


»کمتر کتابی وجود دارد که با مشاهدۀ عنوانش بتوان به محتوایش پی برد. »قائم در 
فیض: حقایق پاینده برای ایمان افتاده دل« اثر جرمی واکر چنین کتابی است. واکر به 
اختصار، اما با دقت و ظرافت، نجات خدا را در ایمانداران از ابتدا تا انتها شرح می دهد. 
اندازه  این  تا  انسان،  با حقایق مهم و زیربنایِی رستگاری  در روزگاری که در رابطه 
آشفتگی و سردرگمی وجود دارد، این اثر مختصر اما جامع و کامل، فانوسی است تا 

حق جویان را راهنمایی نماید، و ایمانداران را تعلیم و تسکین دهد«.
پاول دیوید واشر: مدیر سازمان خدمات مبشری به نام »هارت کِرای«

»من در خدمت شبانی ام همیشه به دنبال کتابی هستم که وقتی به آموزۀ فیض؛ یعنی 
آموزه ای می پردازد که خدا را برمی افرازد، آن را مختصر، ساده، و بر مبنای کتاب مقدس 
برای ایمانداران توضیح دهد. فکر می کنم اکنون دیگر جستجویم به پایان رسیده است! 
واکر در این کتاب با یک مسیر کوتاه به ما نشان می دهد چگونه فیض خدا گناهکاران 
بدبخت و بیچاره را به مقدسانی تبدیل می نماید که به آسمان وصل شده اند. این کتابی 

است عالی و شگفت انگیز!«
ُکنراد اِم بِو: شبان کلیسای تعمیدِی کابْواتا؛ و رییس دانشگاه مسیحی آفریقایی، 

واقع در شهر لوساکا در کشور زامبیا

»پرطراوت، شفاف، مختصر، و بر مبنای کتاب مقدس. کتاب واکر آموزۀ فیض خدا را 
به شکلی توضیح می دهد که ذهن را متقاعد می سازد و تأثیری قوی بر دل می گذارد«.

دکتر جوئل آر. بیکی: رییس دانشگاه الهیاتی به نام »خالصان اصالح گرا« واقع 
در شهر گراند َرپید در ایالت میشیگان

»سفری راسخانه به آموزۀ فیض؛ حقایق اساسی و زیربنایی برای شاگردسازی و زندگی 
خداپسندانه. سفری همراه با راهنما و راهبری قابل اعتماد. مطالعۀ این کتاب هم شورانگیز 
است، هم ملزم کننده؛ هم انسان را به تأمل و تفکر و کلنجار با خود وامی دارد، هم باعث 
و  شاگردسازی،  گروههای  برای  و ضروری  الزم  کتابی  این  می گردد.  خاطر  اطمینان 
کالسهای مطالعه و بررسی کتاب مقدس، و مناسب برای هر کسی است که برای رشد 

نمودن در فیض مصمم می باشد. این کتاب را صمیمانه به همه پیشنهاد می کنم«.
دِرِک دابِلیو. اِِچ. توماس: خادم ارشد در کلیسایی با عنوان »نخستین کلیسای 
دانشگاه  استاد  جنوبی.  کارولینای  ایالت  در  کلمبیا  شهر  در  واقع  مشایخی« 

الهیات اصالح گرا و نظام مند، و خدمات شبانی، واقع در شهر آتالنتا



»از خواندن این کتاب غافل نمانید. اگر چهل سال یا بیشتر از عمر مسیحی بودنتان 
می گذرد، باز هم این کتاب برایتان تازگی خواهد داشت، و ایمانتان را تقویت می کند. 
اگر به تازگی به عیسی مسیح ایمان آورده اید، و فکر می کنید ایمان مسیحی مجموعه ای 
از قطعات یک ابزار بسیار ظریف است، اما هنوز نتوانسته اید نقشۀ کلی خدا را در آن 
مشاهده نمایید، پس این کتاب برای شما مناسب است. این کتاب نقشۀ خدا را برای 
تک تک مسیحیان، برای کل کلیسا، و برای پیغامی که باید از منبر موعظه شود، شرح 
طریِق  این  بیندیشید.  می خوانید،  آنچه  دربارۀ  کنید!  مطالعه  را  کتاب  این  است.  داده 
اصلی  هدف  به  می توانید  طریق  این  به  است.  مسیحی  زندگی  در  آرامش  و  شادی 

زندگی تان دست یابید، خدا را جالل دهید، و تا ابد از او لذت ببرید«.
ِجف توماس: خادم کلیسای تعمیدی »آلفرد پِلِیس« واقع در شهر آبْریستویث 

در کشور ِولز از توابع بریتانیا

»این ضیافتی پررونق از حقیقت ناب و مستحکم است که در کتابی کوتاه و صریح و 
کاربردی گنجانده و ترتیب داده شده است. آموزه های دلگرم کنندۀ فیض عمیقًا برای 
ما تشریح گشته، و به روشنی برایمان توضیح داده شده است. هر یک از پنج فصل 
این کتاب حاوی نکات کاربردی مفید و سودمندی می باشند. اینها برای ایماندار بالغ 
مطالب تازه ای نیستند، و نباید هم باشند. به همین دلیل این کتاب را دوست دارم. این 
حقیقت تاریخی و کتاب مقدسی دوباره برای مسیحیان امروزی پرفروغ گشته است. 
فیض  آموزه های  که  است  برجسته  و  عالی  مقدمه ای  نوایمانان  برای  کتاب  این  البته 
پرجالل خدا را که باعث حرمت نهادن به خدا می گردند، به زیبایی به ایشان معرفی 

می کند. با این کتاب، هر کسی یک معدن طال می یابد«.
مِز مِکانل: نویسنده، و شبان کلیسای »جماعت نیْدری« واقع در شهر اِدینْبرا. او 
20schemes :بنیانگذار و مدیر سازمان خدمات مسیحی به این نام می باشد

»همۀ نوشته های جرمی واکر مرا بیشتر عاشق منجی ام می گردانند. پس می توانید تصور 
کنید کتاب »قائم در فیض« که از حقایق زیربنایِی نجات ما در عیسی سخن می گویند 
فرد  به  منحصر  گیرا و  نگارش  با شیوۀ  نیست.  مستثنا  کتابهای وی  بقیۀ  از  قطعًا  نیز 
جرمی، هم این واقعیت را احساس می کنید که روزانه تا چه اندازه به عیسی احتیاج 
دارید، و هم حس آزادِی فزاینده ای که این حقایق در ما به وجود می آورند را تجربه 
می نمایید. این کتاب را مطالعه کنید، و بگذارید رودخانۀ بی انتهای فیض خدا که از 

صفحات این کتاب جاری است، شما را دوباره شستشو دهد«.
بِرایان کِرافت: شبان، نویسنده، و بنیان گذار سازمان خدمات مسیحی »شبانی 

در عمل«
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ناشر کتابهای صد صفحه ای
شفاف، الهام بخش، انجیل محور

کنجکاوان،  و سایر  مسیحیان  برای  این رو،  از  داده ایم.  قرار  پیشۀ خود  را  ما سادگی 
چاپ  به  را  کتابهایی  ما  می کنیم.  چاپ  ارزان قیمت  و  مفید،  شفاف،  کوتاه،  کتابهای 
و  باشند،  درک  قابل  می پردازند،  جدی  موضوعات  به  وقتی  حتی  که  می رسانیم 

مطالعه شان آسان باشد.

ما به خاطر مژدۀ عیسی مسیح چنین هدفی را در پیش گرفته ایم. انجیل تنها وسیله ای 
است که در واقع توضیح می دهد چرا این دنیا این قدر عالی، و در عین حال این قدر بد 
و اسفناک است. انجیل در جای جای زندگی کاربرد دارد، و واقعًا به سوالهایی پاسخ 

می دهد که در هیچ منبعی دیگری نمی توان به آن پاسخها دست یافت.

کتابهای ما با بضاعت مالِی شما سازگارند. می توانید از خواندنشان لذت ببرید، آنها 
را به آسانی به پایان برسانید، از آنها بهره ببرید، و محتویاتشان را به خاطر بسپارید. 
از تارنمای ما دیدن کنید، و خودتان از نزدیک مشاهده نمایید. پس به ما بپیوندید تا 
انقالبی را در صنعت چاپ به وجود آوریم. این انقالب چیزی نیست جز مژده برای 

انجیل، کلیسا، و جهان.
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تقدیم به فرزندان دلبندم
که این چنین مشتاقتد پدرشان دست به قلم گیرد.
دعای مّصرانه ام این است که تک تک فرزندانم

به آنجا برسند که در فیض قائم بمانند.
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ویلیام گارنال در کتاب برجسته اش به نام »مسیحی در پوشش زِره 
کامل« یک نبرد روحانی را به تصویر می کشد، و از حقایقی سخن 
می گوید که به گفتۀ خودش می توان آنها را در یک مجموعه پرسش 
که  هستند  »حقایقی  او  دیدگاه  از  نکته ها  این  داد.  جای  پاسخ  و 
شناخت آنها و باورشان امری واجب و ضروری است.«۱ آنچه قصد 
دارم در این کتاب کوتاه آنها را بررسی نمایم، حقایقی هستند که 
می سازند.  جلوه گر  ما  برای  شکل  عالی ترین  به  را  »فیض«  مقولۀ 
اینها حقایقی هستند که مسیحیان باید کاماًل با آنها آشنا باشند. اینها 
حقایقی هستند که شبانان باید آنها را به کسانی که به ایشان خدمت 
می کنند، جامع و کامل تعلیم دهند. این حقایق مسیر را به شما نشان 
می دهند تا مبادا راه آسمان را گم کنید، یا در طول راه از حرمت 
نهادن به خداوند خدا بازبمانید. این حقایق، نکاتی هستند که ایمان 
ما بر آنها قائم و استوار می ماند. مسیحیان بالغ باید این حقایق را 
به نسل آینده منتقل نمایند. اینها واقعیتهای روحانی هستند که باید 
دروغها  مقابِل  در  انجیل  حقایق  این  از  باید  نماییم.  تأمل  آنها  در 
و بدعتهایی دفاع نمود که همواره خطری برای حقیقت محسوب 

پیشگفتار
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می شوند، و هدفشان این است که به زور یا با فریب و دغلکاری، 
زیربنای حقیقت را سست کنند یا آن را در هم کوبند.

رانده  حاشیه  به  حقایق  این  اگر  هستند.  اساسی  حقایق  اینها 
دیدگاهمان  هم  که  است  بدیهی  کنند،  جلوه  کم اهمیت  یا  شوند، 
به  دیدگاهمان  می شوند  باعث  هم  و  می کنند،  محدود  خدا  به  را 
می آیند؛  به حساب  تعیین گر  حقایق  اینها  رود.  بیراهه  به  خودمان 
به این معنی که بر دیدگاه ما نسبت به زندگی مسیحی، وظایف، 
می گذارند.  تأثیر  وسیع  ابعاد  در  زندگی  این  تجربه های  و  شادی، 
این حقایق به ما که کلیسای عیسی مسیح هستیم، کمک می کنند تا 
تعریف مناسبی از شهادت انجیلمان ارائه دهیم. اگر این حقایق را 
به درستی درک نکنیم، در درک هر مقولۀ دیگری دایمًا و بی وقفه 

به بیراهه خواهیم رفت.
حقایق،  این  می شوند.  فروتنی  باعث  که  هستند  حقایقی  اینها 
هر خودپسندی و فخرفروشِی انسان مغرور و یاغی را که همواره 
متمایل به خودستایی است، از او می زداید. این حقایق با صداقت 
و روراستِی کامل، ما را با دل گناه آلودمان رو به رو می کنند، و نیاز 
روحانی مان و وابستگی مطلقمان به رحمتها و لطف خدا را به ما 
مطابق  خدا  که  می دهند  نشان  ما  به  حقایق  این  می کنند.  گوشزد 
و  رحمت  با  چگونه  الیتناهی اش  وجود  و  پرجالل،  شخصیت  با 
سخاوت وارد عمل شد، و لطفی رایگان را شامل حال ما نمود. اینها 
حقایقی هستند که ابتدا قطعًا ما را از خودمان خالی می کنند، و سپس 

ما را با مسیح لبریز می سازند.
اینها حقایق نجاتبخش هستند. این حقایق، اساس امید ما هستند. 
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اگر با این حقایق سر و کار نداشته باشیم، امیدی برای رستگاری 
روح و جانمان وجود ندارد. در اینجا با یک توالی مقدس، و یک 
منطق الهی رو به روییم. ما ابتدا باید بپذیریم که بیماریم تا بتوانیم 
تا  کنیم  قبول  را  دکتر  تشخیص  باید  ما  کنیم.  مراجعه  پزشک  به 
روحانی  حالت  در  نماییم.  تهیه  را  نیازمان  مورد  داروی  بتوانیم 
این  و  محتاجیم،  رستگاری  و  نجات  به  که  نکنیم  درک  اگر  نیز 
در  او  به  هیچ گاه  است،  مهیا  مسیح  در  فقط  رستگاری  و  نجات 
است  زمان  آن  فقط  و  فقط  آورد.  نخواهیم  پناه  منجی مان  مقام 
که به سوی مسیح می دویم، خود را در او پنهان می کنیم، و همۀ 

شادی مان را در او می یابیم.
اینها حقایق تسلی بخش هستند. اگر روحمان جریحه دار شده، اگر 
آن  بیِم  اگر  یا  ناتوانیم؛  و  اگر عاجز و ضعیف  پریشانیم،  و  آشفته 
مشکل  هر  با  اگر  یا  شود؛  مبتال  دردها  این  به  روحمان  که  داریم 
دیگری دست و پنجه نرم می کنیم، اگر هر مانعی سد راهمان است، 
اگر هر آزمایش و سختی و وسوسه ای پیش رویمان قرار دارد، چارۀ 
همه و همه در این حقایق یافت می شود. فقط و فقط با تکیه بر این 

حقایق است که می توانیم به آرامش برسیم.
سرانجام اینکه، اینها حقایقی هستند که خدا را جالل می دهند. 
این حقایق خدا را در مسیح برمی افرازند. این حقایق اهمیت خدا 
را جلوه می دهند. این حقایق توجه را به خدا جلب می کنند، و کار 
او را پرفروغ جلوه می دهند. در این حقایق، وجود خدا و کاری که 
به انجام رساند، هویدا می گردند. جدا از نجاتی که به واسطۀ آن بّره 
فراهم است، در هیچ کجای دیگری نمی توانیم چنین مکاشفۀ واال و 
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روشنی را از شخصیت خدا بیابیم، و شخصیت خدا را درک نماییم. 
فقط در این حقایق است که جالل خدا در فیضش می درخشد. فقط 
این حقایق است که انسانها را برمی انگیزند تا با پشتکار و جدیت 
به خدمت روحانی مشغول شوند، و حمد و ستایشی پرتب و تاب 

و آتشین از لبهایشان جاری شود.
هدف من این است که شماری از این حقایق بنیادین؛ یعنی جلوۀ 
فیض خدا را بررسی نمایم، تا بتوانیم تأثیر دلنشین این حقایق را 
در زندگی خودمان احساس کنیم. در هر فصل به بخش کوتاهی 
در  بحث  مورد  حقیقت  از  چکیده ای  که  می پردازم  خدا  کالم  از 
»نمونه آیات«  را  کوتاه  بخشهای  این  من  است.  شده  گنجانده  آن 
نامیده ام. امیدوارم نشان دهم که آیاتی که به آنها اشاره می کنم، به 
می دهند.  این حقایق شهادت  به  که  نیستند  آیاتی  تنها  عنوان  هیچ 
دلیل نقل قول هایم از کتاب مقدس این است که آنچه کالم خدا در 
است  این  من  دغدغۀ  دهم.  نشان  می کند،  بیان  حقایق  این  مورد 
که هم به توضیح این حقایق بپردازم، هم کاربردشان را بیان کنم. 
هدف من بحث و مجادله نیست. امیدوارم همچنان که این حقایق 
از صفحات کتاب مقدس جاری می شوند، ما را نسبت به هر آنچه 
خدا مکشوف نموده، متقاعد سازند، ما را راهنمایی و تشویق نمایند، 
و درستی این حقایق را در دل ما ُمهر و موم کنند. باید بدانیم که 
این حروف بی جان که در بطن کالم خدا جای گرفته اند، واقعیتهای 
روحانِی زنده هستند که باید آنها را به دل و جان گیریم، و پندار و 

کردارمان را با آنها شکل دهیم.
امیدوارم با گوش سپردن به این حقایق، تعلیم یابیم، فروتن شویم، 



پیشگفتار

15

نجات یابیم، تسلی گیریم، و خدای نجاتمان را جالل دهیم، و او 
را در مسیح عیسی؛  آن هنگام که خدا فیض خود  نهیم  را حرمت 

پسرش و منجی ما در کالمش جلوه گر می سازد.





پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا 
وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. چنان 
که مکتوب است که »کسی عادل نیست؛ یکی هم نی. کسی 
فهیم نیست. کسی طالب خدا نیست. همه گمراه، و جمیعًا باطل 
گردیده اند. نیکوکاری نیست؛ یکی هم نی« )رومیان ۳: ۹- ۱۲(.

الزم است در همین ابتدا وضعیتی که در آن قرار داریم را بررسی 
نماییم: ما مخلوقات سقوط کرده هستیم. توماس بوستُن کشیش و 
انسان«  ذات  روز  و  »حال  را  وضعیت  این  اسکاتلند  اهل  الهیدان 
می نامد.۲ آگاهی یافتن از وضعیتمان قدم اولی است که از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار می باشد، چرا که اگر وضعیتمان را به درستی 
راه  نتیجه  در  نمی رویم؛  درمان صحیح  دنبال  به  ندهیم،  تشخیص 
و  مهلک  مورد،  این  در  کردن  اشتباه  می پذیریم.  را  اشتباه  چاره ای 

هالکت بار است.
پس به منظور ارزیابی صحیح از این موضوع باید دو گواه را از نظر 
بگذرانیم. اصلی ترین و اساسی ترین گواه، شهادت کالم خدا است. 

یک

سقوطکرده
چه کسانی باید نجات یابند؟
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جهان  شهادت  می گیرد،  قرار  خدا  کالم  کنار  در  که  گواه  دومین 
پیرامون ما است. پس از بررسی این شواهد می توانیم به نتیجه گیری 

مشخص برسیم.

گواه: شهادت کتاب مقدس
شهادت کتاب مقدس باید برای مسیحیان تعریف حقیقت باشد. این 
شهادت، نقطۀ شروع است برای پی بردن به پاسخ نهایِی هر سوالی 
چه  انسان  دل  دربارۀ  خدا  کالم  می شود.  مطرح  مورد  این  در  که 
ما  سقوط کردۀ  یا وضعیت  موقعیت  دربارۀ  کتاب مقدس  می گوید؟ 
چه چیزی را مکشوف می نماید؟ کالم خدا وضعیتی را که در آن 

قرار داریم، با عبارات و اصطالحات مختلف توصیف می کند.
می نامد.  مرده  را  ما  وضعیتمان،  توصیف  در  کتاب مقدس  مرده. 
پولس در جمع بندی صحبتش با مسیحیان روم چنین می گوید: »لهذا 
همچنان که به وساطت یک آدم، گناه داخل جهان گردید، و به گناه 
موت؛ و به این گونه موت بر همۀ مردم طاری گشت، از آنجا که 
ما را در  همه گناه کردند« )رومیان ۵: ۱۲(. پولس ردپای وضعیت 
سرچشمه اش یعنی گناه آدم می بیند. کل نژاد بشر که پشت در پشت 
از نسل آدم زاده می شوند، در آدم گناه کردند، و با اولین گناه آدم، 
همگی به همراه او سقوط نمودند. جمیع گناهان ما به خاطر ذات 
گناه آلودمان است که از نخستین جّدمان به ارث بردیم. وضعیت ما 

وضعیتی موروثی، و وضعیتی هراس انگیز و اَسفناک است.
همۀ انسانها چه مسیحی چه غیر مسیحی ذاتًا »در خطایا و گناهان« 
خطایایمان  و  گناهان  به  ما  وجود  قالب   .)۱ :۲ )افسسیان  مرده اند 
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آغشته است. همین نشان می دهد که همگی به مرگ؛ یعنی مرگ 
روحانی دچار هستیم. وضعیت ما این است: کرخت و راکد، مرده 

و بی جان به لحاظ روحانی.
طغیان گر  را  ما  وضعیتمان،  توصیف  در  کتاب مقدس  طغیان گر. 
می نامد. پولس باز هم در رساله اش به رومیان چنین می گوید: »تفکر 
جسم، دشمنی خدا است. چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، 
زیرا نمی تواند هم بکند« )رومیان ۸: ۷(. ما ذاتًا دشمن خدا هستیم. 
ما نه می خواهیم، نه می توانیم مطابق با شریعت قدوس خدا زیست 
در  شد،  خطاب  مسیح  زمانۀ  یهودیان  از  بسیاری  به  آنچه  نماییم. 
و  می باشید،  ابلیس  پدر خود  از  »شما  می کند:  نیز صدق  ما  مورد 
خواهشهای پدر خود را می خواهید به عمل آرید« )یوحنا ۸: ۴۴(. 
ما حقیقت خدا، و ارادۀ خدا را رد می کنیم، و در عوض دروغهای 

شیطان را باور کرده، و ارادۀ او را می پذیریم )افسسیان ۲: ۲(.
برده. کتاب مقدس در توصیف وضعیتمان، ما را برده می نامد. عیسی 
این را یک اصل مسلم و بدیهی اعالم می نماید: »هر که گناه می کند، 
غالم گناه است« )یوحنا ۸: ۳۴(. وقتی کسی پیوسته و بی وقفه و به 
بردۀ  پس  نمی کند،  توبه  گناهش  از  و  می کند  زندگی  گناه  در  کل 
به شهوات  اشاره  در  تیطس،  به  نامه اش  در  نیز  پولس  است.  گناه 
همین تشبیه را به کار می برد. او با حزن و اندوه به گذشته می نگرد، 
و  بی فهم  سابقًا  نیز  »ما  چطور  که  می پردازد  مهم  این  شرح  به  و 
نافرمانبردار و گمراه و بندۀ انواع شهوات و لّذات بوده، در ُخبث 
و حسد به سر می بردیم؛ که الیق نفرت بودیم، و بر یکدیگر بغض 

می داشتیم« )تیطس ۳: ۳(.
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چنین  نبرده اند،  پی  حقیقت  به  هنوز  که  را  کسانی  رسول  پولس 
توصیف می کند: »از دام ابلیس باز به هوش آیند، که به حسب ارادۀ 
تلۀ  او صید او شده اند« )دوم تیموتائوس ۲: ۲۶(. گناهان ما دام و 
به  به دام می اندازد و موفق  او به وسیلۀ گناهانمان ما را  شیطانند. 
صید ما می گردد. او دشمن دّرنده و بی رحم ما است. او می خواهد 

بر ما ستم کند، و ما را زیر سلطۀ مهلک و مرگبار خود نگاه دارد.
از گناهانشان توبه نکرده اند، نشان  رفتار و کردار کسانی که هنوز 
می دهد که خواسته ها و خواهشهای نَْفس سقوط کردۀ انسان اربابان 
ستمگری هستند که بر انسان چیره اند. همان طور که جریان آب به 
در  نیز  ما  پیش می گیرد،  به  در سرازیری  را  راه خود  طور طبیعی 

حالت معمول، اسیر و سرسپردۀ گناهیم.
کور و کر. ما در توصیف وضعیتمان، کور و کر خوانده شده ایم. ما 
اما آنچه می شنویم را درک  اما نمی بینیم؛ می شنویم،  نگاه می کنیم، 
ما،  اندیشمندان  برجسته ترین  و  بهترین   .)۱۲ :۴ )مرقس  نمی کنیم 
حتی آنانی که خود را الهیدان می پندارند، اگر به حکمت خودشان 
تکیه کنند، راهنمایان کوری هستند که می خواهند نابینایان دیگر را 
هدایت نمایند. از این رو، هر دو در گودال می افتند )لوقا ۶: ۳۹(. ما 

ذاتًا فاقد حس و هشیاری روحانی هستیم.
عاجز. در ما عجز و ناتوانی سهمگینی وجود دارد: »انسان نفسانی 
امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است؛ و آنها 
را نمی تواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود« )اول قرنتیان 
۲: ۱۴(. حقیقت خدا در نظر انسان نفسانی »جهالت« است. اگرچه 
انسان نفسانی به ابدیت و جاودانگی نظر دارد، اما به لحاظ روحانی 
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روحانی  امور  نمی تواند  واقع  در  و  است،  تشخیص  قدرت  فاقد 
و  بینش  به  که  ندارد  را  قابلیت  این  نفسانی  انسان  نماید.  را درک 

بصیرت دست یابد، و بر مبنای آن بینش و بصیرت عمل نماید:

پس این را می گویم، و در خداوند شهادت می دهم که شما 
ذهن خود  بطالت  در  امتها  که  چنان  منمایید،  رفتار  دیگر 
رفتار می نمایند. که در عقل خود تاریک هستند، و از حیات 
خدا محروم، به سبب جهالتی که به جهت سختدلِی ایشان 
در ایشان است. که بی فکر شده، خود را به فجور تسلیم 
آورند  عمل  به  حرص  به  را  ناپاکی  قِسم  هر  تا  کرده اند 

)افسسیان ۴: ۱۷- ۱۹(.

