدا آگاهي بيابد ديديم كه انسان از دو طريق مي.  است
طريق آفرينش است كه بر آفريدگار پر قدرت و با فراست شهادت 

دهد، و طريق دوم كتاب مقدس است كه مكاشفة مخصوص خدا به  مي
تواند نجات بيابد و با خالق خود  ز طريق آفرينش نميانسان ا.  انسان است

رابطة شخصي پيدا كند؛ اما كتاب مقدس راه نجات را به انسان نشان 
پس براي نجات انسان كتاب مقدس كه كالم خداست كامالً .  دهد مي

در بخش گذشته همچنين مشاهده كرديم كه هر دو .  باشد ضروري مي
نه فقط مدعي هستند )  و عهد جديديعني عهد عتيق(قسمت كتاب مقدس 

در طول قرنهاي .  اند باشند بلكه اين ادعا را ثابت كرده كه كالم خدا مي
متمادي كتاب مقدس با وجود تمام مخالفتها و ضديتها پا برجا و استوار 

  .مانده است و ثابت نموده كه كالم خدا براي انسان است
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  گذشتة غيرعادي كتاب مقدس
مقدس را بزرگترين مجموعة نوشته شدة عالم بسياري كتاب     
اش غيرعادي نبوده  هيچ كتاب ديگري مثل كتاب مقدس گذشته.  اند دانسته
كتاب مقدس مجموعاً از شصت و شش كتاب تشكيل شده است .  است

كتاب مقدس حدوداً در طول .  كه از نظر ضخامت با هم متفاوت هستند
پانصد قبل از ميالد تا سال صد هزار و ششصد سال، يعني از سال هزار و 

در بين .  بعد از ميالد مسيح بوسيلة تقريباً چهل نفر نوشته شده است
نويسندگان كتاب مقدس پادشاهان، كاهنان، وكال، چوپانان، ماهيگيران، و 

آنها در واقع نمايندگان تمام قسمتهاي .  خورند باجگيران به چشم مي
نا گرفته تا پرتگاههاي واقع در از صحراي سي.  باشند دنياي قديم مي

عربستان، از شهرهاي كوچك فلسطين گرفته تا شهرهاي بزرگ در بابل، از 
  .صحنهاي معبد گرفته تا زندان در محل تبعيد

  
  يگانگي كتاب مقدس

با وجود اينكه كتاب مقدس توسط اشخاص مختلفي نوشته     
تمامي شصت و بردند،  شده است كه در زمانها و مكانهاي متفاوتي بسر مي

.  شش كتاب كتاب مقدس داراي يك موضوع مشخص و مركزي هستند
اين موضوع عبارتست از جدايي انسان از خدا بخاطر گناه و تدارك خدا 

شهادت سرتاسر كتاب مقدس .  براي بازگرداندن انسان به سوي خويش
تواند نجات بيابد؛  اين است كه انسان گناهكار از طريق اعمال خود نمي

ه نجات به سبب لطف و فيض خدا و از طريق ايمان به خدا و طرح بلك
در اولين كتاب كتاب مقدس سقوط انسان و .  شود او، به انسان داده مي

جدايي او از خدا بخاطر گناه مطرح گرديده است و در آخرين كتاب 
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ن در مشاركت با خدا ابديت را در اارد ايمانبينيم كه تمام  كتاب مقدس مي
  .خواهند گذراندحضور او 

  
  پيشگويي كتاب مقدس

كند كه كتاب مقدس كالم  دليل ديگري كه ما را متقاعد مي    
هزاران سال پيش .  خداوند است اين است كه بر تاريخ بشر كنترل دارد

كتاب مقدس در مورد ملل مختلف پيشگويي نموده كه قسمتي در گذشته 
.  ع خواهد پيوستبه وقوع پيوسته است و قسمتي هم در آينده به وقو

گرچه انسان در مواقع بسياري برخالف ميل خدا عمل نموده، اما كتاب 
  .كند كه تاريخ انسان در كنترل خداوند است مقدس به ما ثابت مي

  
  تاثير خوب كتاب مقدس

واقعيت اين است كه هر كجا كتاب مقدس بطور صحيح و     
 به مقام و منزلتي واضح تعليم داده شده است، مردان رهايي يافته و زنان

هر چند افراد مغرض در .  اند كه خدا براي آنها در نظر داشته است رسيده
تعاليم مسيحيت را رد نموده و ) مخصوصاً افراد منكر خدا(سرتاسر جهان 
اند كه تعاليم مسيحيت مردان و زنان را در اسارت نگاه  به غلط گفته

اند در اسارتهاي   را نپذيرفتهولي در واقع آنانيكه تعاليم مسيحيت!  دارد مي
  .گردند برند كه اين اسارتها از گناه ناشي مي گوناگون بسر مي

  
  صحت شگفت انگيز كتاب مقدس

كند كه  يكي ديگر از داليلي كه وجود دارد و ما را متوجه مي    
كتاب مقدس كالم خداوند است صحيح بودن اظهارات موجود در كتاب 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

 مدعي نبوده كه يك كتاب علمي اگر چه كتاب مقدس.  مقدس است
است، اما جالب اين است كه در كتاب مقدس موضوعات علمي گوناگوني 

كتاب .  وجود دارد كه تاكنون علم نتوانسته است خالف آنها را ثابت كند
اين كتاب حدوداً هزار و .  ترين كتاب در كتاب مقدس است ايوب قديمي

يعني در حدود سه هزار (ست پانصد سال قبل از ميالد مسيح نوشته شده ا
بينيم كه چگونگي تشكيل باران ذكر  در كتاب ايوب مي) و پانصد سال قبل

شود، بخار آب به آسمان باال  اين مطلب كه آب تبخير مي.  شده است
ريزد در كتاب  شود و بصورت باران به زمين فرو مي رود، سرد مي مي

 است و او را اينك خدا متعال"فرمايد  مي.  شود ايوب يافت مي
هاي  زيرا كه قطره.  شناسيم، و شمارة سالهاي او را تفحص نتوان كرد نمي

كه ابرها آن .  چكاند كند و آنها باران را از بخارات آن مي آب را جذب مي
آيا كيست كه بفهمد .  چكد ريزد، و بر انسان به فراواني مي را بشدت مي

ايوب فصل  ("و را بداند؟شوند، يا رعدهاي خيمة ا ابرها چگونه پهن مي
  )29-26سي و ششم، آيات 

كنند  دهيم كه ما را متوجه مي هاي ديگري را به شما ارائه مي اكنون نمونه
در كتاب .  كه تعاليم كتاب مقدس از لحاظ علمي هم صحيح و معتبر است

 ذكر شده است كه زمين در فضا آويزان 7ايوب فصل بيست و ششم، آية 
او شمال را بر جو پهن "فرمايد  مي.  نيستاست و بر چيزي وصل 

باز در كتاب ايوب نوشته .  "سازد كند، و زمين را بر نيستي آويزان مي مي
اي بر سطح آبها ترسيم نموده است، در مرز  او دايره"شده است كه 

  ).10ايوب فصل بيست و ششم، آية  ("روشنايي و تاريكي
ردش زمين در رابطه با دهد كه شب و روز به علت گ اين آيه نشان مي

امروزه وقتي ما اين مطالب را در كتاب مقدس .  آيد خورشيد بوجود مي
آيند چون حقايقي علمي  خوانيم برايمان موضوعاتي عادي به شمار مي مي
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اما بايد در نظر داشته باشيم كه خدا اين اطالعات را .  و ثابت شده هستند
ن قرار داده است و در آن در حدود سي و پنج قرن قبل در اختيار انسا

موقع علم انساني به چنين حقايقي پي نبرده بود آياتي را كه از كتاب ايوب 
هاي بسياري هستند كه در كتاب  نقل كرديم فقط چند نمونه از نمونه

كنند كه كتاب مقدس از لحاظ علمي نيز  شوند و ثابت مي مقدس يافت مي
  .صحيح و معتبر است

  
  حكمت عظيم كتاب مقدس

كتاب مقدس نه فقط سرشار از حقايق است، بلكه حكمتي     
كه در آن وجود دارد بيش از حكمتي است كه در مجموع تمام كتابهاي 

كتاب امثال سليمان نبي خود به تنهايي براي زندگي .  شود دنيا يافت مي
در اينجا .  فردي و اجتماعي انسان پندهاي بسيار خوبي را ارائه داده است

ال سليمان نبي كه بيش از سي فصل است آياتي را انتخاب از كتاب امث
اين آيات كه مثل مشتي در مقابل خروار .  نويسيم ايم و برايتان مي كرده
باشند بيان كنندة حكمت عظيمي هستند كه در كتاب مقدس يافت  مي
ات قصد بدي مكن، هنگامي كه او نزد تو  بر همسايه"فرمايد  مي.  شود مي

با كسي كه به تو بدي نكرده است، بي سبب .  استدر امنيت ساكن 
  ).30-29امثال فصل سوم، آيات  ("مخاصمه منما

اي شخص كاهل نزد مورچه برو، و در راههاي او تامل كن و حكمت را "
اما خوراك .  كه ويرا پيشوايي نيست، و نه سرور و نه حاكمي.  بياموز

را در موسم حصاد جمع سازد، و آذوقة خويش  خود را در تابستان مهيا مي
اي كاهل تا به چند خواهي خوابيد، و از خواب خود كي خواهي .  كند مي

برخواست؟  اندكي خفت و اندكي خواب، و اندكي برهم نهادن دستها به 
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پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نيازمندي بر تو .  جهت خواب
  )11-6امثال فصل ششم، آيات . ("مانند مرد مسلح

چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد، بلكه هفت چيز كه نزد شش "
چشمان متكبر و زبان دروغگو، و دستهايي كه .  جان وي مكروه است

كند، پايهايي كه  دلي كه تدابير فاسد را اختراع مي.  ريزد گناه را مي خون بي
شاهد دروغگو به كذب متكلم شود، و .  باشند در زيان كاري تيزرو مي

  )19-16امثال فصل ششم، آيات  ("ه در ميان برادران نزاعها بپاشدكسي ك
هدف كتاب مقدس اين است كه انسان را به آغوش سرشار از بركت و 

.  كتاب مقدس حقيقتاً كالم خدا براي انسان است.  محبت خدا برگرداند
تمام كتاب مقدس از الهام خداست و براي تعليم "پولس رسول نوشت 
ا، اصالح معايب و پرورش ما در نيكي مطلق مفيد حقيقت، سرزنش خط

رسالة دوم  ("است تا مرد خدا براي هر كار نيكو كامآلً آماده و مجهز باشد
  )17-16به تيموتاوس فصل سوم، آيات 

اي خدا را خدمت  اگر شما برادر و خواهر مسيحي مايليد بطرز شايسته
يت و پشتكار كتاب كنيد و ملكوت او را توسعه بدهيد الزم است كه با جد

توانيد در جهت  آموزيد فردا مي آنچه را كه امروز مي.  مقدس را بياموزيد
دعاي ما اين است كه تمام فرزندان .  گسترش ملكوت خدا بكار ببريد

ان خدا به ارزش كتاب مقدس پي ببرند و به منظور خيريت خود و ديگر
  . آمين. از كتاب مقدس استفاده كنند
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  آفرينش

  انسان و دنياي او
  
  

معموال .  آموزيم در اين درس پيرامون آفرينش مطالبي مي    
موضوع آفرينش بطور جداگانه در تعاليم اساسي كتاب مقدس مورد 

اما بايد در نظر داشته باشيم كه آفرينش موضوعي .  گيرد بررسي قرار نمي
  .بسيار مهم و بنيادي است

  
  شود خدا بخاطر آفرينش پرستيده مي

در كتاب مكاشفه كه آخرين كتاب، كتاب مقدس است وقايع     
در فصلهاي چهارم و پنجم اين .  مربوط به زمان آينده ثبت شده است

  .شود اي از پرستش خدا در عالم باال ديده مي كتاب صحنه
گويد كه  نشين سخن مي فصل چهارم كتاب مكاشفه دربارة تخت

ار موجود زنده كه بنظر چه.  باشند موجوداتي روحاني در حضور او مي
رسد، فرشتگان بسيار مقرب خدا هستند كه در اطراف تخت او قرار  مي

قدوس، قدوس، "گويند  پرستند و مي دارند و شب و روز خدا را مي
.  "قدوس خداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و خواهد آمد

 11-10سپس در آيات ) 8مكاشفة يوحناي رسول فصل چهارم، آية (
آن بيست و چهار پير در برابر تخت نشين كه تا ابد زنده است "وانيم خ مي
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پرستند و تاجهاي خود را در جلوي تخت او  كنند و او را مي سجده مي
اي كه  اي خداوند و خداي ما، تو تنها شايسته زنند،  اندازند و فرياد مي مي

 صاحب جالل و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و به
  ."اراده تو آنها هستي و حيات يافتند

  
  خدا در آفرينش حاكم نهايي است

صحنة پرستش خدا در عالم باال و آيات مربوطه ما را متوجه     
شود كه آفرينندة عالم هستي است  كنند كه خدا به اين علت پرستيده مي مي

ي ا هر انسان و هر فرشته.  اند و همه چيز به ارادة او هستي و حيات يافته
  .زندگي و َنَفسِ خود را مديون آفريدگار مقتدر است

اگر او دل خود را به وي مشغول سازد، اگر "خوانيم  در كتاب ايوب مي
 بشر با هم هالك  مي  تما.  روح و نفس خويش را نزد خود بازگيرد

ايوب فصل سي و چهارم، آيات  (".گردد شوند و انسان به خاك باز مي مي
14-15(  

 نه فقط آفرينندة عالم هستي است بلكه از عالم هستي بنابراين خدا
وقتي خدا به شكايات ايوب و اتهامات دوستان او پاسخ .  كند نگهداري مي

  .داد او اقتدار و حاكميت نهايي خود را در آفرينش بيان نمود
بينيم كه خدا فرمود   مي7-4در كتاب ايوب فصل سي و هشتم، آيات 

بيان كن اگر فهم داري، كيست !  ادم كجا بوديوقتي كه زمين را بنياد نه"
كار را بر آن  داني؟  و كيست كه ريسمان گيري نمود اگر مي كه آن را اندازه
اش  هايش بر چه چيز گذاشته شد؟  و كيست كه سنگ زاويه كشيد؟  پايه

را نهاد، هنگامي كه ستارگان صبح با هم ترنم نمودند، و جميع پسران خدا 
  "دند؟آواز شادماني دا
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در طول فصل سي و هشتم و فصل سي و نهم كتاب ايوب، خدا دربارة 
گويد و چيزهايي كه غير از او  هاي گوناگون خلقت خويش سخن مي جنبه

  .تواند انجام بدهد هيچكس نمي
  

  مقصود از آفرينش
يكي از داليل اصلي آفرينش اين است كه آفريننده مورد     

آسمان "خوانيم   مزمور نوزدهم مي از4-1در آيات .  پرستش قرار بگيرد
روز .  دهد كند، و فلك از عمل دستهايش خبر مي جالل خدا را بيان مي

سخن نيست . كند تا شب راند تا روز و شب معرفت را اعالن مي سخن مي
قانون آنها در تمام جهان بيرون .  شود و كالم ني، و آواز آنها شنيده نمي
  ".سكونرفت، و بيان آنها تا اقصاي ربع م

تمام كساني كه به خداي .  مقصود از آفرينش پرستش آفريدگار است
  .حقيقي ايمان دارند معتقدند كه او خالق عالم هستي است

  
  حضور فعال عيسي در آفرينش

شود كه آفرينندة عالم  گفتيم كه خدا به اين علت پرستيده مي    
ش اي از حضور فعال عيسي در آفرين هر چند كه عده.  هستي است

خبرند، اما واقعيت اين است كه او پيش از جسم گرديدن و ساكن  بي
در انجيل .  در آفرينش داشته است  در اين جهان، نقش مهمي ششدن

.  در ازل كلمه بود" نوشته شده است 14 و آية 3-1يوحنا فصل اول، آيات 
 همه چيز.  از ازل كلمه با خدا بود.  كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود

  ".بوسيلة او هستي يافت و بدون او چيزي آفريده نشد
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ما شكوه و جاللش را .  پس كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد"
  ."ديديم، شكوه و جاللي  شايستة فرزند يگانه پدر و پر از فيض و راستي

گويند كه عيسي قبل از آنكه به شكل انسان  اين آيات بطور واضح به ما مي
پولس رسول در .  ساكن بشود در آفرينش شركت داشته استدر ميان ما 

يعني بوسيلة عيسي (بوسيلة او "مورد نقش عيسي در آفرينش نوشت 
ها و ناديدنيها، تختها،  هر آنچه در آسمان و زمين است، ديدني) مسيح

پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري تمام موجودات 
  )16رساله به كولسيان فصل اول، آية  ("فريده شدبوسيلة او و براي او آ

ها و ناديدنيها كه  بينيم كه عيسي مسيح در آفرينش ديدني به اين ترتيب مي
  .شود نقش به سزايي داشته است فرشتگان را هم شامل مي

  
  القدس در آفرينش حضور فعال روح

نه فقط خداي پدر و پسر او عيسي خداوند در آفرينش عالم     
القدس نيز عاملي فعال در آفرينش بوده  كت داشتند بلكه روحهستي شر

و "فرمايد  القدس چنين مي دومين آية كتاب مقدس دربارة روح.  است
و تاريكي بر ) يعني زمين خالي و بدون شكل بود(زمين تهي و بائر بود 

و روح ) يعني تاريكي روي آبهاي سطح زمين را پوشانده بود(روي لجه 
كتاب پيدايش فصل (".سطح آبها را فرو گرفت) القدس يعني روح(خدا 

  )2اول، آية 
القدس همانند پدر و پسر در آفرينش آسمانها  بر اساس كتاب مقدس روح
در كتاب ايوب در مورد آفرينش انسان .  و زمين سهيم بوده است

روح خدا مرا آفريده، و نفس قادر مطلق "خوانيم كه اليهو چنين گفت  مي
  )4ايوب فصل سي و سوم، آية  ("ه استمرا زنده ساخت
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بينيم كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر و پسر و  به اين ترتيب مي
  .اند القدس در كار آفرينش شركت داشته روح
  

  آفرينش براي اصالح فهم انسان ضروري است
موضوع آفرينش كه در كتاب پيدايش ذكر شده است براي     

بر اساس كتاب .  ري استآگاهي صحيح از مسئلة گناه بسيار ضرو
گناه و از لحاظ روحاني به شباهت خدا آفريده شد، ولي  پيدايش انسان بي

دانند كه انسان  همه مي.  او گناه كرد و گناه انسان را از خدا جدا ساخت
شود؛ چرا انسان كامل  تي از اين قبيل مطرح ميسؤاالكامل نيست، اما 

يم و تربيت و سعي و كوشش بهتر تواند از طريق تعل نيست؟  آيا انسان مي
آموزد كه  بشود؟  رسالة پولس رسول به روميان در كتاب مقدس به ما مي

انسان گناهكار است و گناه از طريق آدم به تمام نژاد بشر سرايت كرده 
آيد و شخصاً نيز  هر انساني با ذات آلوده به گناه به جهان مي.  است

ل صحيح بود انسان در ابتدا بايستي اگر تعليم تكام.  شود مرتكب گناه مي
آمد و آنوقت نژاد بشر از چندين شاخة  از چند مرد و چند زن بوجود مي

گناه  اي بي اي گناهكار و عده به اين ترتيب ممكن بود عده.  مختلف بود
اما واقعيت اين است كه نژاد بشر از يك مرد و يك زن يعني آدم !  باشند

 از طريق آدم كه سركردة نژاد بشر است به و حوا بوجود آمده است و گناه
تمام آدميان سرايت كرده است و به همين دليل تمام بني آدم گناهكار 

  .هستند
گناه بوسيلة يك انسان "خوانيم   مي12در رساله به روميان فصل پنجم، آية 

در نتيجه چون همه .  به جهان وارد شد و اين گناه مرگ را به همراه آورد
  ".رگ همه را در برگرفتگناه كردند م
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زيرا مزدي كه گناه "خوانيم   مي23و در رساله به روميان فصل ششم، آية 
دهد موت است اما خدا به كساني كه با خداوند ما مسيح عيسي متحد  مي

  ."بخشد هستند حيات جاودان مي
  

  آفرينش موضوعي است كه به ايمان بستگي دارد
بينيم كه پولس  در كتاب اعمال رسوالن فصل هفدهم مي    

آن "رسول در ميان شوراي كوه مريخ براي يونانيان چنين موعظه كرد 
خدايي كه دنيا و آنچه را كه در آن است آفريد و صاحب آسمان و زمين 

پس چون همة ... است در معابد ساخته شده به دست انسان ساكن نيست 
اي از طال  يكرهما فرزندان خدا هستيم نبايد گمان كنيم كه ذات الهي مانند پ

خدا .  شود  تراشيده مي مي  و نقره و سنگ است كه با هنر و مهارت آد
دوران جهالت را ناديده گرفت، اما اكنون در همه جا بشر را امر به توبه 

فرمايد، زيرا روزي را معين فرمود كه جهان را با راستي و درستي  مي
براي اثبات اين بوسيلة شخصي كه برگزيدة خود اوست داوري فرمايد و 

اعمال رسوالن فصل هفدهم، آيات  (".حقيقت او را پس از مرگ زنده كرد
  )31 و 30، 29، 24

تواند به وجود  هر چند انسان از طريق آنچه كه خلق شده است مي
آفريدگار كه خدا است پي ببرد اما باز هم اين موضوع به ايمان بستگي 

از راه " نوشته شده است 3 آية در رساله به عبرانيان فصل يازدهم،.  دارد
بريم كه كائنات چگونه با كالم خدا خلقت يافت بطوريكه  ايمان، ما پي مي

  ".آنچه ديدني است از آنچه ناديدني است بوجود آمد
اي حاضر نيستند خدا را بعنوان خالق عالم هستي بپذيرند چون  عده
  انساني كه خدا .خواهند مسئوليتي را كه نسبت به او دارند قبول كنند نمي
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پذيرد بعنوان يك گناهكار در  را بعنوان خالق عالم هستي و خالق خود مي
تواند از اين مسئوليت شانه  آيا انسان مي.  كند برابر خدا مسئوليت پيدا مي

آمرزد و او روزي  خالي كند؟  يقيناً خدا هيچ گناهكاري را بدون علت نمي
يلة عيسي مسيح داروي خواهد را تعيين نموده است كه جهانيان را بوس

آيا بهتر نيست كه انسان در طول عمر خود، خدا را بعنوان خالق .  كرد
خويش بپذيرد و به كسي كه پس از مرگ زنده شد و داور جهانيان خواهد 

  .بود ايمان بياورد
توبه از گناه و ايمان به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناه بشر مرد، و 

 و حاال زنده است بهترين كاري است كه يك نفر در پس از مرگ زنده شد
عيسي مسيح براي مرگ خود دليل .  تواند انجام بدهد طول عمر خود مي

.  او مرد تا انسان گناهكار را از گناه و عواقب بد گناه برهاند.  خوبي داشت
وانندة حقجو در اثر توبه از گناه و ايمان به خدعاي ما اين است كه شما 

  .آمين.   بيابيد و صاحب حيات جاودان بشويدمسيح نجات
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  22بخش 

  
  عالم روح

  خدا، فرشتگان و انسان
  
  

به مبحث ديگري از سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب     
براي آگاهي يافتن .  ايم و اين مبحث دربارة عالم روح است مقدس رسيده

تعليم كتاب افتد الزم است بدانيم كه  از آنچه كه در دنياي امروزه اتفاق مي
  .مقدس دربارة عالم روح چيست

  
  خدا روح است

خدا روح " 24بر اساس انجيل يوحنا فصل چهارم، آية     
در انجيل .  تواند خدا را ببيند پس انسان با چشم طبيعي خود نمي.  "است

در .  "كسي هرگز خدا را نديده است"خوانيم   مي18يوحنا فصل اول، آية 
 نوشته شده است 17يموتاوس فصل اول، آية رسالة اول پولس رسول به ت

به پادشاه جاوداني و فناناپذير و ناديدني، خداي يكتا تا به ابد عزت و "
  ."جالل باد، آمين

اگر شما به خدايي كه كتاب مقدس معرفي نموده است ايمان داريد، شما 
در واقع به وجودي روحاني ايمان داريد كه عالم هستي را خلق نموده 

  .است
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  طان و فرشتگان روح هستندشي
.  نه فقط خدا روح است بلكه فرشتگان نيز روح هستند    

.  فرشتگان ارواحي هستند كه خدا بوسيلة عيسي مسيح آنان را آفريده است
هر ) يعني بوسيلة مسيح(زيرا بوسيلة او "فرمايد  در اين زمينه كالم خدا مي

آفريده شدند، ...  يها ها و ناديدن آنچه كه در آسمان و زمين است، ديدني
رساله به كولسيان  ("آري تمام موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد

  )16فصل اول، آية 
آموزد كه شيطان، دشمن خدا و انسان، روح  كالم خدا همچنين به ما مي

در رساله به افسسيان ) دانيم كه او روحي است سقوط كرده البته مي. (است
روحي كه اكنون " شيطان اينطور نوشته شده است  دربارة2فصل دوم، آية 

  ."كند در اشخاص نافرمان و سركش عمل مي
  

  انسان داراي روح است
در اين بخش از كتاب، ما طبيعت فرشتگان را بررسي     

.  خواهيم به طبيعت انسان نظري بياندازيم خواهيم كرد، اما در اينجا مي
ل شده از يك بدن مادي، يك او تشكي.  انسان داراي طبيعتي سه گانه است

پس انسان عالوه بر بدن و جان .  جان غيرمادي و يك روح غيرمادي
 23در رسالة اول پولس به تسالونيكيان فصل پنجم، آية .  داراي روح است
خدايي كه سرچشمة آرامش است شما را كامالً پاك ": نوشته شده است

م بماند تا در وقت گرداند و عطا فرمايد كه روح و جان و بدن شما سال
و .  "آمدن خداوند ما عيسي مسيح از هر نوع عيب و نقصي به دور باشيد

كالم خدا زنده و ... "خوانيم   مي12در رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية 
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...  فعال و از تمام شمشيرهاي دو دم تيزتر است و تا اعماق روح و نفس 
  ."كند نفوذ مي

انسان از طريق روح .  ح انسان وجود داردتفاوت مشخصي بين جان و رو
تواند با خدا در تماس باشد، اين يكي از داليل برتري انسان بر  خود مي

 نوشته 11در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل دوم، آية .  حيوانات است
  "كيست كه بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟"شده است 

روح است و از طريق روح خود همانطور كه گفته شد انسان داراي 
اما در ضمن انسان توسط روح خود .  تواند با خدا در تماس باشد مي
به همين علت .  تواند با ارواح پليد و ضد خدا نيز تماس برقرار كند مي

توانند انسان را تحت تاثير ارواح  سحر و جادو، غيبگويي و طالع بيني مي
  .شرير و مخرب قرار بدهند

  
  نوجود فرشتگا

در مورد فرشتگان كه موجوداتي روحاني هستند در كتاب     
خود عيسي مسيح در تعاليمش بارها تاييد .  مقدس اشارات زيادي است

 41در انجيل متي فصل سيزدهم، آية .  نموده كه فرشتگان وجود دارند
پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر "نوشته شده است 

هي او باعث لغزش شود و همچنين همة بدكاران را كس را كه در پادشا
بينيم كه در موقع بازگشت دوبارة مسيح فرشتگان او را  مي.  "كنند جمع مي

 اينطور نوشته 10در انجيل متي فصل هجدهم، آية .  كمك خواهند كرد
بدانيد كه آنان در عالم .  هرگز اين كوچكان را حقير نشماريد"شده است 

.  "ند كه پيوسته در پيشگاه پدر آسماني من حاضر هستندباال فرشتگاني دار
آموزد، فرشتگاني كه به پيشگاه خداي پدر  در اينجا مسيح به ما مي
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اران به د ايمانالبته ما .  كنند اران او محافظت ميد ايماندسترسي دارند از 
مسيح بايستي اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه هيچگاه نبايد به 

عتماد و توكل كنيم بلكه ما بايد پيوسته به خالق فرشتگان يعني فرشتگان ا
بينيم  در فصل بيست و ششم انجيل متي مي.  به خدا اعتماد داشته باشيم

كه خدمت فرشتگان در زمينة محافظت از عادالن بوسيلة مسيح ذكر شده 
كه "او يك شب قبل از مرگ خود، در باغ جتسيماني اظهار نمود .  است
 از پدر خود بخواهد كه بيش از دوازده فوج از فرشتگان را به تواند مي

  ".ياري او بفرستد
 بود، دوازده  مي   برابر با شش هزار سرباز رو مي  كه هر فوج رو از آنجايي

به اين ترتيب .  شود فوج فرشته، شامل هفتاد و دو هزار فرشته مي
گ قادر بود از توانيم بگوييم كه عيسي براي رهايي از دستگيري و مر مي

.  پدر خود بخواهد كه بيش از هفتاد و دو هزار فرشته را به ياري او بفرستد
هاي كتاب مقدس دربارة او  پيشگويي"اما مسيح اين كار را نكرد چون 

توانيد به انجيل  در مورد مطالبي كه گفتيم مي.  ("پيوست بايد به وقوع مي
  )نيد مراجعه ك54 و 53متي فصل بيست و ششم، آيات 

بينيم   مي38باز در مورد وجود فرشتگان در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 
آلود و فاسد   هر كه از من و سخنان من در اين زمانة گناه"كه عيسي فرمود

عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتي كه در جالل پدر خود با فرشتگان 
  ."آيد از او عار خواهد داشت مقدس مي

شود كه عيسي وجود فرشتگان را تصديق نموده   ديده مينه فقط در اناجيل
است، در قسمتهاي ديگر عهد جديد نيز وجود عالم روحاني و فرشتگان 

پولس رسول در رساالت خود وجود فرشتگان را تاييد .  تاييد شده است
توانيد به كولسيان فصل دوم،  در اين زمينه بعنوان نمونه مي.  كرده است

يوحناي رسول .   مراجعه كنيد7ونيكيان فصل اول، آية  و دوم تسال18آية 
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در قسمتهاي مختلف كتاب مكاشفه به فرشتگان اشاره نموده است، بنظر 
.  رسد كه فعاليت فرشتگان در زمانهاي آخر افزايش خواهد يافت مي

يعني (او به عالم باال رفت "پطرس رسول در رسالة اول خود نوشته است 
و در ) ه شدن دوبارة خود به عالم باال صعود نمودمسيح بعد از مرگ و زند

دست راست خدا است و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهاي آسماني تحت 
حتي يهودا در رسالة ).  22اول پطرس فصل سوم، آية  ("فرمان او هستند

خود كه شامل يك فصل است به شيطان و ساير فرشتگان سقوط كرده، و 
اينها فقط .  شتگان اشاره نموده استهمچنين به ميكائيل رئيس فر

هايي بود از اشارات زيادي كه دربارة عالم روح در كتاب مقدس  نمونه
  .وجود دارد

  
  فرشتگان چه شباهتي دارند

حاال ببينيم كه بر اساس كتاب مقدس فرشتگان چه شباهتي     
.  اند بعضي وقتها فرشتگان كه روح هستند به شكل انسان ظاهر شده.  دارند
 خطاب به مسيحيان نوشته شده 2 رساله به عبرانيان فصل سيزدهم، آية در

ها با چنين كاري بي آنكه  هميشه مهمان نواز باشيد، زيرا بعضي"است 
توانيم بدون اينكه  ما موقعي مي.  "خود بدانند، از فرشتگان پذيرايي كردند

ر ما ظاهر خودمان بدانيم از فرشتگان پذيرايي كنيم كه آنها به شكل انسان ب
ابراهيم و همسرش ساره همينطور با فرشتگان مالقات كردند و .  بشوند

البته اشخاص ديگري نيز بر اساس كتاب مقدس فرشتگان را به همين 
  .صورت يعني در شباهت انسان مالقات كردند

اي فرداً بوسيلة خدا  در مورد خلقت فرشتگان بايد بگوييم كه هر فرشته
اً خلقت فرشتگان قبل از آفرينش زمين و انسان ضمن.  آفريده شده است
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بر اساس فصل سي و هشتم كتاب ايوب وقتي خدا زمين را .  بوده است
.  بنياد نهاد فرشتگان يا پسران خدا حضور داشتند و فرياد شادي برآوردند

خدا از .   از فصل سي و هشتم كتاب ايوب توجه كنيد7 تا 4به آيات 
 را بنياد نهادم كجا بودي، بيان كن اگر فهم  وقتي كه زمين"ايوب پرسيد

داني؟  و كيست كه  گيري نمود اگر مي داري، كيست كه آن را اندازه
هايش بر چه چيزي گذاشته شد؟  و  ريسمانِ كار را بر آن كشيد؟  پايه

 كه ستارگان صبح با هم ترنم  مي  اش را نهاد، هنگا كيست كه سنگ زاويه
  ". آواز شادماني دادندنمودند، و جميع پسران خدا

كند كه هم  كتاب مقدس فرشتگان را موجوداتي باهوش معرفي مي
در فصل ششم رسالة پولس .  ريزي كنند توانند فكر كنند و هم برنامه مي

بر رسول به افسسيان ذكر گرديده است كه شيطان، آن فرشتة سقوط كرده، 
ايد در نظر داشته باشيم ب.  كند ريزي مي اران به مسيح برنامهد ايمان ما عليه

كه بطور كلي فرشتگان از لحاظ نيرو و قدرت از ما انسانها قويتر هستند 
كنند  ؛ آنها بسيار سريع حركت مي)دوم پطرس فصل دوم آية يازدهم(
مكاشفه (؛ و تعدادشان بسيار زياد است )دانيال فصل نهم آية بيست و يك(

 و مقدس هستند چون فرشتگان آسماني پاك).  فصل پنجم آية يازدهم
اين . (مسيح فرمود كه با فرشتگان مقدس به جهان بازگشت خواهد نمود

در فصل )  ذكر گرديده است38موضوع در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 
آينده خواهيم گفت كه چگونه تعدادي از فرشتگان به همراه شيطان در 

  .گناه افتادند
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  فعاليت فرشتگان
كنند؟  به   خود را چگونه سپري ميراستي فرشتگان اوقات    

كنند؟  بر اساس كتاب اشعياء نبي فصل ششم،  عبارت ديگر آنها چكار مي
 و فصل چهارم و پنجم كتاب مكاشفه، فرشتگان خدا را 7 تا 1آيات 

بينيم كه فرشتگان فرستاده  در كتاب مقدس مي.  كنند پرستش و خدمت مي
ه در بيابان از طريق شيطان هايي ك شدند تا عيسي را در پايان وسوسه

و عهدجديد از طرف خدا  فرشتگان در عهد عتيق .  داشت خدمت كنند
بطور نمونه در فصل اول .  پيغامهاي مخصوصي براي مردان و زنان آوردند

خوانيم كه جبراييل فرشته نزد مريم فرستاده شد و مژدة تولد  انجيل لوقا مي
 14 عبرانيان فصل اول، آية بر اساس رسالة به.  عيسي را به او داد
در فصل .  شوند تا وارثان نجات را ياري كنند فرشتگان فرستاده مي

خوانيم كه فرشتة خداوند پطرس را كه  دوازدهم كتاب اعمال رسوالن مي
در فصل هشتم كتاب اعمال .  به زندان انداخته شده بود رهايي داد

محلي هدايت كرد كه خوانيم كه فرشتة خداوند فيليپس را به  رسوالن مي
بعالوه، بر .  گشت مي  خواجه سراي حبشي با كالسكه به وطن خود بر

 فرشتگان در رسيدن كالم 53اساس كتاب اعمال رسوالن فصل هفتم، آية 
خدا به انسان سهم داشتند و آنها در حال حاضر فعاليت كليساهاي محلي 

ن فصل چهارم، آية اين مطلب در رسالة اول به قرنتيا(كردند  را مالحظه مي
 21 و رسالة اول به تيموتاوس فصل پنجم، آية 10؛ فصل يازدهم، آية 9

  )ذكر شده است
فرشتگان موجودات روحاني باهوش و نيرومندي هستند به همين دليل به 

پطرس دربارة .  حرمتي به آنها كار غلطي است قول پطرس رسول بي
ودبين هستند و هيچ بي باك و خ...  "معلمين دروغين نوشت كه آنها 
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دهند و برعكس به آنان اهانت  نمي  حرمتي به موجودات آسماني نشان 
حتي فرشتگان كه از اين معلمين دروغين بسيار قويتر و .  نمايند مي

رسالة  ("سازند تواناترند اينان را در پيشگاه خداوند با بد زباني متهم نمي
  )11-10دوم پطرس فصل دوم، آيات 

ي فوق طبيعي وجود دارد و ارواح پاك و پليد جزو عالم ديديم كه دنيا
شوند  هر چند فرشتگان ارواح پاكي هستند كه فرستاده مي.  روح هستند

تا وارثان نجات را ياري كنند، اما ما مسيحيان هيچگاه نبايد در دعا با 
كنيم كه شامل پدر و  ما در دعا با خدا صحبت مي.  فرشتگان صحبت كنيم

كنيم كه فرشتگانش ما را كمك  قدس است، و از او تشكر ميال پسر و روح
  .كنند مي
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  23بخش 

  
  عالم روح

  سقوط شيطان در گناه
  
  

خوانندة محترم، به درس ديگري از سري دروس تعاليم     
در درس قبل مطالبي دربارة وجود .  پردازيم اساسي كتاب مقدس مي

س سقوط شيطان در در اين در.  فرشتگان و كار آنها به شما ارائه داديم
در كتاب اشعياء نبي فصل .  دهيم گناه و آغاز گناه را مورد بررسي قرار مي

از  چهاردهم و حزقيال نبي فصل بيست و هشتم كه در قسمت عهد عتيق 
در اين .  باشند اطالعات جالبي دربارة شيطان وجود دارد كتاب مقدس مي

را مورد بررسي درس آياتي از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي 
و در درس بعد آياتي از .  دهيم كه دربارة سقوط شيطان است قرار مي

فصل چهاردهم كتاب اشعياءنبي را بررسي خواهيم كرد كه به هدف و 
  .شود مقصود شيطان مربوط مي

  
  شيطان قبل از سقوط خود

 اينطور 12-11در كتاب حزقيال نبي فصل بيست و هشتم، آيات 
اي پسر انسان  الم خداوند بر من نازل شده گفت، و ك"نوشته شده است 

فرمايد  براي پادشاه صور مرثيه بخوان و ويرا بگو خداوند يهوه چنين مي
  ".تو خاتم كمال، پر از حكمت و در زيبايي كامل هستي
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توان فهميد كه سخن دربارة مخلوقي است  از اين آيات و آيات بعدي مي
اين مخلوق همان شيطان است كه .  كه از يك انسان عادي باالتر است

او .  كرد روحي است پليد، و در واقع او از تخت سلطنت صور حمايت مي
يقيناً پادشاه صور و هيچ بني آدم ديگري .  خاتم كمال معرفي شده است

اما شيطان قبل از سقوط مهر كمال را داشته و .  خاتم كمال نبوده است
در رسالة .   از حكمت استشيطان همچنين پر.  خاتم كمال بوده است

يكي حكمتي است دنيوي و .  يعقوب به دو نوع حكمت اشاره شده است
ل نوع او.  نفساني و شيطاني و ديگري حكمتي است كه از عالم باالست

   حكمت، حسادت و خودخواهي و بي
جو و  آورد اما حكمت آسماني پاك و صلح و شرارت را بوجود مي ي نظم

غرض و  پر از شفقت و ثمرات نيكو و بيبا گذشت و مهربان و 
حكمت شيطان بعد از سقوط او فاسد شد و او حكمت فاسد .  رياست بي

  .برد شدة خود را براي ايجاد هرگونه شرارت بكار مي
در "گويد   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال دربارة شيطان مي13آية 

با خوشي در شيطان .  "خوشي" لغت عدن يعني "عدن در باغِ خدا بودي
در دنبالة .  برد برد و از بودن در آن مكان عالي لذت مي باغ خدا بسر مي

 در اين آية ".پوشش تو بود...  و هر گونه سنگ گرانبها"خوانيم   مي13آية 
 اين  مي  نكتة جالب اين است كه اسا.  شود  ُنه سنگ گرانبها ديده مي مي  اسا

د كه بر روي زرة سينة كاهن اعظم مي گرانبهايي هستن  نه سنگ مشابه اسا
كه در ..." نوشته شده است 13در انتهاي آية .  در عهد عتيق قرار داشت

بينيم كه مخلوق مورد بحث ما در اثر   مي"روز خلقت تو آنها مهيا شده بود
توليد مثل بوجود نيامده است بلكه او مستقيماً بوسيلة خدا خلق شده 

  )اند نيز مستقيماً بوسيلة خداوند خلق شدهدانيم كه آدم و حوا  مي.  (است
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تو كروبي "خوانيم   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال مي14در آية 
گستر بودي و ترا نصب نمودم تا بر كوه مقدس خدا بوده  مسح شدة سايه

كروبيان فرشتگان مقرب .  "خراميدي باشي و در ميان سنگهاي آتشين مي
را در رابطه با مخلوقات اين جهان و عالي رتبة خدا هستند كه خدا 

دربارة آنها گفته ) حزقيال، فصل اول(در قسمت ديگري .  كنند خدمت مي
صورت شير، گوساله، انسان (باشند  شده است كه داراي چهار صورت مي

اين صورتها .  و صورتها در چهار جهت مختلف قرار دارند) و عقاب
ير نمايانگر حيوانات صورت ش.  نمايانگر مخلوقات دنياي ما هستند

وحشي است، صورت گوساله نمايانگر حيوانات اهلي است، صورت 
انسان نمايانگر بشريت است و صورت عقاب نمايانگر پرندگان آسمان 

تواند دليل  خدمت كروبيان در رابطه با مخلوقات جهان ما مي.  است
  .خوبي براي عالقة شيطان به كرة زمين و موجودات آن باشد

  
  طانسقوط شي

شيطان پس از خلق شدن خدا را بر كوه مقدس خدمت     
 از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي 16-15در آيات .  كرد مي

از روزي كه آفريده شدي تا وقتي "دربارة شيطان اينطور نوشته شده است 
اما از كثرت .  انصافي در تو يافت شد به رفتار خود كامل بودي كه بي

 ظلم پرساختند پس خطا ورزيدي و من ترا از كوه سوداگريت بطن ترا از
گستر از ميان سنگهاي آتشين   اي كروبي سايه خدا بيرون انداختم و ترا

شيطان بدون گناه آفريده شد، اما زماني رسيد كه او در دل .  "تلف نمودم
اين .  به همين علت وجود او از ظلم پرگشت.  خود با خدا ضديت كرد

اين اشخاص دروني .  برند  كه در گناه بسر ميوضعيت همة كساني است
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از آنجايي كه كروبي مورد بحث ما گناه كرد، .  مضطرب و ناآرام دارند
اي كروبي سايه گستر از ميان سنگهاي آتشين تلف  ترا "خدا اعالم نمود 

 را كه داشت از   به اين ترتيب شيطان خدمت و موقعيت مهمي"نمودم
  .دست داد و سقوط كرد

  
  شيطان سقوط كردچرا 
 از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي دليل 17در آية     

دل تو از زيباييت "خوانيم  مي.  سقوط شيطان براي ما ذكر گرديده است
 شيطان با ديدن زيبايي خود مغرور گرديد و براي خودش "مغرور گرديد

 مطلب اين.  داد اعتبار قائل شد، در صورتي كه او بايد جالل را به خدا مي
تواند درس بسيار  خواهند خدا را خدمت كنند مي براي كساني كه مي

بعضي از مسيحيان بخاطر عطايايي كه خدا به آنها بخشيده .  خوبي باشد
بالند، در صورتي كه اين غرور  شوند و به خود مي است مغرور مي

اگر خدا به شما نعمت تعليم يا نعمات ديگري بخشيده بايد .  جاست بي
 مغرور نشويد، هيچ وجهپس به .  را به منظور جالل خدا بكار ببريدآنها 

توانست توسط چيزهايي  شيطان مي.  بلكه با فروتني خدا را خدمت كنيد
كه از خدا يافته بود خدا را جالل بدهد اما غرور مانع اينكار شد و همين 

  .غرور باعث سقوط او گرديد
  

  نتايج سقوط شيطان
 از فصل بيست 17ي داشت؟  در آية سقوط شيطان چه نتايج    

به سبب جمالت حكمت ..."و هشتم كتاب حزقيال نبي نوشته شده است 
بينيم كه چون توجه شيطان به خودش جلب   مي"خود را فاسد گردانيدي
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 بعضي 19-17در آيات .  شد سقوط كرد و نتيجتاً حكمت او فاسد گرديد
 حزقيال نبي و اشعياء كتاب.  از نتايج ديگر سقوط شيطان ذكر شده است

كنند كه بعضي از نتايج سقوط شيطان به آينده مربوط  نبي ما را با خبر مي
از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي نوشته شده  17در آية .  شود مي

گذارم تا بر تو  اندازم و ترا پيش روي پادشاهان مي ترا بر زمين مي..."است 
دجال يا دشمن مسيح اشاره شده است  در اينجا ظاهراً به شكست "بنگرند

.  كه در آِينده از شيطان قدرت گرفته و بر دنيا حكومت خواهد كرد
دانيم دجال بوسيلة مسيح خداوند كه براي بار دوم خواهد آمد شكست  مي

  .خورده و در درياچة آتش انداخته خواهد شد
  

  خدمت آسماني شيطان قبل از سقوط او
هستند كه شيطان قبل از سقوط بسياري از مردم در شگفت     

با در نظر گرفتن آياتي كه در فصل بيست و هشتم .  كرد در گناه، چه مي
كتاب حزقيال نبي وجود دارد عدة زيادي معتقدند كه شيطان قبل از 

 ذكر 13در آية .  كرد سقوط، فرشتگان آسمان را در عبادت خدا رهبري مي
اين  مي   وقتي اسا.  نبها بودشده است كه او داراي پوششي از سنگهاي گرا

سنگهاي گرانبها را با سنگهايي كه بر روي زرة سينة كاهن اعظم در عهد 
ُنه سنگ مشابه  مي   بينيم كه اسا كنيم مي عتيق قرار داشت مقايسه مي

تنها فرقي كه وجود دارد اين است كه بر روي زرة سينة .  يكديگر هستند
نبها قرار داشت اما در پوشش شيطان كاهن اعظم اسراييل دوازده سنگ گرا

دانيم كه چرا در پوشش  ما دقيقاً نمي.  شود  ُنه سنگ گرانبها ديده مي مي  اسا
شود، اما در مورد كاهن اعظم اسراييل،  نه سنگ ديده مي مي   شيطان اسا

اش  چون او از طرف دوازده طايفه نمايندگي داشت، بر روي زره سينه



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

 از فصل بيست و هشتم كتاب 14در آية .  ر داشتدوازده سنگ گرانبها قرا
 خوانده "كروبي مسح شده سايه گستر"بينيم كه شيطان  حزقيال نبي مي

اندازد  اين مطلب ما را به ياد آن دو كروبي كنده كاري شده مي.  شده است
كه در عهد عتيق، در قسمت قدس االقداس مسكن بر روي كرسي رحمت 

آن دو كروبي به كرسي .  پوشاندند ود آن را ميقرار داشتند و با بالهاي خ
كردند و كاهن اعظم سالي يكبار بر اين كرسي خونِ  رحمت نگاه مي
  .پاشيد قرباني او را مي

 از فصل بيست و هشتم 13نكتة جالب ديگر اين است كه با توجه به آية 
توانيم بگوييم كه در وجود شيطان توانايي خاصي  كتاب حزقيال نبي مي

صنعت دفها و ...  "فرمايد كالم خدا مي.  موسيقي وجود داشته استبراي 
 "نايهايت در تو از طال بود كه در روز خلقت تو آنها مهيا شده بود

موسيقي بر اساس فصل پنجم كتاب مكاشفه قسمتي از پرستش خدا در 
  .آسمان است

فرمايد   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال مي18و باالخره آية 
 با توجه به نكاتي كه ذكر "عصمت ساختي سهاي خويش را بيمقد..."

