
  ربه قلم کنت پراي

  از فريدون موخوفترجمه 

  

  دشمنان شخص مسيحي
   »طريق قدوسيت«از کتاب 

  
بينيم،  طلبد، مي در كالم خدا آن الگوي زندگي را که خدا از ما مي. زندگي مسيحي نبردي است
ز يک سو وجودمان به در حاليکه ا. کشند هاي مخالف مي  را به جهتليکن نيروهاي مخالف دائم ما

و . کشد ، نيرويي انگار که دائم ما را به پايين ميزند بال مي ،طلبد رمان ميروه که سجهت انجام آنچ
رانيم، و افکاري را به فکر راه  بر زبان ميرا دهيم، حرفهايي  انجام ميرا بارها و بارها اعمالي 

نبايد از اينکه زندگي . گرديم شويم و يا حتي از آنها شرمسار مي  بعدا از آنها پشيمان ميدهيم که مي
ولي ماهايي . کتابمقدس در اين باره به ما هشدار داده است. بينيم، تعجب کنيم مسيحي را چنين مي

ان را جنگ نيکوي ايم«: گويد رويم که مي که به دنبال قدوسيت هستيم، با صداي فرمانده به پيش مي
به ) ١٢: ٦افسسيان (»  آسمانيبا لشکر روحاني شرارت در جايهاي«ما ). ١٢: ٦تيموتائوس ١(» .بکن
  .ايم  ايستادهنبرد

  پيروز باشيم، الزم است تا آنجا که امکان دارد، در مورد دشمن بدانيممبارزهخواهيم در اين  اگر مي
مورد اطالعات زيادي در اختيار  و خوشبختانه کتابمقدس در اين .و اطالعات داشته باشيم

اليه که اغلب با اين عنوان   دشمني است سه،يابيم که دشمن ما از کتابمقدس در مي. گذارد مي
  ».دنيا، جسم، و شرير«:  گردد مشخص مي

  

  شرير
اي که بايد با آن مقابله کنيم، شرير است و کتابمقدس به هيچ عنوان ماهيت و مقاصد  دشمن اصلي

» .بدزدد و بکشد و هالک کند «تاآيد  که فقط مياست دزدي . گيرد دست کم نميهولناک او را 
در کتابمقدس اسامي . هدف او چيزي نيست جز هالکت و ويراني کامل ما). ١٠: ١٠يوحنا (

آن «، )اللفظي آن يعني دشمن که معني تحت(» شيطان«مختلفي به او داده شده است، اسامي نظير 
اگر . اينها چند نام از نامهاي بيشمار اين دشمن هستند). ٤: ٤قرن ٢(» و خداي اين جهان«، »شرور

 در«کند که  بخواهيم در مورد قدرت او صحبت کنيم، کتابمقدس او را به شيري غران تشبيه مي
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از قدرت شيطان است که احتياج به ). ٨: ٥پطرس ١(» .ببلعد تا جويد مي را کسي و است گردش
  ).١٨: ٢٦اعمال . (رهايي داريم

انگيز هم که در وراي  با اينحال ما نه فقط با قدرتي شيطاني روبرو هستيم، بلکه با فکري مکّار و فتنه
 همه«کند که از  کتابمقدس در جايي ديگر او را به ماري تشبيه مي. اين قدرت شيطاني قرار دارد

قرنتيان ٢(د دا» فريب «او حوا را). ١: ٣پيدايش (» .بود زيركتر بود، ساخته خدا كه وحشي حيوانات
: ٦افسسيان (کند  استفاده مي» ها حيله«، از )١١: ٢قرنتيان ٢(گيرد  به کار مي» ترفندها«او ). ٣: ١١
کند که به فساد و خرابي کشيده   تصوير ميآن فکر و ذهنکتابمقدس به درستي او را نمونه ). ١١

تواند از   مي).٤٤: ٨يوحنا (است  پدر همه دروغههمانگونه که خداوند ما فرمود، او. شده است
تواند قلب ايماندار  و حتي مي) ١٠: ١٣مثال اعمال (انسانها جهت انجام اهداف خود سواستفاده کند 