در واقع، حتی اگر انسان بتواند راه را تشخیص دهد، این توانایی 
به جا آورد: »کسانی که  ندارد کاری را که پسندیدۀ خدا است،  را 
جسمانی هستند، نمی توانند خدا را خشنود سازند« )رومیان ۸: ۸(. 
آن  از  نمی تواند  گناهکاری  هیچ  که  نمود  مطرح  را  سوالی  ارمیا 
پلنگ  یا  نمود،  تواند  تبدیل  را  خود  پوست  حبشی  »آیا  بگریزد: 
پیسه های خویش را؟ آن گاه شما نیز که به بدی کردن معتاد شده اید، 
نیکویی توانید کرد« )ارمیا ۱۳: ۲۳(. مسیح نیز به صراحت بیان می کند 
که دل بی حس و بی تحرک گناهکاران از جذب شدن به سوی خدا 
عاجز و ناتوان است: »کسی نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری 
که مرا فرستاد، او را جذب کند؛ و من در روز واپسین او را خواهم 

برخیزانید« )یوحنا ۶: ۴۴(.
گناهکار. تمامی این توضیحات و توصیفات در واقعیت گناهکار 
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بودن ما ریشه دارند. منشأ و سرچشمۀ مشکل اینجا است. ما ذاتًا 
گناهکاریم. »در معصیت سرشته« شدیم، و نطفه مان در گناه بسته شد 
)مزمور ۵۱: ۵(. این شرح اتهام از جانب خدا به کل نژاد بشر وارد 
است: »و یهوه دید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر 
تصور از خیالهای دل وی دایمًا محض شرارت است« )پیدایش ۶: ۵(. 
خطایای ما کاماًل ذاتی و فطری می باشند، چرا که »شریران از َرِحم 
منحرف هستند. از شکم مادر دروغ گفته، گمراه می شوند« )مزمور 
۵۸: ۳(. این واژگان هم گویای اصل و ریشۀ وضعیت ما هستند، و 
هم گویای نتیجه و ثمرۀ وضعیت ما. یاغیگری و قانون شکنی در دل 
و جان ما تنیده است )اول یوحنا ۳: ۴(. این یاغیگری و قانون شکنی 
به رفتار و کردار یاغیگرانه ختم می شود. مسیح وخامت چنین دلی 
را آشکار می سازد، دلی که شاید متعلق به انسانی به شدت مذهبی 

باشد که اعمال مذهبی خود را مو به مو به جا می آورد:

نه هر که مرا »خداوند، خداوند« گوید، داخل ملکوت آسمان 
گردد؛ بلکه آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا 
آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت: »خداوندا، خداوندا 
آیا به نام تو نبوت ننمودیم، و به اسم تو دیوها را اخراج 
نکردیم، و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟« آن گاه 
به ایشان صریحاً خواهم گفت که »هرگز شما را نشناختم. 

ای بدکاران از من دور شوید!« )متی ۷: ۲۱- ۲۳(.

کتاب مقدس همواره، و تقریبًا بی وقفه به این حقایق شهادت می دهد. 
ما ذاتًا گناهکارانی مرده، طغیان گر، برده، بی حس، و عاجز هستیم. 
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این تصویری ناخوشایند و ترسناک، اما درست و صادقانه است. این 
تصویر دل گناهکار و نفسانِی انسان است.

گواه: شهادت زندگی روزانه
اما  باشد،  بسنده  مسیحیان  برای  باید  خدا  کالم  شهادت  اگرچه 
تجربیات ما نیز بر کالم خدا شهادت می دهند. در حقیقت، اگر با 
همان صداقتی که کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، جهان پیرامونمان 

را بنگریم، با همان حقیقت کتاب مقدس رو به رو می شویم.
فرزندان. برای نمونه، می توانیم این حقیقت را در رفتار فرزندانمان 
مشاهده نماییم. هر پدر و مادری اگر واقعًا با خودشان صادق باشند، 
حتمًا به شما می گویند که الزم نیست به کودک نوپایشان یاد بدهند 
نباید  هیچ کس  باشد.  عصبانی  و  حریص  و  خودخواه  چگونه  که 
حیله و نیرنگ، یا غرور را به یک کودک آموزش دهد. شاید بتوان 
به تعداد انگشتان دست والدینی را یافت که هدفشان پروراندن گناه 
در فرزندانشان باشد. حتی اگر والدین از هیچ تالشی برای تعلیم و 
تربیت فرزندان دریغ نکنند، حتی اگر آن کودِک شاد و شنگول در 
محیطی آرام و بی دغدغه پرورش یابد، دیری نمی پاید که میوۀ ذات 

سقوط کردۀ خود را به نمایش می گذارد.
حال  در  که  اکنون  جهان.«  »وضعیت  کلی تر،  شکل  به  یا  جهان. 
افغانستان، و  نوشتن این کتاب هستم، در اوکراین، سوریه، عراق، 
بسیاری از نقاط دیگر جهان جنگ و ستیزه در جریان است. شاید 
زمانی که این کتاب را مطالعه می کنید، این جنگها با همۀ مصیبتها 
و پیامدهایشان با پیروزی یک طرف، و شکست طرف مقابل پایان 
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یافته باشند. نقاط دیگری از این کرۀ خاکی نیز به سبب کشمکشها 
همۀ  می توانید  تالطمند.  و  تاب  و  تب  در  مختلف،  درگیریهای  و 
البته الزم  ناآرامی ها را در یک فهرست بگنجانید.  این درگیریها و 
باز در  با چشم و گوش  بروید. کافی است  نیست خیلی راه دور 
خیابانهای شهر و روستایتان، به هر کوی و برزن قدم بگذارید. آیا 
چیزی نمی بینید جز آرامش طبیعِت دور از هیاهوی شهر، یا شور و 
شعف و جنب و جوش حاکم بر کالن شهرها؟ یا اینکه در گوشه و 
کنار، شاهد نشانه های گناه انسان هستید که بر زندگیهای بی شماری 
داغ زده است؟ آیا گناهان و غم و اندوه این جهان جلوه گر حقیقت 

کالم خدا هستند، یا خالف آن را ثابت می کنند؟
دل شما. حال به دل خود بیندیشید. آیا خدا درک و بینشی دقیق از 
موقعیت دل و جانتان را به شما عطا نموده است؟ اگر از چنین درک 
و بینشی برخوردارید، پس می پذیرید تصویر و شرح اتهامی که کالم 
خدا ارائه می دهد، با انسان درونی تان همخوانی دارد. کتاب مقدس 
اما  دقیق،  به شکلی  را  روان شما  و  روح  و وضعیت  و خو  ُخلق 
طرز  باشید،  نداشته  رابطه  خدا  با  اگر  می نماید.  توصیف  دردآور 
فکرتان، طرز صحبت کردنتان، احساسات، و رفتار و کردارتان به 
طور ذاتی جلوه گر انسان سقوط کرده خواهد بود. شما با چشمانی 
باز به آینۀ کالم خدا می نگرید، و خود را همان طور که واقعًا هستید، 

می بینید. اما تصویر زیبایی را مشاهده نمی کنید.
خوش  جای  دلهایمان  در  که  مقاومتی  به  انجیل.  با  مقاومت 
دامنه دارِ  مقاومت، دشمنی و ضدیت  این  کنید.  توجه  است،  کرده 
گناهکاران با خبر خوش انجیل است. این مقاومت خودش را در 
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مخالفت با اصول و قواعدی که انجیل بنا گذاشته، جلوه گر می سازد. 
با به تمسخر گرفتن آنچه انجیل از آنها می طلبد، مخالفت  انسانها 
و ضدیتشان را با انجیل نشان می دهند. همۀ دلهایی که در ظلمت 
صلیب  پیغام  می پندارند.  حماقت  را  صلیب  پیغام  می برند،  سر  به 
بر  بنا  این است که عیسی ناصری پسر خدا و مسیح خدا بود، و 
در  و  گشت،  مصلوب  بی خدایان  جای  به  کتاب مقدس  وعده های 
روز سوم از مردگان برخاست، و فقط با ایمان به او می توان با خدا 
رابطه داشت. این اعتقاد که شخصی چنین منزجر و اغفال شده )اگر 
صّحت و اعتبار وجود او را به لحاظ تاریخی تأیید نماییم(، باید به 
شکلی چندش آور و فالکت بار جان دهد )اگر تصدیق کنیم مرگش 
است(،  نداده  رخ  آن  ثبت  در  اشتباهی  و  و خطا  نبوده،  دغلکاری 
تا گناهکاران )اگر قبول کنیم خودمان هم گناهکار هستیم( به این 
از  بپذیریم(  را  خدا  وجود  )اگر  قدوس  خدای  در حضور  وسیله 
جرم گناهانشان تبرئه شوند )با این فرض که ما بنا بر یک اصل و 
معیاری داوری می شویم(، دل و فکر انسان نفسانی را آزار می دهد. 
پیغام صلیب برای کسانی حماقت است که از ِخرد انسان برای خود 
بت ساخته اند، و آن را به سنگ لغزش برای کسانی تبدیل کرده اند 
که تصور می کنند آن قدر خوب و نیکوکارند که چیز بیشتری از آنها 
مطالبه نمی شود. بسیاری دیگر نیز با وجود اینکه پیغام صلیب را به 
طور صحیح و سنجیده از دیگران می شنوند، و صمیمانه و با جدیت 
به آنها التماس می شود که آن را بپذیرند، اما بدون لحظه ای تأمل از 
آن روی می گردانند، آن را مردود می شمارند، و نسبت به آن کاماًل 

کرخت و بی حس می گردند.
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وضعیت عالمگیر
وقتی با این مجموعه شواهد رو به رو می گردیم، ناچار می شویم به 

صورت کلی و جهان شمول صحبت کنیم:

پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه. زیرا پیش 
ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. 
چنان که مکتوب است که »کسی عادل نیست؛ یکی هم نی. 
کسی فهیم نیست. کسی طالب خدا نیست. همه گمراه و 
جمیعاً باطل گردیده اند. نیکوکاری نیست؛ یکی هم نی« . . . 
االن آگاه هستیم که آنچه شریعت می گوید، به اهل شریعت 
تا هر دهانی بسته شود، و تمام عالم زیر  خطاب می کند، 

قصاص خدا آیند )رومیان ۳: ۹- ۱۲، ۱۹(.

جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، و هر یکی از 
ما به راه خود برگشته بود، و یهوه گناه جمیع ما را بر وی 

نهاد )اشعیا ۵۳: ۶(.

سخنگویان خدا حتی زمانی که روی سخنشان با کسانی است که از 
برکات کار نجاتبخش مسیح بهره مند گشته اند، باز هم به ما یادآوری 
می نمایند که ما نیز قباًلُ تمام و کمال تسلیم گناه بودیم. بدیهی است 
که کل بشریت زیر سلطۀ فساد و تباهی گناه است. به بیان دیگر، 
هر جزء از وجود هر انسان، و هر جزء از کل حیات انسان، واقعیت 
وضعیتی را که در آن قرار داریم، جلوه گر می سازد: ما با خدا غریبه 

و دشمن هستیم.
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تک تک انسانها با همۀ استعدادها و قابلیتها و تواناییهایشان همه با 
هم به یکسان در محکومیت می باشند. زیربنای شخصیت ما از همۀ 
دچار  اخالقی، همه جانبه  لحاظ  به  ما  است.  پلید  و  جوانب شریر 
تاریک است. احساسات و عواطف  ما  اختالل هستیم. دل و فکر 
ما نابهنجار و کج و معوج است. اراده و خواسته های ما به بیراهه 
رفته اند. وجدانهای ما کرخت است و نمی تواند درست و نادرست 

را تشخیص دهد. بدنهایمان نیز ما را به بیراهه می کشانند.
این بدان معنا نیست که هیچ کس نمی تواند از این وضعیت نجات 
برای  که  پرداخت  چاره ای خواهیم  راه  به  مناسب،  وقت  در  یابد. 

بشری که در گناهان و خطایا مرده، فراهم گشته است.
ما به آن نهایِت بدی و پلیدی که می توانیم باشیم، نیستیم. اگر چنین 
بود، نتیجه اش چیزی جز تباهی محض نمی بود. در دومین سری از 
سه گانه های فیلم »بَتمن« به نام »شوالیۀ تاریکی« اثر کریستوفر نوالن 
)سال ۲۰۰۸( با شخصیتی شرور به نام جوکر رو به رو می گردیم که 
با کارهایش احساسات را عمیقًا جریحه دار می کند. وقتی این فیلم به 
نمایش درآمد، بسیاری از منتقدان مسیحی می توانستند با خوشحالی 
به جوکر بنگرند، و او را نمادی از آموزه ای بدانند که معموالً »تباهی 
به  که  کشید  تصویر  به  را  می شود. جوکر شخصیتی  نامیده  کامل« 
این  جلوه گر  می توانست  بسا  چه  و  بود،  نزدیک  کامل  تباهی  این 
تباهی باشد، اما او آن تصویر معمول در وصف تباهی مطلق نبود. 
بازیگر نقش جوکر، شخصیت او را این چنین به تصویر کشید: »یک 
ُکمدیِن روانی و آدمکِش اِسکیزوفرنی که عاری از هر گونه حس 
اما  باشد،  تباهی  از  همدردی است.«۳ این شخصیت شاید مظهری 
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تصویر معمول و رایج نیست. وقتی کتاب مقدس از فساد و تباهی 
کل ذات انسان سخن می گوید، در اصل منظورش تصویری شبیه به 
تصویر جوکر نیست. حقیقت کتاب مقدس این است که آن پیرزن 
آراسته و ریزنقش که در همسایگی شما زندگی می کند نیز به اندازۀ 
این  اسیر  نمی گنجد،  تصورتان  در  حتی  که  شخصی  تبهکارترین 
فساد و تباهی است. آنچه این افراد را از هم متمایز می کند، شیوۀ 

ابراز آن فساد و تباهی است.
به بیان ساده تر، همۀ ما جمیعًا گناهکاریم. همۀ ما هم ذاتًا گناهکاریم، 
و هم رفتار و کردارمان آلوده به گناه است. تک تک انسانها کاماًل 
فاسدند. این فساد تمامی وجود انسان را در بر گرفته، اما به نهایی ترین 
مرتبه اش نرسیده است. همۀ ما دچار مرگ مطلق روحانی هستیم، 

مرگ مطلقی که گریبانگیر کل نژاد بشر است.

ارزیابی
حال با همۀ این صحبتها قرار است به کجا برسیم؟ همۀ این گفته ها 

باید به چه برداشت و نتیجه گیری ختم شوند؟
واقع بین. اول از همه اینکه باید نسبت به کسانی که در این مقطع 
از زمان هنوز توبه نکرده اند؛ یعنی کسانی که مسیحی واقعی نیستند، 
واقع بین باشیم. چنین مردان و زنان و پسران و دخترانی باید تولد 
تازه یابند: »آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از آب و روح مولود 
از جسم  آنچه  ملکوت خدا شود.  داخل  که  نیست  ممکن  نگردد، 
مولود شد، جسم است؛ و آنچه از روح مولود گشت، روح است. 
عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید« )یوحنا 
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۳: ۵- ۷(. این آیات از یک وظیفه و تعهد سخن نمی گویند )اینها یک 
حکم نیستند(، بلکه یک ضرورت مطلق روحانی می باشند. اگر خدا 
دست به کار نشود و انسانها را به خود جذب ننماید، هیچ انسانی 
به سوی خدا نمی رود، و اصاًل هیچ رغبتی ندارد که به سوی خدا 
باید هم  و  انسانها سوگواری می کنیم،  به خاطر سختدلِی  ما  برود. 
سوگواری کنیم؛ اما نباید از این سختدلی متعجب باشیم. در واقع، 
به ما گفته شده که باید انتظار این سختدلی را داشته باشیم. وقتی 
با کسانی در  انجیل را به جهان بشارت می دهند، آن را  ایمانداران 
میان می گذارند که مردۀ مطلق هستند. ما باید در این مورد واقع بین 
باشیم. باید انتظارش را داشته باشیم دلی که هنوز تولد تازه ندارد، هم 
نسبت به پیغام صلیب، و هم پیغام آورانش دشمنی و خصومت نشان 
دهد. اگر مسیحی هستیم، باید در رابطه با فرزندانمان هم به همین 
عذر  فرزندانمان  گناهان  برای  نمی توانیم  ما  باشیم.  واقع بین  میزان 
و بهانه بیاوریم، یا بر واقعیت گناهانشان سرپوش بگذاریم. اگرچه 
فرزندانمان این امتیاز را داشته اند که دوران کودکی و نوجوانی شان را 
با شنیدن تعالیم انجیل سپری کنند، و پیغام انجیل تأثیر عمده ای در 
زندگی شان داشته است، اما اینها باعث نمی شوند که فرزندانمان به 

اندازۀ دیگران گناهکار نباشند.
صادق. ما باید در رابطه با وضعیتمان با خودمان صادق باشیم. چه 
بسا همین حاال روح القدس شماری از خوانندگان این فصل را برای 
نخستین بار به درک شفاف تری از شرارت ذات خود، سابقۀ مجرم 
بودنمان، و طغیان دلمان برساند. آیا به این درک رسیده اید که چه 
در گذشته، چه در حال، هیچ نیکویی در شما وجود ندارد، و هیچ 
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نیکویی نمی تواند از شما تراوش نماید؟ این شاید برای مسیحیانی 
برای  نقطۀ شروعی  نداشته اند،  توجه  این حقایق  به  به حال  تا  که 
که  دهند  نشان  به شما  این حقایق  باشد. حتی شاید  نمودن  درک 
در چنین وضعیتی  اگر  مرده اید.  و  کاماًل گمگشته  در حال حاضر 
قرار دارید، آیا متوجه هستید که به نجات دهنده احتیاج دارید؟ آیا 
اکنون درک می کنید که از َرِحم به بیراهه رفته اید؟ ما باید با واقعیتها 

رو به رو شویم.
هشیار. این هشیاری باید به تقدیس شدن مسیحیان ربط داشته باشد. 
منظورم آن روند تدریجی است که گناهکارِ رستگار را بیشتر و بیشتر 
به شباهت عیسی مسیح تبدیل می نماید. وقتی نجات می یابیم، تغییر 
معنا که زیربنای  این  به  ما صورت می گیرد؛  بنیادین در  و تحولی 
انساِن درونی مان از پایه و اساس تازه می گردد. ما در مسیح خلقت 
تازه هستیم: چیزهای کهنه درگذشت. اینک همه چیز تازه شده است 
)دوم قرنتیان ۵: ۱۷(. در مسیح، مفهوم و مسیر و جهت زندگی یک 
اما به  الهی است.  مسیحی به کل تغییر می کند. این اعجاب فیض 
کلیّت انسان درونِی ما باید توجه و رسیدگی شود. آن حیات تازه که 
در بطن وجودمان جریان دارد، باید در کنار استعدادها و قابلیتهایمان 
به طور روزافزون ورزیده شود. این بدان معنا است که در هر جبهه 
جنگ برپا است، چرا که گناه کمابیش در هر جبهه آزادانه سلطنت 
بیفتد، و ریشه کن  کرده است؛ پس اکنون باید مهار شود، از نََفس 
گردد. در هر کجا که گناه سلطه داشته، اکنون باید عدالت جایگزین 
شود، و این عدالت باید در پندار و گفتار و کردار عمل نماید. هر 
باید آن عدالت قدوسی که  اکنون  ابراز وجود کرده،  کجا که گناه 
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در نقطۀ مقابلش قرار دارد، در آنجا مستقر گردد و پیشروی نماید. 
باشد که دربارۀ وسعت و میزان کاری که باید انجام شود، و زمان و 
تالش و تکاپویی که برای رشد ایمانداران در قدوسیت الزم است، 
با  که  را  قدوسیت  مسیر  این  کردن  طی  بلکه  نباشیم،  خیال پرداز 
هدایت و رهبری خدا صورت می گیرد، امری جدی و مهم بدانیم.

ملزم. اکنون که با این واقعیت رو به رو شدیم، باید این الزام و تعهد 
در ما به وجود آید که بدانیم فقط با قدرت و حکمت الهی می توان 
از مرگ نجات یافت و به حیات رسید. فقط قدرت مطلق خدا قادر 
است چنین تاریکی و ظلمتی را روشن نماید. فقط خداوند می تواند 
لحاظ  به  را  دوگانگی مان  و  تضاد  این  و  کند،  عوض  را  ما  ذات 
روحانی تغییر دهد. برای گناهکارانی که در گناهان و خطایایشان 
مرده اند، به جز قدرت و حکمت خدا که در عیسی مسیح و مصلوب 

شدنش نهفته است، راه چارۀ دیگری وجود ندارد.
فروتن. در رابطه با نجات و رستگاری مان باید متواضع باشیم. هیچ 
انجام  کاری  با خدا  ما  رابطۀ  برای اصالح  نمی تواند  انسانی صرفًا 
دهد. نجات و رستگاری ما از همان نقطۀ شروع، یک امتیاز مطلق 
الهی است. پس از اینکه نجات یافتیم، و در مراحل بعدِی روندی 
که پیش رو داریم، حتی همۀ عملکردها و واکنشهای ما نیز به این 
بستگی دارند که خدا ابتدا وارد عمل شود. فیض مقتدرانۀ خدا منبع 
جان  دوباره  که  است  دلی  واکنشهای  و  ُکنشها  همۀ  سرچشمۀ  و 
گرفته و از نو تازه شده است. نجات ما بدون وابستگی به ما صورت 
گرفته، سپس به ما عطا شده، و در زندگی مان عملی گشته است. ما 
مردگان و عاجزان و درماندگان اکنون از هدیۀ نجات ابدی بهره مند 
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گشته ایم. بنابراین، همۀ جالل و افتخارِ این رستگاری به بخشندۀ آن 
بازمی گردد. ایمانداران مبارک و برکت یافته هستند، اما بانِی خیر این 

برکت فقط خدا است و بس.
کوشا. پس اکنون باید در دعا کوشا باشیم، تا عملکردهای پرقدرت 
و  است،  مرده  واقع  به  انسان  اگر  نماییم.  مشاهده  را  روح القدس 
اگر زنده شدن و حیات یافتن همۀ ایمانداران کاماًل به خدا وابسته 
در  بخشندۀ حیات  که  درگاه روح خدا  به  باید  است، پس چقدر 
با  التماس کنیم که روح القدس  باید  مسیح است، دعا کنیم! چقدر 
قدرت دلچسب و نجاتبخش خود چشمان کورِ باطنمان را بگشاید، 
گوشهای ما را که به لحاظ روحانی کر شده اند، باز کند، و به کسانی 
که در گناه مرده اند، حیات بخشد. نجات از آِن خداوند است. از 
این رو، باید برای رستگار شدن به او چشم بدوزیم، و از او استدعا 

نماییم تا آن نجات و رستگاری را به ما هدیه دهد.
شکرگزار. و سرانجام باشد که به شکرانۀ این فیض الهی لبریز از 
نتیجه،  در  است!  خداوند  آِن  از  نجات  باشیم.  قدردانی  و  سپاس 
نجات  کسی  اگر  بازمی گردد.  او  به  فقط  نیز  و جالل  افتخار  همۀ 
یافته، اگر من و شما نجات یافته ایم، منبع و سرچشمۀ کلیّت نجات 
بازمی گردد  خدا  به  نهایت  در  جزییاتش  همۀ  با  رستگاری مان  و 
در  کاربردش  و  ما،  نجات  رسیدن  ثمر  به  است.  نجات دهنده  که 
است.  خدا  مقتدرانۀ  و  رایگان  فیض  عملکرد  دسترنج  زندگی مان 

می ستاییم خدای نجاتمان را: پدر، پسر، و روح القدس را!



متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک 
ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. چنان 
در  او  در حضور  تا  برگزید،  او  در  عالم  بنیاد  از  پیش  را  ما  که 
نمود  تعیین  قبل  از  را  ما  باشیم. که  و بی عیب  محبت مقدس 
بر حسب  به وساطت عیسی مسیح،  را پسرخوانده شویم  او  تا 
خشنودی ارادۀ خود، برای ستایش جالل فیض خود که ما را به 

آن مستفیض گردانید در آن حبیب )افسسیان ۱: ۳- ۶(.

یقینًا  برسیم،  نتیجه گیری  به یک  فقط  اول  از فصل  باشد  قرار  اگر 
چیزی جز این نخواهد بود: راه حل و چاره اندیشیدن برای ما انسانها 
خارج  انسان  دست  از  مرده ایم،  خطایایمان  و  گناهان  در  ذاتًا  که 

است. این ِگره حتمًا باید به دست خدا باز شود.
می توانیم این حقیقت را به شکل یک سوال مطرح نماییم: اگر همۀ 
انسانها ذاتًا سزاوار مرگ و جهنم هستند، چگونه امکان دارد برخی 
حیات یابند و به بهشت روند؟ این برکات از کجا و چگونه شامل 
حال آن عده می شود؟ در نخستین فصل از نامۀ پولس به افسسیان، 

دو

برگزیدهشده
بر چه اساسی نجات می یابیم؟
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این سوال  پاسخ  به  می توان  دیگری  مختلف  آیات  در  و همچنین 
دست یافت.

به  روحانی هستید،  اگر صاحب حیات  است:  این  اصل  در  پاسخ 
این دلیل است که برگزیده می باشید. به قول گارنال، اگر قرار باشد 
مجموعه پرسش و پاسخی طراحی کنیم، آموزۀ برگزیدگی دومین 
سوالی است که در این مجموعه مطرح می شود. این واقعیتی روحانی 
است که باید آن رو به رو شویم. این واقعیتی است که ایمانمان باید 
بر آن قائم بماند. ابتدا به افسسیان ۱: ۳- ۶ می پردازیم، و سپس در 

همین رابطه به آیات دیگری از کالم خدا مراجعه می کنیم.

ما را  ما عیسی مسیح که  باد خدا و پدر خداوند  متبارک 
مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی 
در مسیح. چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید، 
تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. که ما 
را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت 
عیسی مسیح، بر حسب خشنودی ارادۀ خود، برای ستایش 
جالل فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن 

حبیب.

نجات ابدی مستلزم یک گزینش است
از لحن و شیوۀ بیان کتاب مقدس کاماًل مشخص است که نجات ابدی 
مستلزم یک گزینش می باشد. لحن ساده و روشن پولس در نامه اش 
به کلیسای افسس حاکی از برگزیدن، انتخاب کردن، و گردآوردن 
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نظر  از  را  نجات  برکات  زبان شکرگزاری،  با  پولس رسول  است. 
می گذراند. در همان ابتدای رساله با بیانیۀ رفیع و برجسته ای رو به رو 
می شویم که از گزینشی کاماًل شخصی و خودخواسته خبر می دهد: 
برگزیدن عده ای از میان بسیاری دیگر. اعضای کلیسای افسس به 
اضافۀ سایر ایمانداران، از برکات روحانی در جایهای آسمانی بهره 
می برند، زیرا به این منظور برگزیده شده اند. خداوندمان عیسی نیز 
در کالمش به شاگردان همین حقیقت را خاطرنشان می سازد: »اگر 
از جهان می بودید، جهان خاّصان خود را دوست می داشت. لکن 
چون که از جهان نیستید، بلکه من شما را از جهان برگزیده ام، از 

این سبب جهان با شما دشمنی می کند« )یوحنا ۱۵: ۱۹(.

چه کسی برمی گزیند؟
این خدا است که برمی گزیند. اگرچه هر سه شخص تثلیث در آموزۀ 
برگزیدگی نقش دارند، اما طبق این آیه، کسی که برمی گزیند، خدای 
پدر است: »متبارک باد خدا، و پدر خداوندمان عیسی مسیح . . . « 
متوجه هستید که قطعًا این خدای پدر است که ما را برمی گزیند. 
خدا در امر برگزیدگی پیشقدم است. قصد و نیّت این برگزیدگی، 
و عملی  برگزیدگی،  این  رسیدن  انجام  به  برگزیدگی،  این  قدرت 
بحث  اکنون  است.  وابسته  خدا  به  ما،  در  برگزیدگی  این  گشتن 
می دهیم؛  پاسخی  چه  برگزیدگی  این  به  ما  که  نیست  این  سر  بر 
بدیهی است که برگزیدن یک عمل الهی است نه انسانی. پولس در 
اشاره به این حقیقت، خطاب به مسیحیان تسالونیکی می گوید: »ای 
برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم« )اول 
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تسالونیکیان ۱: ۴(. در این برگزیده شدن، در اصل از مسیحیان کاری 
ساخته نیست، بلکه قدرتی دیگر در آنها عمل می کند.

برگزیدگان چه کسانی هستند؟
این  از  پیش  که  همان طور  می باشیم؟  کسانی  چه  برگزیدگان،  ما 
انبوه  جمعیتی  میان  از  که  هستند  کسانی  برگزیدگان  شد،  اشاره 
انتخاب شده اند. به ویژه در این رسالۀ مورد بحث؛ یعنی افسسیان، 
»مقدسینی که در افسس می باشند، و ایمانداران در مسیح عیسی« آن 
برگزیدگان می باشند )افسسیان ۱: ۱(. ایشان قبل از برگزیده شدن، 
مقدس نبودند. آنها به فضیلت برگزیده شدن، و ثمراتی که در پِی 
متوجه  اعمال رسوالن  کتاب  مطالعۀ  با  مقدس گشتند.  می آید،  آن 
می شویم که افسسیان ذاتًا چه مردمانی بودند. شخصیت و چهرۀ آنها 
در فصلهای هجده و نوزده به تصویر کشیده شده است. در وقت 
جامعه ای  در  افسس  اهالی  نمایید.  مطالعه  را  فصلها  این  مناسب، 
زندگی می کردند که به بت پرستی، جادوگری، و تن دادن به هوا و 
هوس شهره بود. آن مردمان در این اسارتها گرفتار بودند. آنها آینۀ 
تمام قِد آن انسان سقوط کرده ای بودند که در فصل اول این کتاب 
شرح داده شد. پولس در دومین فصل از رسالۀ افسسیان، در واقع 

موقعیت گذشتۀ ایشان را صریح و بی پرده توصیف می نماید:

و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید. 
که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دورۀ این جهان، 
الحال در  که  آن روحی  یعنی  بر وفق رییس قدرت هوا؛ 
فرزندان معصیت عمل می کند. که در میان ایشان، همۀ ما 



برگزیده شده

37

نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم، 
و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم، و 
طبعًا فرزندان غضب بودیم، چنان که دیگران . . . لهذا به 
یاد آورید که در زمان َسَلف، ای امتهای در جسم که آنانی 
که به اهل ختنه نامیده می شوند، اما ختنۀ ایشان در جسم، 
و ساخته شدۀ به دست است، شما را نامختون می خوانند. 
از وطنیت خاندان  از مسیح جدا، و  آن زمان  که شما در 
و  بی امید  و  بیگانه،  از عهدهای وعده  و  اجنبی،  اسراییل، 
بی خدا در دنیا بودید. لیکن الحال در مسیح عیسی شما که 
در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک شده اید . . 
. پس از این به بعد، غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن 
مقدسان هستید، و از اهل خانۀ خدا )افسسیان ۲: ۱- ۳، ۱۱-

.)۱۹ ،۱۳ 

تودۀ  جزو  روزگاری  که  می نویسد  نامه  کسانی  به  خطاب  پولس 
آنها برگزیده  از  اما شماری  عظیم گناهکاران به حساب می آمدند. 
خوانده  ایمانداران  و  مقدسان  برگزیدگی،  آن  برکت  به  و  شدند، 
خدا  قوم  اکنون  نبودند،  قومی  که  آنها   .)۱ :۱ )افسسیان  می شدند 

نامیده می شدند )اول پطرس ۲: ۹- ۱۰(.
رساله صادق  این  مخاطبان  مورد  در  آنچه  که  است  اینجا  نکته  و 
است، در مورد هر کسی که برگزیده است، و به طور کلی در مورد 
همۀ برگزیدگان صدق می کند. رساله به افسسیان ُمشتی از خروار 
است. این نامه نمونه ای از قوم خدا است که به هر زمانی و مکانی 

مربوط می باشد.
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در چه کسی برگزیده شدند؟
به  توجه  با  الهی  گزینش  این  شدند.  برگزیده  مسیح«  »در  ایشان 
گسترۀ  به  را  ما  امر  این  گرفت.  صورت  مسیح  کار  و  شخصیت 
تصمیم و ارادۀ الهی برای نجات و رستگاری، و به جزییات آموزه ای 
وارد می کند که بسیاری آن را »عهد فیض« نامیده اند. این مهم گوشه 
چشمی از آن عهد و پیمان آسمانی را به ما نشان می دهد. هر عملکرد 
پرفیض و رحیمانۀ خدا در حق آنانی که نجاتشان می بخشد، بر این 

عهد و پیمان آسمانی استوار است.
در واقع، اگر در مسیح نباشیم، هر انتخاب و گزینش ما فقط باعث 
نباشد،  تخریب و ویرانی خودمان است. اگر مسیح در زندگی مان 
هر قصد و نیّت و هدف و مقصودی صرفًا پوچ و توخالی است. ما 
بدون مسیح به هیچ وعده ای وفا نخواهیم کرد. هر برکتی که در پی 
برگزیدن ما از جانب خدا می آید، در مسیح از آِن ما می گردد، و در 
مسیح برایمان تضمین می شود. بدون مسیح و جدا از مسیح محال 
است به لطف و مهربانی که باعث رستگاری ما می گردد، پی ببریم یا 
از آن بهره مند شویم. انتخاب شدن ما برای نجات یافتن به او وابسته 

است. ما در پیوند با مسیح پسر خدا برگزیده شدیم.

چه موقع برگزیده شدند؟
برگزیدگان »پیش از بنیاد عالم« برگزیده شدند؛ شگفتا! این گزینش 
حتی پیش از آفرینش جهان صورت گرفته بود! پولس رسول نیز 
به کلیسای تسالونیکی همین را می گوید: »ای برادران و ای عزیزان 
خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا 
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خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایماِن به راستی. و 
برای آن شما را دعوت کرد به وسیلۀ بشارت ما برای تحصیل جالل 

خداوند ما عیسی مسیح« )دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳- ۱۴(.
نقطۀ شروع مقاصد پرفیض و رحیمانۀ خدا ما را به پیش از آغاز 
جهان می برد. این گزینش مطابق با پیشدانِی الهی انجام گرفت. این 
پیشدانی بدین معنا نیست که خدا از پیش مشاهده کرد چه کسانی 
به پسرش ایمان می آورند، و سپس بر مبنای آن ایشان را برگزید. 
این پیشدانی بدین معنا نیست که خدا پیش بینی نمود چه کسانی 
به پسرش ایمان می آورند، و بر اساس آن ایشان را انتخاب کرد. ما 
بر طبق شهادت کالم خدا در اعمال رسوالن ۱۳: ۴۸ بر این حقیقت 
واقف هستیم. طبق این آیه، پولس انجیل را موعظه نمود، و »چون 
امتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کالم خداوند را تمجید نمودند؛ 
و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند.« ایمان 
آوردن به مقرر گشتن وابسته است، نه اینکه مقرر گشتن پاسخ به 
ایمان آوردنی باشد که پیش بینی گشته بود. تعیین شدن، یا از پیش 
مقرر گشتن پیش از ایمان آوردن صورت می گیرد. این تعیین شدن 
آن  پِی  از  که  است  آوردن  ایمان  تضمین  گشتن  مقرر  پیش  از  یا 

برگزیدن می آید.
این به آن معنا است که گزینش خدا در ازل ریشه دارد؛ و بدون در 
نظر گرفتن اینکه خاّصانش چگونه انسانهایی خواهند بود، به انجام 
رسید. با این حال، این گزینش، احتیاج ما گناهکاران را کاماًل مد 

نظر داشت، و آن احتیاج را تمام و کمال تأمین نمود.
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چرا برگزیده شدند؟
در این پرسش، و پاسخ آن دو اصل وجود دارد. پس به این دو اصل 

بپردازیم.

بر چه اساسی برگزیده شدند؟
در  که  نشدند. همان گونه  برگزیده  لیاقت و شایستگی  اساس  بر 
و  منزلت  و  قدر  به خاطر  ما  بودیم،  ۱۳: ۴۸ شاهد  اعمال رسوالن 
باشیم، چه  فرضًا شایسته  نشدیم؛ حال چه  برگزیده  شایستگی مان 

واقعًا.
خداوند هیچ گاه به این شکل با انسانها برخورد نکرده است. برای 
نمونه، در تثنیه ۷: ۷ موسی به قوم اسراییل تأکید می نماید که »یهوه 
دل خود را با شما نبست، و شما را برنگزید از این سبب که از سایر 
قومها کثیرتر بودید. زیرا که شما از همۀ قومها قلیل تر بودید.« چه 
بسا قوم اسراییل در آن مقطع وسوسه شده بود تا به قومهای دیگر 
ببینید  برگزید.  دلیل  این  به  را  ما  »بله، خدا  بگوید:  و  بیندازد  نظر 
جمعیت ما چقدر است! به راستی که ما قومی هستیم که خدا ما را 
برای جاللش برگزیده است!« ما نیز دقیقًا با همین وسوسه دست 
و پنجه نرم می کنیم. تصور ما این است که در واقع لطف و هدیۀ 
خدا به ما به خاطر وقار و متانت و زیبندگی ما است، یا چه بسا 
به خاطر جمعیتمان، تواناییها و قابلیتها و داراییها و جاذبه و نفوذ و 
ایمانمان، و یا به خاطر هر چیز دیگری خدا به ما لطف نموده است. 
در این حالت، نجات ما پاداش آن چیزی است که هستیم یا پیش 

از آن بوده ایم.
باید  ما  دقیقًا برعکس است. در واقع  بر کالم خدا حقیقت  بنا  اما 
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تا  برگزید  را  »خدا جهال جهان  که  رو به رو شویم  واقعیت  این  با 
حکما را رسوا سازد؛ و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را 
بیان دیگر، اگر خدا به دلیلی  رسوا سازد« )اول قرنتیان ۱: ۲۷(. به 
ما را برگزیده باشد، آن دلیل، استعدادهای شایان توجه یا شرافت 
و بزرگ منشِی ما نبوده است. او ما را به این خاطر برگزید که در 
بدبختی و بیچارگی نمونه بودیم! پولس بر این نکته تأکید می نماید 
که خدا به خاطر اعمال و رفتار، یا میل و رغبت، یا تالش و تکاپوی 

بی وقفۀ ما انسانها لطفش را شامل حالمان نکرده است:

 . . . زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک 
یا بد نکرده، تا ارادۀ خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه 
از اعمال؛ بلکه از دعوت کننده. بدو گفته شد که »بزرگ تر 
کوچک تر را بندگی خواهد نمود.« چنان که مکتوب است: 
»یعقوب را دوست داشتم، اما عیسو را دشمن.« . . . الجرم 
نه از خواهش کننده، و نه از شتابنده است، بلکه از خدای 

رحم کننده« )رومیان ۹: ۱۱- ۱۳، ۱۶(.

پولس دربارۀ سرچشمۀ آن لطف و مهربانی که قرنتیان از آن بهره 
می بردند و باعث رستگاری شان گشته بود، از ایشان چندین سوال 
می پرسد؛ و به این وسیله بر نکتۀ مورد نظرش پافشاری می نماید: 
»زیرا کیست که تو را برتری داد، و چه چیز داری که نیافتی؟ پس 

چون یافتی، چرا فخر می کنی که گویا نیافتی؟« )اول قرنتیان ۴: ۷(.
برگزیده شده به سبب رحمت. اگر بخواهیم از جنبۀ مثبت به این 
سوال پاسخ دهیم، متوجه می شویم که این برگزیدگی در رحمت 
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این  دارد.  ریشه  مطلق  قادر  خدای  مقتدرانۀ  محبت  و  رایگان، 
برگزیدگی، کار فیض است، و به هیچ عنوان به لیاقت انسان مربوط 
است،  سزاوارش  گناهکار  انسان  آنچه  مقابل  در  بسا  چه  نیست. 
این برگزیدگی هدیه ای است که به رایگان به انسان عطا می شود. 
از این رو، موسی با انکار این امر که خدا قوم اسراییل را به سبب 
عظمت و بزرگی ایشان برگزید، ردپای برگزیدگی آنها را به دل خدا 

ربط می دهد:

یهوه دل خود را با شما نبست، و شما را برنگزید از این 
سبب که از سایر قومها کثیرتر بودید، زیرا که شما از همه 
را  یهوه شما  این جهت که  از  لیکن  بودید.  قلیل تر  قومها 
برای  که  را  خود  قسم  می خواست  و  می داشت،  دوست 
با  را  شما  یهوه  پس  آورد.  به جا  بود،  خورده  شما  پدران 
دست قوی بیرون آورد، و از خانۀ بندگی از دست فرعون؛ 

پادشاه مصر فدیه داد )تثنیه ۷: ۷- ۸(.

پولس در نامه به کلیسای افسس نیز مرده بودن و عاری از حیات 
ایشان را در مقابل واقعیت حیات جدیدشان در مسیح قرار  بودن 
زنده  مسیح  با  بودیم،  مرده  خطایا  در  که  نیز  را  »ما  خدا  می دهد: 
گردانید.« سپس این زنده شدن را به سرچشمۀ الهی اش ربط می دهد: 
»محض فیض نجات یافته اید.« او پس از بیان این حقیقت در آیۀ 
می کند:  تکرار  دوباره  را  همان حقیقت  نیز  بعد  در چند خط   ۵ :۲
»زیرا که محض فیض نجات یافته اید، به وسیلۀ ایمان؛ و این از شما 

نیست، بلکه بخشش خدا است« )افسسیان ۲: ۸(.
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فیض، لطف رایگان خدا است. این فیض به ناالیقان و ناشایستگان 
بستگی ندارد؛ و جدا از هر قدر و منزلتی است که برای آن ناالیقان 
اعتباری به حساب آید )با این فرض که اگر این لطفها و رحمتها 
نبود.(  پدیدار  ناالیق  انسانهای  این  در  نیکویی  نبود، هیچ خصلت 
و  لیاقت  فیض  این  مبنای  است:  و شرط  بی قید  کاماًل  فیض،  این 
شایستگی گذشته یا حال یا آیندۀ این ناالیقاِن بهره مند نبوده است.

به چه منظور برگزیده شدند؟
پس از طرح این پرسش که برگزیدگان خدا بر چه اساسی برگزیده 
شدند، اکنون باید سوال کنیم که ایشان به چه منظور برگزیده شدند؟ 

پاسخ این سوال شامل دو بخش است.
برای قدوسیت. نخستین دلیل این است که ایشان به منظور مقدس 
بودن برگزیده شدند. خدا ما را برمی گزیند تا در راستی و عدالت 
از  تا  یافتیم  بایستیم. این درست است که ما نجات  او  در حضور 
و  همه جانبه ا ش،  اطاعت  با  مسیح  که  شویم  بهره مند  برکاتی  همۀ 
تحمل رنج و عذاب بر صلیب برای ما حاصل نمود؛ به این معنی 
که او عدالت کاملی را فراهم آورد که خدا را خشنود نمود؛ و همۀ 
مجازات گناهانمان را که ما سزاوارش بودیم، به جان خرید تا لعنت 
گناه را از ما بردارد. اما این نیز حقیقت دارد که ما برگزیده شدیم و 

نجات یافتیم تا به تصویر او تبدیل گردیم:

و می دانیم  که  به جهت  آنانی  که  خدا را دوست  می دارند 
برای   چیزها  همۀ   شده اند،  خوانده   او  ارادۀ  حسب   به  و 
خیریت  ایشان  با هم  در کار می باشند. زیرا آنانی  را که  از 
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قبل  شناخت ، ایشان  را نیز پیش  معین  فرمود تا به  صورت  
بسیار  برادران   از  نخست زاده   او  تا  شوند  متشکل   پسرش  
هم   را  ایشان   فرمود،  معین   قبل   از  که   را  آنانی   و  باشد. 
خواند و آنانی  را که  خواند، ایشان  را نیز عادل  گردانید، و 
آنانی  را که  عادل  گردانید، ایشان  را نیز جالل  داد )رومیان 

.)۳۰ -۲۸ :۸

پولس به افسسیان نیز همین حقیقت را خاطرنشان می سازد و تأکید 
می نماید که خدای پدر »ما را پیش  از بنیاد عالم  در ]مسیح[ برگزید، 
تا در حضور او در محبت  مقدس  و بی عیب  باشیم« )افسسیان ۱: ۴(؛ 
کارهای  برای  عیسی  مسیح   در  شده   آفریده   هستیم ،  او  »صنعت  
)افسسیان  نماییم »  سلوک   آنها  در  تا  نمود  مهیا  قبل   خدا  که   نیکو 
بلکه  نمی شویم،  برگزیده  نیکویمان  کارهای  سبب  به  ما   .)۱۰ :۲
نیکوی  برگزیده شدنمان، کارهای  نتیجۀ بی چون و چرای  ثمره و 
ما است. خداوندمان می فرماید: »شما مرا برنگزیدید، بلکه  من  شما 
را برگزیدم  و شما را مقرر کردم  تا شما بروید و میوه  آورید و میوه  
شما بماند، تا هرچه  از پدر به  اسم  من  طلب  کنید، به  شما عطا کند« 

)یوحنا ۱۵: ۱۶(.
برای جالل خدا. دومین بخش از پاسخ به سوالی که دربارۀ هدف 
این  پولس  می باشد.  است، »جالل خدا«  مطرح  برگزیدگی  این  از 
حقیقت را در قطعه سرود ستایشی که کلیسای افسس را به آن فرا 
می خواند، با قاطعیت اعالم می کند. هر آنچه خداوند انجام می دهد، 
به   را  ما  که   »برای ستایش  جالل  فیض  خود  است:  منظور  این  به 
آن  مستفیض  گردانید در آن  حبیب » )افسسیان ۱: ۶(. خدا همه چیز 
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به   امیدوار  اول   ما که   از  »تا  پیش می برد  ارادۀ خود  بر رأی  بنا  را 
مسیح  می بودیم ، جالل  او ستوده  شود« )افسسیان ۱: ۱۲(. فیض خدا 
گرداند.  مسلم  امری  را  فیضش  ستایش جالل  تا  می شود  جلوه گر 
هدف نهایی نجات ما این است که به واسطۀ همۀ آنانی که از لطف 
و مهربانی خدا بهره مند گشته و آن را چشیده اند، خدا ستوده شود؛ 
چرا که مسیحیان چنین می باشند: »قبیلۀ برگزیده  و کهانت  ملوکانه  
و امت  مقدس،  و قومی  که  ملک  خاص خدا باشد هستید، تا فضایل  
او را که  شما را از ظلمت  به  نور عجیب  خود خوانده  است ، اعالم  

نمایید« )اول پطرس ۲: ۹(.

خدا در پشت همه چیز ایستاده است
در پشت همۀ این ُکنشها و واکنشها و تبادالت پرفیض چه چیزی 
قرار دارد؟ در پشت همۀ اینها خدا ایستاده است، و سزاواری خدا 

برای ستوده شدن.