رسد كه شيطان قبل از سقوط، رهبري فرشتگان را در  گرديد به نظر مي
اما او تصميم گرفت كه به عوض خدا، .  عبادت خدا به عهده داشته است

خودش مورد پرستش قرار بگيرد چون او مجذوب زيبايي و شكوه خود 
قوط شيطان گرديد و او بخاطر گناه از مقام و اين تصميم باعث س.  شد

 از فصل بيست و 19 و آيه 18در دنبالة آية .  موقعيتي كه داشت بركنار شد
آورم  پس آتش از ميانت بيرون مي..."خوانيم هشتم كتاب حزقيال نبي مي

كه ترا بسوزاند و ترا بنظر جميع بينندگانت بر روي زمين خاكستر خواهم 
ايانت از ميان قومها بر تو متحير خواهند شد و تو و همة آشن.  ساخت

بعضي از .  "محل سرگشتگي شده ديگر تا به ابد نخواهي بود
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در . پيوندد هاي كتاب مقدس در مراحل مختلف به وقوع مي پيشگويي
و البته تمام پيروان (بينيم كه سرنوشت نهايي شيطان  آياتي كه خوانديم مي

اين موضوع هم شامل .  (خواهد بودعذاب ابدي در درياچة آتش ) او
  ).شود، و هم شامل فرشتگان سقوط كرده ايمان به مسيح مي انسانهاي بي

غرور .  دهد كه چگونه گناه آغاز شد بررسي مختصري كه داشتيم نشان مي
گناه خانمان براندازي است كه در درون انسان و فرشتگان سقوط كرده 

گناه را ناچيز و كم اهميت بشمريم ما مسيحيان نبايد اين .  شود يافت مي
  !چون شيطان در اثر همين گناه روزگارش سياه شد

اران به مسيح بايد صادقانه دلهايمان را در حضور خدا تفتيش د ايمانما 
اگر غرور در دل شما .  كنيم و هر نوع غرور و تكبر را از خود دور كنيم

نيد و از آن دست شود آن را بعنوان گناه به خداوند اعتراف ك يافت مي
يقيناً شايستة فرزندان خدا نيست كه در دلهايشان غرور و تكبر .  بكشيد

  .وجود داشته باشد
  .آمين  .خدا شما را بركت بدهد
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  عالم روح
  مقصود شيطان

  
  

در درس گذشته با توجه به فصل بيست و هشتم كتاب     
اً مطالبي در ضمن.  حزقيال نبي موضوع سقوط شيطان را بررسي كرديم

مورد شخصيت، كار و موفقيت شيطان قبل از آنكه سقوط كند را با شما 
  .در ميان گذاشتيم

  
  مقصود شيطان

در اين درس آياتي از فصل چهاردهم كتاب اشعياء نبي را     
اي ": فرمايد در رابطه با مقصود شيطان كالم خدا مي.  كنيم بررسي مي

اي كه امتها را ذليل  اي،  مان افتادهستارة صبح پسر سپيده دم چگونه از آس
گفتي به  و تو در دل خود مي.  اي ساختي چگونه به زمين افكنده شده مي

آسمان صعود نموده كرسي خود را باالي ستارگان خدا خواهم افراشت، و 
باالي بلنديهاي .  بر كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود

الكن به هاويه به .  واهم شدابرها صعود كرده مثل حضرت اعلي خ
-12اشعياء نبي فصل چهاردهم، آيات  (".اسفلهاي حفره فرود خواهي شد

15(  
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  جاي خدا را گرفتن
به آسمان صعود "بينيم كه شيطان در دل خود گفت  مي      

شيطان به موقعيتي كه خدا برايش فراهم كرده بود قانع .  "خواهم كرد
ودش را باال ببرد و جاي خدا را خواست خ نبود، او با خودخواهي مي

  !بگيرد
  

  بعنوان حاكم در آسمان فرمانروايي كردن
كرسي خود را باالي "شيطان همچنين در دل خود گفت     

 20 در اولين فصل كتاب مكاشفه، آية "ستارگان خدا خواهم افراشت
در آنجا گفته شده است .  بينيم كه منظور از ستارگان، فرشتگان هستند مي
 به اين ترتيب ".باشند مي...  هفت ستاره، فرشتگان هفت كليسا آن "كه 

من تخت خود را : مفهوم آنچه كه شيطان در دل خود گفت اين است كه
به عبارت ديگر شيطان قصدش .  باالي فرشتگان آسمان خواهم افراشت

خواست  و اين يعني او مي.  اين بود كه بر فرشتگان خدا فرمانروايي كند
  !طنت بركنار كند و مقام و موقعيت او را تصاحب كندخدا را از سل

  
  در اجتماع فرشتگان بودن

دهد  مورد ديگري كه ضديت شيطان با ارادة خدا را نشان مي    
بر كوه اجتماع در اطراف شمال "اين است كه او در دل خود اينطور گفت 

 نوشته شده 7-5 در مزمور هشتاد و نهم، آيات ".جلوس خواهم نمود
 اي خداوند تمجيد خواهند كرد، و   آسمانها كارهاي عجيب تراو"است 

زيرا كيست در آسمانها كه با خداوند .  امانت ترا در جماعت مقدسان
برابري تواند كرد،  و از فرزندان زورآوران كه را با خداوند تشبيه توان 
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نهايت مهيب است در جماعت مقدسان، و ترسناك است  خدا بي.  نمود
  ". گرداگرد او هستندبر آناني كه

با توجه به آياتي كه از مزمور هشتاد و نهم برايتان خواندم و اينكه شيطان 
توان گفت كه شيطان قصد  خواست بر كوه اجتماع جلوس كند مي مي

داشت بر اجتماع فرشتگان مسلط باشد يا بر جماعت مقدسان فرمانروايي 
پايهايش را از گليمش خواست  بينيم كه شيطان مي به اين ترتيب مي.  كند

  .درازتر كند و اختيارات خدا را داشته باشد
  

  برتر از خدا بودن
خواست با خدا  جالب اينجاست كه شيطان نه فقط مي    

او در دل خود گفت !  برابري كند بلكه قصد داشت از خدا باالتر باشد
 در بسياري از قسمتهاي كتاب "باالي بلنديهاي ابرها صعود خواهم كرد"

مثالً وقتي خدا شريعت را عطا .  س، ابر با حضور خدا وابستگي داردمقد
؛ در )16خروج فصل نوزدهم، آية (كرد ابر غليظي كوه سينا را پوشانيد 

برد خداوند در روز پيش روي  سالهايي كه قوم اسراييل در بيابان بسر مي
؛ هنگام صعود )21خروج فصل سيزدهم، آية (رفت  قوم در ستون ابر مي

اعمال (ي به آسمان ابري او را از نظر شاگردانش ناپديد ساخت عيس
؛ و البته او دوباره به همين گونه به جهان باز )9رسوالن فصل يك، آية 

در مكاشفة يوحناي ).  11اعمال رسوالن فصل يك، آية (خواهد گشت 
همه و !  آيد ببين او با ابرها مي" نوشته شده است 7رسول فصل اول، آيه 

  "... زدند او را خواهند ديد  آن كساني كه به او نيزهاز جمله
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آرزوي شيطان براي صعود كردن به باالي بلنديهاي ابرها به اين علت بود 
كه او نه فقط قصد داشت با خدا برابري كند بلكه از خدا برتر و باالتر 

  !باشد
  

  توسط خدا پرستيده شدن
رزو داشت شيطان نه فقط مايل نبود خدا را بپرستد بلكه آ    

اين آرزوي شيطان در يكي از مواردي كه او !  توسط خدا پرستيده بشود
  .شود عيسي را وسوسه كرد ديده مي

در فصل چهارم انجيل متي ذكر شده است كه عيسي در بيابان بوسيلة 
بينيم كه در سومين موردي   از اين فصل مي9در آية .  شيطان وسوسه شد

اگر پيش من ": و به عيسي اينطور گفتكه شيطان عيسي را وسوسه كرد، ا
ممالك جهان و شكوه  مي   سجده كني و مرا بپرستي همة اينها را يعني تما

اگر عيسي كه خداي مجسم شده بود، .  به تو خواهم داد) و جالل آنها را
اما .  شد شيطان به آرزوي بزرگ خود رسيده بود مي  تسليم اين وسوسه 

هاي شيطان نشد و هرگز  يك از وسوسه يچخدا را شكر كه عيسي تسليم ه
  .گناه نكرد

  
  تصرف آسمان و زمين

مثل حضرت اعلي ": و باالخره شيطان در دل خود گفت    
مختلفي به ما معرفي شده  مي    خدا در كتاب مقدس با اسا".خواهم شد

اين نام خدا كه .  حضرت اعلي يا تعالي است مي   است و يكي از اين اسا
 است اولين بار در فصل چهاردهم كتاب پيدايش "اليان"در زبان عبري 
خوانيم كه ابراهيم با ملكيصدق پادشاه ساليم  در آنجا مي.  ذكر شده است



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

و "فرمايد  كالم خدا مي.  مالقات كرد و ملكيصدق كاهن خداي تعالي بود
ملكيصدق ملك ساليم نان و شراب بيرون آورد و او كاهن خداي تعالي 

مبارك خوانده گفت مبارك باد آَبرام از جانب خداي تعالي و او را .  بود
  )19-18پيدايش فصل چهاردهم، آيات (".مالك آسمان و زمين

اما شيطان قصد .  بينيم كه مالك آسمان و زمين خداي تعالي است مي  
خواست خودش مالك  داشت كه مثل خداي تعالي باشد، يعني شيطان مي

  .آسمان و زمين باشد
 كه چون سركردة نژاد بشر يعني آدم، خواستة شيطان را انجام داد دانيم مي  

و گناه كرد خدا اجازه داد كه شيطان نظارت محدودي بر انسان و دنياي ما 
اما عيسي در جسم انساني شيطان را شكست داد و او بر .  داشته باشد

 البته بايد توجه داشته.  انسان و دنياي ما نظارتي كامل و نامحدود دارد
دهد كه بطور محدودي بر  باشيم كه خدا امروز هم به شيطان اجازه مي

اما بر اساس كتاب مقدس همه چيز .  انسان گناهكار كنترل داشته باشد
اي با توجه به ظاهر  شايد عده.  بطور كامل تحت كنترل خداوند است

گذرد تصور كنند كه شيطان پيروزمندانه در حال  آنچه كه در دنيا مي
تاريخ بشر تحت كنترل كامل .  ولي در واقع اينطور نيست!  استپيشروي 

خدا است و همانطور كه از قبل در كتاب مقدس نوشته شده است به 
رود و به اتمام  همه چيز تحت كنترل خدا پيش مي.  پيوندد وقوع مي

پس صاحب و مالك و كنترل كنندة كامل آسمان و زمين .  خواهد رسيد
درست است كه شيطان با اجازة .   خداوند استشيطان نيست بلكه عيسي

تواند بر بشر گناهكار نفوذ داشته باشد، ولي خدا بر عالم هستي  خدا مي
هر چند كه شيطان .  كند و همه چيز تحت كنترل اوست فرمانروايي مي

خواسته است كه حاكم آسمان و زمين باشد، اما او حاكم آسمان و  مي
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برد و با اجازه از خدا فعاليت  ا بسر مياو تحت كنترل خد.  زمين نيست
  .كند مي
  

  خالصة مقصود شيطان
توان گفت كه مقصود شيطان از سركشي  بطور خالصه مي    

  :اين بود كه
  آسمان را تصرف كند  :  نخست اينكه  
  بر فرشتگان آسمان فرمانروايي كند  :  دوم اينكه  
كرسي خود را به عوض كرسي خدا   :  سوم اينكه  

  بگذارد
  خود را باالتر از حضور خدا قرار بدهد  :  م اينكهچهار  
   مالك آسمان و زمين باشد  :  پنجم اينكه  
اعتنايي كرد و خواست ارادة خود را  كه شيطان به ارادة خدا بي مي   هنگا

او بخاطر گناه زير غضب خدا قرار .  انجام بدهد در گناه سقوط كرد
بر اساس .  هد بودگرفت و عاقبت او عذاب ابدي در درياچة آتش خوا

يعني ارواح (او و فرشتگان او " 41انجيل متي فصل بيست و پنجم، آية 
  ".ابديت را در آتش خواهند گذراند) پليد يا ديوهاي او

ميان رفتار شيطان نسبت به خدا و رفتار عيسي نسبت  يقيناً تفاوت عظيمي 
بسيار به خدا وجود دارد با وجود اينكه خدا در آسمان مقام و موقعيت 

خوبي براي شيطان فراهم كرده بود و شيطان در شرايطي بسيار خوب بسر 
اما عيسي بر روي .  برد او ارادة خود را از ارادة خدا بهتر و برتر دانست مي

زمين در بدترين شرايط، با وجود رنجها و مشكالت زيادي كه داشت و 
پيروي حتي وقتي مرگ بر روي صليب در انتظارش بود، از ارادة خدا 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

اي پدر، اگر راه ديگري "او يك شب قبل از مرگ اينطور دعا كرد .  نمود
انجيل  (".نيست جز اينكه من اين پياله را بنوشم پس ارادة تو انجام شود

  )42متي فصل بيست و ششم، آية 
ن به مسيح بايد رفتار خداوند و منجيمان عيسي مسيح را الگو اارد ايمانما 

توانيم مطمئن باشيم كه  در اين صورت مي.  ليد كنيمقرار بدهيم و از او تق
برد و ما وسيلة خوبي در دست او  خدا ما را براي جالل نامش بكار مي

جدي  گيريم كه بايد تصميمي  وقتي در شرايطي قرار مي.  خواهيم بود
  .آمين.  "ارادة تو انجام شود....اي پدر"بگيريم مثل مسيح به خدا بگوييم 
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  25بخش 

  
  انسانسقوط 

  گناه و عواقب آن
  
  

تاكنون در سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس دربارة     
در .  ايم خدا، كتاب مقدس و آفرينش و عالم روح بررسيهايي انجام داده

.  اين درس موضوع مورد بحث ما سقوط انسان و عواقب گناه اوست
 فقر بسياري از فالسفة دنيا به مشكالت بشر از قبيل جنگ، بيماري و

اي براي اين مشكالت   كه دالئل قانع كنندهاند نمودهو سعي  اند نظرافكنده
.  ما مسيحيان دليل معتبر و قاطعي براي مشكالت بشر داريم.  عرضه كنند

دهد كه علت فساد و خرابي دنيا و دليل  كتاب مقدس به ما توضيح مي
دربارة خلقت آدم و حوا در كتاب مقدس .  مشكالت انسان چيست

   :خوانيم مي
خداوند خدا پس آدم را از خاك به زمين بسرشت و در بيني وي روح "

كتاب پيدايش فصل دوم،  (".حيات دميد و آدم يك موجود زنده گرديد
  )7آية 
و خداوند خدا خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت و يكي از "

ا آن دنده و خداوند خد.  هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد دنده
پيدايش  (".را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد

بينيم كه انسان بوسيلة خدا  در اين آيات مي).  22-21فصل دوم، آيات 
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عالوه بر اين، بر .  آفريده شد و از بدن و زندگي مادي برخوردار گرديد
ان را به صورت  از فصل اول كتاب پيدايش، خدا انس27-26اساس آيات 
مقصود اين است كه خدا انسان را از لحاظ باطني يا معنوي .  خود آفريد

پس زندگي انسان عالوه بر جنبة مادي، از جنبة .  به شباهت خود آفريد
معنوي برخوردار بود چون انسان از لحاظ روحاني به شباهت خدا آفريده 

  .شد
  

  وظيفة انسان، اطاعت از خدا
آفريده شد، در باغ عدن گذاشته شد و آدم بعد از آنكه     

 17-16در كتاب پيدايش فصل دوم، آيات .  فرماني دريافت كرد
و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت، از همة درختان باغ "خوانيم  مي

آزادانه بخور، اما از درخت شناسايي نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي 
  ".كه از آن خوردي يقيناً خواهي مرد

 از هر نظر كامل است و مخلوقات او بايستي بطور كامل از او اطاعت خدا
.  توان تا حد انسان پايين آورد و هم سطح انسان نمود خدا را نمي.  كنند

درست .  تواند تا حد خدا باال برود و هم سطح خدا بشود انسان هم نمي
است كه انسان به شباهت خدا آفريده شد اما بين انسان و خدا تفاوت 

توان گفت كه تفاوت ميان انسان و خدا، تفاوت ميان  مي.  زيادي هست
انسان محدود است و هميشه بايد بطور كامل از .  محدود و نامحدود است

  .خداي نامحدود و بيكران اطاعت كند
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  سقوط انسان بر اثر عدم اطاعت از خدا
در فصل سوم كتاب پيدايش ماجراي سقوط انسان ثبت شده     
سان موقعي سقوط كرد كه تصميم گرفت برخالف ميل و ارادة ان.  است

بعد از آفرينش آدم و حوا، شيطان به سراغ حوا آمد و او .  خدا عمل كند
شيطان در ابتدا به طور واضح چيزي برخالف امر خدا .  را وسوسه كرد

 سؤالنگفت، بلكه زيركانه سعي كرد نيكويي و انگيزة خوب خدا را مورد 
ي را مطرح كرد كه خدا را نامهربان و سؤالاو با ناراستي .  قرار بدهد

 از فصل سوم كتاب پيدايش 3-1در آيات .  انصاف نشان بدهد بي
آيا خدا حقيقتاً گفته است ..."  :خوانيم كه شيطان به حوا اينطور گفت مي

كه از همة درختان باغ نخوريد؟  زن به مار گفت از ميوة درختان باغ 
ز ميوة درختي كه در وسط باغ است خدا گفت از آن اما ا.  خوريم مي

  ".مخوريد و آن را لمس مكنيد مبادا بميريد
 كه آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة درختان سؤالشيطان با طرح اين 

خواست زن را نسبت به امر خدا مشكوك و  باغ نخوريد؟  در واقع مي
نخست اينكه .  تباه شدحوا در پاسخ به شيطان مرتكب دو اش.  بدبين كند

بلكه فرموده بود كه !  خدا نفرموده بود كه ميوة درخت ممنوعه لمس نشود
ميوة آن درخت خورده نشود و دوم اينكه خدا نفرموده بود كه مبادا 

بلكه فرموده بود كه متخلف !  متخلف در اثر خوردن ميوة ممنوعه بميرد
خ حوا شيطان را متوجه كرد پاس.  ميرد حتماً در اثر خوردن ميوة ممنوعه مي

: آنگاه شيطان به زن گفت.  توجه بوده است كه او نسبت به امر خدا بي
  )4پيدايش فصل سوم، آية  ("يقيناً نخواهيد مرد"
بينيم كه شيطان دروغ گفت و انسان را تشويق كرد كه امر خدا را زير  مي  

ر او برخالف بنيم كه چطور آدم و همس  مي7-6سپس در آيات .  پا بگذارد
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دستور خدا، از ميوة درخت ممنوعه خوردند و گرفتار عواقب شوم گناه 
و چون زن ديد كه آن درخت براي ": فرمايد كالم خدا مي.  خود شدند

افزا پس از  نما و درختي دلپذير دانش خوراك نيكوست و به نظر خوش
چشمان آنگاه .  اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد ميوه

هر دوي ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند پس برگهاي انجير به هم 
  )7-6پيدايش فصل سوم، آيات  (".دوخته پوششها براي خويشتن ساختند

  
  عواقب گناه انسان
  مرگ روحاني

آدم و حوا بخاطر اطاعت از خدا، بالفاصله مشاركتي را كه با     
 از فصل سوم كتاب 8 يعني آية آية بعد،.  خالق خود داشتند از دست دادند

بر اساس .  دهد كه آنها بخاطر گناه از خدا هراسان شدند پيدايش نشان مي
خراميد شنيدند و آنها  اين آيه، آدم و حوا آواز خدا را كه در باغ مي

آدم و حوا .  خودشان را از حضور خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند
ستي و مشاركت داشتند اما گناه باعث گناه آفريده شدند و با خدا دو بي

ضمناً عدم اطاعت انسان از خدا، .  گرديد كه انسان از خدا جدا بشود
باعث تباهي دنياي ما شد و به همين علت انسان با اين همه مشكالت 

از درخت شناسايي نيك و بد زنهار ": خدا به آدم فرمود.  روبرو است
پيدايش فصل  (". خواهي مردنخور زيرا روزي كه از آن خوردي يقيناً

شوند  دانند متوجه نمي كساني كه معني واقعي مرگ را نمي) 17دوم، آية 
مرگ پايان فعاليت و هستي نيست، .  كه منظور خدا در اين آيه چيست

وقتي آدم گناه كرد، از خدا كه سرچشمة حيات .  بلكه مرگ يعني جدايي
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ه بعداً آدم از لحاظ البت.  است جدا گرديد و دچار مرگ روحاني شد
  .مرگ جسماني جدايي روح و جان از بدن است.  جسماني نيز مرد

بينيم كه انسان بخاطر گناه در   مي1در رساله به افسسيان فصل دوم، آية 
به علت خطايا و ...  "فرمايد  كالم خدا مي.  برد مرگ روحاني بسر مي
و .   احتياج دارد به همين دليل انسان به نجات"گناهان خود مرده بوديد

شود و  يابد از لحاظ روحاني زنده مي وقتي از راه ايمان به مسيح نجات مي
  .يابد زندگي جاويد مي

  
  سرايت گناه به نژاد بشر و از دست دادن حاكميت

گناه آدم كه سركردة نژاد بشر بود نه فقط باعث شد كه     
.  ز دست دادانسان از خدا جدا بشود بلكه انسان حاكميتش را بر زمين ا

وقتي آدم كه رياست تمام بشريت را داشت گناه كرد، گناه به نژاد بشر 
سرايت كرد و ضمناً انسان با دست خود حاكميتش را بر زمين به شيطان 

آدمي وجود دارد و مشكالت انسان  ميل به بدي كه در درون هر بني.  سپرد
الهام از پولس رسول با .  در اين جهان، جزو عواقب گناه آدم است

به جهان وارد شد ) يعني آدم(گناه بوسيلة يك انسان "القدس نوشت  روح
در نتيجه چون همه گناه كردند مرگ .  و اين گناه مرگ را به همراه آورد

اگر آدم گناه ) 12رساله به روميان فصل پنجم، آية  (".همه را برگرفت
بينيم كه مردم  اما مي.  مردند مرد و نه آدميان مي كرد نه خودش مي نمي
كند كه گناه آدم به نژاد بشر  ميرند و اين مطلب بخودي خود ثابت مي مي

دهد گناه آدم  ميرد نشان مي اين مطلب كه انسان مي.  سرايت كرده است
 از فصل پنجم در آيات پانزدهم و شانزدهم. دامنگير تمام آدميان شده است

ناه و مرگ كه از آدم به بينيم كه چه فرقي است بين گ رساله به روميان مي
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.  رسد انسان رسيده است و فيض و حيات كه از عيسي مسيح به انسان مي
اما اين دو، مثل هم نيستند، زيرا بخشش الهي با گناهي ": فرمايد كالم مي

درست است كه .  كه بوسيلة آدم به جهان وارد شد قابل مقايسه نيست
يشتر فيض خدا و بخششي بسياري بخاطر گناه يك نفر مردند اما چقدر ب

كه از فيض آدم ثاني يعني عيسي مسيح ناشي شده است به فراواني در 
توان آن عطية خدا را با  همچنين نمي.  دسترس بسياري گذاشته شده است

نتايج گناه يك نفر يعني آدم مقايسه كرد، زيرا در نتيجة آن نافرماني، انسان 
از آن همه خطايا موجب محكوم شناخته شد، حال آنكه بخشش خدا پس 

  ".تبرئه انسان گرديد
بينيم كه پولس   از فصل پنجم رساله به روميان مي19-17سپس در آيات 

توانيم به  رسول ُلب كالم را به ما ارائه داده است و از طريق اين آيات مي
يعني (به سبب نافرماني آن يك نفر": فرمايد مي. نكتة اصلي بحث پي ببريم

 مرگ بر سرنوشت بشر حاكم شد، اما چقدر نتيجة آنچه و بخاطر او) آدم
همة كساني كه .  آن انسان ديگر يعني عيسي مسيح انجام داد بزرگتر است

فيض  فراوان خدا و عطية رايگان نيكي مطلق او را دريافت دارند بوسيلة 
پس، همانطور كه يك گناه .  مسيح در زندگاني حكومت خواهند نمود

يك عمل كامالً نيك نيز باعث تبرئه .  دميان شدموجب محكوميت همة آ
و چنانكه بسياري در نتيجة سرپيچي يك نفر، .  باشد و حيات همه مي

گناهكار گشتند به همان طريق بسياري هم در نتيجة فرمانبري يك نفر، 
كامالً نيك محسوب خواهند شد، پس از آدم مرگ به انسان رسيد اما در 

  . داردمسيح حيات براي انسان وجود
توانيم بگوييم، انسان بر اثر عدم اطاعت از خدا، دچار  بطور خالصه مي
برد كه بخاطر گناه  گرديده است و در دنيايي بسر مي مي   شكست و ناكا

گناه انسان را از خدا كه سرچشمة .  خودش به تباهي كشيده شده است
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 حيات است جدا كرده و گناه باعث سياه شدن روزگار انسان گرديده
به عوض زندگي در صلح و آرامش، انسان با خدا و با همنوعانش !  است

  . براي انسان به همراه داشته است مي  بلي گناه عواقب شو.  در جنگ است
اگر هنوز عيسي مسيح را در قلب و زندگيت دريافت : خوانندة حقجو

كنيم كه به گناه پشت كنيد و از راه ايمان  نكرده ايد، شما را تشويق مي
تنها در اين صورت است كه زندگي جاويد .  عيسي مسيح را دريافت كنيد

دهيم كه بعد از  ما قول نمي.  توانيد ابديت را با خدا بگذرانيد يابيد و مي مي
در واقع !  ايمان آوردن به مسيح زندگي شما از هر نظر راحت خواهد بود
.  ر استت بعضي وقتها زندگي پيروان مسيح از زندگي غيرمسيحيان سخت

شود كه جدا از  مند مي اما در اثر پيوستن به مسيح انسان از بركاتي بهره
شخصي كه به .  تواند به اين بركات دسترسي پيدا كند مسيح هرگز نمي
تواند با  شود و آنوقت مي مند مي آورد از صلح با خدا بهره مسيح ايمان مي

و با همنوعانش شخصي كه با خدا .  همنوعان خود نيز در صلح بسر ببرد
  .برد آرامش دروني دارد و اين بسيار باارزش است در صلح بسر مي

خواهد تمام گناهان شما را بيامرزد و قلب و وجود شما را پاك  مسيح مي
خواهد كوير خشك و بي آب و علف زندگي شما را به  مسيح مي.  كند

 با مسيح به گناه پشت كن و از راه ايمان.  تبديل كند مي   دشت سبز و خر
  .آمين.  خداوند شما را بركت بدهد.  او تنها راه نجات است.  متحد بشو
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  26بخش 

  
  شريعت خدا

  شكسته شدهولي  نيكو
  
  

خوانندة محترم در اين درس و در درس بعدي دربارة     
 داده شد، و كاربرد كنوني آن سخن خواهيم  شريعت خدا كه در عهدعتيق

  .گفت
  

  شريعت خدا نيكو است
.  ل از هر چيز بايد ذكر بشود كه شريعت خدا نيكوستقب    

پندارند، اما يوحناي رسول در  بسياري از مردم شريعت را باري سنگين مي
رسالة اول  ("اين احكام بار سنگيني نيست...  "اولين رسالة خود نوشت 
كند كه  كتاب مقدس همچنين اعالم مي).  3يوحنا فصل پنجم، آية 
  .شود ايد به طرز صحيحي از آن استفاده ميشريعت خوب است اما ب

 11-8در رسالة اول پولس رسول به تيموتاوس فصل اول، آيات 
دانيم شريعت وقتي نيكوست كه به طرز صحيحي از آن  ما مي"خوانيم  مي

البته بايد دانست كه قوانين براي نيكان وضع نشده است، .  استفاده شود
 خداناشناسان، گناهكاران، كافران، بلكه براي افراد متمرد و سركش، براي

گران، آدم  ن مادر، آدمكشان، زشتكاران، لواطدينان، قاتالن پدر، قاتال بي
دهند و هر عمل  دزدان، دروغگويان و اشخاصي كه شهادت دروغ مي
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كه در انجيل يافت  ديگري كه بر خالف تعليم درست باشد، آن تعليمي 
 و متبارك كه به من سپرده ر جاللپاي از جانب خداي  شود، يعني مژده مي

  ."شده است تا آن را اعالم كنم
بنابراين "خوانيم   مي12در رسالة پولس رسول به روميان فصل هفتم، آية 

شريعت به خودي خود مقدس است و تمام احكام آن مقدس و عادالنه و 
دانيم كه شريعت  ما مي" نوشته شده است 14و سپس در آية .  "نيكو است
  ."... است روحاني

كند كه پيمان اوليه بدون نقص  هر چند نويسندة رساله به عبرانيان ذكر مي
دهد كه نقص موجود در خود پيمان اوليه نبود بلكه  نبود، اما او توضيح مي
بود  اگر آن پيمان اوليه بدون نقص مي": فرمايد مي. در دريافت كنندگان آن

بگيرد، اما خداوند از قوم هيچ نيازي نبود كه پيمان ديگري جاي آن را 
اي با   خواهد آمد كه من پيمان تازه مي ايا": فرمايد خود ايراد گرفته مي

رساله به عبرانيان فصل هشتم،  (".خاندان اسراييل و با خاندان يهودا ببندم
بنابراين، پيمان فيض در عهد جديد بر اين واقعيت شهادت ).  8-7آيات 
  .دهد كه شريعت نيكوست مي
  
  مين خدافرا
راستي شريعت خدا چيست؟  افرادي كه كتاب مقدس را     

دانند كه خدا بمنظور تنظيم و تعديل اعمال انسان  اند نمي مطالعه نكرده
بعضي از قوانين به اعمال انسان در برابر خدا مربوط .  شريعت را به او داد

رابر شوند، و البته قوانيني هم وجود دارند كه به اعمال انسانها در ب مي
در فصل بيستم كتاب خروج ده فرمان خدا .  شوند يكديگر مربوط مي
اين ده فرمان، پايه و اساس قوانين ديگري هستند كه .  نوشته شده است
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در عهد عتيق بيش از ششصد قانون .  شوند در كتاب مقدس يافت مي
اند به جزييات  اين قوانين كه از ده فرمان اصلي نشأت گرفته.  وجود دارد

  .شوند ونگي اجراء ده فرمان مربوط ميچگ
  :بطور خالصه ده فرمان خدا از اين قرار هستند

   ترا خدايان ديگر غير از من نباشد-1
 صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در آسمان است و از آنچه -2

  پايين در زمين است و از آنچه در آب زيرزمين است براي خدا مساز
  خود را به باطل مبر نام يهوه خداي -3
  كن تا آن را تقديس نمايي  روز سبت را ياد-4
   پدر و مادر خود را احترام نما-5
   قتل مكن-6
   زنا مكن-7
   دزدي مكن-8
   بر همساية خود شهادت دروغ مده-9
  باشد طمع مورز ات مي  به آنچه كه متعلق به همسايه-10

روج نوشته شده همانطور كه ذكر شد ده فرمان در فصل بيستم كتاب خ
  است
  

  مقصود خدا از دادن شريعت
 قادر نيست در تمام اوقات  مي  دانيم كه هيچ بني آد مي      

البته اشكال از شريعت نيست .  شريعت را بطور تمام و كمال رعايت كند
پرسند كه، اگر انسان قادر نيست شريعت  اي مي عده.  بلكه از انسان است
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ند پس چرا خدا شريعت را به انسان داد، را بطور تمام و كمال رعايت ك
  اصالً قصد و هدف شريعت چه بود؟

  . بايد دو نكته توضيح داده شودسؤالبراي پاسخ به اين 
نكتة اول اين است كه، شريعت داده شد تا به انسان ثابت بشود كه   

در رساله به روميان فصل .  گناهكار است و به نجات دهنده احتياج دارد
دانيم كه روي سخن در  ما مي" نوشته شده است 20-19سوم، آيات 

شريعت با پيروان شريعت است تا هر دهاني بسته شود و تمام دنيا خود را 
زيرا هيچ انساني در نظر خدا با انجام .  نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند
كار شريعت اين است كه انسان .  شود احكام شريعت نيك شمرده نمي

كنند كه انسان در روز    اين آيات بطور واضح بيان مي."گناه را بشناسد
تواند به خدا بگويد كه از هر نظر مطيع او بوده و مطابق ميل و  داوري نمي

تواند به  ضمناً انسان در موقع داوري نمي.  ارادة خدا زندگي كرده است
يقيناً هر دهاني .  دانسته است خدا بگويد كه فرق بين خوب و بد را نمي

چون شريعت داده شد تا انسان از طريق آن فرق بين !  خواهد شدبسته 
فرمايد كه هيچ انساني با  بعالوه، خدا مي.  خوب و بد را تشخيص بدهد

كار شريعت اين است كه .  شود انجام احكام شريعت نيك شمرده نمي
توانيم بگوييم كه شريعت داده شد  به اين ترتيب مي.  انسان گناه را بشناسد

ان به گناهكار بودن خود پي ببرد و بفهمد كه قادر نيست احكام تا انس
پس انسان در حضور خداي .  شريعت را بطور تمام و كمال انجام بدهد

  .قادر مطلق گناهكار و محكوم است
نكتة دوم در رابطه با هدف و قصد شريعت اين است كه، شريعت   

يد توجه داشته با.  داده شد تا وسيلة هدايت انسان به سوي مسيح باشد
باشيم كه اگر قصد شريعت فقط اين بود كه انسان به گناهكار بودن و 

كالم خدا در !  محكوميت خود پي ببرد، ديگر اميدي براي نجات نداشتيم
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اين زمينه كه شريعت داده شد تا وسيلة هدايت انسان بسوي نجات دهنده 
همة ما محبوس و اما قبل از رسيدن دورة ايمان ": فرمايد باشد اينطور مي

تحت تسلط شريعت بوديم و در انتظار آن ايماني كه در شرف ظهور بود 
به اين ترتيب شريعت َللة ما بود كه ما را به مسيح برساند .  برديم بسر مي

رسالة پولس رسول به  (".تا بوسيلة ايمان كامالً نيك محسوب شويم
  ).24-23غالطيان فصل سوم، آيات 

توانيم  يات در رابطه با هدف و قصد شريعت، ميبراي درك بهتر اين آ
اي را در نظر بگيريم كه تا قبل از رسيدن به سن بلوغ تحت نظارت  بچه

شريعت نيز للة ما بود كه ما را به مسيح برساند تا بوسيلة . برد لَله بسر مي
 از فصل سوم غالطيان 24-23در آيات .  ايمان كامالً نيك محسوب بشويم

خست اينكه انسان از طريق اجراي احكام شريعت قادر نيست بينيم كه ن مي
.  نيك محسوب بشود و دوم اينكه راهي براي نجات انسان وجود دارد

  )خدا را شكر(
در عهد عتيق كه ده فرمان خدا به انسان داده شد همچنين قوانين قرباني 

ني قربانيهاي عهد عتيق تصويري از قربا.  نيز در اختيار انسان گذاشته شد
شدن مسيح بودند كه براي مهيا شدن راه نجات انسان بايستي صورت 

 فرامين و قربانيها انسان  بايد توجه داشته باشيم كه در عهدعتيق.  گرفت مي
اي  كردند كه او به نجات احتياج دارد، و مسيح نجات دهنده را متوجه مي

 و نيك است كه به جهان آمد تا انسان بوسيلة ايمان به او نجات بيابد
  .محسوب بشود
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  كاربرد امروزي شريعت
در اوايل اين بخش آياتي را از فصل اول رسالة اول به     

تيموتاوس نقل كرديم و ديديم كه شريعت وقتي نيكوست كه به طرز 
شود اين است كه طرز  ي كه مطرح ميسؤال.  صحيحي از آن استفاده بشود

توانيم   ميسؤالين صحيح استفاده از شريعت چيست؟  در پاسخ به ا
شود توسط شريعت به انسان فهماند كه گناهكار  بگوييم كه امروز هم مي

طرز صحيح استفاده از .  و محكوم است، و به نجات دهنده احتياج دارد
شريعت اين است كه مردم را متوجه كنيم كه مقررات خدا بعنوان معياري 

 كند كه خدا او را انسان بايد درك.  براي داوري آنان بكار خواهد رفت
تواند  دهيم كه كسي از طريق شريعت مي ما تعليم نمي.  داوري خواهد كرد

با انجام احكام ...  هيچ انساني "نجات بيابد چون بر اساس كالم خدا 
  )20روميان فصل سوم، آية . ("شود شريعت نيك شمرده نمي

ا گناهكار تعليم ما اين است كه انسان قوانين خدا را شكسته و از نظر خد
دهيم كه مسيح پسر روحاني خدا  ضمناً ما تعليم مي.  و محكوم است

گناه بود  او كه از هر لحاظ بي.  شريعت را بطور كامل بجاي ما انجام داد
جريمة گناهان ما را از طريق مرگ خود بر روي صليب پرداخت تا ما 

حيح امروزي بنابراين كاربرد ص.  بتوانيم بوسيلة ايمان به او نجات بيابيم
شريعت اين است كه نخست اينكه تعليم بدهيم كه انسان گناهكار است و 

  .به نجات احتياج دارد و دوم اينكه او را به سوي مسيح هدايت كنيم
تا انسان نفهمد كه گمراه است و به نجات : مبشر معروفي گفته است

 . توانيم دست او را در دست نجات دهنده بگذاريم احتياج دارد نمي
متاسفانه بسياري متوجه اين واقعيت نيستند كه انسان بدون مسيح گمراه 
است و سرنوشت او هالكت است، به همين علت الزم است كه انسان 
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وقتي انسان متوجه .  برد بفهمد در چه وضعيت روحاني بدي بسر مي
توان  شود كه قوانين خدا را شكسته و در نظر خدا محكوم است، مي مي

من ": مسيح فرمود.  كه او نيازش را به نجات درك كندانتظار داشت 
انجيل متي فصل  ("نيامدم تا پرهيزكاران را دعوت كنم بلكه گناهكاران را

بيماران به طبيب احتياج دارند، نه ": او همچنين فرمود).  13نهم، آية 
توانند از عيسي ياري  پس كساني مي).  13متي فصل نهم، آية  ("تندرستان
وقتي قوانين خدا را براي .  ه قبول دارند گناهكار و بيمار هستندبطلبند ك

دهيم روح خدا، انسان را در مورد  گمشدگان و گمراهان توضيح مي
كند كه به خداوند و نجات دهندة  سازد و او را تشويق مي گناهش ملزم مي

  .ما عيسي مسيح ايمان بياورد
را بعنوان نجات دهندة خوانندة حقجو آيا شما قلباً عيسي مسيح خداوند 

 است بايستي "نه" مهم سؤالايد؟  اگر جواب شما به اين  خود پذيرفته
ايد و  اين حقيقت را در نظر داشته باشيد كه شما قوانين خدا را شكسته

اما خبرخوش اين است كه پسر .  داند خدا شما را گناهكار و محكوم مي
بر روي صليب خون روحاني خدا به منظور پرداخت جريمة گناهان شما 

اگر شما صادقانه به خدا اعتراف كنيد كه گناهكار هستيد و .  ريخت و مرد
دهد و تمام گناهانتان  به مسيح ايمان بياوريد، خدا شما را نجات مي

  .شود آمرزيده مي
اگر با لبان خود اعتراف كنيد كه عيسي، خداوند ": فرمايد كالم خدا مي

 كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت است و در قلب خود ايمان آوريد
  ).9رساله به روميان فصل دهم، آية  ("نجات خواهي يافت

عيسي مسيح مثل آدميان قوانين خدا را نشكست و مرتكب گناه نشد، 
عيسي مسيح ). 46يوحنا فصل ششم، آية (چون او آسماني و از خدا بود 

 و دوباره زنده شد و گناه بود و او كه بخاطر ما مرد از هر لحاظ پاك و بي
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به او ايمان بياوريد و از راه .  "زنده است تنها نجات دهندة بشر است
  .آمين.  ايمان به او، تا ابد با خدا زندگي كنيد
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  27بخش 

  
  شريعت خدا

  نيكو، اما شكسته شده
  
  

در درس گذشته بحث خود را دربارة شريعت خدا آغاز     
.  وزي آن مطالبي ارائه گرديدكرديم و در پيرامون شريعت و كاربرد امر
كند كه شريعت داده شده در  كتاب عهد جديد يا انجيل شريف اعالم مي

اما عهد و پيمان .  عهد عتيق، به خودي خود نيكو، مقدس و روحاني است
توانست شريعت را بطور تمام و كمال  جديد ضروري بود چون انسان نمي

نظر عهد  قطه ة شريعت از ندر اين درس بحث خود را دربار.  رعايت كند
 و خواهيم ديد كه هرچند شريعت خوب بود ولي دهيم جديد ادامه مي
  .بدون ضعف نبود

  
  وحدت موجود در شريعت

خواهيم  قبل از آنكه ضعف شريعت را مورد بحث قرار بدهيم مي
 11-8در فصل دوم رسالة يعقوب آيات .  به رسالة يعقوب نظري بيافكنيم

اي را كه در كالم خدا است و  ر شما قانون شاهانهاگ"نوشته شده است 
همساية خود را مثل َنفس خود محبت كن بجا آوريد كاري : فرمايد مي

اما اگر بين اشخاص از روي ظاهر آنها تبعيض قائل شويد، .  ايد نيكو كرده
نمايد،  ايد و شريعت شما را بعنوان خطاكار محكوم مي مرتكب گناه شده
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شريعت را رعايت كند و فقط يكي از قوانين آن را چون اگر كسي تمام 
بشكند باز هم در مقابل تمام شريعت مقصر است، زيرا همان كسي كه 
گفت زنا نكن همچنين گفته است قتل نكن پس اگر تو از زنا مبرا باشي 

  ."اي ولي مرتكب قتل شوي باز هم شريعت را شكسته
.  وحدت وجود داردبايد توجه داشته باشيم كه در شريعت يگانگي و 

هر .  هاي يك زنجير همگي به هم متصل هستند قوانين خدا مثل حلقه
شايد يك نفر .  شود اي از اين زنجير كه شكسته بشود زنجير پاره مي حلقه

شايد يك نفر دزدي نكند، اما به آنچه .  زنا نكند اما شهادت دروغ بدهد
اصلي اين نيست كه به شخص ديگري تعلق دارد طمع بورزد، پس مسئلة 

كه شخص كدام يك از قوانين شريعت را شكسته است، بلكه مطلب 
اصلي اين است كه با شكستن هر يك از قوانين خدا، شخص در مقابل 

  .تمام شريعت مقصر است
توان  مي.  طمع ورزيدن به آنچه كه متعلق به ما نيست نمونة خوبي است

  دل انسان غالباً چيزهايي .شود مي مرتكب اين گناه مي  آد گفت كه هر بني
 17در كتاب خروج فصل بيستم، آية .  خواهد كه مال ديگران است را مي
به خانة همساية خود ": بينيم كه دهمين فرمان خدا از اين قرار است مي

ات و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و  طمع مورز و به زن همسايه
  ".نبه هيچ چيزي كه از آن همساية تو باشد طمع مك

شكند در واقع شريعت  وقتي يك نفر حتي يكبار يكي از قوانين خدا را مي
به همين علت انسان از نظر خدا گناهكار و محكوم است و .  شكند را مي

خدا را شكر براي عيسي مسيح كه همان .  به نجات دهنده احتياج دارد
  .نجات دهندة مقتدري است كه انسان احتياج دارد
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  ضعف شريعت
روميان فصل (دانيم كه احكام شريعت مقدس و عادالنه  مي      

آن ضعف اين .  و نيكوست، اما شريعت داراي ضعفي بود) 12هفتم، آية 
است كه شريعت قادر نبود به انسان گناهكار و از لحاظ روحاني مرده، 

  .حيات ببخشد
بنابراين "خوانيم   مي21در رسالة پولس رسول به غالطيان فصل سوم، آية 

زيرا اگر شريعتي داده !  هاي خدا تناقض دارد؟  ابدا شريعت با وعدهآيا 
شده بود كه قادر به بخشيدن حيات بود البته نيكي مطلق نيز بوسيلة 

گيريم كه انسان توسط شريعت   از اين آيه نتيجه مي"شد شريعت ميسر مي
بايد توجه داشته باشيم كه مشكل .  توانست صاحب حيات بشود نمي

شكند و   اين نيست كه در طول عمر خود قوانين خدا را ميانسان فقط
آيد و از  شود، بلكه انسان با ذاتي آلوده به گناه بدنيا مي مرتكب گناه مي

پس انسان گناهكار و روحاً مرده به حيات .  لحاظ روحاني مرده است
به همين .  احتياج دارد و شريعت قادر نيست اين احتياج انسان را رفع كند

عيسي مسيح خداوند در راه گناهان ما مرد و پس از مرگ دوباره دليل 
در .  تنها او قادر است به انسان در گناه مرده، حيات ببخشد.  زنده شد

شهادت اين " نوشته شده است 12-11رسالة اول يوحنا فصل پنجم، آيات 
است كه خدا به ما حيات جاوداني داده است و اين حيات در پسر او 

هر كه پسر را دارد حيات دارد و هر كه پسر را ندارد .  شود يافت مي
  ".صاحب حيات نيست

ه شد و زنده وقتي يك نفر به عيسي مسيح خداوند كه مرد و دوباره زند
شود و اينكار يعني بخشيدن حيات  آورد صاحب حيات مي است ايمان مي

دانيد  اگر شما با مفهوم تولد دوباره آشنا باشيد مي!  آيد از شريعت بر نمي
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.  كه تولد دوباره به تولد روحاني انسان اشاره دارد كه كار روح خداست
ن تولد جسماني انسان شود و اي انسان يك بار از رحم مادر خود متولد مي

چون انسان به حيات احتياج دارد الزم است كه از طريق روح خدا .  است
تواند به پادشاهي خدا  تولد روحاني بيابد، در غير اينصورت هرگز نمي

در فصل سوم انجيل يوحنا مكالمة خداوند و منجي ما عيسي .  وارد بشود
.  بود نوشته شده استمسيح با نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم يهود 

: عيسي خداوند دربارة موضوع تولد دوباره به نيقوديموس چنين فرمود
.  تواند پادشاهي خدا را ببيند يقين بدان تا شخص از نو تولد نيابد نمي"

اي از نو متولد  چطور ممكن است شخص سالخورده: نيقوديموس گفت
وباره تولد يابد؟  تواند باز به رحم مادر خود برگردد و د شود؟  آيا مي
تواند به پادشاهي خدا وارد  يقين بدان كه هيچكس نمي: عيسي پاسخ داد

آنچه از جسم تولد بيابد جسم .  شود مگر آنكه از آب و روح تولد يابد
تعجب نكن كه به تو .  است و آنچه از روح متولد گردد روح است

.  وزد هد ميباد هرجا كه بخوا.  گويم همه بايد دوباره متولد شوند مي
.  رود آيد يا به كجا مي داني از كجا مي شنوي اما نمي صداي آن را مي

انجيل  ("شود همينطور است حالت كسي هم كه از روح خدا متولد مي
  ).8-3يوحنا فصل سوم، آيات 

تجربة تولد دوباره يا تولد روحاني هرگز از طريق رعايت شريعت بدست 
آورند تولد دوباره  مسيح خداوند ايمان مياما تمام كساني كه به .  آيد نمي
پس شريعت، انسان را بسوي .  شوند يابند و صاحب حيات جاويد مي مي

اگر شما .  كند تا انسان توسط ايمان به مسيح حيات بيابد مسيح هدايت مي
ايد كه از راه رعايت احكام شريعت خدا را خوشنود كنيد و به  تالش كرده

.  بهتر است هر چه زودتر راهتان را عوض كنيدپادشاهي خدا وارد بشويد 
يابد و به پادشاهي خدا وارد  انسان با انجام احكام شريعت تولد دوباره نمي
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تنها از طريق ايمان به مسيح خداوند است كه انسان به پادشاهي .  شود نمي
پس به خداوند و منجي ما .  يابد شود و حيات ابدي مي خدا وارد مي

  . بياوريد و صاحب حيات جاويد بشويدعيسي مسيح ايمان
  

  مسيحيان و شريعت
 نوشته شده 4در رسالة پولس به روميان فصل دهم، آية     
مسيح هدف و تمام كنندة شريعت است براي هر كه ايمان آورد و "است 

  ."به اين وسيله در حضور خدا نيك شمرده شود
ايم غرض اين  گوييم ما از راه ايمان به مسيح نيك شمرده شده وقتي مي

عدالتي  گذاريم و با بي نيست كه ما مسيحيان عمداً احكام خدا را زير پا مي
آورد توسط روح  برعكس، شخصي كه به مسيح ايمان مي!  كنيم زندگي مي

كالم خدا در .  يابد كه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كند خدا قدرت مي
مصنوع دست او هستيم و ما ": فرمايد كه اران به مسيح ميد ايمانمورد ما 

خدا ما را در مسيح عيسي از نو آفريده است تا آن كارهاي نيكويي را كه 
رسالة پولس به  (".او قبالً براي ما مقدر فرمود كه انجام دهيم، بجا آوريم

  ).10افسسيان فصل دوم، آية 
خداوند خداي خود را با تمام دل و تمام "اران به مسيح بايد د ايمانما 

و همنوع خود را .  مام ذهن و تمام قدرت خود دوست بداريمجان و ت
به اين ).  31-30 مرقس فصل دوازدهم، آيات ("مانند خود محبت كنيم

اش ذكر نموده است  ترتيب ما قانون شاهانة محبت را كه يعقوب در رساله
  .ايم بجا آورده
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  خالصة مطلب
رمود توانيم بگوييم شريعتي كه خدا عطا ف بطور خالصه مي    

اما هيچكس بجز عيسي مسيح نتوانسته .  خوب و عادالنه و روحاني است
بنابراين تمام كساني كه فيض و .  است شريعت را بطور كامل رعايت كند

آورند توسط خود  گيرند و به مسيح ايمان نمي رحمت خدا را ناديده مي
بعالوه شريعت داراي ضعف بود و .  شوند شريعت محكوم مي

آيد و  آلود به دنيا مي انسان با ذاتي گناه.  انسان را نجات بدهدتوانست  نمي
تواند به انسان در گناه مرده  شريعت نمي.  از لحاظ روحاني مرده است

حيات ببخشد اما مسيح قادر است انسان گناهكار را نجات بدهد و به او 
كار شريعت اين است كه به انسان نشان بدهد گناهكار و .  حيات ببخشد

برد كه  وقتي انسان به اين واقعيت پي مي.  نجات دهنده احتياج داردبه 
آورد، ايمان انسان به كاري  گناهكار است و سپس به عيسي مسيح روي مي

  .شود كه عيسي خداوند انجام داده است باعث نجات او مي
.  آورند حيات جاودان هدية خدا به اشخاصي است كه به مسيح ايمان مي

كند آنان را قادر  اران به مسيح زندگي ميد ايمانجود روح خدا كه در و
اي داشته  سازد كه مطابق ارادة خدا زندگي كنند و زندگي خداپسندانه مي

شود از شريعت استفاده كرد كه انسان با  امروزه به اين صورت مي.  باشند
توجه به احكام خدا به گناهكار بودن خود و به نيازش به عيسي مسيح پي 

  .ببرد
ايد كه با رعايت احكام   خاتمه، اگر شما خوانندة محترم تالش كردهدر

كنيم كه به  شريعت نجات بيابيد و شايستة آسمان بشويد به شما توصيه مي
در عوض با تمام دل به عيسي مسيح .  ثمر خود ادامه ندهيد تالش بي

ايمان بياوريد چون او قادر است شما را نجات بدهد و ضمناً او پس از 
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.  بخشد كه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كنيد ت به شما توانايي مينجا
تواند براي شما انجام بدهد  بخاطر داشته باشيد كه آنچه عيسي مسيح مي

رهاند و حيات  او شما را مي.  آيد هيچگاه از دست شريعت برنمي
  .آمين.  جالل بر او باد.  كند بخشد و راهي آسمان مي مي
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  28بخش 

  
  نجات

  مال و فيضاع
  
  

ت تفكر سؤاالخوانندة گرامي، در اين درس پيرامون اين     
آيد يا فيض خدا؟ آيا  كنيم كه آيا نجات بوسيلة اعمال انسان بدست مي مي
توان گفت كه در نجات انسان، هم اعمال او و هم فيض خدا حائز  مي

  اهميت است؟
 از خدا از در درسهاي اخيرمان توضيح داديم كه انسان بخاطر عدم اطاعت
خدا .  برد سرچشمة حيات جدا شده است و در مرگ روحاني بسر مي

شريعت را به انسان داد تا انسان به گناهكار بودن خود و نياز خود به 
تواند نجات بيابد چون هيچ بني   انسان توسط شريعت نمي.  نجات پي ببرد

عالوه  قادر نيست شريعت را بطور تمام و كمال رعايت كند و ب مي  آد
  .شريعت قادر نيست به انسان در گناه مرده حيات ببخشد

  
  نقشة خدا براي نجات انسان

خواهيم نشان بدهيم كه خدا نقشة نجات  در اين درس مي    
.  انسان را طوري طرح ريزي نمود تا انسان بتواند بسوي او بازگشت كند
اهم خدا كه مايل به نجات انسان بوده است راهي براي نجات انسان فر

  .كرد تا انسان بتواند با خالق خود دوستي و مشاركت داشته باشد



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  عدم توانايي انسان در انجام اعمال خداپسندانه
كند با رعايت شريعت و انجام  شخصي كه كوشش مي    

يابد كه  كارهاي نيك خدا را خوشنود كند به زودي خود را در وضعيتي مي
ولس رسول در رسالة خود به پ.  در رساله به روميان تشريح گرديده است

دانيم كه شريعت روحاني است اما من  ما مي": روميان اينطور نوشت
دانم چكار  نمي.  ام اي به گناه فروخته شده نفساني هستم و مانند برده

دهم بلكه برخالف،  خواهد انجام نمي كنم زيرا آنچه را كه دلم مي مي
كنم كه  وقتي كاري مي.  آورم چيزي را كه از آن تنفر دارم بعمل مي

.  دهد كه من با حقانيت شريعت موافقم خواهم بكنم، اين نشان مي نمي
دهد نيستم بلكه اين  پس در واقع من آن كسي كه اين عمل را انجام مي

رساله به روميان فصل هفتم، آيات  (".برد گناه است كه در من بسر مي
14-17.(  

 رعايت شريعت زندگي كند از طريق اين وضعيت كسي است كه سعي مي
شود كه  چنين شخصي به زودي متوجه مي.  اي داشته باشد خداپسندانه

خواهد مطيع خدا   نميهيچ وجهآلود او به  طبيعت سقوط كرده و گناه
توانست بطور تمام و  آدم ديگري نمي پولس رسول مثل هر بني.  باشد

ركش كمال شريعت را رعايت كند چون طبيعت انسان او گناهكار و س
آيد و  آلود به دنيا مي بايد توجه داشته باشيم كه انسان با طبيعتي گناه.  بود

پولس رسول در .  اين طبيعت گناهكار، مطيع خدا و احكام خدا نيست
دانم كه در  مي": اش به روميان نوشت  از فصل هفتم رساله21-18آيات 

گر چه من يعني در طبيعت نفساني من جايي براي نيكويي نيست زيرا ا
ميل به نيكي كردن در من هست ولي قدرت انجام آن را ندارم آن نيكي را 

خواهم، بعمل  دهم بلكه كار بدي را كه نمي خواهم، انجام نمي كه مي
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دهم ديگر كنندة آن كار  خواهم، انجام مي اگر كاري را كه نمي.  آورم مي
اعدة كلي پس به اين ق.  برد من نيستم بلكه گناه است كه در من بسر مي

خواهم كاري نيكو انجام دهم فقط شرارت از  برم كه، هر وقت مي پي مي
  ".زند مي  من سر

كنند كه انسان بخاطر طبيعت سقوط  اين آيات بطور بسيار واضحي بيان مي
هر چند يك نفر .  تواند با اعمالش خدا را خوشنود كند كردة خود نمي

خوشنودي خدا بشود چون بخواهد و تالش كند كه با اعمال نيكو باعث 
بر اساس .  آلود در او هست به نتيجة مطلوب نخواهد رسيد طبيعت گناه

  ".در طبيعت نفساني انسان جايي براي نيكويي نيست" كه خواندم 18آية 
 از فصل هفتم رساله به روميان اينطور 25-22سپس پولس رسول در آيات 

بينم فرمان   ولي ميبرم، باطناً از شريعت خدا لذت مي"دهد  ادامه مي
جنگد و  ديگري بر بدن من حاكم است كه با فرمان حاكم بر ذهن من مي

.  سازد يعني اعضاي بدن مرا مطيع خود نموده است مرا اسير فرمان گناه مي
كي .  كشاند اين بدن، مرا بسوي مرگ مي!  من چه آدم بدبختي هستم

ة خداوند ما عيسي تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟  خدا را بوسيل مي
خالصه در حاليكه .  كنم كه چنين كاري را كرده است مسيح شكر مي

طبيعت نفساني من بندة گناه است با عقل خود شريعت خدا را بندگي 
كند كه احتياج دارد از چنگ  بينيم پولس رسول بيان مي  مي".كنم مي

زد كه اين سا اما او روشن مي).  24آية (آلود خود آزاد بشود  طبيعت گناه
اين آزادي هدية خداست كه .  آيد آزادي با رعايت شريعت بدست نمي

پس آزادي ما .  شود توسط خداوند ما عيسي مسيح به انسان داده مي
اران به مسيح نتيجة اعمالمان نيست بلكه نتيجة فيض است كه در د ايمان

تجربة روحاني پولس كه در فصل .  عيسي مسيح به ما بخشيده شده است
هفتم رساله به روميان ذكر گرديده است احتماالً بعد از توبه و بازگشت او 
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باطناً از شريعت خدا "نمود كه  در غير اينصورت او اظهار نمي.  بوده است
فصل ششم رساله به روميان در ).  22روميان فصل هفتم، آية (برد  لذت مي

گ به حيات رابطه با افرادي است كه بخاطر اتحاد با عيسي مسيح از مر
فصل هفتم رساله به روميان وضعيت همين افراد را تشريح .  اند منتقل شده

خواهند توسط اعمال خود خدا را خوشنود بسازند ولي  كند كه مي مي
  .شوند موفق نمي

در اين فصل، موضوع درس ما دربارة زندگي مسيحي نيست بلكه دربارة 
آيد، آيا نجات  دست ميخواهيم ببينيم كه نجات چگونه ب مي.  نجات است

