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پیشگفتار
ایــن کتابچــه خالصــه درسهایــی اســت کــه در  ۶جلســه بــه صــورت
آنالیــن بــرای گروهــی از دوســتان فارســی زبــان ارائــه شــده اســت .منبــع
اصلــی ایــن تعالیــم را میتوانیــد در کتــاب زیــر بیابیــد:

Reformed Doctrine of Predestination. Loraine Boettner.

هــدف اصلــی از چــاپ ایــن کتــاب رشــد کلیســای فارســی زبــان اســت کــه
نیــاز بــه تعالیــم صحیــح و انجیلــی دارد .بــه ویــژه در زمانــی کــه مطالــب مضر
و حتــی تعالیــم منحــرف کننــده در قالــب کتابهــای مســیحی چــاپ ،پخــش
و منتشــر میشــوند.
نوکیشــان فارســی زبــان نیــاز بــه مطالعــه کتابهــای مفیــد در زمینــه
الهیــات مســیحی دارنــد .چنیــن نیــازی اســت کــه مشــوق اصلــی نویســنده

بــوده تــا در حــد تــوان خــود بــه کلیســای خداونــد خدمــت کنــد .آروزی
نویســنده ایــن اســت کــه خداونــد معلمیــن و مبشــرین بیشــتری را فراخوانــد
تــا ایــن بــار گــران را بــه دوش گرفتــه و آمــوزه فیــض را بــه درســتی تعلیــم
دهنــد.
در ایــن گفتــار کوتــاه «آمــوزه فیــض» چنانکــه پولــس رســول ،آگوســتین
قدیــس ،کلویــن ،اصالحگــران کلیســا ،چالــرز ســپرجن و دیگــر معلمیــن
کلیســا آن را تعلیــم میدادنــد ،توضیــح داده شــده اســت .درک درســت ایــن
آمــوزه باعــث فروتنــی آدمــی و جــال نــام خداونــد زنــده و حقیقــی میشــود
زیـرا رســتگاری و نجــات بنـیآدم از ابتــدا تــا بــه انتهــا کار اوســت و نــه مــا.
اگرچــه ایــن دیــدگاه نــام «کلویــن» را بــه خــود گرفتــه ولــی نبایــد فرامــوش
کنیــم کــه همــه ایــن حقایــق در کتــاب مقــدس مکتــوب بــوده و پولــس و دیگر
رســوالن راســتین مســیح آنهــا را تعلیــم میدادنــد .کلویــن فقــط آنهــا را بــه
صــورت منظــم و منطقــی در چارچــوب خاصــی ارائــه نمــود.

فصل اول
تقدیر ازلی
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فصل اول
تقدیر ازلی
در ایــن گفتــار کوتــاه قصــد داریــم تــا «دیــدگاه الهیاتــی کلونیــزم» را مورد
بررســی قـرار دهیــم .در قبــال آن یــک سیســتم الهیاتــی دیگــر هم وجــود دارد
کــه بــه «دیــدگاه آرمینیــن» معــروف اســت (تشــابه اســمی هیــچ ربطــی بــه
ارمنیهــای ســاکن ای ـران نــدارد ).هــر کــدام از ایــن سیســتمها بــه مــا یــک
چهارچــوب را میدهــد کــه بــا توجــه بــه آن بتوانیــم کتــاب مقــدس را بهتــر
درک کنیــم.
کلوینیهــا بــه تقدیــر ازلــی خــدای زنــده اعتقــاد دارنــد :حقیقتــی کــه
در ظاهــر ممکــن اســت شــبیه بــه جبرگرایــی مســلمین بــه نظــر برســد امــا بــا
کمــی تأمــل درخواهیــد یافــت کــه ایــن دو بســیار متفاوتانــد .مــا مســیحیان
کلوینــی اعتقــاد داریــم کــه خداونــد زنــده و حقیقــی نقشـهای بســیار دقیــق
ب ـرای جهــان دارد کــه شــامل تمــام وقایــع و حــوادث کوچــک و بــزرگ تمــام
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اعصــار تاریــخ میشــود .بدیــن معنــا کــه تمامــی آن رویدادهــا ،پیــش از
آفرینــش جهــان کامــا ً از ســوی خــدای زنــده مقـدّر شــدهاند .خداونــد زنــده

و حقیقــی بــر همــه امــور ایــن دنیــا وقــوف کامــل دارد و رفتارهــای همــه
مخلوقاتــی را کــه خواهــد آفریــد از پیــش مق ـدّر و معیــن داشــته اســت.
اعترافنامه وست مینیستر به این شکل آن را تعریف میکند:

«خداونــد زنــده و حقیقــی از ازل و از طریــق مصلحــت حکیمانــه و اراده کامــا

ً

مقــدس خــود بــه طــور آزاد و غیرقابــل تغییرهــر چیــزی را کــه بــه وقــوع میپیونــدد،
ّ
مقــدر فرمــوده اســت .ولــی ایــن کار را بــه صورتــی انجــام داده کــه خــود بانــی گنــاه
نیســت و تجــاوزی بــه آزادی اراده مخلوقــات نکــرده ،آزادی و اختیــار در مــورد علــل
ثانــوی را از انســان صلــب ننمــوده ،بلکــه برقـرار داشــته اســت».
تفــاوت اصلــی ایــن دیــدگاه بــا «جبــر گرایــی» در اســام در ایــن حقیقــت
نهفتــه اســت کــه هــر چنــد خداونــد زنــده بــه عنــوان عامــل اول همــه چیــز را
از قبــل مقـدّر داشــته ،امــا آزادی انتخــاب از مــا انســانها صلــب نشــده و هــر
یــک از مــا مســئول انتخابهــای خودمــان هســتیم و بایــد جوابگــو باشــیم.
مســیحیان کلوینــی مثــل مســلمین جبرگـرا فکــر و عمــل نمیکننــد؛ هرچنــد
کــه آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه خداونــد همــه چیــز را از پیــش مقـدّر داشــته امــا
بــاور آنهــا بــه تقدیــر ازلــی قــدرت اختیــار آنهــا را از بیــن نبــرده و نــه مســئولیت
ایشــان را.
به آیات زیادی میشود اشاره کرد به عنوان مثال:

یلزا ریدقت
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[مزمور ]۱۱:۳۳

 «امــا نقشــههای خداونــد جاودانــه پابرجاســت و تدبیرهــای دلــش در همــه
نســلها»
[افسسیان ]۱۱:1

چنآنچــه از پیــش معیــن گشــتیم بــر حســب اراده او کــه همــه چیزهــا را موافــق
 «چنآنچ
رأی اراده خــود میکنــد»
[عبرانیان ]۱۷:۶

«از ایــن رو چــون خــدا ،خواســت کــه عــدم تغییــر اراده خــود را بــه وارثــان وعــده
«از
بــه تأکیــد بیشــمار نشــان دهــد  ،ســوگند در میــان آورد».
در حقیقــت و بــه یــک عنــوان آنچــه کــه تاریــخ خوانــده میشــود؛ بــا همــه
جزییــات آن ،صرفــا ً بــه نمایــش گــذارده شــدن آنچــه اســت کــه خداونــد زنــده
و حقیقی از ازل آن را مقدّر داشــته اســت:
[اشعیا  :۴۶آیات  ۹تا ]۱۰

«مــن خــدا هســتم و جــز مــن کســی نیســت .مــن خــدا هســتم و هماننــد مــن
نیســت و انتهــا را از ابتــدا بیــان میکنــم و آنچــه را کــه هنــوز انجــام نشــده ،از
قدیــم .میگویــم :تدبیــر مــن برق ـرار خواهــد مانــد ،تمامــی خشــنودی خــود را
بــه جــا خواهــم آورد».
خداونــد از ازل مســیر تاریــخ را مق ـدّر کــرده و دنیــا چــون رودخان ـهای
لحظــه بــه لحظــه بــه آن ســمت مشــخص و پایــان مق ـدّر حرکــت میکنــد.
اثبــات ایــن نظریــه مشــکل نیســت زیــرا در کتــاب مقــدس «نبــوت»
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وجــود دارد یعنــی پیشــگویی وقایــع آینــده( .موضوعــی کــه خــاص کتــاب
مقــدس اســت و در دیگــر کتابهــای بــه ظاهــر آســمانی نشــانی از آن
نیســت) تاریــخ مقــدس بــه مــا نشــان میدهــد کــه همــه آن پیشــگوییها
دقیقــا ً و چنانکــه توســط پیامبــر راســتین خداونــد از پیــش بــه قــوم اطــاع
داده شــده بــود ،بــه وقــوع پیوســتند .ایــن دلیلــی اســت محکــم بــر «تقدیــر
ازلــی» کــه از قبــل رقــم خــورده اســت .در غیرایــن صــورت اگــر وقایــع جهان از
پیــش رقــم نخــورده بــود ،امــکان پیشــگویی رویدادهــای آینــده هــم غیرممکــن
میبــود؛ بدیــن معنــا کــه پیامبــران راســتین نمیتوانســتند در مــورد بــروز
وقایــع آینــده نبــوت کننــد.
در دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم هیــچ چیــزی بــه نــام شــانس ،اتفاق
و یــا حادثــه وجــود نــدارد بلکــه همــه چیــز بــر اســاس نقش ـهای منظــم پیــش
م ـیرود .بــه عنــوان مثــال در کتــاب مقــدس میخوانیــم کــه خداونــد یونــس
را میفرســتد تــا بــه نینــوا رفتــه و ســاکنین بــت پرســت آنجــا را دعــوت کنــد بــه
بازگشــت بــه ســوی خــدای زنــده .یونــس در عــوض اطاعــت از فرمــان خداونــد،
فــرار میکنــد بــه ســوی ترشــیش .وی ســوار بــر کشــتیای میشــود کــه بــه
ســوی ترشــیش میرفــت امــا خداونــد دریــا را طوفانــی میســازد .ملوانهــا بــه
وحشــت میافتنــد و گفتنــد بیاییــد قرعــه بیندازیــم و ببینیــم بــه خاطــر چــه
کســی اســت کــه ایــن بــا بــر مــا نــازل شــده اســت .در بــاب  1آیــه  ۷کتــاب
یونــس چنیــن میخوانیــم:

«پس چنین کردند و قرعه به نام یونس افتاد».

هــر چنــد کــه آنهــا قرعــهانداختنــد (گویــی کامــا ً برحســب اتفــاق و
انداختــن قرعــه بــود) امــا در واقــع مشــیّت و پیشــدانی خداونــد را بــه انجــام
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میرســاندند .مطابــق مشــیت و پیشــدانی خداونــد ،یونــس بایــد بــه دریــا
انداختــه میشــد.
نمونــه دیگــر وقایعــی کــه بــه نظــر اتفاقــی میرســد را در انــکار کــردن
پطــرس شــاهد هســتیم .خداونــد مــا عیســی مســیح بــه پطــرس گفــت« :در
همیــن شــب قبــل از اینکــه خــروس دو مرتبــه بانــگ بزنــد ،تــو ســه مرتبــه
مـرا انــکار خواهــی کــرد ».دقیقــا ً هــم بــه همیــن صــورت روی داد هرچنــد کــه
بانــگ خــروس کامــا ً اتفاقــی بــه نظــر میرســد امــا حتــی همــان هــم تحــت
کنتــرل کامــل خــدای زنــده اســت.
پیــش آگاهــی یــا پیــش دانــی خداونــد شــامل همــه شـرارتهای بنـیآدم
هــم میشــود .اگرچــه خداونــد زنــده و حقیقــی خدایــی قــدوس اســت و بانــی
گنــاه نیســت .آدمــی مســئول تمامــی اعمــال خــودش اســت؛ بــا ایــن وجــود
رفتــار آنهــا بخشــی از نقشــه و برنامــه خداونــد اســت .یــک نمونــه بــارز آن
مصلــوب شــدن خداونــد مــا عیســی مســیح اســت کــه کتــاب مقــدس آن را
بــه ایــن صــورت توضیــح میدهــد؛ کتــاب اعمــال رســوالن  ۲۳:۲پطــرس بــه
اهالــی اورشــلیم چنیــن میگویــد:

«ایــن شــخص (مســیح) چــون بــر حســب اراده مســتحکم و پیشــدانی خــدا
تســلیم شــد شــما گرفتــه بــه دســت گناهــکاران بــر صلیــب کشــیده کشــتید».
تمــام رنجهــای زمینــی خداونــد مــا عیســی مســیح و همچنیــن مــرگ او از
پیــش مقـدّر داشــته شــده بــود[ .اعمــال رســوالن ]۱۸:۳

«امــا خــدا آن اخبــاری را کــه بــه زبــان همــه انبیــاء خــود از پیــش گفتــه بــود کــه
مســیح بایــد رنــج ببینــد ،همیــن طــور بــه انجــام رســید».
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چــون مــرگ مســیح از راه مصلــوب شــدن از پیــش از آفرینــش جهــان
از ســوی پــدر آســمانی مقــدّر داشــته بــود در نتیجــه پیامبــران راســتین او
میتوانســتند راجــع بــه وقــوع آن نبــوت (پیشــگویی) کننــد.
هرکــس کــه کمــی فکــر کنــد بــه روشــنی میبینــد کــه ایــن جهــان صاحبــی
دارد و مطابــق اراده خــودش عمــل میکنــد .او از کســی ســؤال نمیکنــد کــه
آیــا دوســت داری تــوی ای ـران بــه دنیــا بیایــی یــا تــوی آمریــکا؟ آیــا دوســت

داری ســیاه پوســت باشــی یــا بــا چشـمهای آبــی و موهــای بلونــد؟ آیــا اصــا ً
دوســت داری بــه دنیــا بیایــی؟ آفرینــش هــر یــک از ما بــا تمامی خصوصیات
فردیمــان بــه خواســته و اراده مطلــق او صــورت گرفتــه اســت.
مســیحیان تشــخیص دادهانــد کــه خدایــی بــا قــدرت مطلــق در ایــن دنیــا
وجــود دارد کــه هیــچ واقع ـهای ،هرچنــد بــه ظاهــر کوچــک و کــم اهمیــت،
بــدون پیشــدانی و اراده او روی نمیدهــد .او صاحــب اختیــار تــام ایــن
جهــان اســت .برگــی از درخــت بــدون اجــازه او بــر زمیــن نمیافتــد .هــر آنچــه
را کــه او از پیــش مقــدّر داشــته ،بــدون شــک بــه وقــوع خواهــد پیوســت.
روزی خواهــد آمــد ،کــه همــه زانــوان  -چــه بخواهنــد و چــه نخواهــد -در برابــر
خداونــد مــا عیســی مســیح خــم خواهنــد شــد و اعتـراف خواهنــد کــرد کــه او
خــدای متعــال اســت[ .رســاله رومیــان ]۱۱ :۱۴

«برای جالل پدر آسمانی».
در کتــاب مقــدس ،خداونــد تشــبیه شــده بــه پادشــاهی بــا قــدرت متعــال
کــه بــر تخــت ســلطنت تکیــه زده اســت کــه بــا حکمــت ،حقیقــت ،محبــت
حکمرانــی میکنــد :ف ـرای آنچــه را کــه مــا حتــی بتوانیــم تصــورش را بکنیــم،
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قــادر اســت انجــام دهــد.
[متّی ]26:19

«عیســی بدیشــان نظــر کــرده گفــت :نــزد انســان غیرممکــن اســت ،امــا نــزد
خــدا نیســت .زی ـرا کــه همــه چیــز نــزد خــدا ممکــن اســت».
البتــه مســلمین گمــان میبرنــد کــه وقتــی میگوییــم نــزد خدا هیــچ کاری

غیرممکــن نیســت یعنــی اللّــه هــر کاری خواســت میتوانــد انجــام بدهــد! اگر
اراداه کــرد میتوانــد دروغ بگویــد و حتــی میتوانــد کاری کنــد تــا دو بــه
عــاوه دو بشــود پنــج! او چــون قــادر متعــال اســت میتوانــد بیعدالتــی
کنــد و جوابگــوی کســی هــم نیســت .اللّــه اگــر اراده کــرد میتوانــد مــردم را
َّ
َّ
ن (ســوره آل عمـران
فریــب بدهــد :وَ م َكَــروا وَ م َك َـرَ اللـ ُه ۖ وَاللـ ُه خَيـرُ الماكِريـ َ

آیــه  .۵۴معنــای فارســی؛ یهــود بــا اللّــه مکــر کــرد اللّــه هــم در مقابــل بــا آنهــا

مکــر کــرد ،اللّــه از همــه بهتــر میتوانــد مکــر کنــد ).ایــن دیــد اســام اســت از
قــدرت متعــال و غیرقابــل کنتــرل اللّــه.