زهی  عمق  دولتمندی  و حکمت  و علم  خدا! چقدر بعید از 
غوررسی  است  احکام  او، و فوق  از کاوش  است  طریقهای  
وی ! زیرا کیست  که  رأی  یهوه را دانسته  باشد؟ یا که  مشیر 
او شده ؟ یا که  سبقت  جسته  چیزی  بدو داده  تا به  او باز داده  
شود؟ زیرا که  از او و به  او و تا او همه  چیز است ، و او را 

تا ابداالباد جالل  باد، آمین  )رومیان ۱۱: ۳۳- ۳۶(.

کسانی که از این تعالیم آزرده خاطر می شوند، یا منکر این تعالیم 
هستند، باید از خودشان سوال کنند آیا واقعًا جالل مکشوِف خدایی 
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آیا  نموده اند؟  درک  است،  پرجالل  به شکلی وصف ناپذیر  که  را 
چنین شخصی واقعًا حاضر است آن حمد و ستایشی را که از آِن 
خداوند آسمان و زمین است، به او تقدیم کند؛ آن حمد و ستایشی 
که به خاطر فضیلت خدا بودنش، و حقی که برای همۀ کارهایی 
که خدا  بگذاریم  باید  ما  است.  به خدا  متعلق  می دهد،  انجام  که 

خدا باشد!
و  رایگان  محبت  این  از  خدا  کالم  شهادتهای  و  توصیفات  جمیع 
پرفیض و رحیمانه و مقتدرانه سخن می گویند. اکنون که با سرشت 
بسیار  و  سهمگین  وضعیت  و  انسان،  وقیح  و  زشت  طبیعت  و 
ناخوشایند این مخلوق گناهکار و گناه آلود رو به رو شدیم، می بینیم 
که برای نجات انسان فقط خدا باید پیشقدم شود. همۀ سعادت و 
نیکبختی که انسان به خاطر رستگاری اش از آن برخوردار می گردد، 
باید از محبت خودخواسته و هدفمند و مصمم خداوند نشأت گیرد: 
»رأفت  می کنم  بر هر که  رئوف  هستم،  و رحمت  خواهم  کرد بر هر 

که  رحیم  هستم » )خروج ۳۳: ۱۹(.
چه کسی می تواند منکر شود که آن یگانه رحیم و قدوس و قادر 
از  حاکی  گفتن  سخن  این گونه  است؟  اختیاردار  این چنین  مطلق 
حاکمیت مطلق او به طور کلی است. کالم خدا به درستی بر این 

حاکمیت مطلق گواهی می دهد:

هر  به   که   »می دانم   گفت :  داده ،  جواب   را  یهوه  ایوب   و 
چیز قادر هستی ، و ابداً قصد تو را منع  نتوان  نمود« )ایوب 

.)۲ -۱ :۴۲
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اما خدای  ما در آسمانها است . آنچه  را که  اراده  نمود، به  
عمل  آورده  است  )مزمور ۱۱۵: ۳(.

هر آنچه  یهوه خواست  آن  را کرد، در آسمان  و در زمین  و 
در دریا و در همۀ لّجه ها )مزمور ۱۳۵: ۶(.

چیزهای  اول  را از زمان  قدیم  به  یاد آورید. زیرا من  قادر 
مطلق  هستم  و دیگری  نیست . خدا هستم  و نظیر من  نی . 
بیان   قدیم   از  نشده ،  واقع   که   را  آنچه   و  ابتدا،  از  را  آخر 
و  ماند،  خواهد  برقرار  من   ارادۀ   که   می گویم   و  می کنم ، 
تمامی  مسّرت  خویش  را به جا خواهم  آورد. مرغ  شکاری  را 
از مشرق،  و هم  مشورت  خویش  را از جای  دور می خوانم . 
من  گفتم  و البته  به جا خواهم  آورد، و تقدیر نمودم ، و البته  

به  وقوع  خواهم  رسانید )اشعیا ۴۶: ۹- ۱۱(.

که  ما نیز در وی میراث  او شده ایم ، چنان که  پیش  معین  
گشتیم  بر حسب  قصد او که  همۀ  چیزها را موافق  رأی ارادۀ 

خود می کند )افسسیان ۱: ۱۱(.

طور  به  است،  صاحب اختیار  همه چیز  در  خداوند  که  همان گونه 
خاص در نجات انسانها نیز چنین است: »نجات از آِن یهوه است« 

)یونس ۲: ۹(.
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واکنش مناسب ما
اکنون سوال این است که واکنش ما به چنین حقایق پرجالل چه 
به  را  ما  کتاب مقدس  راستا،  این  در  باشد؟  باید  چه  و  می تواند، 

چندین مسیر دلپذیر هدایت می نماید.
تسکین. نخستین واکنش ما باید تسکین باشد، چرا که این حقایق 
پرجالل به ما یادآوری می کنند و اطمینان می بخشند که نجات ما 
امیال و  به گزینش حاکمانۀ خدا وابسته است، نه به عملکردها و 
و  جهد  و  عدالت  به  نجات  اگر  ما.  ناتوان  و  عاجز  خواسته های 
ابد  تا  باید محکوم، و  اکنون  کوشش و اعمال من بستگی داشت، 
الهی در نجات و برکت دادن من،  به سبب قصد  ملعون می بودم. 
ابدیت تضمین  برای  در حال حاضر، و هم  حیات و سعادتم هم 
شده است. در بحبوحۀ تمام آزمایشها و زحمتها و سختیها، در این 

حقیقت، و تنها در این حقیقت می توانم تسکین یابم.
فروتنی. فروتن شدن نیز باید واکنشی دیگر باشد. ما نه تنها باید به 
خاطر ماهیت ذات و وجودمان فروتن باشیم، بلکه اکنون باید فروتن 
برگزیده  شخصیتمان  و  ذات  گرفتن  نظر  در  بدون  چون  گردیم، 
شدیم تا از برکات بهره مند شویم. ما در خودمان جزو آخرینها و 

زبون ترین ها بودیم.

بلکه  خدا جهال  جهان  را برگزید تا حکما را رسوا سازد؛ 
و خدا ناتوانان  عالم  را برگزید تا توانایان  را رسوا سازد. و 
خسیسان  دنیا و محقران  را خدا برگزید، بلکه  نیستیها را تا 
هستیها را باطل  گرداند. تا هیچ  بشری در حضور او فخر 

نکند )اول قرنتیان ۱: ۲۷- ۲۹(.
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جلوه گر  را  خدا  فیض  هستیم،  ناالیق  کاماًل  انسانهایی  ما  چون 
می سازیم. بدبختی و بیچارگی ما صحنه ای است که خدا بر روی آن 
لطف و فیض خود را به نمایش می گذارد. نجات چیزی نیست که 
بتوانیم آن را بدون مسیح، به حق و اختیار خودمان مدعی اش شویم. 
رحمت چیزی نیست که بتوانید آن را مطالبه نمایید؛ فقط می توانید 
البته اگر به ما قدرت و توانایی اش عطا نمی شد،  آن را تمنا کنید. 
هرگز نمی توانستیم تمنای رحمت را حتی بر زبان آوریم. از این رو، 

بر خاک می افتیم؛ یعنی بر همان جایگاهی که درخور ما است.
این  در  که  چرا  می رسیم،  »اطمینان«  مقولۀ  به  اکنون  اطمینان. 
دنیای سقوط کرده، رستگار شدن با شاید و احتمال نیست، فقط با 
برگزیدگِی فیض است. از این رو، می توانیم حقیقت نجاتبخش خدا 
نماییم که خاطرجمع  اعالم  انتظار  اطمینان و  این  با  به رایگان،  را 
هستیم برگزیدگان خدا باید به ملکوتش راه یابند. خدا به انسانهای 
بی میل و بی رغبت، دلی مشتاق و راغب می بخشد. خدا آن کسانی 
می کند،  بیدار  برمی انگیزد،  نهاده،  ایشان  بر  را  خود  محبت  که  را 
بدبخت ترین،  ذلیل ترین،  می نماید.  جذب  خویش  سوی  به  و 
سهل انگارترین انسانها، و خبیث ترین سرکشان و یاغیان بنا بر قرار 
مسیح  سوی  به  می یابد،  نفوذ  ایشان  بر  خدا  که  آنجا  از  و  الهی، 
می آیند و قوم برگزیدۀ خدا می گردند. در این باره از َمنَسی پادشاه 
از شائوِل طرسوسی  تواریخ فصل ۳۳(!  )دوم  کنید  اسراییل سوال 

سوال کنید )اعمال رسوالن فصل ۹(!
امید. این حقایق پرجالل، من و شما و بقیه را امیدوار می سازند. 
بشارت  کسی  به  انجیل  وقتی  که  است  معنا  این  به  بودن  امیدوار 
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داده می شود که هنوز در ملکوت جای ندارد )اگر اکنون مسیحی 
هستیم، یعنی یک زمانی پیغام انجیل به ما بشارت داده شد(؛ وقتی 
بدون توجه به گذشته و حال آن شخص، و بدون توجه به آنچه 
انجام داده، به او بشارت داده می شود، نبایدی برایش وجود ندارد 
که توبه نکند و ایمان نیاورد. دلیلی ندارد پیشدستی کنیم و به این 
نتیجه برسیم که خدا درِ ملکوتش را به روی کسی بسته است. دلیلی 
وجود ندارد که از نجات و رستگاری پلیدترین انسانها مأیوس و 
ناامید باشیم. خدا گناهکاران را نجات می دهد! دعوت انجیل، بی ریا 
و جهانی است. انجیل بدون توجه به وضعیت و حال و روز انسانها 

به ایشان مژده می دهد: »نزد مسیح بیایید و نجات یابید!«
کوشایی. این حقایق پرجالل از ما کوشایی می طلبند. هر یک از ما 
باید دعوت و برگزیدگی خود را تثبیت نماییم )دوم پطرس ۱: ۱۰(. 
با  با توجه به تجربه تان این مسأله را چگونه حل می کنید؟ ظاهراً 
نیست؟ کالم خدا هیچ گاه  این طور  اطاعت کردن؛  و  آوردن  ایمان 
از یک بی ایمان نمی خواهد ابتدا برگزیدگِی خودش را ثابت نماید، 
بیاید. کالم خدا انسان را می خواند که به نزد  سپس به نزد مسیح 
بیاید، و سپس در پاکی و قدوسیت به پیش رود. یک َمثل  مسیح 
قدیمی، نجات را دروازه ای توصیف می نماید که وقتی به آن نزدیک 
می گردیم، بر سر در آن با این نوشته رو به رو می شویم: »هر که نام 
یهوه را بخواند، نجات می یابد.« از دروازه داخل می شویم، و روی 
دیگر آن نوشته این را می بینیم: »برگزیده شده پیش از بنای عالم.« 
اگر می خواهید رستگار شوید، و از این رستگاری یقین داشته باشید، 
به نزد مسیح بیایید. اگر می خواهید دیگران رستگار شوند، به آنها 
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این  در  و  کنند،  اعتماد  او  به  بخوانند،  را  نام خداوند  کنید  اصرار 
اعتماد، در طریقهایش گام بردارند. همۀ شواهد و گواه مورد نیازمان 
از این گزینش و خواندگی الهی، پیش روی ما قرار خواهد داشت.

ستایش. سرانجام اینکه، خداوند را بستاییم. اگر نجات از آِن خداوند 
است، پس جالِل آن نجات نیز متعلق به خداونِد نجات است. این 
خداوند است که برای نجات ما پیشقدم می شود، و آن را تمام و 
کمال به انجام می رساند. سعادت و نیکبختِی ما برای جالل او است. 
اگر می خواهید از این امر شاکی باشید، مختارید. اما به این فکر کنید 
که قباًل کجا بودید، و کجا می بودید اگر خدا با گزینش مقتدرانه و 
نجاتبخش خود، شما را نجات نمی داد. هر برکتی که از دستان او 
جاری می شود، برای ستایش فیض پرجاللش است؛ و بجا و برازنده 
و شایسته است که چنین باشد. برای هیچ یک از مقدسان راستین 
طریق دیگری جز این وجود ندارد. ابراز محبتی عمیق، تنها واکنِش 
کسی است که این چنین عظیم محبت گشته است. برای گناهکاری 
سخن  خدایی  جالل  از  نیست  سختی  کار  است،  یافته  نجات  که 
گوید که نجات می بخشد؛ کار سختی نیست آن جالل را بسراید، و 

برای آن جالل خدمت نماید.





من  شبان  نیکو هستم . شبان  نیکو جان  خود را در راه  گوسفندان  
او  آن  از  گوسفندان   و  نیست   شبان   که   مزدوری   اما  می نهد. 
را گذاشته ،  بیند که  گرگ  می آید، گوسفندان   نمی باشند، چون  
فرار می کند، و گرگ  گوسفندان  را می گیرد و پراکنده  می سازد. 
گوسفندان   فکر  به   و  است   مزدور  که   چون  می گریزد،  مزدور 
نیست . من  شبان  نیکو هستم ، و خاّصان  خود را می شناسم،  و 
خاّصان  من  مرا می شناسند، چنان که  پدر مرا می شناسد و من  
پدر را می شناسم،  و جان  خود را در راه  گوسفندان  می نهم . و مرا 
گوسفندان  دیگر هست  که  از این  آغل  نیستند. باید آنها را نیز 
بیاورم  و آواز مرا خواهند شنید و یک  گلّه  و یک  شبان  خواهند 
شد. و از این  سبب  پدر مرا دوست  می دارد که  من  جان  خود را 
می نهم  تا آن  را بازگیرم . کسی  آن  را از من  نمی گیرد، بلکه  من  
خود آن  را می نهم . قدرت  دارم  که  آن  را بنهم  و قدرت  دارم  آن  
 را باز گیرم . این  حکم  را از پدر خود یافتم  )یوحنا ۱۰: ۱۱- ۱۸(.

سه

نجاتیافته
نجات چگونه به انجام می رسد؟
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اکنون الزم است حقایق آموزۀ فیض را که باید بر آنها استوار و قائم 
بمانیم، بررسی نماییم. اگر می خواهیم در اعتقاداتمان، به خدا وفادار 
امین  نتیجه، در عملکرد و رفتار و کردارمان به خدا  بمانیم؛ و در 
باشیم، باید با حقایق این آموزه رو به رو شویم، و آنها را بپذیریم. 
در فصلهای قبل، مبحث خود را با این پرسش آغاز نمودیم که چه 
کسانی باید نجات یابند؟ پاسخ این بود: »همه باید نجات یابند.« این 
پاسخ، توجه ما را به وضعیت کل انسانها که وضعیتی سقوط کرده 
است، معطوف نمود. پاسخ این پرسش، نکته ای مهم و حیاتی است، 
چرا که اگر وضعیتمان را به درستی تشخیص ندهیم، به دنبال درمان 
صحیح نمی رویم؛ البته اگر کسی اصاًل به دنبال درمان صحیح باشد! 
پرسش بعدی این بود: »گناهکاران بر چه اساسی نجات می یابند؟« 
پاسخ این بود که گناهکاران به این دلیل نجات می یابند که خدای 

رحمان و رحیم در حاکمیتش ایشان را برمی گزیند.
اما آن گمشدگان که برای نجات برگزیده شده اند، حال باید نجات 
یابند. پس اکنون باید این پرسش را مطرح کنیم: »این نجات چگونه 
گناهکاراِن  که  نماییم  بررسی  را  نکته  این  باید  انجام می رسد؟«  به 
برگزیده به چه وسیله ای نجات می یابند. چگونه می توانیم این سه امر 
مسلم را با هم تطبیق دهیم: خدای قدوس، دنیای گمگشته، و کلیسای 

نجات یافته؟ رحمت و عدالت در کجا با هم مالقات می کنند؟
پاسخ این پرسش به صراحت این است: قوم برگزیدۀ خدا بازخرید 
شده اند. آنها به بهایی خریده شده اند. این سومین واقعیتی است که 
باید آن را بررسی نماییم. این واقعیت، ما را به مرگ مسیح و کفارۀ 
او رهنمون می سازد: هدف و مقصود آن مرگ، و طرح و نقشه و 
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ثمرۀ آن کفاره. برای پرداختن به همۀ این مبحثها از انجیل یوحنا 
۱۰: ۱۱ شروع می کنیم: »من  شبان  نیکو هستم . شبان  نیکو جان  خود 
را در راه  گوسفندان  می نهد.« در اینجا آن که بازخرید می کند، آن 

بازخرید، و آن بازخریدشدگان را مشاهده می کنیم.

آن که بازخرید می کند: شبان نیکوی ما
در این آیات، عیسی ناصری خود را »شبان نیکو« معرفی می کند. این 
گناهکاران  برای رستگاری،  نقشۀ خدا  در  که  است  خداوند مسیح 
انجام  به  این رسالت را  را بازخرید می کند، و در نقش یک شبان، 
می رساند. بار دیگر به کالم پولس به کلیسای افسس مراجعه می نماییم:

فیض  و سالمتی از جانب  پدر ما خدا و عیسی مسیح  خداوند 
بر شما باد. متبارک  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح  
که  ما را مبارک  ساخت  به  هر برکت  روحانی در جایهای 
آسمانی در مسیح . چنان که  ما را پیش  از بنیاد عالم  در او 
برگزید تا در حضور او در محبت  مقدس  و بی عیب  باشیم . 
که  ما را از قبل  تعیین  نمود تا او را پسرخوانده  شویم  به 
وساطت  عیسی مسیح  بر حسب  خشنودی ارادۀ  خود، برای 
ستایش  جالل  فیض  خود که  ما را به  آن  مستفیض  گردانید 

در آن  حبیب  )افسسیان ۱: ۲- ۶(.

با  ابتدا در رابطه  از همان  در مسیح، ما مبارک و برگزیده هستیم. 
و  پیوند  مسیح  با  او،  نجاتبخش  دستاوردهای  و  عملکردها  جمیع 

همبستگی داریم.
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مجسم  خدای  قالب  در  عیسی  مسیح   ۱۰ فصل  یوحنا  انجیل  در 
سخن می گوید. بسیار مهم و حیاتی است که این واقعیت را درک 
نماییم و محکم به آن بچسبیم. در انجیل متی ۱: ۲۱- ۲۳ خداوند به 
دو نام خوانده می شود که نمی توان آنها را از هم جدا کرد: عیسی 
و عمانوییل. پسر مریم، عیسی نامیده خواهد شد، زیرا که قوم خود 
را از گناهانشان خواهد رهانید. آن نوزاد که از باکره به دنیا می آید، 
نامش عمانوییل خواهد بود، که معنایش این است: »خدا با ما.« او 
منجی است. او »خدا با ما« است. اگر او آخرین نیست، نمی تواند 
اولین باشد؛ زیرا خون و عدالت هیچ کس جز خون و عدالت آن 
که هم خدا و هم انسان است، نمی توانند برای آن مطالبات بسنده 
تا گمشده را بجوید و نجات  انسان است، آمد  او که پسر  باشند. 
بخشد )لوقا ۱۹: ۱۰؛ ۱۵: ۴- ۷(. وقتی متوجه می شویم که این شبان 
نیکو برای دیگران، و به نیابت از دیگران دست به کار شد، بی درنگ 
توجهمان به مقولۀ »جانشین شدن« جلب می شود: یک نفر جایگزین 

دیگران می شود. در اینجا نبوت اشعیا را از نظر می گذرانیم:

لکن  او غمهای  ما را بر خود گرفت،  و دردهای  ما را بر 
خویش  حمل  نمود؛ و ما او را از جانب  خدا زحمت  کشیده  
سبب   به   آنکه   حال   و  بردیم.  گمان   مبتال  و  مضروب   و 
تقصیرهای  ما مجروح ، و به  سبب  گناهان  ما کوفته  گردید؛ 
و تأدیب  سالمتی  ما بر وی  آمد، و از زخمهای  او ما شفا 
بودیم،  و هر  ما مثل  گوسفندان  گمراه  شده   یافتیم . جمیع  
یکی  از ما به  راه  خود برگشته  بود، و یهوه گناه  جمیع  ما را 
بر وی  نهاد . . . ثمرۀ مشّقت  جان  خویش  را خواهد دید و 
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سیر خواهد شد؛ و بندۀ عادل  من  به  معرفت  خود بسیاری  
بر  را  ایشان   گناهان   او  که   زیرا  گردانید،  عادل  خواهد  را 

خویشتن  حمل  خواهد نمود )اشعیا ۵۳: ۴- ۶، ۱۱(.

آن بازخرید: شبان جانش را فدا می کند
این عیسی که عمانوییل است، این شبان نیکو برای دیگران چکار 

کرد؟ این شبان نیکو جانش را فدا کرد:
»فیض  و سالمتی از جانب  خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح  با 
شما باد؛ که  خود را برای گناهان  ما داد، تا ما را از این  عالم  حاضر 
شریر به حسب  ارادۀ خدا و پدر ما خالصی بخشد« )غالطیان ۱: ۳-
 ۴(. او خود را فدا کرد، خونش ریخته شد، مجازات ما را بر دوش 
گرفت، بهای آزادی ما را پرداخت، و مصالحه و آشتی ارمغان آورد: 
»و شما را که  سابقًا از نیّت  دل  در اعمال  بد خویش  اجنبی و دشمن  
به وسیلۀ   بدن  بشری خود،  داده  است ، در  بالفعل  مصالحه   بودید، 
بی مالمت   و  بی عیب   و  مقدس   خود  در حضور  را  شما  تا  موت؛  
حاضر سازد« )کولسیان ۱: ۲۱- ۲۲(. در این بازخرید، همۀ شرط و 
شروط که الزمۀ آن بود اجرا شد، و همۀ اهداف و مقاصد آن به 
انجام رسید. در این بازخرید، مسیح کل مجازات گناه قومش را که 
سزاوار آن مجازات بودند، متحمل شد، و خدا را جالل داد به همۀ 
جاللی که حِق مسلم خدا بود. همۀ دشمنی میان خدای قدوس و 
انسان گناهکار از میان برداشته شد؛ و جمیع برکات از جانب خدای 

قدوس به سوی قوم محتاجش روانه شدند.
بیایید به ارزش و ثمربخش بودن این بازخرید نگاهی دقیق بیندازیم.
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ارزش آن بازخرید
وقتی صحبت از ارزش آن بازخرید به میان می آید، نباید آن را با 
یک فرمول یا محاسبۀ خاص ارزش گذاری نماییم؛ گویی می توانیم 
وسعت رنج و عذاب مسیح را متناسب با قصد و نیّت خدا در نجات 
آن  ارجمندِی  و  واالیی  به  کفاره  این  ارزش  کنیم.  ارزیابی  انسانها 
کسی که متحمل رنج و عذاب گشت، بستگی دارد. مرگ مسیح که 
هم خدا در جسم، و هم انسان بود، به خودِی خود ارزش بی حد و 
اندازه دارد. ارزش کار او را اصاًل نمی توان محاسبه کرد. اما این دقیقًا 
همان چیزی است که در اینجا مورد بحث می باشد. واالیی و عالی 
بودن آن شخص که به او اهانت شد، گناه آلود و وقیح بودن گناه 
ما را آشکار و عیان می سازد. گناه گناهکار بر ضد خدای بی نهایت 
قدوس است؛ و دقیقًا به همین دلیل، گناه ما بی نهایت توهین آمیز 
است. بنابراین، هر گناهکار محکومی به کفاره ای بی نهایت ارزشمند 

نیاز دارد.
وقتی به ثمربخش بودن این کفاره، و به طور خاص به ارزش آن 
فکر می کنیم، معموالً ابتدا به دامنه و گسترۀ آن می اندیشیم که این 
کفاره برای چند نفر ثمربخش است. اما شاید دغدغۀ اصلی مان نباید 
این باشد. ما باید به شدت و فشردگِی این کفاره توجه کنیم؛ به این 
معنی که این کفاره چه مقدار گناه را می پوشاند. ما نباید فقط دربارۀ 
برگزیدگان سوال کنیم، بلکه باید به این موضوع نیز توجه نماییم 
که این برگزیدگان تا چه میزان سقوط کرده اند. وقتی دربارۀ ارزش 
کفارۀ مسیح سخن می گوییم، پیش از آنکه دربارۀ وسعت آن بحث 