آيد يا از طريق فيض خدا؟  شايد بپرسيد،  از طريق اعمال انسان بدست مي
اگر موضوع درس ما دربارة نجات است پس چرا وارد فصل هفتم رساله 

 از فصل هفتم روميان دربارة كشمكش 25-14به روميان شديم، مگر آيات 
اران د ايماندهند كه ما  اران نيست، مگر اين آيات نشان نميد ايماندروني 

توانيم با رعايت شريعت و انجام اعمال نيك از چنگ طبيعت  به مسيح نمي
  نفساني خود آزاد بشويم؟

خواهيم تذكر بدهيم كه قصد ما از وارد شدن به فصل هفتم  در اينجا مي
اران به مسيح، بدون د ايمانرساله به روميان اين است كه نشان بدهيم حتي 

وقتي شخص .  اي داشته باشند وانند زندگي خداپسندانهت كمك خدا نمي
نجات يافت، نتواند با كوشش انساني خود خدا را خوشنود بسازد چطور 
!  ممكن است شخص نجات نيافته با تكيه بر اعمالش خدا را خوشنود كند؟

خواه (كند كه هيچكس  فصل هفتم رساله به روميان بخوبي ما را متوجه مي
از طريق تالش و كوشش انساني خود )  نجات نيافتهنجات يافته، خواه

  .تواند باعث خوشنودي خدا بشود نمي
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  شرط الزم براي ورود به آسمان
تواند به آسمان وارد بشود مگر اينكه از گناهان  انسان نمي    

گناه، مانع رسيدن انسان به آسمان است و هيچ بني .  خود پاك شده باشد
شايد يكنفر بگويد من آنقدر كارهاي .  نيستگناه   در نظر خدا بي مي  آد

تواند در  آيا انسان مي!!  دهم كه گناهانم را پوشش بدهد خوب انجام مي
تمام طول عمر خود فقط كارهاي خوب انجام بدهد و هيچگاه مرتكب 
گناه نشود؟  چنين چيزي غيرممكن است، چون انسان در درون خود 

شود كه  طني به گناه باعث ميميل با.  طبيعتي گناهكار و سركش دارد
انسان در فكر و كالم و عمل گناهكار است و هرگز .  انسان گناه بكند

پس انسان از .  تواند با كارهاي خوب خود گناهانش را برطرف كند نمي
.  تواند از گناهانش پاك بشود و به آسمان برسد طريق كارهاي خوب نمي

  .ري وجود داشته باشدبراي نجات و رسيدن به آسمان بايد راه ديگ
  

  اشتباه بزرگ قوم اسراييل
بينيم  در فصلهاي نهم و دهم و يازدهم رساله به روميان مي    

كه پولس رسول با حكمتي مخصوص اشتباه بزرگ قوم اسراييل را توضيح 
اين اشتباه اين است كه قوم اسراييل بعوض پذيرفتن فيض خدا .  دهد مي

قوم اسراييل در عهد .   رعايت كنندبراي نجات، سعي نمودند شريعت را
.  كردند كه متوجه فيض خدا بشوند عتيق بايستي حيوانات را قرباني مي

بعالوه بعداً مسيح موعود قوم اسراييل بر روي صليب قرباني شد و فيض 
  .خدا را بطور كامل آشكار نمود

با مرگ مسيح بر روي صليب جريمة گناهان قوم اسراييل و جريمة گناهان 
پولس رسول در فصل نهم رساله به روميان .  ام بشر پرداخت گرديدتم
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پس چه بگوييم؟  بايد ":  دربارة قوم اسراييل اينطور نوشت33-30آيات 
بگوييم كه ملتهاي غيريهود كه براي بدست آوردن نيكي مطلق كوشش 
نكردند از راه ايمان آن را بدست آوردند، حال آنكه قوم اسراييل كه 

ي شريعتي بودند تا بوسيلة آن نيك محسوب شوند آن را پيوسته جويا
چرا؟  بعلت اينكه كوششهاي ايشان از روي ايمان نبود بلكه در .  نيافتند

به اين ترتيب آنها از همان سنگي لغزش خوردند .  اثر اعمال خودشان بود
 پاكي از گناه و نيكي مطلق، به سبب "...كند كه كالم خدا به آن اشاره مي

شود ولي قوم اسراييل به  ا و از راه ايمان به انسان بخشيده ميفيض خد
اعمال خود متكي بوده است و به همين علت خود را از نجات كه هدية 

  .خداست محروم نموده است
  

  پايان شريعت
مسيح "خوانيم   مي4در رساله به روميان فصل دهم، آية     

 و به اين وسيله هدف و تمام كنندة شريعت است براي هر كه ايمان آورد
  ".در حضور خدا نيك شمرده شود

.  منظور پولس در اين آيه اين نيست كه مسيح شريعت را زير پا گذاشت
.  دانيم كه مسيح اينكار را نكرد بلكه او بطور كامل شريعت را انجام داد مي

آورد انجام داده  در واقع مسيح شريعت را در راه هر كه به او ايمان مي
ا پاكي و بيگناهي مطلق در اين جهان زندگي كرد و او مسيح ب.  است

البته فقط .  هدف و تمام كنندة شريعت براي نيك شمرده شدن انسان است
نيكي مطلق .  آورند شوند كه به مسيح ايمان مي كساني نيك شمرده مي

  .آورند شود كه به او ايمان مي مسيح به حساب تمام كساني گذاشته مي
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توان فهميد كه نجات انسان به   گفتيم به سادگي ميبا توجه به آنچه كه
چون نجات انسان .  اعمال او بستگي ندارد بلكه به فيض خدا بستگي دارد

تواند هدية  به فيض خدا بستگي دارد هركس در هر شرايطي كه باشد مي
  .نجات را از خدا دريافت كند

جات  انجام داده است از ن اش هيچكس بخاطر گناهاني كه در زندگي
سوادي از نجات  هيچكس بخاطر كم سوادي يا بي.  شود محروم نمي
هيچكس بخاطر نداشتن پول كافي از نجات محروم .  شود محروم نمي

شخص ثروتمند، شخص فقير، شخص تحصيل كرده، شخص .  شود نمي
تحصيل نكرده، دروغگو، دزد، زناكار، قاتل و هركسِ ديگري چنانچه 

د و به عيسي مسيح خداوند روي بياورد حاضر باشد به گناه پشت كن
اگر شما تاكنون به عيسي .  يابد شود و نجات مي بوسيلة خدا پذيرفته مي

كنيم بدون توجه به  ايد به شما توصيه مي مسيح خداوند ايمان نياورده
وضعيت گذشتة خود يا به شرايط فعليتان با توبه از گناه و ايمان به عيسي 

  .كنيدمسيح به سوي خدا بازگشت 
زيرا به سبب فيض "اش به مسيحيان افسس نوشت  پولس رسول در رساله

ايد و اين كار شما نيست بلكه  خداست كه شما از راه ايمان نجات يافته
اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي .  بخشش خداست

  ".وجود ندارد كه كسي بخود ببالد
و از راه ايمان به مسيح، فيض تك شما خوانندگان حقج اميدواريم كه تك 

  .آمين.  خدا را نصيب خود بسازيد و به جمع نجات يافتگان عالم بپيونديد
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  29بخش 

  
  نجات

  اعمال و فيض
  
  

در درس گذشته تعليم كتاب مقدس را دربارة موضوع     
بحث ما در پيرامون نجات، شامل مطالبي از قبيل .  نجات آغاز نموديم

در اين درس بحث خود را در اين .  ه خواهد بودتوبه، ايمان، فيض و غير
  .آيد ادامه خواهيم داد زمينه كه نجات چگونه بدست مي

  
  نجات فقط از طريق فيض خدا

در درس گذشته ذكر كرديم كه پولس رسول با الهام از     
وقتي .  القدس فيض خدا را پايه و اساس نجات معرفي كرده است روح
شي است كه انسان گناهكار و محكوم به گوييم فيض خدا، منظور بخش مي

اما خدا بخشش خود را بصورت .  موت اصالً استحقاق آن را ندارد
  .  دهد سازد و او را نجات مي بالعوض نصيب انسان مي

 9-8در فصل دوم رسالة پولس رسول به افسسيان فصل دوم، آيات 
 زيرا به سبب فيض"اران به مسيح نوشته شده است د ايمانخطاب به 

ايد و اين كار شما نيست بلكه  خداست كه شما از راه ايمان نجات يافته
اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ .  بخشش خداوند است

  ".دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد
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دهد نجات  بينيم كه پولس توضيح مي در فصل دهم رساله به روميان مي
نوشته شده .  شود  انسان داده ميتوسط ايمان به عيسي مسيح خداوند به

اگر با لبان خود اعتراف كني كه عيسي، خداوند است و در ...  ": است
قلب خود ايمان آوري كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات 

گردد و  آورد و نيك محسوب مي خواهي يافت زيرا انسان با قلب ايمان مي
كتاب مقدس .  يابد جات ميكند و ن با لبهاي خود به ايمانش اعتراف مي

رساله به  (".فرمايد هر كه به او ايمان آورد هرگز خجل نخواهد شد مي
  )11-9روميان فصل دهم، آيات 

  
  ضروريات ايمان

اين موضوع بسيار واضح است كه در مژدة نجات از طريق     
اول اعتراف به اينكه عيسي .  فيض خدا، دو نكتة مركزي وجود دارد

.  م ايمان به اينكه خدا او را پس از مرگ زنده ساختخداوند است و دو
البته نكات ديگري نيز هست كه شخص در مسير شناخت بيشتر حقيقت 

اما براي نجات، هركس بايد تصديق كند كه عيسي .  الزم است بياموزد
خداوند و هم ذات خدا است، او در جسم شد و در اين جهان زندگي 

 روي صليب مرد و پس از مرگ بوسيلة كرد، براي آمرزش گناهان بشر بر
با پذيرفتن قلبي اين واقعيتها، .  خدا زنده شد كه براي هميشه زنده بماند
آورد و به پادشاهي پسر خود  خدا انسان را از قلمرو ظلمت بيرون مي

  .كند منتقل مي
اران د ايمان خطاب به 14-12در رسالة پولس به كولسيان فصل اول، آيات 

پيوسته خداي پدر را شكر كنيد كه شما را " شده است به مسيح نوشته
اليق آن گردانيده است تا در سرنوشتي كه در عالم نوراني در انتظار 
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او ما را از چنگ نيرومند ظلمت .  داشته باشيد مقدسين است سهمي 
خدا بوسيلة او ما .  رهانيد و به پادشاهي پسر عزيزش منتقل ساخته است

  ".گناهانمان را آمرزيده استرا آزاد ساخته است و 
  

  نيك محسوب شدن جدا از شريعت
پولس رسول در فصل سوم رساله به روميان فرق ميان فيض     

هدف و مقصود شريعت اين است كه .  دهد و شريعت خدا را توضيح مي
يقيناً افرادي كه به مسيح ايمان .  انسان درك كند كه گناهكار است

ا در حضور خدا گناهكار و محكوم آورند در روز داوري خود ر نمي
براي اين افراد هيچ دليلي وجود نخواهد داشت كه بر .  خواهند يافت

شود انسان به  درست است كه شريعت باعث مي.  اساس آن تبرئه بشوند
گناهكار بودن و محكوميت خود پي ببرد اما خدا را شكر كه راهي براي 

در .   جدا از شريعت استنجات و رهايي ما فراهم شده است و اين راه،
 از فصل سوم رساله به روميان را مطالعه 31-21توانيد آيات  اين زمينه مي

كنيد چون در اين آيات توضيح داده شده است كه خدا انسان را بدون در 
-21در آيات .  كند دهد و نيك محسوب مي نظر گرفتن شريعت نجات مي

اما ": خوانيم  نين مي از فصل سوم رسالة پولس رسول به روميان چ24
اند به ظهور  اكنون نيكي مطلق خدا كه تورات و انبياء بر آن شهادت داده

خدا بدون در نظر گرفتن شريعت و فقط از راه ايمان به .  رسيده است
شمارد، زيرا هيچ تفاوتي نيست،  اران را نيك ميد ايمانعيسي مسيح همة 

ما با فيض خدا همه بوساطت اند و از جالل خدا محرومند ا همه گناه كرده
سازد، بطور رايگان، نيك محسوب  عيسي مسيح كه آنان را آزاد مي

راستي منظور پولس رسول در اين آيات چيست؟  منظور او .  "شوند مي
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اين است كه جدا از شريعت موجود در عهد عتيق، نيكي مطلق خدا به 
به اين ترتيب نه .  شود آورند بخشيده مي همة كساني كه به مسيح ايمان مي

تواند نيك محسوب بشود  با انجام احكام شريعت، بلكه با ايمان انسان مي
بايد توجه داشته باشيم كه شريعت و انبياء در عهد .  و به آسمان برود

در .  آيد اند كه نيكي مطلق از راه ايمان بدست مي عتيق، خود شهادت داده
شد در نظر  كه در خيمه انجام ميتوانيم آنچه را  اين زمينه بعنوان نمونه مي

  .بگيريم و يا فصل پنجاه و سوم كتاب اشعياء نبي را مطالعه كنيم
دهد كه نيكي مطلق  در واقع سراسر عهد عتيق بر اين واقعيت شهادت مي
 از 24-22آيات .  شود نه از راه اعمال بلكه از راه ايمان به انسان داده مي

ه نيكي مطلق خدا از راه ايمان به آموزند ك فصل سوم روميان به ما مي
عيسي مسيح بر طبق شريعت با پاكي و عدالت در .  آيد مسيح بدست مي

از آنجايي كه او بدون .  اين جهان زندگي كرد و سپس بر روي صليب مرد
او .  گناه زندگي كرد مرگ مزد گناه او نبود بلكه او بخاطر گناه آدميان مرد

ان را پرداخت تا كساني كه به او ايمان با مرگ خود جريمة گناه آدمي
) اند مثل اينكه مرتكب هيچ گناهي نشده(آورند نيك محسوب بشوند  مي

شود كه به عيسي و كاري كه او  پس هدية نيكي مطلق، به كساني داده مي
  .آورند در راه گناهانشان انجام داده است ايمان مي

قل از دو جنبه آنچه كه بوسيلة عيسي براي ما فراهم شده است حدا
نخست اينكه او جريمة تمام گناهان ما را پرداخته .  باشد برخوردار مي

است و تمام گناهان ما را برطرف نموده است، و دوم اينكه او نيكي و 
شد و  اگر گناه از حساب ما پاك مي.  عدالت براي ما مهيا كرده است
لي راهي توانستيم با دست خا شد نمي چيزي به حساب ما گذاشته نمي

آورند نه فقط گناه از  اما كساني كه به مسيح ايمان مي!  آسمان بشويم
شود بلكه نيكي مطلق مسيح به حسابشان گذاشته  حسابشان پاك مي
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به اين ترتيب .  توانند راهي آسمان بشوند شود و به اين خاطر مي مي
م و كني توسط ايمان آنچه را كه مسيح براي ما مهيا نموده است دريافت مي

بدون ايمان محال است ": فرمايد كالم خدا مي.  توانيم به آسمان برويم مي
  ).6رساله به عبرانيان فصل يازدهم، آية  (".كه انسان خدا را خوشنود سازد

زنيم جايي كه  بسيار خوب حاال سري به فصل يازدهم رساله به روميان مي
 خدا بر اثر كه پس همچنين در حال حاضر تعداد كمي "نوشته شده است 

اگر اين از فيض خداوند است .  فيض خود برگزيده است وجود دارند
ديگر بسته به اعمال انساني نيست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است 

  )6-5روميان فصل يازدهم، آيات  (".ديگر فيض معنايي نخواهد داشت
توانيد   ميكنيد كه با تكيه بر اعمال خود خوانندة حقجو، اگر شما تصور مي

به آسمان برسيد كافي است به قلب خودتان مراجعه كنيد و به نداي 
گويد كه اعمال شما  اين ندا به شما مي.  موجود در اعمال دلتان توجه كنيد

اما نااميد نشويد چون ما خبر خوشي .  تواند شما را به آسمان برساند نمي
شما را كامالً تغيير تواند مسير زندگي  اين خبر خوش مي.  برايتان داريم

تواند آرامش پايدار  اين خبر خوش مي.  بدهد و شما را راهي آسمان كند
خدا را در وجود شما ساكن بسازد، آرامشي كه فقط بر اثر رهايي از گناه 

اين خبر خوش اين است كه عيسي مسيح .  شود در دل انسان برقرار مي
شد انجام  يستي انجام ميخداوند آنچه را كه براي رسيدن شما به آسمان با

اگر .  داده است تا شما بتوانيد از راه ايمان به كار او راهي آسمان بشويد
پذير بود كه انسان از راه اعمال خودش به آسمان برسد هيچگاه  امكان

گذاشت و به اين جهان  مسيح جالل و شكوه آسمانيش را كنار نمي
صليب بميرد و به اين ترتيب اما او به اين جهان آمد تا بر روي .  آمد نمي

خدا را شكر براي كاري كه عيسي مسيح .  جريمة گناهان شما را بپردازد
  .در راه ما گناهكاران انجام داده است
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خوانيم كه خداوند و منجي   مي18 و 15در انجيل يوحنا فصل دهم، آيات 
من جان خود را ...  "ما عيسي مسيح دربارة لزوم مرگ خود چنين فرمود 

گيرد، من به  هيچكس جان مرا از من نمي.  سازم  راه گوسفندان فدا ميدر
اختيار دارم كه آن را فدا سازم و اختيار دارم .  كنم ميل خود آن را فدا مي
  شبان ".پدر اين دستور را به من داده است.  آورم كه آن را باز بدست

.  جات بيابيدنيكوي ما جان خود را در راه شما فدا كرده است تا بتوانيد ن
آيا بهتر نيست همين اآلن زندگي خود را به او بسپاريد و به منظور نجات 

  به او ايمان بياوريد؟
زيرا به سبب فيض خدا است كه "فرمايد  كالم خدا به نجات يافتگان مي
ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش  شما از راه ايمان نجات يافته

ا نيست، پس هيچ دليلي وجود ندارد اين نجات نتيجة اعمال شم.  خداست
  )9-8افسسيان فصل دوم، آيات  (".كه كسي به خود ببالد

پدر آسماني، با :  كنيم كه با ما دعا كرده بگوييد در اينجا از شما دعوت مي
تمام وجود از تو سپاسگزارم براي نجاتي كه توسط عيسي مسيح مهيا 

گي ندارد بلكه به فيض تو ممنوم كه اين نجات به اعمال من بست. اي نموده
  .بستگي دارد

من ايمان دارم كه عيسي مسيح خداوند است و او در راه گناهان من جان 
من همچنين ايمان دارم كه او بعد از مرگ زنده .  خود را فدا كرده است

نظير نجات در  پدر متشكرم براي هدية بي.  شده است و زنده است
  . بر او باد از حال تا به ابد، آمينجالل.  ام عيسي مسيح خداوند و منجي
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  نجات
  توبه

  
  

در درس امروز موضوع نجات را كه قبالً آغاز كرديم ادامه     
 كه نجات چگونه بدست سؤالطي دو درس گذشته پيرامون اين . دهيم مي
ديديم كه بر اساس كتاب مقدس .  آيد مطالبي به شما ارائه گرديد مي

نجات هدية .  شود   خوب به انسان داده نمينجات بخاطر انجام كارهاي
.  شود خداست و اين هدية رايگان به سبب فيض خدا به انسان داده مي

شود   مطرح ميسؤالآيد، اين   نظر به اينكه نجات توسط اعمال بدست نمي
  از آنجايي كه دو چيز يعني توبه و "سهم انسان در نجات چيست؟"كه 

نسان وجود داشته باشد كه بتواند نجات ايمان بايد در قلب و زندگي ا
  .كنيم بيابد بررسي خود را دربارة توبه و ايمان شروع مي

  
  دهد ايمان واقعي زندگي را تغيير مي

بعضي وقتها بطور مفصل دربارة اين مطلب كه شخصي براي     
شود اما در اين زمينه  نجات بايد به عيسي مسيح ايمان بياورد صحبت مي

شود كه زندگي شخص بعد از ايمان آوردن بايستي تغيير   چيزي گفته نمي
در رسالة يعقوب با تاكيد خاصي تعليم داده شده است كه اگر ايمان .  كند

در رسالة .  كسي باعث تغيير زندگي او نشود آن ايمان واقعي نيست
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اي برادران چه فايده " نوشته شده است 20-14يعقوب فصل دوم، آيات 
 من ايمان دارم ولي عمل او اين را ثابت نكند؟  آيا :دارد اگر كسي بگويد

تواند او را نجات بخشد؟  پس اگر برادري يا خواهري كه  ايمانش مي
برهنه و محتاج غذاي روزانة خود باشد پيش شما بيايد و يكي از شما به 

.  به سالمت برويد، آرزومندم كه خدا خوراك و لباس برساند: ايشان بگويد
شود؟  هيچ مگر آنكه احتياجات مادي آنها را  نها ميچه چيزي عايد آ

ممكن .  همينطور ايماني كه با عمل همراه نباشد مرده است.  برآوريد
تو ايمان داري و من اعمال نيكو، تو به من ثابت كن : است كسي بگويد

تواني بدون اعمال نيك ايمان داشته باشي و من ايمان خود را  چگونه مي
تو ايمان داري كه خدا واحد .  كنم  به تو ثابت ميبوسيلة اعمال خويش
اي مرد  .  لرزند شياطين هم ايمان دارند و از ترس مي!  است، بسيار خوب

  "ثمر است؟ داني كه ايمان بدون اعمال نيك بي  نادان آيا نمي
بايد توجه داشته باشيم كه يعقوب در اين آيات تعليم نداده است كه انسان 

دانيم كه نجات انسان به  مي.  يابد ال خوب نجات مياز طريق انجام اعم
بلكه يعقوب تعليم داده است كه ايمان واقعي .  اعمال او بستگي ندارد

اش عوض بشود و كارهاي نيكو انجام  شود كه شخص زندگي باعث مي
اند كه يعقوب و پولس دربارة موضوع  ها به غلط تصور كرده بعضي.  بدهد

بهرحال اگر كسي تعليم يعقوب !  ف عقيده داشتندمورد نظر ما با هم اختال
شود كه او و پولس با هم اختالف عقيده  را بخوبي درك كند متوجه مي

نداشتند بلكه هر دو معتقد بودند كه ايمان واقعي توليدكنندة كارهاي نيكو 
اش به مسيحيان شهر افسس  پولس در رساله.  در زندگي انسان است

سبب فيض خداست كه شما از راه ايمان نجات زيرا به ": اينطور نوشت
اين نجات نتيجة .  ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش خداست يافته

اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد، زيرا 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

ما ساختة دست او هستيم و خدا ما را در مسيح عيسي از نو آفريده است 
 او قبالً براي ما مقدر فرمود كه انجام دهيم، تا آن كارهاي نيكويي را كه

  )10-8افسسيان فصل دوم، آيات  (".بجا آوريم
پولس نيز .  بينيم كه نقطه نظر پولس با نقطه نظر يعقوب هماهنگ است مي  

ايمان و كارهاي نيكو را جزو خصوصيات زندگي مسيحيان معرفي كرده 
شوند   نجات انسان نمينكتة مهم اين است كه كارهاي نيكو باعث .  است

  .بلكه صرفاً نتيجة ايمان واقعي هستند
  

  توبه چيست؟
بعد از روشن شدن اين مطلب كه كارهاي نيكو باعث نجات     

ي كه الزم است به آن پاسخ بدهيم اين است كه توبه سؤالشوند،   انسان نمي
اي با ايمان و كارهاي نيكو دارد؟  يحياي تعميد دهنده  چيست و چه رابطه

به ..." 3بر اساس انجيل لوقا فصل سوم، آية .  كه پيشرو عيسي مسيح بود
كرد كه مردم توبه كنند و  رفت و اعالم مي تمام نواحي اطراف رود اردن مي

انبوه "خوانيم كه   و سپس مي".براي آمرزش گناهان خود تعميد بگيرند
  :ان گفتاو به ايش.  آمدند تا از دست يحيي تعميد بگيرند مردم بيرون مي

اي مارها، چه كسي شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آينده 
آوريد نشان دهيد و پيش  پس توبة خود را با ثمراتي كه ببار مي!  بگريزيد

خود نگوييد كه ما پدري مانند ابراهيم داريم، بدانيد كه خدا قادر است از 
فصل سوم، آيات انجيل لوقا  ("اين سنگها فرزنداني براي ابراهيم بيافريند

7-8.(  
توبة آنها بايد از طريق زندگيشان "بينيم يحيي به يهوديان ذكر نمود كه  مي  

شان  به عبارت ديگر زندگي آنها بايستي منعكس كنندة توبه.  نمايان بشود
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 بايد سؤال اين است كه توبه چيست؟  در پاسخ به اين سؤال  ".باشد
در واقع نوعي .  راي گناه نيستبگوييم كه توبه صرفاً احساس پشيماني ب

شود بلكه انسان را به   تأسف وجود دارد كه نه فقط منجر به توبه نمي
يهودايي كه به مسيح خيانت كرد نمونه چنين تأسفي .  كشاند هالكت مي

متي فصل بيست (وقتي او ديد كه عيسي محكوم شده پشيمان شد .  است
پشيماني .  ليل نيز هالك گرديداما توبه نكرد و به همين د) 3و هفتم، آية 

يهودا به توبه منجر نشد بلكه باعث گرديد كه او بر اثر تأسف خودكشي 
 نوشته شده 10كند در رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل هفتم، آية 

كه بر اساس ارادة خدا است باعث توبه و در نتيجه  زيرا غمي "است 
ال ندارد، اما غم دنيوي باعث گردد و هيچ پشيماني به دنب نجات شما مي

بينيم كه توبه با احساس پشيماني براي گناه تفاوت  مي  . "شود مرگ مي
توبه تغييري است در فكر شخصي در مورد گناه، بطوري كه .  زيادي دارد

پولس به مسيحيان .  اين تغيير فكر باعث تغيير عمل شخص بشود
سوي خدا بازگشت تسالونيكي نوشت كه آنها بتها را ترك كرده به 

دهد چون وقتي آنان  اين مطلب، مفهوم توبه را به خوبي نشان مي.  نمودند
وقتي ما به سوي خدا .  به سوي خدا بازگشت نمودند بتها را ترك كردند

كنيم، اين تعريف خوبي براي توبه  كنيم به گناه پشت مي بازگشت مي
به اين معني كه البته نه .  پس توبه روگردان شدن از گناه است.  است

شود بلكه به اين معني است كه نظر   شخص ديگر مرتكب هيچ گناهي نمي
اي  ايمان واقعي بايد همراه توبه.  شود شخص نسبت به گناه عوض مي

تواند نجات بيابد و راهي   واقعي باشد در غير اينصورت شخص نمي
يابد و   ميآورد نجات كند و ايمان مي كسي كه واقعاً توبه مي.  آسمان بشود

  .اعمال نيكوي چنين شخصي بيان كنندة نجات اوست
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  تشريح توبه با مثال
مردم از او "بعد از آنكه يحيي دربارة توبه موعظه كرد     

آن كسي كه دو پيراهن : پرسيدند، پس تكليف ما چيست؟  او پاسخ داد
يد دارد بايد يكي از آنها را به كسي كه ندارد بدهد و هر كه خوراك دارد با

اي  : باجگيران هم براي گرفتن تعميد آمدند و از او پرسيدند.  همچنين كند
.  بيش از آنچه مقرر شده مطالبه نكنيد: استاد، ما چه كنيم؟  به ايشان گفت

از كسي به زور پول : ما چه كنيم؟  به آنان گفت: سپاهيان هم پرسيدند
انجيل لوقا . ("نگيريد و تهمت ناروا نزنيد و به حقوق خود قانع باشيد

  ).14-10فصل سوم، آيات 
خواهد توبه كند، بايد نظرش دربارة گناه عوض  بينيم شخصي كه مي مي

يحيي در پاسخ به سؤال كساني كه .  بشود و در عمل به گناه پشت كند
خواستند تكليف خود را بدانند، به روشني بيان نمود كه بايد از  مي
او .  نوعان خود را رفع كنندخواهي دست بكشند و احتياجات هم خود

باجگيران يا ماموران ماليات را متوجه ساخت كه بايد از فريبكاري و 
.  ناراستي دست بكشند و با درستكاري و صداقت كار خود را انجام بدهند
او همچنين به سپاهيان ذكر نمود كه بايد از زورگويي و نيرنگ دست 

ن ترتيب واضح است كه توبه به اي.  بردارند و به حقوق خود قانع باشند
  .بايستي باعث تغيير عمل و روش زندگي شخص بشود

  
  توبة پيغام عهد جديد است

پس از يحياي تعميد دهنده پيغام توبه بوسيلة عيسي و     
موعظة پطرس در روز پنطيكاست به اين صورت .  شاگردان او موعظه شد

ه خدا اين عيسي  اي جميع قوم اسرائيل، يقين بدانيد ك پس"خاتمه يافت 
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اعمال رسوالن  ("را كه شما مصلوب كرديد، خداوند و مسيح كرده است
وقتي آنها اين را شنيدند دلهايشان "خوانيم  سپس مي).  36فصل دوم، آية 

اي برادران تكليف ما  دار شد و از پطرس و ساير رسوالن پرسيدند  جريحه
رداً فرد براي توبه كنيد و همة شما ف: چيست؟  پطرس به ايشان گفت

القدس  آمرزش گناهانتان به نام عيسي مسيح غسل تعميد بگيريد كه روح
-37اعمال رسوالن فصل دوم، آيات . ("يعني عطية خدا را خواهيد يافت

38.(  
سپس .  در روز پنطيكاست پطرس شنوندگان را تشويق كرد كه توبه كنند

ه پطرس بينيم ك  مي20-19در فصل سوم كتاب اعمال رسوالن آيات 
پس توبه كنيد و به سوي خدا بازگشت نماييد تا گناهان "اينچنين گفت 

  ."...شما محو گردد و زمان تجديد حيات از پيشگاه خداوند فرارسد
بينيم كه پولس خدمت خود را براي  در اعمال رسوالن فصل بيستم مي
او در ضمن صحبت به آنان چنين .  رهبران كليساي افسس توضيح داد

دانيد كه من براي خير و صالح شما از هيچ چيز مضايقه  ا ميشم"گفت 
هايتان  من پيام را به شما رساندم و شما را پيش مردم و در خانه.  نكردم

من به يهوديان و يونانيان اخطار كردم كه آنها بايد توبه كنند و .  تعليم دادم
مال اع ("به خدا روي آورند و به خداوند ما عيسي ايمان داشته باشند

  ).21-20رسوالن فصل بيستم، آيات 
امروز نيز پيغام .  كرد پولس، هم دربارة توبه و هم دربارة ايمان موعظه مي

بدون توبة واقعي نجات امكان پذير .  شود نجات شامل توبه و ايمان مي
اكنون در همه جا بشر را امر ... خدا ": بنابراين بر اساس كالم خدا.  نيست

  ).30اعمال رسوالن فصل هفدهم، آية . ("فرمايد به توبه مي
اگر شما خوانندة عزيز تا بحال از گناه توبه نكرده و به سوي خدا بازگشت 

در .  ايد اآلن بهترين فرصت براي بازگشت شما به سوي خداست ننموده
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.  نظر داشته باشيد كه شما بخاطر گناه زير غضب خداي قادر مطلق هستيد
 پشت كنيد و به خبر خوش نجات ايمان پس همين اآلن به گناه خود

يعني ايمان بياوريد كه عيسي مسيح خداوند بخاطر برطرف .  بياوريد
نمودن گناهان شما بر روي صليب خون ريخت و مرد و او با قدرت 

از طريق ايمان به خبر خوش .  خداي پدر پس از مرگ دوباره زنده شد
نظير نجات   نعمت بيآيد و از نجات بالفاصله از محكوميت بيرون مي

خدا را شكر، پس از گناه !  آيا اين خبر خوش نيست؟.  شويد مند مي بهره
.  خدا شما را بركت بدهد.  توبه كنيد و به اين خبر خوش ايمان بياوريد

  .آمين



 مقدستعاليم اساسي كتاب 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  31بخش 

  
  نجات
  ايمان

  
  

خوانندة گرامي، هدف از اين دروس اين است كه حقايق     
در درس گذشته .  ما تعليم داده بشوداصلي مسيحيت بطور منظم به ش

در اين درس .  موضوع توبه و نقش آن را در نجات مورد بحث قرار داديم
گفته شده .  كنيم موضوع ايمان را كه با توبه رابطة نزديكي دارد بررسي مي

اي است و دو روي مختلف اين سكه توبه و  است كه نجات همانند سكه
ب توبه و ايمان به يكديگر مربوط هستند و به اين ترتي.  ايمان نام دارند

  .شوند مجموعاً باعث نجات انسان مي
  

  نقش مهم ايمان در خوشنود ساختن خدا
توبه از گناه قدم اولي است كه انسان براي نجات بايستي     
قدم بعدي .  شود  اين قدم به خودي خود باعث نجات انسان نمي.  بردارد

شود كه انسان از  ح است باعث ميكه ايمان به خداوند ما عيسي مسي
پس در نجات انسان ايمان سهم .  مند بشود نظير نجات بهره نعمت بي

بدون "خوانيم   مي6در رساله به عبرانيان فصل يازدهم، آية .  مهمي را دارد
ايمان محال است كه انسان خدا را خوشنود سازد، زيرا هر كس به سوي 

كه او هست و به جويندگان خود پاداش آيد بايد ايمان داشته باشد  خدا مي
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تواند     شخص هر قدر هم كه تالش كند، بدون ايمان هرگز نمي".دهد مي
ايمان داشتن يا معتقد بودن كه غالباً در عهد جديد .  خدا را خوشنود كند

به عوض كلمة ايمان بكار برده شده است صرفاً به معني پذيرش فكري 
د به معني اعتماد قلبي است، بنابراين ايمان داشتن در عهد جدي.  نيست

شخص براي نجات بايد به عيسي مسيح و كاري كه او به موجب كالم 
  .خدا انجام داده است قلباً اعتماد كند

  
  ايمان ابراهيم

موضوع ايمان در همان اوايل كتاب مقدس به چشم     
و "خوانيم   در مورد ابراهيم مي6در پيدايش فصل پانزدهم، آية .  خورد مي

  ".به خداوند ايمان آورد و او اين را براي وي عدالت محسوب كرد
بينيم كه عدالت يا نيكي مطلق از راه ايمان به حساب ابراهيم گذاشته  مي
در عهد جديد از ابراهيم بعنوان كسي كه به خدا و كالم خدا ايمان .  شد

مثالً در فصل چهارم رسالة پولس رسول به .  داشت صحبت شده است
ابراهيم ايمان آورد و در آن هنگام كه هيچ اميدي نبود "خوانيم  ميان ميرو

همانطور كه كتاب خدا .  او اميدوار گشت و از اينرو پدر ملل بسيار شد
ابراهيم تقريباً صد .  فرزندان تو به اين اندازه كثير خواهند شد: فرمايد مي

بود و با توجه به ساله بود، اما توجه به وضع بدني خودش كه تقريباً مرده 
توانست صاحب فرزندي شود ايمانش را سست نساخت،   اينكه سارا نمي

گفت،  و نسبت به وعدة خدا شك نكرد بلكه در حاليكه خدا را حمد مي
نمود، زيرا اطمينان كامل داشت كه خدا قادر است  ايمانش او را تقويت مي

ت كه ايمان به اين دليل اس.  مطابق آنچه وعده فرموده است عمل كند
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روميان فصل چهارم، آيات  ("ابراهيم بعنوان نيكي مطلق محسوب شد
18-22.(  

آمد   بلي، ابراهيم حتي در شرايطي كه اوضاع و احوال مناسب به نظر نمي
هاي خدا را  اران بايد وعدهد ايمانما .  در اعتمادش به خدا استوار بود

خالف انتظارات ما بعنوان حقايق محض بپذيريم هر چند كه همه چيز بر
گناه اولية انسان كه باعث سقوط و جدايي او از خدا گرديد .  پيش بروند

.  اين بود كه او كالم خدا را زير پا گذاشت و برخالف ارادة خدا عمل كرد
خواهد نجات بيابد بايد به گناه خود پشت كند و به  حاال شخصي كه مي

  .خدا و كالم او ايمان بياورد
  

  ت خداايمان به شهاد
 12-9در رسالة اول يوحناي رسول فصل پنجم، آيات     
پذيريم با شهادت خدا كه قويتر  ما كه شهادت انسان را مي"خوانيم  مي

است چه خواهيم كرد؟  و اين شهادتي است كه او براي پسر خود داده 
هر كه به پسر خدا ايمان آورد اين شاهد را در دل خود دارد، اما .  است

خدا را قبول نكند و گواهي او را در مورد پسرش نپذيرد، هر كه شهادت 
شهادت اين است كه خدا به ما حيات .  خدا را دروغگو شمرده است

هر كه پسر را .  شود جاوداني داده است و اين حيات در پسر او يافت مي
  ".دارد حيات را دارد و هر كه پسر را ندارد صاحب حيات نيست

اما بايد توجه داشت كه .  نجات بايد ايمان بياورددانيم كه انسان براي  مي  
تواند   اگر موضوع ايمان خدا و پسر او عيسي مسيح نباشد انسان هرگز نمي

پس هر ايماني باعث رستگاري انسان و رسيدن او به آسمان .  نجات بيابد
موضوع ايمان بايد خداي حقيقي باشد كه از روي محبت پسر .  شود  نمي
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.   مسيح را داد تا انسان از طريق او بتواند نجات بيابديگانه خود عيسي
شخص براي نجات بايد ايمان بياورد كه عيسي مسيح از خدا بود و در 
جسم شد و براي برطرف نمودن گناهانش بر روي صليب خون ريخت و 

تنها بوسيلة چنين ايماني انسان .  مرد و دوباره زنده شد و زنده است
  .و به آسمان برسدتواند نجات بيابد  مي
  

  ايمان با تمام دل و جان
منظور .  شود ايمان واقعي شامل تمام دل و جان انسان مي    

اين است كه شخص بايد با فكر و احساسات و ارادة خود ايمان بياورد در 
بسياري از مردم دربارة انجيل عيسي .  تواند نجات بيابد  غير اينصورت نمي

ته الزم است كه انسان ابتدا از حقيقت آگاه مسيح آگاهي فكري دارند و الب
اما با خبر بودن از انجيل به خودي خود باعث نجات انسان .  بشود
اينكه يك نفر دربارة عيسي مسيح صرفاً آگاهي فكري دارد و .  شود  نمي

با خبر است كه او در راه گناه بشر مرده و دوباره زنده شده است براي 
راي نجات بايد عالوه بر فكر، با شخص ب.  نجات او كافي نيست

احساسات و ارادة خود به انجيل ايمان بياورد و اين ايماني با تمام دل و 
شخص بايد ابتدا آگاه بشود كه عيسي مسيح كيست و براي او .  جان است

سپس احساس كند كه به او و هدية نجات احتياج .  چه كار كرده است
  .د به مسيح اعتماد كنددارد و باالخره با اراده و تصميم خو

  
  ضروري بودن ايمان به عيسي مسيح

كساني كه از راه ايمان قلبي، عيسي مسيح خداوند را بعنوان     
كنند در واقع معتقدند كه او بخاطر  نجات دهندة خود دريافت مي
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اين .  گناهانشان مرده و پس از مرگ دوباره زنده شده است و زنده است
داي حقيقي قرار دارد و او دربارة پسر خود اشخاص در مركز ايمانشان خ
هر كه پسر را دارد حيات را دارد و هر كه "اينطور شهادت داده است كه 

  ).12اول يوحنا فصل پنجم، آية  ("پسر را ندارد صاحب حيات نيست
شود كه بر پسر  به اين ترتيب ايماني منجر به نجات و حيات انسان مي

ر خدا عيسي مسيح را در قلب و زندگي تا شخص پس.  خدا بنا شده باشد
.  مند بشود تواند از ثمرات نيكوي نجات بهره  خود نداشته باشد نمي

بنابراين ايمان به عيسي مسيح براي نجات انسان كامالً ضروري است و 
كنند كه از  اي فكر مي عده.  جدا از او نجاتي براي انسان وجود ندارد

هر "اما واقعيت اين است كه !  ن برسندتوانند به آسما طريق اعمالشان مي
پس انساني كه عيسي مسيح را .  "كه پسر را ندارد صاحب حيات نيست

چطور .  اش نداشته باشد، محال است كه به آسمان برسد در قلب و زندگي
توان عيسي مسيح را در قلب و زندگي دريافت كرد؟  كالم خدا اينطور  مي
قبول كردند و ) يعني عيسي مسيح را(را به همة كساني كه او «: فرمايد مي

انجيل يوحنا  ("به او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوند
  ).12فصل اول، آية 

توان عيسي مسيح را دريافت كرد و صاحب زندگي  پس از راه ايمان مي
اگر شما مايليد عيسي مسيح خداوند را دريافت كنيد به او .  جاويد شد

.   كه حاضريد از گناه دست بكشيد و زندگي خود را به او بسپاريدبگوييد
از او درخواست كنيد كه قلب شما را با خون خود شستشو بدهد و به 

چنانچه صادقانه درخواست كنيد يقيناً .  قلب و زندگي شما وارد بشود
  .كنيد دريافت مي

اشد كه پسر ايمان ما بايد خدا ب: توانيم بگوييم در اينجا بطور خالصه مي
وقتي يك نفر حقايقي را كه كتاب .  خود عيسي مسيح را در راه ما داد
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كند الزم است به گناه پشت كند  مقدس دربارة نجات گفته است قبول مي
و به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناه بشر مرد ) يعني از گناه توبه كند(

براي ).  ان بياورديعني به عيسي مسيح ايم(و دوباره زنده شد روي بياورد 
شود هم خدا را  روي آوردن به عيسي بايد به گناه پشت كرد چون نمي

  !داشت و هم گناه را
كه ما مايليم به گناه پشت ": اي دوستان جوياي حقيقت بگويند شايد عده

ايم  كنيم و به عيسي مسيح خداوند روي بياوريم اما فعالً دست نگهداشته
اي  توانيم زندگي پاك و خداپسندانه ه ميچون مطمئن نيستيم كه در آيند

  دوست حقجو لطفاً توجه داشته باشيد كه وقتي شما به "!داشته باشيم
شود  عيسي مسيح خداوند روي بياوريد روح خدا در درون شما ساكن مي

هيچ .  كند كه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كنيد و او شما را كمك مي
اي  تواند زندگي پاك و خداپسندانه  القدس نمي انساني بدون كمك روح

شود كه از گناهان  القدس انسان قادر مي داشته باشد اما با ياري روح
پس .  مختلف دوري كند و با پاكي و قدوسيت در اين جهان بسر ببرد

 ندارد كه نگران عدم توانايي خود براي داشتن يك زندگي پاك و  مي  لزو
سيح خداوند ايمان بياوريد و اجازه شما به عيسي م.  خداپسندانه باشيد
آنوقت .  القدس زندگي آيندة شما را بطور كامل كنترل كند بدهيد كه روح

تواند در زندگي  القدس مي آيد روح  خواهيد ديد كه آنچه از شما برنمي
خوانيم   مي4در رسالة اول يوحنا فصل پنجم، آية .  شما به انجام برساند

اند و ما اين پيروزي را بوسيلة  هان غلبه يافتههمة فرزندان خدا بر اين ج"
  ".ايم ايمان بدست آورده

حاال شما دوست حقجو بهتر است فرصت را غنيمت بشمريد و در 
به .  كنيد به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد حاليكه به گناه پشت مي
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.  شويد يابيد و صاحب حيات جاويد مي اين ترتيب از راه ايمان نجات مي
  .آمين
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  32بخش 

  
  نجات

  نيك شمرده شدن
  

در چند درس قبل بحث خود را دربارة موضوع نجات     
آيد، توضيحاتي  شروع كرديم و در اين زمينه كه نجات چگونه بدست مي

گفتيم كه نجات نه بخاطر اعمال انسان، بلكه به سبب فيض خدا .  داده شد
ت تشريح شود ضمناً نقش توبه و ايمان را در نجا به شخص داده مي

در اين درس در مورد نيك شمرده شدن كه يكي از نتايج نجات .  كرديم
  .گردد است مطالبي به شما ارائه مي

  
  معني نيك شمرده شدن

در رسالة پولس رسول به روميان معني نيك شمرده شدن     
اي است  نيك شمرده شدن در واقع اعالميه.  براي ما بيان گرديده است
دهد شخصي كه به مسيح ايمان آورده  ه نشان ميقانوني از جانب خدا ك

البته نه به اين معني كه شخص مرتكب .  است نيك شمرده شده است
هيچ گناهي نشده است، بلكه به اين معني كه بموجب شريعت جريمة گناه 

دانيم كه  مي.  شخص پرداخت شده و او از نظر خدا عادل و نيك است
خدا جريمة .  نشين گناهكار استجريمة گناه، مرگ گناهكار يا مرگ جا

خدا به آدم .  گناه انسان را قبل از آنكه آدم مرتكب گناه بشود تعيين نمود
اما از درخت شناسايي نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي ": چنين فرمود
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پيدايش فصل  (".خواهي مرد) يعني در واقع(كه از آن خوردي هر آينه 
  ).17دوم، آية 

م و حوا بر اثر گناه مردند و اين با فرمايش خدا مطابقت دانيم كه آد مي  
البته آنها ابتدا از لحاظ روحاني مردند و بعد به مرگ جسماني نيز .  داشت

  .دچار شدند
  

  نيك شمرده شدن بوسيلة خون قرباني
 خدا بطور روشن 11بعدها در الويان فصل هفدهم، آية     

جان جسد در خون ": رموداو ف.  اهميت خون قرباني را ذكر نموده است
ام تا براي جانهاي شما كفاره كند  است و من آن را بر مذبح به شما داده
  ."كند زيرا خون است كه براي جان كفاره مي

چون مرگ جريمة گناه است و مرگ بر اثر ريخته شدن خون حاصل 
براي حفظ عدالت اخالقي .  شود خدا خون را بعنوان كفاره تعيين نمود مي

اي كه توسط شريعت مقرر شده بود بايستي  ن، جريمة منصفانهدر جها
بدون ريختن خون، ..."خوانيم كه  در عهد جديد مي.  شد پرداخت مي

).  22رساله به عبرانيان فصل نهم، آية  ("آمرزش گناهان وجود ندارد
اران به مسيح صرفاً بخاطر اينكه جانشين قانوني ما د ايمانبنابراين ما 

يمة منصفانة گناهان ما را پرداخته است، نيك شمرده عيسي مسيح جر
يعني خون عيسي (با ريختن خون او ..."كه : فرمايد كالم خدا مي.  ايم شده
  ).9رساله به روميان فصل پنجم، آية ...) (كامالً نيك شمرده شديم) مسيح

گناهكاري كه به عيسي مسيح خداوند ايمان آورده است بوسيلة خون 
از جريمة گناهان خود آزاد شده است و از نظر خدا عادل ريخته شدة او، 
كساني كه به عيسي مسيح ايمان دارند بخاطر كاري كه او .  و نيك است
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اند و از محكوميت و  انجام داده است از تمام گناهانشان آمرزيده شده
قاضي عادل يعني خدا .  اند مجازات كه جزو عواقب گناه است رهايي يافته

ح را بعنوان جريمة منصفانة گناه پذيرفته است و ما كه به مرگ عيسي مسي
  .ايم او ايمان داريم عادل و نيك شمرده شده

  
  اصول نيك شمرده شدن

با توجه به معني نيك شمرده شدن و توضيحاتي كه ارائه     
  :شود توان نتيجه گرفت كه نيك شمرده شدن شامل سه مطلب مي داديم مي

   آمرزش گناهان-1  
   قانوني تبرئة-2  
   مجدداً مورد لطف خدا قرار گرفتن-3  

بينيم كه پولس رسول   مي39-38در اعمال رسوالن فصل سيزدهم، آيات 
اي برادران، شما بايد "در كنيسة انطاكية پيسيديه اينطور موعظه نمود 

.  بدانيد كه مژدة آمرزش گناهان بوسيلة عيسي، به شما اعالم شده است
س به او ايمان آورد از تمام گناهاني كه شريعت شما بايد بدانيد كه هر ك

  ".موسي نتوانست او را آزاد نمايد آزاد خواهد شد
پولس بطور واضح بيان نمود كه از راه ايمان به عيسي، شخص از تمام 

شود، يقيناً شريعت  شود و كامالً نيك شمرده مي گناهان خود آمرزيده مي
بنابراين ما كه به مسيح .  هدتوانست چنين كاري را انجام بد  موسي نمي
ايم و هم از لحاظ  ايم هم از تمام گناهانمان آمرزيده شده ايمان آورده

  .ايم فاصله قانوني تبرئه گشته
ايم مجدداً  چون جريمة گناهان ما پرداخت شده است و ما آمرزيده شده

به اين ترتيب خدا به چشم .  ايم مورد لطف و مرحمت خدا قرار گرفته
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پولس .  كند و ما براي هميشه سعادتمند خواهيم بود  ما نگاه ميديگري به
خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح را ": اران شهر افسس نوشتد ايمانبه 

سپاس گوييم، زيرا او ما را در اتحاد با مسيح از همة بركات روحاني در 
  ).3افسسيان فصل اول، آية  (".مند ساخته است قلمرو آسماني بهره

  
  رده شدن از راه ايماننيك شم
ايم كه  ما در درسهاي خود بارها اين واقعيت را ذكر كرده    

  .تواند نجات بيابد  كسي با اعمال خود نمي
هيچ انساني در نظر خدا با انجام احكام ..."خوانيم  در رساله به روميان مي

كار شريعت اين است كه انسان گناه را .  شود  شريعت نيك شمرده نمي
 از همين فصل نوشته 28و در آية ) 20روميان فصل سوم، آية  (".بشناسد

دانيم كه بوسيلة ايمان بدون اجراي شريعت  ما به يقين مي...  "شده است 
 چون عيسي از طريق قرباني شدن ".توانيم كامالً نيك محسوب شويم مي

جريمة منصفانة گناهان ما را پرداخته ايمان به خون ريخته شدة او باعث 
پس خدا بر اساس دليلي .  ه است كه ما كامالً نيك شمرده بشويمگرديد

بايد در !  عدالتي در كار نبوده است موجه گناهان ما را آمرزيده و ابداً بي
نظر داشته باشيم كه عدالت نيز مثل محبت و رحمت جزو صفات خدا 

اي را كه توسط شريعت تعيين  عيسي از طريق مرگ خود جريمه.  است
آورند،  داخت نمود تا خدا بتواند گناهكاراني را كه ايمان ميشده بود پر

در رساله به روميان .  اي وارد بشود بيامرزد بدون اينكه به عدالت او لطمه
بخاطر گناهان ما تسليم "خوانيم كه عيسي مسيح   مي25فصل چهارم آية 

 ".مرگ گرديد و زنده شد تا ما در پيشگاه خدا كامالً نيك محسوب شويم
بنابراين چون از "خوانيم   مي1س در فصل پنجم رساله به روميان، آية سپ
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ايم از صلح با خدا كه بوسيلة  راه ايمان در حضور خدا نيك شمرده شده
 از 9 و در آية ".مند هستيم خداوند ما عيسي مسيح برقرار گرديد بهره

 ما كه با ريختن خون او كامالً"خوانيم  فصل پنجم رساله به روميان مي
نيك شمرده شديم چقدر بيشتر بوسيلة خود او از غضب خدا خواهيم 

  ".رست
  

  نيك شمرده شدن توسط عيسي
نيك شمرده شدن همانند ساير نتايج نجات بخاطر مرگ،     

در .  شود ار عطا ميد ايماندفن، زنده شدن دوباره و جالل يافتن عيسي به 
 كه نيك شمرده شدن بينيم  كه بدان اشاره شد مي9روميان فصل پنجم، آية 

و در .  ما بخاطر خون ريخته شدة عيسي و نتيجتاً مرگ عيسي است
بينيم كه نيك شمرده شدن   كه خوانده شد مي25روميان فصل چهارم، آية 

به اين ترتيب واقعة .  ما بخاطر مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي است
ده شدن تاريخي مرگ و رستاخيز خداوند ما عيسي پايه و اساس نيك شمر

  .و ساير نتايج نجات ما است
كند كه نيك شمرده شدن  ار به مسيح اين مطلب را درك ميد ايمانوقتي 
اي قانوني از جانب خداوند است و بر اساس اين اعالميه، او براي  اعالميه

هميشه از محكوميت و مجازات گناهان خود رهايي يافته است، او ديگر 
در عيسي مسيح نجات ما .  اهد بودنگران محفوظ ماندن نجات خود نخو

يقين بدانيد هر كه سخنان مرا بشنود "خود او فرمود .  كامالً محفوظ است
و به فرستندة من ايمان آورد حيات جاوداني دارد و هرگز محكوم نخواهد 

انجيل يوحنا فصل  ("شد بلكه از مرگ گذشته و به حيات رسيده است
شنوند و من آنها را  مرا ميگوسفندان من صداي ").  24پنجم، آية 
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بخشم  من به آنها حيات جاودان مي.  آيند شناسم و آنها به دنبال من مي مي
تواند آنها را از دست من   و آنها هرگز هالك نخواهند شد و هيچكس نمي

  ).28-27انجيل يوحنا فصل دهم، آيات  (".بگيرد
 وحشت دارند آورند از داوري آينده  كساني كه به عيسي مسيح ايمان نمي