تفاوت در اینجاست
وقتــی کــه مــا مســیحیان میگوییــم خــدای زنــده و حقیقــی هیــچ کاری
برایــش غیرممکــن نیســت؛ منظــور ایــن اســت کــه هــر کاری کــه اخالقــی
باشــد و درســت و نــه مطلقــا ً هــر کاری .کارهایــی هســت کــه خــدای قــدوس
نمیتوانــد انجــام دهــد؛ او هرگــز گنــاه نمیکنــد ،چــون قــدوس اســت ،هرگــز
مکــر و فریــب در کالمــش نیســت .خداونــد زنــده و حقیقــی نمیتوانــد دروغ
بگویــد ،نمیتوانــد قــول خــودش را زیــر پــا بگــذارد ،نمیتوانــد بیعدالتی بکند
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و یــا کاری خــاف شــریعت خــودش انجــام دهــد .هــر آنچــه کــه خداونــد مــا
انجــام میدهــد در حیطــه قدوســیت و راســتی اســت .اصــول اخالقــی کــه او
در شــریعت خــود بــه مــا داده ،نشــانگر ذات اوســت و همچنیــن کارهایــش.
خدایــی کــه دروغ گفتــن را منــع کــرده و آن را مجــازات میکنــد ،نــه کســی را
فریــب میدهــد و نــه چیــزی غیـراز حقیقــت بیــان میکنــد.
خــدای مــا جهــان را کامــا ًکنتــرل میکنــد؛ وی قــادر اســت تا به ســادگی
ذات شــریر یــک گناهــکار را عــوض کنــد .او کــه در جشــن عروســی قانــا ،آب
را بــه شـراب بــدل ســاخت ،میتوانــد از یــک فــرد کالهبــردار ،دروغگــو و دغــل
و فریبــکار یــک مســیحی مقــدس و فــردی قابــل اعتماد بســازد.
در انجیــل متــی  ۸میخوانیــم کــه یــک جذامــی میآیــد نــزد خداونــد
مــا عیســی مســیح و میگویــد« :ای خداونــد» اگــر بخواهــی ،میتوانــی م ـرا
پــاک ســازی .او تشــخیص میدهــد کــه خداونــد عیســی مســیح دارای چنیــن
قدرتــی اســت .خــدای زنــده و حقیقــی ،قــادر اســت تــا روح و بــدن مــا را از
گنــاه و تأثیراتــش پــاک ســازد.
افــراد شــریر و حتــی شــیطان تنهــا بــا اجــازه او در ایــن جهــان وجــود
دارنــد .اگــر خداونــد زنــده اراده کنــد میتوانــد در یــک چشــم بــه هــم زدن
آنهــا را نابــود ســازد .یــک نمونــه آن در دوم پادشــاهان  ۳۵:۱۹اســت.
خداونــد فرشــتهاش را میفرســتد و در یــک شــب  ۱۸۵ه ـزار نفــر ســربازان
اردوگاه آشــور را بــه هالکــت میرســاند .در کتــاب اعــداد  ۱۶میخوانیــم کــه
قــورح علیــه خداونــد طغیــان میکنــد و زمیــن دهــان میگشــاید و او را بــه
همــراه کســانش و تمامــی اموالــش فــرو میبلعــد.
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قــدرت خــدای زنــده و حقیقــی کامــا ً مطلــق اســت؛ همــه رویدادهــای
جهــان را در بــر میگیــرد .امــا قــدرت او یــک نیــروی کورنیســت ،بلکــه تــوام
اســت بــا حکمــت ،محبــت و قدوســیت بینهایــت .ایــن حقیقــت باعــث
دلگرمــی و تســلی عمیــق مــا مســیحیان اســت زی ـرا میدانیــم کــه جهــان را
تقدیــر کــور و یــا نیرویــی متعــال کنتــرل نمیکنــد بلکــه خدایــی کــه بــه مــا
مســیحیان محبــت ویــژه دارد .وعــده خداونــد ایــن اســت کــه همــه چیــز
بــرای خیریــت کســانی در کار اســت کــه خداونــد را دوســت میدارنــد.
[رومیــان  ]۲۸ :۸البتــه در زمــان وقــوع حــوادث تلــخ شــاید تحمّل آن ســخت
باشــد ،صبــر و بردبــاری نیــاز داشــته باشــد ،امــا مــا مســیحیان میتوانیــم بــا
امیــدواری تحمّــل کــرده و بــه قــول خداونــد اعتمــاد داشــته باشــیم.
بــر اســاس آنچــه کــه بیــان شــد ،مشــخص اســت کــه اگــر در ایــن دنیــا
عــدهای بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان آورده و نجــات مییابنــد ،تنهــا و
تنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــدای تثلیــث از ازل رســتگاری آنهــا را مقـدّر
داشــته اســت .نــه بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا آدمهــای خــوش شــانس و یــا زرنگــی
بودنــد و یــا تصمیــم گرفتنــد کــه مســیحی شــوند .کســانی هــم کــه بــه پســر
یگانــه مولــود پــدر ایمــان نمیآورنــد بــه ایــن دلیــل نیســت کــه میتواننــد
خــاف اراده پــدر آســمانی و مشــیت او عمــل کننــد!
آدمــی بــه خاطــر غــرور ذاتــی ،جهالت معنوی و فســاد درونـیاش ،اراده
خــودش را برتــر از اراده خــدا فــرض میکنــد ،گمــان میبــرد کــه میتوانــد
خــاف اراده خداونــد متعــال عمــل کنــد! در صورتــی کــه کالم تغییرناپذیــر
خداونــد چنیــن اعــام میکنــد؛ [مزمــور ]۶:1۳۵
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«خداونــد هــر آنچــه را کــه بخواهــد ،بــه انجــام برســاند :در آســمان و بــر
زمیــن :در دریاهــا و ژرفناهــا»
 پولــس رســول در رســاله رومیــان  ۹آیــات  ۲۰تــا  ۲۱تحــت هدایــت
روحالقــدس چنیــن میگویــد :

ی ای انســان کــه علیــه خــدا جــواب میدهــی؟ آیــا مصنــوع بــه
«امــا تــو کیســت 
صانــع خــود میگویــد :کــه چ ـرا م ـرا چنیــن ســاختی؟ یــا کــوزه گــر اختیــار
بــر ِگل نــدارد کــه از یــک خمیــره ظرفــی عزیــز و ظرفــی ذلیــل بســازد؟»

کتــاب مقــدس – یگانــه مکاشــفه راســتین  -بــه مــا تعلیــم میدهــد کــه

خــدای زنــده و حقیقــی ،نــه تنهــا همــه چیزهــا را بــا قــدرت خــود آفریــده،

بلکــه ادامــه بقــا و حیاتشــان نیــز لحظــه بــه لحظــه و کامــا ً بــه اراده خداونــد
بســتگی دارد.
نحمیا در فصل  ۹کتابش و آیه  ۶چنین اعتراف میکند:

«تویــی تنهــا خداونــد زنــده و حقیقــی .تویــی کــه فلــک و فلــک االفــاک را بــا
تمامــی لشکرشــان ،و زمیــن را بــا هــر آنچــه بــر آن اســت .دریاهــا را بــا هــر آنچــه
در آنهاســت ،ســاختهای تویــی کــه بــه همــه آنهــا حیــات میبخشــی و لشــکریان
آســمان پرستشــت میکننــد».
اگــر لحظـهای بــه قوانینــی کــه طبیعــت را اداره میکننــد فکــر کنیــد ،بــه
مســیر تاریــخ بشــر و حتــی بــه زندگــی فــردی خودتــان ،درخواهیــد یافــت کــه
همــه تحــت کنتــرل کامــل خــدای زنــده و حقیقــی هســتند؛ از هــر چــه کــه در
آســمان اســت یعنــی فرشــتگان و کروبیــان ،هرچــه کــه بــر روی زمیــن اســت،

حتــی کوچکتریــن اتمهــا و مولکولهایــی کــه اشــیاء را میســازند ،کامــا ً
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تحــت اراده مــداوم و کنتــرل غیرقابــل مقاومــت خداونــد هســتند .یــک اتــم
هــم وجــود نــدارد کــه خــارج از مــدار قــدرت و حاکمیــت او در گــردش باشــد.
قــدرت خــدای زنــده و حقیقــی بینهایــت اســت؛ بدیــن معنــا کــه هیــچ
چیــزی آن قــدر بــزرگ نیســت کــه فـرای او باشــد ،هیــچ چیــز آن قــدر کوچــک
نیســت کــه خداونــد متوجـهاش نباشــد .تنهــا اراده و نقشــه ازلــی اوســت کــه
از پیــش مق ـدّر داشــته کــه تــک تــک مــا انســانها در چــه زمانــی ،در چــه
مکانــی ،در چــه خانــوادهای بــه دنیــا بیاییــم و دقیقــا ً در چــه ش ـرایط و چــه
زمانــی از ایــن دنیــا برویــم .جنســیت مــا را او مق ـدّر داشــته کــه آیــا دختــر
باشــیم یــا پســر بــه دنیــا بیاییــم ،آیــا در خانــواده فقیــر متولــد شــویم و یــا در
میــان ثــروت ،آیــا در ســامتی باشــیم یــا بــا نقــض عضــو و معلولیــت ،آیــا
در کشــوری پیشــرفته بــه دنیــا بیاییــم یــا در مملکــت بــا زده .عــدهای در
جامع ـهای بــه دنیــا میآینــد کــه در آن کلیســا وجــود دارد ،مطالعــه کتــاب
مقــدس ممنــوع نیســت و بــه خاطــرش کســی را بــه زنــدان نمیاندازنــد ،نــور
انجیــل هســت و بــرکات معنــوی کالم خــدای زنــده .میلیونهــا نفــر هــم در
ممالــک اســامی بــه دنیــا میآینــد و تمــام عمرشــان حتــی اجــازه شــنیدن
کالم خــدای زنــده را نداشــته ،ذهنشــان علیــه کتــاب مقــدس مســموم شــده،
هرگــز دعــوت خداونــد بــرای مغفــرت گناهانشــان را نشــنیده و در همــان
وضــع هــم از ایــن جهــان میرونــد .هیــچ کــدام از ایــن ش ـرایط بــه خواســته
و انتخــاب آن انســانها نبــود .نــه کســانی کــه در کشــورهای آزاد بــه دنیــا
میآینــد و نــه کودکانــی کــه در خانوادههــای مســلمان زاده میشــوند ،در
ایــن زمینــه هیــچ قــدرت انتخابــی ندارنــد.
هــم کتــاب مقــدس و هــم تجربــه روزانــه بــه مــا میگویــد کــه خداونــد
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مطابــق حکمتــش  -برکاتــی را بــه یــک عــده میدهــد و همــان بــرکات رااز یــک عــده دریــغ م ـیدارد .هرگــز نبایــد فرامــوش کنیــد کــه هــر چــه کــه
بــه شــما داده شــده اســت؛ خصوصیــات فــردی ،اســتعدادها و هــم بــرکات
دنیــوی کــه شــما داریــد یــا نداریــد ،همگــی از ســوی خــدای زنــده و حقیقــی
و مطابــق مشــیت اوســت .بــه همیــن شــکل هــم بــرکات رســتگاری؛ اگــر شــما
انجیــل خداونــد را شــنیدهاید ،اگــر رســتگار شــدهاید ،فقــط و فقــط بــه خاطــر
فیــض خــدای زنــده اســت و نــه اراده و خواســت خودتــان.
دیگرانی هســتند که هنوز به ســوی ســنگ ســیاه مکه ســجده میکنند،
یــک مــاه از ســال اعتصــاب غــذا میکننــد ،هنــوز در خرافــات دیــن باطــل و
تاریکیانــد .فقــط بــه ایــن دلیــل کــه خداونــد هدیــه نجــات را بــه آنهــا نــداده
اســت؛ بــه آنهــا فیــض رایــگان و نجــات بخــش خداونــد نرســیده اســت .بــدون
اینکــه ذرهای بــه آنهــا ناحقــی شــده باشــد .خداونــد فیــض خــود را بــه کســی
بدهــکار نیســت .اگــر او بــه میلیاردهــا مســلمان فیــض نجــات بخــش خــود را
نمیدهــد تــا حقیقــت را بشناســند و نجــات یابنــد ،ذرهای هــم در حــق آنهــا
بیعدالتــی نکــرده اســت.
خداونــد مــا مقـدّر داشــته تــا تــک تــک فرزنــدان آدم در کــدام جامعــه بــه

دنیــا بیاینــد ،چــه حکومتــی آنهــا را اراده کنــد ،مرزهــای زندگیشــان را کامــا ً
مشــخص کــرده و بــه شــکل مطلــق زندگــی آنهــا را تحــت کنتــرل دارد ،تمامی
بشــریت بــه ایــن صــورت در دســتهای قــادر مطلــق هســتند .مثــل کــوزه گــری
کــه خمیــره را روی چــرخ کــوزه گــری شــکل میدهــد؛ تعــدای از ظــروف را
جــال داده و تعــدادی دیگــر را میشــکند و نابــود میســازد .او بــه یــک عــده
ســامتی و ثــروت و زندگــی راحتــی میدهــد و بــه یــک عــده جنــگ ،بیمــاری،
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قحطــی ،حکومــت ظالــم و مصیبتهــای مــداوم و بــا.
خــدای زنــده و حقیقــی ،جهــان را نیافریــده کــه آن را بــه حــال خــود رهــا
کننــد و ناظــر باشــد کــه چــه روی خواهــد داد .خیــر! او بــه شــکلی فعــال،
ثانیــه بــه ثانیــه هــر چیــزی را بــا قــدرت متعــال خــود کنتــرل میکنــد و مســیر
تاریــخ را بــه ســوی هدفــی معیــن کــه در نظــر دارد ،بــه پیــش میبــرد .حتــی
یــک گنجشــک هــم کــه پرنــده کوچکــی اســت و بــه ایــن طــرف و آن طــرف
پــرواز میکنــد ،خــارج از دایــره کنتــرل خداونــد نیســت.
چنانکه خداوند ما عیسی مسیح در انجیل [متی  ]۲۹:۱۰بیان کرد:

«بدون اجازه و حکم پدر آسمانی به زمین نمیافتد».
از هــر قطــره بارانــی کــه بــه زمیــن میرســد ،هــر دانــه ســپید بــرف،
حرکــت جنبنــدهای بــر روی زمیــن ،رشــد و نمــو هــر شــاخه علــف و حتــی
گــرد و غبــاری کــه در هــوا معلــق میمانــد ،تــا حرکــت ســتارگان و ســیارات
در مــدار منظمشــان ...جملگــی و تمامــا ً تحــت کنتــرل مــداوم خــدای زنــده
و نجاتبخــش قــرار دارنــد.
زمانــی کــه کتــاب مقــدس را مطالعــه میکنیــد گاهــی بــا وقایعــی روبـهرو

میشــوید کــه اتفاقــی بــه نظــر میرســند؛ مثــا ً وقتــی کــه خــادم ابراهیــم
بــه لــب چــاه آب میرســد و بــه دنبــال همســری اســت ب ـرای اســحاق (پســر
ابراهیــم) در آن لحظــه ربــکا بــه لــب چــاه آب میرســد (همســر آینــده
اســحاق) .یوســف را بــه بــرده فروشهــا میفروشــند و او ســر از بــازار بــرده
فروشــی مصر در میآورد .موســی را چند ماه بعد از تولدش در ســبدی بر
روی رودخانــه نیــل قـرار میدهنــد و ســبد را آب میبــرد و دقیقــا ً بــه جایــی
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میرســاند کــه دختــر فرعــون هســت تــا او را از آب بگیــرد.
در پشــت همــه ایــن وقایــع بــه ظاهــر تصادفــی ،دســت خــدای زنــده

و حقیقــی در کار اســت .مشــیت خداونــد آنهــا را کامــا ً کنتــرل میکنــد.

خداونــد کامــا ً بــر اوضــاع روزگار آگاه اســت و آنچــه را کــه بــه نظــر مــا
تصــادف یــا یــک حادثــه میرســد ،از قبــل دقیقــا ً مق ـدّر داشــته اســت.
بــه همیــن شــکل هــم تمامــی رویدادهــای زندگــی مــن و شــما .همــه
انتخابهــا و تصمیمهایــی کــه داشــتهایم ،وقایعــی کــه روی داده تــا بــه ایــن
لحظــه و بــه ایــن جــا برســیم ،هــر چنــد کــه بــه نظــر میرســد انتخابهــای
مــا بودهانــد ،امــا در حقیقــت مشــیت و اراده خــدای زنــده و حقیقــی
بــوده کــه آنهــا را مقــدّر داشــته  -از ازل  .-حتــی مســائل بســیار کوچــک
و کــم اهمیــت هــم نقشــی بــازی کردهانــد تــا مــن و شــما بــه ایــن نقطــه از
زندگیمــان برســیم.
اگــر کمــی بــا تاریــخ آشــنا باشــید میدانیــد کــه اغلــب تاریــخ نویســان بــه
یــک واقعــه کوچــک و کــم اهمیــت اشــاره میکننــد کــه اگــر روی نم ـیداد،
کل تاریــخ مســیرش عــوض میشــد! بــه عنــوان مثــال ،هیتلــر در جنــگ
جهانــی اول یــک ســرباز معمولــی بــود ،یــک شــب کــه خــواب بــدی میبینــد
از ســنگرش میآیــد بیــرون تــا کمــی در فضــای بــاز قــدم بــردارد و درســت
در همــان زمــان بمبــی بــه ســنگری کــه در آن بــود اصابــت میکنــد و هــم
قطارانــش را کــه در آن ســنگر بودنــد بــه هالکــت میرســاند .اگــر او در آن
لحظــه از ســنگر بیــرون نیامــده بــود ،دیگــر هیتلــری نبــود ،جنــگ جهانــی
دوم و کشــتار میلیونــی انســانها هــم نمیبــود .یــک واقعــه کوچــک ،یــک
خــواب آشــفته باعــث شــد تــا کل تاریــخ اروپــا عــوض شــود .مثالــی دیگــر؛
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فــرض کنیــد اگــر روح اللّــه خمینــی در نوفــل لوشــاتو اســهال میگرفــت و
از دنیــا میرفــت ،در ایــن صــورت کل تاریــخ ای ـران و سرنوشــت میلیونهــا

ایرانــی هــم کامــا ً عــوض میشــد.

شباهت ظاهری
آدمــی بــه طــور نهادینــه میدانــد کــه خدایــی هســت کــه همــه چیــز را
کنتــرل میکنــد ،لــذا وقتــی کــه دچــار تــرس شــدیدی میشــود ،بیاختیــار
دســت بــه دعــا بــر م ـیدارد و میگویــد؛

«خدایا به دادم برس!»
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در آییــن اســام نیــز اعتقــاد بــه تقدیر وجــود دارد
کــه هرچنــد شــبیه بــه آمــوزه فیــض میرســد امــا تفاوتــی بــزرگ وجــود دارد.
مســلمین -کــه بــا مکاشــفه خــدای زنــده و حقیقــی کامــا ً غربیهانــد -اعتقــاد
بــه جبــر دارنــد .دیــدگاه آنهــا دیــدگاه «جبرگرایــی» اســت .کــن فیکــون! چــرخ
بازیگــر روزگار ،دور گــردون! یــک نیــروی متعــادل همــه چیــز را از پیــش رقــم

زده و آدمــی مثــل مهــره شــطرنج میمانــد کــه در صحنــه بــازی روزگار کامــا ً
کیــش و مــات شــده! همیــن جبرگرایــی باعــث شــده بــه عنــوان مثال مســلمین
هــر بالیــی را کــه بــر سرشــان بیایــد ،بپذیرنــد و دســت بگذارنــد روی دســت!
آنهــا بــا خودشــان میگوینــد؛ خواســت خــدا ایــن اســت چــه میشــود کــرد!
جبــر گرایــی ،نابــود کننــده اســت ،تأثیــر مخربــی دارد .اللّــه مثــل
دیکتاتــوری قهــار و جبــار ،بــدون ذرهای محبــت و لطــف رفتــار میکنــد.
اصــل قدوســیت و عدالــت رفتارهــای او را کنتــرل نمیکنــد بلکــه اراده و
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قــدرت بینهایتــش .در نتیجــه کســانی کــه بــه چنیــن خدایــی بــاور دارنــد،
خــود را در برابــر چنیــن قــدرت متعالــی کامــا ًناتــوان و عاجز دیده و هرگونه
تالشــی ب ـرای تغییــر اوضــاع را جنــگ بــا خــدا تصــور میکننــد.