شاهکار فريب و نيرنگ او اين است که خود را به ). ٣: ٥اعمال (معترف به ايمان را هم پر کند 
  ). ١٤: ١١قرنتيان ٢(آورد  شکل و شمايل فرشته نور در مي
هيچ فرد ). ١٣: ١٠قرنتيان ١( وسوسه امري آشنا براي بشر است ،به دليل فعاليت جهانگير ابليس

در قدوسيت بيشتر ) شايد مخصوصا بيشتر از همه(حتي آنهايي هم . مسيحي از آن مستثني نيست
د را در انسان بود، خوواقعاً عيسي از آنجا که . اند، در مرکز توجه شرير قرار دارند ريشه دوانيده

نبايد اجازه دهيم . بينيم مقابل وسوسه باز گذاشت و در اناجيل تجربه او را در مقابله با وسوسه مي
وسوسه زماني به گناه تبديل . گرداندبر ما مستولي را حس تقصير و خطا ها  که اين وسوسه افتادن

  . و به آن تسليم شويم، و بزرگش کنيم،شود که آن را خوراک دهيم مي
در فصل اول ايوب در اين رابطه تصويري بسيار گويا .  وجود، قدرت شيطان نامحدود نيستبا اين

رود و ما واقعيت نامرئي در آسمان را که وراي تمامي  اي پرده کنار مي داريم، جايي که براي لحظه
ز از خدا بينيم که به دنبال گرفتن مجو در اينجا شيطان را مي. بينيم برخوردها و ستيزها قرار دارد، مي

گمارد که خدا انسان را بيش از  پولس نيز به ذکر اين نکته همت مي. جهت وسوسه ايوب است
شيطان هم اکنون هم توسط عيسي شکست خورده و ). ١٣: ١٠قرنتيان ١(آزمايد  طاقت او نمي
 گردد، ما از تقدير و هر وقت که مژده انجيل در قدرت بيان مي. اش امري يقين است هالکت نهايي

 بزودي سالمت و صلح خداي«که ) ١٩ – ١٨: ١٠لوقا (شويم  سرنوشت نهايي او بيشتر مطمئن مي
  )٢٠: ١٦روميان (» .کرد خواهد  پايمالشما پاهاي زير را شيطان

شيطان واقعيتي پست و بدخواه است و هميشه . روشن استکامالًبنابراين شهادت عهد جديد 
لي همين اکنون هم توسط حيات، مرگ و رستاخيز مسيح و. کند نسبت به خدا و قوم او عداوت مي

  .شکست خورده و شکست او در انتهاي اين عصر آشکار و کامل خواهد گرديد
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  دنيا
ابليس به . دنيا و جسم: دارد شيطان به عنوان منبع اصلي وسوسه دو مکان را براي خود نگه مي

معرفي ) ١١: ١٦، ٣٠: ١٤، ٣١: ١٢نا يوح(رئيس اين جهان و ، )٤: ٤قرن ٢(عنوان خداي اين جهان 
کرد، فرض خود را  هاي اين دنيا را به عيسي پيشنهاد مي ابليس زماني که تمامي پادشاهي. شده است

). ٩ – ٨: ٤متي (ها همان لحظه هم به او تعلق دارند  بر اين قرار داده بود که اين پادشاهي
گويد، مکاني که موقتا توسط دشمن  کتابمقدس هميشه از دنيا در وضعيت امروزي خود سخن مي

 لميده شرور آن در دنيا تمامي و هستيم خدا از که دانيم مي ما«: نويسد يوحنا مي. اشغال شده است
اين دنيا در مخالفت با خدا ايستاده است و خدا در آن جايي ندارد، براي ). ١٩: ٥يوحنا ١(» .است

  .کندهمين هم عيسي را فرستاد که قوم خدا را بازخريد 
فريده خداست، فرق  دنيا و زمين که آبا توجه به آنچه که در رابطه با دنيا گفتم، الزم است که بين

. است خداوند آن از آن پري و زمين«. در رابطه با زمين چيزي بد و شيطاني وجود ندارد. گذاريم
 از هر چيز اين فکر را کهست که پولس  ااز اين رو) ١: ٢٤مزمور (» .آن ساکنان و مسکون ربع