خدا .  ايمانان متفاوت است اران به مسيح كامالً با بيد ايماناما وضعيت ما 
اما همانطور .  ايمانان را داوري خواهد كرد و آنان محكوم خواهند شد بي

البته ما .  اران به او، هرگز محكوم نخواهيم شدد ايمانكه عيسي فرمود ما 
واهيم شد اما اين داوري صرفاً به اران به مسيح بوسيلة او داروي خد ايمان

در اين داوري .  منظور دريافت پاداش يا عدم دريافت پاداش خواهد بود
اران مطيع بر اساس اعمال خوبي كه در زندگي مسيحي خود انجام د ايمان
اري در اين د ايماناما هيچ .  اند از مسيح پاداشهايي خواهند يافت داده

كوم و درياچة آتش را از مسيح نخواهد داوري كلماتي از قبيل مجرم، مح
ايم و از محكوميت و مجازات رهايي  چرا؟  چون ما قبالً تبرئه شده.  شنيد
وقتي عيسي مسيح بر روي صليب خون ريخت و مرد نعمت .  ايم يافته

براي آدميان ) 19 و 18 و 16روميان فصل پنجم، آيات (نيك شمرده شدن 
ايم در همان  كه به مسيح ايمان آوردهمن و شما .  گناهكار فراهم گرديد

اي كه از راه ايمان او را دريافت كرديم نيك شمرده شديم و هرگز  لحظه
  .هالك نخواهيم شد

  
  :خوانندة حقجو

ايد شما  اگر تاكنون به عيسي مسيح خداوند ايمان نياورده    
آيا .  ايد به خدا جواب بدهيد بايد در آينده براي گناهاني كه مرتكب شده

هتر نيست همين اآلن به كسي كه جريمة گناهان شما را پرداخته است ب
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ايمان بياوريد؟  وقتي از راه ايمان عيسي را در قلب و زندگي خود 
كند و نيك شمرده  كنيد دادگاه آسماني شما را تبرئه مي دريافت مي

به اين ترتيب حيات جاوداني خواهيد داشت و هرگز محكوم .  شويد مي
يعني ( خدا از طريق عيسي مسيح نجات را براي جهانيان . نخواهيد شد

از  مي   فراهم نموده است تا هر بني آد) ها، نژادها و زبانها تمام ملتها، قبيله
ثروتمند و فقير، برده و .  راه ايمان بتواند نجات بيابد و نيك شمرده شود

 او توانند از طريق ايمان به مسيح و كاري كه آزاد، مرد و زن همگي مي
آيا اين عالي نيست؟  .  انجام داده است نجات بيابند و نيك شمرده بشوند

بايد توجه داشته باشيد كه اگر راه ديگري براي نجات وجود داشت 
اما .  مند بشوند توانستند از نعمت نجات بهره  اي به داليل گوناگون نمي عده

سان را خداي مهربان فقط بر اساس كاري كه عيسي انجام داده است ان
تواند با ايمان به  كسي در هر جا مي دهد و به همين دليل هر نجات مي

همين اآلن در قلب خود به .  مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي نجات بيابد
عيسي مسيح خداوند كه در راه گناهان شما قرباني شد و پس از مرگ 

  . كنيدزنده گشت و زنده است ايمان بياوريد و از اين به بعد او را پيروي
  .آمين.  خداوند و منجي زنده و مقتدر ما عيسي مسيح شما را بركت بدهد
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  33بخش 

  
  نجات
  تولد تازه

  
  

در درس قبل، موضوع نيك شمرده شدن را كه يكي از     
در اين درس يكي ديگر .  مزاياي نجات ما مسيحيان است بررسي كرديم

.  وانده شده است خ"تولد تازه"كنيم كه  از مزاياي نجات را مطالعه مي
  .ببينيم تولد تازه چيست

  
  مفهوم تولد تازه

در اينجا بايستي ذكر كنيم كه تولد تازه به معني تولد دوباره     
وقتي انسان از رحم .  است اما نه از لحاظ جسماني بلكه از لحاظ روحاني

.  شود اين در واقع تولد جسماني يا تولد اول اوست مادر خود متولد مي
القدس دوباره متولد بشود و اين تولد دوم  تواند بوسيلة روح  مياما انسان

القدس تولد  انساني كه از طريق روح.  در واقع تولدي روحاني است
ببينيم كالم خدا .  شود مند مي يابد از حيات تازة روحاني بهره دوباره مي

در رسالة پولس رسول به تيطس فصل .  فرمايد دربارة تولد تازه چه مي
اما "اران به مسيح نوشته شده است د ايمان خطاب به 5-4 آيات سوم،

هنگامي كه مهر و محبت نجات دهندة ما خدا آشكار شد، او ما را نجات 
داد، اما اين نجات بخاطر اعمال نيكويي كه ما كرديم نبود، بلكه به سبب 
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القدس به ما تولد  رحمت او و از راه شستشويي بود كه بوسيلة آن، روح
  ".و حيات تازه بخشيدتازه 

به اين ترتيب بر اساس كالم خدا نه اعمال ما بلكه رحمت خدا باعث شد 
  .القدس به ما تولد تازه و حيات تازه ببخشد كه نجات بيابيم و روح

  
  ضروري بودن تولد تازه

چرا تولد تازه براي انسان ضروري است؟  يكي از داليل     
 نژادي تازهان احتياج دارد به  اين است كه انس ضروري بودن تولد تازه

وقتي آدم كه سركردة بشريت بود گناه كرد، گناه به نژاد .  منتقل بشود
آيد چون از  از آن به بعد هر انساني كه به دنيا مي.  انساني سرايت نمود

آلود است و در محكوميت بسر  نژاد آدم است داراي ذات يا طبيعتي گناه
آلود و   كه انسان احتياج دارد از نژاد گناهبينيم به اين ترتيب مي.  برد مي

دانيم كه گناه  مي.  سقوط كردة آدم خارج بشود و وارد نژادي تازه بشود
محكوميت را براي انسان به همراه آورده است، اما بايد در نظر داشته 

آيد و با ميل و ارادة خود   باشيم كه انسان با ميل و ارادة خود به دنيا نمي
اي براي اين  خوشبختانه خداي مهربان چاره!  شود  م نميوارد نژاد آد

مشكل انسان فراهم نموده است تا انسان محكوم بتواند از نژاد آدم خارج 
بر اساس كالم خدا عيسي مسيح .  بشود و به نژادي تازه منتقل بشود

كساني كه از .  خداوند بخاطر گناه بشر مرد و بعد از مرگ دوباره زنده شد
كنند از   عيسي مسيح زنده را در قلب و زندگي خود دريافت ميراه ايمان

شوند و به نژادي تازه منتقل  آلود آدم خارج مي نژاد سقوط كرده و گناه
: فرمايد كالم خدا مي.  اش عيسي مسيح خداوند است شوند كه سركرده مي
ميرند، تمام كساني  همانطور كه همة آدميان بخاطر همبستگي با آدم مي"
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رسالة اول پولس به قرنتيان  (". مسيح متحد هستند زنده خواهند شدكه با
آورند و تولد تازه  اشخاصي كه به مسيح ايمان مي) 22فصل پانزدهم، آية 

.  اش عيسي مسيح زنده است شوند كه سركرده يابند به نژادي منتقل مي مي
  .بنابراين هر انساني به تولد تازه احتياج دارد

ورد ضروري بودن تولد تازه وجود دارد اين است كه دليل ديگري كه در م
دانيم كه انسان بخاطر گناه جدا از  مي.   نياز داردبه حيات روحانيانسان 

برد، و فقط توسط مسيح كه سرچشمة  خدا و در مرگ روحاني بسر مي
در رسالة پولس به .  مند بشود تواند از حيات روحاني بهره حيات است مي

بينيم كه انسان در اثر اتحاد با   مي5 و 4 و 1آيات افسسيان فصل دوم، 
  .شود مسيح از مرگ روحاني به حيات روحاني منتقل مي

به علت ...  در گذشته، شما": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانكالم خدا به 
اما خدا آنقدر در رحمت و بخشايش ...  خطايا و گناهان خود مرده بوديد 
به ما كريم است كه گرچه بعلت خطاهاي ثروتمند و در محبتش نسبت 

از راه فيض خداست كه شما (خود مرده بوديم ما را با مسيح زنده گردانيد 
  )ايد نجات يافته

پس تفاوت ميان متحد بودن و متحد نبودن با عيسي مسيح، تفاوت ميان 
كنيد، عيسي  اگر شما كه اين دروس را مطالعه مي.  موت و حيات است
 قلب و زندگي خود نداريد بدانيد كه شما به حيات مسيح زنده را در

تواند اين هدية عالي را به  روحاني احتياج داريد و فقط عيسي خداوند مي
  .شما عطا كند

توان ذكر كرد  يكي ديگر از داليلي كه در مورد ضروري بودن تولد تازه مي
 نامش در دفتر حيات اين است كه انسان براي رسيدن به آسمان بايد

چه كساني نامشان در دفتر حيات نوشته شده است؟  .  ته شده باشدنوش
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در مكاشفة يوحناي .  اند كساني كه بر اثر ايمان به مسيح تولد تازه يافته
بينيم كه در آينده تمام كساني كه نامشان در   مي15رسول فصل بيستم، آية 

  .دفتر حيات نوشته نشده است به درياچة آتش افكنده خواهند شد
االخره دليل ديگري كه در مورد ضروري بودن تولد تازه وجود دارد و ب

در .  پادشاهي خدا را ببيندتواند   اين است كه بدون اين تولد انسان نمي
بينيم كه عيسي بطور واضح اين واقعيت را  فصل سوم انجيل يوحنا مي

نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم .  براي يك يهودي حقجو بيان نمود
يقين ": بود شبانگاه نزد عيسي آمد و خداوند ما عيسي به او فرموديهود 

يوحنا  (".تواند پادشاهي خدا را ببيند  بدان تا شخص از نو تولد نيابد نمي
  ).3فصل سوم، آية 

وقتي نيقوديموس اين مطلب را شنيد تصور كرد كه عيسي دربارة تولد 
: فاصله چنين گفتنيقوديموس بال!  گويد دوبارة جسماني با او سخن مي

تواند  اي از نو متولد شود؟  آيا مي چطور ممكن است شخص سالخورده"
يوحنا فصل سوم، آية  ("باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد يابد؟

4(  
تواند   يقين بدان كه هيچكس نمي": عيسي به نيقوديموس اينطور پاسخ داد

يوحنا  (".روح تولد يابدبه پادشاهي خدا وارد شود مگر آنكه از آب و 
  )5فصل سوم، آية 

 5اند كه كلمة آب در آية  هر چند بعضي از مفسرين كالم خدا اظهار نموده
توان گفت كه   مي6به تعميد بوسيلة آب اشاره دارد اما با توجه به آية 

 از فصل 6در آية .   به تولد جسماني انسان اشاره دارد5كلمة آب در آية 
آنچه از جسم تولد بيابد ": بينيم كه عيسي فرمود يسوم انجيل يوحنا م

  ".جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است
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رسد كه آب به تولد  دهيم بنظر مي  را در كنار هم قرار مي6-5وقتي آيات 
اي  بچه.  شود ولي روح به تولد روحاني انسان جسماني انسان مربوط مي

را احاطه كرده است و سپس از كه در رحم مادر خود قرار دارد آب او 
اما تولد .  اين تولد جسماني انسان است.  شود رحم مادر متولد مي

شود كه شخص از راه ايمان مسيح را  روحاني انسان موقعي حاصل مي
تواند پادشاهي خدا را ببيند چون  چنين شخصي مي.  كند دريافت مي

  .بوسيلة روح خدا تولد دوباره يافته است
  

  )كالم خدا و روح خدا( تازه عوامل تولد
در رسالة اول پطرس رسول دربارة تولد تازه يا تولد دوباره     

تولد دوبارة شما بوسيلة تخم فاني نبود بلكه ": اينطور نوشته شده است
اول پطرس  (".بوسيلة تخم غيرفاني، يعني كالم خداي زنده و جاويدان

  )23فصل اول، آية 
روح خدا از اين .  ر تولد تازه استكالم خدا كه حقيقت محض است بذ

به اين .  كند ايجاد مي كند و در شخص حيات تازه  بذر غيرفاني استفاده مي
  .باشند ترتيب كالم خدا و روح خدا عوامل تولد تازه مي

برد و چنانچه  القدس كالم خدا را در فكر و قلب شخص بكار مي روح
پس .  بخشد زه ميالقدس به او تولد تا شخص حقيقت را بپذيرد روح

تواند تولد تازه بيابد مگر اينكه از مژدة   توان گفت كه شخص نمي مي
از طرفي هم شخص .   ايمان بياورد نجات باخبر بشود و قلباً به اين مژده

تواند به مژدة نجات ايمان بياورد مگر اينكه روح خدا در زندگي او  نمي
يابد  ازه و حيات تازه ميالقدس تولد ت وقتي يك نفر توسط روح.  كار كند

  .اين حيات غيرفاني است چون كالم خدا بذري است غيرفاني
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  عالئم باطني شخص تولد تازه يافته
در اينجا بعضي از عالئم باطني شخص تولد تازه يافته را     

كنند كه تولد تازه يافته  اين عالئم شخص را با خبر مي.  كنيم بيان مي
از عالئم باطني شخصي است كه تولد تازه آگاهي تازه از خدا يكي .  است

اي از خدا و پسر او دارد چون  چنين شخصي آگاهي تازه.  يافته است
: فرمايد كالم خدا به مسيحيان واقعي مي.  القدس به او عطا شده است روح
القدس را به ما بخشيده است تا ما مطمئن باشيم كه او در ما  او روح...  "

  )24اول يوحناي رسول فصل سوم، آية رسالة  (".كند زندگي مي
  

 يكي ديگر از عالئم باطني شخصي است محبت تازه به خدا و قوم خدا
بر اساس رسالة پولس رسول به روميان فصل .  كه تولد تازه يافته است

القدس كه به ما عطا شد قلبهاي  محبت خدا بوسيلة روح...  " 5پنجم، آية 
ه از خدا است و دلهاي ما را فراگرفته  اين محبت ك".ما را فرا گرفته است

همچنين شخصي كه .  دارد كه قوم خدا را دوست بداريم است ما را وامي
تولد تازه يافته است چون به خدا محبت دارد مايل است احكام خدا را 

براي چنين شخصي انگيزة اطاعت از خدا ترس نيست بلكه .  اطاعت كند
  .محبتي است كه او به خدا دارد

 اينطور نوشته شده 6-3سالة اول يوحناي رسول فصل دوم، آيات در ر
توانيم مطمئن باشيم  كنيم مي فقط وقتي ما از احكام خدا اطاعت مي"است 

شناسد، ولي طبق  شناسيم و اگر كسي بگويد كه او را مي كه او را مي
.  كند دروغگو است و در او حقيقت وجود ندارد  دستورات او عمل نمي

كند محبت خدا در او بطور  سي مطابق كالم خدا زندگي مياما وقتي ك
توانيم مطمئن باشيم كه در خدا  از اين راه مي.  واقعي به كمال رسيده است



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

كند، زندگي او بايد  كنيم، هر كه بگويد كه در خدا زندگي مي زندگي مي
  ".درست مانند زندگي عيسي مسيح باشد

م كه منظور يوحناي رسول در در اينجا الزم است اين نكته را ذكر كني
ار به مسيح هيچگاه خطا د ايمانآياتي كه خوانده شد اين نيست كه 

ار به د ايمانبينيم كه   مي1در رسالة اول يوحنا فصل دوم، آية !  كند  نمي
  .مسيح ممكن است مرتكب گناه بشود
و شناسد  ار به مسيح خدا را ميد ايماناما بايد در نظر داشته باشيم كه چون 

.  كند، مايل است از گناه دوري كند و مطيع خدا باشد در خدا زندگي مي
ار به مسيح مرتكب گناهي بشود الزم است با قلب د ايمانالبته چنانچه 

اي به مشاركت او با  كار گناهش را به خدا اعتراف كند تا اينكه لطمه توبه
  .خدا وارد نشود

بودن تولد تازه، عوامل در اين درس تاكنون مفهوم تولد تازه، ضروري 
حاال .  ايم تولد تازه و عالئم باطني شخص تولد تازه يافته را بررسي كرده

خواهيم شما خوانندة حقجو را تشويق كنيم كه شخصاً تولد تازه را  مي
توانيد تولد تازه را  دانيد در همان جايي كه هستيد مي آيا مي.  تجربه كنيد

هر جا كه باشيد حضور دارد و او القدس در  بيابيد؟  بلي، چون روح
همين اآلن به گناه پشت كنيد و .  تواند به شما تولد تازه ببخشد مي

در نظر داشته باشيد كه .  صادقانه به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد
مسيح در راه گناهان شما خون ريخته و مرده است، همچنين او بعد از 

اي كه قلباً به مسيح  مان لحظهدر ه.  مرگ دوباره زنده شده و زنده است
پس فرصت را .  بخشد القدس به شما تولد تازه مي روي بياوريد روح

خدا شما .  غنيمت بشمريد و از راه ايمان به مسيح تولد تازه را تجربه كنيد
  .را بركت بدهد، آمين



 مقدستعاليم اساسي كتاب 



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  34بخش 
  

  نجات
   به عنوان پسران بالغفرزند خواندگي

ا در مورد مزاياي نجات در چند درس قبل بررسي خود ر    
ديديم كه نيك شمرده شدن تولد تازه از مزاياي .  مسيحيان شروع كرديم

در اين درس يكي ديگر از مزاياي .  اران به مسيح هستندد ايماننجات 
  .كنيم نجات مسيحيان را كه فرزندخواندگي است بررسي مي

  
  معني فرزندخواندگي

ح اصطالح  معني صري"به مقام پسري منصوب نمودن"    
  .فرزندخواندگي است

دانيم كه به موجب كالم خدا هر كه به مسيح ايمان بياورد از لحاظ  مي  
در انجيل يوحنا فصل .  شود يابد و فرزند خدا مي روحاني تولد دوباره مي

قبول ) يعني مسيح را(اما به همة كساني كه او را "خوانيم   مي12اول، آية 
  ".اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوندكردند و به او ايمان آوردند 

بايد توجه داشته باشيم كه اين اشخاص در اثر پذيرفتن مسيح فرزندان 
پولس رسول در .  باشند اند و در واقع جزو خانوادة خدا مي خدا شده

دانيم كه  مي.  رساالت خود اصطالح فرزندخواندگي را بكار برده است
يان متداول بوده انر بين روميان و يونموضوع فرزندخواندگي آنچنانكه د

جالب است كه .  است در ميان يهوديان معمول و مرسوم نبوده است
در .(موضوع فرزندخواندگي فقط سه بار در عهد عتيق عنوان گرديده است
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؛ اول پادشاهان فصل 10توانيد به خروج فصل دوم، آية  اين مورد مي
  ) مراجعه كنيد15-7؛ و استر فصل دوم، آيات 20يازدهم، آية 

شويم كه اين رويدادها خارج از  با مطالعة قسمتهايي كه ذكر شد متوجه مي
پولس رسول نيز موضوع فرزندخواندگي را براي .  فلسطين واقع شدند

بعضي از علماء .  كليساهايي عنوان كرد كه خارج از فلسطين قرار داشتند
ربارة موضوع اند كه اعتقاد يونانيان د كتاب مقدس اظهار نموده

فرزندخواندگي اينچنين بوده است كه فرزندخواندة پسر از امتيازات پسر 
شده است و البته او بايستي مسئوليتهاي يك  حقيقي خانواده برخوردار مي

به اين ترتيب .  گرفته است پسر حقيقي خانواده را نيز بر عهده مي
بلكه مسئوليتهايي فرزندخواندگي نه فقط امتيازاتي را به همراه داشته است 

فرزندخواندگي در مسيحيت زماني به وقوع .  شده است را نيز شامل مي
ار د ايمانيك .  يابد القدس تولد تازه مي پيوندد كه شخص بوسيلة روح مي

مسيحي نه فقط فرزند خداست بلكه چون بعنوان پسري بالغ در خانوادة 
  .اصي استخدا شناخته شده است داراي امتيازات و مسئوليتهاي خ

  
  اميتازات فرزندخواندگي

ببينيم ما مسيحيان كه از راه ايمان به مسيح پسران بالغ     
در رسالة .  مند هستيم ايم از چه امتيازاتي بهره خانوادة خدا محسوب شده

 نوشته شده است 17-14پولس رسول به روميان فصل هشتم، آيات 
زيرا آن .  دا هستندشوند پسران خ كساني كه بوسيلة روح خدا هدايت مي"

سازد و موجب ترس   روحي كه خدا به شما داده است شما را برده نمي
گرداند و ما به كمك اين  شود بلكه آن روح شما را پسران خدا مي  نمي

روح خدا با روح ما با هم .   اي پدر كنيم، ابا، روح در پيشگاه خدا فرياد مي
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اگر فرزندان او هستيم در آن دهند كه ما فرزندان خدا هستيم و  شهادت مي
صورت، وارث، يعني وارث خدا و هم ارث با مسيح نيز هستيم و اگر ما 

  ."در رنج مسيح شريك هستيم در جالل او نيز شريك خواهيم شد
روح .   يكي از امتيازات فرزندخواندگي استآزادي از بردگي روحاني

كرده و به ما آزادي اران به مسيح را از بردگي روحاني آزاد د ايمانخدا ما 
قبل از آنكه نجات بيابيم و فرزندان خدا بشويم .  واقعي بخشيده است

اما حاال بعنوان فرزندان خدا در آزادي .  بردگان گناه، شيطان و دنيا بوديم
ما روحي را " 15بر اساس رساله به روميان فصل هشتم، آية .  بريم بسر مي

 بلكه ما روح پسرخواندگي را ايم كه ما را برده بسازد دريافت نكرده
  ".ايم دريافت نموده
در .   امتياز ديگر فرزندخواندگي استبا خدا اي صميمي  داشتن رابطه

اران به مسيح توسط د ايمانبينيم كه ما   مي15روميان فصل هشتم، آية 
 ابا،  مي  لغت آرا.  توانيم خدا را ابا بناميم ايم مي القدس كه دريافت كرده روح
  .ت فارسي بابا تقريباً هم معني استبا لغ

كند، بلكه او  بايد توجه داشته باشيم كه خدا فقط پدري نيست كه تنبيه مي
 و مهربان كه با وفاداري نيازهاي فرزندانش  همچنين بابايي است صميمي

بابا در واقع كسي است كه يك فرزند كوچك به او اعتماد .  كند را رفع مي
  .كامل دارد

ن به مسيح است او احتياجات ما را اارد ايمانه خدا باباي ما از آنجايي ك
دهد، ما را  دهد، ما را تعليم مي كند، مسئوالت ما را پاسخ مي برطرف مي
  .كند كند و با قلبي لبريز از محبت ما را تربيت مي اصالح مي

كند تا اطاعت را ياد  اگر مطيع او نباشيم او بخاطر خيريت ما، ما را تنبيه مي
البته او مثل باباهاي زميني دچار محدوديتهاي گوناگون نيست و .  يريمبگ
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باباي آسماني ما كامالًً نامحدود، .  شود  ضمناً او هيچگاه مرتكب خطا نمي
  .كند بدون خطا و مقتدر است و او همواره ما را محبت مي

روح خدا .  يكي ديگر از امتيازات فرزندخواندگي استاطمينان از نجات 
براي .  ايم بخشد كه نجات يافته اران به مسيح اطمينان ميد ايمانح ما به رو

شخصي كه از راه ايمان به مسيح نجات يافته است هيچ دليل كتاب 
خود روح خدا در .  مقدسي وجود ندارد كه در مورد نجاتش نگران باشد

ايم و فرزندان خدا  سازد كه نجات يافته درون ما اين مطلب را آشكار مي
كند به فرزندان خدا اين دروغ را بگويد كه  شيطان غالباً سعي مي.  مهستي

اما خدا را شكر كه بر اساس !  اند و به خدا تعلق ندارند آنها نجات نيافته
دهند  روح خدا با روح ما با هم شهادت مي" 16روميان فصل هشتم، آية 
  ".كه ما فرزندان خدا هستيم
متيازاتي است كه ما فرزندان خدا  يكي ديگر از اهم ارث بودن با مسيح

اگر فرزندان او هستيم در آن صورت، ": فرمايد كالم خدا مي.  داريم
وارث، يعني وارث خدا و هم ارث با مسيح نيز هستيم و اگر ما در رنج 

روميان فصل  (".مسيح شريك هستيم در جالل او نيز شريك خواهيم شد
  )17هشتم، آية 

اران به مسيح د ايمان اين است كه ما هم ارث بودن با مسيح مفهومش
بلي، ما در .  شريك تمام چيزهايي هستيم كه به پسر يگانة خدا تعلق دارد

باشيم  اش عيسي بخشيده سهيم و شريك مي آنچه كه خدا به پسر يگانه
هايي كه به فرزندان خدا  يكي از وعده.  چون ما هم ارث با مسيح هستيم
 كه در آينده وارث زمين خواهند شد، داده شده است اين است كه آنان
خوشابحال ") 20 آيه ششمفصل لوقا ( مسيح به شاگردان خود فرمود

انجيل متي  (".واهند شد، زيرا ايشان وارث زمين خ)يعني فروتنان(حليمان 
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دانيم كه مسيح در آينده به زمين بازگشت خواهد  مي).  5، آية پنجمفصل 
در آن .  ر زمين برقرار خواهد ساختنمود و سلطنت هزار سالة خود را ب

 بطور كامل به وقوع 5موقع وعدة خدا در انجيل متي فصل پنجم، آية 
خواهد پيوست و ما كه به مسيح ايمان داريم وارث سلطنت مسيح بر 

  .زمين خواهيم شد
خدا به فرزندان خود وعده .   امتياز ديگر فرزندان خدا استقيام جسماني

در روميان فصل .   تازه و فناناپذير خواهند شدداده است كه صاحب بدني
بلكه ما نيز كه روح خدا را بعنوان ...  " نوشته شده است 23هشتم، آية 

ناليم و در  ايم در درون خود مي اولين نمونة عطاياي خدا دريافت كرده
انتظار آن هستيم كه خدا ما را فرزندان خود بگرداند و ُكلِ بدن ما را آزاد 

  ".سازد
اران خود را به آسمان بِرُبايد ما از بدن كنوني د ايماني مسيح در آيندة وقت

خود كه فاني و فسادپذير است خالص خواهيم شد و بدني تازه خواهيم 
 پر جاللآن بدن برخالف بدن كنوني ما غيرفاني، فسادناپذير و .  داشت

  .خواهد بود
ا فرزندان  يكي ديگر از امتيازات محقوق پسر بالغ در خانوادة خدا

القدس به كليساهاي استان غالطيه  پولس رسول با الهام از روح.  خداست
تا زماني كه وارث صغير است اگر چه مالك همة ...  ": اينطور نوشت

دارايي پدر خود باشد با يك غالم فرقي ندارد و او تا روزي كه پدرش 
  ما نيز .ها بسر خواهد برد معين كرده است تحت مراقبت سرپرستان و قيم

همينطور در دوران كودكي، غالمان عقايد بچگانة دنيوي بوديم اما وقتي 
زمان معين فرا رسيد خدا پسر خود را كه از يك زن و در قيد شريعت 
متولد شده بود فرستاد تا آزادي كساني را كه در قيد شريعت بودند فراهم 
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كه شما پسران او خدا براي اثبات اين.  سازد تا آنكه پسرخواندگي را بيابيم
هستيد روح پسر خود را به قلبهاي ما فرستاده است و اين روح فرياد زده 

 اي پدر پس تو ديگر برده نيستي بلكه پسري و چون پسر  ابا،": گويد مي
رساله به غالطيان فصل ( ".ستهستي، خدا ترا وارث خود نيز ساخته ا

  ).7-1 آيات چهارم
اران به مسيح پسران بالغ خانوادة خدا د انايمبايد توجه داشته باشيم كه ما 

مند  ايم، به همين دليل از تمام حقوق پسر بالغ خانواده بهره محسوب شده
.  بين يك فرزند صغير و يك پسر بالغ تفاوت زيادي هست.  هستيم

هرچند كه دارايي پدر به وارث صغير تعلق دارد اما او تا رسيدن به سن 
ولي پسر بالغ به .  رست و قيم بسر ببردقانوني بايد تحت مراقبت سرپ

تواند آزادانه از ميراث خود استفاده  سرپرست و َقِيّم احتياج ندارد و مي
  .كند

خدا ما .   امتياز ديگري است براي فرزندان خداهاي خدا آگاهي از نقشه
سازد  هاي حال و آيندة خود با خبر مي اران به مسيح را از نقشهد ايمان

در انجيل يوحنا فصل پانزدهم، .  ايم الغ او محسوب شدهچون ما پسران ب
ديگر شما را "خوانيم كه عيسي به شاگردان خود چنين فرمود   مي15آية 

من شما را دوستان .  كند داند اربابش چه مي خوانم زيرا بنده نمي  بنده نمي
  ".ام زيرا هر چه را از پدر خود شنيدم براي شما شرح دادم خود خوانده

اران به مسيح پسران بالغ خانواده خدا هستيم، تا د ايمانه اينكه ما نظر ب
هاي خود با خبر  آنجائيكه به ما ربط داشته باشد خدا ما را از نقشه

هايي است كه  هاي خدا منظور نقشه گوييم نقشه البته وقتي مي.  سازد مي
خدا در مورد زمانهاي آينده دارد و در كتاب مقدس نوشته شده، و 

  .هايي كه خدا در مورد زندگي ما دارد ين نقشههمچن
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.   است كه ما فرزندان خدا داريمي امتياز ديگرامنيت در عيسيو باالخره 
و " نوشته شده است 5در رسالة پولس رسول به افسسيان فصل اول، آية 

برحسبِ صالحديد ارادة خويش براي ما مقدر فرمود كه بوسيلة عيسي 
  ".مسيح فرزندان او شويم

اران به مسيح را برگزيده بود تا پسراني بالغ در د ايمانخدا از قبل ما 
كند كه ما   از فصل اول افسسيان بيان مي4در واقع آية .  خانوادة او باشيم

بينيم  به اين ترتيب مي!  قبل از آفرينش دنيا، در مسيح برگزيده شده بوديم
او باشيم و يقيناً قصد كه قصد ازلي خدا براي ما اين بوده كه جزو خانوادة 

  .و ارادة خدا تغيير ناپذير است
يش از بنياد عالم، ما در نظر خدا پما در مسيح امن و امان هستيم چون 
در اين درس بعضي از امتيازات .  بعنوان فرزند پذيرفته شده بوديم

اما .  فرزندخواندگي را براي شما برادران و خواهران مسيحي ذكر نموديم
كنيم كه با هدايت روح خدا كتاب مقدس را مطالعه كنيد   ميشما را تشويق

القدس بتوانيد به امتيازات ديگر فرزندخواندگي نيز  تا به كمك روح
در درس بعد با فيض خدا وظايف و مسئوليتهايي را كه هر .  ببريد پي

  .فرزند خدا برعهده دارد را مطالعه خواهيم كرد
كنيد، لطفاً  اين كتاب را مطالعه ميو اما شما عزيزان غيرمسيحي حقجو كه 

كالم خدا .  اي كه در اوايل درس ذكر شد توجه كنيد يكبار ديگر به آيه
اما به همة كساني كه او را قبول كردند و به او ايمان آوردند ": فرمايد مي

  )12، آية اولانجيل يوحنا فصل  (". خدا شونداين امتياز را داد كه فرزندان
شما خوانندة غيرمسيحي حقجو نيز همين اآلن عيسي آيا بهتر نيست كه 

مسيح را در قلب و زندگي خود بپذيريد و فرزند خدا بشويد؟  عيسي 
مسيح خداوند آنقدر نسبت به شما محبت داشته است كه جانش را در راه 
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حال او كه بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده . گناهان شما فدا كرده
دگي شما وارد بشود تا شما نيز فرزند خدا خواهد به قلب و زن است مي
  .پس معطلي جايز نيست.  بشويد

خداوند .  اآلن به عيسي مسيح خداوند ايمان بياوريد و فرزند خدا بشويد
  .آمين.  زندة ما عيسي مسيح بركتتان بدهد



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  35بخش 

  
  نجات

  وظايف و مسئوليتهاي پسران خدا
  
  

 امتيازات فرزند  در درس گذشته بعضي از مي  خوانندة گرا    
خواندگي شرح داده شد و ديديم وقتي كه يك نفر از راه ايمان به مسيح، 

ببينيم .  شود عالوه بر امتيازات داراي مسئوليتهايي نيز هست فرزند خدا مي
ايم چه  ما فرزندان خدا كه پسراني بالغ در خانوادة خدا محسوب شده

  .وظايف و مسئوليتهايي برعهده داريم
  

  عي پسران خداوظايف شر
بينيم  كنيم مي وقتي وظايف شرعي پسران خدا را بررسي مي    

كه بعضي از اين وظايف شبيه وظايفي است كه فرزندان نسبت به والدين 
  .زميني خود دارند

  
  محترم داشتن پدر

دهد كه پدران خود را احترام و  كتاب مقدس تعليم مي    
بار نيكوي آنان را حفظ اطاعت نماييم و همچنين با رفتاري سنجيده اعت

 : فرمايد كالم خدا يكي از گناهان نژاد بشر را اينطور بيان نموده، مي.  كنيم
اگر چه آنها خدا را شناختند ولي آنطوري كه شايستة او است از او "
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در عوض افكارشان كامالً پوچ گشته و عقل .  تكريم و تشكر نكردند
كنند نشان  اي حكمت ميدر حالي كه ادع.  ناقص آنها تيره شده است

آنها جالل خداي جاودان را به بتهايي شبيه .  دهند كه نادان هستند مي
سالة ر (".انسان فاني و پرندگان و چهارپايان و خزندگان تبديل كردند

  ).23 و 21، آيات اولپولس رسول به روميان فصل 
ر آنطوري كه شايستة خداست از او تكريم و تشك"بينيم كه آدميان  مي  

 يعني آدميان آنطوري كه شايستة خداست او را تمجيد نكردند يا "نكردند
بايد توجه داشته باشيم كه خدا خالق و نگهدارندة عالم .  محترم نداشتند
كند و بهترين را  او حاكم مطلقي است كه كائنات را اداره مي.  هستي است

با خدا و اي بخاطر آشنا نبودن  عده.  براي مخلوقات خود در نظر دارد
ندانستن كالم او، خدا را مسبب مشكالت و ظلم و ستمهاي موجود در 

آيا خدا باعث شده است كه انسان روزگارش اينطور سياه !  دانند جهان مي
بشود و در بدبختي و نابساماني بسر ببرد؟  يقيناً خير، چون خدا نيكوست 

روز  سان سيهآنچه كه باعث شده ان.  شود  و هيچگاه بدي از او صادر نمي
بنابراين گناه، روزگار انسان را .  بشود و در بدبختي بسر ببرد، خود اوست

  .سياه كرده است نه خدا
 ديديم كه آدميان آنطوري كه 21در رساله به روميان فصل اول، آية 

 26 و 24سپس در آيات .  شايستة خداست خالق خود را محترم نداشتند
هت خدا ايشان را با شهوات و هوسهاي به اين ج"خوانيم   اينطور مي28و 

لذا خدا آدميان را تسليم ).  24آية  ("...خودشان در ناپاكي واگذاشت
چون آنها خداشناسي را ) 26آية ...(شهوات ننگين خودشان كرده است 

امري ناچيز شمردند خدا آنها را تسليم افكار فاسدشان نمود تا اعمال 
  ).28آية (زشت و ناشايست بجاآورند 
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توانيم بگوييم كه چون انسان از خدا روگردان شده و  به اين ترتيب مي
.  برد روزي و بدبختي بسر مي اي او را محترم نداشته در سيه بطرز شايسته

توان شخصي را محترم داشت؟  براي محترم داشتن يك   چگونه ميراستي
شخص بايد ارزش او را تشخيص داد و به خاطر اين ارزش، براي او 

  .م و اعتبار قائل شداحترا
اران به مسيح كه پسران بالغ خانوادة خدا محسوب د ايماندر مورد خدا، ما 

ايم بايد پدر آسماني خود را به طرزي شايسته محترم بدانيم و او را  شده
چنين خدمتي خود را از طريق پرستش و تمجيد بيان .  خدمت كنيم

نام ترا به "ه است  نوشته شد22در مزمور بيست و دوم آية .  كند مي
برادران خود اعالم خواهم كرد، در ميان جماعت ترا تسبيح خواهم 

  ).يعني تمجيد يا ستايش خواهم نمود ("خواند
ما فرزندان خدا او را بخاطر آنچه كه هست و آنچه كه انجام داده است 

در مكاشفة يوحناي رسول فصل چهارم، آية .  كنيم پرستش و تمجيد مي
اي  اي خداوند و خداي ما، تو تنها شايسته"ته شده است  اينطور نوش11

كه صاحب جالل و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و 
  ."به ارادة تو آنها هستي و حيات يافتند

  
  اطاعت نمودن از پدر

اطاعت يكي ديگر از وظايفي است كه فرزند نسبت به پدر     
 در مقابل پدر خود نامطيع و ياغي پسران بالغ و وظيفه شناس.  خود دارد

در رسالة اول پطرس رسول فصل .  باشند نيستند بلكه مطيع پدر خود مي
 از طرف پطرس، رسول عيسي مسيح به " نوشته شده است2-1اول، آيات 

خداي پدر مطابق ارادة خود، شما را از ازل برگزيده ...  قوم برگزيدة خدا 
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ايد تا از عيسي مسيح اطاعت  دهاست و شما بوسيلة روح خدا تقديس ش
خدا "بينيم كه   مي32و در اعمال رسوالن فصل پنجم، آية .  "...كنيد 
  ".القدس را به مطيعان خود بخشيده است روح

اطاعت از پدر، مخصوصاً اطاعت از پدر آسماني بايد بدون چون و چرا 
صورت بگيرد، چون هر چه او مقرر نموده است براي ما خوب و مفيد 

اند كه اطاعت از خدا نوعي اسارت  ها به غلط تصور كرده بعضي.  تاس
اما يوحناي رسول كه رسول محبت شناخته شده است در رسالة !  است

زيرا محبت به خدا چيزي جز اطاعت از ": اول خود اينطور نوشته است
اول يوحنا فصل .  ("احكام او نيست و اين احكام بار سنگيني نيست

اران به مسيح بوسيلة اطاعت د ايماناقعيت اين است كه ما و).  3پنجم، آية 
باز يوحناي رسول .  كنيم از احكام خدا محبتمان را نسبت به او نمايان مي

منظور من از محبت اين است كه "در رسالة دوم خود اينطور نوشته است 
آري، آن فرمان كه شما از اول شنيديد .  مطابق احكام خدا زندگي كنيم

اطاعت از ).  6دوم يوحنا، آية  (".كه بايد در محبت زندگي كنيماين است 
  .شود شود بلكه باعث آزادي ما مي  احكام خدا نه فقط باعث اسارت نمي

و حقيقت را خواهيد شناخت و ": خداوند و منجي ما عيسي مسيح فرمود
).  32انجيل يوحنا فصل هشتم، آية  ("حقيقت شما را آزاد خواهد كرد

عي عيسي مايل هستند كه از احكام او اطاعت كنند، و بر اثر پيروان واق
  .شوند مند مي اطاعت از آزادي فكري و روحاني بهره
بينيم كه پولس و سيالس با وجود  در فصل شانزدهم اعمال رسوالن مي

اينكه كتك زيادي خورده بودند و در زندان محبوس بودند در آزادي 
  .بردند فكري و روحاني بسر مي

هاي شب به دعا مشغول بودند و به درگاه  آنها نيمه"اس كالم خدا بر اس
 فرزندان مطيع خدا در زندان هم كه "خواندند خدا سرودهاي حمد مي
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باشند آزادند و اين آزادي فكري و روحاني همانطور كه ذكر شد بر اثر 
  .آيد اطاعت از احكام خدا بدست مي

  
  حفظ نمودن اعتبار پدر

يگر فرزندان خدا حفظ و حراست اعتبار باالخره، وظيفة د    
شناس  اران به مسيح بايستي مردان و زناني وظيفهد ايمانما .  پدر است

 زندگي و.  باشيم و با رفتار خوب خود اعتبار پدر آسماني را حفظ كنيم
اي به اعتبار خدا  رفتار ما در اين دنيا بايستي طوري باشد كه نه فقط لطمه

همانطور كه .  نعكس كنندة اعتبار نيكوي خدا باشيموارد نسازيم بلكه ما م
كند ما  يك پسر بالغ از طريق رفتار خود شخصيت پدرش را آشكار مي

اران به مسيح نيز موظف هستيم كه از طريق رفتار خود شخصيت د ايمان
  .واقعي پدر آسمانيمان را بر ديگران آشكار كنيم

دگي و رفتارشان اين را كنند كه مسيحي هستند اما زن ها ادعا مي بعضي
گويد من مسيحي هستم بايد زندگي و  كسي كه مي.  دهد  نشان نمي

رفتارش نشان بدهد كه او از گناه توبه كرده و به عيسي مسيح خداوند 
اش به تيطس دربارة مسيحيان  پولس رسول در رساله.  ايمان آورده است

سند، اما اعمالشان شنا ادعا دارند كه خدا را مي"غير واقعي اينطور نوشت 
انگيز و نافرمانند و براي انجام كار  آنها نفرت. كند اين ادعا را تكذيب مي

  ).16رسالة تيطس فصل اول، آية . ("فايده هستند نيك كامالً بي
بينيم كه به مسيحيان شهر  ميو در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان 

 ،خدا از دور ي باطناًافراد ظاهراً مسيحي ول گفته شده است كه با قرنتس
اي به شما نوشتم كه با  در نامه"فرمايد  مي.  مشاركت نداشته باشند

اشخاص شهوتران معاشرت نكنيد، ولي منظور من اين نبود كه با تمام 
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پرستان  برداران و يا بت ران اين جهان يا طمعكاران و كاله اشخاص شهوت
شويد اين دنيا را ترك  كاري نداشته باشيد، زيرا در اين صورت مجبور مي

دانند  كنيد، بلكه مقصود من اين بود كه با كساني كه خود را مسيحي مي
برداري  پرستي، ناسزاگويي، مستي و يا كاله ولي مرتكب زنا، طمع، بت

اول  (".گردند معاشرت نكنيد، حتي با چنين اشخاصي غذا نخوريد مي
  ).11-9قرنتيان فصل پنجم، آيات 

  
  ي پسران خدامسئوليتهاي قانون

در اينجا مختصراً به تشريح مسئوليتهاي قانوني پسران بالغ     
  پردازيم خدا مي

ن به اارد ايمان يكي از مسئوليتهاي قانوني ما به كار بستن اقتدار روحاني
خدا به فرزندان خود توانايي بخشيده است كه خبر خوش .  مسيح است

او ما را انتخاب نموده .  دنجات و پادشاهي خدا را در اين دنيا منتشر كنن
و به ما اقتدار بخشيده است كه پيروزي عيسي بر شيطان را به جهانيان 

بينيم كه بر اساس   مي18در انجيل متي فصل شانزدهم، آية .  اعالم كنيم
قدرتهاي جهنم بر كليساي او چيره "فرمايش خداوند و منجي ما عيسي 

آنچه را "بينيم كه  مي 19ية  در انجيل متي فصل شانزدهم، آ"نخواهند شد
بر روي زمين ببنديم در آسمان بسته خواهد شد و آنچه را بر روي زمين 

  ."باز كنيم در آسمان باز خواهد شد
اران به مسيح كه پسراني بالغ در خانوادة او محسوب د ايمانخدا به 

اند، اختيار و اقتدار قانوني بخشيده است كه از لحاظ روحاني بر  شده
ي شيطان يورش بياورند و وسيلة نجات اشخاصي بشوند كه تحت پادشاه

ايمان دنيا  دانيم كه شيطان در قلب مردم بي مي.  برند تسلط شيطان بسر مي
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اي  اما ما مژده.  كند و هدفش اين است كه آنان را هالك كند سلطنت مي
ز راه نجات بخش داريم كه بايد به مردم اين دنيا اعالم كنيم تا آنها بتوانند ا

نكاتي كه بايد در نظر .  ايمان به اين مژده از اسارت شيطان خالص بشوند
داشته باشيم اين است كه نخست اينكه ما بايد با فروتني و در اطاعت 
كامل از خدا اقتدار روحانيمان را بكار ببنديم و ماموريت خود را انجام 

بنديم كه  ار ميبدهيم؛ دوم اينكه ما به اين علت اقتدار روحانيمان را بك
  ."پادشاهي و قدرت و جالل از آن خداوند است نه از آن شيطان"
  

 مسئوليت قانوني ديگري است براي ما آموزش به منظور حكومت نمودن
دانيم كه مسيح در آينده به زمين  ما مي. اران به مسيح يا فرزندان خداد ايمان

ت خواهد بازخواهد گشت و به مدت يك هزار سال بر اين زمين سلطن
بر زمين ...  "اران به مسيح د ايماندر كالم خدا ذكر گرديده است كه .  كرد

اين مطلب در مكاشفة يوحناي رسول فصل  ("فرمانروايي خواهند كرد
بنابراين ما كه در آينده با خداوند و ).   ذكر شده است10پنجم، آية 

شغول منجيمان عيسي مسيح سلطنت خواهيم كرد در حال حاضر بايستي م
  .آموزش و كارآموزي باشيم

بر اران به مسيح بايد پيوسته اقتدار روحاني خود را د ايمانبه اين ترتيب ما 
 نيروهاي شيطاني بكار ببنديم و از طريق تسليم نمودن خود به خدا عليه

بعنوان پسراني بالغ در خانوادة خدا، .  براي فرمانروايي با مسيح مهيا گرديم
وليتهاي خود را در نظر داشته باشيم و با توكل بر ما بايد همواره مسئ

.  عيسي مسيح پيروز، وسيلة به انجام رسيدن ارادة خدا در اين جهان باشيم
اران به مسيح را بررسي د ايمانوقتي امتيازات، وظايف و مسئوليتهاي 

بينيم كه ما فرزندان خدا بايستي با تمام وجود شكرگزار خدايي  كنيم مي مي
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ما را در عيسي مسيح خداوند، پسران بالغ محسوب نموده و باشيم كه 
  .اينطور ما را بركت داده است

اگر شما خوانندة محترم تاكنون به عيسي مسيح خداوند و واقعيت مرگ و 
ايد، متاسفانه شما از بركاتي كه به  شدن دوبارة او ايمان نياورده  زنده

  .نصيب هستيد فرزندان خدا تعلق دارد بي
كنيم كه به گناه خود پشت كنيد و از راه  دليل به شما توصيه ميبه اين 

ايمان، عيساي پس از مرگ زنده شده را در قلب و زندگي خود دريافت 
به اين ترتيب شما نيز پسراني بالغ در خانوادة خدا محسوب .  كنيد
  .شود شويد و بركات فرزند خواندگي نصيبتان مي مي
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  36بخش 

  
  نجات
  تقديس

  
  

خوشحاليم كه در اين .    ا در نام عيسي مسيح خداونددروده    
توانيم اعتقادات اساسي مسيحيان را با شما در ميان  سري از درسها مي

مدتي است كه موضوع دروس ما در زمينة مزاياي نجات .    بگذاريم
اران به مسيح است و تاكنون تعدادي از اين مزايا را بررسي كرده د ايمان
س در نظر داريم در مورد تقديس كه يكي ديگر از مزاياي در اين در.    ايم

نجات مسيحيان است صحبت كنيم و به مبحث مزاياي نجات خاتمه 
  .  لطفاً با دقت به دنبالة اين درس توجه كنيد.    بدهيم

  
  مفهوم تقديس

توان   است، ميجدايي "تقديس"از آنجايي كه معني لغت     

خدا و اختصاص يافتن به جدا شدن براي گفت كه مفهوم تقديس 
توان مقدس بودن در زندگي روزانه    تقديس را همچنين مي.  اوست

  .   استنقل كنندة پاكي و قدوسيتدانست چون كلمة تقديس 
وقتي دربارة تقديس كه يكي از مزاياي نجات مسيحيان است صحبت 

.    كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه تقديس از دو جنبه برخوردار است مي
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توانيم اين  كند كه مي ار را در مقابل خدا بيان ميد ايمانجنبة اول وضعيت 
هر فرد مسيحي بخاطر ايمان به كاري كه .    را تقديس وضعيتي بناميم

اين جنبه از .    مسيح انجام داده است در نظر خدا پاك و مقدس است
 گيرد و صرفاً تقديس در همان لحظة بازگشت به سوي مسيح صورت مي

  .  كار خداست
توانيم آن را تقديس تدريجي بناميم به تدريج در  جنبة دوم تقديس كه مي

ار د ايماندر اين جنبه از تقديس .    گيرد زندگي فرد مسيحي صورت مي
بايد روز به روز با خدا همكاري كند تا به سوي كمال پيش برود و 

  .  اش هرچه بيشتر شبيه زندگي عيسي مسيح بشود زندگي
  
  م خدا در تقديسسه
گوييم بايد توجه داشته باشيم  وقتي دربارة تقديس سخن مي    

عهد عتيق و عهد جديد هر دو تاييد .    كه تنها خدا قادر است تقديس كند
كند  اين واقعيت كه خدا تقديس مي.    كنند كه خدا تقديس كننده است مي

بعنوان .    شود يچندين بار در فصلهاي بيستم تا بيست و دوم الويان ديده م
و فرايض مرا " نوشته شده است 8نمونه در الويان فصل بيستم، آية 

  ".  نمايم نگاهداشته آنها را بجاآوريد من يهوه هستم كه شما را تقديس مي
سازد كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر و  عهدجديد براي ما روشن مي

 يوحنا فصل در انجيل.    القدس در تقديس ما نقش دارند پسر و روح
بينيم كه عيسي در دعا از پدر خود درخواست كرد كه   مي17هفدهم آية 

آنان را بوسيلة ": او در دعا چنين گفت.    ارانش را تقديس كندد ايمان
پولس رسول در رسالة .    "راستي خود تقديس نما، كالم تو راستي است

ا را با مسيح خدا شم" اينطور نوشت 30اول خود به قرنتيان فصل اول آية 
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متحد ساخت و مسيح را براي ما حكمت، نيكي مطلق، قدوسيت و آزادي 
  ".  گردانيده است

 ارادة بر طبقبينيم كه مسيح   مي10در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية 
خدا بدن خود را بعنوان قرباني تقديم كرد و خدا بر اساس اين قرباني ما 

پس وقتي عيسي مسيح ارادة خدا را ": فرمايد مي.    را تقديس نموده است
بجا آورد و بدن خود را يكبار و آنهم براي هميشه بعنوان قرباني تقديم 

  نقشة مرگ، دفن و زنده شدن دوبارة ".  كرد ما از گناهان خود پاك گشتيم
بخش  ريزي گرديد تا انسان بر اساس كار نجات عيسي بوسيلة خدا طرح

  .  عيسي بتواند پاك و آزاد بشود
شود كه تقديس عملي است از  در كالم خدا بطور واضح مشاهده مي

  .  جانب خداي پدر، تا ما از گناه جدا بشويم و به او اختصاص بيابيم
توانيم به رسالة پولس رسول  در مورد نقش عيسي مسيح در تقديس ما، مي

اي ": فرمايد مي.     رجوع كنيم26-25به افسسيان فصل پنجم، آيات 
، چنانكه مسيح كليسا را دوست داشت و جان خود را براي آن داد شوهران

مسيح چنين كرد تا كليسا را با آب و .    شما نيز زنان خود را دوست بداريد
  ".  كالم خدا شسته و آن را پاك و مقدس گرداند

به اين جهت عيسي نيز در خارج ": در رساله به عبرانيان نوشته شده است
 ".  يد تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاك سازداز دروازة شهر رنج د

  )12عبرانيان فصل سيزدهم، آية (
القدس در تقديس ما، در رسالة اول پطرس  و باالخره در مورد نقش روح

از طرف پطرس، " اينطور نوشته شده است 2-1رسول فصل اول، آيات 
ارادة خود، خداي پدر مطابق ...  رسول عيسي مسيح به قوم برگزيدة خدا 

 "...  ايد   شما را از ازل برگزيده است و شما بوسيلة روح خدا تقديس شده
...    ": پولس رسول نيز در رسالة دوم خود به تسالونيكيان چنين نوشت
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اران در تسالونيكي برگزيد تا بوسيلة د ايمانخدا شما را بعنوان اولين 
  ".   حقيقت نجات يابدالقدس شما را پاك گرداند و از راه ايمان به روح

همانطور كه قبالً ذكر شد جنبة اول تقديس يعني تقديس وضعيتي، عملي 
شخصي به .    آورد است از جانب خدا براي هر فردي كه به مسيح ايمان مي

در .    يابد موجب اين عمل خدا يكبار و براي هميشه به خدا اختصاص مي
دهد  ه خدا اختصاص ميجنبة اول تقديس اين انسان نيست كه خود را ب
آورد به خود اختصاص  بلكه خدا شخصي را كه به مسيح ايمان مي

  .  دهد مي
  

  سهم ما در تقديس
خواهيم دقايقي را در اين مطلب صرف كنيم كه  حاال مي    

سهم ما در تقديس چيست؟  گفتيم كه وقتي يك نفر به مسيح ايمان 
.     بسوي كمال پيش برودآورد بايد روز به روز با خدا همكاري كند تا مي

اين جنبة دوم تقديس است كه توسط همكاري مداوم ما با خدا صورت 
در .    گيرد تا زندگي ما هر چه بيشتر شبيه زندگي عيسي مسيح بشود مي