کنیم، باید به کیفیت آن توجه کنیم، و از آن به شگفت آییم.
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ثمربخش بودن آن بازخرید
باید  وقتی از ثمربخش بودن آن بازخرید صحبت به میان می آید، 
این را درک نماییم که بحث اما و اگر و احتمال مطرح نیست. این 
بازخرید، یک واقعیت و امر مسلم، و یک قطعیتی است که جامۀ 
عمل پوشیده است. ثمرۀ اصلی، و هدف قطعِی مرگ مسیح به انجام 
رسید. پولس به ما می گوید: »این  سخن  امین  است  و الیق  قبول  تام، 
)اول  بخشد«  نجات   را  گناهکاران   تا  آمد  دنیا  به   عیسی   مسیح   که  
قابل  گناهکاران  که  کند  کاری  تا  نیامد  مسیح   .)۱۵ :۱ تیموتائوس 
نجات یافتن باشند؛ او آنها را واقعًا نجات داد. مسیح صرفًا دری را 
برای نجات نگشود، بلکه قوم خود را از آن در عبور داد. او جان 

خود را فدا کرد تا گناهکاران حیات یابند.
بازخرید چیست؟  این  کاربرد  این سوال مطرح می شود که  اکنون 
مسیح جان داد تا گناهکاران را نجات بخشد، اما چه تعداد گناهکار، 

و کدام یک را؟

آن بازخریدشدگان: او جان خود را برای 
گوسفندان می دهد

خداوند به ما می گوید که در مقام شبان نیکو جان خود را »برای 
گوسفندان« می نهد. در این بازخرید، یک خاص نگری وجود دارد. 
حدود  یک  بازخرید،  این  رسیدِن  انجام  به  و  منظور  و  قصد  در 
مشخصی وجود دارد. دوباره به سوال دربارۀ قصد و منظور و نقشۀ 

خدا، و نتیجۀ آن بازمی گردیم.
باید  انسانها جان داد، پس همه  اگر مسیح برای همۀ گناهان همۀ 
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نجات یابند. اما بدیهی است که نه کتاب مقدس این را تعلیم می دهد، 
نه در دنیا نجات همگان را شاهد هستیم. اگر مسیح برای شماری از 
گناهان همۀ انسانها جان داد، باز همه محکومند؛ اما نه مکاشفۀ کالم 
خدا به ما اجازه می دهد به چنین نتیجه گیری برسیم، و نه تجربۀ ما.
گناهان  همۀ  برای  عیسی  مسیح  می ماند:  دیگر  امکان  یک  فقط 
کسانی  چه  انسانها  از  شمار  این  اما  داد.  جان  انسانها  از  شماری 

هستند؟ خداوند به ما می گوید که آنها گوسفندانش هستند.
این حقیقت که قصد و منظور نجات انسانها هدفمند و تعیین شده 
است را می توانیم در سراسر کتاب مقدس مشاهده نماییم. حتی اگر 
در همه جا به طور صریح و روشن به آن اشاره نشده باشد، اما آیاتی 
وجود دارند که این حقیقت را به طور مستقیم بیان می کنند. برای 
را  »زنان  خود  می گوید:  افسس  در  متأهل  مردان  به  پولس  نمونه، 
محبت  نمایید، چنان که  مسیح  هم  کلیسا را محبت  نمود، و خویشتن  
را برای آن  داد« )افسسیان ۵: ۲۵(. پولس در تار و پود این حکم و 
جان  انسانها  همۀ  برای  مسیح  که  می گوید  سربسته  طور  به  تعلیم 
نداد، بلکه »برای کلیسا« جان خود را فدا نمود، و به طور خاص 
برای کلیسا جان داد. کالم پطرس نیز گویای همین حقیقت است: 
آسیا  و  َقپدوقیه   و  پُنطس و غالطیه   در  پراکنده اند  که   »به  غریبانی  
تقدیس   به   پدر،  برگزیدگان  بر حسب  علم  سابق  خدای   بِطانیه ؛  و 
پطرس  )اول  مسیح »  عیسی   خون   پاشیدن   و  اطاعت   برای   روح ، 
۱: ۱- ۲(. این برگزیدگان کسانی هستند با ایمان خالص، که از تخم 
فسادناپذیر تولد یافته اند. ایشان کسانی هستند که درباره شان گفته 
شده که مسیح »خوْد گناهان  ما را در بدن  خویش  بر دار متحمل  
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شد، تا از گناه  مرده  شده ، به  عدالت  زیست  نماییم ؛ که  به  ضربهای  
او شفا یافته اید« )اول پطرس ۲: ۲۴(. باز هم می بینیم که در رنج و 
مشخصی  و  منظور جهت دار  و  هدف  خداوندمان  مرگ  و  عذاب 

وجود داشت: او گناهان ما را بر دوش گرفت.
در کالم  ما می شتابد.  یاری  به  منطق دلچسب کالم خدا  اینجا  در 
خدا متوجه می شویم و خاطرجمع می گردیم که گسترۀ کفارۀ مسیح 
بودن  ثمربخش  است.  هم راستا  کفاره  این  الهِی  هدِف  و  قصد  با 
اشاره  با گزینش پدر هماهنگ است: خداوند در  این کفاره کاماًل 
به من داد« )یوحنا ۱۰: ۲۹(.  به گوسفندانش می فرماید: »پدری که 
نجات در هماهنگی کامل با نقشۀ خدا به انجام می رسد. پسر در دعا 
به درگاه پدر، از این یقین سخن می گوید. یوحنا فصل ۱۷ در این 

رابطه می فرماید:

عیسی  چون  این  را گفت ، چشمان  خود را به  طرف  آسمان  
بلند کرده ، گفت : ای  پدر ساعت  رسیده  است . پسر خود 
را جالل  بده،  تا پسرت  نیز تو را جالل  دهد. همچنان  که  
او را بر هر بشری  قدرت  داده ای  تا هر چه  بدو داده ای  به  
آنها حیات  جاودانی  بخشد. و حیات  جاودانی  این  است  که  
تو را خدای  واحد حقیقی  و عیسی  مسیح  را که  فرستادی  
بشناسند. من  بر روی  زمین  تو را جالل  دادم،  و کاری  را که  
به  من  سپردی  تا بکنم ، به  کمال  رسانیدم . و االن  تو ای  پدر 
مرا نزد خود جالل  ده ، به  همان  جاللی  که  قبل  از آفرینش  
جهان  نزد تو داشتم . اسم  تو را به  آن  مردمانی  که  از جهان  
به  من  عطا کردی  ظاهر ساختم . از آن تو بودند، و ایشان  
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را به  من  دادی،  و کالم  تو را نگاه  داشتند. و االن  دانستند 
آنچه  به  من  داده ای  از نزد تو می باشد. زیرا کالمی  را که  به  
من  سپردی ، بدیشان  سپردم ، و ایشان  قبول  کردند و از روی  
آوردند  ایمان   و  آمدم،   بیرون   تو  نزد  از  که   دانستند  یقین  
و  می کنم ،  سوال   اینها  به جهت   من   فرستادی .  مرا  تو  که  
برای  جهان  سوال  نمی کنم ؛ بلکه  از برای  کسانی  که  به  من  
داده ای ، زیرا که  از آن تو می باشند. و آنچه  از آِن من  است،  
از آِن تو است؛  و آنچه  از آِن تو است،  از آِن من  است ، و 
در آنها جالل  یافته ام . بعد از این  در جهان  نیستم ، اما اینها 
در جهان  هستند و من  نزد تو می آیم . ای  پدر قدوس  اینها 
را که  به  من  داده ای ، به  اسم  خود نگاه  دار تا یکی  باشند 
چنان که  ما هستیم  . . . و نه  برای  اینها فقط  سوال  می کنم ، 
ایمان   به  من   ایشان   به  وسیلۀ کالم   نیز که   آنها  برای   بلکه  
خواهند آورد . . . ای  پدر می خواهم  آنانی  که  به  من  داده ای  
با من  باشند در جایی  که  من  می باشم،  تا جالل  مرا که  به  
من  داده ای  ببینند؛ زیرا که  مرا پیش  از بنای  جهان  محبت  
نمودی . ای  پدر عادل ، جهان  تو را نشناخت ، اما من  تو را 
شناختم ؛ و اینها شناخته اند که  تو مرا فرستادی . و اسم  تو 
را به  ایشان  شناسانیدم،  و خواهم  شناسانید تا آن  محبتی  که  
به  من  نموده ای  در ایشان  باشد، و من  نیز در ایشان  باشم  

)یوحنا ۱۷: ۱- ۱۱، ۲۰، ۲۴- ۲۶(.

اگر مسیح برای همه جان داد، پس به طور چشمگیری در رسالتش 
ناکام ماند. اگر مسیح برای تعداد مشخصی جان نداد، پس نه تنها 
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با کشمکش و تضاد میان اعضای تثلیث رو به رو هستیم )به یوحنا 
۶: ۳۵- ۴۰ توجه نمایید(، بلکه جالل پدر، و پاداش پسر را نیز منکر 

می شویم.
با مرگ خود نجات  داد، و  برای قوم خود جان  آنکه مسیح  حال 
ایشان را تضمین نمود. کلیسای مسیح از ازل برگزیده شد، در عصر 
حاضر گردآوری می گردد، و در آخر زمان به همراه خودش جالل 
خواهد یافت. نه به شمار برگزیدگان افزوده می گردد، نه از تعدادشان 
کاسته می شود: مسیح با نهادن جان خود برای گوسفندانش، تک تک 

آنها را نجات داده است.
چه بسا برخی لب به شکایت بگشایند که »شما این کفاره را محدود 
می کنید! در این محدود نمودن، فیض و جالل خدا کجا جای دارد؟« 
بسیار خوب، همۀ ما این کفاره را محدود می کنیم؛ چه در پهنایش 
)یعنی وسعت آن(، چه در عمقش )یعنی ثمربخش بودن آن.( کفارۀ 
مسیح یا عالمگیر است )برای همه(، یا ثمربخش )برای شماری.( 
کفارۀ مسیح نمی تواند به هر دو صورت باشد. در نجاتی که موجب 
به  نجات  نه جالل.  است  فیض  از  نه خبری  نمی شود،  رستگاری 
نجات  است!  قطعی  نجات  نیست.  محدود  ژرفا  یا  وسعت  لحاظ 
برای شماری اندک نیست؛ نجات از آِن شماری عظیم است! »زیرا 
که  پسر انسان  نیز نیامده  تا مخدوم  شود؛ بلکه  تا خدمت  کند، و تا 
جان  خود را فدای  بسیاری  کند« )مرقس ۱۰: ۴۵؛ متی ۲۰: ۲۸(؛ »زیرا 
که  این  است  خون  من  در عهد جدید، که  در راه  بسیاری  به جهت  
آمرزش  گناهان  ریخته  می شود« )متی ۲۶: ۲۸(؛ »مسیح  نیز چون  یک  

بار قربانی  شد تا گناهان  بسیاری  را رفع  نماید« )عبرانیان ۹: ۲۸(.
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چه تعداد؟ تعدادی بی شمار! نجات یافتگاِن مسیح جمعیتی هستند 
که از شمارش آنها بازمی مانیم. ایشان از هر گوشۀ جهانی که متعلق 
اینک   که   دیدم   این   از  بعد  »و  شده اند:  گردآوری  است،  مسیح  به 
گروهی  عظیم  که  هیچ کس  ایشان  را نتواند شمرد، از هر امت  و قبیله  
و قوم  و زبان  در پیش  تخت ، و در حضور بّره  به  جامه های  سفید 
آراسته  و شاخه های  نخل  به  دست  گرفته ، ایستاده اند« )مکاشفه ۹:۷(.
همۀ انسانها چه مرد و چه زن ذاتًا در خطایا و گناهانشان مرده اند. 
یافتن  نجات  برای  را  شماری  مقتدرانه اش  رحمت  در  خدا  اگر 
برنمی گزید، ایشان هنوز مرده بودند، و در گمگشتگِی مطلق باقی 
ایشان را در مسیح  برگزیده شده اند، خدا  اکنون که  اما  می ماندند. 
افراد قومش نجات و رستگاری  بازخرید می کند، و برای تک تک 
کامل به ارمغان می آورد. هیچ یک از برگزیدگان خدا محروم نمی مانند 

و نادیده گرفته نمی شوند، بلکه همۀ آنها به حساب می آیند.
در شگفتی بمانیم. باعث بسی حیرت و شگفتی است که محبت 
خدا تا به این میزان وسعت می یابد. چه کسی می توانست تصور کند 
که گناهکاران با مرگ پسر یگانۀ خدا رستگار شوند؟ »در حالتی  که  
با خدا صلح  داده  شدیم «  دشمن  بودیم ، به وساطت  مرگ  پسرش  
)رومیان ۵: ۱۰(. معنی ابراز محبت، و تعریف آن دقیقًا همین است: 
»و محبت  خدا به  ما ظاهر شده  است  به  اینکه  خدا پسر یگانۀ  خود را 
به  جهان  فرستاده  است  تا به  وی  زیست  نماییم . و محبت  در همین  
است ، نه  آنکه  ما خدا را محبت  نمودیم ، بلکه  اینکه  او ما را محبت  
نمود، و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان  ما شود« )اول یوحنا 

.)۱۰ -۹ :۴



نجات یافته

65

این  بهای  گیرد.  صورت  کمتر  بهایی  با  نمی توانست  بازخرید 
بازخرید، حتمی بود. محبت الهی، این بها را پرداخت نمود.

حمد و سپاس گوییم. عملی شدن این بازخرید، دلیلی برای حمد 
و سپاس است. خدا این مهم را به انجام رسانده است! این بازخرید 
هیچ کم و کاستی ندارد. خدا آن را به شکلی به نتیجه رسانده که 
به  نجات  گردد.  تمجید  رحمتش  و  شود،  نهاده  حرمت  عدالتش 
طریقی تضمین گشته است که هم فیض خدا را جلوه دهد، و هم 
جاللش را ایمن نگاه دارد. جمیع کماالت الهی در این کار عظیم 
هویدا می گردند. اگر خدا را بشناسید، در تاریکی و دلگیرِی جلجتا 

او را می نگرید که به شفاف ترین و تابناک ترین حالت می درخشد.
این  است.  شکرگزاری  برای  دلیلی  بازخرید،  این  گوییم.  شکر 
بازخرید برای گناهکاران تدارک دیده شد. ما رحمت یافتگان هستیم. 
اگر مسیحی هستید، از قصد و منظور نجاتبخش خدا، و زحمتی که 
متحمل شد، بهره مند می باشید. اکنون این نجات با همۀ پُرِی آن به 
شما تعلق گرفته است. این نجات در کاملیتش تمام و کمال به شما 
متعلق است: همۀ مراحلش، همۀ توصیفاتش، هر آنچه در گذشته، و 
حال و آینده صورت می گیرد، چه زمینی و چه آسمانی، چه گذرا و 
چه ابدی. هر آنچه شامل نجات است، از آِن شما است، و باید از آِن 
شما باشد، و نمی تواند از آِن شما نباشد. چه بسا برای بیان اعجاب 
این فیض نجاتبخش که برای مقدسان در مسیح عیسی محفوظ نگاه 

داشته شده است، روزها و سالها و قرنها کفایت نکند.
چرا  می سازد،  خاطرجمع  را  ما  بازخرید،  این  باشیم.  خاطرجمع 
ما  نجات  در  است.  گشته  تثبیت  و  رسیده  نتیجه  به  همه چیز  که 
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نه در  بازخریدمان،  نه در کیفیت  ندارد؛  هیچ کم و کاستی وجود 
وسعت کاربردش که طرح و تدبیر الهی است. مرگ مسیح قومش 
را تمام و کمال، بی چون و چرا، و قطعی و حتمی نجات می بخشد. 
الزم نیست چیزی جبران شود، چرا که کمبودی وجود ندارد. الزم 
هیچ چیز هم  یا  هیچ کس  افزوده شود؛  نجات  این  به  نیست کسی 
یا آن را  این نجات آسیب رساند، آن را ویران کند،  به  نمی تواند 

نقش بر آب سازد.
خدمت نماییم. این بازخرید، ما را به خدمت نمودن تشویق می کند: 
»آیا نمی دانید که  بدن  شما هیکل  روح القدس  است  که  در شما است  
که  از خدا یافته اید، و از آن  خود نیستید؟ زیرا که  به  قیمتی خریده  
شدید، پس  خدا را به  بدن  خود تمجید نمایید« )اول قرنتیان ۶: ۱۹-
 ۲۰(. ما دیگر به خودمان متعلق نیستیم، بلکه اکنون برای او زیست 
می نماییم که ما را محبت نمود، و جان خود را برای ما فدا کرد. 
الهی« را مکشوف می سازد  این قربانی، محبتی »بس شگفت، بس 
که »روح و جان و زندگی و همه چیزم را ز من طلب می کند.«۴ این 
قربانی، جای هیچ گونه عذر و بهانه ای برایمان باقی نمی گذارد. این 
قربانی، هر سهل انگاری و بی توجهی را از ما می زداید. این قربانی ما 

را برمی انگیزد تا چنین لب به سخن بگشاییم:
اندوختۀ  زندگی،  ساعت  درخشان ترین  می توانم  چطور  »خداوندا 
جان  وقتی  دارم؟  دریغ  تو  از  را  قدرتی  و  قوت  هر  زر،  و  سیم 
باید حتی یک چیز ارزشمند را از  عزیزت را فدایم نمودی، چرا 

تو دریغ دارم؟«۵
نکرده  و شیفتۀ خود  تسخیر  را  ما  در مسیح، دل  اگر محبت خدا 
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تا  کنیم  تأمل  با دعا آن قدر در آن محبت  با فروتنی و  باید  است، 
دلمان به شور و شوق آید.

شهادت دهیم. این بازخرید، مسوولیتی را بر دوش مقدسان می نهد. 
ما این امتیاز را داریم که خبر خوش نجات مسیح عیسی خداوندمان 
را اعالم نماییم، و از گناهکاران بخواهیم تا از گناهانشان توبه کنند 
و به او ایمان بیاورند. اگر موعظۀ انجیل بر چیز دیگری به جز کار 
تمام شده و قطعِی مسیح استوار باشد، حماقتی بیش نیست. چه این 
حقیقت را تشخیص بدهیم یا ندهیم، این یک واقعیت مسلم است. 
با توجه به این واقعیتی که می توانیم بر آن متکی باشیم، به پاسخ 
این سوال دست یافته ایم: »مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟« )اعمال 
رسوالن ۱۶: ۳۱(. اگر مسیح برای همه جان داد، موعظه نمودن معنا 
معنا  نجات  نمودن  اعالم  نبود،  ثمربخش  مسیح  مرگ  اگر  ندارد. 
ندارد. اگر مسیح برای تعداد مشخصی جان نداد، هیچ چشم اندازی 
تا  داد  جان  مسیح  اگر  اما  ندارد.  قرار  رویمان  پیش  موفقیت  از 
قومش را از گناهانشان برهاند، اگر آن شبان جانش را نهاد تا جان 
گوسفندانش را نجات دهد، پس با دلیل محکم به نزد گناهکاران 

می رویم، و وقتی به آنها می رسیم، حرفی برای گفتن داریم!
دلگرم باشیم. سرانجام اینکه، این بازخرید، هر دلشکسته را التیام 
می بخشد و دلگرم می کند. گناهکارانی مثل ما می توانند به حضور 
بهره مند  ثمربخش  و  کامل  نجاتی  از  تا  بیایند  بی عیب  منجی  آن 
گردند. اگر به نزد مسیح بروید، از شما روی نمی گرداند: »هر آنچه  
پدر به  من  عطا کند، به  جانب  من  آید؛ و هر که  به  جانب  من  آید، 
او را بیرون  نخواهم  نمود« )یوحنا ۶: ۳۷(. مسیح با قوی ترین واژگان 
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که   هر  که   است   این   من   فرستندۀ   »ارادۀ   می بخشد:  اطمینان  ما  به 
پسر را دید و بدو ایمان  آورد، حیات  جاودانی  داشته  باشد؛ و من  
در روز بازپسین  او را خواهم  برخیزانید« )یوحنا ۶: ۴۰؛ آیۀ ۴۷ را 
نیز مشاهده نمایید.( هر آنچه گناهکار نادم احتیاج دارد، در مسیح 
عیسی یافت می شود. هر که با ایمان به او روی آورد، از گناه و همۀ 
جرم و مجازات و قدرت آن رهایی خواهد یافت. چنین شخصی با 
خون بّرۀ خدا بازخرید می شود، و با نجات عظیمی که خدا فراهم 

نموده، رستگار می گردد.



و می دانیم  که  به جهت  آنانی  که  خدا را دوست  می دارند و به 
حسب  ارادۀ او خوانده  شده اند، همۀ  چیزها برای  خیریت  ایشان  
با هم  در کار می باشند. زیرا آنانی  را که  از قبل  شناخت ، ایشان  
را نیز پیش  معین  فرمود تا به  صورت  پسرش  متشکل  شوند، تا 
او نخست زاده  از برادران  بسیار باشد. و آنانی  را که  از قبل  معین  
فرمود، ایشان  را هم  خواند؛ و آنانی  را که  خواند، ایشان  را نیز 
عادل  گردانید؛ و آنانی  را که  عادل  گردانید، ایشان  را نیز جالل  

داد )رومیان ۸: ۲۸- ۳۰(.

تا اینجا سه نکته از تعالیم کتاب مقدس را دربارۀ فیض خدا بررسی 
نگاه  استوار  را  آنها  و  بمانیم،  قائم  این حقایق  بر  باید  ما  نمودیم. 
داریم تا بتوانیم به نسل آینده منتقل نماییم. در فصلهای قبل مشاهده 
به  هستیم،  سرکش  و  یاغی  است،  سقوط کرده  ما  ذات  که  کردیم 
که  هستیم  گمشده ای  گناهکاران  و  مرده ایم،  کاماًل  روحانی  لحاظ 
که مسیحیان،  متوجه شدیم  ندارد. سپس  ما وجود  به  امیدی  هیچ 
گناهکاران  ما  به  مطلقش،  حاکمیت  در  خدا  خداوند  برگزیده اند. 

چهار

خواندهشده
برکات نجات چگونه از آِن ما می گردند؟
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که الیق جهنم هستیم، به رایگان محبت می نماید؛ و هر که را اراده 
می کند، نجات می بخشد. سپس این نکته را بررسی نمودیم که ما به 
چه صورت بازخرید می شویم: خداوند مسیح عیسی جان خود را 

نهاد تا همۀ کسانی را که پدر به او بخشیده بود، نجات دهد.
که  آنانی  اگر  می آورد:  به وجود  دیگر  پرسشی  ما  برای  اینها  همۀ 
کاماًل گمشده اند و در فالکت و بدبختی مطلق به سر می برند، تعیین 
شده اند تا رحمت بیابند؛ و اگر این برکت حیات برای آنها تضمین 
گشته، و مسیح بهای آزادی شان را پرداخته است، اکنون چگونه همۀ 

این برکات می تواند از آِن ایشان باشد؟
پاسخ این است که ما باید خوانده شویم. این یکی دیگر از حقایق 

ایمان است که باید بر آن قائم بمانیم.