 آفريده خدا آنچه  هر زيرا«. داند کند و آن را انحراف از ايمان مي  بايد دست کشيد، رد ميزميني
: ٤تيموتائوس ١. (شود پذيرفته شکرگزاري با گاه  هر کرد، رد نبايد را هيچ چيز و نيکوست است،

 که به يک مسيحي با اين وجود دنياي روابط انساني توسط گناه فاسد گشته است و تا آنجا). ٤
  .، او با اين دنيا اجنبي و بيگانه استشود ميمربوط 

عيسي براي شاگردان خود در اين .  با دنيا در ارتباط خواهد بود،فرد مسيحي از طريق تقدس خود
 عيسي ١٧در يوحنا ). ١٧ – ١٤: ١٧يوحنا (» .آنان را در حقيقت تقديس کن... «: دنيا چنين دعا کرد
در جهان است، ليکن از اين «کند که او  ون بنيادين را براي فرد مسيحي برقرار ميدر اين مورد قان

ما اين . نگه داشتدر اينجا دو حقيقت هست که بايد آن دو را با هم در تعادل » .جهان نيست
يکي از اين دو نغمه توسط برنارد . بينيم  در دو نغمه معروف مياورشليممطلب را در کاربرد کلمه 

اورشليم، آن شهر « به عنوان »نيل. ام. جي«نوشته شده که در اواخر قرن گذشته توسط اهل کلون 
ولي اورشليم .  و نه از آن است،نه در اين دنياستمطمئناً اين اورشليم .  استگرديدهترجمه » ينزر
را که توسط انقالب » آسيابهاي بادي ظلمت ابليس«او .  بيشتر در اين جهان است»ويليام بليک«

هاي  ين، تيرهاي خواست و اراده و ارابهتي حاکم شده بود، مشاهده کرد و کمان آتشين زرصنع
دست برنخواهم داشت از اين جنگ ذهني، «: گويد و در ادامه چنين مي. آتشين خود را فرا خواند

 تا آن زمان که اورشليم را در زمينهاي کشيده و ت،شمشير هم در دست من به خواب نخواهد رف
  ».ليس بنا کنيمسبز انگ



                ترجمه از فريدون موخوف                                        شخص مسيحي، به قلم کنت پرايردشمنان 

 ٤ 

 دنيا اين از را آنها که نيست اين درخواستم«:  عيسي براي شاگردان خود چنين دعا کرددنيادر اين 
، براي اينکه در اين دنياست که )١٥: ١٧يوحنا (» .کني حفظشان شرور آن از خواهم مي بلکه ببري،

 در اين دنياست که .شخص مسيحي بايد شاهد عيسي مسيح باشد و مطابق اين شهادت زندگي کند
  ).١٦ – ١٣: ٥متي (شخص مسيحي بايد نور و نمک باشد و در مقابل انسانها بدرخشد 

توانند از دنيا و مشکالت آن خود  کنند که با تارک دنيا شدن مي برخي از مسيحيان چنين تصور مي
يم، اين خواسته را بين بسياري از مقدسين خدا که داستان آنها را در کتابمقدس مي. را بدور نگه دارند

اند که از اين دنيا برده شوند، که در ميان آنان داوود، موسي، ايليا و يونس هم   به حضور خدا آورده
به جاي بردن آنان از اين دنيا، به : با اين وجود، خدا حقيقتا اين خواسته آنان را بجا آورد. هست

انگيخت، تحمل  ن احساسي را برمينها چنيي عطا کرد که شرايطي را که در آايشان قدرت بخصوص
پس مطلب را درست کنيم که با تارک دنيا شدن از گناه پرهيز خواهيم کرد،  اگر تصور مي. کنند
در اين زمينه » توماس اکمپيس«. ديرهاي قرون وسطايي بر اين سخن من شاهد هستند. بينيم نمي

نان پنهان نيست که در آن هيچ سيستمي آنچنان مقدس نيست، هيچ جايي آنچ«: نويسد چنين مي
خواند که در اين دنيا شاهد باشند،  در هر حال خدا قوم خود را فرا مي» .وسوسه نتواند راه پيدا کند