ار بايد در زندگي روزمرة خود از گناه دوري كند د ايمانتقديس تدريجي 
اشيم كه وقتي از گناه دوري بايد توجه داشته ب.    و مطيع ارادة خدا باشد

يابيم كه  كنيم و مطيع خدا هستيم طوري از جانب خدا بركت مي مي
آنانيكه در زندگي روزمرة خود از گناه .    بينيم كمبودي در زندگي خود نمي

آورند به خوبي از اين واقعيت با خبر  كنند و ارادة خدا را بجا مي دوري مي
  .  كات زيادي به همراه داردهستند كه تحت ارادة خدا زيستن بر

.    كردند بينيم كه افراد، خود و خانة خدا را تقديس مي در عهد عتيق مي
آنها براي تقديس معبد بايستي چيزهاي بد و ناپاك را از آن خارج 
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.    اصوالً آنچه كه به خدا تعلق دارد بايد پاك و مقدس باشد.    كردند مي
گوييم بايد به اين نكتة  ار سخن ميد ايمانوقتي دربارة تقديس تدريجي 

مهم توجه داشته باشيم كه خدا از ما انتظار دارد كه عمالً پاك باشيم و 
  .  خود را وقف او نماييم

اران د ايمان خطاب به 13در رسالة پولس رسول به روميان فصل ششم آية 
هيچيك از اعضاي بدن خود را در "به مسيح اينطور نوشته شده است 

ناه قرار ندهيد تا براي مقاصد شريرانه بكار رود بلكه خود را به اختيار گ
اند تمام  خدا تسليم نماييد و مانند كساني كه از مرگ به زندگي بازگشته

وجود خود را در اختيار او بگذاريد تا اعضاء شما براي مقاصد نيكو بكار 
  .  "رود

ت كه خواست خدا اين اس"پولس رسول به كليساي تسالونكيان نوشت 
اول  (".  شما پاك باشيد و از روابط جنسي غيرمشروع بپرهيزيد

  )3تسالونيكيان فصل چهارم، آية 
 نوشته شده 10-9در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان فصل ششم آيات 

گران، دزدان،   پرستان، زناكاران، لواط ران، بت افراد شهوت..."است كه 
اي نخواهند  پادشاهي خدا هيچ بهرهمستان، ناسزاگويان و كالهبرداران در 

بينيم كه پولس به مسيحيان شهر قرنتس   مي11 سپس در آية ".  داشت
و بعضي از شما چنان بوديد، ولي اكنون از گناهان خود ": گويد اينطور مي
ايد و جزو مقدسين خدا گشته و بنام عيسي مسيح خداوند و   پاك شده

  ".    ايد روح خدا ما كامالً نيك محسوب شده
كند و مقدس  آورد از گناه پاك مي خدا شخصي را كه به مسيح ايمان مي

آنگاه الزم است كه او با كمك خدا از هر گناهي دوري كند و .    شمرد مي
 ما 8بر اساس دوم قرنتيان فصل سوم آية .    عمالً زندگي پاكي داشته باشد

فزون به شكل خداوند به تدريج در جاللي روزا...  "  اران به مسيح د ايمان
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 پس هدف خدا براي ما اين است كه روز به روز بيشتر ".  .   .  شويم مبدل مي
به اين ترتيب قدوسيت در زندگي مسيحيان .    شبيه عيسي مسيح بشويم

  .  امري است قابل پيشرفت و ترقي
در "كند كه  پطرس رسول در رسالة دوم خود ما مسيحيان را ترغيب مي

خداوند و منجيمان عيسي مسيح دائماً رشد و نمو فيض و معرفت 
در رساله به عبرانيان نوشته شده ) 18دوم پطرس فصل سوم، آية (".  كنيم
بكوشيد تا با همة مردم با صلح و سازش رفتار كنيد و زندگي شما "است 

 "پاك و منزه باشد، زيرا بدون آن هيچكس خداوند را نخواهد ديد
  )14ية عبرانيان فصل دوازدهم، آ(

.    آورند شود كه به او ايمان مي ابتدا، نيكي و پاكي عيسي نصيب كساني مي
اي  اران به مسيح بايد زندگي پاك و پاكيزهد ايمانسپس، اين اشخاص يعني 

.    داشته باشند تا بر اثر اينگونه زندگي، خدا را در درون خود مشاهده كنند
خداوند مسيح ...  "گويد  ميپطرس رسول در رسالة اول خود به ما اينطور 

  )15اول پطرس فصل سوم، آية . ("را در دل خود تقديس نماييد
  

  رابطة ميان سهم خدا و سهم ما در تقديس
بسياري از مسيحيان ميل دارند كه مشاركتي خوب و     

وقتي يك نفر چنين مشاركتي با خدا دارد .    صميمانه با خدا داشته باشند
براي داشتن .     است يا پاك و مقدس استگويند زندگي او عميق مي

مشاركتي خوب و صميمانه با خدا هر فرد مسيحي بايد اين را درك كند 
ار به د ايمانبا درك اين واقعيت، .    كه او بوسيلة خدا تقديس شده است

تواند با اطمينان خاطر تمام وجودش را در اختيار خدا قرار بدهد  مسيح مي
از آنجايي كه خون عيسي .    قدسي داشته باشدو عمالً زندگي پاك و م
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مسيح خداوند بخاطر گناهان ما ريخته شده است و او پس از مرگ دوباره 
توانيم با  زنده شده است، با تكيه بر او و كاري كه او انجام داده است مي

بايد در نظر داشته باشيم كه .    پاكي و قدوسيت در اين جهان زندگي كنيم
هاي ما را در عيسي مسيح فراهم نموده است تا از طريق او خدا تمام نياز

در رسالة دوم پطرس .    اي داشته باشيم بتوانيم زندگي پاك و خداپسندانه
در حالي كه شناخت " نوشته شده است كه 3-2رسول فصل اول، آيات 

شود، فيض و آرامش شما  شما از خدا و عيسي مسيح خداوند زيادتر مي
قدرت الهي آنچه را كه ما براي زندگي و خداپرستي نياز .    نيز افزون گردد

داريم به ما بخشيده است تا ما بتوانيم كسي كه ما را خوانده است تا در 
  ".  جالل و عظمتش سهيم شويم بهتر بشناسيم

  
  قدوسيت عملي

كند خدا او  گفتيم كه وقتي يكنفر بسوي مسيح بازگشت مي    
بروز با خدا همكاري  ار بايد روزد ايمان سپس.    شمرد را پاك و مقدس مي

اش هر چه بيشتر شبيه زندگي  كند تا بسوي كمال پيش برود و زندگي
اين مفهوم قدوسيت عملي است كه با همكاري .    عيسي مسيح بشود

 20-18در اعمال رسوالن فصل نوزدهم، آيات .    گيرد ار صورت ميد ايمان
اران در د ايمانخورد چون  مينمونة خوبي از قدوسيت عملي به جسم 
عدة زيادي از "فرمايد  مي.    عمل گناه را از زندگي خود دور نمودند

كساني كه ايمان آورده بودند پيش آمدند و اعتراف كردند كه قبل از آن به 
جادوگري مشغول بودند و عدة كثيري از ساحران كتب جادوگري خود را 

تابها را كه قيمت گذاشتند معلوم ك.    جمع كردند و پيش مردم سوزانيدند
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شد كه ارزش آنها برابر پنجاه هزار سكة نقره بود به اين ترتيب كالم 
  ".  يافت شد و قدرت بيشتري مي خداوند منتشر مي

شود،  كند به خدا وقف مي ار خود را از گناه جدا ميد ايماناصوالً وقتي 
  .  رود يابد و به سوي كمال پيش مي رشد و نمو روحاني مي

جو را كه تاكنون به سوي  خواهيم ابتدا شما خوانندة حقيقت در اينجا مي
ايد تشويق كنيم كه همين اآلن صادقانه به عيسي   مسيح بازگشت نكرده

مسيح براي برطرف شدن گناهان شما خون .    مسيح خداوند روبياوريد
ه اما او پس از مرگ دوبار.    خود را بر روي صليب ريخته و مرده است

آوريد تمام گناهان شما  وقتي قلباً به او ايمان مي.    زنده شد و زنده است
  .  شمرد شود و خدا شما را پاك و مقدس مي برطرف مي

ايد، الزم  و اما شما برادر و خواهر مسيحي كه بوسيلة خدا تقديس شده
است كه هر گناهي را از زندگي خود دور كنيد تا صاحب و مالك خود 

  .  نود بسازيد و در زندگي روزمرة خود او را جالل بدهيدعيسي را خوش
  آمين. جالل بر او باد از حال تا به ابد
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  37بخش 

  
  دعا

  دهد خدا چگونه پاسخ مي
  
  

در اين .  درودها در نام خداوند و منجي ما عيسي مسيح    
سري از درسها اعتقادات اساسي مسيحيان، براي شما عزيزان تشريح 

ين درسها اين است كه شما آگاهي صحيحي از تعاليم هدف از ا.  شود مي
كنيم  در اين درس مبحث جديدي را شروع مي.  عمدة كتاب مقدس بيابيد

  .لطفاً به دنبالة اين درس توجه كنيد.  كه دعا نام دارد
  

  دعا، مزيتي بزرگ
توانند به  اند مي كساني كه از راه ايمان با مسيح متحد شده    

 مستقيماً به حضور خدا بروند و براي احتياجات منظور پرستش و گفتگو،
توانند  اران به مسيح ميد ايمانبه اين ترتيب .  خود و ديگران دعا كنند

.  هاي زميني و بطور مستقيم به حضور خدا بروند و دعا كنند بدون واسطه
يقين ...  ": عيسي مسيح قبل از مرگ خود، به شاگردانش چنين فرمود

انجيل يوحنا  ("ام من از پدر بخواهيد به ما خواهد دادبدانيد كه هر چه بن
  ).23فصل شانزدهم، آية 

توانيم هر تقاضايي را در نام عيسي با پدر  بر اساس اين وعده، ما مي
تواند  از آنجايي كه خدا قادر مطلق است او مي.  آسماني در ميان بگذاريم
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ست بدون پس خوب ا.  درخواستهاي كوچك يا بزرگ ما را مستجاب كند
توجه به كوچكي يا بزرگي تقاضاي خود، آن را در نام عيسي با پدر 

  .آسمانيمان در ميان بگذاريم
  

  دهد خدا چگونه پاسخ مي
صورت .  دهد خدا به سه صورت به تقاضاي ما پاسخ مي    

دهد و فوراً درخواست  اول اين است كه او به تقاضاي ما پاسخ مثبت مي
وم اين است كه او به تقاضاي ما پاسخ صورت د.  شود ما مستجاب مي

ايم انجام  دهد اما الزم است كه مدتي صبركنيم تا آنچه كه خواسته مثبت مي
و باالخره صورت سوم اين است كه خدا به تقاضاي ما جواب .  بشود

  .ايم با ارادة او هماهنگ نبوده است دهد چون آنچه كه خواسته منفي مي
 از كتاب مقدس به شما ارائه بدهيم تا هايي را خواهيم نمونه حاال مي

اران پاسخ د ايمانمشاهده كنيد كه خدا به صورتهاي مختلف به درخواست 
  .دهد مي
  

، در فصل پاسخ مثبت و مستجاب شدن فوري تقاضا    
موضوع از اين قرار .  شود  ديده مي31 تا 23چهارم اعمال رسوالن، آيات 

 اخطار كرده بودند كه دربارة بود كه روساي قوم يهود به شاگردان عيسي
اران بطور متحد به دعا د ايمانآنگاه !  عيسي با كسي صحبت نكنند

يعني (به محض اينكه اين دو شاگرد ": فرمايد كالم خدا مي.  پرداختند
از آنجا مرخص شدند پيش دوستان خود بازگشتند و ) پطرس و يوحنا

.   بودند بازگو كردندچيزهايي را كه سران كاهنان و مشايخ به آنان گفته
اي ": وقتي آنان باخبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا كردند و گفتند
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اعمال ("پروردگار، خالق آسمان و زمين و دريا و آنچه در آنها هست، 
 نوشته شده است 31-29سپس در آيات ).  24-23فصل چهارم، آيات 

ا و بندگانت را اكنون اي خداوند تهديدات آنان را مالحظه فرم": كه
دست خود را به جهت .  تواناگردان تا پيام ترا با شهامت بيان كنند

شفادادن و جاري ساختن آيات و معجزاتي كه بنام بندة مقدس تو عيسي 
هنگاميكه دعايشان به پايان رسيد ساختمان محل .  گيرد دراز كن انجام مي

ند و كالم خدا را با القدس پرگشت اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح
  ."كردند شهامت بيان مي

بينيم كه خدمتگزاران خدا تحت فشار تهديدها و در شرايطي نامساعد  مي
اران متحداً دعا كردند تقاضاي آنان اين نبود كه د ايمانوقتي .  بردند بسر مي

مخالفينشان نابود بشوند يا هر طور شده از مشكالتي كه داشتند خالصي 
 به درگاه خدا دعا كردند كه توانا بشوند و پيام خدا را با آنها.  بيابند

شود چون با ارادة  اين قبيل دعاها حتماً مستجاب مي.  شهامت بيان كنند
اران در فكر راحتي و آسايش خود نبودند د ايمانآن .  خدا هماهنگي دارد

خواستند از مسئوليتي كه در مورد انتشار مژدة نجات برعهده داشتند  و نمي
خواستند پيغام خدا را با دليري بيان كنند تا  آنها مي.  شانه خالي كنند

طلبيدند بلكه در  پس آنها نفع خود را نمي.  ملكوت خدا گسترش بيابد
ضمناً آنها از ضعف خود با خبر بودند .  فكر پيشرفت ملكوت خدا بودند

آنها .  دانستند كه در آن شرايط نامساعد به قدرت خدا نياز دارند و مي
آن .  خواستند توانا بشوند كه مأموريت خود را به خوبي انجام بدهند مي

اران همچنين درخواست كردند كه خدا از طريق شفا و آيات و د ايمان
بر اساس كالم خدا بعد از اين دعا آنها .  معجزات پيغامشان را تصديق كند

 خدا را القدس پرشدند و روح خدا به آنان قدرت بخشيد كه كالم از روح
جالب است كه حتي محلي كه در آن جمع شده .  با شهامت بيان كنند
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اران را بالفاصله د ايمانبه اين ترتيب خدا دعاي آن !  بودند به لرزه درآمد
مستجاب كرد و به آنان اطمينان بخشيد كه قدرت الزم را براي انجام 

ساني كه خوشبختانه امروز هم خدا قدرت الزم را به ك.  مأموريت دارند
كند چون او مايل است  خواهند مژدة نجات را اعالم كنند عطا مي مي

اري صميمانه دعا كند كه د ايمانخوب است هر .  ملكوتش گسترش بيابد
خدا توانايي الزم را به او ببخشد تا پيغام خدا را با دليري براي ديگران 

  .بيان كند
، يپاسخ مثبت و مستجاب شدن تقاضا بعد از گذشت مدت    

گفتيم كه ممكن است خدا به درخواست .  شود در زندگي ابراهيم ديده مي
ما جواب مثبت بدهد ولي الزم باشد كه مدتي صبركنيم تا آنچه كه 

بعضي وقتها درخواست ما از خدا طوري است .  ايم انجام بشود خواسته
آيا خدا مردم را به زور .  كه در عملي شدن آن ديگران هم نقش دارند

نه، !  كند كه ارادة او را انجام بدهند تا درخواست ما عملي بشود؟  ميوادار
كند، بلكه با صبر و حوصله در  خدا ارادة خود را بر مردم تحميل نمي

كند تا خودشان حاضر بشوند ارادة او را انجام بدهند،  زندگي آنها كار مي
ا مثبت به اين ترتيب بعضي وقتها با وجود اينكه پاسخ خدا به درخواست م
و اما .  است بايستي مدت زماني صبر كنيم تا تقاضاي ما عملي بشود

زندگي ابراهيم در رابطه با اين مطلب كه با وجود مثبت بودن پاسخ خدا، 
ابراهيم در حدود دو هزار .  شود تقاضا بعد از گذشت مدتي مستجاب مي

اب به موجب كت.  كرد سال قبل از ميالد مسيح در اين جهان زندگي مي
برد خدا به او فرمود كه  مقدس هنگامي كه در شهر اورِ كلدانيان بسر مي

خواست خدا اين بود كه ابراهيم در سرزمين .  محل تولدش را ترك كند
كنعان زندگي كند اما ابراهيم بعد از ترك نمودن وطن خود مدتي در شهر 
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ك كرد باالخره او در سن هفتاد و پنج سالگي حران را تر.  حران بسر برد
كثير داده  خدا به ابراهيم وعده داده بود كه به او قومي .  و راهي كنعان شد

ديگر اينكه ابراهيم را بركت داده و نام او .  و آنان ملتي بزرگ خواهند شد
مشهور و معروف خواهد شد خدا همچنين وعده داده بود كه از ابراهيم 

اشاره دارد به تولد مسيح همة ملتها را بركت خواهد داد، و البته اين وعده 
ها را در اور كلدانيان به ابراهيم    خدا اين وعده.  از نسل ابراهيم و اسحق

ها، بعد از آنكه ابراهيم وارد سرزمين كنعان  داده بود اما با وجود اين وعده
در فصل .  كرد هنوز بدون فرزند بود شد و ده سال در آنجا زندگي مي

اي ...": نيم كه خدا در رويا به ابراهيم فرمودخوا پانزدهم كتاب پيدايش مي
ابرام گفت اي خداوند .  ابرام مترس من سپر تو هستم و اجر بسيار عظيم

ام اين العاذار    روم و مختار خانه اوالد مي يهوه، مرا چه خواهي داد و من بي
زادم وارث من  و ابرام گفت اينك مرا نسلي ندادي و خانه.  دمشقي است

ساعت كالم خداوند به وي در رسيده گفت اين وارث تو در .  است
 ".آيد وارث تو خواهد بود  نخواهد بود بلكه كسي كه از صلب تو در

  )4 تا 1پيدايش فصل پانزدهم آيات (
در اينجا خدا بر اساس آنچه كه قبالً يعني در فصل دوازدهم پيدايش وعده 

خصي از صلب يا بدن داده بود به ابراهيم اطمينان بخشيد كه وارث او ش
اما بايد در نظر داشته باشيم كه تا تولد اسحق هنوز .  خودش خواهد بود

حدود پانزده سال باقيمانده بود، پس ابراهيم بايد پانزده سال ديگر هم صبر 
شود گفت كه از زمان وارد شدن ابراهيم به سرزمين  در واقع مي!  كرد مي

مد حدوداً بيست و پنج سال طول كنعان تا وقتي كه پسر او اسحق بدنيا آ
جالب است كه در رسالة پولس رسول به روميان فصل چهارم، آية .  كشيد
 ذكر شده است كه ايمان ابراهيم در طول اين سالها نه فقط ضعيف 20

خواست كه اوالد داشته باشد و  ابراهيم مي.  گرديد نشد بلكه قويتر مي
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لها طول كشيد تا تقاضاي او دانيم كه سا اما مي.  صاحب اوالد نيز شد
 5بر اساس فصل بيست و يكم كتاب پيدايش آية .  مستجاب گرديد

  ."وقتي اسحق متولد شد ابراهيم صد ساله بود"
جواب  ارد ايمانخدا ممكن است به تقاضاي و باالخره،     

در رسالة دوم .  شود ، و اين در زندگي پولس رسول ديده ميمنفي بدهد
:  چنين نوشته شده است كه9 و 7ل دوازدهم، آيات پولس به قرنتيان فص

ام مغرور نشوم    اي كه ديده براي اينكه بخاطر مكاشفات فوق العاده...  "
ناخوشي جسماني دردناكي به من داده شد كه مانند قاصدي از طرف 

سه بار از خداوند درخواست كردم .  شيطان مرا بكوبد تا زياد مغرور نشوم
ر سازد، اما او در جواب به من گفت فيض من براي تو كه آن را از من دو

  ".گردد كافي است، زيرا قدرت من در ضعف تو كامل مي
بينيم كه پولس رسول سه بار از خداوند درخواست كرد كه مشكل  مي

جسماني او را برطرف كند اما پاسخ خداوند منفي بود چون در واقع 
 ناخوشي جسماني پولس به از آنجايي كه!  تقاضاي پولس به نفع او نبود

منظور فروتن نگهداشتن او به او داده شده بود و در واقع براي او مفيد بود 
بايد توجه داشته باشيم كه .  خداوند به درخواست پولس جواب منفي داد

خداوند نه فقط بطور روشن به پولس جواب منفي داد بلكه علت را نيز 
رفت كه پاسخ روشن خدا به توان نتيجه گ پس مي.  براي او بيان كرد

البته اوقاتي هم هست كه .  اران، ممكن است مثبت يا منفي باشدد ايمان
گذارد اما بخاطر  ار تقاضاي خود را در دعا با خدا در ميان ميد ايمان

د بررسي خود را در اين بع خشب در.  دهد داليلي خدا به او پاسخي نمي
ار را بدون پاسخ د ايمانكنيم كه چرا خدا درخواست  زمينه آغاز مي

  !گذارد مي
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  :خاتمه
 با شما خوانندة حقجو  خواهيم كمي در پايان اين درس مي    

خداي حقيقي پسر يگانة روحاني .  دربارة اين موضوع صحبت كنيم كه
خود عيسي را به جهان فرستاد تا از طريق مرگ و زنده شدن دوبارة خود 

او بخاطر گناهان شما مرد و .  ندرستگاري را براي انسان گناهكار فراهم ك
.  تواند شما را رستگار كند دوباره زنده شد و چون اكنون زنده است مي

شويد كه در اينصورت شما هم با  اگر قلباً به او ايمان بياوريد رستگار مي
كساني كه با خداي حقيقي رابطه .  خداي حقيقي رابطه خواهيد داشت

 با پدر آسماني خود گفتگو كنند و در دعا توانند همانند فرزندان دارند مي
  .براي خود و ديگران از او ياري بطلبيد
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  38بخش 

  
  دعا
  )1قسمت (دهد  وقتي خدا جواب نمي

  
از اينكه در .  درودهاي مجدد در نام خداوند ما عيسي مسيح    

توانيم اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح كنيم، از  اين سري از درس مي
در درس گذشته مبحث دعا را آغاز كرديم و ديديم .  زاريمخداوند سپاسگ

  .  دهد اران به مسيح پاسخ ميد ايمانكه خدا به سه صورت به تقاضاهاي 
  

 خ مثبت و مستجاب شدن فوري تقاضا،پاس •

 ،تجاب شدن تقاضا بعد از گذشت مدتيپاسخ مثبت و مس •
 .و باالخره پاسخ منفي •

  !كند  پاسخي از خدا دريافت نميار اصالًد ايماناما اوقاتي هم هست كه 
ار با وجود اينكه تقاضاي خود را در دعا با د ايمانمنظورمان اين است كه 

ببينيم چه داليلي .  كند گذارد جوابي از خدا دريافت نمي خدا در ميان مي
  .گذارد ار را بدون جواب ميد ايمانوجود دارد كه خدا درخواست 

  
  دهد؟ واب مرا نميجچرا خدا 

ر كتاب مقدس حداقل يازده دليل مختلف وجود دارد كه د    
ار را بدون د ايمانتوان فهميد كه چرا خدا درخواست  با توجه به آنها مي

  .گذارد پاسخ مي
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   وجود بت در دل-1
بر اساس كتاب مقدس وجود بت در دل، يكي از گناهاني     

 در . ار را بدون جواب گذاردد ايمانشود خدا دعاي  است كه باعث مي
و " اينطور نوشته شده است 3-1حزقيال نبي فصل چهاردهم، آيات 

كساني چند از مشايخ اسراييل نزد من آمده پيش رويم نشستند، آنگاه كالم 
اي پسر انسان اين اشخاص بتهاي ": خداوند به من نازل شده گفت

خويش را در دلهاي خود جاي دادند و سنگ مصادم گناه خويش را پيش 
  "دند پس آيا ايشان از من مسئلت نمايند؟روي خود نها

ار را د ايمانشود كه خدا دعاي  از آنجائيكه وجود بت در دل باعث مي
بدون جواب بگذارد بهتر است توضيح بدهيم كه مقصود از وجود بت در 

يقيناً خدا مايل است جايگاه اول را در قلب و .  ار چيستد ايماندل 
اما .  ار استد ايماناو صاحب و مالك ار داشته باشد چون د ايمانزندگي 

متاسفانه گاهي اوقات، اشخاص يا چيزهاي مختلف جايگاه خدا را در 
كنند و مثل اين است كه آنها از خدا مهمتر  ار اشغال ميد ايمانقلب 
شوهر يا زن، فرزندان يا خويشاوندان، دوستان يا اشخاص ديگر !  شوند مي

بعالوه پول، .  ار اشغال كنندد انايمممكن است جايگاه خدا را در دل 
اموال، شغل و چيزهاي ديگر ممكن است سبب بشوند كه خدا جايگاه 

پس هر كس يا هر چيز كه جايگاه .  ار نداشته باشدد ايماناول را در دل 
  .ارد ايمانار تصاحب كند در واقع بتي است در دل د ايمانخدا را در قلب 

گاه خدا را در دل خود به اشخاص اگر شما برادر يا خواهر مسيحي، جاي
ايد، بهتر است هر چه زودتر حق تقدم را به خدا  يا چيزهاي ديگري داده

 اين در غير.  واگذار كنيد تا او جايگاه اول را در قلب شما داشته باشد
  .صورت انتظار نداشته باشيد كه خدا به دعا شما پاسخ بدهد
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  وجود گناه دانسته در قلب-2
جواب  داليلي كه در كتاب مقدس براي بييكي ديگر از     

شود اين است كه گناه دانسته در قلب  ار يافت ميد ايمانماندن دعاي 
 نوشته شده 18در مزمور شصت و ششم، آية .  ار وجود داشته باشدد ايمان

داشتم، خداوند مرا  اگر بدي را در دل خود منظور مي"است كه 
 نوشته 2-1 پنجاه و نهم، آيات   همچنين در اشعياء نبي فصل".شنيد نمي

هان دست خداوند كوتاه نيست تا نرهاند و گوش او سنگين "شده است 
ليكن خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حائل شده .  ني تا نشنود

فرض .  "است و گناهان شما روي او را از شما پوشانيده است تا نشنود
ار خود مرتكب خطايي د ايمانكنيد كه شما نسبت به برادر يا خواهر 

شما با !  ايد  هم به منظور جبران آن، انجام نداده ايد و هيچ اقدامي   شده
دانيد مقصر هستيد، به عوض در صدد برآمدن براي جبران،  وجود اينكه مي

آيا در چنين !  آوريد  به عمل نمي دست روي دست گذاشته و هيچ اقدامي
ار را جواب بدهد در د ايماني توان انتظار داشت كه خدا دعا شرايطي مي
  !اي در قلب خود دارد؟ ار گناه دانستهد ايمانحالي كه 

  
  انگيزة بد و نادرست-3

توان براي بدون جواب ماندن دعاي  دليل ديگري كه مي    
در رسالة يعقوب فصل .  ار ذكر كرد انگيزة بد و نادرست استد ايمان

خواهيد ديگر حاجت اگر از خدا هم ب" نوشته شده است 3چهارم، آية 
شود چون با نيت بد و به منظور ارضاي هوسهاي خود  شما برآورده نمي

  ."طلبيد آن را مي
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ار چيزهايي را به منظور ارضاي هوسهاي خود د ايمانبه اين ترتيب وقتي 
ار د ايمانالبته مقصود اين نيست كه .  شنود طلبد از خدا جوابي نمي مي

ش دعا كند، چون خود خداوند ما عيسي نبايد براي برطرف شدن احتياجات
نان روزانة ما را امروز به ما "فرمود كه در دعا به پدر آسماني بگوييم 

  )11انجيل متي فصل ششم، آية  (".بده
بايد توجه داشته باشيم كه خدا مايل است احتياجات روزانة ما را رفع كند 

زندگي او طلبد كه جزو ضروريات  ار چيزهايي را ميد ايماناما وقتي 
نيست و صرفاً به منظور لذت و خوشي جسماني است جوابي از خدا 

  .شود شنيده نمي
  
  كينه توزي و نبخشيدن ديگران-4

بينيم كه   مي26-25در انجيل مرقس فصل يازدهم، آيات     
.  ار بدون پاسخ بماندد ايمانشود كه دعاي  نبخشيدن ديگران باعث مي

ايستيد اگر از  وقتي براي دعا مي" :عيسي مسيح به شاگردان خود فرمود
كسي شكايتي داريد او را ببخشيد تا پدر آسماني شما هم خطاياي شما را 

اما اگر شما ديگران را نبخشيد پدر آسماني شما هم، خطاياي .  ببخشد
  ".شما را نخواهد بخشيد

كند كه نبايد كينه در دل نگهداريم  كالم خدا بطور واضح براي ما بيان مي
بسياري حاضرند با اين شرط ببخشند .  روح عدم بخشش در ما باشدو يا 

اما خداوند و .  كه شخص خطاكار فروتن شده و از آنها عذرخواهي كند
اران خود انتظار دارد كه بدون هيچ شرطي د ايمانمنجي ما عيسي از 
البته بخشيدن ديگران به اين معني نيست كه ما گناه را .  ديگران را ببخشد
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بخشيم و آنها را  نه، ما از گناه تنفر داريم اما مردم را مي!  دانيم يجايز م
  .كنيم محبت مي

شايد گفته بشود كه اين كار نشدني است، ولي كسي كه در مسيح زندگي 
در مورد .  تواند بدون استثناء ديگران را ببخشد كند با كمك او مي مي

 كالم خدا او بر اساس.  بخشش ديگران، خود عيسي بهترين نمونه است
در حالي كه بر صليب ميخكوب شده بود حتي دشمنان و مصلوب 

بعداً يكي از پيروان .  كنندگان خود را بخشيد و براي آنها دعاي خير كرد
عيسي بنام استيفان كه اولين شهيد مسيحي محسوب شده است از طريق 

 القدس قدرت يافت كه سنگسار كنندگان خود را ببخشد و براي آنان روح
  .دعاي خير كند

توزي ديگران را ببخشيم و  يقيناً خدا از ما نيز انتظار دارد كه به عوض كينه
اگر شما برادر يا خواهر مسيحي .  حتي براي دشمنان خود رحمت بطلبيم

كينه در دل خود نگهميداريد و برايتان مشكل است كه ديگران را ببخشيد 
را براي انجام ارادة خود كه بايستي با تمام وجود از خدا بطلبيد كه شما 

  .بخشش ديگران است قادر بسازد
  
  مشكالت در زندگي زناشويي وجود-5

 نوشته شده 7در رسالة اول پطرس رسول فصل سوم، آية     
و شما نيز اي شوهران، بايد رفتارتان با همسرتان هميشه با مالحظه "است 

سهيم و باشد و چون آنها جنس لطيف هستند و در فيض حيات با شما 
باشند با عزت و احترام با آنها رفتار كنيد مبادا دعاهاي شما  شريك مي

  ".مستجاب نشود
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زندگي زناشويي مسيحيان بايد بر اساس استانداردهاي الهي باشد در 
تلخي و تيرگي روابط در .  ماند جواب مي ار بيد ايمانغيراينصورت دعاي 

زند به همين علت  لطمه ميار با خدا د ايمانزندگي زناشويي، به مشاركت 
شايد .  همسران مسيحي بايد با محبت و تفاهم با يكديگر بسر ببرند

ها همسر خود را تقصير كار بدانند و بگويند كه او باعث شده است    بعضي
بايد توجه داشته !  كه مشكالت در زندگي زناشويي ما وجود داشته باشد

فتن رفتار شريك زندگيتان باشيد كه خدا مايل است شما بدون در نظر گر
وظايف خود را نسبت به او انجام بدهيد و هميشه با او رفتاري 

دهد بلكه  در اينصورت خدا نه فقط بركتتان مي.  خداپسندانه داشته باشيد
  .كند مشكالت موجود در زندگي زناشوييتان را هم برطرف مي

  
  عدم ايمان-6

ندن دعاي جواب ما ايماني دليل ديگري است براي بي بي    
 اينطور نوشته شده است 7-6در رسالة يعقوب فصل اول، آيات .  ارد ايمان
اما او بايد با ايمان بخواهد و در فكر خود شك نداشته باشد، چون آدم "

.  شود شكاك مانند موج دريا است كه در برابر باد رانده و متالطم مي
 در ".فتچنين شخصي نبايد گمان كند كه از خداوند چيزي خواهد يا

بينيم كه عيساي خداوند به   مي24انجيل مرقس فصل يازدهم، آية 
گويم يقين بدانيد كه  بنابراين به شما مي": اران خود فرموده استد ايمان

.  "كنيد خواهيد يافت و به شما داده خواهد شد آنچه را كه در دعا طلب مي
يمان در دعا پي توانيم به اهميت نقش ا با توجه به آياتي كه خوانده شد مي

  .ببريم



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

گذاريم بايستي ايمان داشته  وقتي تقاضايي را در دعا با خدا در ميان مي
چنانچه با عدم ايمان دعا كنيم مثل اين .  دهد باشيم كه خدا به ما پاسخ مي

است كه انتظار نداريم جوابي از خدا دريافت كنيم، به همين دليل 
وقتي چيزي .  ار بدون پاسخ بماندد ايمانشود كه دعاي  ايماني باعث مي بي

طلبيم كه برخالف ارادة او نيست بايد با ايمان و بدون شك  از خدا مي
ايم به ما عطا  بطلبيم و پيشاپيش يقين داشته باشيم كه آنچه را طلبيده

  .خواهد شد
وجود .  گذارد ار را بدون پاسخ ميد ايمانديديم كه خدا به دالئلي تقاضاي 

ناه دانسته در قلب، انگيزة بد و نادرست، كينه توزي و بت در دل، وجود گ
نبخشيدن ديگران، وجود مشكالت در زندگي زناشويي و عدم ايمان 

البته عالوه بر .  ار بدون جواب بماندد ايمانتوانند باعث بشوند دعاي  مي
شش دليلي كه ذكر شد داليل ديگري نيز براي بدون پاسخ ماندن دعاي 

شوند   بعد پنج دليل ديگري كه باعث ميبخشدر .  دار وجود دارد ايمان
عزيز ارائه خواهيم  خوانندةار بدون جواب بماند، را به شما د ايماندعاي 
  .داد

چنانچه شما برادر يا خواهر مسيحي در اثر شنيدن مطالب اين درس 
ايد كه گناه يا گناهاني در زندگيتان هست مثالً رفتار    متوجه شده
ايد يا چيزي جاي خدا را در دل شما    ا همسر خود نداشتهاي ب خداپسندانه

اشغال كرده است و يا اينكه يكي ديگر از داليل ذكر شده به مشاركت شما 
با خدا لطمه وارد نموده است و باعث شده كه خدا به تقاضاي شما 

كار و با اعتماد به  بهتر است هر چه زودتر با قلبي توبه.  پاسخي ندهد
 در راه شما ريخته گناه يا گناهان خود را به خدا اعتراف خوني كه عيسي

اگر ما ...  " نوشته شده است 9در رسالة اول يوحنا فصل اول، آية .  كنيد
توانيم به او اعتماد كنيم زيرا او به حق  به گناهان خود اعتراف نماييم، مي
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اك از همة خطاهايمان پ راآمرزد و ما  كند، او گناهان ما را مي عمل مي
  .آمين . "سازد مي
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  39بخش 

  
  دعا

  )2قسمت (دهد  وقتي خدا به من جواب نمي
  
  

با درود در نام عيسي مسيح خداوند به درس ديگري از     
 گذشته در فصل.  پردازيم  اساسي مسيحيان ميسلسله دروس اعتقادات

اين .  ار ذكر كرديمد ايمانجواب ماندن دعاي  شش دليل را در ارتباط با بي
وجود بت در دل، وجود گناه دانسته در قلب، : باشند  از اين قرار ميداليل

انگيزة بد و نادرست، كينه توزي و نبخشيدن ديگران، وجود مشكالت در 
در اين درس پنج دليل ديگري كه .  زندگي زناشويي و عدم ايمان

جواب بماند، را به شما ارائه  ار بيد ايمانتوانند باعث بشوند دعاي  مي
  .لطفاً با دقت به دنبالة درس توجه كنيد.  مدهي مي
  

  دهد؟ چرا خدا جواب مرا نمي
توان براي بدون  هفتمين دليلي است كه ميوضعيت دروني نادرست، -1

در انجيل متي فصل ششم، آيات .  ار ذكر نمودد ايمانجواب ماندن دعاي 
وقتي دعا ": بينيم كه خداوند و منجي ما عيسي چنين فرمود  مي6 و 5
هاي  ها و گوشه   آنان دوست دارند در كنيسه.  كنيد مانند رياكاران نباشيد يم

يقين بدانيد كه آنها .  خيابانها بايستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببينند
كني به اندرون خانة خود برو، در  هرگاه تو دعا مي!  اند اجر خود را يافته
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ود دعا كن و پدري كه هيچ را ببند و در خلوت در حضور پدر ناديدة خ
  ."چيز از نظر او پنهان نيست اجر تو را خواهد داد

كند و هدف او  وقتي يك نفر به منظور جلب توجه ديگران دعا مي
اران د ايمانوقتي .  خودنمايي است نبايد از خدا انتظار جواب داشته باشد

 ببرند كنند نبايد خود را نزد يكديگر باال به مسيح بطور دستجمعي دعا مي
كند نبايد  ضمناً شخصي كه دعا مي.  بلكه عيسي بايستي برافراشته بشود

در انجيل لوقا فصل .  غرور داشته باشد بلكه بايد كامالً فروتن باشد
بينيم كه يك فريسي مغرور و يك باجگير فروتن   مي14-9هجدهم، آيات 

خود را فريسي از خود راضي كه .  هر دو براي دعا به معبد بزرگ رفتند
اما آن !  آورد با غرور از خود تعريف كرد خوب و عادل بحساب مي
 "!اي خدا، به من گناهكار ترحم كن": گفت باجگير با فروتني به خدا مي

خوانيم كه آن باجگير   مي14سپس در آية ).  13لوقا فصل هجدهم، آية (
فروتن اران به مسيح بايد با دلي د ايمانما .  برخالف فريسي، بخشوده شد

و خالي از كبر و غرور دعا كنيم چون وضعيت دروني نادرست باعث 
  .شود كه دعاي ما بدون پاسخ بماند مي
  
جواب ماندن دعاي  دليل ديگري است براي بيوجدان ناراحت، -2

 نوشته 22-21در رسالة اول يوحناي رسول فصل سوم، آيات .  ارد ايمان
سازد، ما  ا محكوم نمياي عزيزان، اگر وجدان ما، ما ر"شده است 

توانيم با اطمينان به حضور خدا بياييم و او تمام خواهشهاي ما را  مي
كنيم و آنچه را كه پسند   احكام او عمل ميبر طبقآورد زيرا ما  برمي

  ."آوريم اوست بجا مي
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گاهي وجدان ما ممكن است بخاطر چيزهايي ما را محكوم كند كه در نظر 
تاثير محيطي   تواند تحت وجدان يكنفر مي.  شوند خدا گناه محسوب نمي

در .  كه شخص در آن رشد يافته است به غلط او را راهنمايي كند
گذارد  اينصورت وقتي شخصي تقاضاي خود را در دعا با خدا در ميان مي

  .از اطمينان الزم برخوردار نيست
يم اران به مسيح بايد بيش از هر چيز به كتاب مقدس متكي باشد ايمانما 

بطوريكه وجدان ما كامالً تحت تاثير كالم خدا كار كند، نه اينكه وجدان ما 
ما با مطالعة كتاب .  ايم تحت تاثير محيطي باشد كه در آن پرورش يافته

توانيم آنچه را كه صحيح است درك  مقدس و با توجه به احكام خدا مي
  چنانچه .كند كنيم، آنوقت وجدان ما نيز تحت تاثير كالم خدا عمل مي

وجدان ما هماهنگ با كالم خدا ما را اينطور هدايت كند كه مرتكب 
.  كار گناهمان را به خدا اعتراف كنيم ايم الزم است با قلبي توبه گناهي شده
توانيم با وجداني راحت و آسوده دعا كنيم و يقين داشته باشيم  آنوقت مي

  .دهد كه خدا به تقاضاي ما پاسخ مي
  
توانيم براي  نهمين دليلي است كه ميبا ارادة خدا، عدم هماهنگي -3
ار به مسيح د ايمانوقتي .  ار ذكر كنيمد ايمانجواب ماندن درخواست  بي

كند نه فقط بايد اطمينان دروني داشته باشد، بلكه درخواست او  دعا مي
در رسالة اول يوحناي رسول فصل .  بايستي با ارادة خدا هماهنگ باشد

اطمينان ما در حضور خدا " اينطور نوشته شده است 15و  14پنجم، آيات 
اين است كه اگر از او چيزي بخواهيم كه مطابق ارادة او باشد به ما گوش 

پس .  دهد دانيم كه هر چه بخواهيم او به ما گوش مي ما مي.  خواهد داد
از .  "اين را هم بايد بدانيم كه آنچه از او بطلبيم به ما عطا خواهد فرمود
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ار د ايمانجايي كه الزم است هر تقاضايي با ارادة خدا هماهنگ باشد آن
نبايد چيزي را در دعا بطلبد كه بر اساس كتاب مقدس صريحاً مخالف 

به اين ترتيب وقتي در كتاب مقدس بطور واضح ذكر شده .  ارادة خداست
ار نبايد آن را از خدا د ايماناست كه فالن موضوع برخالف ارادة خداست 

ار هر بار در دعا به خدا د ايمانالبته منظور اين نيست كه .  واست كنددرخ
نكتة اصلي اين .  بگويد اگر ارادة تو است به درخواست من پاسخ بدهد

ار بايستي به كتاب مقدس توجه كافي داشته باشد و د ايماناست كه 
.  چنانچه خواستة او مخالف ارادة خداست از خواستة خود صرف نظر كند

 كه شوهرش فوت كرده بود در دعا تقاضا كرد كه براي چند دقيقه  يخانم
هم كه شده روح شوهرش نزد او بيايد تا او بتواند با شوهر خود صحبت 

بر اساس شهادت اين خانم وقتي دعاي او به پايان رسيد ناگهان !!!  كند
!  كرد شوهر اوست با او سخن گفت اطاق تاريك شد و منظري كه ادعا مي

نم كه متوجه نبود دعاي او برخالف ارادة خدا بوده است از اين آن خا
طريق خود را بازيچة شيطان قرار داد و شيطان فرصت يافت كه او را 

در كالم خدا صريحاً ذكر شده است كه احضار ارواح و .  فريب بدهد
در اين مورد .  انگيز است آلود و نفرت تماس با مردگان جزو اعمال گناه

وقتي يك .   مراجعه كنيد12-10ه تثنيه فصل هجدهم، آيات توانيد ب مي
كند با ارواح مردگان تماس برقرار كند ديوها كه ارواحي پليد  نفر سعي مي
  . خود قرار بدهند و به او لطمه بزنندتحت تاثيرتوانند شخص را  هستند مي
 كه برخالف ارادة خدا دعا كرده بود تا با روح شوهر خود تماس  خانمي
برد چون شيطان فرصت  ار كند مدتها در مشكالت گوناگون بسر ميبرقر

خوشبختانه آن خانم تصميم .  يافته بود كه او را تحت فشار قرار بدهد
گرفت كه با شباني در كليساي محلي خود صحبت كند و از او كمك 

بر اثر مشاوره و دعا آن خانم از ناراحتيهايي كه داشت رهايي يافت .  بطلبد
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مصمم گرديد كه با جديت كتاب مقدس را بياموزد و بر طبق آن و ضمناً 
  .زندگي كند

كنيم بايستي با در نظر گرفتن كتاب مقدس چيزي را از خدا  وقتي دعا مي
توانيم مطمئن  اگر تقاضاي ما مطابق ارادة خدا باشد مي.  درخواست كنيم

  .دهد باشيم كه او به ما پاسخ مي
  
جواب ماندن  يكي ديگر از داليل بيهاي خدا، اعتنا بودن به راهنمايي بي-4

گيرد  ار راهنمائيهاي خدا را ناديده ميد ايمانوقتي .  ار استد ايماندعاي 
خدا غالباً .  نبايد انتظار داشته باشد كه خدا به درخواست او جواب بدهد

كند و ارادة خود را به ما نشان  از طريق كالم خود با ما صحبت مي
دهد اما چنانچه به كالم  ع خدا باشيم او ما را بركت مياگر مطي.  دهد مي

در .  اعتنا باشيم او را نخواهد شنيد خواهد بي خدا و آنچه كه او از ما مي
پس واقع خواهد شد چنانكه او ندا "خوانيم  فصل هفتم زكرياي نبي مي

گويد ايشان فرياد خواهند  كرد و ايشان نشنيدند همچنان يهوه صبايوت مي
  )13زكرياي نبي فصل هفتم، آية . (" و من نخواهم شنيدبرآورد

 نوشته شده 9همچنين در امثال سليمان نبي فصل بيست و هشتم، آية 
هر كه گوش خود را از شنيدن شريعت برگرداند، دعاي او هم "است 

  "شود مكروه مي
ار بايد در زندگي روزمرة خود به تعاليم كتاب مقدس توجه د ايمانپس 

دهد بلكه  در غير اينصورت نه فقط خدا به دعاي او پاسخ نميداشته باشد 
  .داند دعاي او را ناپسند مي

اران به مسيح د ايمانخواهيم اين مطلب را هم اضافه كنيم كه  در اينجا مي
مبادا خيال كنيم كه هر .  نبايد هر فكر و احساسي را هدايت خدا بدانند
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آيد از  در دل ما پديد ميكند و هر احساسي كه  چه از ذهن ما عبور مي
القدس باشد با كتاب  يقيناً هدايتي كه از جانب روح.  جانب خداست

پس بايد هر هدايتي با كالم خدا سنجيده بشود .  مقدس هماهنگي دارد
  .ار ممكن است برخالف ارادة خدا قدم برداردد ايمانوگرنه 

  
جواب   بييازدهمين و آخرين دليلي است كه در ارتباط باعدم ترحم، -5

در امثال سليمان نبي فصل .  دهيم ار به شما ارائه ميد ايمانماندن دعاي 
هر كه گوش خود را از فرياد " نوشته شده است 13بيست و يكم، آية 

  ."بندد، او نيز فرياد خواهد كرد و مستجاب نخواهد شد فقير مي
 همنوعان ايم بايستي مند شده اران به مسيح كه از محبت خدا بهرهد ايمانما 

خدا مايل است كه ما در عمل محبت مسيح را به .  خود را محبت كنيم
.  همنوعان خود نشان بدهيم و حتي االمكان محتاجان را كمك كنيم

 در  بيند و با وجود توانايي قدمي اري كه اشخاص محتاج را ميد ايمان
دعاي دارد بايد انتظار داشته باشد كه خدا  جهت رفع احتياجات آنان برنمي

  .او را بدون جواب بگذارد
خواهيم به اين نكته توجه داشته باشيد كه هدف  در خاتمة مبحث دعا، مي

ار اين د ايمانجواب ماندن دعاي  ما از ارائة يازده دليل در ارتباط با بي
  .است كه دعاهاي شما موثرتر باشد

 شوند از آنجايي كه داليل ذكر شده همانند موانعي هستند كه باعث مي
ار بدون جواب بماند خوب است هر مانعي برطرف بشود تا د ايماندعاي 
خود مسيح كفارة ...  "بر اساس كالم خدا . ار ثمربخش باشدد ايماندعاي 

  )2رسالة اول يوحناي رسول فصل دوم، آية  ("...گناهان ماست 
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مسيحي كه براي گناهان ما خون ريخته است و حاال زنده است خودش 
اگر گناهي در زندگي شما وجود دارد يا به عبارت .   ماستكفارة گناهان

كار با مسيح خداوند  ديگر مانعي در مسير دعاي شما است با دلي توبه
وقتي با تكيه بر .  صحبت كنيد چون او برطرف كنندة گناهان شماست

كنيد اطمينان داشته   مسيح گناهي را به او اعتراف ميةخون ريخته شد
شود و خدا به دعاي شما پاسخ  مسير دعا شما برداشته ميباشيد كه مانع از 

  .آمين. دهد مي
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  40بخش 

  
  كليسا

  آن چيست؟
  
  

خوشحاليم كه در اين .  درودها در نام عيسي مسيح خداوند    
توانيم تعاليم اساسي كتاب مقدس را با شما در ميان  سري از درسها مي

.  كنيم يسا شروع ميدر اين درس مبحث جديدي را با عنوان كل.  بگذاريم
  ببينيم كليسا چيست؟

  
  "كليسا"معني لغت 

چون درس ما در مورد كليسا است الزم است كه ابتدا قدري     
لغت كليسا از لغت يوناني اكلسيا .  دربارة معني لغت كليسا صحبت كنيم

اين لغت در .  باشد  مي"خوانده شده"گرفته شده است كه به معني 
شد كه  د جديد براي گردهمايي بكار برده مينوشتجات دنيوي زمان عه

در عهد جديد لغت .  شدند اي با شنيدن خبري در يكجا جمع مي عده
كليسا براي اشخاصي به كار برده شده است كه به خدا تعلق دارند و براي 

اران د ايمانكليساي محلي شامل گروهي از .  اند منظور خاصي خوانده شده
شوند تا خدا را بپرستند، ايمان يكديگر  ميبه مسيح است كه با هم جمع 

كليساي جهاني يا .  را تقويت كنند و مژدة عيسي مسيح را منتشر كنند
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را در  ،بدون در نظر گرفتن زمان و مكان ،اران به مسيحد ايمانجامع تمام 
  .گيرد برمي

شود كه يهود و  از آنجايي كه ايمان به عيسي مسيح خداوند باعث مي
گيرد كه توسط مسيح  بيابند، كليسا همة كساني را در برميغيريهود نجات 

در عهد جديد كليسا به بدني .  اند و متعلق به خدا هستند نجات يافته
. تشبيه شده است كه اعضاي گوناگون دارد و مسيح سر اين بدن است

همچنين ).  18 و كولسيان فصل يك، آية 30افسسيان فصل پنجم، آية (
اول .  (ه شده است كه روح خدا در آن سكونت داردكليسا به معبدي تشبي
  )16قرنتيان سوم، آية 

كنيم كه لغت  خواهيم توجه شما را به اين نكتة مهم جلب مي در اينجا مي
كليسا در عهد جديد، براي ساختمان يا محل گردهمايي بكار برده نشده 

 شوند، بلكه كليسا كليسا، جايي نيست كه افراد در آن جمع مي.  است
گوييم  پس وقتي مي.  مجموع اشخاصي است كه به مسيح تعلق دارند

  .كليسا منظور ساختمان يا محل اجتماع نيست بلكه مقصود قوم خداست
  

  كليساي عهد جديد
چون كليسا در روز پنطيكاست تولد يافت و قبل از آن     

و من بر اين ...  ": وجود نداشت عيسي مسيح دربارة كليسا چنين فرمود
كليساي خود را بنا خواهم كرد و نيروهاي مرگ هرگز بر آن چيره صخره 

  ).18انجيل متي فصل شانزدهم، آية  ("نخواهد شد
وقتي مسيح اين مطلب را فرمود هنوز نمرده بود و قيام و صعود نيز نكرده 

.  شدند به همين دليل او افعالي را بكار برد كه به زمان آينده مربوط مي. بود
 38اسرائيل بر اساس اعمال رسوالن فصل هفتم، آية هر چند كه قوم 
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.   در بيابان بود اما كليساي عهد جديد با آن جماعت تفاوت داردجماعتي
در بيابان جماعت بني اسراييل از كساني تشكيل شده بود كه اسرائيلي 

به اين ترتيب هر كه در اين .  بودن را از طريق خانواده به ارث برده بودند
.  شد اسرائيلي بود حتي اگر به خداي حقيقي ايمان نداشت يقوم متولد م

شخصاً و قلباً مسيح را شد كه  اما كليساي عهد جديد فقط شامل كساني مي
اي افراد به ظاهر مسيحي ولي در  درست است كه عده.  كردند دريافت مي

شوند اما كليسا از كساني  باطن غيرمسيحي در كليساهاي محلي ديده مي
اند و با خدا رابطة  القدس تولد تازه يافته  است كه توسط روحتشكيل شده
  .روحاني دارند

كليساي عهد جديد در روز پنطيكاست بوجود آمد چون روح خدا بر 
القدس بر  نزول روح.  ار به مسيح نازل شدد ايمانيكصد و بيست نفر 

 پيروان مسيح قبالً وعده داده شده بود و اين وعده در روز پنطيكاست به
القدس بر  در آن روز همانطور كه مسيح فرموده بود روح.  انجام رسيد

پيروان او نازل شد و آنان اعضاي دائمي يك بدن يعني كليسا شدند، ضمناً 
در ابتدا .  آنان قدرت الزم را براي اعالم مژدة نجات بدست آوردند

 با شدند اما اران به مسيح، در منازل مختلفي در اورشليم جمع ميد ايمان
اين كليساي .  گويد اين وجود كالم خدا از يك كليساي متحد سخن مي

متحد در يك روز يعني در روز پنطيكاست تعداد اعضايش از يكصد و 
بر اساس اعمال !  بيست نفر به سه هزار و يكصد و بيست نفر رسيد

خداوند هر روز كساني را كه نجات ..." 47رسوالن فصل دوم، آية 
 4سپس در اعمال فصل چهارم، آية .  "افزود مع ايشان مييافتند، به ج مي
البته بايد !  ار به حدود پنج هزار نفر رسيدد ايمانبينيم كه تعداد مردان  مي