«گلیم بخت کسی را که بافتهاند سیاه به آب کوثر و زمزم سپید نتوان کرد».
در آییــن مســیحیت اراده آزاد آدمــی نادیــده گرفتــه نشــده ،او کامــا ً
مســئولیت داشــته و پاســخگوی رفتارهــای خــودش اســت .آدمــی مهــره
کیــش و مــات شــده صفحــه روزگار نیســت و میتوانــد و بایــد تــاش کنــد
تــا شـرایط زندگــی خــود و دیگـران را بهبــودی بخشــد .آدمــی صاحــب قــدرت
فکــر کــردن و انتخــاب اســت.
خــدای زنــده و حقیقــی ،یــک برنامــه دقیــق و منظمــی ب ـرای ایــن دنیــا
دارد؛ همــه چیــز طبــق روال آن نقشــه مقـدّر خداونــد پیــش مـیرود .آینــده
هــر یــک از مــا از پیــش رقــم خــورده اســت .چــون کــه خداونــد آن را مقـدّر
داشــته ،بــدون شــک بــه وقــوع خواهــد پیوســت .وقتــی مــا میگوییــم؛
خداونــد از آینــده بــا خبــر اســت (یــا پیشــدانی خداونــد از امــور آینــده)
بدیــن معناســت کــه مســیر تاریــخ و زندگــی مــن و شــما دقیقــا ً بــه آن ســو
حرکــت میکنــد .مشــکلی کــه مــا از درک ایــن قضیــه داریــم بــه علــت
محدودیتهــای فکــری ماســت .ذهــن مــا فقــط میتوانــد جزیــی از تصویــر
بــزرگ را ببینــد و نــه روابــط بیــن آنهــا را .آنچــه کــه بــه نظــر مــا گذشــته ،حــال
و آینــده میرســد ،بـرای خداونــد زمــان حــال حاضــر اســت .زیـرا خــدای زنــده
و حقیقــی فـرای محــدوده زمــان اســت .موســی در مزمــور  ۹۰آن را بــه ایــن
شــکل بیــان میکنــد:
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«زیـرا هـزار ســال در نظــر تــو همچــون روزی اســت کــه گذشــت یــا چــون یاســی
از شــب»

وقایعــی را کــه میبینیــم دور و بــر مــا و در دنیــا روی میدهنــد ،دقیقــا ً
همــان رویدادهایــی هســتند کــه از ازل – پیــش از آفرینــش جهــان  -توســط
خداونــد مقــدّر داشــته شــده بودنــد« .پیــش آگاهــی» یــا «پیــش دانــی»
خداونــد زنــده و حقیقــی کامــل اســت .اوســت کــه – از ازل و پیــش از
خلقــت هــر یــک از مــا -مقصــد نهایــی هــر یــک از انســانها را میدانــد.
بدیــن معنــا کــه خداونــد پیــش از اینکــه آنهــا را بیافرینــد میدانــد چــه
کســانی بــه پســر یگانــه مولــودش ایمــان آورده و نجــات مییابنــد و چــه
کســانی بــه او ایمــان نیــاورده و بــه هــاک ابــدی دچــار میشــوند .چــون کــه
خداونــد آنهــا را میدانــد و مقــدّر داشــته در نتیجــه غیرممکــن اســت کــه
وضعیــت عــوض بشــود.

رستگاری انسانها
در مــورد شــیوهای کــه انســانها توســط خداونــد عیســی مســیح رســتگار
میشــوند ،در کل  ۳نظریــه وجــود دارد:
نظریــه اول :رســتگاری تمــام انســانها .در ایــن دیــدگاه نظــر بــه ایــن
اســت کــه خداونــد عیســی مســیح بــرای همــه نســل بنــیآدم مُــرد و در
نتیجــه همــه انســانها بالاســتثناء نجــات خواهنــد یافــت.
ایــن دیــدگاه ،کامــا ًمخالــف بــا تعالیــم کتاب مقدس اســت و مســیحیان
واقعــی هرگــز آن را قبــول ندارند.
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نظریــه دوم :سیســتم آرمینینهاســت .ایــن گــروه عقیــده دارنــد کــه
خداونــد عیســی مســیح ب ـرای همــه انســانها بــر صلیــب مُــرد .آنهــا اعتقــاد
دارنــد کــه دعــوت انجیــل بــه فیــض خداونــد بــه آدمــی ارائــه میشــود و
پذیــرش آن دعــوت بســتگی دارد بــه خواســته و اراده آدمــی کــه آن را بپذیــرد
یــا رد کنــد.
آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه خداونــد یــک نقشــه کلــی بـرای جهــان دارد .اراده
و انتخــاب آدمــی نقــش مهمــی دارد یــا بــه عبــارت دیگــر بن ـیآدم در زمــان
شــنیدن دعــوت انجیــل میتوانــد در برابــر کار روحالقــدس مقاومــت کنــد و
مانــع نوزایــی و تولــد دوبــاره گــردد.
نــه تنهــا رســتگاری فــرد بــه اراده او بســتگی دارد بلکــه ادامــه در ایمــان
هــم بــه اراده اوســت .یعنــی یــک مســیحی ممکــن اســت نجــات بیابــد و روزی
نجــات خــود را از دســت بدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،کســی که مســیحی شــده و
تولــد دوبــاره یافتــه ،فــردی کــه خــون مســیح بـرای مغفــرت گناهانــش ریختــه
شــده ،کســی کــه از ازل مــورد محبــت پــدر آســمانی قـرار گرفتــه  -هــر چنــد
خداونــد او را دوســت داشــته باشــد  -امــا ایــن فــرد بــه اراده خــودش گنــاه را
برمیگزینــد ،خداونــد را تــرک میکنــد و رســتگاریاش را از دســت میدهــد.
در ایــن سیســتم فیــض خداونــد زنــده بــه عــاوه اراده آزاد آدمــی در کار
هســتند تــا تحــول روحانــی و مقــدس شــدن را در حقجــو پدیــد آورنــد.
آرمینینهــا بــه تباهــی کامــل آدمــی بــاور ندارنــد ،آنهــا بــاور ندارنــد کــه
آدمــی مــرده در گنــاه اســت و عاجــز از نجــات خــود .ایشــان بــر ایــن باورنــد
کــه آدمــی نیــاز بــه فیــض خداونــد دارنــد تــا بــه او کمــک کنــد و مســیحی

یلزا ریدقت

29

بشــود .یــا بــه عبــارت دیگــر بنـیآدم مــرده در گنــاه نیســت ،بلکــه بیمار اســت
و ضعیــف ،احتیــاج بــه کمــک دارد .ایــن توانایــی را دارد تــا بــه فیــض خداونــد
همــکاری کنــد در زمینــه رســتگاری.
ایــن دیــدگاه یــا سیســتم الهیاتــی آرمینینهاســت .عــدهای از مســیحیان
بــه ایــن دیــدگاه بــاور دارنــد.
ســومین دیــدگاه :دیــدگاه کلیســای اصالحــی اســت و یــا کلونیــزم کــه
تأکیــد دارد بــر ســقوط و تباهــی کامــل ذات آدمــی .بنـیآدم گــم گشــته اســت
و کامــا ً ناتــوان اســت از نجــات خــودش.

خــدای زنــده و حقیقــی ،عــدهای از انســانها – و نــه همــه آنهــا را -در
میســح بـرای رســتگاری انتخــاب میکنــد .مابقــی بشــریت بــه حــال خودشــان
رهــا میشــوند .تأکیــد ایــن دیــدگاه بــر اقتــدار کامــل خداونــد اســت کــه فقــط
یــک عــده خــاص را برگزیــده بـرای رســتگاری .خداونــد مــا عیســی مســیح بــه
ایــن جهــان آمــد ،بـرای قــوم خــودش تــا نماینــده ،جایگزیــن و نجــات دهنــده
آنهــا باشــد و نــه همــه انســانها.
روحالقــدس ،فدیــه مســیح و برکاتــش را بــه صــورت کارا فقــط بــه
برگزیــدگان خداونــد میرســاند .همــه آن برگزیــدگان را خداونــد بــا قــدرت
خــودش تــا بــه ابــد محفــوظ نــگاه مـیدارد .ایشــان هرگــز رستگاریشــان را از
دســت نمیدهنــد.
کلوینیهــا اعتقــاد دارنــد کــه بــه دلیــل ســقوط آدمــی در گنــاه ،وی بـرای
رســتگار شــدن نیازمنــد فیــض خــدای زنــده اســت ،یــک معجــزه بایــد صــورت
بگیــرد تــا بــه او حیــات و توانایــی بدهــد .از ســوی دیگــر ،آرمینینهــا اعتقــاد
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دارنــد کــه آدمــی میتوانــد تصمیــم بگیــرد و بــا فیــض خداونــد همــکاری کنــد.

شیوه بشارت انجیل
دیــدگاه شــبان کلیســا بســیار اهمیــت دارد و بــه عنــوان مثــال روی شــیوه
بشــارت انجیــل هــم تأثیــر میگــذارد.
شــبانی کــه دیدگاهــش آرمینیــن باشــد ممکــن اســت یک جلســه بشــارتی
راه بیاندازنــد ،عــده زیــادی در جلســه حضــور پیــدا کننــد ،واعــظ بــا شــور
و جدیــت مــژده نیــک را بــه روشــنی بشــارت میدهــد .هیــچ ایــرادی در
موعظ ـهاش نیســت ،امــا تأکیــد آن شــبان در موعظــه ایــن اســت کــه شــما
کــه دعــوت خداونــد عیســی مســیح را میشــنوید -بایــد تصمیــم بگیــرد.ســپس در انتهــای جلســه ،ممکــن اســت ایشــان از حاضریــن درخواســت
کنــد کــه اگــر کســی میخواهــد مســیحی بشــود ،بیایــد ردیــف جلــو و برایــش
دعــا کنیــم .یــک تعــدادی ایــن کار را انجــام میدهنــد و شــبان بــا آنهــا دعــای
توبــه را تکــرار میکنــد.
روز بعــد ایشــان میتوانــد گـزارش بدهــد کــه مــا جلســه بشــارتی داشــتیم
و  ۱۲۸نفــر شــرکت کردنــد و از بیــن آنهــا  ۱۸نفــر هــم مســیحی شــدند.
البتــه آرمینیانهــا اعتقــاد دارنــد کــه ایــن  ۱۸نفــر کــه آن روز تصمیــم گرفتنــد
مســیحی بشــوند ،بعــدا ً ممکــن اســت نظرشــان عــوض بشــود و برونــد دنبــال
یــک چیــز بهتــری!
نمونــه دیگــر شــیوه بشــارتی آنهــا ایــن اســت کــه مثــا ً دوره آلفــا را در
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جایــی برگ ـزار میکننــد ،یــک عــده هــم ثبــت نــام میکننــد و بعــد از پایــان
دوره بــه آن عــده کــه دوره را بــه آخــر رســانیدند ،تبریــک میگوینــد کــه
مســیحی شــدهاید!
ل اگــر یــک شــبان کلونیســت بشــارت بدهــد ،موعظــهاش ممکــن
 حــا 
اســت چنــدان فرقــی بــا شــبان دیگــری نداشــته باشــد ،امــا وی بــه شــنوندگان
انجیــل نمیگویــد کــه آیــا میخواهیــد امــروز مســیحی بشــوید پــس ایــن دعــا
را بعــد مــن تکـرار کنیــد .در پایــان جلســه از کســی خواســته نمیشــود تــا اگــر
مســیحی شــده و یــا میخواهــد مســیحی بشــود ،دســتش را بلنــد کنــد .حتــی
اگــر کســی بعــد از جلســه هــم یکــی از شــنوندگان موعظــه بــه شــبان بگویــد
من مســیحی شــدهام و تقاضای تعمید داشــته باشــد .آن شــبان به احتمال
زیــاد از او میخواهــد تــا صبــر داشــته باشــد و بـرای تعمیــد عجلــه نکنــد .آن
شــبان منتظــر اســت تــا ثمـرات روحانــی را ببینــد کــه آیــا خداونــد در حقیقت
او را نجــات داده اســت؟ آیــا تحــول روحانــی صــورت گرفتــه و خصوصیــات
معنــوی دیــده میشــود و یــا نــه؟

حتی در شیوه بشارت
سیســتم الهیاتــی کلونیســت نــه جــال را بــه خــدای زنــده و حقیقــی
میدهــد و بــه غــرور آدمــی اجــازه خــود نمایــی نمیدهــد .ایــن دیدگاهــی
اســت کــه هــم بــا کتــاب مقــدس همخوانــی دارد و هــم بــا آنچــه کــه در
پیرامــون خــود در دنیــا میبینیــم.
کلونیسـتها اعتقــاد دارنــد کــه به دلیل ســقوط آدمی در گنــاه ،وی برای
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رســتگاری خــودش کامــا ً نیازمنــد بــه فیــض خــدای زنــده و حقیقــی اســت تــا
بــه او حیــات و توانایــی بدهــد .البتــه پذیــرش ایــن حقایــق بـرای آدمــی دشــوار
اســت .امــا اینکــه مــا چــه احساســی نســبت بــه آموزههــای کتــاب مقــدس
داشــته و یــا درکــش برایمــان مشــکل اســت ،ابــدا ً اهمیتــی نــدارد .آنچــه
کــه مهــم اســت ایــن مطلــب اســت کــه آیــا دیــدگاه مــا بــا آموزههــای کتــاب
مقــدس همخوانــی دارد یــا نــه ؟ بایــد ببینیــم کتــاب مقــدس چــه مطلبــی را
تعلیــم میدهــد ســپس آن را فروتنانــه بــه عنــوان حقیقــت بپذیریــم.
سیســتم الهیاتــی کــه بــه آن کلونیــزم میگوینــد :در  ۵اصل مهم خالصه
میشــود کــه تــک تــک آنهــا را بــه صــورت مفصــل بررســی خواهیــم کــرد .اگــر
کتــاب مقــدس را بخوانیــم در هیــچ کجــای آن آنهــا را بــه شــکل نظاممنــد
و دســته بنــدی شــده و کامــل نخواهیــد یافــت .زی ـرا کتــاب مقــدس بــه ایــن
صــورت نوشــته نشــده اســت؛ خداونــد بــه جــای اینکــه بــه مــا عبــارات دقیــق و
یــک سیســتم الهیاتــی منظــم و طبقــه بنــدی شــده را بدهــد ،در عــوض مــواد
اولیــه را داده کــه بایــد بــه شــکل منظــم در یــک سیســتم ق ـرار بگیرنــد .بــه
عنــوان مثــال در هیــچ کجــای کتــاب مقــدس آمــوزه تثلیث ،شــخص مســیح و
یــا حتــی مکاشــفه را بــه صــورت تعریــف شــده نمیبینیــد .آنچــه کــه مکتــوب
اســت تاریــخ یــک قــوم برگزیــده اســت و رونــد تدریجــی تأســیس کلیســای
عهــد جدیــد.
همــه آموزههــای مســیحیت را الهیدانهایهــای مســیحی – مثــل جــان
کلویــن -بــا توجــه بــه آنچــه کــه در کتــاب مقــدس مکتــوب اســت دســته بنــدی
کــرده و بــه شــکل منظمــی در آوردهانــد .مــا آنهــا را تحــت یــک سیســتم
الهیاتــی مطالعــه میکنیــم .دقیقتریــن و منظمتریــن ایــن سیســتمهای
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الهیاتــی مســیحی همیــن سیســتم کلونیــزم اســت.
همانطــوری کــه یــک دانشــمند طبیعــت را مطالعــه میکنــد و یــک
ســری قوانینــی را در آنجــا میبینــد و بعــد آنهــا را بــه صــورت منظــم در آورده
و مطالعــه میکننــد .بــه عنــوان مثــال نیروهــا و واکنشهایــی در طبیعــت
وجــود دارد کــه دانمشــندان آنهــا را کشــف میکننــد .بعــد همــان قوانیــن
طبیعی را به شکل منظم در آورده و در کالسهای درس مطالعه میکنند.
بــه همیــن شــکل هــم هــر سیســتم الهیاتــی بایــد بــر اســاس مکاشــفه مکتــوب
کالم خداونــد باشــد .منبــع نهایــی و اقتــدار غائــی در آنجاســت و نــه در
نظـرات کلیســا و یــا تصمیمهــای شــوراها .کتــاب مقــدس تنهــا منبــع نهایــی
اســت بـرای ایمــان و زندگــی مــا مســیحیان .مــا بایســتی هــر گونــه حــدس و
گمــان فلســفی را کنــار گذاشــته و در عــوض کتــاب مقــدس را مطالعــه کنیــم
و ببینیــم آیــا ایــن سیســتم الهیاتــی بــا آن هــم خوانــی دارد یــا نــه؟
کتــاب مقــدس نقشــه رســتگاری را بـرای مــا آشــکار میســازد کــه از ابتــدا
تــا بــه انتهــا کلونیســتی اســت .بــه عنــوان مثــال گزینــش خدایــی را از همــان
کتــاب «پیدایــش» داریــم تــا بــه کتــاب «مکاشــفه ».وقتــی کــه کل آموزههــای
کتــاب مقــدس را در نظــر میگیریــم بــه ویــژه دربــاره دلیــل و نتایــج مــرگ
خداونــد مــان عیســی مســیح .تنهــا سیســتم کلونیســتی اســت کــه بــه شــکل
درســتی آن را توضیــح میدهــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در زمینــه «پیشــدانی» و «تقدیــر ازلــی»
مطالــب عمیقــی وجــود دارد و ســؤالهایی کــه نمیشــود آنهــا را پاســخ داد.
مــا فقــط آنچــه را کــه خداونــد در کالمــش مشــکوف ســاخته اعــام میکنیــم
تــا جایــی کــه ممکــن اســت ســعی میکنیــم ســوء تفاهمهــا را بــر طــرف کنیــم.
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آنچــه کــه مطالعــه میکنیــم.
یــک بحــث فلســفی و حــدس و گمــان زنــی نیســت .بلکــه مطالعــه
آموزههــای کتــاب مقــدس اســت .ســعی میکنیــم تــا بــا ذکــر آیــات و بــا دلیــل
موجــه بــودن آن را بــه شــما نشــان بدهیــم .تــا شــما چهــار چــوب درســتی
داشــته باشــید و در آن چهارچــوب -یــا سیســتم الهیاتــی -کالم خداونــد را بــه
درســتی درک کنیــد .امیدواریــم کــه بــا مطالعــه تــوأم بــا دعــا بــه بعضــی از
ســؤالهای شــما بــه تدریــج پاســخ داده بشــود .بــه عنــوان مثــال ،بــا توجــه بــه