قدر فيض را به نمايش گذارند و ايمان، شجاعت و تحمل خود را در مقام : در همان بطن شرارت
 همانند دانيال در بابل و يا خاندان ايم تا ما خوانده شده. سربازان عيسي مسيح از خود نشان دهند

  . روم باشيمقيصراهل خانه 
البته، دليل اصلي اينکه فرد مسيحي بايد در دنيا باشد و مسئوليتهاي خود را بجا آورد، اين است که 

 فرستادي، جهان به مرا تو که گونه  همان«: عيسي دعا کرد. کند با انجام آن از نمونه عيسي پيروي مي
او کلمه بود که جسم گرديد و در ميان ما ). ١٨: ١٧يوحنا (» .ام فرستاده جهان به را آنان نيز من

به عنوان دوست باجگيران و گناهکاران معروف . او با انسانها قاطي شد). ١٤: ١يوحنا (ساکن شد 
او اين فکر را که خود را از ديگران جدا نگهداريم، چنان بهم ريخت که حتي به او اتهام . گشت
او فقط به يک طرف توجه نداشت، با فريسيان هم ). ١٩: ١١متي (پرست را دادند  خوار و شکمشراب

ر داشت که بودنش در اين دنيا عيسي کامالًاز اين مطلب خب). ٥٠ – ٣٦: ٧مثال لوقا (شد  قاطي مي
 اگر با آن افرادي که به جهت ،پوشد به جهت انجام مأموريتي است که هرگز جامه عمل نمي

شاگردان خود را خواهد  مي که در دعاي عيسي کامالًواضح است. قاطي نشود ، آمده استکمکشان
 تقديس شده و جدا ، براي همين مقصود آنها توسط حقيقتدر اين مأموريت شريک کند؛هم 
  .اند گشته

 بعد از مدتي درخواهند يافت که با اين دنيا جور ،مسيحياني که زندگي مقدس دارند. نه از اين دنيا
: فرمايد مي شاگردان خود در موردهمانطور که مسيح . تعلق ندارندواقعاً يستند، چرا که به اين دنيا ن
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بينيم که فرد  باز مي). ١٧: ١٤يوحنا (» .ندارند تعلق دنيا به زيرا داشت، نفرت ايشان از دنيا اما«
 تعلق من که چنان«: افزايد دارد، زيرا که مسيح مي مسيحي در اثر قدمهاي آقاي خود گام برمي

  ».ندارم
 که از مردم خود ، سرزمينيکند فرد مسيحي همانند سفيري است که در سرزميني بيگانه زندگي مي

باشد،  ميحکومت خود و حاکميت ولي آن سفير تحت اقتدار . طلبد رفتارهاي بخصوصي را مي
 از دنيا اگر کنيدم تعجب من، برادران اي «. سوگند خورده استحکومتي که جهت وفاداري به آن 

، کماکان سخنان خداوندمان را که در انجيل ثبت شده است، به )١٣: ٣يوحنا ١(» .گيرد نفرت شما
 .)١١: ٢، ١٧: ١پطرس ١(فرد مسيحي در اين دنيا همانند مسافر و زوار  است . آورد يادمان مي

  .کنند فرق ميمالًکافهمند با آنهايي که در اطرافشان هستند،  مسيحياني که اين مطلب را مي
تواند هر دو آنها را باهم  به راستي که دنيا چنان با خدا در مخالفت ايستاده است که شخص نمي

مسيحياني که در منزل دنيوي خود از همان معيارهاي دنياي اطراف خود پيروي . دوست داشته باشد
ن را الزم است که سخن آنا. دهند ثبات قرار مي کنند، خود را مانند آنان در همان وضعيت بي مي

 دوست را دنيا کسي اگر. مداريد دوست است، آن در را آنچه و دنيا«: جدي بگيرندکامالًيوحنا را 
 آيا«: دهد ، و نيز اخطاري را که يعقوب مي)١٥: ٢يوحنا ١(» .نيست او در پدرمحبت  بدارد،
 خدا دشمن را خود است،دني با دوستي پي در هر که خداست؟ با دشمني دنيا با دوستي دانيد نمي
  ).٤: ٤يعقوب (» .سازد مي