ار د ايمانار زنان و جوانان د ايماندر نظر داشته باشيم كه عالوه بر مردان 
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كرد  به اين ترتيب كليسا با سرعتي عجيب رشد مي.  هم جزو كليسا بودند
  .گرديد و باعث جالل خداوند مي

  
  هاي محلي جماعت
كلمة كليسا در قسمتهايي از عهد جديد براي جماعتهاي     

محلي در مناطق مختلف بكار برده شده است، از قبيل كليساي اورشليم، 
هر .  كليساي انطاكيه، كليساي غالطيه، كليساي افسس و كليساي قرنتس

ار تشكيل شده است كه در د ايماني ا چند كه يك كليساي محلي از عده
شوند، اما هر كليساي محلي به خدا تعلق دارد چون  محلي با هم جمع مي

به همين علت پولس رسول در .  در واقع بدن مسيح است در محلي معين
به كليساي خدا كه در "اش به كليساي شهر قرنتس نوشت،  اولين رساله

  )2ان فصل اول، آية رسالة اول به قرنتي ("...شهر قرنتس است
البته در عهد جديد قسمتهايي نيز وجود دارد كه كلمة كليسا صرفاً به 
كليساي محلي اشاره ندارد بلكه از معني وسيعتري برخوردار است و 

در اين مورد قبالً به انجيل متي .  مقصود از كليسا، كليساي جهاني است
گري را برايتان  اشاره كرديم و اكنون آيات دي18فصل شانزدهم، آية 

زيرا من از "پولس رسول در رسالة اول خود به قرنتيان نوشت .  خوانم مي
تمام رسوالن او كمتر هستم و حتي شايستگي آن را ندارم كه رسول 

اول قرنتيان فصل  ("رسانيدم خوانده شوم، چون بر كليساي خدا جفا مي
 نوشته 13آية و در رسالة پولس به غالطيان فصل اول ).  9پانزدهم، آية 
سرگذشت و اعمال سابق مرا در دين يهود شنيده ايد كه "شده است 
رسانيدم و در نابود ساختن آن  رحمي به كليساي خدا آزار مي چگونه با بي

  ."كوشيدم مي
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پولس قبل از آنكه از گناه توبه كند و به مسيح ايمان بياورد بر مسيحيان 
و نه فقط اين، بلكه او ) 3ة اعمال، فصل هشت، آي(كرد  اورشليم جفا مي

عازم دمشق شد تا مسيحيان آنجا را دستگير كند و به اورشليم بياورد 
اما پولس قبل از رسيدن به دمشق با مسيح زنده ).  2اعمال فصل نه، آية (

اعمال رسوالن ( "كني؟ چرا بر من جفا مي...  "مواجه شد كه به او فرمود 
 مسيح كه در واقع بدن اوست آزار و پولس به كليساي).  4فصل نهم، آية 

رساند اما خوشبختانه او مسيح را دريافت كرد و نجات يافت و  اذيت مي
  .اش عوض شد در نتيجه زندگي

  
  كليسا، جهان مسيحيت و پادشاهي خدا

كنيم بايستي توجه داشته  وقتي عهد جديد را مطالعه مي    
 ةنه بيان كنندباشيم كه كليسا نه بيان كنندة جهان مسيحيت است و 

به عبارت ديگر جهان مسيحيت و پادشاهي خدا به خودي .  پادشاهي خدا
پادشاهي خدا .  گويند خود از كليساي مسيح و بدن او سخن نمي

در .  كند اصطالحي است كه از فرمانروايي و حاكميت خدا حكايت مي
: خوانيم كه يكي از مثلهاي عيسي در فصل سيزدهم انجيل متي اينطور مي

پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر كس را كه در "
كنند و  پادشاهي او باعث لغزش شود و همچنين همة بدكاران را جمع مي

ريزند و دندان بر  اي مشتعل خواهند افكند، جاييكه اشك مي در كوره
در آن زمان نيكان در پادشاهي پدر خود مانند خورشيد .  فشارند دندان مي

بينيم كه  مي).  43-41متي فصل سيزدهم، آيات  ("...هند درخشيدخوا
.  سرنوشت بدكاران با سرنوشت كليساي مسيح كامالً متفاوت خواهد بود
در پادشاهي خدا كليسا بركت خواهد يافت اما كساني كه قلباً با پادشاه 
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در مورد اصطالح جهان مسيحيت .  اند مجازات خواهند شد متحد نبوده
اي وجود دارند كه لقب مسيحي به  گوئيم كه در سرتاسر دنيا عدهبايستي ب
اين اشخاص نه مسيح را در .  اند اما در واقع مسيحي نيستند خود داده

كنند به همين علت مسيحيان  قلب خود دارند و نه از تعاليم او پيروي مي
بينيم كه عيسي مسيح چنين  در فصل هفتم انجيل متي مي.  واقعي نيستند

نه هر كس كه مرا خداوندا، خداوندا خطاب كند به ": ده استفرمو
پادشاهي آسماني وارد خواهد شد، بلكه كسي كه ارادة پدر آسماني مرا به 

خداوندا، : وقتي آن روز برسد بسياري به من خواهند گفت.  انجام برساند
خداوندا، آيا به نام تو نبوت نكرديم؟  آيا با ذكر نام تو ديوها را بيرون 
نرانديم؟  و به نام تو معجزات بسيار نكرديم؟  آنگاه صريحاً به آنان 

از من دور شويد، اي .  شناسم من هرگز شما را نمي: خواهم گفت
  ).23-21متي فصل هفتم، آيات  ("بدكاران

به اين ترتيب كليساي مسيح از پادشاهي خدا و جهان مسيحيت متمايز 
ر واقعي هستند و كسي بدكار اد ايماناست، چون در كليساي مسيح همه 

  !نيست
  

  شرايط عضويت در كليساي عهد جديد
توبه از گناه و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح باعث     
در اين زمينه بايستي .  شوند كه شخص عضو كليساي عهد جديد بشود مي

ذكر كنيم كه تا يكنفر نظرش نسبت به گناه عوض نشود و به عيسي مسيح 
 او انجام داده است قلباً اعتماد نكند، براي عضويت در خداوند و كاري كه

چنانچه يك نفر قدمهاي واجب .  كليساي عهد جديد واجد شرايط نيست
يعني از گناه توبه كند و به (براي عضويت در كليساي مسيح را بردارد 
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در .  شود بوسيلة خداوند به كليساي او افزوده مي) مسيح ايمان بياورد
به اين نكته اشاره كنيم كه در بسياري از كليساهاي محلي اينجا الزم است 

تعميد در آب نيز جزو شرايطي است كه براي عضويت افراد در اين 
هر چند كه تعميد در آب براي هر يك از .  جماعتها وجود دارد

اران به مسيح امري است ضروري و جزو شرايط عضويت در د ايمان
انطور كه توضيح داديم توبه از گناه و باشد، اما هم بسياري از كليساها مي

ايمان به عيسي مسيح خداوند دو شرطي هستند كه بدون آنها شخص به 
  .تواند عضو بدن مسيح بشود  نميهيچ وجه

 كنيم كه رابطة شما با سؤالخواهيم از شما خوانندگان محترم  در خاتمه مي
ي عيسي مسيح خداوند و كليساي او چگونه است؟  اگر مسيحي واقع

باشيد شما عضوي از كليسا يا بدن مسيح هستيد و يقيناً با سر كليسا كه 
اما چنانچه مسيحي واقعي .  عيسي مسيح خداوند است رابطه داريد

.  بهره هستيد نباشيد، از بركاتي كه به كليساي مسيح تعلق دارد كامالً بي
سر عيسي مسيح خداوند كه بخاطر گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و 

آيا بهتر نيست كه .  خواهد شما را عضو بدن خود بسازد كليسا است مي
همين اآلن به گناه پشت كنيد و به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد؟  آيا 

اران ابديت را با خدا د ايمانبهتر نيست كه به بدن مسيح بپيونديد و با ساير 
وري چون سپري كنيد؟  به راستي كه بودن در بدن مسيح و داشتن سر

  .جالل بر او باد، آمين.  عيسي مسيح عالي و  است
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  41بخش 

  
  كليسا

  شام خداوند، تعميد
  
  

به درس ديگري از .  درود در نام عيسي مسيح خداوند    
در درس گذشته .  پردازيم سلسله دروس تعاليم عمدة كتاب مقدس مي

ن، بحث كليسا را شروع كرديم و دربارة كليساي عهد جديد و اعضاي آ
در اين درس مختصراً در پيرامون دو آيين كليسا .  مطالبي به شما گفتيم

  .كنيم صحبت مي
  

  هاي كليسايي آيين
هاي كليسايي منظور دو آييني است كه  گوييم آيين وقتي مي    

آنها را مقرر نموده است و الزم ) يعني عيسي مسيح خداوند(سر كليسا 
اين دو آيين كه تعميد و شام .  است كه در هر جماعت مسيحي اجرا بشود

باشند در قرون گذشته توسط مسيحيان اجرا گرديده است و  خداوند مي
  .شود امروزه نيز در سراسر دنيا در كليساهاي گوناگون اجرا مي
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  آيين تعميد، فرو رفتن در آب-1
: عيسي مسيح قبل از صعود به آسمان، به شاگردانش فرمود    
 شاگرد من سازيد و آنها را بنام پدر و پسر و پس برويد و همة ملتها را"

  )19انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية  ("القدس تعميد دهيد روح
فعلي كه در زبان اصلي عهد جديد براي عمل تعميد بكار رفته است به 

بنابراين در آئين تعميد، .  باشد ورشدن يا فرورفتن مي معني غوطه
گيرد در آب فرو برده  مسيح تعميد مياري كه به منظور اطاعت از د ايمان
در اين زمينه كه تعميد چگونه بايد انجام بشود آياتي را از عهد .  شود مي

  .كنيم جديد ذكر مي
عيسي پس از تعميد، " نوشته شده است 16در انجيل متي فصل سوم، آية 

خوانيم   مي23 در انجيل يوحنا فصل سوم، آية "...فوراً از آب بيرون آمد
آن ناحيه .  نيز در عينون، نزديك ساليم، به تعميد دادن مشغول بوديحيي "

  "...آب فراوان بود
خواجه " نوشته شده است 39-38و در اعمال رسوالن فصل هشتم، آيات 

او و فيليپس داخل آب رفتند و فيليپس .  دستور داد كالسكه را نگهدارند
د ناگهان فيليپس را وقتي از آب بيرون آمدند روح خداون.  او را تعميد داد

  "...در ربود
گيرد هر دو  در آيين تعميد، شخص تعميددهنده و شخصي كه تعميد مي

ار به مسيح باشند و تعميد دهنده به نام پدر و پسر و د ايمانبايستي 
  .القدس تعميدگيرنده را در آب فرو ببرد روح
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  يد در آبممفهوم تع
سبت به گناه است و ار در آب، نشانة مردن ند ايمانفرورفتن     

ار از آب، نشانة رستاخيز و زندگي جديد در مسيح د ايمانبيرون آمدن 
اي در شخص  دهد كه زندگي تازه بنابراين تعميد در آب نشان مي.  است

در رسالة پولس رسول به روميان فصل .  تعميد گيرنده آغاز شده است
 با او مدفون پس با تعميد خود" اينطور نوشته شده است 5-4ششم، آيات 

شديم و در مرگش شريك گشتيم تا همانطوري كه مسيح بوسيلة قدرت  
زيرا اگر ما .  اي بسر بريم پدر پس از مرگ زنده شد ما نيز در زندگي تازه

در مرگي مانند مرگ او با او يكي شديم،  به همان طريق در قيامتي مثل 
  ."قيامت او نيز با او يكي خواهيم بود

ار با مسيح مرده است، مدفون شده د ايمانانة اين است كه تعميد در آب نش
.  برد اي بسرمي است و قيام نموده است، به همين دليل در زندگي تازه

تعميد در آب بر اساس اعتراف ايمان تعميد گيرنده و يكبار در زندگي هر 
ار به موجب كتاب مقدس و د ايمانگيرد چنانچه  اري صورت ميد ايمان

گذارد  ين تعميد را بجا بياورد اين واقعيت را به نمايش ميبطرز صحيح آي
كه از لحاظ روحاني همراه مسيح نسبت به گناه مرده و همراه او براي يك 

يكي از مشخصات بسيار مهم كليسا .  زندگي تازه و پاك زنده شده است
شود اتحاد روحاني كليسا با عيسي مسيح خداوند  كه در تعميد نمايان مي

هر كه ...  ":  رسالة اول پولس رسول به قرنتيان نوشته شده استدر.  است
اول قرنتيان فصل ششم، آية  ("به خداوند بپيوندد روحاً با او يكي است

خوانيم   مي15-14و در رسالة پولس به افسسيان فصل دوم، آيات ).  17
زيرا مسيح صلح و صفا را بين يهود و غير يهود بوجود آورده است و "

او با بدن جسماني خود ديواري كه .  را با هم متحد ساخته استاين دو 
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ساخت درهم شكست،  كرد و دشمنان يكديگر مي آنان را از هم جدا مي
زيرا شريعت را با مقررات و احكامش منسوخ كرد تا از اين دو دسته در 

  ."اي بوجود آورد و صلح و صفا را ميسر سازد خود يك انسانيت تازه
اران به مسيح با او اتحاد روحاني دارند، از طريق د ايمانمام از آنجايي كه ت

در كليساي عيسي مسيح يهود .  مسيح با يكديگر نيز اتحاد روحاني دارند
و غيريهود با هم متحد هستند چون مسيح عامل جدايي را از ميان آنان 

اين كليسا بخاطر .  برداشته و آنها را اعضاي يك كليسا ساخته است
كليسا در واقع دهان، .   مسيح داراي اقتدار و پيروزي استاتحادش با

تواند از جانب او سخن  دستها و پايهاي مسيح بر روي زمين است و مي
ضمناً كليسا بخاطر اتحادش با مسيح بر گناه و دنيا .  بگويد و فعاليت كند

اين پيروزي كه در عيسي مسيح خداوند .  و شيطان پيروز گرديده است
آلود مطابق  سازد كه در اين دنياي گناه ار را قادر ميد ايماند شو يافت مي

ميل و ارادة خدا زندگي كند و عيسي مسيح را در زندگي خود جالل 
كند و  اري كه امر خداوند و نجات دهندة خود را اطاعت ميد ايمان.  بدهد

كند كه با مسيح  گيرد در عمل اين مطلب را آشكار مي در آب تعميد مي
  .ديده است و مايل است او را پيروي كندمتحد گر

  
  شام خداوند، خوردن نان و نوشيدن پياله-2

دومين آييني كه كليسا وظيفه دارد آن را بجا بياورد شام     
اين آيين كه عشاء رباني نيز خوانده شده است در واقع .  باشد خداوند مي

شام آيين .  شود  مي اي است كه به منظور خاصي چيده شركت در سفره
يعني در آخرين شب زندگي (خداوند در شبي كه عيسي دستگير شد 

او در آخرين شام نان و پياله را .  بوسيلة خود او مقرر شد) زميني عيسي
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اين كار را به يادبود من انجام ...": به شاگردان خود داد و به آنان فرمود
  )19انجيل لوقا فصل بيست و دوم، آية  ("دهيد

اش به كليساي شهر قرنتس  در فصل يازدهم اولين رسالهبعداً پولس رسول 
در آيين شام خداوند از عنصر . در مورد اين آيين كليسايي توضيحاتي داد

نان بعنوان مظهر بدن مسيح و از عنصر آب انگور بعنوان مظهر خون مسيح 
دانيم كه بدن مسيح در راه ما پاره شد و خون او در  مي.  شود استفاده مي
كنيم با خوردن نان  يخته شد پس وقتي در شام خداوند شركت ميراه ما ر

آوريم كه از مزاياي مرگ مسيح بر روي  و نوشيدن آب انگور بخاطر مي
استفاده از عناصر نان و آب انگور در آيين شام .  ايم مند شده صليب بهره

ار به مرگ مسيح د ايمانگذارد كه  خداوند، اين واقعيت را به نمايش مي
آمرزش گناهانش ايمان دارد و از حيات مسيح برخوردار گرديده براي 
  .است
  
   آيين شام خداوند را چند وقت به چند وقت بايستي بجا آورد؟-3

توان گفت كه تا آمدن مسيح، هر   ميسؤالدر پاسخ به اين     
در .  توانيم آيين شام خداوند را بجا بياوريم چند دفعه كه بخواهيم مي

 اينطور نوشته شده 27-26ه قرنتيان فصل يازدهم، آيات رسالة اول پولس ب
زيرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه اين نان را بخوريد و پياله را "است 

بنابراين اگر كسي بطور ناشايست نان را .  كنيد بنوشيد مرگ او را اعالم مي
بخورد و پياله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتكب خطا خواهد 

  ."شد
او بعد از .  ي عيسي مسيح خداوند بر روي صليب خون ريخت و مردروز

اما روزي هم .  مرگ دوباره زنده شد و سپس به آسمان صعود نمود
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اران خود را به آسمان باال خواهد د ايمانخواهد رسيد كه او خواهد آمد و 
وقتي مسيح بيايد كه كليساي خود را به آسمان باال ببرد تمام .  برد

بدني ) چه آناني كه مرده باشند و چه آناني كه زنده باشند(ران او اد ايمان
پس آمدن مسيح خداوند اميدي بزرگ .   خواهند يافتپر جاللجاوداني و 

اران به مسيح از طريق آيين د ايماناما تا آن موقع، ما .  براي كليساي اوست
كرده و كنيم كه مسيح در راه ما، بدن خود را پاره  شام خداوند اعالم مي

  .ايم اطر اين كار مسيح، ما نجات يافتهخون خود را ريخته و بخ
در مورد شام خداوند ذكر اين نكته ضروري است كه كسي نبايد بطور 

پولس در اين زمينه به قرنتيان نوشت .  ناشايست در اين آيين شركت كند
 بنابراين هركس بايد خود را بيازمايد آن وقت از آن نان بخورد و از آن"

پياله بنوشد، زيرا كسي كه معني و مفهوم بدن مسيح را درك نكند و از آن 
به .  سازد بخورد و بنوشد،  با خوردن و نوشيدن آن، خود را محكوم مي

اي نيز  همين سبب است كه بسياري از شما ضعيف و مريض هستيد و عده
  )30-28اول قرنتيان فصل يازدهم، آيات  (".اند مرده
تواند  ير آيين شام خداوند شركت نمودن، مر ناشايست دبينيم كه بطو مي

خوب است هر كسي كه در اين .  عواقب بدي را به همراه داشته باشد
كند قبل از خوردن نان و نوشيدن پياله، دل خود را بررسي  آيين شركت مي

كند و با دركي صحيح از آنچه كه عيسي براي او انجام داده است و آنچه 
اي شكرگزار و قدرشناس از نان و  نتظار دارد با روحيهكه عيسي از او ا
عيسي براي هر يك از اعضاي كليساي خود خون .  پياله استفاده كند

اران او با پاكي و قدوسيت در اين د ايمانريخته و مرده و انتظار دارد كه 
ار، گناه اعتراف نشدة خود را به خدا د ايمانوقتي .  جهان بسر ببرند

كند نه فقط   با دلي فروتن و مطيع از نان و پياله استفاده ميكند اعتراف مي
  .يابد شود بلكه از مسيح زنده بركت مي تنبيه نمي
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ديديم كه تعميد در آب و شام خداوند دو آيين كليسايي هستند كه خود 
هيچيك از اين دو آيين باعث نجات .  مسيح آنها را مقرر نموده است

شوند كه شخص نجات يافته   باعث ميشوند بلكه اين آيينها شخص نمي
  .بر اثر اطاعت از اوامر خداوند بركت بيابد

ايد  محترم از راه ايمان با عيسي مسيح خداوند متحد شده خوانندةاگر شما 
كنيم  ايد، به شما توصيه مي  ايمان آوردن در آب تعميد نگرفتهولي بعد از

.  در آب تعميد بگيريدكه به منظور اطاعت از امر خداوند و منجيتان عيسي 
براي اين كار الزم است به كليسايي بپيونديد كه رهبران آن مطيع تعاليم 

اران به مسيح را بر اساس كتاب مقدس تعميد د ايمانكتاب مقدس باشند و 
اري بايستي يكبار در آب تعميد بگيرد و در عمل آشكار د ايمانهر .  بدهند

  .برد اي بسر مي كند كه در زندگي تازه
تواند بارها آيين شام خداوند را با ساير مسيحيان  ار به مسيح ميد ايماناما 

كند كه مسيح براي نجات ما،  بجا بياورد چون اين آيين به ما يادآوري مي
اميدواريم كه شما برادران و خواهران .  بدن و خون خود را داده است

ام داده مسيحي ما در شناخت عيسي مسيح و آنچه كه او براي شما انج
است بطور روزافزون ترقي كنيد و با آمادگي روحاني منتظر بازگشت 

  .دوبارة او باشيد
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  كليسا

  سرنوشت آن
  
  

در اين سري از درسها .  درودها در نام عيسي مسيح خداوند    
گذاريم  تعاليم اساسي كتاب مقدس را با شما عزيزان خواننده در ميان مي

در طول دو درس گذشته .  مدة مسيحيان پي ببريدتا اينكه به اعتقادات ع
از كليساي عهد جديد سخن گفتيم و دربارة اعضاء كليسا و آيين كليسا 

خواهيم در پيرامون سرنوشت  در اين درس مي.  مطالبي به شما ارائه داديم
ببينيم بر اساس كتاب مقدس كليساي مسيح .  كليسا با شما صحبت كنيم

  .چه سرنوشتي دارد
  
  س مسيحعرو
كتاب مقدس براي تشريح رابطة خدا با قومش، معموالً به     

مثالً در عهد عتيق قوم اسراييل همسر .  روابط انساني اشاره نموده است
پرستي گرديد  وقتي قوم اسراييل مرتكب گناه بت.  يهوه خوانده شده است

در عهد جديد كليسا عروس .  او در مقابل خدا بعنوان زناكار شناخته شد
مسيح ناميده شده است و كالم خدا دربارة وفاداري يا عدم وفاداريِ او 

پولس رسول در رسالة دوم خود به مسيحيان شهر .  سخن گفته است
اي است الهي، زيرا من  عالقة من نسبت به شما، عالقه": قرنتس نوشت
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شما را بعنوان يك باكرة پاك دامن به عقد مسيح درآورده و به او تقديم 
ترسم همانطور كه حوا بوسيلة زيركي مار فريب    اما اكنون مي.نمودم

خورد، افكار شما نيز از ارادت و اخالصي كه به مسيح داريد منحرف 
شود، زيرا اگر كسي پيش شما بيايد و عيسي ديگري جز آن عيسايي را كه 

كنيد؟  و  ما به شما اعالم كرديم، اعالم كند آيا با خوشحالي او را قبول نمي
ا حاضر نيستيد با خوشحالي روحي غير از آنچه كه قبالً پذيرفته بوديد آي

 "اي غير از آنچه قبالً به شما داده شده بود قبول كنيد؟ بپذيريد و يا مژده
  )4-2دوم قرنتيان فصل يازدهم، آيات(

اي تشبيه نموده است كه به عقد مسيح  در اينجا پولس كليسا را به باكره
 علت كليسا نبايد فريب بخورد و دامن خود را با به همين.  درآمده است

شيطان كه دشمن كليساي مسيح است مايل .  دار كند تعاليم نادرست لكه
است كليسا را اغوا كند بطوري كه كليسا مجذوب عيسايي غير واقعي 

پس كليسا موظف است .  بشود و به انجيلي غير واقعي توجه نشان بدهد
ه هر قيمتي كه شده است به عيسي مسيح از تعاليم غلط دوري كند و ب

اري به تعاليم د ايمانمبادا .  بخش او وفادار بماند خداوند و انجيل حيات
  !نادرست عالقه نشان بدهد و از لحاظ روحاني مرتكب زنا بشود

اين ايده كه كليسا عروس مسيح است همچنين در رسالة پولس به 
بينيم   به بعد مي22اله از آية در فصل پنجم اين رس.  شود افسسيان ديده مي

بر اساس كالم خدا اين .  كه صحبت دربارة رابطة ميان زن و شوهر است
در يك خانوادة مسيحي زن .  رابطه بايد بر اساس احترام و محبت باشد

و .  كند بايد طوري از شوهر خود اطاعت كند كه از خداوند اطاعت مي
يح كليسا را محبت نمود مرد بايد طوري زن خود را محبت كند كه مس

پولس رسول تعليم خود ).  دانيم كه مسيح جان خود را براي كليسا داد مي(
دهد و يك حقيقت بزرگ در اين  را دربارة شوهر و زن اينطور خاتمه مي



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

.  كند امر نهفته شده است و به نظر من به مسيح و به كليساي او اشاره مي
ودش دوست بدارد و هر زني بهر حال هر شوهري بايد زنش را مانند خ

رساله به افسسيان فصل پنجم، آيات . (نيز بايد شوهرش را محترم بشمارد
32-33(  

كند كه  اي مي پولس از طريق رابطة ميان شوهر و زن ما را متوجه رابطه
هر چند كه روابط انساني مهم .  ميان مسيح و كليساي او وجود دارد
اران با عيسي مسيح د ايماناني ما هستند اما مهمترين رابطه، رابطة روح

حاال ببينيم رابطة كليسا با مسيح چگونه به سرنوشت كليسا .  خداوند است
پر يوحناي رسول در فصل نوزدهم مكاشفه از واقعة .  كند ربط پيدا مي

برّه همان .  گويد كه عروسي برّه ناميده شده است ي سخن ميشكوه
 تا ما بتوانيم از گناه و عواقب عيسي مسيح است كه در گذشته قرباني شد

  .شوم گناه نجات بيابيم
تعلق دارد در ) يعني مسيح(به داماد ) يعني كليسا(از آنجايي كه عروس 

آينده يعني بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، عروس به داماد خواهد 
  .پيوست

 نوشته شده است 9-6در مكاشفة يوحناي رسول فصل نوزدهم، آيات 
خداوند، خداي ما كه قادر مطلق است ) يعني خدا را شكر (هللويا..."

شادي و وجد كنيم و جالل او را بستاييم، زيرا زمان .  كند سلطنت مي
و به .  عروسي بره رسيده است، عروس او خود را آماده ساخته است

مقصود از كتان . (لباسي از كتان ظريف، پاك و درخشان ملبس شده است
سپس فرشته به من گفت اين را ) ن استظريف اعمال نيك مقدسي

شوند او  بنويس، خوشابحال كساني كه به ضيافت عروسي بره خوانده مي
  ."همچنين به من گفت اينها كالم حقيقي خداست
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كند از لحاظ  وقتي يك نفر از راه ايمان عيسي مسيح خداوند را دريافت مي
.  حاد روحاني داردشود، بنابراين كليسا با مسيح ات روحاني با او متحد مي

سرنوشت كليسا كه با مسيح اتحاد روحاني دارد اين است كه در آسمان 
دانيم كه اين واقعه در  مي.  به مسيح بپيوندد و براي هميشه با او بسر ببرد

) يعني كليسا(با عروس خود ) يعني مسيح(آينده رخ خواهد داد و داماد 
ي كليسا شبيه وضعيت به اين ترتيب وضعيت فعل.  ازدواج خواهد كرد

با اين تفاوت .  برد اي است كه در انتظار ازدواج بسر مي دختر عقد كرده
كه ازدواج مسيح با كليسا صد در صد انجام خواهد شد و هيچ عاملي 

اين موضوع كه مسيح قطعاً با كليسا .  تواند مانع اين ازدواج بشود نمي
كند كه او نسبت به  ازدواج خواهد كرد ما را بيشتر متوجه محبتي مي

ضمناً اين مطلب كه ما به مسيح خواهيم پيوست و .  ارانش داردد ايمان
كند كه پاك و مقدس  ابديت را با او بسر خواهيم برد ما را تشويق مي

  .باشيم و در انتظار ازدواج با داماد آسماني خود بسرببريم
  

  شريك شدن در جالل مسيح
افوق درك انساني ما قسمت ديگري از سرنوشت كليسا كه م    
اران به مسيح در جالل او شريك خواهيم د ايمانباشد اين است كه ما  مي
البته بايد توجه داشته باشيم كه ما در حال حاضر نيز در جالل او .  شد

  .سهيم هستيم
خوانيم كه   مي30-29در رسالة پولس به روميان فصل هشتم، آيات 

ت از پيش برگزيد تا به شكل پسر او شناخ خدا آناني را كه از ابتدا مي..."
او كساني را كه قبالً برگزيده بود به سوي خود خوانده است، و ...  درآيند
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شدگان را كامالً نيك محسوب كرد و نيكان را نيز جاه و جالل  خوانده
  ".بخشيد

دهند كه چيزهايي در زندگي ما انجام  افعال موجود در اين دو آيه نشان مي
خدا آناني را ...": فرمايد م خدا توجه داشته باشيد، كه ميبه كال.  شده است

او ...  شناخت از پيش برگزيد تا به شكل پسر او درآيند  كه از ابتدا مي
كساني را كه قبالً برگزيده بود به سوي خود خوانده است، و 

جاه و جالل شدگان را كامالً نيك محسوب كرد و نيكان را  خوانده
اران به مسيح هم اكنون در جالل او سهيم هستيم، به د ايمانما .  "بخشيد

از آنجائيكه ما در .  باشيم آن علت از اختيار و اقتدار روحاني برخوردار مي
توانيم براي ديگران وسيلة  مسيح داراي اختيار و اقتدار روحاني هستيم مي

  .نجات و رهايي باشيم
خوانيم  يد ميدر رساالت افسسيان و كولسيان و قسمتهاي ديگر عهد جد

كه مسيح بعد از مرگ دوباره زنده شد و سپس به آسمان صعود نمود و در 
جالب است كه در رسالة پولس به .  دست راست خداي پدر نشست

بخاطر اتحادي كه با ...  " نوشته شده است 6افسسيان فصل دوم، آية 
.  "مسيح داريم ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسماني با مسيح نشانيد

اران به مسيح هم اكنون شريك مقام آسماني و  مسيح د ايمانبينيم كه ما  مي
اما بايد در نظر داشته باشيم، زماني خواهد آمد كه ما با مسيح در .  هستيم

 19در رساله به روميان فصل هشتم، آية .  جالل ظاهر خواهيم شد
ر پسران خدا تمامي خلقت با اشتياق فراوان در انتظار ظهو"خوانيم كه  مي
اين به زماني اشاره دارد كه ما با .  برد بسر مي) اران به مسيحد ايمانيعني (

.  ناپذير همراه مسيح به اين جهان بازخواهيم گشت  و فناپر جاللبدنهايي 
خود آفرينش هم از ..." 21در آن موقع بر اساس روميان فصل هشتم، آية 
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اينها .  "شود ان خدا سهيم ميگردد و در آزادي  فرزند قيد فساد آزاد مي
به موجب رسالة .  همه در زمان بازگشت دوبارة مسيح واقع خواهند شد

وقتي مسيح كه زندگي ما است " 4پولس به كولسيان فصل سوم، آية 
پولس .  "ظهور كند، ما نيز با او در شكوه و جالل ظهور خواهيم كرد

كنيز )  نجات نيافتگانيعني(آنان ": همچنين به كليساي تسالونيكيان نوشت
هالكت جاوداني و دوري از حضور خداوند و محروميت از جالل قدرت 

آيد، از مقدسين خود جالل  در آن روزي كه او مي.  او را خواهند ديد
دوم  ("...اران از ديدن او متعجب خواهند شد د ايمانخواهد يافت و تمام 

  )10-9تسالونيكيان فصل اول، آيات 
 بعنوان نمونه با شما در ميان گذاشتيم به همراه آيات اين چند آيه كه

 ديگري كه در كتاب مقدس وجود دارد ما را از سرنوشت كليساي مسيح با
به اين ترتيب كليسا در بازگشت مسيح شريك قدرت و .  كنند خبر مي

  .جالل او خواهد بود
  

  وارث زمين شدن
طالبي ، يكي ديگر از مزمين را به ميراث بردنو باالخره     

بر اساس كالم .  توانيم ذكر كنيم است كه در مبحث سرنوشت كليسا مي
زمين خواهند شد و اين در ) يا مالك(اران به مسيح وارث د ايمانخدا 

زماني وقوع خواهد يافت كه كليسا همراه مسيح به منظور سلطنت به 
: كوه چنين فرمود عيسي در موعظة سر.  جهان بازخواهد گشت

 ".يمان يعني فروتنان، زيرا ايشان وارث زمين خواهند شدخوشابحال حل"
مسيح يكبار به اين زمين آمد تا از طريق ).  5انجيل متي فصل پنجم، آية (

از .  مرگ و رستاخيز خود نجات را براي آدميان گناهكار فراهم كند
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همراه او بر اين زمين ) اران به مسيحد ايمانيعني (آنجايي كه كليسا 
در مكاشفة .   كرد ما وارث و مالك زمين خواهيم شدسلطنت خواهد

تو ...  " نوشته شده است كه 10-9يوحناي رسول فصل پنجم، آيات 
اي كه، طومار را بگيري، و مهرهايش را بگشايي، زيرا تو كشته  شايسته

شدي و با خون خود مردمان را از هر قبيله و زبان، از هر ملت و امت 
 را به سلطنت رسانيدي تا بعنوان كاهنان، تو آنان.  براي خدا خريدي

  ".خداي ما را خدمت كنند و آنها بر زمين فرمانروايي خواهند كرد
بينيم كه سلطنت مسيح بر زمين يك هزار  و در فصل بيستم مكاشفه مي

  .سال طول خواهد كشيد
دانيد كه زندگي فعلي ما يك دورة  برادر و خواهر مسيحي، آيا مي

 آينده؟  پس در حال حاضر بايد هر چه بيشتر به كارآموزي است براي
مسيح و كالم او وفادار باشيم و در او رشد كنيم تا در سلطنت آيندة او 

  .بيشتر مورد استفاده قرار بگيريم
اران به مسيح با او بر زمين د ايمانبا توجه به سرنوشت كليسا و اينكه ما 

اي باشد كه  ة آيندهسلطنت خواهيم كرد، زندگي كنوني ما بايستي شايست
خويشتن را از هر ...": فرمايد كه كالم خدا به ما مي.  در انتظارش هستيم

نجاست جسم و روح طاهر بسازيم و قدوسيت را در خداترسي به كمال 
  ).1رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل هفتم، آية  (".رسانيم
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  وقايع آينده
  گردد عيسي باز مي

  
  

در .  مجدد در نام خداوند و منجي ما عيسي مسيحدرودهاي     
درس گذشته از سرنوشت كليسا سخن گفتيم و در اين درس اميد كليسا 

پولس .  اميد يكي از خاصيتهاي زندگي مسيحي است.  كنيم را بررسي مي
خالصه اين سه چيز باقي ": رسول به مسيحيان شهر قرنتس اينطور نوشت

).  13اول قرنتيان فصل سيزدهم، آية  ("...تماند، ايمان و اميد و محب مي
خدا را شكر كه اين سه چيز يعني ايمان و اميد و محبت، به زندگي 

  .بخشد مسيحيان قدر و قيمتي مخصوص مي
موضوع بازگشت مسيح كه اميد بزرگ كليسا است بطور واضح در كتاب 

 بين شود، بنابراين بازگشت مسيح اميدي است پا برجا و از مقدس ديده مي
: عيسي يك شب قبل از مرگ خود، به شاگردانش چنين فرمود.  نرفتني
به خدا توكل نماييد، به من نيز ايمان داشته .  دلهاي شما مضطرب نشود"

اگر چنين نبود، به شما .  در خانة پدر من منزلهاي بسياري هست.  باشيد
ه رفتم و روم تا مكاني براي شما آماده سازم پس از اينك من مي.  گفتم مي

برم تا  آيم و شما را پيش خود مي مكاني براي شما آماده ساختم، دوباره مي
-1انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات  (".جاييكه من هستم شما نيز باشيد

3(  
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به وعدة عيسي توجه نموديد؟  او فرموده است كه بازخواهد گشت و 
بينيم  فصل اول ميدر اعمال رسوالن .  ارانش را نزد خود خواهد بردد ايمان

كه در واقعة صعود عيسي به آسمان، فرشتگان دربارة بازگشت عيسي به 
همينكه عيسي اين را گفت، در ": فرمايد كالم خدا مي.  زمين سخن گفتند

كردند، باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان ناپديد  حاليكه همه نگاه مي
هنوز به آسمان دوخته رفت و چشمان آنان  هنگامي كه او مي.  ساخت

شده بود دو مرد سفيدپوش در كنار آنان ايستادند و پرسيدند اي مردان 
كنيد؟  همين عيسي كه از  ايد و به آسمان نگاه مي جليلي، چرا اينجا ايستاده

پيش شما به آسمان باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و شما ديديد، 
  )11-9اعمال فصل اول، آيات  (".دوباره به همين طريق بازخواهد گشت

  
  چگونه عيسي به آسمان باال رفت؟

انديشيم  وقتي به آياتي كه از اعمال رسوالن خوانده شد مي    
ديديم كه در واقعة صعود عيسي به آسمان، .  آيد ي براي ما بوجود ميسؤال

عيسي همانطوري كه به آسمان باال رفت از : آن دو فرشته بيان كردند كه
ي كه مطرح است اين سؤالبه اين ترتيب .  ت خواهد نمودآسمان بازگش

، از اهميت سؤالچگونه عيسي به آسمان باال رفت؟  پاسخ اين : است كه
زيادي برخوردار است چون اگر يك نفر درك كند كه چگونه عيسي به 

تواند بفهمد كه او چگونه به زمين بازگشت خواهد  آسمان باال رفت، مي
  .نمود

بريم كه باال   از فصل اول اعمال رسوالن پي مي11-9ت با تعمق در آيا
پس عيسي قطعاً و .  رفتن عيسي به آسمان، ديدني، جسمي و شخصي بود

  .يقيناً به آسمان صعود نمود
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  صعود عيسي به آسمان قابل رويت بود
كردند عيسي  بر اساس كالم خدا، در حالي كه همه نگاه مي    

او همان عيسايي .  ر ايشان ناپديد ساختباال برده شد و ابري او را از نظ
بود كه حدود سه سال و نيم با شاگردان خود به نقاط مختلف رفته و به 

او همان عيسايي بود كه پس از رستاخيز از مردگان، .  آنان تعليم داده بود
بلي، همان عيسي در .  در مدت چهل روز بر پيروان خود ظاهر شده بود

وقتي عيسي به آسمان .   به آسمان برده شدمقابل چشمان شاگردان خود،
ديدند تا اينكه ابري او را از نظر ايشان  رفت شاگردان او را مي باال مي

  .ناپديد ساخت
از آنجايي كه صعود عيسي به آسمان قابل رؤيت بود بازگشت او نيز قابل 

به عبارت ديگر همانطور كه عيسي در باال رفتن به .  رؤيت خواهد بود
يوحناي .  شد در بازگشت از آسمان نيز ديده خواهد شد ده ميآسمان دي

ببين او با ابرها "رسول در مورد بازگشت دوبارة عيسي چنين نوشت 
همه و از جمله آن كساني كه به او نيزه زدند او را خواهند !  آيد مي
بينيم كه وقتي عيسي  در انجيل متي مي).  7مكاشفه فصل اول، آية ("...ديد

: شد او به كاهن اعظم كه پرسيده بود شوراي يهود محاكمه ميدر مقابل 
همان است كه تو ...  " چنين پاسخ داد "آيا تو مسيح، پسر خدا هستي؟"
اما همة شما بدانيد كه بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه .  گويي مي

متي فصل  ("آيد بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاي آسمان مي
  )64-63 و ششم، آيات بيست

بر اساس كتاب مقدس عيسي در موقع بازگشت دوباره اش به زمين، مرئي 
  .خواهد بود و او را خواهند ديد
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  صعود عيسي به آسمان جسماني بود
دومين نكته در مورد صعود عيسي اين است كه او جسماً به     

ي فقط كنند كه صعود عيس ها به اشتباه تصور مي بعضي.  آسمان باال رفت
كند كه عيسي پس  اما كالم خدا بطور واضح براي ما بيان مي!  روحاني بود

از رستاخيز از مردگان داراي بدن بود و با همين بدن نيز به آسمان صعود 
  .نمود

در حالي "خوانيم   مي43 تا 36در انجيل لوقا فصل بيست و چهارم، آيات 
سي در بين ايشان كردند عي كه شاگردان دربارة اين چيزها گفتگو مي

آنها با ترس و وحشت، .  صلح و سالمت بر شما باد: ايستاده به آنها گفت
چرا اينطور آشفته حال هستيد؟  : او فرمود. بينند تصور كردند كه شبحي مي

كند؟  به دستها و پاهاي من نگاه  چرا شك و شبهه به دلهاي شما رخنه مي
 گوشت ود، شبح مانند من كنيد، خودم هستم، به من دست بزنيد و ببيني

اين را گفت و دستها و پايهاي خود را به ايشان نشان .   ندارداستخوان
آنگاه .  از فرط شادي و تعجب نتوانستند اين چيزها را باور كنند.  داد

آيا در اينجا خوراكي داريد؟  يك تكه ماهي بريان : عيسي از آنان پرسيد
  ."شم آنان خوردآن را برداشت و پيش چ.  پيش او آوردند

واضح است كه رستاخيز عيسي از مردگان جسماني بود، به همين علت او 
.  شد با بدني كه داراي گوشت و استخوان بود بر پيروان خود ظاهر مي

شد و در روز  عيسي در مدت چهل روز جسماً بر پيروان خود ظاهر مي
سي به چهلم جسماً به آسمان صعود نمود؛ از آنجايي كه باال رفتن عي
به ياد .  آسمان جسماني بود بازگشت او از آسمان نيز جسماني خواهد بود

: داشته باشيم كه فرشتگان در موقع صعود عيسي به آسمان چنين گفتند
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همين عيسي كه از پيش شما به باال برده شد، همانطوري كه باال رفت و "
  ."شما ديديد، دوباره به همين طريق بازخواهد گشت

  
  به آسمان شخصي بودصعود عيسي 

آموزيم اين  اي كه از صعود عيسي به آسمان مي سومين نكته    
  بلكه ".است كه شخص ديگري به جاي عيسي به آسمان صعود نكرد

از آنجايي كه عيسي شخصاً .  خود عيسي شخصاً به آسمان باال برده شد
.  به آسمان صعود كرد او شخصاً نيز از آسمان بازگشت خواهد نمود

القدس در روز پنطيكاست،  اند كه با آمدن روح اي به غلط تصور كرده عده
بايد توجه داشته باشيم !  پيشگويي بازگشت دوبارة مسيح به انجام رسيد

القدس در ماهيت و جوهر با مسيح همانند است، اما  كه هر چند روح
اين مسيح بود كه بر روي صليب مرد و دفن .  القدس، مسيح نيست روح

اين مسيح بود كه بعد از رستاخيز از مردگان، بر .  اره زنده شدشد و دوب
 ةفرشتگان در واقع.  عدة زيادي ظاهر شد و سپس به آسمان صعود نمود

باز خواهد ...  همين عيسي ": صعود عيسي را به آسمان اعالم كردند كه
  ."گشت

پس نه شخص ديگري، بلكه خود عيسي كه شخصاً به آسمان صعود كرد 
پولس رسول در رسالة خود به تيطس .   بازگشت خواهد نمودبه زمين

در رساله به .  بازگشت دوبارة مسيح را اميد متبارك كليسا ناميده است
و در عين حال در " نوشته شده است 14-13تيطس فصل دوم، آيات 

شكوه خداي بزرگ و نجات  انتظار اميد متبارك خود، يعني ظهور پر
او جان خود را در راه ما داد تا ما را از .  دهندة ما عيسي مسيح باشيم
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هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومي پاك بگرداند كه فقط به خودش 
  ."تعلق داشته و مشتاق نيكوكاري باشيم

عيسي مسيح يكبار در گذشته به اين جهان آمد و با فروتني كامل جان 
يم و به او تعلق داريم ا ما كه به او ايمان آورده.  خود را در راه ما فدا كرد

بازگشت .  توانيم با چشم ايمان بازگشت خداوند و منجيمان را ببينيم مي
بخش است چون ما با آمدن  اران او خبري شاديد ايماندوبارة مسيح براي 

ايمانان يعني كساني كه مسيح خداوند  اما بي.  مسيح بركت خواهيم يافت
 اثر بازگشت دوبارة مسيح دچار پذيرند بر را بعنوان يگانه منجي خود نمي

پس بازگشت دوبارة مسيح .  غضب الهي او گشته و هالك خواهند شد
  !اي نيست پذيرند خبر خوشحال كننده براي آناني كه او را نمي

خوانندة حقجو، مسيح يقيناً به اين جهان بازخواهد گشت و غضب او بر 
ا بهتر نيست كه آي.  آورند نازل خواهد شد كساني كه به او ايمان نمي

فرصت را غنيمت شمرده و از راه ايمان با او متحد بشويد؟  او شما را 
آنقدر محبت نموده است كه جريمة گناهان شما را از طريق مرگ خود بر 

اما او دوباره زنده و بازخواهد گشت تا .  روي صليب پرداخته است
ايمانان را  اران خود را بركت بدهد و دوم اينكه بيد ايماننخست اينكه 
كنيم كه همين اآلن به گناه پشت كنيد و  شما را تشويق مي.  مجازات كند

در اين .  از راه ايمان مسيح را در قلب و زندگي خود دريافت كنيد
توانيد با اميد در اين جهان زندگي كنيد و منتظر آمدن  صورت شما نيز مي
  .عيسي خداوند باشيد

خدا ما را براي آن برنگزيد ...": فرمايد  مياران به مسيحد ايمانكالم خدا به 
كه به غضب او گرفتار شويم بلكه ما را برگزيد تا بوسيلة خداوند ما 

.  مسيح براي ما مرد تا ما با او زندگي كنيم.  عيسي مسيح نجات يابيم
پس همانگونه كه اكنون .  خواه در زمان آمدنش مرده باشيم، خواه زنده
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رسالة اول پولس به  ("را تشويق و تقويت كنيدكنيد، يكديگر  زندگي مي
  )11-9تسالونيكيان فصل پنجم، آيات 

برادر و خواهر مسيحي، آمدن مسيح قطعي است، پس بايد آمادة بازگشت 
 را تشويق و تقويت داران ايمانخوب است در حاليكه ساير .  او باشيم

عاي ما اين د.  كنيم، مژدة نجات را نيز با گمشدگان در ميان بگذاريم مي
است كه خداوند بطور روز افزون شما را بركت بدهد و وسيلة بركت 

  .آمين. براي ديگران بسازد
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  وقايع آينده

  جالل پراميد 
  
  

با درود در نام عيسي مسيح خداوند به درس ديگري از     
در درس قبل .  پردازيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس مي

ازگشت مسيح به شما ارائه داديم و ديديم كه ما مطالبي در مورد ب
توانيم با اميد در اين جهان زندگي كنيم و منتظر آمدن خداوند  مسيحيان مي

از آنجايي كه عيسي در مرحلة اول بازگشت .  و منجيمان عيسي باشيم
برد خوب است بدانيم كه چه  ارانش را نزد خود ميد ايمانخود 

  .د دادرويدادهايي براي ما رخ خواه
  

  پر جاللاميد 
  اراند ايمانرستاخيز 

وقتي .   براي كليساي اوستپر جاللبازگشت عيسي اميدي     
ارانش را نزد خود ببرد، تمام كساني كه در د ايمانعيسي بازگشت كند كه 

در رسالة اول پولس رسول .  ايمان به مسيح مرده باشند زنده خواهند شد
...  "خوانيم كه در آن موقع   مي17-16به تسالونيكيان فصل چهارم، آيات 

خود خداوند از آسمان به زير خواهد آمد و اول كساني كه در ايمان به 
اند خواهند برخاست و سپس آن كساني كه از ميان ما زنده  مسيح مرده
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مانند همراه به آنها در ابرها باال برده خواهند شد تا در فضا با خداوند  مي
  ."ترتيب ما هميشه با خداوند خواهيم بودمالقات نمايند و به اين 

توانيم مطمئن باشيم كه اگر قبل از بازگشت  اران به مسيح ميد ايمانما 
مسيح بميريم در موقع بازگشت او برخواهيم خاست و با بدنهايي غيرفاني 

در رسالة اول پولس به قرنتيان .  در فضا با خداوند مالقات خواهيم كرد
اي برادران، مقصودم اين " نوشته شده است 54-50فصل پانزدهم، آيات 

تواند در پادشاهي  است كه آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمي
تواند در فناناپذيري نصيبي داشته  خدا سهيم گردد و آنچه فاني است نمي

همة ما نخواهيم مرد .  گوش دهيد تا رازي را براي شما فاش سازم.  باشد
چشم به هم زدن به محض آنكه صداي شيپور بلكه در يك لحظه با يك 

آيد و  آخر شنيده شود تغيير خواهيم يافت زيرا شيپور به صدا در مي
شوند و ما نيز تغيير خواهيم يافت  مردگان براي حيات فناناپذير زنده مي

.  زيرا فنا بايد با بقاء پوشيده شود و مرگ به حيات جاودان ملبس گردد
رگ با حيات پوشيده شود آنچه كالم خدا زماني كه فنا با بقاء و م

فرمايد به حقيقت خواهد پيوست كه مرگ نابود گشته و پيروزي، كامل  مي
  ."گرديده است

شناختند  جالب است كه در عهد عتيق هم افرادي كه خداي حقيقي را مي
در كتاب ايوب كه احتماالً .  به قيامت از مردگان اعتقادي راسخ داشتند

: بينيم كه ايوب چنين گفت  در كتاب مقدس است ميترين كتاب قديمي
دانم كه ولي من زنده است، و در ايام آخر بر زمين خواهد  من مي..."