ضرورت این خواندگی
همۀ آنچه تا به حال بیان شد، ما را به نتیجه ای جز این نمی رسانند 
که این خواندگی یک ضرورت است. ما ذاتًا نه توانایی اش را داریم 
که امور مربوط به روح خدا را درک نماییم، نه توانایی اش را داریم 
که با آنها ارتباط برقرار کنیم. امور روحانی در نظر انسان نفسانی 
روحانی  امور  شناخت  به  قادر  نفسانی  انسان  می باشند.  حماقت 
بینش  و  از درک  باید  امور  این  به  بردن  پی  برای  که  نیست، چرا 
روحانی برخوردار باشد )اول قرنتیان ۲: ۱۴(. ما به لحاظ روحانی 
بردۀ  داریم؛  راستی و عدالت خصومت  با  بی جان هستیم؛  مرده و 
گناهیم؛ نسبت به حقایق الهی کور و کر هستیم؛ نه توانایی اش را 
را  اراده اش  داریم  را  توانایی اش  نه  ببریم،  پی  ارادۀ خدا  به  داریم 
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به جا آوریم. ما هم ذاتمان آلوده به گناه است، هم رفتار و کردارمان. 
و  واضح  باید  نموده ایم،  بررسی  به حال  تا  آنچه  همۀ  به  توجه  با 
بدیهی باشد که اگر خدا دست به کار نشود تا ما را نجات دهد، 
یابیم. اگر خدا ما را به نزد خود  خودمان هرگز نمی توانیم نجات 
نخواند، نمی توانیم به حضور او برویم؛ در نتیجه در همان موقعیتی 
که هستیم باقی می مانیم: گیج و سرگردان، کرخت و بی رمق، یاغی 
و سرکش. به َمثلهای لوقا فصل ۱۵ بیندیشید که چگونه ناامیدی و 
درماندگی را به تصویر کشیده اند: گوسفند گمشده، سکۀ گمشده، 
این  در  ذاتًا  که  است  انسانها  همۀ  دل  توصیف  این  گمشده.  پسر 
به  را  توجهش  خدا  رحمت  از  پر  وعدۀ  اما  دارند.  قرار  موقعیت 
این موقعیت معطوف می نماید. خداوند در حزقیال فصل ۳۶ دل و 
روحی تازه را وعده می دهد؛ دلی که هم راستا با کالم خدا باشد و 

همساز با کالم خدا عمل کند:

و دل  تازه  به  شما خواهم  داد، و روح  تازه  در اندرون  شما 
خواهم  نهاد؛ و دل  سنگی  را از جسد شما دور کرده ، دل  
اندرون   در  را  خود  روح   و  داد.  خواهم   شما  به   گوشتین  
شما خواهم  نهاد، و شما را به  فرایض  خود سالک  خواهم  
آورید  به جا  را  آنها  داشته ،  نگاه   مرا  احکام   تا  گردانید 

)حزقیال ۳۶: ۲۶- ۲۷(.

عیسی  است.  شده  عنوان  مهمی  آیات  چنین  نیز  یوحنا  انجیل  در 
در صحبت با نیقودیموس ابتدا به او می فرماید: »آمین  آمین  به  تو 
می گویم  اگر کسی  از سر نو مولود نشود، ملکوت  خدا را نمی تواند 
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دید« )یوحنا ۳: ۳(. سپس این اصل مهم را بیان می کند: »عجب  مدار 
که  به  تو گفتم  باید شما از سر نو مولود گردید« )یوحنا ۳: ۷(. مسیح 
انجام  به  را  وظیفه  و  تعهد  باید یک  که  نمی گوید  نیقودیموس  به 
برساند. موضوع بر سر یک تجربۀ ضروری است. نیقودیموس نیز 
از  باید  گردد،  آسمان  ملکوت  وارد  می خواست  اگر  ما  همۀ  مانند 
نو تولد می یافت. اگر خدا ما را به نزد خود نخواند، در ظلمت و 

تاریکی گمگشته هستیم، و در همان موقعیت باقی می مانیم.

ماهیت این خواندگی
باید میان دو نوع خواندگی که از جانب خدا می آید، تمایز بگذاریم.

فراخوان همگانی
این فراخوان، دعوت عمومی یا همگانِی انجیل نام دارد. عهدعتیق 
و عهدجدید این دعوت را به شکلهای مختلف توصیف نموده و به 

تصویر کشیده اند:

نقره   که   شما  همۀ  و  بیایید،  آبها  نزد  تشنگان   جمیع   ای  
شیر  و  شراب   و  بیایید  بخورید.  و  بخرید  بیایید  ندارید، 
نان   نقره  را برای  آنچه   را بی نقره  و بی قیمت  بخرید. چرا 
نیست،  و مشّقت  خویش  را برای  آنچه  سیر نمی کند صرف  
را  نیکو  چیزهای   و  بشنوید  من   از  داده ،  گوش   می کنید. 
خود  گوش   شود.  متلّذذ  فربهی   از  شما  جان   تا  بخورید 
گردد.  زنده   شما  جان   تا  و  بیایید،  من   نزد  داشته ،  فرا  را 
امین   با شما عهد جاودانی  یعنی  رحمتهای   بشنوید و من  
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داوود را خواهم  بست . اینک  من  او را برای  طوایف  شاهد 
گردانیدم . رییس  و حاکم  طوایف . هان  امتی  را که  نشناخته  
بودی  دعوت  خواهی  نمود، و امتی  که  تو را نشناخته  بودند، 
است   تو  که  خدای   یهوه   به  خاطر  دوید.  تو خواهند  نزد 
را  یهوه  است .  نموده   تمجید  را  تو  که   اسراییل   قدوس   و 
مادامی  که  یافت  می شود بطلبید؛ و مادامی  که  نزدیک  است،  
او را بخوانید. شریر راه  خود را و گناهکار افکار خویش  
بر وی   و  کند،  بازگشت   یهوه  به سوی   و  نماید،  ترک   را 
رحمت  خواهد نمود، و به سوی  خدای  ما که  مغفرت  عظیم  

خواهد کرد )اشعیا ۵۵: ۱- ۷(.

یهوه چنین  می گوید: »بر طریقها بایستید و مالحظه  نمایید، 
و دربارۀ طریقهای  قدیم  سوال  نمایید که  طریق  نیکو کدام  
است  تا در آن  سلوک  نموده ، برای  جان  خود راحت  بیابید، 
ایشان  جواب  دادند که  در آن  سلوک  نخواهیم  کرد  لیکن  

)ارمیا ۶: ۱۶(.

عیسی  در جواب  ایشان  گفت : »عمل  خدا این  است  که  به  
آن  کسی  که  او فرستاد، ایمان  بیاورید« )یوحنا ۶: ۲۹(.

»مادامی  که  نور با شما است،  به  نور ایمان  آورید تا پسران  
از  را  رفته  خود  بگفت ،  را  این   عیسی  چون   گردید.«  نور 

ایشان  مخفی  ساخت  )یوحنا ۱۲: ۳۶(.
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اینها فقط نمونه های مختصری از آیات مختلف کتاب مقدس می باشند 
که به شکل تذکر، تمنا، و حکم و فرمان از انسانها می خواهند به 
بپذیرند، وعده های  را  بسپارند، مسیِح خدا  ندای کالم خدا گوش 
بارها  بگریزند.  خدا  غضب  از  و  بگیرند،  جان  گوش  به  را  خدا 
از گناه توبه کنند، و به  بارها از گناهکاران خواسته می شود که  و 
خداوند مسیح ایمان بیاورند. این فراخوان انجیل برای همه است، 
از همه می خواهد به نزد مسیح آیند، و حیات جاودان یابند. در این 
راستا، وظیفۀ واعظان این است که خبر خوش را مژده دهند، گناه 
را بشناسانند و آن را برمال سازند؛ و محتوا و مفهوم انجیل خدا و 
مطالبات انجیل خدا را به زبان ساده توضیح دهند. واعظان به نیابت 
را  آنها  کنند،  آنها حکم  به  فرا خوانند،  را  گناهکاران  باید  از خدا 
متقاعد سازند، و به آنها التماس نمایند که با خدا آشتی کنند. اگرچه 
و  راه  با  نیز  انجیل  وفادار  از همگان دعوت شود، و خادمان  باید 
روش خدا این دعوت را به عمل می آورند، اما انسانها ذاتًا تمایلی 
به پذیرش این دعوت ندارند )متی ۲۲: ۳؛ ۲۳: ۳۷؛ یوحنا ۵: ۴۰(. در 

نتیجه، الزم است اقدام بیشتری صورت گیرد.

خواندگی ثمربخش
اکنون »خواندگی ثمربخش انجیل« مطرح می شود. این خواندگی از 
انجیل جدا نیست. خواندگی ثمربخش در دعوت  دعوت عمومِی 
پرسش و  فراتر می رود. مجموعه  آن  از  ولی  است،  نهفته  عمومی 
پاسخ معروف به »مجموعۀ کوتاه تر« در پرسش شمارۀ سی و دو، 
این خواندگی ثمربخش را با دقت و ظرافت، بر مبنای کتاب مقدس 

به شفافی و زیبایی تعریف می نماید:
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خواندگی ثمربخش نتیجۀ قدرت و فیض خدای پدر است. 
او به قوت کالم و روح خود، برگزیدگانش را به نزد عیسی 
مسیح دعوت می نماید و ایشان را جذب او می کند. خدای 
پدر، برگزیدگانش را به گناه و سیه روزی شان ملزم نموده، 
ذهنشان را به شناخت مسیح روشن می سازد، و اراده شان 
را جانی دوباره می بخشد. به این ترتیب، آنها را متقاعد و 
قادر می سازد تا به عیسی مسیح که در انجیلها به همگان 
معرفی شده، ایمان بیاورند. برگزیدگان برای ایمان آوردن 

به مسیح بهایی نمی پردازند.۶

بنابراین، این خواندگی فراتر از یک دعوت سخاوتمندانه و بی ریا 
است. این خواندگی، یک احضاریۀ مقتدرانه است. این خواندگِی 
پرقدرت در واقع یک امری را به انجام می رساند. این خواندگی، 
بازده و نتیجه ای را که برای آن منظور شده است، قطعی می سازد. 
دعوت  میان  تفاوت  مانند  دعوت،  و  خواندگی  این  میان  تفاوت 
شدن به جشن تولد، و احضاریۀ دادگاه است. دعوت جشن تولد را 
می توان با یک عذر ساده به راحتی نپذیرفت، و این نپذیرفتن، پیامد 
خاصی در پی نخواهد داشت. اما احضاریۀ دادگاه با اقتداری همراه 
است که نمی توان از آن سر باز زد. به همین دلیل پولس می گوید 
اگرچه یکی می کارد و دیگری آبیاری می نماید، اما این خدا است 
که نمّو می بخشد )اول قرنتیان ۳: ۶- ۷(. خدا بنا بر اهداف و مقاصد 

رحیمانه اش در مسیح، انسانها را می خواند:

و می دانیم  که  به جهت  آنانی  که  خدا را دوست  می دارند 



قائم در فیض

76

برای   چیزها  همۀ   شده اند،  خوانده   او  ارادۀ  حسب   به  و 
خیریت  ایشان  با هم  در کار می باشند. زیرا آنانی  را که  از 
قبل  شناخت ، ایشان  را نیز پیش  معین  فرمود تا به  صورت  
برادران  بسیار  از  او نخست زاده   تا  پسرش  متشکل  شوند، 
هم   را  ایشان   فرمود،  معین   قبل   از  که   را  آنانی   و  باشد. 
خواند؛ و آنانی  را که  خواند، ایشان  را نیز عادل  گردانید؛ و 
آنانی  را که  عادل  گردانید، ایشان  را نیز جالل  داد )رومیان 

.)۳۰ -۲۸ :۸

همۀ برگزیدگان و بازخریدشدگان به نوبۀ خود خوانده می شوند. اما 
چرا این خواندگی، ثمربخش است؟

قدرت این خواندگی
دلیل قدرت این خواندگی در بانی و کارگزار آن نهفته است. کالم 
خدا موعظه یا خوانده می شود، و دربارۀ آن بحث و گفتگو می گردد. 
اما این خدای پدر است که به قوت خدای روح القدس، انسانها را 
با هدف  روح القدس  می گردد،  اعالم  وقتی خبر خوش  می خواند. 
می کند؛  برقرار  ارتباط  گناهکار  بی جاِن  روح  با  شخصًا  مشخص، 
در نتیجه، آن گناهکار که قباًل نه می توانست امور روحانی را درک 
نماید نه تشخیص دهد، اکنون آن امور را به دقت می بیند، به درستی 

احساس می کند، و مطابق با آنها واکنش نشان می دهد.
این عملکرد الهی است؛ این عملکردی مقتدرانه است: »او محض  
نوبر  ما چون   تا  نمود  تولید  کلمۀ  حق  وسیلۀ   به  را  ما  ارادۀ خود 
مخلوقات  او باشیم » )یعقوب ۱: ۱۸(. موفقیت این روند به هیچ عنوان 
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به آن کسی که خوانده می شود، و به آنچه که هست، یا آن چیزی که 
در او هست، بستگی ندارد. آن کسی که به شکل ثمربخش خوانده 
می شود، انسانی مرده است که اکنون زنده می گردد. آن انسان کاری 
انجام نمی دهد، بلکه در او کاری انجام می شود. کالم خدا در او نفوذ 
می کند، اما در قدرت و در روح القدس و در یقین کامل نفوذ می کند 
)اول تسالونیکیان ۱: ۵(. کالم خدا هدف خدا را به انجام می رساند.

تأثیر این خواندگی
به سخنان خداوندمان گوش بسپارید:

هر آنچه  پدر به  من  عطا کند، به  جانب  من  آید؛ و هر که  به  
جانب  من  آید، او را بیرون  نخواهم  نمود . . . کسی  نمی تواند 
نزد من  آید، مگر آنکه  پدری  که  مرا فرستاد او را جذب  
کند، و من  در روز بازپسین  او را خواهم  برخیزانید. در انبیا 
مکتوب  است  که  »همه  از خدا تعلیم  خواهند یافت .« پس  
هر که  از پدر شنید و تعلیم  یافت  نزد من  می آید . . . ولیکن 
بعضی  از شما هستند که  ایمان  نمی آورند. زیرا که  عیسی  
از ابتدا می دانست  کیانند که  ایمان  نمی آورند و کیست  که  
او را تسلیم  خواهد کرد. پس  گفت : »از این  سبب  به  شما 
گفتم  که  کسی  نزد من  نمی تواند آمد مگر آنکه  پدر من ، آن  

را بدو عطا کند« )یوحنا ۶: ۳۷، ۴۴- ۴۵، ۶۴- ۶۵(.

این تأثیِر کار روح القدس است. گاهی دربارۀ فیضی صحبت می کنیم 
که نمی توان در مقابل آن مقاومت نمود. در صحبت از این فیض، 
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با وجود مقاومتی  به ذهنمان می آید که  چه بسا گناهکار سرکشی 
که از خود نشان می دهد، بر خالف میل و اراده اش به نزد مسیح 
آورده می شود. اما در این سخنان خداوند عیسی چه می بینیم؟ در 
اینجا حرفی از زور و اجبار خشونت بار نیست. منظور این نیست 
که انسان خالف خواست و اراده اش عمل می کند، گویی با جیغ و 
داد زدن و پا بر زمین کوبیدن نجات می یابیم. قرار نیست قوۀ توانایی 
انسان نادیده گرفته شود، به طوری که به عروسک خیمه شب بازی یا 
روبات تبدیل شود. واقعیت این است که دل سرکش انسان، تحت 
تأثیر عملکرد رحیمانۀ روح القدس مهار می شود، و آن شخص را 
راغب و حاضر می گرداند تا با کمال میل به نزد مسیح آید. انسان 
می آید  نور  به  تاریکی  از  ثمربخش  و  قدرتمند  خواندگی  این  با 
ملکوت   به   رهانیده ،  قدرت  ظلمت   از  را  ما  »و   )۹ :۲ پطرس  )اول 
با  این شخص  منتقل  ساخت « )کولسیان ۱: ۱۳(.  پسر محبت  خود 
می شود،  منتقل  حیات  به  مرگ  از  مسیح  روح  پرقدرت  عملکرد 
بار، خودش و منجی اش را به وضوح و روشنی  و برای نخستین 
می نگرد. این گناهکار با توبه و ایمان، بار خود را بر دوش آن که او 
را رستگار نموده می گذارد؛ و در مقام گناهکاری که عادل شمرده 

شده، با خدا صلح می نماید )رومیان ۸: ۳۰(.
اما در اینجا پرسش دیگری مطرح می شود: این خواندگی در زندگی 

گناهکار به چه می ماند و چه حال و هوایی دارد؟

تجربۀ این خواندگی
در این مقطع خطری واقعی وجود دارد. در بسیاری از زندگینامه ها 
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و شرح حال های بسیار معروفی که به قلم نام آوران نوشته شده است، 
گاهی با شهادتهایی رو به رو می شویم که فروتن شدن آن گناهکار، و 
ایمان آوردنش به منجی را با جزییات بسیار توصیف نموده اند. خطر 
این شرح حال ها  مطالعۀ  با  احساساتی  اینجا است که یک شخص 
شاید همان روند را به زندگی خودش نسبت دهد، و انتظار داشته 
باشد او نیز دقیقًا همان مسیر را طی نماید، و همان مراحل را تجربه 
کند. چیزی که باید آن را با دیدگاه توصیف و شرِح یک تجربه از 
نظر گذراند، بی دلیل به یک نمونه و سرمشق تبدیل می شود. صدمۀ 
تبدیل  مطلق  معیار  یک  به  این شرح حال ها  که  است  وقتی  جدی 
گردند، و تجربۀ درست و واقعی روحانی را با آن محک زنند. چنین 
دیدگاهی باعث می شود که حق جویان واقعی دلخور و دلگیر شوند، 
و فکر کنند اگر به هر شکل و میزان، تجربۀ خاصی نداشته باشند، 
نمی توانند به حضور خدا بیایند. به همین نسبت، ایمانداران راستین 
نیز می توانند اطمینان خود را از دست بدهند، چرا که هنوز به دنبال 
چیزی هستند که نه خداوند وعده اش را داده، نه از آنها می خواهد 

چنین چیزی را تجربه کنند.

همسانی
بنابراین، در تجربه های ما باید یک همسانی وجود داشته باشد. همۀ 
مقدسان باید یک روال مشخصی را تجربه کنند. ملزم شدن به گناه 
و عدالت و داوری معموالً جزیی از این تجربه است )یوحنا ۱۶: ۸(. 
وقتی کالم خدا خوانده می شود، توضیح داده می شود، و کاربردش 
تشریح می گردد، گناهکار متوجه خواهد شد که تشخیص الهی در 
خصوص دل سقوط کرده اش چقدر صحیح است. این گناهکار، عالی 
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و بی نظیر بودن تدارک الهی برای روح و جان گناه آلودش را درک 
خواهد نمود. شاید یک گناهکار عذر و بهانه بیاورد که نخواهد یا 
نتواند به نزد بّرۀ خدا بیاید. اما این عذر و بهانه ها یا کم کم از بین 
دلی راغب که  با  گناهکار  این  ناگه رنگ می بازند.  به  یا  می روند، 
اکنون به واسطۀ روح القدس تازه و سرزنده شده است، به خداوند 
عیسی مسیح ایمان خواهد آورد، به گناه پشت نموده، به خداوند 
روی می آورد؛ و بدین ترتیب از مرگ و جهنم نجات می یابد. چنین 
با هشیاری و هیجان روزافزون، برکت رستگاری  شخصی معموالً 

خدا، و شادی نجات را می چشد.

گوناگونی
اما باید متوجه باشیم که در تجربه های ما تنوع و گوناگونی نیز وجود 
دارد. این تنوع و گوناگونی نه تنها معقول است، بلکه کاماًل سنجیده 
و بجا می باشد. حتی ممکن است این تجربه ها با شور و حال همراه 
باشند. یک سری ارکان مشخص همواره جزیی ثابت از این تجربیات 
هستند، و یک سلسله مراتب مشخص نیز همواره وجود دارند )برای 
نمونه، توبه و ایمان همواره در نتیجۀ عملکرد روح القدس حاصل 
می شوند، و این روح القدس است که دل را تازه می سازد.( با این 
حال، زمان بندی این تجربیات برای همه یکسان نیست. برای برخی 
ملزم شوند،  گناهشان  به  تا  بکشد  یا حتی سالها طول  ماهها  شاید 
حال آنکه برخی شاید فقط در یک دقیقه یا حتی چند لحظه ملزم 
شوند. برخی این بار سنگین را احساس می کنند که به خاطر تقصیر 
برخی شاید  که  در حالی  قدمی جهنم هستند؛  گناهانشان در چند 
صادقانه تحت تأثیر قرار گرفته و تجربه ای تکان دهنده داشته باشند، 
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اما تجربه شان به شدت و میزان تجربۀ دیگران نبوده است. عده ای 
به تدریج نیازشان به یک منجی را احساس می کنند و دلشان را به 
ندای حقیقت خدا می گشایند؛ مانند لیدیه )اعمال رسوالن ۱۶: ۱۴(. 
برخی به ناگهان از خواب غفلت بیدار شده، به وضعیت خود پی 
می برند، و با دلهره و هراسی بجا نزد مسیح می آیند؛ مانند زندانبانان 
فیلیپی )اعمال رسوالن ۱۶: ۲۹- ۳۱(. برخی شاید جوان و نازک دل 
ملزم  روح القدس  جانب  از  ظرافت  و  مالیمت  با  آن قدر  و  باشند، 
راه  به حیات  از مرگ  نشوند  متوجه  به روشنی  بسا  که چه  شوند 
با شدت  خدا  روح  و  باشند،  و سختدل  پیر  شاید  برخی  یافته اند. 
و قاطعیت در آنها عمل کند. عده ای همان بار اول که پیغام انجیل 
پنج هزار موعظه گوش  به  تا  ایمان می آورند؛ برخی  را می شنوند، 
نسپارند، نجات نمی یابند. اما همۀ نجات یافتگان خواندگِی خدا را در 
انجیل شنیده اند؛ و به قوت روح القدس به نزد مسیح آمده تا حیات 

یابند، توبه کنند، و ایمان آورند.

به خاطر این خواندگی
یقین. برای همۀ ایمانداران در مسیح، این خواندگی قبل از هر چیز 
باید یقین به وجود آورد؛ یقین از این واقعیت که تک تک برگزیدگان 
خدا به ملکوتش وارد خواهند شد. روح القدس هرگز از نجات دادن 
آن گناهکارانی که شخصًا ایشان را به نزد عیسی می خواند، کوتاهی 
نمی کند. آن نجات و رستگاری که از طریق خون کفاره کنندۀ منجی 
ما خداوند عیسی به انجام رسیده، قطعًا در رابطه با جمیع آنانی که 

آن بازخرید به خاطرشان صورت گرفت، به ثمر خواهد رسید.
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که  شود  دعا  باید  گردد.  دعا  موجب  باید  خواندگی  این  دعا. 
روح القدس در دل کسانی که پیغام انجیل را می شنوند، عمل کند. 
این واقعیت که خدا گناهکاران را نجات می دهد، نباید برای یک 
لحظه نیز ما را از این بازدارد که با ایمان راسخ، و از صمیم قلب 
برای نجات دیگران به حضور خداوند دعا کنیم. ما باید دعا کنیم 
که روح القدس گناهکاران را به گناه و سیه روزی شان ملزم نماید، 
را جانی  آنها  ارادۀ  دهد،  مسیح روشنگری  به شناخت  را  ذهنشان 
دوباره بخشد؛ و به این ترتیب، ایشان را متقاعد نماید و قادر سازد 
به مسیح عیسی که در انجیل به جمیع انسانها به رایگان پیشکش 
شده، ایمان بیاورند. آیا آن قدر به قدرت و فیض خدا ایمان داریم 
که با جدیت و تب و تاب بیشتر، پیوسته این تقاضا را به حضور 

خدا ببریم؟
بشارت. این خواندگی باید موجب بشارت شود. ما باید انجیل را 
بشناسانیم. در کالم خدا مردمان پس از شنیدن کالم حقیقت؛ یعنی 
)افسسیان  می دهند  قرار  عیسی  بر  را  خود  اعتماد  نجات،  بشارت 
)رومیان  خدا«  کالم  از  شنیدن  و  است،  شنیدن  از  »ایمان   .)۱۳ :۱

۱۰: ۱۷(. به همین دلیل پولس سوال می کند:

پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده اند؟ و 
نشنیده اند؟ و  را  او  به کسی که خبر  ایمان آورند  چگونه 
چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز اینکه 
فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است که »چه زیبا است 
پایهای آنانی که به سالمتی بشارت می دهند و به چیزهای 

نیکو مژده می دهند« )رومیان ۱۰: ۱۴- ۱۵(.
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باید  برسانیم.  به گوش جهانیان  را  انجیل  همگانِی  دعوت  باید  ما 
بی امان، و بدون لحظه ای تردید وعظ نماییم، و بدون هیچ استثنایی 
لبریز سازیم. کلیسا خوانده شده تا  دنیای سقوط کرده را از انجیل 
مسیح مصلوب را موعظه نماید. افتخار ما این است که فضایل او را 
که ما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است، اعالم نماییم 
)اول پطرس ۲: ۹(. روح القدس از عوامل مختلفی استفاده می کند. اما 
اصلی ترین عامل، بشارت روشن و شفاف، و خالص و ناب انجیل 

مسیح است.
اطمینانی محکم است، چرا که ثمرۀ  اینها سبب ساز  اطمینان. همۀ 
زحمت ما شاهدان مسیح، به هیچ عنوان به ارادۀ اهریمنِی شیطان 
سقوط کردۀ  و  بیراهه رفته  ارادۀ  به  ما  زحمت  ثمرۀ  نیست.  وابسته 
انسانهایی که به آنها بشارت می دهیم نیز بستگی ندارد. ثمرۀ زحمت 
ما به ارادۀ رحیمانۀ خدای نجاتبخش متکی است که جماعتی را در 
حاکمیت خویش محبت نموده، آنها را بازخرید کرده است؛ و اکنون 
در بُعد زمان و مکان، در هر گوشه از جهان آنها را یک به یک به 

صورت فردی یا گروهی به نزد خود می خواند.
گردد.  ستایش  و  حمد  موجب  باید  قطعًا  خواندگی  این  ستایش. 
هرچه بیشتر این حقیقت را مطالعه می کنیم، مطمئنم که بیشتر متقاعد 
می شویم که نجات از آِن خداوند است. منشأ و سرچشمۀ این نجات 
در محبت مقتدرانه، و فیض رایگان او ریشه دارد. این نجات چه 
در جزییات، چه در کلیّات هدیه ای است به کسانی که اصاًل الیقش 

نیستند. این هدیه برای جالل خدا است که عطاکنندۀ آن می باشد.
اینها از ما یک ارزیابی دقیق می طلبد. به ایمانداران  ارزیابی. همۀ 
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گفته شده که دعوت و برگزیدگی خود را تثبیت نمایند )دوم پطرس 
۱: ۱۰(. در این ارزیابی باید حواسمان باشد که سواالت را به درستی 
مطرح کنیم. نقطۀ شروع، و زیربنا این سوال است: »آیا پیغام انجیل 
را شنیدید، تشخیص خدا را برای موقعیت گناه آلود خود پذیرفتید، 
و به نزد مسیح عیسی آمدید چرا که او راه چاره ای بود که خدا برای 
وضعیت شما فراهم نمود؟ در نتیجه، از گناهتان توبه کردید و به 
مسیح توکل نمودید؟« اگر این مسیر را طی کرده اید، به این دلیل 
است که خداوند خدا شما را خوانده، و به خودش جذب نموده 
است.  این رحمت و شفّقت، همین خواندگی  توضیح  تنها  است. 