براي همين هم هوس مداوم به جهت لذّات دنيوي نشانگر اين است که شخص مسيحي در 
وضعيت صحيحي نيست و حتي در تطابق با وضعيت دنيا و پيشرفت آن بايد مواظب بود که 

ر بپرد و به قول خودمان ديگزنان  با ،اگر فردي متأهل. مان را فداي آن نکنيم زندگي روحاني
آيد که در ازدواج او  سروگوشش بجنبد، حتي در دنياي مدرن امروز هم اين تصور بوجود مي

به همين شکل ! اگر هم تا آن موقع نبوده باشد، چندي بعد به وجود خواهد آمد. مشکلي هست
 سازش فرمان خداوند بسيار واضح است و. است زماني که فرد مسيحي با دنيا گرايي بپرد

  :دارد برنمي
  
 خواهم را شما من و .مکنيد لمس را ناپاک  هيچ چيز.شويد جدا و آييد بيرون ايشان ميان از«

  )١٧: ٦قرنتيان ٢(» .پذيرفت
  ).٢٢: ٥تسالونيکيان ١(» .کنيد دوري بدي گونه  هر از«

م که چنين زندگي بيني به وضوح مي. بنابراين فرد مسيحي بايد در دنيا باشد، ولي متعلق به آن نباشد
خواهيم يافت خود را در بطن رودي . ناپذير با دنيا قرار خواهد داد  ما را با کشمکشي پايان،مسيحي
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ولي ما بايد به خالف جهت آن شنا کنيم و از اينکه همانند ماهي مرده در . که تالش به بردن ما دارد
 ثابت تا حياتي بودن ايمان خود رااين را بايد بکنيم . ورزيممسير جريان آن برده شويم، امتناع 

 تا بدين شکل واقعي بودن ايمان خود نشان ،خود را به انجام اعمال نيکو خواهيم سپرد. نماييم
 مصيبت وقت   به را زنان بيوه و يتيمان که است آن خدا، ما پدرِ نظر در لکه بي و پاک دينداري«. دهيم

  ).٢٧: ١يعقوب (» .بداريم دور دنيا اين آاليش از را خود و کنيم دستگيري
دارد که ما از طريق تازه   اشعار بر آن مي٢: ١٢زند؟ پولس در روميان  اين دنيا چگونه بر ما لکه مي
دار شدن کافي است که هيچ کاري نکنيم، براي اينکه  براي لکه. شويم کردن ذهن خود عوض مي

اند و ما از فرضيات ذهني عوض  عوض نشده باقي بم،افتد که ذهن دار شدن زماني اتفاق مي لکه
  .نشده پيروي کنيم
برخي از مردم براي رسيدن . دارد که در پي منصب باشيم  ما را برآن مي،طلبي دنيوي براي مثال، جاه

شان   فيزيکي و روحاني به منصب باال حاضرند همه چيز خود را فدا کنند؛ ازدواجشان را، سالمتي
و يا ) ٦ و ٣: ٨مرقس (»  دنيا را ببرد، ولي جان خود را ببازد؟امبراي انسان چه سود دارد که تم «.را

شايد هم هوس زندگي لوکس امروز بر ما مسلط گردد، و مسلما امروزه براي اين امر فرصتهاي 
وت دهد که ثر کتابمقدس به ما هشدار مي. زيادي هست، مخصوصا هم در کشورهاي غربي

گشتيم، اگر شيوه زنده  ار از ما مسيحيان بهتري ميتواند مخل زندگي روحاني ما گردد و بسي مي
هاي دنيوي سومين سنگ لغزش است و براي  لذّت دوستي و سرگرمي. کرديم تري را اتخاذ مي ساده

براي برخي ديگر نظر و قضاوت .  اولين چيزي است که در نظر دارند،هاي آني جويي بسياري بهره
 عيسي به شاگردان خود هشدار ،با اين وجود. کند  ميدوستان است كه شيوه زندگي آنها را تعيين

 انبياي با نيز آنها نياکان زيرا بگشايند، ستايشتان به زبان همگان که آنگاه شما بر واي«: دهد مي
 تأييد مورد خدا حضور در«البته که بايد تالش کنيم که ). ٢٦: ٦لوقا (» .کردند چنين دروغين
 استاندارد و معيار ،، ولي هرگز نبايد بخاطر کسب محبوبيت)٢ :٤قرنتيان ٢(» .باشيم همه وجدان