و بعد از آنكه اين پوست من تلف شود، بدون جسدم نيز خدا .  برخاست
و من او را براي خود خواهم ديد، و چشمان من بر او .  را خواهم ديد

-25ايوب فصل نوزدهم، آيات  ("...يگريخواهد نگريست و نه چشم د
27(  
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بينيم كه پولس رسول در حالي  در فصل بيست و ششم اعمال رسوالن مي
: كه اجازه يافته بود در مقابل اغريپاس پادشاه از خود دفاع كند از او پرسيد

 "آيد كه خدا مردگان را زنده گرداند؟ چرا بنظر آن جناب محال مي"
  )8آية اعمال فصل بيست و ششم، (

يقيناً خدايي كه توسط مسيح عالم هستي را آفريده است قادر است انسان 
اران به مسيح بايستي مطمئن د ايمانما .  را پس از مرگ دوباره زنده كند

باشيم كه عيسي بازخواهد گشت و هر كه در ايمان به او مرده باشد 
ما مثل افراد بدون اميد، در مرگ عزيزان خود .  برخواهد خاست
كنيم چون اطمينان داريم كه با آمدن مسيح آنان برخواهند  سوگواري نمي

  .خاست و با بدني غيرفاني ابديت را با خدا خواهند گذراند
  

  رهايي از رنج و زحمت
در اين جهان زندگي پيروان مسيح غالباً با رنجها و زحمات     

هر چند كه همة ما كم و بيش .  باشد و مشكالت گوناگون همراه مي
وقات راحتي و آسايش و خوشحالي داريم اما رنج و زحمت قسمتي از ا

مسيحيان واقعي، يعني كساني كه به .  اران به مسيح استد ايمانزندگي ما 
كنند، حاضر نيستند همرنگ اين دنيا  مسيح ايمان دارند و او را پيروي مي

ح بينند، اما وقتي مسي بشوند به همين علت در اين دنيا رنج و آزار مي
به .   او از رنجها و زحمات خود رها خواهند شدداران ايمانبازگشت كند 

اين ": فرمايد مي.  خوانم توجه كنيد آياتي كه از عهد جديد برايتان مي
خواهد كه  كند و مي كند كه خدا از روي انصاف داوري مي آزارها ثابت مي

دا عادل خ.  بريد بشويد شما شايستة پادشاهي خدا كه بخاطر آن رنج مي
رسانند جزا خواهد داد و به شما كه  است و به كساني كه به شما آزار مي
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اين كار در .  بينيد و همچنين به ما آسودگي خواهد بخشيد رنج و آزار مي
روزي كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان تواناي خود در آتشي 

شناسند و  فروزان ظهور كند انجام خواهد گرفت و به آنانيكه خدا را نمي
رسالة دوم  (".كنند كيفر خواهد داد انجيل خداوند ما عيسي را رد مي

و باز كالم خدا ).  8-5پولس رسول به تسالونيكيان فصل اول، آيات 
اي عزيزان، از آزمايشهاي سختي كه براي امتحان شما پيش ": فرمايد مي
ي براي آيد تعجب نكنيد و طوري رفتار ننماييد كه گويي امري غيرعاد مي

در عوض از اينكه در رنجهاي مسيح شريك .  شما پيش آمده است
شود شادي و  ايد شادمان باشيد تا در وقتي كه جالل او ظاهر مي شده

رسالة اول پطرس رسول فصل چهارم، آيات  (".خوشي شما كامل گردد
12-13.(  

بينيم اما  درست است كه ما پيروان مسيح در اين جهان رنج و زحمت مي
د در نظر داشته باشيم كه رنج و زحمت ما موقتي است چون مسيح باي

پس همانطور كه پطرس رسول در رسالة اول خود .  بازخواهد گشت
.  حواس خود را جمع كرده و هوشيار باشيم..."نوشته است الزم است كه 

در انتظار آن فيضي كه در وقت ظهور عيسي مسيح نصيب ما خواهد شد 
  ).13اول پطرس فصل اول، آية ( ".با اميد بسر بريم

  
  ربوده شدن، تغييريافتن

گفتيم كه وقتي مسيح بازگشت كند تمام كساني كه در ايمان     
به او مرده باشند زنده خواهند شد و آناني كه بخاطر ايمان به مسيح در 

خواهيم  اكنون مي.  بينند رهايي خواهند يافت اين جهان رنج و آزار مي
اران به مسيح را در مرحلة اول بازگشت او بررسي د ايماندقيقتر وضعيت 
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ارانش را د ايمانتوجه داشته باشيم كه وقتي مسيح بازگشت كند كه .  كنيم
اي نيز در آن موقع  اند و عده اران او مردهد ايماناي از  نزد خود ببرد، عده
  .زنده خواهند بود

 نوشته 18-3 1در رسالة اول پولس به تسالونيكيان فصل چهارم، آيات 
اند  خواهم در مورد آناني كه درگذشته اي برادران، نمي"شده است كه 

اطالع باشيد، مبادا مانند ساير مردم كه هيچ اميدي به آينده ندارند  بي
غمگين باشيد، زيرا اگر ما معتقديم كه عيسي مرد و دوباره زنده شد، 

اند همراه   مردهكه خدا آناني را كه در ايمان به عيسي همچنين ايمان داريم 
آن كساني : گوئيم ما اين را به حكم خدا به شما مي.  عيسي بازخواهد آورد

مانند زودتر از مردگان صعود  از ما كه تا روز آمدن خداوند زنده مي
در همان موقع كه فرياد فرمان الهي و صداي رئيس .  نخواهند كرد

ز آسمان به زير شود خود خداوند ا فرشتگان و بانگ شيپور خدا شنيده مي
اند خواهند برخواست  خواهد آمد و اول كساني كه در ايمان به مسيح مرده

مانند همراه با آنها در ابرها باال  و سپس آن كساني كه از ميان ما زنده مي
برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مالقات نمايند و به اين ترتيب ما 

يكديگر را با اين كلمات تشويق پس بايد .  هميشه با خداوند خواهيم بود
  ".كنيد

كند كه  كالم خدا مرحلة اول بازگشت عيسي را به اين صورت تشريح مي
در موقع آمدن او فرياد فرمان الهي و صداي رئيس فرشتگان و بانگ شيپور 

ابتدا كساني كه در ايمان به مسيح مرده باشند .  خدا شنيده خواهد شد
م كه با بدني جديد خواهند برخاست و اين داني خواهند برخاست، البته مي
بر اساس اول قرنتيان فصل پانزدهم رابطة بدن .  بدن فناناپذير خواهد بود
مثل رابطة يك گياه رشد يافته با بذري است كه گياه  جديد با بدن قديمي 

  اران با بدن قديميد ايمانهر چند كه بدن جديد .  از آن بوجود آمده است
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هد بود، اما همانند گياه و بذر آن، بين بدن جديد و بدن آنان متفاوت خوا
  .ارتباط وجود دارد قديمي 

اراني كه در د ايماناند،  بعد از رستاخيز كساني كه در ايمان به مسيح مرده
زمان بازگشت مسيح زنده باشند در يك چشم به هم زدن صاحب بدني 

 از باالرفتن به اران قبلد ايمانبه اين ترتيب تمام .  جديد خواهند شد
اران به د ايمانآنگاه كليسا يعني مجموع .  آسمان بدني جديد خواهند يافت

مسيح، در ابرها ربوده خواهند شد و همگي ما در فضا با خداوند مالقات 
به راستي كه شادي مالقات با عيساي قيام نموده و جالل .  خواهيم كرد
اران به د ايمان تمام وهپر شكدر آن گردهمايي .  ناپذير است يافته وصف

مسيح در كنار يكديگر با مسيح مالقات خواهند كرد و به موجب كالم 
  .خدا ما هميشه با او خواهيم بود
 پر جاللاران او اميدي د ايمانگردد و ما  خدا را شكر كه مسيح باز مي

از آنجايي كه بازگشت مسيح براي ربودن كليسا، قطعي است ما .  داريم
توانيم مطمئن باشيم كه وقتي او بازگشت كند خواه مرده  و مياران اد ايمان

باشيم، خواه زنده با بدني جديد و غيرفاني در ابرها ربوده خواهيم شد و 
  .در فضا با او مالقات خواهيم كرد

شدن به  پس از ربوده  دانيم  برادر و خواهر مسيحي، من و شما كه مي
 خواهيم كرد در حال حاضر آسمان، با خداوند و منجيمان عيسي مالقات

.  بايد از هر لحاظ مطيع عيسي باشيم و زندگي پاك و پرثمري داشته باشيم
اران مطيع خود پاداش خواهد داد اما بعضي از د ايماناو در آينده به 

!   نيز با خجالت سرهاي خود را در مقابل او پايين خواهند آوردداران ايمان
طوري باشد كه در آينده با سرهاي آيا بهتر نيست كه زندگي فعلي ما 
  افراشته در مقابل او حاضر گرديم؟
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  45بخش 

  
  وقايع آينده

  پاداشها و غضب
  
  

در طول چند .   مسيح خداوند درودهاي مجدد در نام عيسي    
درس گذشته از بازگشت مسيح سخن گفتيم و ذكر كرديم كه موضوع 

ينده شخصاً و بطور ديديم كه مسيح در آ.  آمدن مسيح اميد كليساي اوست
ارانش به زمين بازخواهد گشت تا د ايمانجسماني و قابل رويت با 

  .سلطنت يك هزار سالة خود را آغاز كند
اما قبل از اين واقعه، در مرحلة بازگشت مسيح كساني كه در ايمان به 
مسيح مرده باشند خواهند برخاست و بدني جديد و جاوداني خواهند 

اراني كه زنده باشند د ايمانلة بازگشت مسيح همچنين در مرح.  يافت
اران به د ايمانآنگاه تمام .  صاحب بدني جديد و جاوداني خواهند شد

مسيح در ابرها ربوده خواهند شد و در فضا با خداوند مالقات خواهند 
ايمانان ريخته خواهد شد  بعد از ربوده شدن كليسا، غضب خدا بر بي.  كرد

اكنون ببينيم كه .   خواهند گشت مصيبت عظيميو ساكنين زمين گرفتار 
بعد از ربوده شدن كليسا، نجات يافتگان كه در آسمان خواهند بود و 
نجات نيافتگان كه بر زمين خواهند بود، چه انتظاري بايد داشته باشند و بر 
هر گروه چه خواهد گذشت؟  ابتدا دربارة نجات يافتگان و سپس دربارة 

  .كنيم مينجات نيافتگان صحبت 
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  پاداشها براي مسيحيان
اران خود را د ايمانبعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، مسيح     

اري كه سزاوار پاداش باشد از مسيح د ايمانداوري خواهد كرد و هر 
اران بر اساس آنچه كه در د ايماندر آن موقع .  پاداش خواهد گرفت

  .ند يافتاند پاداشهايي خواه زندگي مسيحي خود انجام داده
همة ما پيش كرسي ...": پولس رسول به مسيحيان روم اينطور نوشت
گويد،  خداوند مي: فرمايد قضاوت خدا خواهيم ايستاد، زيرا كالم خدا مي

به حيات خودم سوگند كه همه در برابر من به زانو درآمده با زبان خود 
ود را پس همة ما فرداً فرد بايد حساب خ.  خدا را ستايش خواهند نمود

پولس ).  12-10روميان فصل چهاردهم، آيات  (".به خدا پس بدهيم
بنابراين چه در اينجا باشيم و چه در ": همچنين به مسيحيان قرنتس نوشت

آنجا فقط يك هدف داريم و آن هم اين است كه او را خوشنود سازيم، 
زيرا همة ما همانطور كه واقعاً هستيم بايد روزي در مقابل تخت داوري 

ايم چه نيك و چه بد  مسيح بايستيم تا مطابق آنچه كه با بدن خود كرده
بايد توجه داشته ).  10-9دوم قرنتيان فصل پنجم، آيات  (".جزا بيابيم

 در رابطه با گناه آنان، و رفتن آنها هيچ وجهباشيم كه داوري مسيحيان به 
ه شخصي كه در طول عمر زميني خود از را.  به جهنم يا بهشت نيست

كند تمام گناهانش  ايمان، مسيح خداوند را در قلب خود دريافت مي
شود و بطور قطع و يقين ابديت را در آسمان با خدا خواهد  آمرزيده مي

اما كسي كه در طول عمر زميني خود به مسيح خداوند ايمان .  گذراند
به موجب .  آورد ابديت را در جهنم و جدا از خدا خواهد گذراند نمي

را دارد حيات دارد و هر كه پسر را ) يعني مسيح(هر كه پسر "دا كالم خ
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رسالة اول يوحناي رسول فصل پنجم، آية  (".ندارد صاحب حيات نيست
12(  

شود و اين  سرنوشت ابدي هر انساني در طول عمر زميني او مشخص مي
كسي كه مسيح .  سرنوشت به داشتن يا نداشتن مسيح ارتباط مستقيم دارد

 خود ندارد هرگز به آسمان نخواهد رفت اما كسي كه مسيح را را در قلب
به اين ترتيب .  صد به آسمان خواهد رفت در در قلب خود دارد صد

اران خود را براي يقين د ايمانمسيح بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، 
كند بلكه داوري مسيح صرفاً به منظور  سرنوشت ابدي آنان داوري نمي

خدا از هر فرد مسيحي .  اران مطيع او خواهد بودد ايماني به دادن پاداشهاي
انتظار دارد كه در طول زندگي مسيحي خود از هر لحاظ مطيع او باشد و 

توانيم از طريق كتاب مقدس با  ما مسيحيان مي.  ارادة او را انجام بدهد
.  ارادة خدا آشنا بشويم و آن را در زندگي مسيحي خود به انجام برسانيم

دا به ما مسيحيان مسئوليتهايي واگذار كرده و انتظار دارد كه ما به خوبي خ
اراني كه در اين دنيا مطيع مسيح د ايمان.  اين مسئوليتها را انجام بدهيم

دهند در داوري  هستند و با وفاداري ارادة او را در زندگي خود انجام مي
 سلطنت يك اراني درد ايمانچنين .  مسيح از او پاداش خواهند گرفت

 خواهند داشت و به طرز  هزار سالة مسيح بر زمين، مسئوليتهاي مهمي
  .خاصي مورد استفاده قرار خواهند گرفت

اران و مأخذ پاداشهاي آنان چنين د ايمانپولس رسول در زمينة داوري 
زيرا در خدمت خدا، ما همكاران او هستيم و شما مزرعة او و ": نوشت

استفاده از قدرت فيض بخش خدا، مانند يك من با .  عمارت او هستيد
هر .  سازد بناي ماهر بنيادي گذاشتم و اكنون كسي ديگر بر روي آن مي

كند، زيرا شالودة ديگري  كس بايد مواظب باشد كه روي آن چگونه بنا مي
.  توان گذاشت و آن شالوده عيسي مسيح است غير از آنچه ريخته شد نمي
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سازند، طال و نقره و سنگهاي  ه بنايي ميها وقتي روي آن شالود بعضي
.  كنند برند و اشخاص ديگر از چوب و گياه و كاه استفاده مي عالي بكار مي

ولي چگونگي كار هر كس آشكار خواهد شد زيرا روز داوري آن را ظاهر 
خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش كيفيت كار 

بر  اگر آنچه را كه آدمي .  دهد  را نشان ميآزمايد و ماهيتش همه را مي
روي آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن شخص پاداش 

اما اگر كارهاي دست او سوخته شود پاداش خود .  خود را خواهد يافت
را از دست خواهد داد، ولي خود او نجات خواهد يافت، مانند كسي كه از 

اول قرنتيان فصل سوم،  (".جات يافته باشدهاي آتش گذشته و ن ميان شعله
  )15-9آيات 

ار از د ايمانآموزيم كه در داوري مسيح كيفيت كارهاي  از اين آيات مي
ار بر اين اساس د ايمانپس .  اهميت برخوردار است نه كميت كارهاي او

گيرد كه چقدر كار كرده است بلكه بر اين اساس پاداش  پاداش نمي
القدس و  اري كه با هدايت روحد ايمان.  ار كرده استگيرد كه چگونه ك مي

به منظور جالل يافتن مسيح كارهايي را در زندگي مسيحي خود انجام داده 
ار با د ايماناما اگر يك .  تواند از مسيح انتظار پاداش داشته باشد است مي

انگيزة نادرست و مثالً به منظور خودنمايي يا باال بردن خودش، كارهايي 
به اين ترتيب بعضي از .  انجام داده باشد نبايد انتظار پاداش داشته باشدرا 

اران كه در حال حاضر آنچنان معروف نيستند و در كليساهاي د ايمان
آيند ممكن است در داوري مسيح از او  محلي نيز كوچك به حساب مي
  .آفرين بشنوند و پاداش بگيرند
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  :است كه از اين قرار هستند گفته عهد جديد از پنج تاج مختلف سخن
كوبند و  تاج غيرفاني براي كساني كه به خوبي طبيعت كهنه را مي .1

اول قرنتيان فصل نهم، . (آورند آن را تحت فرمان خود در مي
 )27-25آيات 

تاج شادماني براي كساني كه وسيلة نجات جانهاي گمشده  .2
 آية ؛ دانيال فصل دوازدهم،30امثال فصل يازدهم، آية(گردند  مي
 )20-2؛ اول تسالونيكيان فصل نوزدهم آيات  3

تاج حيات براي كساني كه با شادي و صبر متحمل آزمايشهاي  .3
؛ مكاشفه فصل 3-2يعقوب فصل اول، آيات. (شوند گوناگون مي
 )10دوم، آية 

دوم . (تاج عدالت براي كساني كه مشتاق بازگشت مسيح هستند .4
 )8تيموتاوس فصل چهارم، آية 

كنند و تعليم  براي كساني كه به خوبي شباني ميتاج جالل  .5
؛ دوم تيموتاوس فصل 28-26اعمال فصل بيستم، آيات (دهند  مي

 ).4-2؛  اول پطرس فصل پنجم، آيات 2-1چهارم آيات 
  

اند  اران در اين دنيا انجام دادهد ايماناين تاجها در رابطه با كارهايي كه 
چنانچه كتاب عهد جديد را در .  بعنوان پاداش به آنان داده خواهد شد

اختيار داريد با دقت آن را مطالعه كنيد و ببينيد  كه هر يك از اين تاجها 
  .اران داده خواهد شدد ايمانبر چه اساسي به 
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  ايمانان غضب براي بي
اران به مسيح كه بر اثر بازگشت او بركت د ايمانبرخالف     

.   دچار غضب الهي خواهند شدايمانان بر اثر آمدن مسيح خواهند يافت، بي
بينيم كه آياتي  در رسالة اول پولس رسول به تسالونيكيان فصل چهارم مي

.  اران با مسيح وجود دارندد ايماندر مورد ربوده شدن كليسا و مالقات 
: شوند سپس در فصل پنجم رسالة اول به تسالونيكيان اين آيات ديده مي

آيد  وند مانند دزدي كه در شب ميدانيد كه روز خدا زيرا شما خوب مي"
در آن هنگام كه مردم از صلح و امنيت خود تعريف .  فراخواهد رسيد

كنند هالكت ناگهاني مثل درد زايمان به ايشان وارد خواهد شد و به  مي
اول تسالونيكيان فصل پنجم،  (". جان سالم به در نخواهند بردهيچ وجه
  )4-3 آيات 

ن بطور ناگهاني دچار غضب الهي خواهند شد با ايمانا اين انديشه كه بي
در روزهاي قبل : او فرمود.  فرمايش عيسي در انجيل متي هماهنگي دارد

خورند و  از طوفان يعني تا روزي كه نوح به داخل كشتي رفت مردم مي
فهميدند تا آنكه سيل آمد و  كردند و چيزي نمي نوشيدند و ازدواج مي مي

انجيل  (".ور پسر انسان نيز همينطور خواهد بودظه.  همه را از بين برد
  )39 -38 متي فصل بيست و چهارم، آيات 

خدا عادل ": پولس رسول در رسالة دوم خود به تسالونيكيان چنين نوشت
رسانند جزا خواهد داد و به شما كه  است و به كساني كه به شما آزار مي

اين كار در .   بخشيدبينيد و همچنين به ما آسودگي خواهد رنج و آزار مي
روزي كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان تواناي خود در آتشي 

شناسند و  فروزان ظهور كند انجام خواهد گرفت و به آنانيكه خدا را نمي
كنند كيفر خواهد داد، آنان كيفر هالكت  انجيل خداوند ما عيسي را رد مي
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جاللِ قدرت او را جاوداني و داوري از حضور خداوند و محروميت از 
  ).9-6دوم تسالونيكيان فصل اول، آيات  (".خواهند ديد

خوانيم كه  در فصل دوم همين رساله يعني رسالة دوم به تسالونيكيان مي
در آينده، يعني قبل از بازگشت دوبارة مسيح به زمين، مردي خبيث در اين 

او .  جهان ديده خواهد شد كه در واقع همان دجال يا ضد مسيح است
كالم خدا دربارة ظهور اين مرد خبيث .  وحش نيز خوانده شده است

ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعاليتهاي شيطان خواهد بود و ": فرمايد مي
ها و معجزات فريبنده و هر نوع شرارتي كه براي  با انواع آيات و نشانه

محكومين به هالكت فريبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به 
دوم  (".تواند آنان را نجات بخشد قبول نكردند حقيقت را كه مي

  )10-9تسالونيكيان فصل دوم، آيات 
خورند و راه هالكت را طي  چرا آن افراد فريب چنين شخص خبيثي را مي

كسي كه حقجو نيست و به .  كنند؟  چون به حقيقت عالقمند نيستند مي
در .  رود ي جهنم پيش ميدهد با پاي خود به سو حقيقت عالقه نشان نمي

و در نتيجه همة " نوشته شده است 12دوم تسالونيكيان فصل دوم، آية 
اند محكوم  اند و از گناه لذت برده آناني كه به حقيقت ايمان نياورده

  ."خواهند شد
ايمانان بر اثر بازگشت مسيح دچار غضب الهي  باز در اين زمينه كه بي

و ": خوانيم حناي رسول ميخواهند شد در فصل ششم مكاشفة يو
پادشاهان و فرمانروايان زمين، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همة 

هاي كوهها  انسانها چه برده و چه آزاد خود را در غارها و در ميان صخره
به روي ما بيفتيد و ما را از : گفتند و به كوه و كمرها مي.  پنهان ساختند
.  پنهان كنيد) يعني مسيح(ره نشين و از خشم و غضب ب چهرة تخت

  ).16-15مكاشفه فصل ششم، آيات (
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كنيم بايستي  وقتي موضوع بازگشت مسيح را بر اساس كالم خدا مطرح مي
 او به آسمان ربوده خواهند شد و داران ايمانبگوييم كه با آمدن مسيح تمام 

اما .  افرادي كه مستحق پاداش باشند از مسيح پاداشهايي خواهند گرفت
ايمانان با آمدن مسيح دچار غضب الهي شده و وضعيت بسيار بدي  يب

چه هولناك و مخوف است افتادن ": فرمايد كالم خدا مي.  خواهند داشت
و در ).  31 رساله به عبرانيان فصل دهم، آية  ("!در دستهاي خداي زنده

زيرا خداي ما در "خوانيم   مي29رساله به عبرانيان فصل دوازدهم، آية 
  ".سوزاند ع آتشي است كه ميواق

ايمانان را مجازات خواهد كرد و آنان  شكي نيست كه خداي عادل بي
اما خداي مهربان براي رهايي و نجات .   خواهند داشت سرنوشت شومي

انسان راهي را تعيين نموده است و اين راه توبه از گناه و ايمان به خداوند 
ن گناهكار مرد و پس از عيسي مسيح براي انسا.  ما عيسي مسيح است

مرگ دوباره زنده شد و او كه زنده است مايل است شما خوانندة حقجو 
آيا بهتر نيست كه همين اآلن به گناه پشت كنيد و زندگي .  را نجات بدهد

 راسخ به او روي  خود را به عيسي خداوند بسپاريد؟  اگر با تصميمي
آينده نخواهيد داشت بلكه بياوريد و او را پيروي كنيد نه فقط ترسي از 

  . خود چشم خواهيد دوختپر شكوهمشتاقانه به آيندة روشن و 
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  46بخش 

  
  وقايع آينده

  ة مسيحهزار سالسلطنت يك 
  
  

با درود در نام خداوند و منجيمان عيسي، درس ديگري از     
چنانچه .  كنيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس را آغاز مي

دانيد كه در طول چند درس گذشته  وانده باشيد ميدرسهاي اخير ما را خ
  .ايم رويدادهاي مربوط به بازگشت مسيح را بررسي كرده

در مرحلة اول، .  بازگشت مسيح در دو مرحله صورت خواهد گرفت
مسيح به زمين نخواهد آمد بلكه از آسمان نزول خواهد كرد و مسيحيان 

در اين مرحله از .  قات كنندواقعي را باال خواهد برد تا در فضا با او مال
بازگشت مسيح نخست اينكه كساني كه در ايمان به او مرده باشند زنده 

دوم اينكه افرادي كه زنده .  خواهند شد و بدني غيرفاني خواهند يافت
اران به مسيح د ايمانآنگاه همة .  باشند صاحب بدني غيرفاني خواهند شد

بعد از .  فضا با خداوند مالقات كننددر ابرها باال برده خواهند شد تا در 
اران خود را داوري خواهد كرد د ايمانربوده شدن كليسا به آسمان، مسيح 

.  و مسيحياني كه سزاوار پاداش باشند از او پاداشهايي خواهند گرفت
ايمانان ريخته  ضمناً بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، غضب خدا بر بي

در .  خواهند گشت  فتار مصيبت عظيميخواهد شد و ساكنين زمين گر
پايان دورة مصيبت عظيم كه ظاهراً يك دورة هفت ساله خواهد بود مرحلة 
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در اين مرحله مسيح شخصاً .  دوم بازگشت مسيح صورت خواهد گرفت
ارانش به زمين بازخواهد گشت تا د ايمانو بطور جسماني و قابل رويت با 

برادر و خواهر مسيحي، آيا .  كندبه مدت يك هزار سال بر زمين سلطنت 
بخش نيست كه من و شما در آينده در كنار مسيح بر اين زمين  خبر شادي

  !سلطنت خواهيم كرد؟
در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح كه در آينده صورت خواهد گرفت 
او در اورشليم شخصاً بر تخت سلطنت داود خواهد نشست و از آنجا بر 

در فصل نوزدهم مكاشفة يوحناي .  اهد كردزمين سلطنت خو تمامي 
رسول رويداد بازگشت دوبارة مسيح به زمين، يا ظهور مسيح ديده 

اي  بينيم كه شش بار به دوره سپس در فصل بيستم مكاشفه مي.  شود مي
به اين ترتيب مسيح پس از بازگشت به .   اشاره گرديده است ههزار سال

اران او نيز د ايمانهد نمود و البته زمين به مدت يك هزار سال سلطنت خوا
اگر كتاب عهد جديد را در اختيار .  با او بر زمين سلطنت خواهند كرد

توانيد خودتان فصل نوزدهم و فصل بيستم مكاشفة يوحناي  داريد مي
  .رسول را مطالعه كنيد

ما در درس آينده طغيان آخر كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر شده است را 
ة مسيح هزار سال كرد اما در اين درس از سلطنت يك بررسي خواهيم

  .گوييم كه در واقع حكومت خدا بر زمين خواهد بود سخن مي
باشد به همين علت  دانيم كه عيسي مسيح تجسم خدا در انسان مي مي

.  ة مسيح دورة فرمانروايي خدا بر زمين خواهد بودهزار سالسلطنت يك 
اوند خواهد بود و او بر زمين در اين دوره، پادشاه عيسي مسيح خد

 6 و 5در ارمياء نبي فصل بيست و سوم، آيات .  فرمانروايي خواهد كرد
اي عادل  آيد كه شاخه مي گويد اينك ايامي  خداوند مي"نوشته شده است 
كنم و پادشاهي سلطنت نموده خردمندانه رفتار خواهد  براي داود بر پا مي
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در ايام وي يهودا .  جرا خواهد نمودكرد و انصاف و عدالت را در زمين ا
 كه به  نجات خواهد يافت و اسراييل با امنيت ساكن خواهد شد و اسمي

  ".شود اين است يهوه صدقينو يعني يهوه عدالت ما آن ناميده مي
تو ": در عهد جديد جبرائيل فرشته دربارة تولد عيسي به مريم چنين گفت

.  نام او را عيسي خواهي گذاردآبستن خواهي شد و پسري خواهي زاييد و 
خداوند، .  او بزرگ خواهد بود و به پسر خداي متعال ملقب خواهد شد
او تا به ابد .  خدا تخت پادشاهي جدش داود را به او عطا خواهد فرمود

بر خاندان يعقوب فرمانروايي خواهد كرد و پادشاهي او هرگز پاياني 
  )3 3 -31 ت انجيل لوقا فصل اول، آيا (".نخواهد داشت

ذكر نشده است كه پادشاهي مسيح اي بپرسند مگر در كالم خدا  شايد عده
گوييم او به مدت يك هزار سال بر زمين  پايان خواهد بود پس چرا مي بي

بايستي توجه داشته باشيم كه سلطنت مسيح از !  سلطنت خواهد كرد؟
اه است و او در حال حاضر نيز پادش.  هاي گوناگون برخوردار است جنبه

دانيم كه جايگاه كنوني مسيح در آسمان است و  البته مي!  كند سلطنت مي
اما در آينده او شخصاً و بطور جسماني و .  سلطنت فعلي او روحاني است

قابل رويت به زمين بازخواهد گشت و به مدت يك هزار سال از لحاظ 
اله افرادي در پايان اين دورة هزار س.  سياسي بر زمين سلطنت خواهد كرد

اند از  اند و به مسيح ايمان نياورده كه در طول اين هزار سال متولد شده
سپس سلطنت مسيح براي .  پادشاهي او جدا گشته و هالك خواهند شد

بنابراين مسيح در آينده به مدت .  هميشه در آسمان ادامه خواهد يافت
ريهود يك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد كرد و پادشاه يهود و غي

در اين دوره عالوه بر نجات يافتگان افراد نجات نيافته نيز در .  خواهد بود
ه هزار سالبعد از اين دورة .  پادشاهي مسيح وجود خواهند داشت
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پادشاهي مسيح براي هميشه در آسمان ادامه خواهد يافت و ديگر در 
  .پادشاهي او افراد نجات نيافته وجود نخواهند داشت

  
  طنت يك هزار سالة مسيحصفات مشخص سل

حاال ببينيم در عهد عتيق چه صفات مشخصي براي سلطنت     
 نبي فصل  در آن زمان بر اساس اشعياء.  آيندة مسيح عنوان شده است

 پر خواهد بود و مثل آبهايي كه معرفت خداوندجهان از " 9يازدهم، آية 
 19-18 نبي فصل شصت و ششم، آيات  در اشعياء.  "پوشاند دريا را مي

و من اعمال و خياالت ايشان را جزا "فرمايد  بينيم كه خداوند مي مي
خواهم داد و آمده جميع امتها و زبانها را جمع خواهم كرد و ايشان آمده 

و آيتي در ميان ايشان برپا خواهم داشت و آناني .  جالل مرا خواهند ديد
 تيراندازان ُلود و را كه از ايشان نجات يابند نزد امتها به ترشيش و ُفول و

اند  اند و جالل مرا نديده توبال و يونان و جزاير بعيده كه آوازة مرا نشنيده
  ".خواهم فرستاد تا جالل مرا در ميان امتها شايع سازند

در طول سلطنت يك هزار سالة مسيح نجات يافتگان اسرائيلي به سراسر 
ل او را در بين امتها  جالنمايندگان خدادنيا فرستاده خواهند شد تا بعنوان 

  .اعالم كنند
ة مسيح اين هزار ساليكي ديگر از صفات مشخص دورة سلطنت يك 

در هوشع نبي فصل دوم، آية .   برقرار خواهد بودصلح جهانياست كه 
و در آن روز به جهت ايشان با حيوانات صحرا و " نوشته شده است 18

شمشير و جنگ مرغان هوا و حشرات زمين عهد خواهم بست و كمان و 
و در .  "را از زمين خواهم شكست و ايشان را به امنيت خواهم خوابانيد

كمان جنگي شكسته خواهد ..."خوانيم   مي10زكرياي نبي فصل نهم، آية 
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نبي نيز دربارة آن   اشعياء "...شد و او با امتها به سالمتي تكلم خواهد نمود
ي خواهد نمود و قومهاي و او امتها را داور"آميز چنين نوشت  دورة صلح

بسياري را تنبيه خواهد كرد، و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاوآهن و 
ها خواهند شكست، و امتي شمشير نخواهد  هاي خويش را براي اره نيزه

اشعياء نبي فصل دوم، آية  (".كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت
4(  

لح در تمام عالم برقرار در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح نه فقط ص
 نيز عدالت 8-7خواهد بود بلكه بر اساس مزمور هفتاد و دوم، آيات 

ضمناً در آن دوره به موجب قسمتهاي مختلف عهد .  حكمفرما خواهد بود
عتيق شادي و سرور، سالمتي و طول عمر، قدوسيت و انصاف به فراواني 

  .وجود خواهد داشت
ن گفته است كه صفاتي مشخص اي سخ خدا در كتاب مقدس از دوره

شود كه مسيح براي بار دوم به  آن دورة طاليي موقعي شروع مي.  دارد
از آنجايي كه وعدة خدا .  زمين بيايد و حكومت عادالنة خود را آغاز كند

در مورد سلطنت مسيح بر زمين در آينده به وقوع خواهد پيوست و 
ال بر زمين سلطنت خداوند و منجي ما عيسي مسيح به مدت يك هزار س

مند  اران او از بركات موجود در آن دورة طاليي بهرهد ايمانخواهد كرد ما 
  .خواهيم شد

  
  مردمان از ملتهاي مختلف با مسيح سلطنت خواهند نمود

در مورد بركات گوناگوني كه در سلطنت آيندة مسيح وجود     
 خواهد داشت آيات زيادي در كتاب مقدس است هر چند كه به موجب
كتاب مقدس بركات در آن دوران طاليي فراوان است، ولي متأسفانه 
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اين عده كساني هستند .  اي به كلي از اين بركات محروم خواهند شد عده
ميرند و در نتيجه در سلطنت آيندة او سهمي  كه بدون ايمان به مسيح مي

  .نخواهند داشت 
مالً متفاوت اران به مسيح با وضعيت ساير مردم كاد ايماناما وضعيت 

اران به مسيح در سلطنت آيندة او بر زمين، د ايمانخواهد بود چون تمام 
در مورد افرادي كه بعد از ربوده شدن كليسا به .  شركت خواهند داشت

اران دورة مصيبت عظيم د ايمانمنظور (آورند  آسمان به مسيح ايمان مي
يم بميرند، چنانچه اين افراد در طول دورة هفت سالة مصيبت عظ) است

قبل از شروع سلطنت مسيح زنده خواهند شد و يك هزار سال با او 
اران عهد عتيق نيز قبل از شروع د ايمانضمناً .  سلطنت خواهند كرد

ة مسيح زنده خواهند شد و با او سلطنت خواهند هزار سالسلطنت يك 
  )5-4 :20، مكاشفه 2:12، دانيال 19:26اشعياء . (كرد

بينيم كه نجات   مي10-9فة يوحناي رسول آيات در فصل پنجم مكاش
.  يافتگان از ملتهاي مختلف عالم، با مسيح بر زمين سلطنت خواهند نمود

اي كه طومار را  سرائيدند، تو شايسته اي مي آنها سرود تازه"فرمايد  مي
بگيري، و مهرهايش را بگشايي، زيرا تو كشته شدي و با خون خود 

تو .   زبان، از هر ملت و امت براي خدا خريديمردمان را از هر قبيله و
آنان را به سلطنت رسانيدي تا بعنوان كاهنان، خداي ما را خدمت كنند و 

  ."آنها بر زمين فرمانروايي خواهند كرد
كند كه در  برادر و خواهر مسيحي، كالم خدا بطور واضح به ما اعالم مي

  خود مسيح در .سلطنت آيندة مسيح با او فرمانروايي خواهيم كرد
به آن " به نجات يافتگان چنين وعده داده است 21مكاشفه فصل سوم، آية 

  "...كسي كه پيروز گردد جايي در روي تخت خود خواهم بخشيد 
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خوانيد هيچگاه قلباً مسيح  شايد بعضي از شما عزيزاني كه اين درس را مي
همانطور كه در !  خداوند را بعنوان يگانه نجات دهندة خود نپذيرفته باشيد
آورند در سلطنت  طول اين درس ذكر شد كساني كه به مسيح ايمان نمي

پس چنانچه مسيح را در قلب خود .   نخواهند داشت آيندة او سهمي
ايد همين اآلن، بلي اآلن بهترين وقت است كه شما نيز مسيح را  نپذيرفته

 خداوند را كنيد مسيح در حالي كه به گناه پشت مي. در قلب خود بپذيريد
به او اعتراف كنيد كه گناهكار هستيد و به نجات .  در قلب خود بپذيريد

كنيد مسيح خداوند را در قلب  در حالي كه به گناه پشت مي.  احتياج داريد
او در راه گناهان شما بر صليب خون ريخته است و مرده .  خود بپذيريد

  .است اما پس از مرگ دوباره زنده شده و زنده است
گر در قلب خود به مسيح ايمان آورده باشيد، شما نيز در دوران طاليي ا

ة مسيح بر زمين شركت خواهيد داشت و از بركات هزار سالسلطنت يك 
  .مند خواهيد شد مخصوص آن دوران بهره
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  47بخش 

  
  وقايع آينده 

  طغيان آخر
  
  

در .  درودهاي مجدد در نام خداوند و منجي ما عيسي مسيح    
از درسها كه مدتي قبل شروع كرديم اعتقادات اساسي مسيحيان اين سري 

در طول چند درس گذشته از بازگشت مسيح با .  دهيم را به شما تعليم مي
شما سخن گفتيم و در درس قبل مطالبي در مورد سلطنت يك هزار سالة 

كند كه مسيح ابتدا  كالم خدا ما را آگاه مي.  مسيح به شما ارائه داديم
برد و سپس با آنان به منظور سلطنت،  ران خود را به آسمان باال مياد ايمان

مسيح پس از بازگشت دوبارة خود به زمين، .  به زمين باز خواهد گشت
به مدت يك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد كرد و آن دوران با بركاتي 

سلطنت مسيح بر زمين سلطنتي پر جالل، .  گوناگون همراه خواهد بود
آميز خواهد بود و در آن دوران طاليي شادي و سرور،   و صلحعادالنه

سالمتي و طول عمر، و قدوسيت و انصاف به فراواني وجود خواهد 
  .داشت

  
  وضعيت شيطان در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح

ما در درس قبل مطالبي در مورد سلطنت يك هزار سالة     
در سلطنت آيندة مسيح مسيح به شما ارائه داديم اما از وضعيت شيطان 
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 3 -1در مكاشفة يوحناي رسول فصل بيستم، آيات .  چيزي نگفتيم
وضعيت شيطان در دورة سلطنت مسيح بر زمين، چنين توصيف شده 

آمد و  اي را ديدم كه از آسمان به زير مي سپس فرشته": فرمايد مي.  است
 آن مار قديم او اژدها و.  انتها و زنجير بزرگي در دست داشت  كليد چاه بي

را كه همان ابليس و يا شيطان است گرفت و او را براي مدت هزار سال 
انتها انداخت و در آن را به رويش بسته و مهر و   در بند نهاده به چاه بي

بعد .  موم كرد تا او ديگر نتواند ملتها را تا پايان آن هزار سال گمراه سازد
بينيم كه شيطان در   مي".هد شداز آن براي زماني كوتاه آزاد گذاشته خوا

طول سلطنت يك هزار سالة مسيح آزاد نخواهد بود بلكه او در بند خواهد 
حكومت خدا بر زمين و زنداني .  انتها بسر خواهد برد  بود و در چاه بي

انتها، ما را بيشتر متوجه اين   بودن شيطان و يقيناً ارواح پليد او در چاه بي
اي سرشار از بركت   سلطنت آيندة مسيح دورهكنند كه دورة واقعيت مي
در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح، شيطان و ارواح پليد .  خواهد بود

.  او قادر نخواهند بود مردم را وسوسه كرده و به سوي گناه هدايت كنند
انتها بسر خواهند برد  اما با وجود اينكه شيطان و ديوهاي او در چاه بي

يعني كساني كه در طول سلطنت يك هزار (يابند  افرادي كه نجات نمي
مرتكب گناهان ) آورند شوند و به مسيح ايمان نمي سالة مسيح متولد مي

دهد كه انسان داراي ذاتي  اين موضوع به خوبي نشان مي.  شوند زيادي مي
در هر حال، زنداني بودن .  آلود و در درون او ميل به گناه وجود دارد گناه

پليد او، بر زيبايي سلطنت يك هزار سالة مسيح خواهد شيطان و ارواح 
هايي كه نيروهاي شيطان ايجاد  ضمناً عدم مشكالت و ناراحتي.  افزود
شود كه در دورة سلطنت آيندة مسيح، زمين و ساكنين  كنند باعث مي مي

عالوه بر مكاشفة يوحنا، در فصلهاي بيست و چهارم تا .  آن آسوده باشند
از .  شود نبي وقايع مربوط به آينده مشاهده مي ياء بيست و هفتم اشع
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نبي، ما را از وقايع مربوط به بازگشت  آنجايي كه اين چند فصل در اشعياء 
كنيم كه اگر كتاب مقدس را در  كنند به شما توصيه مي مسيح باخبر مي

اختيار داريد خودتان فصلهاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم اشعياء را 
 نوشته شده است 1نبي فصل بيست و چهارم، آية  در اشعياء .  دمطالعه كني

كند، و آن را واژگون ساخته  اينك خداوند زمين را خالي و ويران مي"
كند   مي  اين آيه ما را متوجه مصيبت عظيمي".سازد ساكنانش را پراكنده مي

 6-5سپس در آيات .  كه در آينده ساكنين زمين گرفتار آن خواهند شد
نيم كه غضب الهي بخاطر گناه انسان، بر ساكنين زمين ريخته خواهد بي مي
شود زيرا كه از  زمين زير ساكنانش آلوده به پليدي مي": فرمايد مي.  شد

شرايع تجاوز نموده و فرايض را تبديل كرده و عهد جاوداني را 
بنابراين لعنت جهان را فاني كرده است و ساكنانش سزا .  اند شكسته
اند و مردمان بسيار كم باقي   از اين رو ساكنان زمين سوخته شدهاند يافته
  ".اند مانده

بينيم كه وضعيت آيندة شيطان و ارواح ناپاك او   مي22-21بعد در آيات 
و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند ": فرمايد مي.  تشريح شده است

زمين سزا سپاه آسمان را بر مكان بلند ايشان و پادشاهان زمين را بر 
و ايشان مثل اسيران در چاه جمع خواهند شد و در زندان .  خواهد داد

  ".بسته خواهند گرديد و بعد از روزهاي بسيار ايشان طلبيده خواهند شد
در آية .   به شيطان و ارواح ناپاك او اشاره دارد"سپاه آسمان"، 21در آية 

گويد   سخن مي از دورة يك هزار سالة سلطنت مسيح"روزهاي بسيار" 22
 اين "در زندان بسته خواهند گرديد"چون در آن دوره، نيروهاي شيطاني 

.  مطلب با آنچه كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر شده است مطابقت دارد
بعد " از فصل بيست و چهارم اشعياء گفته شده است كه 22ضمناً در آية 
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 "اهند شدطلبيده خو) يعني نيروهاي شيطاني( روزهاي بسيار ايشان از
بر اساس مكاشفه فصل بيستم بعد از يك .  يعني مجازات خواهند شد

) 3 مكاشفه فصل بيستم، آية (هزار سال اسارت، شيطان براي زماني كوتاه 
آزاد گذاشته خواهد شد و بعد در درياچة آتش و گوگرد افكنده خواهد 

.  ندعذاب و شكنجه ببي) 10مكاشفه فصل بيستم، آية (شد تا براي هميشه 
هزار فرمايد بعد از سلطنت يك  بايد توجه داشته باشيم كه كالم خدا نمي

نخير، او براي زماني كوتاه !  ة مسيح شيطان خود را آزاد خواهد كردسال
  .آزاد گذاشته خواهد شد و سپس مجازات نهايي خود را خواهد ديد

  
  طغيان آخر

ذكر مجازات نهايي شيطان كه در فصل بيستم مكاشفة يوحنا     
شده است در رابطه با طغياني است كه بعد از سلطنت يك هزار سالة 

 نوشته شده 10-7در مكاشفه فصل بيستم، آيات .  مسيح رخ خواهد داد
همين كه اين هزار سال به پايان برسد شيطان از زندان خود آزاد "است 

خواهد شد و براي فريب دادن مللي كه در چهار گوشة زمين هستند 
او، جوج و مأجوج را كه مانند شنهاي دريا .  هد رفتبيرون خوا

آنها در پهنة زمين پخش شدند و .  كند شمارند براي جنگ جمع مي بي
اما از آسمان آتش .  اردوي مقدسين و شهر محبوب او را محاصره كردند

داد خود به داخل  ابليس كه آنان را فريب مي.  باريد و آنان را نابود ساخت
و پيامبر دروغين ) يعني وحش(وگرد جايي كه حيوان درياچة آتش و گ
آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شكنجه خواهند .  بودند افكنده شد

  ".ديد
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در طول سلطنت يك هزار سالة مسيح بر زمين، افرادي كه به دنيا خواهند 
باشند، به همين علت به نجات  آلود مي آمد همانند ما داراي ذاتي گناه

  بعضي از اين افراد به مسيح خداوند ايمان آورده و نجات .احتياج دارند
اما افرادي هم خواهند بود كه با وجود زندگي در دورة .  خواهند يافت

 خدا بر عليهطاليي سلطنت مسيح، به او ايمان نخواهند آورد و سرانجام 
در آياتي كه از فصل بيستم مكاشفه خوانده شد !  طغيان خواهند كرد

شيطان بعد از آزادي از اسارت يك هزار سالة خود، افراد بينيم كه  مي
بر .  زيادي از ساكنين زمين را گمراه كرده و برضد خدا خواهد شورانيد

آنها !  شمار خواهد بود اساس كالم خدا تعداد آن افراد مثل شنهاي دريا بي
سعي خواهند كرد كه شهر اورشليم و اردوي مقدسين را نابود كنند تا به 

اما تالش آن افراد !  خودشان خدا و قوم او را شكست بدهندخيال 
خدانشناس و شرور به نابودي آنان خواهد انجاميد و شيطان نيز دچار 

- 9بر اساس مكاشفه فصل بيستم، آيات .  مجازات نهايي خود خواهد شد
فريب "و .  "از آسمان آتش باريده و آن افراد ياغي نابود خواهند شد" 10

بليس، خود به داخل درياچة آتش و گوگرد افكنده خواهد دهندة آنان ا
  ."شد

عليه خدا، توسط خود خدا سركوب خواهد  به اين ترتيب طغيان آخر بر
  .شد و پيروزي از آن خداي ما خواهد بود

  
  جوج و مأجوج

بينيم افرادي كه  در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول مي    
 اورشليم را محاصره خواهند در پايان سلطنت يك هزار سالة مسيح  شهر

 جوج و مأجوج در فصلهاي  اسامي.  اند كرد جوج و مأجوج ناميده شده
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هر چند كه .  سي و هشتم و سي و نهم حزقيال نبي نيز ذكر شده است
توان گفت جوج و مأجوج كدام قوم هستند، اما در حزقيال نبي  دقيقاً نمي

.  سراييل هجوم خواهند آوردبينيم كه آنها در آينده از سمت شمال بر ا مي
با مطالعة فصلهاي سي و هشتم و سي و نهم حزقيال و فصل بيستم 

توان گفت كه جوج و مأجوج دوبار در آينده بر اسراييل هجوم  مكاشفه مي
اولين هجوم بر اسرائيل و نتيجة آن كه در فصلهاي سي و .  خواهند آورد

از سلطنت يك هزار هشتم و سي و نهم حزقيال نبي ذكر شده است قبل 
.  سالة مسيح و احتماالً در دورة هفت سالة مصيبت عظيم رخ خواهد داد
دومين هجوم بر اسرائيل و نتيجة آن نيز كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر 

بطور .  شده است در پايان سلطنت يك هزار سالة مسيح رخ خواهد داد
باشند و   ميتوان گفت كه جوج و مأجوج دشمنان خدا و قوم او كلي مي

  .در هر دو هجوم بوسيلة خدا شكست خواهند خورد
عزيزان خواننده، يكي از مشكالتي كه بسياري از مردم دنيا دارند پذيرش 

آلود است و انسان به نجات  اين واقعيت است كه قلب و وجود انسان گناه
چه بسا گفته شده است كه انسانها صرفاً بخاطر محيط و .  احتياج دارد

كنند، و چنانچه انسان در  برند گناه مي بدي كه در آن بسر ميشرايط 
اين گفته !!!  محيطي خوب و مناسب زندگي كند خوب و پاك خواهد بود

بر اساس كتاب مقدس درست نيست چون كالم خدا بطور واضح بيان 
از آنجايي كه ذات .  كند كه اشكال اصلي انسان، دروني است نه بيروني مي

كشاند پس  ود انسان او را به گناه و كارهاي زشت ميآل و طبيعت گناه
با مطالعة فصل بيستم مكاشفة .  انسان بايد ابتدا از درون عوض بشود

بينيم كه در دورة طاليي سلطنت يك هزار سالة مسيح  يوحناي رسول مي
اي كه سرشار از پاكي، عدالت، صلح و چيزهاي خوب ديگر  يعني در دوره

ضد خدا و آنچه كه خوب است طغيان  ري برشما خواهد بود عدة بي
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در دورة يك هزار سالة حكومت خدا بر زمين، با وجود !  خواهند كرد
اينكه مردم در بهترين محيط و شرايط زندگي خواهند كرد تعداد افراد 

  !شمار خواهد بود شرور و بدكار مانند شنهاي دريا بي
گويند اما به  ن ميآيا شما هم جزو كساني هستيد كه از اصالح دنيا سخ

آلود خود توجهي ندارند؟  اين دنيا روز به روز بدتر خواهد شد  درون گناه
تا وقتي كه مالك و صاحب اين دنيا به منظور سلطنت به جهان بازگشت 

عيسي مسيح خداوند در آينده به زمين بازخواهد گشت و بر دنياي .  كند
ست انسانها را نجات ما سلطنت خواهد كرد اما او در حال حاضر مايل ا

 مسيح خداوند از  عيسي.  بدهد و طبيعتي خوب و پاك به آنها ببخشد
طريق مرگ خود بر روي صليب جريمة گناهان شما را پرداخته است و او 

خواهد شما را از  كه پس از مرگ دوباره زنده شده است و زنده است مي
به گناه خود خوب است همين اآلن .  گناه و عواقب بد گناه نجات بدهد

مبادا مثل كساني باشيد كه .  پشت كنيد و در دل خود به او ايمان بياوريد
در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول، نيكي و فيض خدا را ناديده 

مسيح خداوند را در قلب خود .  شوند گيرند و دچار هالكت مي مي
ا نيز با او بپذيريد تا نه فقط در سلطنت آيندة او با او باشيد بلكه ابديت ر

  .بگذرانيد
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  48بخش 

  
  داوري آينده
  مأخذ داوري

  
  

با درود در نام عيسي مسيح خداوند مبحث ديگري را در     
در اين سري از .  كنيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس آغاز مي

درسها كه مدتي قبل شروع كرديم و بعد از چند درس ديگر به پايان 
در اين درس .  شود  مسيحيان تشريح ميخواهد رسيد اعتقادات اساسي

كنيم چون بر اساس كتاب مقدس همه  مبحث داوري آينده را شروع مي
در اعمال رسوالن فصل هفدهم، آية .  بوسيلة خداوند داوري خواهند شد

روزي را معين فرمود كه جهان را با راستي و "خوانيم كه خدا   مي1   3
وست داوري فرمايد و براي درستي بوسيلة شخصي كه برگزيدة خود ا

و در رساله به عبرانيان .  "اثبات اين حقيقت او را پس از مرگ زنده كرد
همه بايد يكبار بميرند و بعد از آن ..." نوشته شده است 27فصل نهم، آية 

  ".براي داوري در حضور خدا قرار گيرند
در كتاب مقدس به چندين نوع داوري اشاره گرديده است ولي ما فقط 

در درس آينده از .  دهيم اوري پس از مرگ را تحت بررسي قرار ميد
اران در مقابل تخت داوري مسيح سخن خواهيم گفت چون د ايمانداوري 
اري كه د ايماناران در برابر اين تخت خواهند ايستاد و هر د ايمانتمام 

بعد از داوري .  سزاوار پاداش باشد از مسيح پاداش خواهد گرفت
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ايمانان يا داوري در مقابل تخت سفيد بزرگ را  ، داوري بياراند ايمان
ايمانان اين است كه ميزان  مقصود از داوري بي.  مطالعه خواهيم كرد

  .مجازات كسي كه بدون ايمان به مسيح مرده است مشخص بشود
اران و د ايماننكتة مهمي كه بايد تذكر بدهيم اين است كه داوري آيندة 

.   براي تعيين سرنوشت نهايي آنان نخواهد بودههيچ وجايمانان به  بي
سرنوشت نهايي هر كس يعني زندگي ابدي در بهشت يا جهنم، در طول 

كسي كه در طول عمر خود مسيح .  شود عمر زميني شخص مشخص مي
كند ابديت را در آسمان با خدا خواهد  را از راه ايمان در قلبش دريافت مي

آورد ابديت را  خود به مسيح ايمان نميو كسي كه در طول عمر .  گذراند
در ": فرمايد كالم خدا مي.  جدا از خدا در درياچة آتش سپري خواهد كرد

هيچكس ديگر، رستگاري نيست و در زير آسمان هيچ نامي جز نام عيسي 
اعمال رسوالن فصل  (".به مردم عطا نشده است تا بوسيلة آن نجات يابيم

رتيب كسي كه مسيح را در طول عمر خود به اين ت).  12   چهارم، آية 
  .دهد پذيرد نجات و زندگي جاويد با خدا را از دست مي نمي
  

  مأخذ داوري
.  داوري خواهد كرد ايمانان را  ببينيم خدا بر چه اساسي بي    

اگر قرار باشد كه يك نفر در دادگاهي محاكمه بشود خوب است از قبل 
  از آنجايي.  ي محاكمه خواهد شدبداند كه اتهام او چيست و بر چه اساس

 خواهند شد داوري و محكومايمانان بوسيلة خدا  كه در آينده تمام بي
خوانيم  در كالم خدا مي.  خوب است معيارهاي اين داوري مطرح بشود

كني؟  هر كه   اي آدمي، تو كيستي كه دربارة ديگران قضاوت مي   و اما،"
كني و  تو ديگران را محكوم ميباشي هيچگونه عذري نداري زيرا وقتي 
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دهي، خودت  دهند انجام مي در عين حال همان كاري را كه آنها انجام مي
دانيم وقتي خدا اشخاصي را كه چنين اعمالي  ما مي.  كني را محكوم مي

رسالة پولس رسول به روميان فصل  (".كند حق دارد كنند محكوم مي مي
طبق آن مردم  اري است كه خدا بر، اولين معيحقيقت).  2-1   دوم ، آيات 

شايد شما بپرسيد حقيقت چيست؟  در انجيل .  را داوري خواهد كرد
بينيم كه پيالطس فرماندار رومي از عيسي پرسيد  يوحنا فصل هجدهم مي

در انجيل يوحنا مفهوم ) 38يوحنا فصل هجدهم، آية  ("حقيقت چيست؟"
در .  اده شده استحقيقت بطور واضح براي جويندگان حقيقت توضيح د

: بينيم كه عيسي دربارة خود چنين فرمود  مي6يوحنا فصل چهاردهم، آية 
 و حيات هستم، هيچكس جز بوسيلة من نزد پدر راستيمن راه و "

  ".آيد نمي
آنچه عيسي گفت و انجام داد تماماً حقيقت بود، پس او مظهر كامل 

  .حقيقت است
او گفت و انجام داد معيار از آنجايي كه عيسي حقيقت محض است آنچه 

خوانيم كه  در انجيل يوحنا همچنين مي.  داوري آيندة خدا خواهد بود 
يوحنا فصل  ("كالم تو راستي است..."چنين گفت عيسي در دعا به خدا 

به اين ترتيب خدا بر اساس كتاب مقدس كه سراسر ).  17   هفدهم، آية 
وج فصل بيستم ده در خر.  حقيقت است مردم را داوري خواهد كرد

ترا خدايان "شوند و اين ده فرمان از اين قرار هستند  فرمان خدا يافت مي
صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در .  ديگر غير از من نباشد

آسمان است و از آنچه پايين در زمين است و از آنچه در آب زير زمين 
روز سبت را .   باطل مبرنام يهوه خداي خود را به.  است براي خود مساز

.  قتل مكن.  پدر و مادر خود را احترام نما.  ياد كن تا آن را تقديس نمايي
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به خانة .  بر همساية خود شهادت دروغ مده.  دزدي مكن.  زنا مكن
و به هيچ چيزي كه از آن همساية تو باشد ...  همساية خود طمع مورز 