ایمان فقط در خاک دلی می روید که از نو متولد شده باشد.
عمل. در نهایت امیدوارم در صورت لزوم، این حقایق شماری از 
خوانندگان را به عمل وادارد. این حقایق را مطالعه کرده اید، اما آیا 
آنها را درک نموده اید؟ شاید به واعظان یا دوستانی گوش سپرده اید 
که خبر خوش این نجات را با شما در میان گذاشته اند، اما آیا تا به 
حال واقعًا به این بشارت گوش جان سپرده اید؟ آیا پس از آشنایی 
با حقایق انجیل، پا را از آن آشنایی فراتر گذاشته اید؟ آیا سنگینِی 
بار این حقیقت را احساس کرده اید؟ اگر این احساس را داشته اید، 
آیا اکنون از گناه بازمی گردید تا به مسیح روی آورید، به او اعتماد 

کنید، و حیات یابید؟



به حسب  که  مسیح  عیسی  ما  خداوند  پدر  و  خدا  باد  متبارک 
مسیح  عیسی  برخاستن  وساطت  به  را  ما  خود  عظیم  رحمت 
میراث  به جهت  زنده،  امید  برای  نمود  تولید  نو  از  مردگان  از 
در  است  داشته شده  نگاه  ناپژمرده که  و  بی آالیش  و  بی فساد 
ایمان  آسمان برای شما؛ که به قوت خدا محروس هستید به 
برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود )اول 

پطرس ۱: ۳- ۵(.

نه مسیح نه هیچ یک از پیروان وفادارش هرگز زندگی مسیحی را 
انتها  به  تا  مسیحی  زندگی  نکردند.  تشبیه  پارک  در  زدن  قدم  به 
خواهد  این طور  همیشه  و  بوده،  این طور  همیشه  است؛  نبرد  یک 
مختلف  مناطق  در  را  شاگردان  دلهای  برنابا  و  پولس  وقتی  بود. 
بمانند:  ثابت  ایمان  در  که  می دادند  پند  آنها  به  می کردند،  تقویت 
)اعمال  گردیم«  خدا  ملکوت  داخل  می باید  بسیار  مصیبتهای  »با 
رسوالن ۱۴: ۲۲(. این تجربۀ مقدساِن راستین است. در بطن ایمان 
با  نیز  آن  از  بیرون  و  است؛  برپا  و کشمکش  کلنجار  مسیحی مان، 

پنج

پایدارماندن
چگونه تا به آخر در مسیح بمانیم؟
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تندباد و طوفان دست و پنجه نرم می کنیم. گاهی با خود می گوییم: 
»آیا پابرجا می مانم؟ آیا سرانجام به ملکوت آسمانی داخل می شوم؟« 
ما در مطالعۀ مختصرمان در این کتاب، شماری از نکات اصلی و 
به کالم خدا  مراجعه  با  نمودیم.  بررسی  را  ایمان مسیحی  اساسی 
و  نجات یافته،  برگزیده،  سقوط کرده،  مسیحیان  که  کردیم  مشاهده 
خوانده شده هستند. با این حال، ما که یک بار در آدم سقوط کرده 
و گمشده ایم، آیا ممکن است دوباره سقوط کنیم و گمگشته شویم؟ 
ما که اغلب می لغزیم، ممکن است آن چنان بلغزیم که کاماًل سقوط 
کنیم و در نهایت محکوم شویم؟ واعظی قدیمی به نام ویلیام اُنِیل 
این سوال را به این شکل مطرح می کند: »آیا ممکن است مسیحیان 
راستین که واقعًا تولد دوباره دارند، در نهایت از عیسی جدا گردند؟ 
از چشم خدا که پدرشان است بیفتند، و در ابدیت از لبخند و از 
این  پاسخ  است.  این سوالی بس عظیم  خانه اش محروم شوند؟«۷ 

سوال از اهمیت ابدی، و بار معنایی سنگینی برخوردار است.
کتاب مقدس این سوال را پاسخ می دهد: مسیحیان ذاتًا سقوط کرده اند، 
اما با فیض خدا برگزیده، نجات یافته، و خوانده شده هستند. در نتیجۀ 
این جلوۀ فیض است که ایشان پایدار و ثابت قدم نیز می مانند. در 
مطالعۀ این جنبه از فیض خدا به گناهکاران باید به دو تغییر جهِت 
ظریف، اما واضح توجه نماییم: یک تغییر جهت از زمان گذشته به 
حال، با نگاهی به آینده است؛ و دیگری تغییر جهت از یک حس 
و ندای منفعل به یک باور و اندیشۀ پویا. این دو روی سکۀ پایدار 
ماندِن حتمی و قطعی مسیحیان است. این دو روی سکه را می توان 

در سراسر کالم خدا مشاهده نمود.
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محفوظ ماندن مقدسان
در مطالعۀ فیض خدا تأکید ما بر این بوده که نجات از آِن خداوند 
نیز به همین  این مهم در خصوص محفوظ ماندن مقدسان  است. 
اندازه صادق است. خدایی که قومش را برمی گزیند، خدایی که ما 
را بازخرید می کند و ما را می خواند، ما را تا به آخر نیز محفوظ نگاه 
خواهد داشت. این حقیقت در تار و پود اعتقاد به آموزۀ »ثابت قدم 
از  مملو  کتاب مقدس  است.  تنیده شده  آخر«  به  تا  مقدسان  ماندن 
شهادتهایی است که به فیض نگاهدارندۀ خدا گواهی می دهند. ما 

در اینجا فقط به چند مورد از این شهادات می پردازیم.

اهداف و مقاصد خدا را پذیرا باشید
خدا  دعوت  و  نعمتها  »در  بیندیشیم.  خدا  مقاصد  و  اهداف  به 
برگشت  نعمتها و دعوت خدا  )رومیان ۱۱: ۲۹(.  نیست«  بازگشتن 
نمی خورند و باطل نمی شوند؛ آنها به نتیجه می رسند. با کند و کاو 
در عهدعتیق متوجه می شوید قصد خداوند این بوده که مردمان را 
بخواند، و سپس آنها را حفظ نماید. وقتی از قوم اسراییل به قومی 
متشکل از یهودیان و غیر یهودیان می رسیم که خدا با ایشان عهد و 
پیمان تازه بست، اطمینان از این محفوظ نگاه داشتن کمرنگ تر به 
نظر می رسد. اما این کمرنگ به نظر آمدن نباید باعث شود حقیقت 
ممکن  گاهی  بشماریم.  مردود  را  آن  یا  ببینیم،  ضعیف  را  نامبرده 
است کاربرد یک اصل تغییر کند، اما آن اصل به قوت خود باقی 
بماند. برای نمونه، سموییل وعده می دهد: »یهوه به خاطر نام عظیم 
خود قوم خود را ترک نخواهد نمود، چون که یهوه را پسند آمد 
که شما را برای خود قومی سازد« )اول سموییل ۱۲: ۲۲(. خدا از 
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طریق اشعیا به قومش یادآوری می نماید که اگرچه ایشان تجربه های 
گوناگونی را از سر می گذرانند، اما در اهداف و مقاصد پایدار خدا 

تغییری به وجود نخواهد آمد:

اما به رحمتهای  زیرا تو را به اندک لحظه ای ترک کردم، 
عظیم تو را جمع خواهم نمود. و یهوه ولِّی تو می گوید: 
»به جوشش غضبی، خود را از تو برای لحظه ای پوشانیدم، 
اما به احسان جاودانی بر تو رحمت خواهم فرمود« )اشعیا 

.)۸ -۷ :۵۴

ارمیا نیز از این اطمینان می گوید: »یهوه از جای دور به من ظاهر شد 
و گفت: »با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به 
رحمت جذب نمودم« )ارمیا ۳۱: ۳(. این نبی بر اساس همین حقایق، 

در ادامۀ کالمش با قاطعیت از عهد و پیمان تازه سخن می گوید:

یهوه می گوید: »اینک ایامی می آید که با خاندان اسراییل و 
خاندان یهودا عهد تازه ای خواهم بست. نه مثل آن عهدی 
که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری 
نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم؛ زیرا که ایشان عهد مرا 
بودم.«  ایشان  شوهر  من  می گوید  یهوه  آنکه  با  شکستند، 
اما یهوه می گوید: »این است عهدی که بعد از این ایام با 
باطن  در  را  اسراییل خواهم بست. شریعت خود  خاندان 
ایشان خواهم نهاد، و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت، 
و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند 
بود. و بار دیگر کسی به همسایه اش و شخصی به برادرش 
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تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت یهوه را بشناس.« زیرا 
یهوه می گوید: جمیع ایشان از ُخرد و بزرگ مرا خواهند 
شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید، و گناه 

ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد )ارمیا ۳۱: ۳۱- ۳۴(.

طنین انداز  نیز  عهدجدید  سراسر  در  اطمینان  و  یقین  نوای  همین 
است. این یقین و اطمینان در کالم خداوند عیسی مشهود می باشد 
آن هنگام که می فرماید: »و ارادۀ پدری که مرا فرستاد این است که 
از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن 
را برخیزانم« )یوحنا ۶: ۳۹(. در کالم پولس به کلیسای تسالونیکی 
نیز این اطمینان موج می زند: »اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، 
می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما 
به راستی« )دوم  ایمان  به تقدیس روح و  برای نجات،  برگزید  را 
با  برگزید.  نجات  برای  را  ایشان  ابتدا  از  تسالونیکیان ۲: ۱۳(. خدا 
این  این رساله متوجه می شویم که  مرور درونمایۀ آیات دیگر در 
بلکه واقعیتی بود که  نبود،  برگزیدن صرفًا یک رویداد در گذشته 
کلیسای تسالونیکی را در زمان حاضر قوت قلب می بخشید، و قطعًا 
تا آیندۀ ایشان هم امتداد داشت. پطرس نیز در نامه اش به مقدسان، 
ایشان را چنین اطمینان می بخشد: »تولد تازه یافتید نه از تخم فانی، 
باقی  ابداالباد  تا  و  زنده  که  به کالم خدا  یعنی  فانی؛  غیر  از  بلکه 

است« )اول پطرس ۱: ۲۳(.
به منطق مستحکم و قدوس رومیان ۸: ۳۰  این راستا می توانیم  در 
مراجعه کنیم: »و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند؛ 
و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید؛ و آنانی را که عادل 
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گردانید، ایشان را نیز جالل داد.« این زنجیرۀ طالیِی قصد الهی، هر 
فرزند برگزیدۀ خدا را در ایمنی و امنیت به جالل رهنمون می سازد.

در وعده های خدا آرام گیرید
اکنون باید »وعده های خدا« را از نظر بگذرانیم. در این مورد نیز با 
از َطبق َطبق وفوری که  این وعده ها رو به رو می باشیم. پس  غنای 

پیش رویمان است، تعدادی را دست چین می کنیم.
ابتدا به سبک کالم خداوند عیسی در یوحنا ۵: ۲۴ توجه کنید. خداوند 
کالمش را با ساختاری آغاز می نماید که نشان از تضمین و اطمینان 
دارد. در این آیه فقط با یک اعتقاد راسخ رو به رو نیستیم، بلکه یک 
یقین مطلق را نیز شاهد هستیم: »آمین آمین به شما می گویم هر که 
کالم مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد 
و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است« 
)یوحنا ۵: ۲۳(. در آیه ای دیگر نیز همین قول را مشاهده می کنیم: 
»آمین آمین به شما می گویم هر که به من ایمان آرد، حیات جاودانی 

دارد« )یوحنا ۶: ۴۷(.
می آورند،  ایمان  او  به  که  کسانی  دربارۀ  کالمش  ادامۀ  در  خداوند 
می فرماید: »این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد 
نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این 
نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند؛ و نانی که من عطا می کنم جسم 
من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم« )یوحنا ۶: ۵۰-

 ۵۱(. او در ادامۀ کالمش این اعالمیۀ جدی و قاطع را بیان می دارد: 
»چنان که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنین 

کسی که مرا بخورد او نیز به من زنده می شود« )یوحنا ۶: ۵۷(.
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فیلیپی صحبت  با کلیسای  نیز تقریبًا به همین سبک  پولس رسول 
می کند، و قاطع و محکم به آنها می گوید: »به این اعتماد دارم که 
او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح 
سایر  در  که  لحنی  با  او   .)۶ :۱ )فیلیپیان  رسانید«  خواهد  کمال  به 
رساالتش نیز مشهود است، برای کلیسای کولسی روشن می سازد 
که هر یک از آنها باید چنین باشند: »در آنچه باال است تفکر کنید، 
نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مردید، و زندگی شما با مسیح در 
خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود، آن گاه 
شما هم با وی در جالل ظاهر خواهید شد« )کولسیان ۳: ۲- ۴(. در 
نهی کننده  جمالت  از  محکم  رشته ای  با  نیز   ۵ :۱۳ عبرانیان  رسالۀ 
رو به رو می شویم: »سیرت شما از محبت نقره خالی باشد، و به آنچه 
دارید قناعت کنید؛ زیرا که او گفته است: »تو را هرگز رها نکنم، و 

تو را ترک نخواهم نمود«.
با مطالعۀ این آیات، آیا می توانیم باز هم شک داشته باشیم که خدا 
قوم بازخریدشده اش را نجات داده است، و نجات می دهد، و نجات 

خواهد داد؟

مشّیتهای خدا را بپذیرید
اکنون »مشیّتهای الهی« را از نظر می گذرانیم. حاکمیت الهی بر کل 
این رو،  از  می رود.  پیش  قوم خدا  نهایی  رستگاری  با هدف  گیتی 
یوسف می توانست به برادرانش اطمینان بخشد، و پنجره ای به روی 
بنگرند؛  را  خداوند  حکیمانۀ  و  مسلم  تدبیرهای  تا  بگشاید  ایشان 
نیکو  قصد  آن  از  خدا  ورزیدند،  شرارت  وقتی  حتی  که  بدانند  و 
کلیسای روم  به  نامه اش  در  پولس رسول  )پیدایش ۵۰: ۲۰(.  نمود 
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نیز همین اطمینان و قطعیت را در بُعدی وسیع تر بیان می کند: »و 
می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب 
ارادۀ او خوانده شده اند، همۀ چیزها برای خیریت ایشان با هم در 
کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش 
معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از 
برادران بسیار باشد« )رومیان ۸: ۲۸- ۲۹(. وقتی خدا انسانها را به این 
قصد می خواند تا به تصویر پسرش عیسی مسیح تبدیل شوند، این 
تبدیل شدن صرفًا یک شباهت روزافزون نیست؛ بلکه ایمانداران در 
روند تبدیل شدن پیش می روند تا در انتها کاماًل به تصویر مسیح 
درآیند. بنابراین، خدا همه چیز را با هم به کار می برد تا آن هدف 

نیکو و قدوس و مسلم، به انجام رسد.
خدا جمیع اهداف و مقاصدش را به نتیجه خواهد رساند. او آنچه را 
برای قوم بازخریدشده اش در نظر دارد، به انجام می رساند، حتی اگر 
در ظاهر به نظر رسد که مشیّتهایش با وعده هایش همسو نیستند. 
همان طور که یوسف به دست برادرانش به چاه افکنده شد و به بردگی 
فروخته شد، اما سرانجام بر برادرانش برتری یافت؛ به همین یقین و 
قطعیت نیز بدترین تجربۀ هر یک از فرزندان خدا می تواند وسیله ای 
در دستان پدر آسمانی شان باشد تا ایشان را به تصویر مسیح تبدیل 
نماید، و آنها را بی چون و چرا به جاللی که پیش رویشان قرار دارد، 
رهنمون سازد. البته نباید فراموش کنیم که شماری از این تجربیات 
قطعًا می توانند تنبیه و تأدیب پدرانه به حساب آیند. نویسندۀ عبرانیان 
رفتار پرمهر خدای پدر با فرزندخواندگانش را با رفتار پدری دلسوز 
موافق  زمانی،  اندک  ایشان  که  »زیرا  می کند:  مقایسه  و خداشناس 
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صوابدید خود ما را تأدیب کردند، لکن او به جهت فایده، تا شریک 
قدوسیت او گردیم. لکن هر تأدیب در حال، نه از خوشیها بلکه از 
دردها می نماید، اما در آخر، میوۀ عدالت سالمتی را برای آنانی که 
از آن ریاضت یافته اند بار می آورد« )عبرانیان ۱۲: ۱۰- ۱۱؛ به اشعیا 
۵۴: ۷- ۸ نیز مراجعه نمایید.( گاهی تجربیاتی که به شدت دردناک 
و ناگوارند، کارآمدترین و مفیدترین ابزارهایی هستند که خدا برای 
تقدیس شدن ما )قدوسیت روزافزونمان( تدبیر می نماید. او بدین 
گونه عمل می کند تا یاد بگیریم بگوییم: »مرا نیکو است که مصیبت 

را دیدم، تا فرایض تو را بیاموزم« )مزمور ۱۱۹: ۷۱(.

در تدارکات خدا شادی نمایید
زیرمجموعۀ  خدا  تدارکات  شاید  بیندیشید.  خدا«  »تدارکات  به 
الهی  مشیّتهای  از  را  آنها  است  الزم  اما  شوند.  تلقی  او  مشیّتهای 
مجزا بدانیم. هر یک از فرزندان خدا برای ثابت قدم و پایدار ماندن 
تا به انتها به این تدارکات هدفمند و داوطلبانۀ خدا نیازمندند. خدا 
تدارک،  اصلی ترین  اما  است.  دیده  تدارک  ما  نیازهای  همۀ  برای 
هدیۀ پسر خدا است که حیات جاودانی را برای ما تضمین نموده 
است: »زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود 
را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاودانی 
یابد« )یوحنا ۳: ۱۶(. نه تنها مرگ کفاره کنندۀ او بلکه حیاتش که در 
ما ساکن می گردد نیز ضمانت رستگار شدن ما است: »زیرا اگر در 
حالتی که دشمن بودیم، به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده 
شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن، به وساطت حیات او 

نجات خواهیم یافت« )رومیان ۵: ۱۰(.
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از این رو، پولس می تواند با رگباری از پرسشهایی که مطرح می کند، 
همۀ ترسهای ما را بزداید، و هر شک و تردیدمان را برطرف سازد:

پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ما است کیست 
را  او  بلکه  نداشت،  دریغ  را  پسر خود  که  او  ما؟  به ضد 
در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به 
بر برگزیدگان خدا مدعی  ما نخواهد بخشید؟ کیست که 
ایشان  بر  که  است؟ کیست  عادل کننده  که  آیا خدا  شود؟ 
فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست؟ آن که به 
دست راست خدا هم هست، و ما را نیز شفاعت می کند 

)رومیان ۸: ۳۱- ۳۴(.

چه بسا دلپذیرترین اطمینان و خاطرجمعی این باشد که مسیح با ما 
است. او پیش از صعود به آسمان در صحبت با شاگردانش به آنها 

حکم داد، و ایشان را تسلی بخشید:

تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. 
پس رفته، همۀ امتها را شاگرد سازید، و ایشان را به اسم 
تعلیم  را  ایشان  و  دهید؛  تعمید  روح القدس  و  اِبن  و  اَب 
دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند؛ 
و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم؛ 

آمین )متی ۲۸: ۱۸- ۲۰(.

انجام  به  گوناگون  طریقهای  به  را  دایمش  حضور  وعدۀ  مسیح 
تک تک  دل  در  روح القدس  آنها حضور  اصلی تریِن  که  می رساند، 
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مقدسان در کلیسا است. با این حال، نباید دعای شفاعت مسیح به 
نیابت از خودمان را نیز فراموش کنیم )عبرانیان ۷: ۲۵(. او در مقام 
شبان نیکوی گوسفندان، نیازهای کلیسا را برطرف می نماید: به فکر 
گّله اش است، و به همۀ کشمکشها و دشواریهایی که ایمانداران در 
زندگِی  آنچه  همۀ  به  و  رو به رویند،  آنها  با  سقوط کرده  دنیای  این 

مطابق با ملکوت خدا از ایمانداران انتظار دارد، توجه می کند:

و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی مبشران 
و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسان، برای کار 
خدمت، برای بنای جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و 
معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازۀ قامت پری 
مسیح برسیم. تا بعد از این اطفال متمّوج و رانده شده از باد 
هر تعلیم نباشیم، از دغل بازی مردمان در حیله اندیشی برای 
مکرهای گمراهی؛ بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در 
هر چیز ترقّی نماییم در او که َسر است؛ یعنی مسیح. که از 
او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی، و بر 
حسب عمل به اندازۀ هر عضوی بدن را نمّو می دهد برای 

بنای خویشتن در محبت )افسسیان ۴: ۱۱- ۱۶(.

به موازات این خدمات روحانی، و زحمات گوناگونی که معلمان 
ابزارهای فیض و  در اعالم حقیقت متحمل می شوند، مسیح سایر 
راههای برکت یافتن را نیز فراهم نموده است: آیین تعمید در آب، 
و مراسم عشای ربّانی، دعا و سرودهای روحانی، به همراه مشارکت 
مقدسان در جمع کلیسای مسیح. خداوند همۀ اینها را برای خیر و 
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صالح قومش تدارک دیده، تا ایشان را در حیات روحانی که به آنها 
از مقدسان  اگرچه هر یک  نموده، رشد دهد و قوت بخشد.  عطا 
شخصًا در یک کارزار به پیکار مشغولند، و هر یک شخصًا سفری را 
می پیمایند، اما این مسافران و رهسپاران، در میان قوم خدا و همراه 

ایشان، سفرشان را به شکل دسته جمعی نیز ادامه می دهند.
هیچ گاه نباید دورنمای گروهی بودِن این سفر را از نظر دور کنیم. 
ما هم شخصًا، و هم گروهی مقاومت می کنیم، می جنگیم، و پیش 
می رویم. ما همه با هم اعضای یک بدن می باشیم. همسفران ما، و 
آنچه در بین راه برای ما فراهم است، همگی جزیی از تدارکات خدا 
برای ما هستند. هر آنچه برای قائم و استوار ماندن جمیع قوم مسیح 

الزم است، در مسیح و از جانب مسیح فراهم می شود.