کند که متفاوت باشيم و از آنهايي که در اطراف ما هستند  خدا ما را دعوت مي. خود پايين بياوريم
توانيم به  تنها بدين شيوه است که مي. اند، مشخص باشيم و مسيح را در زندگي خود کنار گذاشته

افرادي که مسيح آنها را به نمک تشبيه کرد و اثر بگذاريم،  جامعه خود  در،عنوان افرادي مسيحي
اي براي هيچکس و هيچ چيز  اشاره نمود که اگر نمک خاصيت خود را از دست دهد، ديگر فايده

  ).١٣: ٥متي . (نخواهد داشت
  

  جسم
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 واقعيت ،راين ام. تواند مورد نظر عمل تقديس باشد دشمن سوم ما که جسم باشد، بيشتر از آن مي
القدس آن را تقديس  کند، همان طبيعتي که روح طبيعت خود ما را در مقابل چشم ظاهر مي

  .نمايد مي
تواند به سادگي اشاره به بدن فيزيکي ما باشد، آن قسمت از بدن شخص که از زمين  مي» جسم«

 ذات خود گوييم، مقصود اين است که به دليل سخن مي» جسم«ولي در اينجا زماني که از . است
گيريم که بدن ما، در نفس خود، در زمينه روحاني  و از كالم خدا ياد مي. جدا از مسيح چي هستيم

تواند در چيزهايي که مربوط به عالم  ، نمي»از جسم مولود شده است«کسي که . کمکي نيستابداً 
 من که خنانيس. نيست اي فايده را جسم کند؛ مي زنده که است روح«. روحاني هستند، کمکي باشد

درست همانطور که عيسي به پطرس بعد از ). ٦٣: ٦يوحنا (» .است حيات و روح گفتم، شما به
 تو بر خون و جسم را حقيقت اين«: نمايد اعتراف به اينکه او همان مسيح موعود است، يادآوري مي

شتر از  ما به چيزي بي،براي درک حقيقت در مورد شخصيت مسيح). ١٧: ١٦متي (» .نکرد آشکار
  .قوات مغز انساني احتياج داريم

ايم، جسم ما با ضعفي که دارد، باز ما  القدس تولد تازه يافته  حتي زماني هم که از روح.ضعف جسم
روح راغب است، ليکن «عيسي در باغ جتسيماني به پطرس خاطرنشان شد که . شود را مانع مي
خود مبني بر اينکه به عيسي وفادار خواهد پطرس عليرغم تمامي نيت ). ٤١: ٢٦متي (» جسم ناتوان

کند ، چرا که  بر خدا اعتماد کرده  نويسنده مزامير فخر مي. اش در هم شکست ماند، به آساني اراده
  ).٤: ٥٦مزمور (» کرد؟ تواند مي چه من به انسان«. است

وند چنانکه رسول خدا. بخاطر ضعف جسم بشر است که شريعت به تنهايي قادر به نجات نيست
» بود ناتوان نفساني، انسان سبب  به که رو   آن از نبود، انجامش به قادر شريعت آنچه«: نويسد هم مي

 من« : نويسد در واقع پولس اينطور مي. ، خدا آن را در مسيح براي ما انجام داده است)٣: ٨روميان (
توانست  ح بود، ميپولس زماني که در مسي). ٢٢: ٧روميان (» .مسرورم خدا شريعت از باطن در

دانست که جسم  ولي در عين حال اين را هم مي. حقيقت و  صالحيت شريعت خدا را درک نمايد
  .کند  مانع ايجاد مي،ضعيف او عمال چگونه در مقابل انجام اين شريعت

در حيني که تالش داريم در امر تقديس رشد کنيم و در . طبيعت انسان از نظر اخالقي خنثي است
که جسم در اين مورد مشکلي است، بايد به اين مطلب توجه داشته باشيم که جسم در يابيم  مي