تقدیــر ازلــی چـرا اصــا ً بشــارت بدهیــم و مــردم را دعــوت کنیــم بــه ایمــان بــه
خداونــد عیســی مســیح؟

فصل دوم
ناتوانی کامل آدمی
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فصل دوم
ناتوانی کامل آدمی
سیســتم الهیاتــی کلونیــزم بــر  ۵نکتــه اساســی تأکیــد خاصــی دارد.
 ۵ســتونی کــه کل سیســتم بــر روی آن قـرار دارد .دالیــل منطقــی و تجربــی
و آیاتــی کــه در کتــاب مقــدس در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه بــه مــرور آنهــا

را ارائــه میکنیــم .هــر کــدام از ایــن  ۶اصــل ،کامــا ً مرتبــط بــا  ۴اصــل دیگــر
میباشــد که در نهایت یک سیســتم منظم و بســیار مســتحکم و اندیشــمند
را تشــکیل میدهنــد .بــه نحــوی کــه اگــر بتوانیــم یکــی از ایــن اصلهــا را از
طریــق کتــاب مقــدس ثابــت کــرده و نشــان دهیــم کــه آن اصــل حقیقــت
دارد ۴ ،اصــل دیگــر هــم بــه صــورت منطقــی و ضــروری ثابــت میشــوند.
بــه عــاوه اگــر بتوانیــم ثابــت کنیــم کــه یکــی از ایــن  ۵اصــل خطاســت ،کل
سیســتم اشــتباه بــوده و بایــد کنــار گذاشــته شــود.
مطالعــه و تعمــق در الهیــات کلوینــی بــه مــا یــادآور میشــود کــه
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غیرممکــن اســت کــه روابــط و همخوانــی بســیار دقیــق بیــن آنهــا ،توســط
انســان یــا کلیســا یــا کلویــن و یــا پولــس طراحــی شــده باشــد .آنچــه کــه
مطالعــه میکنیــم ،بــدون شــک توســط ذهنــی متعــال طراحــی و در کتــاب
مقــدس بــه مــا ارائــه شــده اســت.
سیســتم الهیاتــی کلونیــزم بســیار گســترده اســت .امــا پنــج اصــل اساســی
آن بــه صــورت خالصــه عبارتنــد از:
اصل اول :ناتوانی کامل آدمی
اصل دوم :گزینش نامشروط
اصل سوم :فدیه محدود
اصل چهارم :فیض غیرقابل مقاومت
اصل پنجم :پایداری ابدی مقدسین

با این مقدمه به اصل اول میپردازیم:
ناتوانــی کامــل آدمــی بــه ایــن معناســت کــه هــر یــک از مــا انســانها از
وقتــی کــه بــه دنیــا میآییــم ،تمــام توانایــی خــود را ب ـرای رســتگار ســاختن
خــود از دســت دادهایــم؛ مــا بــا تــاش ،حکمــت و توانایــی خودمان غیرممکن
اســت بتوانیــم خودمــان را رســتگار ســازیم.
دلیــل اصلــی ناتوانــی بنـیآدم« ،گنــاه ذاتــی» اســت کــه باعــث تباهــی و
فســاد کامــل ذات آدمــی میشــود .کتــاب مقــدس در آیــات فراوانــی تأکیــد
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میکنــد کــه بنــیآدم در گنــاه متولــد میشــود .پولــس رســول در تمــام
رســالههای خــود مرتبــا ً بــه آن اشــاره میکنــد .کتــاب مقــدس ایــن مطلــب
را بــه ایــن صــورت عنــوان میکنــد کــه آدمــی جــدا از مســیح اســت ،بــدون
بشــارت انجیــل مــرده در گنــاه اســت .هــر یــک از مــا از بــدو تولــد جــدای از
خــدای زنــده و بــرکات نجــات بخــش او اســت.
پولــس رســول بــه مــردم کلیســای افســس یــادآوری میکنــد کــه قبــل
از اینکــه آنهــا نجــات یابنــد و مســیحی شــوند چــه وضعیتــی داشــتند.
[افسســیان فصــل  ۲آیــه ]۱۲

«در آن زمــان از مســیح جــدا ،از خانــدان اســرائیل غریبــه ،از عهدهــای وعــده
بیگانــه و بیامیــد و بیخــدا در ایــن دنیــا بودیــد».
ایــن نــه تنهــا وضعیــت اهالــی کلیســای افســس قبــل از آشــنایی بــا
خداونــد عیســی مســیح بــود بلکــه وضعیــت همــه انســانها و همچنیــن
وضعیــت طبیعــی هــر یــک از ماســت؛ غریبــه و بیگانــه و جــدای از خــدای

زنــده و حقیقــی و کامــا ً دور از او و بــرکات حیــات بخــش انجیــل .چــون
هــر یــک از مــا در ایــن وضــع پــا بــه دنیــا میگذاریــم – یعنــی بــه دلیــل آن
گنــاه ذاتــی و همچنیــن رفتارهــا و انتخابهــای گنــاه آلــود مــا  -خــدای زنــده

و حقیقــی کــه قــدوس اســت ،بــه مــا پشــت کــرده و رابطــه مــا بــا او کامــا ً

قطــع شــده اســت .در ایــن شـرایط مــا امــکان و توانایــی آن را نداریــم کــه بــه
نــزد او بازگردیــم.
البتــه ادیــان زمینــی بــه ایــن موضــوع اعتقــادی ندارنــد و ادعــا میکننــد
کــه آدمــی بــه ذاتــه گنــاه کار نیســت .در دیــن محمــدی ادعــا شــده کــه
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عــدهای هســتند کــه هرگــز در طــول زندگــی گنــاه نکــرده و معصــوم خوانــده
میشــوند! دیــن محمــدی بــر ایــن بــاور اســتوار شــده کــه بنـیآدم بــدون گنــاه
و معصــوم پــا بــه ایــن دنیــا میگــذارد و تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــد ایــن
اســت کــه بـرای نجــات خــودش تــاش کنــد .آنهــا ادعــا میکننــد کــه خداونــد
پیامبــران را فرســتاده تــا آدمــی را بــه راه راســت هدایــت کنــد .راه راســت
یعنــی نمــاز و روزه و زکات و خمــس و حــال و حــرام .مســلمین بــر ایــن
باورنــد کــه از طریــق تالشــی کــه انجــام میدهنــد اللّــه از آنهــا خشــنود شــده

و ایشــان را میبخشــد .یــک مؤمــن مســلمان بایــد بــه اجبــار یــک ســری اداب
و رســوم مذهبــی را در ســاعات خاصــی از روز و یــا مــاه انجــام دهــد تــا از ایــن
طریــق شــاید نجــات پیــدا کنــد.
چنیــن عقیــدهای از دیــدگاه کتــاب مقــدس – کــه تنهــا مکاشــفه راســتین

خدای زنده اســت -کامال ًباطل اســت .در کتاب مقدس گفته شــده که شــما
در گنــاه مردهایــد و تباهــی آدمــی کامــل اســت .بــا انجــام کارهــا و ســنتهای
مذهبــی شــاید بتــوان مــردم را فریــب داد امــا ایــن گونــه عبادتهــای بیهــوده
در محضــر خــدای زنــده و حقیقــی هیــچ ارزشــی نــدارد .اگــر خواهــان رســتگار
شــدن هســتید بایــد از نــو زاده شــوید زیـرا از نظــر معنــوی در گنــاه مردهایــد.
وقتــی میگوییــم فســاد و تباهــی کامــل آدمــی ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه
همــه انســانها بــه نهایــت شــرارت رســیدهاند بلکــه روح و دل آنهــا فعــال
نیســت .تباهــی بــه ایــن معناســت کــه روح آدم در گنــاه بــه دنیــا میآیــد و
تحــت غضــب خداونــد اســت« .اصــل گنــاه» در درون او فعــال بــوده و در
طــول زندگــی همــه تصمیمهــا و رفتارهــای او را کنتــرل میکنــد .در ایــن
وضعیــت ایــن فــرد امــکان دارد کــه کارهــای نیکــی انجــام داده و خیرخــواه و
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مهربــان باشــد ،ولــی کامــا ً ناتــوان اســت از اینکــه خــدای زنــده و حقیقــی را
محبــت کنــد .در حالــت طبیعــی غیرممکــن اســت کــه بنـیآدم بتوانــد اعمالی
انجــام دهــد تــا خــودش را رســتگار ســازد .ایــن اشــخاص قادرنــد کارهــای
نیــک انجــام دهنــد امــا کاری کــه بتواننــد بــا انجامــش خــود را نجــات دهنــد
غیرممکــن اســت .تباهــی و فســاد آدمــی شــامل همــه انســانها میشــود.
در ابتــدای آفرینــش «آدم» گنــاه کــرد و ایــن گنــاه را بــه نســل خــود
انتقــال داد .بن ـیآدم در گنــاه زاده شــده و هیچکــس مســتثنی نیســت ،نــه
حتــی پیامبــران راســتین .دل آدمــی بــه شــرارت تمایــل داشــته و درونــش
یــک نــوع ضدّیــت و خصومــت وجــود دارد علیــه خــدای تثلیــث .آدمــی بــه
طــور طبیعــی و بــه شــکل غریضــی در فکــر و اراده خــودش دائمــا ً ش ـرارت
را برمیگزینــد .او بــه لحــاظ تولــد از خــدای زنــده ،جــدا و بیگانــه بــوده و بــه
لحــاظ انتخابهایــی کــه انجــام میدهــد از نظــر خــدای قــدوس ایــن فــرد
گناهــکار محســوب میشــود.

اراده در اسارت گناه
آدمــی اراده دارد و میتوانــد انتخــاب کنــد امــا همیشــه و بــدون اســتثناء
چیــزی را انتخــاب میکنــد کــه – از دیــد خــدای قــدوس -گنــاه اســت .در
زمینــه رســتگاری ،آدمــی اراده آزاد نــدارد کــه بیــن قدوســیت و گنــاه یکــی را
انتخــاب کنــد بلکــه همیشــه بیــن آن چیــزی کــه گنــاه کوچکــی اســت و آنچــه
کــه گنــاه بزرگتــری اســت ،یکــی را انتخــاب میکنــد .پــس بــه یــک معنــا اراده
او آزاد نیســت بلکــه اراده او اســیر گنــاه شــده اســت .در نتیجــه همیشــه
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تصمیمــات و انتخابهــای او بــه آن ســمت کشــیده میشــود .حتــی زمانــی
کــه تصــور میکنــد کار نیــک و خیرخواهانــه انجــام میدهــد ،یــا ایــن کار او
بــه خاطــر نفعــی اســت کــه میبــرد یــا بــه دنبــال پــاداش اخــروی هســت و یــا
احســاس غــرور میکنــد .پــس ایــن کارهــا  -هــر چنــد کــه نیــک باشــد – اصــل
گنــاه در آنهــا نهفتــه اســت.
گنــاه ذاتــی کــه در دل هــر یــک از ماســت عیــن آهنربــا عمــل میکنــد؛
همیشــه بــه ســمت گنــاه جــذب میشــود .آدمــی توانایــی کارهــای نیــک را
دارد؛ بــه عنــوان مثــال میتوانــد بــه دیگـران کمــک کنــد و یــا کار ثوابــی انجــام
دهــد امــا نیــت قلبــی او و دلیــل انجــام آن کارهــا کامــا ً اشــتباه اســت .چــون
دل او فاســد و گنــاه آلــود اســت در نتیجــه همــه آن کارهــای پســندیدهای
هــم کــه انجــام میدهــد -از دیــد خــدای زنــده و قــدوس -گنــاه محســوب
میشــوند.
شــاید بــه نظــر بیایــد کــه انســان اراده آزادی دارد ولــی غیرممکــن اســت
بتوانــد محبــت بــه خــدای زنــده را در دل خــود ایجــاد کنــد .وقتــی میگوییــم
ارادهاش آزاد اســت بــه ایــن معناســت کــه کســی او را مجبــور نمیکنــد تــا
گنــاه کنــد بلکــه بــه اختیــار خــودش ایــن کار را انجــام میدهــد .هیــچ نیــروی
خارجــی او را وادار نمیکنــد تــا دروغ بگویــد و یــا فحاشــی کنــد بلکــه وی
تمــام ایــن ش ـرارتها را براســاس اراده خــود انجــام میدهنــد.
پــس هــم ذات مــا فاســد اســت و هــم اراده مــا توســط گنــاه متأثر میشــود
و همیشــه بــه ســمت آن تمایــل دارد .هــر چنــد کــه او آزاد اســت تــا بــه نــزد
خــدا بازگشــت کنــد امــا نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد؛ مثــل پرنــدهای کــه بالــش
شکســته اســت ،او آزاد اســت تــا پــرواز کنــد امــا چــون بالــش شکســته اســت
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نمیتوانــد پــرواز کنــد .چگونــه ممکــن اســت آدمــی از گنــاه توبــه کنــد در
حالــی کــه تــه دلــش آنهــا را دوســت دارد! ممکــن اســت از روی تــرس و
عــذاب آخــرت و صــدای وجــدان و ندامــت ،خــود را تغییــر دهــد و کمتــر گنــاه
کنــد ،امــا هرگــز نمیتوانــد توبــه واقعــی انجــام دهــد و نظــرش را نســبت بــه
خــدای زنــده و حقیقــی تغییــر دهــد.
چگونــه ممکــن اســت بنـیآدم نــزد خــدای زنــده بازگــردد در صورتــی کــه
بــا او در دل دشــمنی دارد؟ ایــن تباهــی و فســاد کامــل روزگار آدمــی را ســیاه
میکنــد .در یوحنــا  ۳آیــه  ۱۹خداونــد مــا عیســی مســیح میگویــد« :و حکــم
ایــن اســت کــه نــور در جهــان آمــد و مــردم تاریکــی را بیشــتر از نــور دوســت
داشــتند از آنجــا کــه اعمــال ایشــان بــد اســت».
در یوحنا فصل  ۵آیه  ۴۰خداوند میگوید:

«و نمیخواهید نزد من آیید و حیات یابید».
مصیبــت آدمــی در ایــن فســاد درونــی اوســت و اراده و خواســته
قلب ـیاش کــه دائمــا ً معطــوف بــه گنــاه اســت .آدمــی نیــاز نــدارد کــه کســی
بــه او کمــک کنــد و یــا بــه راه راســت هدایتــش کنــد بلکــه بــه یــک معجــزه و
یــک تولــد دوبــاره و تغییــر اساســی نیــاز دارد .تالشهایــی کــه بنـیآدم انجــام
میدهــد  -هــر دیــن و مذهبــی یــک ســری دســتورات دینــی را ارائــه میکننــد
تــا مصیبــت را از میــان بردارنــد  -همگــی بــا شکســت مواجــه میشــوند.
پیامبــران نمیتواننــد آنهــا را راهنمایــی کننــد تــا بــه راه راســت برونــد زیــرا
ای ـرادی اساســی وجــود دارد .پولــس رســول در رســاله رومیــان فصــل  ۸آیــه
 ۷میگویــد:
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«زی ـرا کــه تفکــر جســمانی ،دشــمنی بــا خداســت .چــون کــه شــریعت خــدا را
اطاعــت نمیکنــد زیــرا نمیتوانــد هــم بکنــد».
علــت اینکــه شــریعت خــدای زنــده و حقیقــی را اطاعــت نمیکنــد،
خداونــد خــود محبــت نمیکنــد و محبــت بــه هــم نــوع خــودش در دلــش
نیســت ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه از انجــام ایــن کارهــا ناتــوان و عاجــز اســت؛