از فرامین خدا اطاعت کنید
ما باید به »فرامین خدا« توجه نماییم. خیلی آسان است که فرامین 
بیندازیم.  قلم  از  را  آن  و  بگیریم  نادیده  بحثمان  دنبالۀ  در  را  خدا 
اما چنین کاری حماقتی عظیم، و تصمیمی کشنده و مرگبار است. 
عالمتهایی که در جاده وجود دارند، مسیر صحیح را نشان داده، و به 
مسافران هشدار می دهند که برای حفظ جانشان به لبۀ پرتگاه نزدیک 
نشوند. به همین شکل، خدا نیز به ما شیوۀ زندگی را می آموزد تا از 

مسیر حیات خارج نشویم.
میان  در  ما  با  را  حقیقتش  تا  می نماید  مقرر  معلمان  ما  برای  خدا 
بگذارند، و به ما بیاموزند چگونه در امنیت و ایمنی زندگی کنیم: »و 
گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می گوید: راه این 
است؛ در آن سلوک بنما هنگامی که به طرف راست یا چپ می گردی« 
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)اشعیا ۳۰: ۲۱(. این معلمان به حکمت تعلیم و هشدار می دهند تا 
هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازند )کولسیان ۱: ۲۸(. 
خداوند به ما حکم می کند که خواندگی و برگزیدگِی خود را تثبیت 
نماییم )اول پطرس ۱: ۱۰(. او خودش ما را مجهز می نماید تا این 
مهم را به جا آوریم. نکتۀ قابل توجه این است که همۀ این اطمینانها 
و تعهداِت نامبرده در پرتوی اطاعت نمودن ما جلوه می یابند )برای 
نمونه، به این آیات مراجعه نمایید: افسسیان ۶: ۱۰- ۱۳؛ کولسیان ۳: ۵، 
۱۲؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳- ۱۵؛ عبرانیان ۱۰: ۱۲، ۲۳- ۲۶(. وعده ها و 

تدارکات خدا را هرگز نباید از فرامینش جدا نمود.

به خدا اعتماد کنید
اطمینان و تسلِی ما در هدف مشخص، و عملکرد نجاتبخش خدای 
قادر مطلق ریشه دارند. نمی توانیم از این حقیقت بگریزیم که خدا 
شخصًا در کار است. ولی نمی توانیم این را هم نادیده بگیریم که هر 
سه شخص تثلیث به شکل موثر و کارآمد در این مهم نقش دارند. 
انجام می رسد.  به  تثلیث مقدس  این نجات در محدوده و قدرت 
این ارادۀ خدا است که باید همۀ کسانی را که به پسر می دهد، تا 
روز آخر محفوظ نگاه دارد )یوحنا ۶: ۳۹(. حیات جاودانِی مقدسان 
حیات کسانی است که در دستان پسر و دستان پدر که یکی می باشند، 
محفوظ هستند )یوحنا ۱۰: ۲۸- ۳۰(. خدا ما را فراموش نمی کند. در 
است  شده  حک  خدا  دستان  کف  در  ما  نامهای  مجسم،  پسر  آن 
)اشعیا ۴۹: ۱۵- ۱۶(. خداوند عیسی برای قوم خود دعا می کند که 
در رویارویی با آزمایشات و وسوسه ها ایمانشان را از دست ندهند. 
عبرانیان  ۲۲: ۳۱- ۳۲؛  )لوقا  می کند  دعا  برای تک تک خاّصانش  او 
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۷: ۲۵(. به قوت روح القدس که تضمین میراث ما تا روز رستگارِی 
شده اند.  ُمهر  رستگاری  روز  تا  فرزندان خدا  است،  نجات یافتگان 
خدای متعال ما را محکم نگاه داشته است. ما به قدرت خدا، و به 
واسطۀ ایمان محفوظ هستیم برای نجاتی که در زمان آخر به ظهور 

می رسد )اول پطرس ۱: ۵(.

ثابت قدم ماندن مقدسان
حقیقت  به  را  ما   ۵ :۱ پطرس  اول  رسالۀ  در  رسول  پطرس  کالم 
ما  که  نماییم، چرا  توجه  آن  به  باید  که  مشابهی رهنمون می سازد 
به قدرت خدا، و به واسطۀ ایمان محفوظ هستیم. چون قوم خدا 
از اطمینان و امنیت برخوردارند، پس مقدسان راستین هرگز نباید 
دچار رکود یا سهل انگاری شوند. باز هم به سخنان دلنشین اما نافذ 
ویلیام اُنِیل گوش بسپارید: »این آموزه ]امنیت مقدسان[ هرگز به این 
منظور نبوده تا به انسانهایی تسکین دهد که با ایمان به پسر خدا 
زندگی نمی کنند، و هیچ شور و شوقی ندارند تا در هر کار، خدا 
را خشنود سازند. به عبارتی، آنها مطیعان پاک و قدوس نیستند که 

تسلیم آن فکری باشند که در مسیح عیسی است«.۸
شاید این عبارت به گوشتان آشنا باشد: »یک بار برای همیشه نجات 
اما عده ای در  نیست.  اشتباه  به خودِی خود  این عبارت  می یابی.« 
دور خیز  آیندۀ  به  دور  از گذشتۀ  باره  یک  به  عبارت،  این  تفسیر 
برمی دارند، بدون اینکه زمان حال را در نظر داشته باشند. در نتیجه، 
بسیاری تصور می کنند چون صرفًا یک بار دعای توبۀ گناهکار را 
بر زبان آوردند، یا دعوت واعظ را پذیرفتند و در محراب کلیسا به 
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منظور توبه کردن زانو زدند، یا وقتی در پاسخ به ایمان آوردن به 
مسیح دستان خود را به نشانۀ تصدیق باال بردند، یا تصمیم گرفتند 
داده اند،  انجام  دست  این  از  کارهایی  یا  بیاورند،  ایمان  عیسی  به 
پس دیگر نجات یافته اند. اما بسیاری هستند که همۀ این کارها را 
شاید حتی بیش از یک بار هم انجام داده اند، ولی در زندگی شان 
رشد  به  که  فیض  عامالن  و  ابزارها  جای  است،  خالی  خدا  جای 
قدوسیت  و  پاکی  برای  و  است،  خالی  کند  کمک  روحانی شان 
روزافزون دغدغه ای ندارند. ظاهراً این دسته افراد با این فکر فریب 
خورده اند که تصور می کنند چون در گذشتۀ دور، تجربیات روحانی 
داشته اند، پس جایگاهشان در بهشت تثبیت شده است. حال آنکه 
با  رابطه شان  آن تجربیات در  نشان می دهند که  به وضوح  شواهد 

خدا تأثیری نداشته اند.
اما کتاب مقدس این نکته را روشن می سازد که همۀ ایمانداران واقعی 
نجاتشان  هم  آینده  در  و  دارند،  نجات  هم اکنون  یافته اند،  نجات 
پابرجا خواهد ماند. نجات تجربه ای است که در هر سه زمان کاربرد 
است.  زمان حاضر  در  نجاتبخش  ایمان  ماندن« گواه  »پایدار  دارد! 
این پایدار ماندن، خود را در پایبند بودن به اطاعت و قدوسیت و 
خداترسِی ناب و در حال رشد نشان می دهد. این محفوظ ماندِن 
قطعی از آِن کسانی نیست که با یک اطمینان کاذب سرخوشند، و 
در این توهم به سر می بردند که توانسته اند برگۀ رایگان خالصی 
ماندن  »ثابت قدم  ماندن،  این محفوظ  آورند.  به دست  را  از جهنم 
مقدسان« است؛ یعنی اطمینان و خاطرجمعِی آنهایی که پیگیر پاکی 
و قدوسیت می باشند، همان پاکی و قدوسیتی که بدون آن هیچ کس 
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خداوند را نخواهد دید )عبرانیان ۱۲: ۱۴(. پیوند میان زندگی قدوس، 
و امید آسمان را نباید هیچ گاه نادیده گرفت.

ایمانداران واقعی که از سالمت روحانی برخوردارند، کسانی هستند 
خدا  وعده های  در  می کنند،  استقبال  خدا  مقاصد  و  اهداف  از  که 
آرامی می یابند، مشیّت و ارادۀ خدا را می پذیرند، در تدارکات خدا 
وجد و شادی می نمایند، از فرامین خدا اطاعت می کنند، و به خدا 
او  به  و  نموده  اعتماد  مکشوف شده  عیسی  مسیح  در شخص  که 

می چسبند:

و شما را که سابق از نیّت دل در اعمال بد خویش اجنبی 
و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است در بدن بشری 
خود، به وسیلۀ موت تا شما را در حضور خود مقدس و 
بی عیب و بی مالمت حاضر سازد. به شرطی که در ایمان 
بنیاد نهاده و قائم بمانید، و جنبش نخورید از امید انجیل که 
در آن تعلیم یافته اید، و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان 
موعظه شده است، و من پولس خادم آن شده ام )کولسیان 

.)۲۳ -۲۱ :۱

این زندگِی خداپسندانۀ واقعی است، چون آن کسی که نفسانی و 
تاب  کسی   آن  فقط  نمی آورد.  تاب  سفر  این  در  است،  سهل انگار 
می آورد که حتی در رویارویی با تنفر و انزجاز دنیا، و با وجود سرد 
شدن روزافزون دلهای بسیاری که مدعی اند پیرو مسیح می باشند، 
فعال و پویا، و با دقت و احتیاط بسیار تا به انتها پایدار می ماند، و 

نجات می یابد )متی ۱۰: ۲۲؛ ۲۴: ۱۳(.
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ما برگزیده نشدیم که با جریان دنیا به این سو و آن سو منحرف 
شویم، و در عین حال این تضمین را داشته باشیم که سرانجام به 
لنگرگاه می رسیم. ما برگزیده شدیم تا مقدس باشیم )افسسیان ۱: ۴(، 
تا در مسیر آسمان، با باد و طوفان و جزر و مّد دست و پنجه نرم 

کنیم.۹
را  آنچه  بلیغ تر  دقت  »به  اینکه  مگر  بود،  نخواهد  میّسر  امر  این 
از آن ربوده شویم« )عبرانیان ۲: ۱(.  مبادا که  شنیدیم گوش دهیم، 
باید هشیار و بیدار باشیم تا مبادا ثبات قدمِ خود را از دست بدهیم. 
باید عزم خود را َجزم کنیم تا در فیض و شناخت مسیح عیسی رشد 
نماییم )اول پطرس ۲: ۱۷- ۱۸(. حتی وقتی قوم خدا با صریح ترین و 
هولناک ترین هشدارهای کتاب مقدس رو به رو می شوند نیز آنها را به 
دل می سپارند، و به این ترتیب از شرارت و پلیدی می گریزند. مرد 
عادل در راه خود ثابت قدم می ماند، و بر پاکی و خداترسی اصرار 
می ورزد )ایوب ۱۷: ۹(. مرد عادل با توکل بر خداوند خدایش استوار 
است، در نتیجه می تواند پایدار و ثابت قدم بماند )مزمور ۱۲۵: ۱- ۲(.

ماندن  استوار  برای  که خدا  برکاتی  به  بی توجهی  و  نادیده گرفتن 
مقدسان تدارک دیده، می تواند نبوت هراس انگیز جنبش خوردن و 
منحرف شدن را تحقق بخشد، و حتی ضرر و زیان ایشان را موجب 
شود. این بی توجهی، خطر هالکت نهایی این افراد را به دنبال دارد 
که با سهل انگارِی خود آن را به اثبات می رسانند. این مردمان اگرچه 
به ظاهر مسیحی هستند، اما مسیح هرگز ایشان را نشناخت. ایشان 
چه بسا به خیلی چیزها بالیده اند، اما بدکاران نه در حال حاضر، و 

نه در ابدیت جایی در قلمروی مسیح ندارند )متی ۷: ۲۳؛ ۱۳: ۴۱(.
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این واقعیتها را باید به کار گرفت، نه اینکه از آنها سوءاستفاده کرد. 
از حیات  فرزند خدا  که  می دهد  نشان  آنها  بردن حکیمانۀ  کار  به 
آنها  از  جاهالنه  سوءاستفادۀ  آنکه  حال  است.  برخوردار  روحانی 
نشانۀ خالء روحانی در دل یک ریاکار است. قوم خدا که به واسطۀ 
مسیح نجات یافته، و روح القدس در ایشان ساکن گشته است، تا به 
انتها پایدار می مانند. آنها ثابت می کنند که برتر از پیروزمندانند، به 

واسطۀ او که ما را محبت نمود )رومیان ۸: ۳۷(.
تا  برانگیزاند  را  ما  باید  حقایق  این  چقدر  که  وه  شکرگزاری. 
پیش  که  خدایی  باشیم!  شکرگزار  الهی  امانت  و  فیض  خاطر  به 
ما  نیکو را در  این عمل  این مهم را تدبیر نمود، و  بنای عالم  از 
او خود فرموده  به کمال می رساند.  نیز آن را  آغاز کرد، خودش 
که ما را هرگز رها نمی کند، و ما را ترک نخواهد نمود. اگر خدا 
با ما است، چه کسی می تواند بر ضد ما باشد؟ همۀ این حقایق 
به شکرانه شان  تا  بیندازند  تاب  به تب و  را  ما  باید دل  دلچسب 

وجد و شادی نماییم.
شاید  باشند؟  ما  دلگرمی  باعث  باید  چقدر  حقایق  این  دلگرمی. 
برخی از خوانندگان این کتاب از ترس اینکه مبادا نتوانند به مسیح 
وفادار بمانند، هرگز به نزد مسیح نیامده اند. این فکر مانند آن است 
که کسی در حال غرق شدن باشد، اما به خاطر اینکه قادر به شنا 
مطلب  کل  آنکه  حال  نکند.  اعتماد  غریق نجات  به  نیست،  کردن 
همین است! ما درمی یابیم که در خودمان هیچ چیز نداریم، در ما نه 
قوتی هست، نه حکمتی که بتوانیم به وسیلۀ آنها خودمان را نجات 
دهیم، یا نجاتمان را حفظ نماییم. ما با این دیدگاه به درگاه مسیح 
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می آییم تا ما را نجات بخشد و حفظ نماید، و نیازهای تک تک قوم 
خود را تأمین نماید. او ما را نجات می دهد، و با همۀ ابزاری که 
برای پایدار ماندنمان مورد نیاز است، و با بخشش فیض الزم، ما را 

تا به انتها نگاه می دارد.
به نزد مسیح  آیا  اکنون بحث تشخیص به میان می آید:  تشخیص. 
از  بسیاری  آمده اید؟  پی اش  از  و  شنیده،  را  آیا صدایش  آمده اید؟ 
مردم با جسارت و بی باکی از جانب خودشان، یا از جانب دیگران 
ادعاهای فراوانی دارند. اما پرسش اصلی این است: آیا شما که به این 
خواندگی پرفیض، و فرامین خداوند عیسی در انجیل پاسخ داده اید، 
در پاکی و راستی زندگی می کنید، یا اینکه به خدا و کالمش بی اعتنا 
هستید؟ هر مرد و زن، پسر و دختر، یا هر شخص دیگر با وجود 
بی اعتنا  به خدا و حقیقتش  اگر  همۀ گفتار و کردار و عملکردش 
مسیحی وار  دیگر  شخص  هر  یا  شما  اگر  نیست.  مسیحی  باشد، 
به  خودتان،  به  هستید،  مسیحی  که  کنید  تظاهر  و  نکنید،  زندگی 

دیگران، و به کلیسای مسیح ظلم می کنید.

زیرا هیچ درخت نیکو میوۀ بد بار نمی آورد، و نه درخت 
بد، میوۀ نیکو آورد. زیرا که هر درخت از میوه اش شناخته 
را  انگور  بوته،  از  و  نمی یابند  را  انجیر  خار  از  می شود. 
نیکو  از خزینۀ خوب دل خود چیز  نیکو  آدم  نمی چینند. 
برمی آورد، و شخص شریر از خزینۀ بد دل خویش چیز بد 
بیرون می آورد. زیرا که از زیادتی دل، زبان سخن می گوید 

)لوقا ۶: ۴۳- ۴۵(.



قائم در فیض

104

می شود.  مطرح  داشتن«  »جهت  مقولۀ  اینجا  در  داشتن.  جهت 
پناه می آورند.  به عیسی مسیح  به منظور رستگار شدن  گناهکاران 
هر  بیاید.  مسیح  نزد  به  باید  ببرد،  پی  خود  گمگشتگِی  به  که  هر 
بیاید. هر که  به نزد مسیح  باید  بترسد،  از گمگشته بودِن خود  که 
شک و تردید دارد و در کشمکش است، باید به مسیح بچسبد. هر 
که فکر می کند ایستاده است، باید به مسیح تکیه کند مبادا سقوط 
نماید. جدا از مسیح، از آرامش ابدی و اطمینان راسخ خبری نیست. 
یک زندگی مسیحِی مقدس و سالم و سعادتمند، زندگِی نزدیک به 
صلیب است. این زندگی در پای صلیب به این حقایق می اندیشد: 
عمیق ترین نگاه به گناه، واالترین نظر به خدا، و وسیع ترین دید به 

فیض الهی در پسر خدا.
اندرز. در اینجا زمینۀ اندرز فراهم است: اعتماد کن و اطاعت نما! 
هم  با  تناقضی  هیچ گونه  دستورات  این  بده!  ادامه  و  بمان  استوار 

ندارند. از یک سو متی ۷: ۲۱- ۲۳ هشدار می دهد:

ملکوت  داخل  گوید،  خداوند«  »خداوند،  مرا  که  هر  نه 
آسمان گردد، بلکه آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است 
بسا در آن روز مرا خواهند گفت: »خداوندا،  به جا آورد. 
خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم، و به اسم تو دیوها را 
اخراج نکردیم، و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟« 
را  شما  »هرگز  که  گفت  خواهم  صریح  ایشان  به  آن گاه 

نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید!«.

اما آیات بعد؛ یعنی متی ۷: ۲۴- ۲۵ از یقین و اطمینان سخن می گویند:
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پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آرد، او 
را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانۀ خود را بر سنگ بنا 
کرد. و باران باریده، سیالبها روان گردید؛ و بادها وزیده، 
بدان خانه زورآور شد، و خراب نگردید زیرا که بر سنگ 

بنا شده بود.

یکدیگر  و  دارند  جریان  هم  در  نیستند،  جدا  هم  از  حقایق  این 
کنیم: صخره،  بنا  بر صخره  را  باید خانه مان  ما  را تکمیل می کنند. 
مسیح  به  باید  می کنیم.  بنا  آن  بر  را  خانه  ما  و  است،  ما  زیربنای 
بنگریم و تا انتها برای او زیست نماییم؛ باید نجاتمان را با ترس و 
لرز به عمل آوریم، زیرا خدا است که با عمل خود، هم اراده، و هم 
انجام آنچه خشنودش می سازد را در ما به وجود می آورد  قدرت 
)فیلیپیان ۲: ۱۲- ۱۳(. هر فرزند راستین خدا در نتیجۀ حیات تازه که 
از این حکم  با تکیه به روح مسیح،  در دل و جانش دمیده شده، 

پطرس اطاعت می نماید. هر فرزند راستین خدا باید چنین کند:

خود  ایمان  در  نموده،  سعی  کمال  جهت،  همین  به  و 
فضیلت پیدا نمایید؛ و در فضیلت، علم؛ و در علم، عفت؛ 
دینداری،  در  و  دینداری؛  صبر،  در  و  صبر؛  عفت،  در  و 
محبت برادران؛ و در محبت برادران، محبت را. زیرا هرگاه 
بیفزاید، شما را نمی گذارد که  اینها در شما یافت شود و 
بوده  بی ثمر  یا  کاهل  ما عیسی مسیح  در معرفت خداوند 
باشید. زیرا هر که اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است، و 
تطیهر گناهان گذشتۀ خود را فراموش کرده است. لهذا ای 
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برادران بیشتر جّد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود 
را ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید 

خورد )دوم پطرس ۱: ۵- ۱۰(.

این  در  که  امیدی  و  تسلی  از  را  هیچ گاه چشمتان  امید.  و  تسلی 
نمود.  خواهد  حفظ  را  قومش  خدا  برندارید.  است،  نهفته  حقایق 
ما ضعیفانی تمام عیاریم، اما خدا بی نهایت قوی و پرتوان است. ما 
ناتوان تر از آن هستیم که بتوانیم تصورش را بکنیم؛ خدا توانمندتر از 
آن است که حتی بتوانیم آن را محاسبه نماییم. اهداف و مقاصد خدا 
قطعی اند؛ وعده هایش واقعی اند، مشیّتهایش حکیمانه اند، تدارکاتش 

کاملند، فرامینش دلنشینند، شخصیتش تمامًا محبت است.
ستایش. همۀ اینها ما را بر این می دارند تا این خدای عظیم را به 
سبب نجات عظیمش بستاییم. وقتی نقشۀ محبت نجاتبخش او را 
از نظر می گذرانیم، از ابتدا تا انتها چیزی جز جلوۀ فیض نمی بینیم. 
جزء جزء نجات ما در لطف رایگان خدا ریشه دارد، محرکش لطف 
رایگان خدا است، و از لطف رایگان خدا لبریز است. فیض خدا 
در مسیح، پشتیبان هر جزء از این نجات است، و هر قدم را تقویت 
می نماید. مسیحیان برای ستایش فیض پرجالل خدا نجات می یابند 
و نجات یافته اند و نجات خواهند یافت )افسسیان ۱: ۶، ۱۲، ۱۴(. 
این اشتیاق و خواستۀ دل هر مسیحی است که فراتر از هر چیز دیگر 
به جالل خدا متعهد باشد. به قول جان اوون، شبان و واعظ برجستۀ 
معروف به »خالصان«، »اگر قرار است ذّره ای از جالل خدا کاسته 

شود، همان بهتر که ما تا ابد بخشیده نشویم«.۱۰
آیا شهادت دل شما نیز همین است؟ شگفتی اینجا است که جالل 
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خدا و خیریت قوم خدا وصلۀ ناجورِ هم نیستند. فیض این دو را به 
هم پیوند می دهد، تا خیر و صالح من در جالل خدا امنیت داشته 
باشد؛ و جالل خدا در خیر و صالح من جلوه گر شود. نجات تمام 
و کمال از آِن خداوند است؛ با این حال، این نجات همۀ وجودم، 
و همۀ ابعاد زندگی ام را درگیر خود می کند. نجات خدا مرا از عمق 
جهنم به عرش آسمان می آورد؛ و در همۀ اینها جلوۀ فیض است 
که زینت بخش شخصیت خدا بوده، ابهت و عظمت مسیح را عیان 
می سازد، و حرمت نام ابدِی خدای تثلیث را محفوظ نگاه می دارد.

 االن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد،
 و در حضور جالل خود، شما را بی عیب

 به فّرحی عظیم قائم فرماید؛
 یعنی خدای واحد و نجات دهندۀ ما را

 جالل و عظمت و توانایی و قدرت باد؛
االن و تا ابداالباد، آمین )یهودا ۲۴- ۲۵(.

این حقیقت، نغمه ای را در دل، و بر زبان مقدسان جاری می سازد 
که از هم اکنون تا ابدیت آن را می سرایند:

هیچ  کس  که  عظیم  گروهی  اینک  که  دیدم  این  از  بعد  و 
قبیله و قوم و زبان  از هر امت و  نتواند شمرد،  ایشان را 
در پیش تخت، و در حضور بّره به جامه های سفید آراسته 
آواز  به  و  ایستاده اند  گرفته،  دست  به  نخل  شاخه های  و 
بلند ندا کرده، می گویند: »نجات، خدای ما را که بر تخت 
بّره را است.« و جمیع فرشتگان در گرد  نشسته است، و 
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پیش  در  و  بودند.  ایستاده  حیوان  چهار  و  پیران  و  تخت 
تخت به روی درافتاده، خدا را سجده کردند و گفتند:

 »آمین!
 برکت و جالل و حکمت و

 سپاس و اکرام و قوت و توانایی،
 خدای ما را باد تا ابداالباد.
آمین« )مکاشفه ۷: ۹- ۱۲(.
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