از . در اين زمينه در طول تاريخ دو نقطه نظر افراطي بوجود آمده است. نفس خود شرير و بد نيست
يک طرف اين ايده که بدن به شکل موروثي شرير و جهت رهايي و بازخريد غيرممکن است، 

و از سويي ديگر هم به اين .  داشته باشند، مجوز جهت ارتکاب گناهبهفراد باعث شده است که ا
البته که هر دو اين . ايده منتج شده است که از هر چيز دنيوي بايد پرهيز نمود و تارک دنيا شد
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خداست که جسم ما را آفريده است و . فرمايد، مغايرت دارند نظريات با آنچه که کتابمقدس مي
و قيامت مردگان که در آينده صورت . کند  هم همين مطلب را تأييد ميجسم پوشيدن عيسي

  .دهد خواهد گرفت، رهايي و بازخريد آن را وعده مي
 جاي پاي خوبي جهت ابليس ،ولي جسم با اينکه از نظر اخالقي خنثي است، بدليل ضعفي که دارد

يده بدن را گرفته و آن را به طبيعي و خدا آفرکامالًتواند فعاليت  گناه مي. دارد در خود نگه مي
عمل جنسي . تواند به پرخوري تبديل گردد خوردن و نوشيدن مي. تبديل کند» هاي جسم شهوت«

اگر . تواند تنبلي گردد و خوابيدن مي. تواند خود را به صورت زنا و ديگر صور آن متجلي سازد مي
تفاده خواهد کرد و زندگي ما اسءبه گناه فرصت دهيم که بر بدن ما حاکميت کند، از ضعف ما سو

از اين جهت هم هست که بسياري از گناهان ما که پولس ). ١٢: ٦روميان (را به يغما خواهد برد 
: ٥مثال در بين آنها که در غالطيان . خواند، عناصري رواني در خود دارند مي» اعمال جسم«آنها را 

اند به دليل وجود احساساتي چون تو بينيم که کينه و حسد و خشم مي  آمده است، مي٢١ – ١٩
  . که ضعفهايي بدني هستند،کم بيني و يا عدم امنيت به وجود آيد -خود

پولس بيشتر بدين (استفاده گناه قرار گرفته است ء جسم از آن جا که مورد سو.مخالفت آن با روح
خواهد در  کند و اين تنها چيزي که مي القدس مخالفت مي  با روح، مستقيماً)گويد شکل سخن مي

 خالف  بر روح تمايالت و است روح خالف  بر نفس تمايالت زيرا«. زندگي فرد مسيحي رشد دهد
 مواجه »القدس پر شويم از روح«زماني که با فرمان ). ١٧: ٥غالطيان (» .اند هم ضد  بر دو اين و نفس؛

هر . آرايي کرده است بينيم که جسم با تمامي اميال خود در مقابل تحقق اين امر صف گرديم، مي مي
القدس تسليم کند، و يا  يا خود را به کنترل روح: گردد با اين انتخاب روبرو ميدائماً فرد مسيحي 

  .اينکه بدنبال ارضاي اميال خود باشد
. کند  به اين مطلب اشاره مي٧پولس در روميان . در اين ميدان نبرد عوامل ديگري هم درکار هستند

). ٢٢: ٧روميان (» .مسرورم خدا شريعت از باطن در من«: وشايند استشريعت خدا به ذهن او خ
پولس ). ١٢: ٧روميان (» .نيکوست و عادالنه مقدس، نيز شريعت حکمِ و است مقدس شريعت«

 را خدا شريعت خود ذهن با من باري،«: کند  خالصه مي٧تمامي اين نبرد را در آيه آخر فصل 
  .او بين اين دو پاره گشته است» .را گناه قانون خود نفْس با اما کنم، مي بندگي

پولس از ذهن . خواهد بر ذهن هم همانند ديگر جاهاي جسم حاکميت يابد گناه البته که مي
در . راند سخن مي) ١٨: ٢کولسيان (و ذهن اسير به دست احساسات ) ٨ – ٥: ٨روميان (جسماني 

ر پشت آن اعمال را نيز تحت سلطه خود  بلکه افکا،اينجا جسم حاکميت دارد و نه فقط اعمال
پولس وضعيت مسيحيان غير يهودي را در زماني که هنوز به مسيح ايمان نياورده بودند، . گيرد مي