«زیرا نمیتواند هم بکند».
البتــه خداونــد بــه خاطــر فیــض عامــش یــک خصوصیــت اخالقــی را در
آدمــی قــرار داده تــا بتوانــد بــه همنوعانــش محبــت کــرده و عزیزانــش را
دوســت داشــته باشــد .امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه بنـیآدم میتوانــد خدای
زنــده و حقیقــی را هــم بــا تمــام دل و جــان محبــت کنــد! آدمــی میتوانــد بــه
دوســتانش محبــت کنــد ولــی نمیتوانــد محبــت بــه خــدای زنــده و حقیقــی
را در دلــش ایجــاد کنــد.
عــدهای هســتند کــه ایــن حقیقــت تلــخ را نمیتواننــد بپذیرنــد .بســیاری
ادعــا دارنــد کــه «خــدای خــود» را دوســت دارنــد .امــا خدایــی کــه ایشــان
دوســتش دارنــد ،یــک خــدای ذهنــی اســت و ســاخته ذهــن خودشــان اســت
کــه بــه آنهــا اجــازه هــر نــوع شـرارت و خودخواهــی را میدهــد .چنیــن بــاوری
از خــدا ،همــان خــدای زنــده و حقیقــی یعنــی خــدای کتــاب مقــدس نیســت.
چــون بنــیآدم بــه خاطــر فســاد درونیــش هیــچ چیــز زیبــا و دوســت
داشــتنی در خــدای زنــده نمیبینــد .شــاید چنیــن فــردی بــه مســیحیت
عالقهمنــد شــود ،امــا او از مســیح چیــزی میخواهــد .وی فکــر میکنــد کــه
مســیح نــذر و حاجــت او را بــه جــا مـیآورد و لــذا بــه دنبــال مســیحیت افتــاده
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اســت .همیــن فــرد در مقابــل تأثیــر مقــدس ســازی کار روحالقــدس بــه
شــدت مقاومــت میکنــد .وی بــه طــور ذاتــی گنــاه را دوســت دارد و حاضــر
نیســت تــا از آن دســت بشــوید .او هیــچ عالق ـهای بــه قدوســیت نداشــته و
هیــچ تمایلــی بــه رســتگار شــدن نــدارد .اگــر ایــن فــرد بــه هــر دلیلــی بــه کلیســا
و یــا بــه میــان جماعــت مســیحیان بــرود ،بــه دنبــال چیــزی غیــر از خــدای
زنــده و قدوســیت اســت .بــه دلیــل همیــن ســقوط و تباهــی کامــل انســان،
رفتارهــای او غیرمنطقــی و غیرعقالنــی اســت.
در زمینــه هــر آنچــه کــه مربــوط بــه ذات خــدای زنــده و حقیقی میشــود،

بنـیآدم کامــا ًکــور و غافــل اســت .زیـرا اراده مــا تحت کنترل تاریکی اســت.
آدمــی گنــاه را شــیرین و لــذت بخــش میدانــد و از گنــاه کــردن لــذت بســیار
میبــرد .حتــی بچههــا هــم از همــان طفولیــت از شـرارت و شــیطانی کــردن
لــذت میبرنــد .پــس تــا آنجایــی کــه بــه رابطــه آدمــی بــا خــدای تثلیــث مربــوط
میشــود بنـیآدم فقــط آن چیــزی را برمــی گزینــد کــه در نظــر خداونــد زنــده
و حقیقــی پلیــد اســت .اگــر چــه بــه اراده خــود ایــن کار را انجــام میدهــد و
هیــچ اجبــاری خــارج از خــودش نــدارد.
آدمــی بــه لحــاظ اخالقــی چنــان کــور و عاجــز اســت که همیشــه چیــزی را
کــه از نظــر خــدای قــدوس شــریر و پلیــد و گنــاه هســت را انتخــاب میکنــد.
دقیقــا ً همــان گونــه کــه شــیطان و فرشــتگان ســقوط کــرده رفتــار میکننــد.
در اعمــال رســوالن فصــل  ۲۶آیــه  ۱۸رســوالن مســیح مأموریــت خــود را
بــه ایــن شــکل توصیــف میکننــد:
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«تــا چشــمان ایشــان را بــاز کنیــد تــا از تاریکــی بــه ســوی نــور و از قــدرت شــیطان
بــه جانــب خــدا برگردنــد تــا آمــرزش گناهــان و میراثــی در میــان مقدســین به وســیله
ایــن مأموریــت کــه بــر مــن اســت بیابــد».
در زمــان خدمــت زمینــی خداونــد مــا عیســی مســیح تمــام یهودیــان

ناظــر معجــزات و کارهــای شــگفت او بودنــد .کامــا ً مشــخص بــود کــه او

همــان مســیح موعــودی اســت کــه پیامب ـران راســتین وعــدهاش را در عهــد
قدیــم داده بودنــد .همــان پیامبــری کــه موســی گفــت خواهــد آمــد و بایــد
بــه او گــوش دهیــد .امــا بــا وجــود همــه شــواهد و دالیلــی کــه وجــود داشــت،
نــه تنهــا بــه او ایمــان نیاوردنــد بلکــه قصــد کشــتنش را داشــتند .در انجیــل
یوحنــا فصــل  ۸آیــه  ۴۳خداونــد مــا بــه یهودیــان میگویــد:

«بــرای چــه ســخن مــرا نمیفهمیــد؟ از آن جهــت کــه کالم مــرا نمیتوانیــد
بشــنوید .شــما از پــدر خــود ابلیــس میباشــید و خواهشهــای پــدر خــود را
میخواهیــد بــه عمــل آوریــد».
یهودیــان فکــر میکردنــد قــوم برگزیــده و مقبــول خداونــد هســتند .ولــی
حقیقــت ایــن بــود کــه وقتــی ســخنان و موعظههــای خداونــد عیســی مســیح
را شــنیدند میخواســتند او را سنگســار کننــد! ایشــان بــه او ناسـزا و فحــش
میدادنــد و میگفتنــد تــو خــودت را برابــر بــا خــدا میدانــی!
در یــک مــورد کــه در یوحنــا فصــل  ۸آیــه  ۵۲مکتــوب اســت یهودیــان بــه
او چنیــن تهمــت زدند:

«االن دانستیم که تو توسط ارواح پلید ،روحت تسخیر شده است».
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ایــن نظــر یهودیــان – همــان قــوم برگزیــده -نســبت بــه خداونــد عیســی
مســیح بــود .ایشــان بــا وجــود شــواهد و دالیــل عینــی بــاز هــم نمیتوانســتند
ایمــان بیاورنــد .فقــط آن شــاگردانی کــه خداونــد آنهــا را برگزیــده بــود تــا
کالمــش را درک کننــد ،فقــط آنهــا بودنــد کــه ایمــان آوردنــد .دیگــر جماعــت
یهــود بــا اینکــه شــواهد در برابــر دیدگانشــان بــود امــا درک نمیکردنــد.
فکــر میکردنــد کــه فرزنــدان ابراهیــم هســتند ،آزادنــد و نیــاز بــه یــک نجــات
دهنــده ندارنــد.
خداونــد مــا عیســی مســیح بــا ذکــر یــک مثــل بــه مــا نشــان میدهــد کــه
بــه چــه علــت نمیتوانیــم خودمــان را تغییــر دهیــم .انجیــل متــی  ۷آیــه ۱۷

«همچنیــن هــر درخــت نیکــو ،میــوه نیکــو مــیآورد و درخــت بــد ،میــوه بــد
مــیآورد»
بدیــن معنــا کــه گروهــی از انســانها توســط یکســری خصوصیــات
اداره میشــوند ،درخــت بــد هســتند و ثمــرات بــدی دارنــد .گــروه دیگــر از
انســانها توســط اصــول دیگــری اداره میشــوند و ثمـرات دیگــری دارنــد کــه
در هــر دو گــروه ثمـرات آنهــا -بــد یــا خــوب -بــه خاطــر ذاتشــان اســت .ایــن
ثم ـرات همــاناندیش ـهها و گفتــار و کــردار آدمــی اســت کــه در یکســری
از انســانها نیــک اســت چــون ذاتشــان عــوض شــده و متحـو ّل شــدند و در
یکســری دیگــر بــد کــه ش ـرارت از آنهــا میبــارد.

«آیا انگور را از خار و انجیر را از خس میچینید؟»
غیرممکــن اســت کــه درختــی میــوهای متضــاد بــا ذاتــش بــه بــار آورد.
خداونــد مــا در ایــن مثــل درس باغبانــی نمیدهــد بلکــه منظــورش ایــن اســت
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کــه انســان نفســانی نمیتوانــد ثمــرات معنــوی بــه بــار بیــاورد همانطــور
کــه بوتــه خــار نمیتوانــد خــودش را تغییــر دهــد و انگــور بــه بــار بیــاورد و یــا
درخــت بــد ذاتــش را عــوض کنــد .ایــن مثــال بــه مــا ثابــت میکنــد کــه مــا
انســانها قــادر بــه تغییــر ذاتمــان نیســتیم .پــس هــر یــک از مــا نیازمنــد بــه
یــک تحــول اساســی اســت.
در رســاله افسســیان (فصل  ۲آیات  ۱تا  )۳پولس به ایمانداران کلیســا
اعــام میکنــد کــه قبــل از اینکــه حقیقــت را بشــنوند و روحالقــدس در آنهــا
کار کــرده و آنهــا را زنــده کنــد ،هــر یــک از آنهــا مــرده در گنــاه بودنــد .مــرده به
ایــن معنــا کــه هیــچ تمایــل و هیــچ قــدرت و توانــی نداشــتند تــا کارهایــی را کــه
در نظــر خداونــد معنــوی هســت انجــام دهنــد .وضعیــت انســان نفســانی به
وضعیــت یــک جنــازه تشــبیه شــده؛ یــک بــدن مــردهای کــه قــادر بــه حرکــت
کــردن نیســت .اگــر کســی بــه لحــاظ روحانــی مــرده باشــد غیرممکــن اســت
بتوانــد کارهــای روحانــی انجــام دهــد و توبــه کنــد و ایمــان بیــاورد .کتــاب
مقــدس ایــن حقایــق را بــه شــکلهای متفاوتــی بیــان میکنــد.
هیــچ یــک از مــا انســانها معصــوم بــه دنیــا نمیآییــم و همگی بالاســتثناء
گناهــکار هســتیم .بــه همیــن دلیــل هــم ثمــرات بــد در مــا دیــده میشــود
ماننــد آن درخــت بــد .حتــی پیامب ـران راســتین هــم از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســتند .بــه عنــوان مثــال داودد نبــی در مزمــور  ۵۱آیــه  ۵چنیــن اعت ـراف
میکنــد:

«بــه راســتی کــه تقصیــرکار زاده شــدهام و گناهــکار از زمانــی کــه مــادرم بــه مــن
آبســتن شــد».
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پــس ذات طبیعــی مــا بــه ایــن گونــه اســت؛ بــه ســان درختــی فاســد .ارمیا
نبــی در فصــل  ۱۷آیــه  ۹چنیــن میگویــد:

«دل از همه چیز فریبندهتر است و بسیار بیمار و کیست که آن را بشناسد؟»
یکــی دیگــر از پیامبـران راســتین خــدای زنــده و حقیقــی یعنــی حزقیــال
نبــی ایــن موضــوع را در فصــل  ۱۶بــه شــکل یــک تصویــر غریــب بــه مــا نشــان
میدهــد .قــوم برگزیــده خداونــد تشــبیه شــده بــه نــوزادی کــه از بــدو تولــد در
خــون رهــا شــده در بیابــان تــا بمیــرد .کســی نیســت تــا بــه او رحــم کنــد امــا
خــدای زنــده کــه گــذر میکنــد او را مییابــد و میشــوید و تدهیــن میکنــد
و بــه او حیــات میدهــد .آیــه :۶

«و مــن از نــزد تــو گــذر کــردم و تــو را کــه در خونــت میلولیــدی ،غلتــان دیــدم.
پــس بــه تــو کــه در خونــت میلولیــدی گفتــم :زنــده شــو! آری ،بــه تــو کــه در
خونــت میلولیــدی گفتــم :زنــده شــو!»
کتــاب مقــدس تأکیــد میکنــد کــه مــا انســانها و فرشــتگان ،رفتارمــان
مطابــق بــا ذات اســت .فرشــتگان چــون ذات مقدســی دارنــد ،تمام رفتارشــان
پــاک و مقــدس اســت .بنــیآدم چــون در گنــاه ســقوط کــرده ،ذاتــش بــه
شــباهت ذات شــیطان – و دیگــر فرشــتگان ســقوط کــرده -در آمــده اســت.
ذات آدمــی بــه طــور طبیعــی و از بــدو تولــد ســقوط کــرده و در تباهــی کامــل
اســت .اگــر امــکان و موقعیــت مناســب بــه آدمــی داده شــود ،دقیقــا ً ماننــد
فرشــتگان ســقوط کرده (شــیطان) رفتار خواهد کرد .شـرارت و گناه در ذات
هــر انســانی وجــود دارد فقــط بایــد موانعــی از جلــو راهــش برداشــته شــده
و اجــازه یابــد تــا ذات واقعــی خــودش را نشــان دهــد .تاریــخ پــر از نامهــای
دیکتاتورهــا و قلدرهایــی اســت کــه چــون امکانــش برایشــان وجود داشــت در

50

مود لصف

جنایــت کــردن از دیگـران پیشــی گرفتنــد .در هــر جایــی از دنیا و در هر دوره
از تاریــخ اینگونــه ش ـرارتها بــه وضــوح بــه چشــم میخــورد .هــر کــس کــه
مدتــی را در شــکنجهگاهها و یــا بازداشــتگاههای موقــت حکومــت اســامی
ســپری کــرده باشــد و یــا خاطـرات کســانی را کــه از آنجــا زنــده بیــرون آمدنــد
مطالعــه کــرده باشــد ،شــاهد واقعیــت تجربــی ایــن موضــوع میباشــد.
تمامــی آموزههــای کتــاب مقــدس بــا واقعیــت و شــباهت تجربــی کنونــی
همخوانی دارد .آدمی اگر توانش را داشــته باشــد و جوابگوی کســی نباشــد
هــر گونــه شــرارتی را میتوانــد انجــام دهــد .تمامــی کارهایــی کــه دلــش
میخواهــد انجــام میدهــد .کســانی کــه در تاریــخ بــه قــدرت دســت یافتنــد
چگونــه افـرادی بودنــد؟ افـراد خیرخــواه کــه بــه فکــر منافــع دیگـران بودنــد؟
خیــر! تمــام دیکتاتورهــای تاریــخ از قــدرت بالمنــازع خــود اســتفاده کردنــد تــا
دشــمنان و مخالفینشــان را قلــع و قمــع کننــد .ایــن تجربــه تاریخــی ثابــت

میکنــد کــه ذات آدمــی کامــا ً فاســد اســت ماننــد ذات شــیطان؛ هیچگونــه
نیکویــی در آن نیســت و یــا پارســاییای کــه مقبــول خداونــد قــدوس باشــد.
دســتورات و تعالیــم دینــی نمیتوانــد ذات فاســد او را تغییــر دهــد .ایــن
دروغ بزرگــی اســت کــه خداونــد پیامبـران را بـرای هدایــت بشــریت فرســتاد!
خدای زنده و حقیقی حکمتش بینهایت اســت و از ذات فاســد و گناهآلود
آدمــی آگاه اســت و میدانــد کــه او نیــاز بــه یــک تغییــر و تحــول درونــی دارد
و نــه هدایــت بــه راه راســت .آدمــی نیازمنــد تحو ّلــی اساســی اســت .یــک
ایمانــدار واقعــی دعــا نمیکنــد کــه خداونــدا مـرا بــه راه راســت هدایــت کــن!
بلکــه همچــون داوود نبــی دعایــش ایــن اســت[ :مزمــور  ۵۱آیــه ]۱۰

«خدایا دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز».
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فقــط فیــض خــدای زنــده و حقیقــی از راه تولــد دوبــاره و تحــول روحانــی،
قــادر اســت تــا ذات بن ـیآدم را تغییــر دهــد و در نهایــت او را رســتگار ســازد.
ایــن تعلیــم کتــاب مقــدس چــه در عهــد عتیــق و چــه عهــد جدیــد میباشــد .در
عهــد عتیــق خداونــد بــه شــکل تصویــری آن را تعلیــم مـیداد .خداونــد بــه قــوم
خــود مثــل اطفالــی کــه تــازه پــا بــه مهــد کــودک گذاشــتهاند بــه شــکل تصویــری
و نمــادی تعلیــم مـیداد تــا بتواننــد درک کننــد .بــه عنــوان مثــال در عهــد قدیــم
خداونــد از قــوم برگزیــدهاش خواســته بــود تــا پســرهایی را کــه بــه دنیــا میآینــد
در روز هشــتم ختنــه کننــد .یکــی از اهــداف ایــن کار ایــن بــود تــا بــه آنهــا نشــان
دهــد کــه آن طفــل ناپــاک اســت .طفلــی کــه تــازه بــه دنیــا آمــده فســادی درونی
دارد کــه بایــد ریشــه کــن شــده و قطــع شــود .حتــی مطابــق شــریعت موســی،
مــادر آن طفــل هــم بعــد از زایمــان ناپــاک محســوب میشــد .چ ـرا؟ خداونــد
چــه درســی بــه آنهــا مـیداد؟ ایــن زن بعــد از زایمــان بــه لحــاظ شــریعت موســی
ناپــاک محســوب میشــد و تــا مــدت زمانــی اجــازه نداشــت تــا بــه معبــد بــرود.
از ایــن طریــق خداونــد بــه قــوم برگزیــده خــود نشــان مـیداد کــه آدمــی از بــدو
تولــد فاســد ،گناهــکار و آلــوده اســت .آدمــی طعمــه بیدفاعــی اســت بــرای
شــیطان تــا او را بــه ســوی خرافــه و پرســتش خدایــی دیگــر بکشــاند .اگــر خــدای
زنــده و حقیقــی بــه او رحــم نکنــد ،بــه ســادگی اســیر شــیطان میشــود و بــه

ادیــان دیگــر روی مـیآورد و یــا اینکــه کامــا ً بیخــدا میشــود.