  ".طمع مكن
هيچكس از كيفر الهي نخواهد  ،3 آية ومبر اساس رساله به روميان فصل د

كني كه با محكوم كردن ديگران از  آيا تو گمان مي"فرمايد  مي.  رست
  يقيناً پاسخ "دهي؟ كيفرخواهي رست در حاليكه همان كارها را انجام مي

 از 4 است زيرا كيفر الهي قطعي خواهد بود اما در آية "نه" سؤالاين 
صبر و تحمل كنوني خدا بخاطر اين است بينيم كه  فصل دوم روميان مي

  .كه افراد توبه كنند
در روز داوري كسي قادر نخواهد بود چيزي را از خدا مخفي كند و 

شود  ضمناً در آن موقع نمي.  گناه نشان بدهد خودش را در برابر خدا بي
در آن روز حقيقت يا راستي معيار !  تقصيرها را به گردن ديگران گذاشت

  .واهد بودداوري خدا خ
.  طبق آن مردم را داوري خواهد كرد ، معيار ديگري است كه خدا براعمال

 زيرا به هر كس بر" نوشته شده است 8-6در روميان فصل دوم، آيات 
بعضي افراد نيكي .  حسب اعمالي كه كرده است پاداش يا كيفر خواهد داد

 هستند، كنند و در جستجوي عزت و شرف و حيات فناناپذير را دنبال مي
بعضي افراد خودخواه هستند و .  به آنان خدا حيات جاوداني خواهد داد

روند، آنها مورد خشم و  كنند و به دنبال ناراستي مي حقيقت را رد مي
  ".گيرند غضب خدا قرار مي

اشخاصي كه با كتاب مقدس آشنايي كافي ندارند ممكن است بر اثر 
مسيحي از طريق اعمال  غيرخواندن اين چند آيه تصور كنند كه افراد 

  نجات از طريق اعمال كامالً مخالف طريقي !جات بيابندتوانند ن خوب مي
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در خود .  است كه خدا در كتاب مقدس براي نجات انسان ارائه داده است
هيچ انساني در نظر خدا با انجام ...  "خوانيم كه  رساله به روميان مي

شريعت اين است كه انسان كار .  شود احكام شريعت نيك شمرده نمي
و در روميان فصل يازدهم ).  20روميان فصل سوم، آية  (".گناه را بشناسد

اگر اين از فيض خدا است ديگر بسته به اعمال "خوانيم كه   مي6آية 
انساني نيست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است ديگر فيض معنايي 

  ."نخواهد داشت
ندگي جاويد، به سبب فيض خدا و از بر اساس كتاب مقدس نجات و ز

به همين علت در .  آيد طريق ايمان به عيسي مسيح خداوند، به دست مي
خدا عادل است و كسي را ..." نوشته شده است 26روميان فصل سوم ،آية 
  ".شمارد آورد نيك مي كه به عيسي ايمان مي

 كلي گوييم اعمال يكي از معيارهاي داوري آينده خداست بطور وقتي مي
منظورمان اين است كه خدا اعمالي را كه انسان در طول زندگي زميني 

كسي كه از راه ايمان به مسيح .  دهد ناديده نخواهد گرفت خود انجام مي
يابد بر اساس اعمال نيكويي كه بعد از نجات در اين جهان  نجات مي
د آور و كسي كه به مسيح ايمان نمي.  دهد پاداش خواهد گرفت انجام مي

بر اساس كارهايي كه در اين جهان انجام داده است ميزان مجازاتش تعيين 
ايماناني كه در طول عمر خود مرتكب  به اين ترتيب بي.  خواهد شد

  .شوند مجازات سنگينتري خواهند داشت شرارت بيشتري مي
شود و به او  پس هر چند كه اعمال خوب يا بد انسان، باعث نجات او نمي

  .شوند دهند اما در داوري آيندة خدا حساب مي ميزندگي جاويد ن
معيار ديگري كه خدا بر اساس آن مردم را داوري خواهد كرد غنيمت 

در رساله به .  باشد  ميفرصت و توجه نمودن به نداي وجداندانستن 
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زيرا خدا تبعيضي بين اين و "خوانيم   مي15   -1   1   روميان فصل دوم، آيات 
همة آناني كه بدون .  شود قائل نمي) يان و غير يهوديانيعني بين يهود(آن 

شوند و همة  كنند، بدون شريعت هالك مي داشتن شريعت موسي گناه مي
كنند بوسيلة شريعت محكوم  آناني كه تحت شريعت هستند و گناه مي

زيرا تنها شنيدن احكام شريعت هيچكس را در حضور خدا .  شوند مي
.  شوند جريان شريعتند كه نيك شمرده ميسازد بلكه م كامال نيك نمي

هرگاه غير يهوديان كه داراي شريعت موسي نيستند احكام شريعت را 
دهند معلوم است كه شريعت آنان خودشان هستند با  طبيعتاً انجام مي

دهد كه مقررات  وجود اينكه شريعت كتبي ندارند، رفتارشان نشان مي
جدانهاي ايشان نيز درستي اين شريعت در قلبهايشان نوشته شده است و و

كند و يا از آنها دفاع  كند، زيرا افكارشان يا آنها را متهم مي را تاييد مي
  ."نمايد مي

خدا در داوري آينده از يك طرف فرصتهايي را كه شخص براي آشنايي با 
گيرد  از طرفي ديگر خدا در نظر مي.  گيرد كالمش داشته است در نظر مي

جه شدن با كالمش چه عكس العملي را نشان داده كه شخص بعد از موا
كسي كه از كالم خدا با خبر شده است ولي بعوض توبه از گناه و .  است

تري  ايمان به مسيح به زندگي در گناه ادامه داده است مجازات سخت
خداوند و منجي ما عيسي به پيالطس فرماندار رومي .  خواهد داشت
داشتي اگر خدا آن را به تو  ي بر من نميتو هيچ قدرت...  ": چنين فرمود

 ".از اين رو كسي كه مرا به تو تسليم نمود تقصير بيشتري دارد.  داد نمي
يقيناً پيالطس مرتكب گناه بزرگي ).  1   1   انجيل يوحنا فصل نوزدهم، آية (

شد، اما گناه كاهن اعظم يهوديان، يعني قيافا كه عيسي را به او تسليم كرد 
بايد توجه داشته باشيم كه قيافا كاهن اعظم يهوديان بود و .  ودبزرگتر ب

اما او بعوض اينكه فرصت .  بيش از پيالطس با كالم خدا آشنايي داشت
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را غنيمت بداند و به عيسي ايمان بياورد، با سختدلي نجات دهندة موعود 
  .اسرائيل را رد كرد

است كه خدا ، معيار ديگري انجيل نجات بخش عيسي مسيحو باالخره 
اش به  پولس رسول در رساله.  بر طبق آن مردم را داوري خواهد كرد

دهم در روزي كه خدا بوسيلة  طبق بشارتي كه من مي": روميان نوشت
كند اين كار  عيسي مسيح همة افكار پنهاني دلهاي آدميان را داوري مي

  )16   روميان فصل دوم، آية  (".انجام خواهد گرفت
 و كاري كه او براي نجات بشر انجام داده است بزرگترين نپذيرفتن عيسي

بر اساس انجيل .  تواند مرتكب بشود گناهي است كه امروزه انسان مي
القدس در حال حاضر جهانيان را در   روح8يوحنا فصل شانزدهم آية 

به اين ترتيب كسي كه .  كند مورد گناه ايمان نداشتن به عيسي متقاعد مي
آورد گناهي  گيرد و به پسر خدا ايمان نمي س را ناديده ميالقد فعاليت روح

  .شود عظيم و غيرقابل بخشش مرتكب مي
انجيل نجات بخش عيسي مسيح اين است كه پسر روحاني خدا توسط 
مرگ و زنده شدن دوبارة خود نجات و رهايي را براي بشر گناهكار فراهم 

د بر روي صليب او جريمة گناه بشر را از طريق مرگ خو.  نموده است
پرداخته و با رستاخيز خود از مردگان ثابت نموده است كه خداوند و 

كسي كه انجيل نجات بخش عيسي مسيح را رد .  منجي عالميان است
آورد در آينده بر اساس همين انجيل داوري و  كند و به مسيح ايمان نمي مي

ة او نجات آورد بوسيل اما كسي كه به مسيح ايمان مي.  محكوم خواهد شد
  .يابد ابدي مي
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  :جوي گراميحق
مسيح در آينده همه را داوري خواهد كرد و آناني كه در     

چقدر خوب .  اند محكوم خواهند شد طول عمر خود به او ايمان نياورده
است كه فرصت كنوني را غنيمت بدانيد و نجاتي را كه مسيح براي شما 

  .كنيدفراهم كرده است را از راه ايمان دريافت 
اگر به گناه پشت كنيد و به عيساي خداوند روي بياوريد او شما را نجات 

دهد، در غير اينصورت در آينده بوسيلة او داوري و محكوم خواهيد  مي
  .شد
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  49بخش 

  
  داوري آينده

  تخت داوري مسيح
  
  

در درس قبل .  درودهاي مجدد در نام عيسي مسيح خداوند    
 كرديم گفتيم كه همه بوسيلة خداوند كه مبحث داوري آينده را آغاز

ديديم كه خداوند توسط معيارهايي مردم را داوري .  داوري خواهند شد
معيار حقيقت، معيار اعمال، معيار : خواهد كرد و اين معيارها عبارتند از

غنيمت دانستن فرصت و توجه نمودن به نداي وجدان، و همچنين معيار 
  .انجيل نجات بخش عيسي مسيح

اران در مقابل تخت داوري مسيح است د ايمانع اين درس داوري موضو
.  اران مطيع صورت خواهد گرفتد ايمانكه به منظور توزيع پاداشهايي به 

در عهد جديد حداقل دو قسمت وجود دارد كه در رابطه با نتيجة داوري 
رسالة اول : اين قسمتها از اين قرار هستند.  باشد اران به مسيح ميد ايمان

 و رسالة دوم به قرنتيان فصل پنجم آيات 15   -8ه قرنتيان فصل سوم آيات ب
9-   10.  
  

  اراند ايمانقطعي بودن داوري 
اران به مسيح، پولس د ايماندر مورد قطعي بودن داوري     

همة ما پيش كرسي قضاوت خدا ..."رسول به مسيحيان روم نوشت 
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گويد، به حيات  وند ميخدا: فرمايد خواهيم ايستاد، زيرا كالم خدا مي
خودم سوگند كه همه در برابر من به زانو درآمده با زبان خود خدا را 

پس همة ما فرداً فرد بايد حساب خود را به خدا .  ستايش خواهند نمود
بينيم كه  مي).  12   -10   آيات  ،رساله به روميان فصل چهارم (".يمپس بده
ري خواهند شد و فرداً فرد به خدا اران به مسيح بدون استثناء داود ايمان

 با فرمايش مسيح در انجيل هيچ وجهاين مطلب به .  حساب خواهند داد
يقين ": عيسي مسيح فرمود.   تناقضي ندارد24يوحنا فصل پنجم، آية 

بدانيد، هر كه سخنان مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد حيات 
پس عيسي مسيح نفرموده .  "...جاوداني دارد و هرگز محكوم نخواهد شد

اران او داوري نخواهند شد، بلكه فرموده است كه محكوم د ايماناست كه 
اران د ايمانمسيح به منظور محكوم كردن و مجازات نمودن، .  نخواهند شد

خود را داوري نخواهد كرد بلكه داوري او به منظور پاداش دادن به 
  .اران مطيع خواهد بودد ايمان
  

  سيحتخت داوري م
 و 8اكنون رسالة اول پولس رسول به قرنتيان فصل سوم، آية     
اران به د ايمانكنيم تا مقصود از داوري   را با دقت بررسي مي15   -10   آيات 

  .تر بشود مسيح روشن
كارنده و آبياري كننده در يك سطح هستند و هر ": فرمايد كالم خدا مي

 با استفاده از قدرت فيض من.  يك مطابق كار خود پاداش خواهند گرفت
بخش خدا، مانند يك بناي ماهر بنيادي گذاشتم و اكنون كسي ديگر بر 

هر كس بايد مواظب باشد كه روي آن چگونه بنا .  سازد روي آن مي
توان گذاشت و آن  كند، زيرا شالودة ديگري غير از آنچه ريخته شد نمي مي
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شالوده بنايي ها وقتي روي آن   بعضي.  شالوده عيسي مسيح است
برند و اشخاص ديگر از  سازند، طال و نقره و سنگهاي عالي بكار مي مي

ولي چگونگي كار هر كس آشكار .  كنند چوب و گياه و كاه استفاده مي
داوري آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با  خواهد شد زيرا روز 

ماهيتش را آزمايد و  آتش همراه خواهد بود و آتش كيفيت كار همه را مي
اگر آنچه را كه آدمي بر روي آن شالوده ساخته است از .  دهد نشان مي

اما اگر .  آيد، آن شخص پاداش خود را خواهد يافت آتش سالم بيرون 
كارهاي دست او سوخته شود پاداش خود را از دست خواهد داد، ولي 

شته هاي آتش گذ  خود او نجات خواهد يافت، مانند كسي كه از ميان شعله
  ."و نجات يافته باشد

دهند به ساختن يك  بينيم خدماتي كه مسيحيان در اين دنيا انجام مي مي
از آنجايي كه پايه .  شود اي بنا مي عمارت تشبيه شده است كه بر روي پايه

خود عيسي مسيح است، مسيحيان بر اساس آنچه كه بر روي اين پايه 
 مسيحيان قرنتس نوشت پولس رسول به.  سازند داوري خواهند شد مي
اول قرنتيان ( ،"كند اشد كه روي آن چگونه بنا ميهركس بايد مواظب ب..."

سازيم از  پس اين مطلب كه چگونه بر روي پايه مي).  10   فصل سوم، آية 
البته پايه محكم و صحيح است، اما كسي .  اهميت زيادي برخوردار است

ن است مصالح خوب يا بد سازد ممك كه بر روي اين پايه عمارت را مي
اران خود را داوري خواهد د ايمانبكار ببرد، به همين علت مسيح در آينده 

شش مادة مختلف براي ساختن عمارت به ما معرفي شده است كه .  كرد
اين مصالح نه فقط .  طال، نقره و سنگهاي عالي: سه مادة اول اينها هستند

 اين مصالح با ارزش بيان كنندة . شوند گرانبها هستند بلكه سوخته هم نمي
القدس و به منظور جالل خدا  روح   كارهايي هستند كه مسيحيان با هدايت 

  .دهند انجام مي
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سه مادة ديگر كه براي ساختن عمارت ذكر شده است چوب، گياه و كاه 
وقتي اين مصالح را با طال، نقره و سنگهاي عالي مقايسه .  باشند مي
نه فقط كم ارزش هستند بلكه در آتش سوخته بينيم كه  كنيم مي مي
چوب، گياه و كاه بيان كنندة كارهايي هستند كه مسيحيان با .  شوند مي

دهند و البته اين كارها باعث جالل  آلود خود انجام مي هدايت نفس گناه
  .شوند خدا نمي

اران بوسيلة مسيح، بايستي به اين نكته توجه داشته د ايماندر زمينة داوري 
شيم كه كيفيت كارهاي ما از اهميت برخوردار خواهد بود نه صرفاً با

ايم نه  پس مهم اين خواهد بود كه چگونه خدمت كرده.  كميت كارهاي ما
اران سالهاي زيادتري در د ايمانبعضي از .  ايم اينكه چقدر خدمت كرده

كنند و فرصتهاي بيشتري براي خدمت به مسيح دارند،  اين دنيا زندگي مي
.  كنند اران سالهاي كمتري در اين دنيا زندگي ميد ايمانا بعضي ديگر از ام

هاي نادرست انجام   اران كارهايي را با انگيزهد ايمانضمنĤً بعضي از 
!  شود دهند، مثل كارهايي كه به منظور خودنمايي و خودستايي انجام مي مي

انجام اران در زندگي مسيحي خود د ايماندر داوري مسيح خدماتي كه 
آن .  اند و به عمارتي تشبيه شده بوسيلة آتش الهي آزموده خواهد شد داده

وقت چيزهاي سوختني يعني چوب و گياه و كاه سوخته خواهند شد و از 
به .  اما طال و نقره و سنگهاي عالي باقي خواهند ماند.  بين خواهند رفت

حيح و سالم ار از بوتة آزمايش صد ايماناين ترتيب چنانچه كارهاي يك 
ار سوخته د ايماناما اگر كارهاي .  بيرون بيايد او پاداش خواهد گرفت

از آنجايي كه .  بشود و از بين برود او پاداش خود را از دست خواهد داد
اران است و صرفاً به منظور بررسي كارهاي د ايماناين داوري مخصوص 

ه نخواهد باشد هيچكس محكوم نخواهد شد و به دوزخ فرستاد آنان مي
اران پاداشي از مسيح د ايماناي از    اما همانطور كه ذكر شد عده.  شد
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اگر آنچه را ": فرمايد به كالم خدا توجه داشته باشيد، مي.  نخواهند گرفت
كه آدمي بر روي آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن 

 سوخته اما اگر كارهاي دست او.  شخص پاداش خود را خواهد يافت
شود پاداش خود را از دست خواهد داد، ولي خود او نجات خواهد يافت 

  )15   -14   اول قرنتيان فصل سوم، آيات  ("...
از آنجايي كه عمل نجات بخش عيسي بر روي صليب، يعني مرگ او، 

اران او نجات ابدي بيابند هيچ يك از د ايمانباعث شده است كه تمام 
 اثر داوريِ آينده نجات خود را از دست نخواهد اران به مسيح برد ايمان

  .اران پاداش خود را از دست خواهند دادد ايماناي از    داد؛ اما عده
  

  اعمال خوب و بد، هر دو داوري خواهند شد
 10   در رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل پنجم، آية     

ايد روزي در زيرا همة ما همانطور كه واقعاً هستيم ب"نوشته شده است 
ايم  مقابل تخت داوري مسيح بايستيم تا مطابق آنچه كه با بدن خود كرده

  ."چه نيك و چه بد جزا بيابيم
اران نتيجة اعمال خوب و بد د ايمانبه اين ترتيب در داوري مسيح، تمام 

ار در زندگي مسيحي خود د ايمانچون آنچه كه .  خود را خواهند ديد
سيح مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خوب دهد در داوري م انجام مي

  .دهيم قصدمان خوشنود ساختن خدا باشد است در هر كاري كه انجام مي
هاي انسان با خبر است   بيند و از تمام انگيزه از آنجايي كه خدا دلها را مي

آيند ممكن  بعضي از اعمالي كه در حال حاضر به نظر ديگران خوب مي
و برعكس بعضي از اعمالي كه در .  شونداست در داوري مسيح سوخته ب

آيند ممكن است در داوري مسيح از  حال حاضر بنظر ديگران خوب نمي
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بنابراين درست نيست كه بر .  بوتة آزمايش صحيح و سالم بيرون بيايند
شود اعمال ديگران را قضاوت كنيم چون  اساس آنچه در ظاهر ديده مي

  .بيند خدا باطن را مي
يي در يك شهر وجود دارد كه مرتباً تعداد اعضاي آن فرض كنيد كليسا

رسد كه سرپرست كليسا كارهاي خوبي  هر چند به نظر مي.  شود زياد مي
دهد و سزاوار پاداش است، اما واقعيت اين است كه او با غرور و  انجام مي

كند و هدف او باال بردن خودش  به منظور منفعت شخصي خدمت مي
  .است

 تصور ديگران در داوري مسيح سرافكنده خواهد چنين شخصي برخالف
  .شد و از مسيح پاداش نخواهد گرفت

اي    اكنون فرض كنيد شخص ديگري در يك كليسا وجود دارد كه در زمينه
داند نقطه نظر آنها با  كند چون مي خاص با عقيدة اكثريت مخالفت مي

و اين شخص با وجود ضديتهاي ديگران .  كتاب مقدس هماهنگ نيست
كند و از حقيقت  شود به خوبي ايستادگي مي فشارهايي كه بر او وارد مي

كنند  بايستي توجه داشته باشيم كه گاهي، اكثريت اشتباه مي.  كند دفاع مي
كرديم  اش صحبت مي بهرحال شخصي كه درباره.  باشد و حق با اقليت مي

اما در .  دهد و سزاوار پاداش نيست بنظر اكثريت كارهاي خوبي انجام نمي
داوري مسيح اين شخص و تمام اشخاصي كه با ناراستي، سازش  روز 
  .اند نتيجة اعمال خوب خود را خواهند ديد ننموده

: برادر و خواهر مسيحي، يوحناي رسول در رسالة اول خود چنين نوشت
اي فرزندان من، در او بمانيد تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس ..."

اول يوحنا  (".لكه با اطمينان به حضورش حاضر شويمشرمندگي نكنيم، ب
  )28فصل دوم، آية 
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اين واقعيت كه مسيحيان بوسيلة مسيح داوري خواهند شد و نتيجة اعمال 
خود را خواهند ديد بايستي ما را تشويق كند كه مطيع او باشيم و مطابق 

 باشيم و القدس متكي روح   چنانچه پيوسته به .  ميل و ارادة او زندگي كنيم
به منظور جالل خدا اعمال نيكو انجام دهيم با سربلندي در برابر تخت 

  .داوري مسيح خواهيم ايستاد و از او پاداش خواهيم گرفت
  .آمين.  خداوند شما را بركت بدهد
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  داوري آينده

  تخت سفيد بزرگ
  
  

با درود در نام خداوند و منجيمان عيسي مسيح، درس     
در .  دهيم زمينة اعتقادات اساسي مسيحيان به شما ارائه ميديگري را در 

طول دو درس گذشته كه موضوع مورد بحث ما داوري آينده بوده است 
در اين درس دربارة .  دربارة مأخذ داوري و داوري مسيحيان سخن گفتيم

گوييم كه همان داوري در برابر تخت سفيد  ايمانان سخن مي داوري بي
دانيد همة كساني كه در برابر تخت سفيد بزرگ  يآيا م.  بزرگ است

د گذراند؟  لطفاً با نداوري خواهند شد ابديت را در درياچة آتش خواه
  .دقت به دنبالة درس توجه كنيد

بينيم كه مسيح در آينده به مدت  در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول مي
اران نيز با د نايمايك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد نمود و البته تمام 

اران قبل از د ايمانبايد توجه داشته باشيم كه تمام .  او سلطنت خواهند كرد
ة مسيح شروع بشود دوباره زنده خواهند شد هزار سالآنكه سلطنت يك 

دانيم ابتدا كساني كه در موقع ربوده شدن كليسا به آسمان مرده  البته مي(
ة مسيح، هزار سالت يك شوند، سپس پيش از شروع سلطن باشند زنده مي

) اران دورة مصيبت عظيم زنده خواهند شدد ايماناران عهد عتيق و د ايمان
ة مسيح هزار سالايمانان تا پايان سلطنت يك  ، بيداران ايماناما برخالف 
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:  نوشته شده است5-4در مكاشفه فصل بيستم، آيات .  زنده نخواهند شد
دت عيسي و كالم خدا همچنين كساني را ديدم كه بخاطر شها..."

اش  سرهايشان از تن جدا شده بود، كساني كه آن حيوان وحشي و پيكره
را پرستش نكرده و نشان آن را بر پيشاني و دستهاي خود نداشتند، آنها 

در اينجا صحبت (دوباره زنده شده و هزار سال با مسيح حكمراني كردند 
يعني كساني (مردگان اما بقية ).  شدگان دورة مصيبت عظيم است از كشته

  "...تا پايان آن هزار سال زنده نشدند) اند كه بدون ايمان به مسيح مرده
  
  ايمانان داوري بي 

 از فصل بيستم مكاشفه چنين نوشته شده 12   -1   1   در آيات     
.  آنگاه تخت سفيد بزرگي را ديدم كه شخصي بر آن نشسته بود"است 

و مردگان .  و ديگر اثري از آنها نبودآسمان و زمين از حضور او گريخت 
را ديدم كه همه از بزرگ و كوچك در مقابل تخت ايستاده بودند و كتابها 

در اين وقت كتاب ديگري كه همان دفتر حيات است گشوده .  شد باز مي
 آنچه در كتابها نوشته شده بود يعني مطابق اعمال بر طبقمردگان .  شد

  ."خود داوري شدند
  

  ي مسيحداور، عيس
 بر تخت سفيد 1   1   شخصي كه در مكاشفه فصل بيستم، آية     

.  ايمانان را داوري خواهد كرد خود عيسي مسيح است بزرگ نشسته و بي
پدر به او اختيار "بينيم كه مسيح فرمود  در فصل پنجم انجيل يوحنا مي

رنگ سفيد .  "كه داوري نمايد) 27يوحنا فصل پنجم، آية (داده است 
عيسي مسيح خداوند كه .  باشد داوري، نشانة عدالت و قدوسيت ميتخت 
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.  هم عادل و هم قدوس است به صورت انسان در اين جهان زندگي كرد
او كه خداي كامل و انسان كامل است آنقدر توانا و عظيم است كه آسمان 

به راستي كه بزرگي و اقتدار خداوند ما .  گريزند و زمين از حضور او مي
  .غيرقابل تصور استعيسي، 

  
  مردگان داوري خواهند شد

بينيم كه تمام مردگان به   مي12   در مكاشفه فصل بيستم آية     
اين .  داوري خواهند ايستاد منظور داوري زنده شده و در مقابل تخت 

اند و  اشخاص كساني هستند كه در طول عمر خود به مسيح ايمان نياورده
توانيم بگوييم اين اشخاص  مي.  اند د نشدهمن از نعمت حيات جاوداني بهره

بردند زيرا  كساني هستند كه در طول عمر خود در مرگ روحاني به سر مي
در رسالة پولس رسول .  جدا از مسيح، انسان در گناهان خود مرده است

 هب...در گذشته، شما" نوشته شده است 2-1   به افسسيان فصل دوم آيات 
رده بوديد و در راههاي كج اين جهان قدم علت خطايا و گناهان خود م

نهاديد و از حكمران قدرتهاي هوا، يعني همان روحي كه اكنون در  مي
  ."كرديد كند پيروي مي اشخاص نافرمان و سركش عمل مي

به اين ترتيب كساني كه در مقابل تخت سفيد بزرگ خواهند ايستاد در 
اين اشخاص .  بودندطول عمر خود از خدا جدا و از لحاظ روحاني مرده 

بايد .  بدون استثناء از بزرگ و كوچك بوسيلة مسيح داوري خواهند شد
توجه داشته باشيم كه به موجب كتاب مقدس خدا تبعيضي بين بزرگان و 

 پس افراد ثروتمند و فقير، افراد سرشناس و غير.  شود كوچكان قائل نمي
 تخت سفيد بزرگ سرشناس، چنانچه با مسيح متحد نشده باشند در برابر

  .خواهند ايستاد و داوري خواهند شد
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  بازشدن كتابها
بينيم كه در موقع   همچنين مي12   در مكاشفه فصل بيستم آية     

ضمناً در همين آيه نوشته شده .   بازخواهد شدكتابهاايمانان  داوري بي
  ".در اين وقت كتاب ديگري كه همان دفتر حيات است گشوده شد"است 

اند و نامشان در  مند شده اران از نعمت حيات بهرهد ايمان كه فقط از آنجايي
ايمانان براي  دفتر حيات نوشته شده است، وجود دفتر حيات در داوري بي

اما در مورد .  ايمانان ثابت بشود كه فاقد حيات هستند اين است كه به بي
  آن .ايمانان ثبت شده است كتابها بايستي بگوييم كه در آنها اعمال بي

اي بخاطر اعمال خوبشان نجات    شوند كه عده كتابها به اين دليل باز نمي
نخير، كسي كه در طول عمر خود به مسيح !  بيابند و به بهشت بروند

آن كتابها كه نشان . ايمان نياورده است هرگز به آسمان نخواهد رفت
مجازات ايمانان هستند براي اين بازخواهند شد كه ميزان  دهندة اعمال بي

ايماناني كه در طول عمر خود  به اين ترتيب بي.  هر فرد تعيين بشود
  .تري خواهند داشت اند مجازات سخت مرتكب شرارت بيشتر شده

  
  مرگ و عالم اموات

و اما در مورد سرنوشت كساني كه در مقابل تخت سفيد     
ر  اينطو15   -13   داوري خواهند شد در مكاشفه فصل بيستم آيات  بزرگ 

دريا مردگان خود را تحويل و مرگ و عالم اموات نيز "نوشته شده است 
آنها از روي اعمالشان .  مردگان را كه در خود نگاهداشته بودند پس دادند

آنگاه مرگ و دنياي مردگان به درياچة آتش افكنده شد .  داوري شدند
و هر كسي كه نامش در دفتر حيات ) اين درياچة آتش مرگ دوم است(
  ."شته نشده بود به درون آن افكنده شدنو
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ايمانان يعني مردگان، كه فاقد حيات  بينيم كه تمام بي در اين آيات مي
هستند و نامشان در دفتر حيات نوشته نشده است، به مرگ دوم دچار 

مرگ دوم بيان كنندة جدايي ابدي از خدا و عذاب هميشگي .  خواهند شد
م كه وقتي يك نفر در طول عمر خود به داني مي.  باشد در درياچة آتش مي
قبل .  شود ميرد به عالم اموات منتقل مي آورد و جسماً مي مسيح ايمان نمي

از مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي، عالم اموات دو قسمت مجزا داشت كه 
ايمانان  اران و قسمت ديگر مخصوص بيد ايمانيك قسمت مخصوص 

بردند، اما  وات در آسايش بسر مياران در عالم امد ايمانالبته .  بود
بعد از رستاخيز عيسي و انتقال ارواح .  بردند ايمانان در عذاب بسر مي بي

ايمانان و در واقع محل  مقدسين به آسمان، عالم اموات فقط مخصوص بي
ار به د ايمانپس در عهد جديد وقتي .  موقتي عذاب براي آنان است

شود و در حضور خدا  ار آسمان ميميرد بالفاصله رهسپ مسيح، جسماً مي
اران و د ايمانبا در نظر داشتن اين مطلب كه در عهد عتيق .  برد مي بسر
 رابطه، ينا در  .بردند ايمانان در دو قسمت مجزا در عالم اموات بسر مي بي

 تعريفانجيل لوقا  در يحمس عيسي داستاني كه به را يگرام ةخوانند توجه
مرد ثروتمندي " :فرمود يحمس يسيع داستان نآ در  .كنيم يم جلب كرد،

پوشيد و با خوشگذراني  بود كه هميشه لباسي ارغواني و از كتان لطيف مي
در جلوي در خانة او گداي زخم آلودي به نام .  كرد فراوان زندگي مي

هاي سفرة آن ثروتمند شكم   داشت با ريزه ايلعازر خوابيده بود كه آرزو مي
يك .  ليسيدند آمدند و زخمهاي او را مي ي سگها ميحت.  خود را پر كند

آن ثروتمند .  روز آن فقير مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهيم بردند
او كه در دنياي مردگان در عذاب بود .  هم مرد و به خاك سپرده شد

.  نگاهي به باال كرد و از دور، ابراهيم را با ايلعازر كه در كنار او بود ديد
ايلعازر را بفرست تا سر .  اي پدر من ابراهيم، به من رحم كن     زدفرياد
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انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنك كند چون من در اين آتش عذاب 
فرزندم، بخاطر بياور كه وقتي زنده بودي همة : اما ابراهيم گفت.  كشم مي

حاال او در .  چيزهاي خوب نصيب تو و همة بديها نصيب ايلعازر شد
شود  اما كار به اينجا تمام نمي.  ينجا آسوده است و تو در عذاب هستيا

هر كه از اين طرف بخواهد به .  شكاف عميقي ميان ما و شما قرار دارد
تواند از آن طرف پيش  تواند از آن بگذرد و كسي هم نمي شما برسد نمي

  )26-19   لوقا فصل شانزدهم، آيات  ("ما بيايد
برند   اموات يا دنياي مردگان فقط كساني بسر ميدر حال حاضر در عالم

در اين محل، افراد همانند آن .  اند ايماني از دنيا رفته كه در حالت بي
اين !  اي آب زبانشان را خنك كند   كنند كه قطره ايمان آرزو مي ثروتمند بي

كشند پس  اشخاص كه فاقد حيات هستند و در حال حاضر نيز عذاب مي
قابل تخت سفيد بزرگ، به درياچة آتش افكنده خواهند شد از داوري در م

شود گفت كه افراد فاقد  به اين ترتيب مي.  تا دچار عذاب ابدي گردند
حيات يعني مردگان، در آينده به مرگي ديگر يعني مرگ دوم دچار 

  .خواهند شد
  

  درياچة آتش
هر كس نامش در "بينيم كه  در فصل بيستم كتاب مكاشفه مي    

.  "يات نوشته نشده باشد به درون درياچة آتش افكنده خواهد شددفتر ح
در درس بعدي كه آخرين درس از سري دروس اعتقادات اساسي 
مسيحيان خواهد بود، دربارة درياچة آتش و كساني كه در آن بسر خواهند 

توانيم  اما اآلن اينقدر مي.  گذاريم برد مطالب بيشتري را با شما در ميان مي
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گوييم كه درياچة آتش بدترين و وحشتناكترين محلي است كه به شما ب
  .تواند در آن بسر ببرد انسان مي

ايد شما را   خوانيد، هنوز به مسيح روي نياورده اگر شما كه اين درس را مي
توجه داشته باشيد .  كنيم كه قبل از ديرشدن به او روي بياوريد تشويق مي

يعني به (برويد ابتدا به عالم اموات كه اگر بدون ايمان به مسيح از دنيا 
شويد، و سپس ابديت را در درياچة آتش  منتقل مي) محل موقتي عذاب

  .خواهيد گذراند
آيا بهتر نيست به كسي كه جريمة گناهان شما را از طريق مرگ بر روي 

مند بشويد؟   صليب، پرداخته ايمان بياوريد و از نعمت حيات جاوداني بهره
 راه گناهان شما خون ريخت و مرد و بعد از مرگ همان مسيح كه در

دوباره زنده شد و اكنون زنده است؛  او مايل است شما را از مزد گناه كه 
  .جدايي از خداست برهاند و به شما زندگي جاويد عطا كند

پس فرصت را غنيمت بشمريد و با تصميمي قاطع به مسيح خداوند روي 
  .آمين. ة شماستاو تنها منجي و رهانند.  بياوريد



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

  51بخش 

  
  ابديت

  درياچة آتش - نجات نيافتگان
  

  
از سلسله  نام عيسي خداوند به درس بعدي با درود در    

هدف از اين سلسله .  پردازيم دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس مي
درس كه  در اين.  باشد  اساسي مسيحيان ميدروس تشريح اعتقادات
پايان بررسي  را در ابديت بي فتگانيت نجات نياعنوانش ابديت است وضع

  .كنيم مي
كند كه درياچة آتش جايگاه  كتاب مقدس بطور واضح براي ما بيان مي

ابدي نجات نيافتگان و اورشليم آسماني جايگاه ابدي نجات يافتگان 
براي اقامت دائمي در درياچة آتش، كافي است كه انسان كار .  خواهد بود

بر اساس كالم .  گيرد و به او ايمان نياوردرهايي بخش مسيح را ناديده ب
.  خدا، انسان ذاتاً و عمالً گناهكار است و مزد گناه جدايي از خداست
مسيح خداوند به جهان آمد كه از طريق مرگ بر روي صليب، جريمة گناه 

كسي كه به مسيح خداوند و .  بشر را بپردازد و سپس دوباره زنده بشود
بارة او ايمان نياورد نجات و زندگي جاويد موضوع مرگ و زنده شدن دو

 19   -18   آيات : در انجيل يوحنا فصل سوم.  دهد با خدا را از دست مي
كسي كه به او ايمان نياورد در محكوميت باقي ..."نوشته شده است 

حكم محكوميت .  ماند، زيرا به اسم پسر يگانة خدا ايمان نياورده است مي
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 آمد ولي مردم به علت اعمال شرارت آميز خود اين است كه نور به جهان
  ".تاريكي را به نور ترجيح دادند

  
  عالم اموات، محل موقتي عذاب براي نجات نيافتگان

رود  ايمان از دنيا مي وقتي شخص نجات نيافته يا بي    
بايد توجه داشته .  شود بالفاصله روح و جانش به عالم اموات منتقل مي

ت نجات نيافتگان هوشيار هستند و در رنج و عذاب باشيم كه در عالم اموا
ايماني كه به موجب فصل  به همين علت ثروتمند بي.  برند بسر مي

برد كامالً متوجه وضعيت بد  شانزدهم انجيل لوقا در عالم اموات بسر مي
كشيد در فكر برادران خود هم  ضمناً او در حالي كه عذاب مي.  خود بود

پس در عالم اموات نجات نيافتگان در .  رفته بودندبود كه هنوز از دنيا ن
بلكه آنها در حالت بيداري و !  برند خيالي بسر نمي حالت خواب و يا بي

دانيم كه در آينده تمام نجات  مي.  كشند هوشياري رنج و عذاب مي
شوند تا بوسيلة مسيح داوري و محكوم بشوند، و  نيافتگان دوباره زنده مي
در .  فتگان به درياچة آتش افكنده خواهند شدسپس همة نجات نيا

هر كس كه نامش "بينيم   مي15   مكاشفة يوحناي رسول فصل بيستم، آية 
در دفتر حيات نوشته نشده باشد به درون درياچة آتش افكنده خواهد 

  ."شد
  

  محل هميشگي عذاب براي افراد نجات نيافته
كه در  نامهايي هستند "درياچة آتش" و "كورة مشتعل"    

بايستي در .  شوند كتاب مقدس براي جايگاه ابدي نجات نيافتگان ديده مي
  .نظر داشته باشيم كه آتش نشانة داوري خداست
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پسر "بينيم كه مسيح فرمود   مي42-1   4در انجيل متي فصل سيزدهم، آيات 
انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر كس را كه در پادشاهي او 

اي    كنند و در كوره ش شود و همچنين همة بدكاران را جمع ميباعث لغز
ريزند و دندان بر دندان  مشتعل خواهند افكند، جايي كه اشك مي

  ."فشارند مي
واضح است كه كورة مشتعل يا درياچة آتش جاي رنج و عذاب خواهد 

در مورد .  فشارند ريزند و دندان بر دندان مي بود چون در آنجا اشك مي
پايان خواهد بود   عذاب نجات نيافتگان در جايگاه هميشگي آنان بياينكه

انجيل  ("جايي كه كرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود": مسيح فرمود
 "هنوم"اي بود به نام    در خارج از اورشليم دره).  48مرقس فصل نهم، آية 

 ؛ دوم پادشاهان فصل بيست 4-1دوم تواريخ فصل بيست و هشتم، آيات (
در اين محل عالوه بر آتش .  سوزاندند كه در آن زباله مي) 10  ية سوم، آو

به اين ترتيب .  شدند كرمهاي زيادي وجود داشت كه بخاطر زباله جمع مي
تواند بيان كنندة محلي باشد كه نجات نيافتگان ابديت را در  درة هنوم مي

  ."ش نشودجايي كه كرم ايشان نميرد و آتش خامو".  آن بسر خواهند برد
باز در اين زمينه كه عذاب نجات نيافتگان تمام نشدني خواهد بود در 

 نوشته شده است 1   1   -9مكاشفة يوحناي رسول فصل چهاردهم، آيات 
هر آن كس كه حيوان : فرشتة سوم آمد و با صداي بلندي فرياد زده گفت"

ا دست وحشي و پيكرة او را پرستش نمايد و نشانة او را بر پيشاني و ي
خود بگيرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشيد يعني شرابي كه رقيق 

آنها در برابر فرشتگان مقدس و !  شود نگشته در جام خشم او ريخته مي
دود آتشي .  هاي آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد  در برابر بره در شعله
 حيوان دهد تا به ابد بلند خواهد بود و براي آناني كه كه آنها را عذاب مي
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دارند  كنند، و يا نشان او را دريافت مي اش را پرستش مي وحشي و پيكره
  ."نه در روز آرامشي است و نه در شب

باشد كه قبل از   مي"ضد مسيح"دانيم كه حيوان وحشي يا وحش همان  مي
در آياتي كه خواندم وضعيت .  ظهور مسيح، بر زمين ديده خواهد شد

كه در دورة مصيبت عظيم، تسليم وحش نهايي كساني تشريح شده است 
در "آن گمراهان به موجب كالم خدا .  شده و او را خواهند پرستيد

دود آتشي كه آنها را عذاب .  هاي آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد  شعله
  ".دهد تا به ابد بلند خواهد بود مي

يد كنند كه چون خدا به گناهكاران محبت داشته است نبا ها خيال مي  بعضي
بايستي توجه داشت كه اگر خدا !!!  آنها را در جهنم ابدي قرار بدهد

تواند خداي عادل و  نجات نيافتگان را در جهنم ابدي قرار ندهد نمي
او از روي محبت پسر يگانة خود را در راه گناهكاران داد .  دادگري باشد

 اما . تا هر كه به او ايمان بياورد هالك نشود بلكه حيات جاويد بيابد
كساني كه طالب حيات جاويد نيستند بايستي مجازات بشوند چون خدا 

  .عادل است
در مورد محل هميشگي عذاب براي نجات نيافتگان، همچنين در انجيل 

آنگاه به آناني كه در سمت "خوانيم   مي 41 متي فصل بيست و پنجم، آية 
ن، از من اي ملعونا   خواهد گفت ) يعني نجات نيافتگان(چپ او هستند 

دور شويد و به آتش ابدي كه براي ابليس و فرشتگان او آماده شده است 
  ".برويد
بينيم كه آتش ابدي براي شيطان و ديوهاي او مهيا گرديده است اما  مي

متاسفانه انسان نيز بر اثر نپذيرفتن حقيقت، به آن مكان هولناك خواهد 
 نهايي شيطان در در مورد سرنوشت.  رفت و تا ابد عذاب خواهد كشيد
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در درياچة آتش و گوگرد "بينيم كه او   مي10   مكاشفه فصل بيستم آية 
  ".افكنده خواهد شد و تا ابد عذاب و شكنجه خواهد ديد

به اين ترتيب انسانهاي نجات نيافته ابديت را در جايي بسر خواهند برد 
  !!!كه شيطان و ديوهاي پليد او در آن خواهند بود

 ابدي براي هيچ انساني خوش آيند نيست ولي واقعيت گرچه ذكر جهنم
اين است كه چنين مكاني وجود دارد و نجات نيافتگان ابديت را جدا از 

  .خدا در آن خواهند گذراند
 است ينا يدبپرس خود از است الزم كه يپرسش اكنون ،ي محترمجو حق
 يدسته مطمئن ياآ  رفت؟ يدخواه كجا به مرگ از پس كه دانيد يم ياآ كه
 اگر  نمود؟ يدخواه پيدا يرستگار و ييرها  ابديعذاب و جهنم از كه

 آورده يمانا يحمس يسيع خداوند به كه يستكاف يد،هست يرستگار طالب
 ، برطرف نمايدخود مقدس خون با را تانگناهان كه يدكن دعا او نام به

 ةهم از خود يمعظ يضف يلةوس به را شما كه يدكن تشكر او از سپس
  .است كرده آزاد و يدهبخش تان  انگناه
 مطمئن توانيد يم ، با مسيح خداوند متحد شده باشيد، از راه ايماناگر
 يرستگار  الهيمجازات و  از خداكامل يدور عذاب و جهنم از كه يدباش
  !يدا كرده يداپ
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  52بخش 

  
  ابديت

  با خدا در بهشت – نجات يافتگان
  
  
 در  .ايم يدهرس كتاب ينا بخش ينآخر به اكنون يز،عز خوانندة    

 يسايع به كه يافراد و گناهكاران يابد مكان و يگاهجا ةبار در يشپ فصل
 ةبار در، بخشآخرين  ينا در اكنون  .يمكرد توجه اند ياوردهن يمانا يحمس

. كرد يمخواه دقت و تفكرجايگاه نجات يافتگان  يعني بهشت و آسمان
خدا را شكر كه آسمان هم وجود درست است كه جهنم ابدي وجود دارد اما 

  .دارد
  

  اران به مسيح بعد از مرگ جسماني آناند ايمانجايگاه 
ميرد بالفاصله روح و  ار به مسيح جسماً ميد ايمانوقتي يك     

اران در د ايمانبايستي توجه داشته باشيم كه .  رود جانش به آسمان مي
لس رسول به پو.  برند آسمان هوشيار هستند و در حضور خدا بسر مي

دانيم كه اقامت در اين بدن به معني دوري  مي...": مسيحيان قرنتس نوشت
راهنماي ما در زندگي ايمان ماست، نه آنچه . (از حضور خداوند است

دهيم كه اين خانة زميني  شويم، چون ترجيح مي پس مايوس نمي) بينيم مي
رسالة دوم به ( "را ترك كرده و با خداوند در خانة آسماني زندگي نماييم

  )8-6قرنتيان فصل پنجم، آيات 
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مقصود من از زندگي مسيح ...": پولس همچنين به مسيحيان فيليپي نوشت
شود، اما اگر با زنده ماندن بتوانم كار  است و مردن نيز به سود من تمام مي

بين دو راهي گير .  دانم كدام را انتخاب كنم اي انجام دهم، من نمي   ارزنده
 كه خيلي مسيح باشم اشتياق دارم كه اين زندگي را ترك كنم و با ام، كرده

رسالة پولس  (".تر است بهتر است، اما بخاطر شما زنده ماندن من واجب
  ).24-21رسول به فيليپيان فصل اول، آيات 

رود و با خدا  مرگ جسماني به آسمان ميعد از ار بد ايمانواضح است كه 
ار بعد از مرگ جسماني، بهتر از د نايماپس وضعيت .  كند زندگي مي

  .وضعيت او در اين دنياست
اران بعد از مرگ جسماني هوشيار هستند در د ايماندر اين زمينه كه 

وقتي پنجمين مهر را " نوشته شده است 10   -9مكاشفه فصل ششم، آيات 
گشود در زير مذبح ارواح كساني را ديدم كه به خاطر كالم خدا و اعتراف 

اي خداوند    : آنها با صداي بلند فرياد زدند.  د شهيد شده بودندايمان خو
كني و انتقام خون  قدوس و راستين، تا به كي بر ساكنان زمين داوري نمي

  كشتهاحتماالً(اران د ايمانبينيم كه ارواح آن   مي"گيري؟ ما را از آنها نمي
.  اشندب در حضور خدا بيدار و هوشيار مي)  عظيم مصيبتشدگان دورة 

آنها در آسمان با خدا مشاركت دارند و ضمناً باخبرند كه هنوز انتقام 
  .خونشان از ساكنين زمين گرفته نشده است

  
  اراند ايمانرستاخيز 

 گذشته مطالبي را يفصلها اران، درد ايماندر زمينة رستاخيز     
 از اران پيشد ايمانتوانيم بگوييم كه تمام  بطور خالصه مي.  ايم ذكر نموده

آنكه سلطنت يك هزار سالة مسيح بر زمين، شروع بشود دوباره زنده 
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البته بايد در نظر داشته باشيم كه ابتدا كساني كه در موقع . (خواهند شد
شوند، سپس قبل از شروع  ربوده شدن كليسا به آسمان مرده باشند زنده مي

 دورة اراند ايماناران عهد عتيق و د ايمانسلطنت يك هزار سالة مسيح 
اران در موقع رستاخيز يا زنده د ايمان .) مصيبت عظيم زنده خواهند شد

 خواهد جالل  پرفاني و  شوند كه غير شدن دوباره، صاحب بدني جديد مي
شود  ار با بدني متحد ميد ايمانپس در موقع رستاخيز، روح و جان .  بود

ت را با خدا  خواهد بود و ما با چنين بدني ابديپر جاللكه فناناپذير و 
  .خواهيم گذراند

  
  اران به مسيحد ايمانجايگاه ابدي 

  آسمان و زمين جديد
در فصلهاي بيست و يكم و بيست و دوم مكاشفه مطالبي     

آنگاه ": يوحناي رسول نوشت.  شود دربارة آسمان و زمين جديد يافت مي
يد زيرا آن آسمان و زمين نخستين ناپد.  آسماني تازه و زميني تازه ديدم

مكاشفه فصل بيست و يكم، آية  (".شدند و ديگر دريايي وجود نداشت
دوم (بر اساس رسالة دوم پطرس رسول، آسمان و زمين كنوني ).  1   

بوسيلة آتش نابود خواهند شد و آسمان ) 13   -10پطرس فصل سوم، آيات 
 البته اين واقعه بعد از سلطنت يك.  (اي وجود خواهند داشت   و زمين تازه
  .)ة مسيح صورت خواهد گرفتهزار سال
بينيم كه از اورشليم جديد   از فصل بيست و يكم مكاشفه مي2در آية 

شهر مقدس يعني اورشليم تازه را ": فرمايد مي.  سخن گفته شده است
ديدم كه از آسمان از جانب خدا مانند عروسي كه براي شوهرش آراسته و 

  ".آمد آماده شده باشد به زير مي
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مانطور كه آسمان و زمين جديد وجود خواهد داشت اورشليم پس ه
 از فصل بيست و 4-3سپس در آيات .  جديد نيز وجود خواهد داشت

گفت اكنون  از تخت صداي بلندي شنيدم كه مي"خوانيم  يكم مكاشفه مي
خانة خدا در ميان آدميان است و او در بين آنان ساكن خواهد شد و آنان 

او هر اشكي را از چشمان آنها پاك .  ان خواهد بودقوم او را و خداي آن
ديگر از مرگ و غم و گريه و درد و رنج خبري نخواهد بود، .  خواهد كرد

  ."زيرا چيزهاي كهنه درگذشته است
در جايگاه ابدي نجات يافتگان، خدا در ميان ما ساكن خواهد بود و به 

زمان و در آن در آن .  همين علت ما خوشبخت و سعادتمند خواهيم بود
 ديگر از مرگ و غم و گريه و درد و رنج خبري نخواهد پر شكوهمحل 
دانيم كه موت مزد گناه است، و انسان بخاطر وجود گناه در اين  مي.  بود

اما در جايگاه ابدي نجات يافتگان، ديگر گناه .  كشد جهان درد و رنج مي
ري نخواهد وجود نخواهد داشت به همين علت از عواقب گناه نيز خب

  .بود
 23-22دربارة اورشليم جديد در مكاشفه فصل بيست و يكم، آيات 

در شهر معبدي نديدم زيرا معبدش خداوند، خداي قادر مطلق "خوانيم  مي
شهر نيازي به خورشيد و ماه نداشت كه .  بود) يعني عيسي مسيح(و بره 

  ." استداد و چراغ آن بره بر آن بتابد زيرا شكوه خدا بر آن نور مي
در اورشليم جديد نيازي به پرستشگاه نخواهد بود زيرا نجات يافتگان در 

ضمناً اورشليم .  حضور خداي پدر و مسيح خداوند بسر خواهند برد
جديد به خورشيد و ماه هم نيازي نخواهد داشت چون خداي پدر و پسر 

  .سازند درخشند و شهر را منور مي او دائماً مي
 از فصل بيست و دوم مكاشفه نوشته شده است 5-1   باالخره در آيات 

آن .  زد به من نشان داد آنگاه رودخانة آب حيات را كه مثل بلور برق مي"



 مقدستعاليم اساسي كتاب 

سرچشمه گرفته و از ) يعني عيسي مسيح(رودخانه از تخت خدا و بره 
در هر طرف رودخانه يك درخت حيات .  گذشت وسط خيابان شهر مي

آورد، هر ماه يكبار از برگ اين درختان  يبود كه سالي دوازده بار ميوه م
ديگر چيزي كه ملعون شده باشد در .  شد براي درمان درد ملل استفاده مي

تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او .  آن يافت نخواهد شد
همه او را روبرو خواهند ديد و نام او را بر .  را عبادت خواهند نمود
ديگر شبي نخواهد بود و آنان به نور .  داشتپيشانيهاي خود خواهند 

چراغ و خورشيد نياز نخواهند داشت زيرا خداوند خدا نور ايشان خواهد 
  ".بود و آنها تا به ابد فرمانروايي خواهند كرد

، مطالب گوناگوني در كتاب مقدس يافت داران ايمانبارة جايگاه ابدي  در
آنچه ": گوييم  و ميكتفاء كرده اپولس رسولبه گفتة در اينجا   اما،ودش مي

را كه هرگز چشمي نديده و گوشي نشنيده و بخاطر انسان خطور نكرده 
اول قرنتيان فصل . ("است خدا براي دوستداران خود مهيا نموده است

  )9دوم، آية 
خوانندگان محترم، خوشحاليم كه سلسله دروس بسيار مفيد تعاليم اساسي 

 و اميدواريم كه بر اثر خواندن اين كتاب مقدس را به پايان رسانديم
پايان در  در اين درس ديديم كه ابديتي بي.  دروس بركت يافته باشيد

تواند ابديت را با خدا يا جدا از خدا  مقابل هر انسان قرار دارد و انسان مي
اگر شما عيسي مسيح خداوند كه مرد و دوباره زنده شد را در .  ببرد بسر

ه باشيد يقيناً ابديت را در محلي و در وضعيتي قلب و زندگي خود داشت
اميدواريم كه تك تك شما   .عالي در حضور خدا بسر خواهيد برد

خوانندگان عزيز و محترم از راه ايمان به مسيح خداوند نجات يافته و 
  .اران در اورشليم آسماني به سر ببريدد ايمانابديت را با ساير 

  