نفس  هواي از و زيستيم، مي ايشان ميان در زماني جملگي نيز ما«: گويد کند و مي چنين توصيف مي
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 طبع  به ديگران، همچون نيز ما آورديم؛ مي جا هب را آن افکار و ها خواسته و کرديم مي پيروي خود
  ).٣: ٢افسسيان (» خدا غضب به محکوم

از واعظي . به اهميت ذهن و فکر تأکيد کنيمباز الزم است   در داشتن زندگي مقدس.تقديس آن
چيزي . گفت براي اينکه مقدس زندگي کنيد، بايد فکر و ذهن خود را کنار بگذاريد شنيدم که مي

القدس نيست که کنترل  کند، اين روح زماني که فکر کار نمي. تواند باشد  اين سخن نميتر از غلط
القدس در مبارزه با جسم با هم در يک صف  فکر و روح. گيرد، بلکه جسم بدن را به دست مي

القدس به فکر فرد مسيحي احتياج دارد که کالم خدا را درک و آن را در زندگي  و روح. هستند
ببينيد پولس چگونه به ضعف خوانندگان خود ). ١٧: ٥ و غالطيان ٢٥: ٧روميان (رد خود به کار ب

دهد، اشاره دارد؛ ضعفي که از ذهن آنها نيست، بلکه از شرارت جسم  در درک تعاليمي که مي
کنيم که دست از شير برداشته و با غذاهاي مقوي  اگر ما چنان رشد نمي). ١٩: ٦روميان . (آنهاست

ايم که از فکر خود استفاده نکنيم، بايد بخاطر آوريم که   چرا که عزم را جزم کرده،نيمخود را سير ک
  .تنبلي گناه جسم است

ولي پولس مجبور بود آنها را با حقيقت مواجه . کرد که خيلي روحاني است کليساي قرنتس فکر مي
نسانهاي روحاني صحبت توانم با شما همانند ا ولي من اي برادران، نمي«: گويد به آنها ميو . کند

 چرا؟ نه فقط به اين دليل که قادر به خوردن غذاي سنگين و مقوي از کالم ».کنم، بلکه جسماني
براي . خدا نبودند، بلکه به دليل حسادت، عداوت و ديگر شواهد عدم رشد که در ميان آنان بود

اي  شود که در جامعه  ميبه مراتب زيادترخطر زماني کنند،  افرادي که با احساسات خود زندگي مي
شود،  از اين رو هم آنچه که در اينگونه افراد ديده مي. کنند که تابع احساسات است، زندگي مي
باري را در   وقايع اسف،ولي تاريخ.  تا از بلوغ روحاني،گيرد اغلب از احساساتشان سرچشمه مي

گذاشتند و موجب گناهان و ها فکر و ذهن را کنار  خود ثبت کرده است، وقايعي که در آن نهضت
  .آور گشتند هاي شرم عفّتي بي
  

  دشمن نهايي
دنياي اطراف ما محل خدمت . باشد دشمن غائي ما شيطان مي. پس دشمنان فرد مسيحي اينها هستند

 ولي در عين حال مکاني است آلوده که بايد خود را از آلودگي آن حفظ کنيم و پاک ،ماست
مان که متأسفانه دشمن در آن براي   ذات و طبيعت ما جسم است؛ولي بزرگترين دشمن. نگهداريم

يهودا (تواند نجس گردد  جسم هم مي. ليکن بدن را امکان تقديس هم هست. خود ستون پنجم دارد
 سخن پولس مبني بر اينکه هدف خدا مقدس .)١٣: ٩عبرانيان (تواند پاک گردد  و هم مي) ٨

ماميت شامل هم در اين تروح و جان و بدن را خود مه  ادادرگردانيدن تماميت وجود ما است، 
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: ٦قرنتيان ١(هم خوانده شده است » القدس معبد روح«بدن حتي ). ٢٣: ٥تسالونيکيان ١. (گرداند مي
هاي زنده به خداوند تقديم  کند که بدنهاي خود را همانند قرباني  ما را تشويق مي١: ١٢روميان ) ١٩

  .کنيم
  

 
 