پولس رسول در رساله دوم قرنتیان فصل  ۴آیه  ۴-۳چنین میگوید:

«امــا اگــر بشــارت مــا مخفــی اســت بــر هــاک شــوندگان مخفــی اســت کــه در
ایشــان خــدای ایــن جهــان ذهنهــای بیمارشــان را کــور گردانیــده کــه مبــادا نــور
بشــارت جــال مســیح کــه صــورت خداســت ،ایشــان را روشــن ســازد».
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نــه تنهــا آدمــی ســقوط کــرده و تباهــی کامــل ارادهاش بــه ســمت گنــاه

هســت بلکــه نیروهــای خارجــی نیــز او را کنتــرل میکننــد .تصویــری کــه
کتــاب مقــدس از وضعیــت مــا انســانها بدســت میدهــد بســیار اســفبار و
تاریــک ولــی واقــع بینانــه اســت؛ آدمــی بــه اســارت نیروهــای تاریکــی در آمده
و تنهــا روح قــدوس خداونــد اســت کــه میتوانــد زنجیرهــای ایــن بردگــی را
پــاره کــرده و او را از اســارت تاریکــی آزاد ســازد.
وقتــی پولــس رســول ،تیموتائــوس را بــرای کلیســا انتخــاب میکنــد و
او یــک فــرد جوانــی بــود ،پولــس او را تشــویق میکنــد کــه فقــط انجیــل را
بشــارت دهــد و کاری بــه مســائل بیهــوده و خرافــات نداشــته باشــد بلکــه
فقــط مســائل مربــوط بــه رســتگاری را بشــارت دهــد .وی در رســاله دوم
تیموتائــوس فصــل  ۲آیــه  ۲۵چنیــن میگویــد:

«بــا فروتنــی مخالفیــن را ارشــاد کــن کــه شــاید خــدا ایشــان را توبــه بخشــد تــا
حقیقــت را بشناســند تــا از دام ابلیــس بــاز بــه هــوش آینــد کــه بــه حســب اراده او
صیــد او شــدهاند».
شــیطان ماننــد یــک دیکتاتــور مســلح اســت کــه مــردم را در اســارت
خرافــات ادیــان باطــل و تعالیــم ضــد مســیحی نــگاه مـیدارد .بنـیآدم هــم به
اراده خــودش مطیــع تعالیــم شــیطانی بــوده و از ایــن کار خشــنود اســت و
لــذت میبــرد .در نــام دیــن هــر نــوع جنایــت ،آدمکشــی و شـرارتی را انجــام
میدهــد و در ایــن حــال خیــال میکنــد کــه دارد خــدای باطــل خــودش را
خدمــت میکنــد و نمیدانــد کــه بــه چــه دامــی افتــاده اســت!
در انجیــل لوقــا فصــل  ۱۱وقتــی یهودیــان بــه خداونــد مــا عیســی مســیح
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یرانــد،
تهمــت میزننــد کــه او ارواح پلیــد را بــا یــاری شــیطان بیــرون م 
خداونــد مــا در پاســخ ایــن تهمــت بــه آنهــا اعــام میکنــد کــه او بــه انگشــت
خــدا دیوهــا را بیــرون میکنــد و ملکــوت خــدا ناگهــان بــر شــما آمــده اســت.
ســپس از مثالــی اســتفاده کــرده و از شــیطان بــه عنــوان یــک شــخص
قدرتمنــد یــاد میکنــد کــه بن ـیآدم را تحــت اســارت خــودش بــه شــیوههای
مختلــف نــگاه داشــته اســت[ .انجیــل لوقــا ]۲۲- ۲۱ :۱۱

«وقتــی کــه مــرد قدرتمنــد ســاح پوشــیده و خانــه خــود را نــگاه دارد ،امــوال او
محفــوظ میباشــد .امــا چــون شــخصی قدرتمندتــر از او آیــد بــر او غلبــه یافتــه،
همــه اســلحه او را کــه بــه آن اعتمــاد داشــت از او میگیــرد و امــوال او را تقســیم
میکنــد».
در ایــن مثــال بــه مــا گفتــه شــده که ما اســیر شــیطان و خرافــات و تعالیم
ضدمســیحی اوهســتیم؛ هــر یــک از مــا ماننــد امــوال غنیمتــی او بــه حســاب
آمــده و در چنــگ او اســیر شــدهایم .هیــچ یــک از مــا نمیتوانیــم بــا تــوان
خــود از ایــن اســارت بیــرون بیاییــم .فقــط و فقــط خــدای زنــده و حقیقــی،
بــه اراده خــودش یــک عــده از انســانها را آزاد کــرده و فقــط بــه آنهــا تولــد
تــازه و حیــات نــو میدهــد .ایــن افـراد را بعــد از تجربــه تحــول روحانــی وارد
ملکوتــش میســازد[ .کولســیان ]۱۳ :۱

«و مــا را از قــدرت تاریکــی رهانیــده ،بــه ملکــوت پســرمحبت خــود منتقــل
ســاخت».
ایــن وضعیــت مســیحیانی اســت کــه بــا کار نوزایــی روحالقــدس در
درونشــان پــی بــه حقیقــت بــرده و از راه ایمــان بــه خداونــد عیســی مســیح
رســتگار و آزاد شــدهاند .دیگــر انســانها همچنــان در اســارت آن شــخص
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قدرتمنــد (شــیطان) باقــی میماننــد؛ عــدهای هنــدو هســتند ،عــدهای
مســلمان ،عــدهای بهایــی ،عــدهای بیخــدا .هــر یــک در آن شــرایطی کــه
ق ـرار دارنــد و بــه هــر دیــن و آیینــی کــه بــدان معتقدنــد ،کامــا ً از وضعیــت

خــود راضــی هســتند.
چنانکــه گفتیــم تصویــری کــه کتــاب مقــدس از وضعیــت مــا میدهــد
بســیار ناامیدکننــده و تیــره اســت .امــا غــرور انســان بــه او اجــازه نمیدهــد تــا
ایــن حقیقــت بســیار تلــخ را بپذیــرد .از همــه بدتــر اینکــه وی بــه هیــچ روی
قــادر نیســت خــودش را از ایــن وضعیــت نجــات دهــد .البتــه کتــاب مقــدس
اعــام میکنــد کــه هــر یــک از مــا بــه خواســته خودمــان بــه ایــن وضعیــت
دچار شــدهایم .تنها راه رهایی از این اســارت ،خدای زنده و حقیقی اســت.
همانطــور کــه قــوم بنــی اسـرائیل اســیر فرعــون شــده بودنــد ،کالم خداونــد
بــه مــا میگویــد کــه ایشــان فریــاد زدنــد و دعــا کردنــد تــا خداونــد نجــات
دهنــدهای را برایشــان بفرســتد .خداونــد هــم موســی را نــزد ایشــان فرســتاد
تــا قــوم برگزیــده را از مصــر آزاد کنــد .خــدای زنــده و حقیقــی بــه دســت
موســی و بــا فــرو فرســتادن بالهــای ده گانــه بــر ســر دشــمنان قومــش ،آنهــا
را از خانــه بردگــی آزاد ســاخت .تاریــخ مقــدس قــوم یهــود ،تاریــخ آزادســازی
قومــی اســت کــه بــه اســارت گرفتــه شــده بــود؛ بنـیآدم نیــاز دارد تــا خداونــد
عیســی مســیح او را از اســارت گنــاه و شــیطان آزاد کنــد .هــر یــک از مــا بــرده
گنــاه هســتیم و گنــاه بــر مــا حکمرانــی میکنــد .همانطــوری کــه فرعــون
قــوم برگزیــده خداونــد را بــه اســارت گرفتــه بــود .مــا اســیر گنــاه شــدهایم.
خداوندمــا در انجیــل یوحنــا فصــل  ۸آیــه  ۳۴چنیــن گفــت« :آمیــن آمین هر
کــه گنــاه میکنــد بــرده گنــاه اســت ».ایــن فســادی کــه در درون ماســت بــه
حـدّی شــدید اســت کــه مــا نمیتوانیــم آن را تغییــر دهیــم .هــر چــه قــدر هــم
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کــه بــه خــود ســخت گرفتــه و تزکیــه نفــس کنیــم بــاز هــم نمیتوانیــم آن را
اصــاح کنیــم .مــا هرگــز نمیتوانیــم در درون خودمــان یــک قلــب تــازه ایجــاد
کنیــم .ایــن کار فقــط توســط روحالقــدوس امکانپذیــر اســت.
ایــن تغییــر کامــا ً توســط اراده آزاد و مشــیت خــدای تثلیــث میباشــد.
تولــد دوبــاره بــه اراده و خواســته و شایســتگی مــا نیســت .خداونــد عیســی
مســیح گفــت[ :انجیــل یوحنــا ]۸ :۳

«باد هر جا که میخواهد میوزد»
هــر کســی را کــه خداونــد زنــده و حقیقــی اراده کنــد از تاریکــی به ســمت
روشــنایی هدایــت کــرده و دل ســنگی او را بــه دل گوشــتین تبدیــل میکنــد.
خداونــد مــا بــه او حیــات میدهــد و او را زنــده میســازد .ایــن تغییــر روحانــی
و درونــی کامــا ً و مطلقــا ً کار روحالقــدس اســت و مــا نمیتوانیــم بــه او
کمــک کنیــم .مــا هیــچ نقشــی در آن نداریــم و نخواهیــم داشــت؛ همانطــور
کــه هیــچ نقشــی در تولــد خــود نداشــتیم .ابتــدا روحالقــدوس دلــی تــازه بــه
مــا میدهــد و تنهــا بعــد از آن اســت کــه مــا حقایــق کالم را میتوانیــم درک
کنیــم؛ یعنــی توبــه کــرده و بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان بیاوریــم .ایــن
نیرویــی کــه در درون مــا تحــول روحانــی را ایجــاد میکنــد ،همــان نیرویــی
اســت کــه خداونــد مــا عیســی مســیح را از مــردگان رســتاخیز داد.
افسســیان فصــل  ۱آیــه  ۱۸تــا  ۲۰در همیــن مــورد صحبــت کــرده اســت.
ایــن نیرویــی اســت کــه هــر یــک از مــا بــه طــور طبیعــی فاقــد آن هســتیم.
هــر چقــدر شــبان یــا رهبــر کلیســا تحصیــل کــرده باشــد و فــن بیــان داشــته
باشــد بــا ایــن وجــود نمیتوانــد حتــی یــک نفــر را هــم مجــاب ســازد تــا دســت
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از گنــاه و طغیــان علیــه خداونــد برداشــته ،ایمــان آورده و رســتگار شــود.
تباهــی و فســاد کامــل آدمــی دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه وی نمیتوانــد بــا
انجــام تکالیــف مذهبــی و یــا پرهیــز از یــک ســری کارهــا خــود را نجــات دهــد
و رســتگار شــود.
خداونــد زنــده جلــو بــروز کامــل ش ـرارت آدمــی را میگیــرد تــا ایــن دنیــا
محلــی قابــل ســکونت ب ـرای برگزیــدگان باشــد .خداونــد مانــع میشــود تــا
آدمــی بــه اوج ش ـرارت خــود برســد و کارهایــی را کــه دل شــریرش دوســت
دارد انجــام دهــد.
ناگفتــه نمانــد کــه بنـیآدم بــه شــباهت خــدای زنــده آفریــده شــده و لــذا
وی توانایــی محبــت بــه دیگـران و اطرافیانــش را دارد .بعضــی از ایــن افـراد
میتواننــد میلیاردهــا بـرای ســاخت مکانهــای مذهبــی و یــا درمانــی هزینــه
کننــد ،امــا هیــچ یــک از آن افـراد نمیتواننــد در نــام خداونــد عیســی مســیح
حتــی یــک لیــوان آب بــه دســت یکــی از شــاگردان وی بدهنــد .آنهــا ممکــن
اســت بــه دالیلــی بعضــی از ش ـرارتهای خــود را کنــار بگذارنــد؛ کســی کــه
مشــروب خــوار قهــاری اســت شــاید بــه دالیلــی مشــروب خــوردن را تــرک
کنــد امــا هرگــز بــه خاطــر محبتــش بــه خداونــد عیســی مســیح ایــن کار را
انجــام نمیدهــد!
علــت اینکــه آدمــی قــادر بــه انجــام کارهــای نیــک و بشردوســتانه اســت،
فقــط بــه دلیــل فیــض عــام اســت کــه خداونــد بــه رایــگان بــه آنهــا بخشــیده
اســت .امــا همــه ایــن کارهــا یــک ایــراد اساســی دارنــد؛ همــه آن کارهــای
نیــک -هــر چنــد بــه خــودی خــود ارزشــمند هســتند -فاقــد یــک شــرط اساســی
ب ـرای پذیــرش نــزد خداونــد هســتند .فــردی کــه ایــن کارهــای خیرخواهانــه
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را انجــام میدهــد ،محبــت بــه خــدای تثلیــث در قلبــش نیســت .برعکــس
کتــاب مقــدس تأکیــد مـیورزد کــه در دل هــر انســان نفســانی خصومــت و
دشــمنی بــا خداونــد زنــده و حقیقــی اســت .در نتیجــه همــه اعمــال او در
نظــر خداونــد ناپــاک محســوب میشــود.
بـرای پذیرفتــه شــدن اعمــال نیــک ابتــدا بایــد قلــب و ذات او تغییــر کنــد،
بایــد دشــمنی از میــان برداشــته شــود تــا خداونــد زنــده و حقیقــی اعمالــش
را بپذیــرد .پــس ایــن تصــوری کــه بــا اعمــال نیــک میتــوان بــه رســتگاری

رســید کامــا ً باطــل اســت .شـرایط انســان نفســانی ماننــد خوکــی اســت کــه
اگــر آن را بــا صابــون بشــوییم و تمیــز کنیــم بالفاصلــه بــه میــان همــان گل
و لجــن برمیگــردد؛ چـرا؟ چــون ذاتــش پلیــد و فاســد اســت و بایــد برگــردد
بــه جایــی کــه آن را دوســت دارد .شســت و شــو و آداب طهــارت و نجاســت
کــه مســلمین دربــارهاش صفحــات زیــادی را ســیاه کردهانــد ،نمیتوانــد دل
و اندیشــه و اراده فاســد آدمــی را پــاک کنــد .آن اصــل ضــروری -یعنــی
محبــت بــه خــدای زنــده و حقیقــی -اگــر توســط روحالقــدوس در دل آدمــی
ایجــاد نشــود ،حتــی اگــر بــه زبــان فرشــتگان هــم بتوانــد صحبــت کنــد ،ایــن
صحبتهــای او بــه ماننــد یــک زنــگ پُــر ســر و صــدا میباشــد کــه هیــچ
ارزشــی نــدارد[ .اول قرنتیــان ]۳ :۱۳

«و اگــر همــه امــوال خــود را ب ـرای خــوراک فق ـرا دهــم و بــدن خــود را بســپارم تــا
ســوخته شــود و محبــت نداشــته باشــم ،هیــچ ســود نمیبــرم».
ارزش اعمــال نیــک کامــا ً بســتگی بــه محبــت آن فــرد بــه خــدای زنــده و
حقیقــی دارد و اینکــه بــا چــه نیتــی آن کار را انجــام دهــد.
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افـرادی کــه هنــوز تحــول روحانــی را تجربــه نکــرده و اعمــال نیــک انجــام
میدهنــد ،تمــام کارهــای نیــک آنهــا در نظــر خداونــد زنــده بــیارزش و
بیفایــده اســت .زیـرا اســاس و پایــه آن درســت نیســت؛ ایــن افـراد دشــمنان
خداونــد زنــده محســوب شــده و بــرده گناهــان خــود هســتند .ایشــان هنــوز
تحــول روحانــی را تجربــه نکــرده و همگــی نفســانی هســتند و در ایــن
وضعیــت ،منفــور و تحــت غضــب خــدا زنــده میباشــند .در رومیــان فصــل
 ۸آیــه  ۸کالم خــدای زنــده و حقیقــی چنیــن میگویــد:

«کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خشنود کنند».
چنیــن فــردی هــر چقــدر هــم ســعی و تــاش کنــد هرگــز نمیتوانــد
خــدای زنــده را از خــود خشــنود ســازد .آن شــخص گناهــکار هــر چقــدر هــم
از نظــر دیگـران انســان شــریفی بــه نظــر برســد ،امــا چــون دل او فاســد اســت
هــر کاری کــه انجــام میدهــد در دیــد خــدای زنــده ناپســند میآیــد .کتــاب
امثــال فصــل  ۲۱آیــه  ۴ســلیمان نبــی تحــت هدایــت روحالقــدس چنیــن
میگویــد:

«هر آنچه شریران میکنند گناه است».
رومیــان فصــل  ۱۴آیــه  ۲۳میگویــد« :هــر چــه از ایمــان نیســت گنــاه
هســت ».بدیــن معنــا کــه تمامــی کارهــای مذهبــی کــه انســان نفســانی انجــام
میدهــد -چــون ایــن فــرد دلــش فاســد و شــریر اســت -جملگــی گناه محســوب
میشــود .ابتــدا خداونــد زنــده بایــد بــه او دلــی تــازه عطــا کنــد ســپس میتوانــد
کارهــای پســندیده خداونــد را انجــام دهــد و نــه پیــش از آن!
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رستگاری آدمی
بــر اســاس ایــن شــواهد بایــد بپذیریــم کــه رســتگاری و نجــات هــر انســانی
 از ابتــدا تــا بــه انتهــا  -نتیجــه و تأثیــر فیــض خــدای زنــده و حقیقــی اســت.بــه ایــن دلیــل کــه همــه انســانها گناهکارنــد ،هیچکــس شایســته نیســت و
تــوان تحــول خــودش را نــدارد .خــدای زنــده مطابــق مشــیت و اراده نیکــش،
عــدهای از انســانها را برمیگزینــد .ایــن افــراد نســبت بــه دیگــران بهتــر و
شایســتهتر نبــوده و فرقــی بــا دیگــران ندارنــد .عــدهای از ایــن برگزیــدگان
شــاید گذشــته خوبــی هــم نداشــته باشــند .امــا خداونــد زنــده  -بــر اســاس
اراده خــود و از ازل -ایشــان را انتخــاب کــرده و در زمــان مناســب رســتگار
میســازد .خداونــد زنــده بقیــه انســانها را بــه حــال خــود رهــا میکنــد تــا بــا
همــان دیــن و ایمانــی کــه از پــدران خــود بــه ارث بردنــد از دنیــا رفتــه و بــه
هالکــت ابــدی برســند.
در کتــاب مقــدس گناهــکاران بــه انســانهای مــرده تشــبیه شــدهاند و

یــا بــه اســتخوانهای خشــک و پوســیده تشــبیه شــدهاند کــه کامــا ً ناتــوان
هســتند (حزقیــال فصــل  .)۳۷علــت اینکــه خداونــد زنــده و حقیقــی عــدهای

را بـرای حیــات ابــدی انتخــاب میکنــد ،کامــا ً بــه اراده نیــک وی بســتگی دارد
و نــه بــه شایســتگی برگزیــده شــدگان (گناهــکاران کــه شایســتگی ندارنــد مگــر
مجــازات) بــر اســاس تعلیــم کتــاب مقــدس ،دلیــل آن بــه پیــش از آفرینــش
ایشــان بــر میگــردد .افسســیان در فصــل  ۱آیــه  ۴میگویــد:

«چنانکــه مــا را پیــش از بنیــاد آدمیــان برگزیــد تــا در حضــور او در محبــت
مقــدس باشــیم».
بــه طــور خالصــه نتیجــه میگیریــم کــه بن ـیآدم در گنــاه ســقوط کــرده
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و کامــا ً از رســتگاری خــود ناتــوان اســت .برعکــس ادیــان زمینــی ،کتــاب
مقــدس -کــه یگانــه مکاشــفه راســتین خــدای زنــده اســت -ســقوط و تباهــی
کامــل آدمــی در گنــاه را تعلیــم میدهــد؛ آدمــی نیازمنــد اســت تا خــدای زنده
او را رســتگار ســازد .دالیــل تجربــی ف ـراوان و غیرقابــل انــکاری ب ـرای اثبــات
ایــن آمــوزه در دســترس اســت .تمامــی جنایتهــای آدمــی و جنگهایــی
کــه در ایــن دنیــا بوقــوع پیوســته ،همگــی شــاهدی مســتحکم بــر ایــن اســت
کــه انســان ذات فاســدی دارد کــه در گنــاه ســقوط کــرده اســت .وی کامــا ً از

اصــاح و تغییــر خــودش عاجــز اســت .او نیازمنــد ایــن اســت تــا کســی او را
از ش ـرایط اســف بــار و ناامیدکننــدهاش نجــات دهــد.
فقــط خداونــد زنــده اســت کــه مانــع میشــود تــا مــا ایــن کــره خاکــی را بــه
جهنــم تبدیــل نکنیــم! تنهــا امیــدی کــه ب ـرای انســان وجــود دارد ایــن اســت
کــه دســت از ضدّیــت بــا خــدای قــدوس بــردارد .وی بایســتی ســاح را بــر
زمیــن گــذارده و التمــاس کنــد تــا خــدای تثلیــث -از روی فیضــش  -او را -کــه
گناهــکاری یاغــی و شایســته رفتــن بــه جهنــم اســت -رســتگار ســازد.

فصل سوم
گزینش نامشروط
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فصل سوم
گزینش نامشروط
گزینــش عــدهای از انســانها بــرای رســتگاری ،بخشــی از تقدیــر ازلــی
خــدای زنــده و حقیقــی محســوب میشــود .خدایــی کــه مطلقــا ً عــاری از گناه
بــوده و بــر اســاس اراده ازلــی ،تغییرناپذیــر و مؤثــر خــود عــدهای از انســانها
را بـرای رســتگار شــدن انتخــاب میکنــد .ایــن افـراد برگزیــده شــده بــه خــودی
خــود هیــچ شایســتگی نداشــته و نــه هیــچ تفاوتــی نســبت بــه دیگــر انســانها
دارنــد .امــا براســاس اراده مطلــق خــدای زنــده و پیــش از آفرینــش جهان -در
مســیح -برگزیــده شــدهاند.
انســانها بــه طــور کلــی بــه دو گــروه تقســیم میشــوند؛ یــک گــروه از
آنهــا بــرای حیــات ابــدی برگزیــده شــدهاند و مابقــی بــرای مــرگ و لعنــت
ابــدی .تــا آنجــا کــه ایــن گزینــش بــه آدم مربــوط میشــود ،آدم بــا گنــاه
خــود ایــن شــانس را تــا بــه ابــد از دســت داد .نســل آدم -یعنــی مــن و شــما-
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گناهــکار و یاغــی بــه دنیــا میآییــم .آدمــی نــه تمایــل دارد و نــه تــوان آن را
تــا خــود را رســتگار ســازد.
بــه دلیــل گنــاه ذاتــی و تباهــی درونــی آدمــی نمیتوانــد انتظــار رحمــت
خداونــد زنــده را هــم داشــته باشــد .آنچــه کــه واقعــا ً حــق انســان اســت ایــن
اســت کــه ماننــد فرشــتگان ســقوط کــرده بــه حــال خــود رهــا شــود تــا نتیجــه
طغیــان و گناهــان خــود را ببینــد؛ خــدای زنــده و حقیقــی بــه شــیطان و دیگــر
فرشــتگانی کــه بــا او طغیــان کردنــد رحــم نکــرد .جملگــی آنهــا بــه عــذاب ابدی
محکــوم شــده و ب ـرای آنهــا رســتگاری وجــود نــدارد .نســل آدم هــم طغیــان
کــرده و گنــاه ورزیــده امــا در عــوض اینکــه آنچــه حقشــان هســت بــه آنهــا
برســد وخداونــد آنهــا را رهــا کنــد تــا نتیجــه اعمــال و زندگــی خــود را ببیننــد،
خداونــد یــک عــده از آنهــا را  -کــه بــا دیگـران فرقــی نــدارد -برمــی گزینــد و از
وضعیــت گنــاه بــه وضعیــت قدوســیت و برکــت درمـیآورد .مابقــی انســانها
کــه برگزیــده نشــدهاند -بــه حــال خــود رهــا میشــوند تــا نتیجــه انتخابهــایاخالقــی و گنــاه خــود را تحمّــل کننــد .عــذاب آنهــا کامــا ً عادالنــه اســت و
خداونــد زنــده تــا بــه ابــد بــا آنهــا مثــل گناهــکاران رفتــار میکنــد .در الهیــات
مســیحی ایــن مطلــب «گزینــش نامشــروط» خوانــده شــده اســت.
اعتقــاد نامــه وســت مینیســتر ایــن موضــوع را بــه ایــن شــکل بیــان
میکنــد :

«توســط تقدیــر خــدای زنــده بعضــی از انســانها و بعضــی از فرشــتگان بــرای
ّ
حیــات ابــدی و بعضــی بــرای هالکــت ابــدی مقــدر شــدهاند ،بــه گونــهای کــه
تعــداد آنهــا بــه قــدری قطعــی اســت کــه نــه میشــود بــه آن اضافــه کــرد و یــا از
ّ
آن کــم کــرد .آن عــده از انســانها کــه بــه حیــات مقــدر شــدهاند توســط خــدای
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زنــده و حقیقــی پیــش از آفرینــش جهــان مطابــق اراده ازلــی و بــدون تغییــر خــود بــر
اســاس مصلحــت ســری و اراده نیکــوی خــود آنهــا را بـرای جــال ابــدی در مســیح
انتخــاب میکنــد .ایــن گزینــش فقــط بــه ســبب فیــض و محبــت اوســت و هیــچ
ربطــی بــه ایمــان و اعمــال نیــک و یــا مداومــت آنهــا در اعمالشــان نــدارد .ایــن
برگزیــدگان کــه همــه در آدم ســقوط کــرده توســط مســیح رســتگار شــده و بــه وســیله
روحالقــدس بــه طــور مؤثــر دعــوت شــده ،پارســا شــمرده شــده ،فرزنــد خواندگی را
یافتــه و تقدیــس کــرده میشــوند .ایشــان بــه قــدرت خــدای زنــده بــه وســیله ایمــان
ب ـرای رســتگاری تــا بــه ابــد محافظــت میشــوند .هیــچ شــخص دیگــری غی ـراز
برگزیــدگان بــه وســیله خداونــد مــا عیســی مســیح بازخریــد و رســتگار نمیشــود.
هیــچ شــخص دیگــری بــه طــور ثمربخــش توســط روحالقــدس دعــوت نمیشــود
و پارســا محســوب نمیگــردد و بــه فرزنــد خواندگــی در نمیآیــد .خــدای زنــده
طبــق صــاح واراده خــود و بــه منظــور روشــن ســاختن شــکوه و قــدرت مطلــق خود
از مابقــی انســانها درمیگــذرد؛ آنهــا را بــه علــت گنــاه بــه غضــب و هالکــت
ابــدی میرســاند».
ایــن توصیــف کلــی اعترافنامــه وســت مینیســتر اســت از گزینــش
نامشــروط .نکتــه اساســی کــه مــا ایمانــداران بایــد درک کنیــم ایــن اســت کــه
رســتگاری مــا کامــا ً بــر اســاس فیــض و رحمــت خــدای زنــده اســت .همــه

انســانها گناهــکار هســتند  -بــه میـزان کمتــر یــا بیشــتر -هیچکــس شایســته
رحمت نیســت .از ســوی دیگر ،عدالت خدای زنده فقط مجازات و هالکت

ابــدی گناهــکاران را بــه دنبــال داشــته و آن را کامــا ًضــروری میســازد .حــال،
از میــان ایــن عــده گناهــکاران -کــه همــه عادالنــه محکــوم شــدهاند -خداونــد
زنــده و حقیقــی یــک عــده را انتخــاب میکنــد بــرای حیــات ابــدی .مابقــی
انســانها کــه توســط او انتخــاب نشــدهاند ،ثمــره گناهــان خــود را در روز
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مجــازات دریافــت خواهنــد داشــت کــه همــان هالکــت ابــدی هســت.
بگذاریــد بــه تعــدادی از آیــات کتــاب مقــدس نــگاه کنیــم تــا موضــوع
روشــن شــود .پذیــرش ایــن آمــوزه بســیار دشــوار اســت .امــا مکاشــفه کالم
خــدای زنــده آن را بــه مــا تعلیــم میدهــد .بــه عنــوان مثــال[ ،افسســیان
فصــل  ۱آیــه  ۴تــا :]۵

«چنانکــه مــا را پیــش از بنیــاد عالــم در او برگزیــد تــا در حضــور او در محبــت
مقــدس و بیعیــب باشــیم .کــه مــا را از قبــل تعییــن نمــود تــا او را پســر خوانــده
شــویم بــه وســاطت عیســی مســیح برحســب خشــنودی ارادۀ خــود»
در رســاله رومیــان فصــل  ۸پولــس رســول حلقههــای زنجیــره رســتگاری
را توصیــف میکنــد کــه از ازل تــا بــه ابــد کشــیده شــده و بــه هــم وصــل
هســتند .آیــه  ۲۹بــه بعــد

«زی ـرا آنانــی را کــه از قبــل شــناخت ،ایشــان را نیــز از پیــش معیــن فرمــود تــا بــه
صــورت پســرش متشــکل شــوند تــا او نخســت زاده از بـرادران بســیار باشــد و آنانــی
را کــه از قبــل معیــن فرمــود ،ایشــان را هــم خوانــد و آنانــی را کــه خوانــد ایشــان را
نیــز عــادل گردانیــد و آنانــی را کــه عــادل گردانیــد ،ایشــان را نیــز جــال داد».

رونــد رســتگار شــدن هرکــس دقیقــا ً مثــل یــک زنجیــره طوالنــی اســت اگــر
یکــی از ایــن حلقههــا وجــود داشــته باشــد مابقــی هــم خواهــد بــود .اگــر بــه
ایــن آیــات دقــت کنیــد میخوانیــد کــه از پیــش مقـدّر شــده بـرای رســتگاری
و پیــش از آفرینــش جهــان فراخوانــده شــده و بــه جــال رســیده ...تمــام ایــن
افعــال زمــان گذشــته اســت .ایــن آیــات نشــان میدهــد کــه هــدف خداونــد
زنــده و حقیقــی از ازل چــه بــوده اســت .تقدیــر ازلــی و تغییرناپذیــر خــدای
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زنــده مثــل یــک زنجیــر محکــم و ناگسســتنی اســت .حلقــه اول آن زنجیــر
چیســت؟

ّ
«آنهایی را که از قبل شناخت ایشان را از پیش مقدر فرمود».
ایــن موضــوع گزینــش نامشــروط اســت .فقــط و فقــط چنیــن اف ـرادی
هســتند کــه بــه جــال خواهنــد رســید .مطابــق ایــن آیــات گزینــش انســانها
برمیگــردد بــه ازلیــت ،حتــی قبــل از اینکــه آن عــده از برگزیــدگان آفریــده
شــده ،بــه دنیــا بیاینــد و کاری انجــام دهنــد ،جــدای از خصوصیــات فــردی
آنهــا ،بــدون در نظــر گرفتــن ایمانــی کــه میآورنــد و اعمالــی کــه انجــام
میدهنــد ،گزینــش آنهــا بــه حیــات ابــدی توســط خداونــد قــادر مطلــق
صــورت میگیــرد.
ایــن حقیقــت را مــا در زندگــی ابراهیــم و نســل آینــده او میبینیــم.
ابراهیــم اســحاق را بــه دنیــا مـیآورد کــه فرزنــد وعــده اســت .ســپس اســحاق
بــا ربــکا ازدواج میکنــد و متعاقبــا ربــکا دوقلــو حاملــه میشــود .از یــک پــدر
و یــک مــادر ،از یــک خانــواده  -آن هــم از ابراهیــم و پســرش اســحاق  -دو
ب ـرادر دوقلــو داریــم؛ یعنــی یعقــوب و عیســو کــه ایــن دوقلوهــا بــه فاصلــه
چنــد دقیقــه از هــم بــه دنیــا میآینــد .امــا اگــر زندگــی آنهــا را در عهــد قدیــم
بخوانیــد میبینیــد کــه چقــدر متفــاوت هســتند .رســاله رومیــان فصــل ۹
آیــات  ۱۱تــا  ۱۳توضیــح میدهــد کــه علــت ایــن تفــاوت چیســت .بــه ایــن
آیــات دقــت کنیــد؛

«زیـرا هنگامــی کــه هنــوز تولــد نیافتــه بودنــد و عملــی نیــک یــا بــد نکــرده ،تــا اراده
خــدا برحســب اختیــار ثابــت شــود نــه از اعمــال بلکــه از دعــوت کننــده»،
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بدو گفته شد که:

«بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود».
چنانکه مکتوب است:

«یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن».
حتــی از بیــن فرزنــدان ابراهیــم ،فرزنــد اول او کــه اســماعیل بــود از
ســوی خداونــد طــرد شــد .خداونــد زنــده بــه ابراهیــم گفــت :اســماعیل را از
خانــه بیــرون بینــداز و اســحاق انتخــاب شــد .در مــورد آن فرزنــدان دوقلــوی
اســحاق -یعنــی یعقــوب و عیســو -حتــی قبــل از اینکــه بــه دنیــا بیاینــد ،پیــش
از اینکــه هیــچ کار نیــک یــا بــدی انجــام داده باشــند ،خداونــد بــه یکــی از
آنهــا رحمــت نشــان میدهــد و دل دیگــری را ســخت میســازد؛ دقیقــا ً مثــل
کوزهگــری کــه از یــک خمیــر ظرفــی را مطابــق اراده و خشــنودی خــود بـرای
جــال میســازد و ظــرف دیگــری را بـرای ضاللــت .در ادامــه آن آیــات پولــس
از موســی و عهــد قدیــم نقــل قــول میکنــد در آیــه  ۱۵چنیــن میگویــد« :زیـرا
بــه موســی میگویــد:

«رحــم خواهــم کــرد بــر هــر کــه رحــم کنــم و شــفقت خواهــم کــرد بــر هــر کــه
نســبت بــه او شــفقت دارم .بنابرایــن ،نــه از اراده کننــده و نــه از دونــده اســت ،بلکــه
از خــدای رحــم کننــده»
کالم خــدای زنــده و حقیقــی در ایــن زمینــه کامــا ً روشــن اســت؛ رســتگار
شــدن بــه اراده وخواســته مــا نیســت .اینگونــه نیســت کــه مــا تصمیــم
بگیریــم مســیحی بشــویم! اگــر مــن بــه مســیح ایمــان آوردهام و بــرادرم
اصــا ً اعتقــادی بــه وجــود خــدا نــدارد و بـرادر دیگــرم مســلمان اســت و نمــاز
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میخوانــد ،بــه ایــن علــت نیســت کــه مــن فــرد شایســتهتری بــودم یــا بـرادر
مســلمان یــا بیخــدای مــن آدمهــای شــریرتری بودهانــد نســبت بــه مــن! نــه
دوســتان .رومیــان  ۹آیــه  ۱۸چنیــن میگویــد:

«بنابرایــن هرکــه را میخواهــد رحــم میکنــد و هرکــه را میخواهــد ســنگدل
میســازد».
گزینــش خداونــد کامــا ً مطابــق بــا اراده و پیشــدانی خــدای زنــده اســت.
مــا مســیحیان اصــول گ ـرا اعتقــاد داریــم کــه کتــاب مقــدس تنهــا مکاشــفه
خــدای زنــده و حقیقــی اســت .ایــن کالم تحریــف نشــده ،تغییرناپذیــر اســت،
خطایی در آن نیســت .واژه به واژه آن -در نســخه اصلی  -از ســوی خداوند
زنــده و حقیقــی صــادر شــده و در نتیجــه حقیقــت محــض اســت .اگــر
ایــن کالم را مطالعــه کنیــد خواهیــد دیــد کــه آمــوزه تقدیــر ازلــی و گزینــش
نامشــروط در جابجــای آن تعلیــم داده شــده اســت .هــر چنــد کــه بــه مــا
توضیــح داده نشــده و دالیــل آن بــه مــا گفتــه نشــده اســت .جــای نگرانــی
نیســت زی ـرا بســیاری مطالــب و ســؤاالت وجــود دارد کــه کتــاب مقــدس بــه
آنهــا پاســخی نمیدهــد .روزی خواهــد رســید کــه بــه همــه ســؤاالت مــا پاســخ
داده خواهــد شــد و تــا رســیدن آن روز بایــد کالم خداونــد زنــده را بــا ایمــان
بپذیریــم .در کالم مکاشــفه خــدای زنــده و حقیقــی بــه صــورت بســیار ســاده
بــه ایــن گزینــش اشــاره شــده اســت .بــه عنوان مثــال به ایــن کالم خداوندمان
عیســی مســیح فکــر کنیــد کــه بــه شــاگردانش گفــت در فصــل  ۱۵یوحنــا آیــه
( .۱۶معنــی ایــن کالم چــه میتوانــد باشــد؟ بــه ایــن کالم دقــت کنیــد)

«شــما مـرا برنگزیدیــد ،بلکــه مــن شــما را برگزیــدم و شــما را مقـ ّـرر کــردم تــا شــما
برویــد و میــوه آوریــد».
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البتــه اگــر اناجیــل را بــه صــورت ســطحی روخوانــی کنیــد بــه نظــر میرســد
کــه ایــن شــاگردان بودنــد کــه خداوندمــان عیســی مســیح را برگزیدنــد! اگــر
شــما یــک مســیحی باشــید ممکــن اســت فکــر کنیــد که شــما بودیــد که تصمیم
گرفتیــد مســیحی شــوید .امــا ایــن آیــه بــه مــا میگویــد کــه علــت اینکــه شــما
چنیــن تصمیمــی گرفتیــد و یــا علــت اینکــه تنهــا آن تعــداد قلیــل شــاگردان  -از
بیــن بقیــه قــوم یهــود -بــدل شــدند بــه پیــروان مســیح ،ایــن بــود که خــدای زنده
از ازل آنهــا را برگزیــده بــود .ایــن دیــدگاه کلونیــزم هســت .دیــدگاه آرمینیــن

کامــا ًبــر عکــس اســت آنهــا خیــال میکننــد که انتخاب آدمــی و تصمیم آدمی
حــرف اول را میزنــد؛ مــن موعظــه را میشــنوم ،تصمیــم میگیــرم مســیحی
بشــوم  -چــون خداونــد میدانــد کــه یــک عــده خــاص دعوتــش را میپذیرنــد بــر
اســاس انتخــاب آنهــا و ایمــان آنهــا -آنهــا را برمیگزینــد؛ ایــن دیــدگاه آرمینیــن
هســت .خداونــد اگــر یــک عــده را برمیگزینــد بــه ایــن علــت اســت کــه میدانــد
آنهــا بــه او ایمــان میآورنــد .در دیــدگاه آرمینینهــا گزینــش خداونــد بســتگی
دارد بــه اراده و تصمیــم آدمــی و نــه اراده خداونــد.
امــا شــما چنیــن دیدگاهــی را در کتــاب مقــدس نمیبینیــد! خداونــد در
هیــچ یــک از مــا شایســتگی نمیبینــد تــا بــه خاطــر آن مــا را برگزینــد .حتــی
اگــر زندگــی یعقــوب را در کتــاب مقــدس مطالعــه کنیــد -هــم او کــه خداونــد
گفــت یعقــوب را دوســت داشــتم -خواهیــد دیــد کــه ایــن فــرد چــه گناهانــی
مرتکــب میشــود! اگــر بــه خاطــر اعمــال و شایســتگیاش بــود کــه خداونــد
هرگــز او را برنمیگزیــد .در نتیجــه فقــط از روی فیــض اســت کــه خداونــد
یــک عــده را از بیــن دیگــر انســانها انتخــاب میکنــد .پولــس رســول در
رومیــان فصــل  ۵آیــه  ۸ایــن موضــوع را توضیــح میدهــد.
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«لکــن خــدا محبــت خــود را در مــا ثابــت میکنــد از اینکــه هنگامــی کــه مــا هنــوز
گناهــکار بودیــم ،مســیح در راه مــا مــرد».
قبــل از اینکــه او را بشناســیم و پارســایی در مــا باشــد .در همــان فصــل
آیــه  ۶پولــس چنیــن میگویــد:

«در زمان معین مسیح برای بیدینان مرد».
نه برای انسانهای نیک و یا خداپرست!
محبــت خداونــد زنــده و حقیقــی بــه برگزیدگانــش معطــوف میشــود نــه
بــه ایــن علــت کــه ایشــان -نســبت بــه دیگــر هــم نوعانشــان  -آدمهــای خوبــی
هســتند .در آیــه  ۶آنهــا گناهــکار و بیدیــن خوانــده شــدهاند .یعقــوب آدم
خوبــی نبــود ،خــدا پرســت نبــود بلکــه گناهــکار ،دقیقــا ً مثــل بـرادر دوقلویــش
عیســو ،وی نیــز بیدیــن بــود .خــدای زنــده و حقیقــی ابتــدا – از ازلیــت و
پیــش از آفرینــش آنهــا  -ایــن اف ـراد بــد ،ناشایســت ،بیدیــن و گناهــکار را
برمیگزینــد و در یــک زمــان معیــن  -بعــد از تولــد یافتــن  -باعــث میشــود
تــا نــزدش بــاز گردنــد.
نویســنده مزمــور چنیــن افــرادی را ســعادتمند میخوانــد( .خواننــده
گرامــی ،اگــر واقعــا ً نجــات یافتهایــد از دیــد کتــاب مقــدس شــما فــردی
ســعادتمند هســتید[ ).مزمــور  ۶۵آیــه :]۴

«خوشــا بــه حــال آنــان کــه تــو برمیگزینــی و نزدیــک مـیآوری تــا در صحنهــای
تو ســاکن شــوند».
دیــدگاه آرمینیــن بــه ایــن صــورت واژگونــه اســت کــه انتخــاب کار آدمــی
اســت و نــه خداونــد .ایــن مــا هســتیم کــه بعــد از شــنیدن موعظــه تصمیــم
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میگیریــم کــه مســیحی بشــویم .در جلســات بشــارتی آنهــا وقتــی کــه
شــبان دعــوت میکنــد و میگویــد چــه کســی میخواهــد مســیحی بشــود
و مــن دســت بلنــد میکنــم و میگویــم مــن میخواهــم مســیحی بشــوم.
ایــن انتخــاب مــن بــود .مــن مســیح را برگزیــدم و نفــر کنــار دســتی مــن او
را برنگزیــد.
خیــر! خواننــده گرامــی .همــه مــا چنــان فاســد و ناتوانیــم کــه اگــر بــه
حــال خــود رهــا شــویم و انتخــاب بــا مــا باشــد همیشــه گنــاه و ایــن دنیــا را
برمیگزینیــم .اگرتاریــخ مقــدس قــوم یهــود را در عهــد قدیــم مطالعه کنید،
میبینیــد کــه قــوم برگزیــده خداونــد پیامب ـران راســتین را داشــتند ،معبــد
را داشــتند ،کاهنیــن را داشــتند ،کالم مکاشــفه در اختیارشــان بــود .امــا بــا
وجــود همــه برتریهایشــان نســبت بــه اقــوام بــت پرســت همســایه ایشــان
هــم مرتــب میرفتنــد دنبــال بتهــای کنعانــی و خدایــان باطــل .از لحــاظ
تاریخــی یــک زمــان ش ـرایط ب ـرای قــوم بیــن اس ـرائیل بســیار بــد میشــود؛
در زمــان ایلیــای پیامبــر .در کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۸مکتــوب اســت
کــه قــوم بنــی اس ـرائیل ب ـرای خــود  ۴۵۰پیامبــر باطــل دارنــد؛ انبیــاء ب َعــل.
بنیاسـرائیل بــا وجــود بــرکات اســتثنایی کــه داشــتند بــه جــای اینکــه خــدای
زنــده و حقیقــی را پرســتش کننــد ،بعــل را پرســتش میکردنــد بــه یــاری
تعــداد زیــادی از پیامبرانــش.
در ایــن ش ـرایط ســیاه و ناامیدکننــده ،ایلیــا -پیامبــر راســتین خداونــد
زنــده -خیلــی ناراحــت شــده و افســرده اســت .وی خیــال میکنــد
هیچکــس در بیــن قــوم بــه خداونــد وفــادار باقــی نمانــده و همــه بــت
پرســت شــدهاند .در اول پادشــاهان فصــل  ۱۹آیــه  ۱۸مکتــوب اســت
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خداونــد بــه او چنیــن میگویــد:

«بــا ایــن حــال ،هفــت ه ـزار تــن را در اس ـرائیل باقــی خواهــم نهــاد ،آنــان را کــه
زانوانشــان در برابــر َب َعــل خــم نشــده و لبانشــان او را نبوســیده اســت».
ایــن هفــت ه ـزار نفــر بــه خاطــر تقــوا و قدوسیتشــان نبــود کــه بعــل را
پرســتش نمیکردنــد بلکــه چــون خداونــد زنــده آنهــا را ب ـرای خــود برگزیــده
بــود؛ آنهــا نــگاه داشــته شــدند .اگــر بــه دنیــای پیرامونتــان نــگاه کنیــد؛ بــا همه
شـرارتها و جنایتهایــی کــه در آن صــورت میگیــرد .ادیــان باطلــی وجــود
دارد کــه خــدای زنــده و حقیقــی را نمیشناســند و پیــروان ایــن ادیــان باطــل
میلیاردهــا نفــر هســتند .بــا توجــه بــه ظلــم و جنایتهایــی کــه آدمــی نســبت
بــه هــم نوعــان خــود انجــام میدهــد .اغلــب ایــن ســؤال پرســیده میشــود کــه
چـرا خداونــد اجــازه میدهــد کــه ایــن دنیــا بــه روالــش ادامــه دهــد؟ پرســش
بــه جایــی اســت .خواننــده گرامــی آیــا پاســخ آن را میدانیــد؟
پاسخ آن را خداوند ما در انجیل مرقس فصل  ۱۳آیه  ۲۰میدهد:

« ...به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است».
ایــن تنهــا دلیــل بقــا و تــداوم دنیــای شــریر کنونــی اســت؛ فقــط بــه خاطــر
آن تعــداد از برگزیــدگان اســت کــه خداونــد زنــده اجــازه میدهــد ایــن دنیــا
بــه بقایــش ادامــه دهــد .روزی کــه آخریــن نفــر از آن برگزیــدگان وارد
ملکــوت شــود بعــد از آن بالفاصلــه دنیــا بــه آتــش کشــیده میشــود .دقیقــا ً
همانطــوری کــه وقتــی آخریــن فــرد وارد کشــتی نــوح شــد در بســته شــد و
طوفــان آغــاز گشــت.
برگزیــدگان خداونــد نمــک دنیــا و یــا نــور دنیــا خوانــده شــدهاند و
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وجودشــان در ایــن دنیــا هســت کــه باعــث برکــت میشــود .نمــک خاصیــت
حفاظــت کننــده دارد و مانــع فســاد مــواد غذایــی میشــود؛ بــه همین صورت
هرجــا کــه مســیحیان بیشــتری هســتند برکــت بیشــتر خداونــد زنــده در
آنجاســت( .برعکــس هــر جایــی کــه نــور کالم خــدای زنــده و حقیقــی نباشــد،
آدمــی بــه قهقرایــی شــرارت افــول میکنــد ).در کالم مکاشــفه میخوانیــم
کــه وقتــی یوســف از زنــدان بــه خانــه فوتیفــار-آن مــرد مصــری آمــد -خداونــد
خانــه وی را برکــت داد[ .پیدایــش ]2 - 1 :39
تنهــا بــه خاطــر ایــن تعــداد برگزیــدگان اســت کــه دنیــا بــه روال خــود
ادامــه میدهــد .البتــه کســانی را کــه خداونــد از ازل برمیگزینــد ،وی مقـدّر
میســازد تــا مــژده انجیــل را نیــز بشــنوند و یــا کالمــش را بخواننــد .دعــوت
و ایمــان و حفاظــت آنهــا در ایمانشــان نیــز شــامل ایــن گزینــش میشــود.
حیــات ابــدی ب ـرای آنهــا مق ـدّر شــده و شــامل همــه ایــن حلقههــای زنجیــر
میشــود ،چــون از ازل برگزیــده شــدهاند؛ در زمــان معیــن ،در یــک دوره از
زندگیشــان انجیــل را میشــنوند و یــا کتــاب مقــدس را میخواننــد یــا کســی
بــه آنهــا میگویــد و یــا شـرایط آنهــا بــه شــکلی درمیآیــد کــه بــا حقیقــت آشــنا
میشــوند ســپس ایمــان میآورنــد و بــه رســتگاری میرســند .ایــن گزینــش
نامشــروط هســت .مــا نــه فقــط ایــن را در رســتگاری انســانها میبینیــم
بلکــه در زندگــی و ش ـرایط تــک تــک انســانها نیــز قابــل مشــاهده اســت و
همچنیــن در مــورد کشــورها و قومهــا.
بــه عنــوان مثــال اگــر بــا تاریــخ کلیســا آشــنا باشــید میدانیــد کــه بــدون
شــک و قطعــا ً خداونــد در یــک زمــان یــک کشــور را بــا بــرکات روحانــی برکــت
میدهــد .یــک نمونــه آن جزیــره کوچــک انگلیــس اســت کــه بیداریهــای
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روحانــی متعــددی در آن رخ داده اســت آن هــم در ســالهای متوالــی.
کشــوری کــه در آنجــا کلیســا فعــال اســت؛ کالم خــدای زنــده را بشــارت
میدهنــد ،معلمیــن و مفســرین زیــادی در آنجــا فعــال بــوده و هســتند.
کشــور دیگــری مثــل افغانســتان در خرافــات و جهالــت چندصــد ســاله قـرار
داشــته و حتــی اجــازه تأســیس کلیســا بــه کســی داده نمیشــود.
گزینــش نامشــروط را در تاریــخ قــوم بنــی اســرائیل میبینیــم؛ آنهــا
تنهــا قومــی بودنــد کــه پیامبـران راســتین را داشــتند و کالم خداونــد زنــده و
حقیقــی را .در صورتــی کــه مابقــی اقــوام و ملــل خدایــان باطــل ،اســطورهها
و بتهــای بیجــان را پرســتش میکردنــد.
امــروزه در قــاره آمریــکا و کشــورهای اروپایــی کلیســاهای فعــال را داریــم؛
کالم خداونــد بشــارت داده میشــود ،در کتابفروش ـیها کتــاب مقــدس و
تفســیر آن در اختیــار مــردم قـرار دارد .درصورتــی کــه در کشــورهایی کــه در
آنهــا حکومــت اســامی برق ـرار بــوده و یــا کمونیس ـتها قــدرت را در دســت
دارنــد ،بــه مبشــرین مســیحی اجــازه فعالیــت داده نمیشــود ،اگــر کلیســایی
در جوامــع اســامی وجــود داشــته باشــد حکومــت اســامی فعالیتهایــش
را محــدود ســاخته ،یــا ســاختمان را خـراب میکننــد و حتــی مســلمین غیــور
–بــه هــوای رفتــن بــه آغــوش حوریــان– آنجــا را بمبگــذاری میکننــد.
در کتــاب مقــدس از قــوم بنــی اسـرائیل بــه عنــوان «قــوم برگزیــده» یــاد
شــده عامــوس فصــل  ۳آیــه  ۲خداونــد بنــی اس ـرائیل را مخاطــب میســازد
و چنیــن میگویــد:

«تنها شما را از تمامی طوایف زمین شناختهام»

76

موس لصف

بقیــه طوایــف در گمراهــی ،بــت پرســتی و خرافــه قـرار داشــته و شــناختی

از خــدای زنــده و حقیقــی نداشــتند .وضعیــت جهــان اســام هــم دقیقــا ً
بــه همیــن صــورت اســت؛ کوچکتریــن شــناختی از ذات و صفــات خــدای
تثلیث نداشــته و راه بازگشــت نزد او را نمیدانند .نویســنده مزمور  ۱۴۷در
انتهــای مزمــور چنیــن میس ـراید:

«کالم خــود را بــه یعقــوب بیــان مـیدارد و فرایــض و قوانیــن خــود را بــه اسـرائیل.
او بــا هیــچ قومــی چنیــن نکــرده اســت و قوانیــن او را نشــناختهاند .ســپاس بــر
خــدای زنــده»
موســی -پیامبــر راســتین خــدای زنــده -در کتــاب تثنیــه فصــل  ۷آیــه ۶
چنیــن میگویــد:

«زیـرا شــما بـرای یهــوه خدایتــان قومــی مقدســید .او از میــان تمامــی قومهــای روی
زمیــن ،شــما را برگزیــده اســت تــا قومــی کــه گنج اوســت باشــید».
ســپس بـرای اینکــه ثابــت کنــد گزینــش قــوم بنــی اسـرائیل هیــچ ربطــی
بــه شایســتگی آنهــا نداشــت در آیــه بعــد چنیــن میگویــد:

«خداونــد از ایــن رو دل در شــما نبســت و شــما را برنگزیــد کــه از دیگــر قومهــا
کثیرتــر بودیــد ،زی ـرا شــما از همــۀ قومهــا کمشــمارتر بودیــد؛ بلکــه از آن رو کــه
خداونــد شــما را دوســت میداشــت».
گزینــش قــوم بنــی اســرائیل بــر میگــردد بــه ذات خداونــد زنــده و
حقیقــی ،محبــت و فیــض او؛ تنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا از بندگــی
مصــر آزاد شــدند.
در تثنیــه فصــل  ۱۰آیــه  ۱۵روی ایــن موضــوع گزینــش تأکیــد میشــود و

طورشمان شنیزگ 

77

کالم خداونــد زنــده چنیــن میگویــد:

«بــا ایــن همــه ،خداونــد دل در پــدران شــما بســت و ایشــان را محبــت کــرد و پــس
از ایشــان نســل ایشــان ،یعنــی شــما را از میــان همــۀ قومهــا برگزیــد ،چنانکــه
امــروز شــده اســت».
گزینــش قــوم بنــی اســرائیل بــه خاطــر محبــت خــدای زنــده بــه آن
گناهــکاران بــود کــه هیــچ شایســتگی در آنهــا نبــود .تاریــخ مقــدس را بخوانیــد
و ببینیــد چقــدر قــوم بنــی اس ـرائیل مرتکــب گنــاه میشــدند ،خــدای زنــده
را تــرک کــرده و بــه بــت پرســتی روی میکننــد و چــه جنایتهایــی بیشــمار
دیگــری؛ دقیقــا ً مثــل اقــوام بــت پرســت و گاهــی حتــی بدتــر از ایشــان .بــا
توجــه بــه ایــن شــواهد مشــخص اســت کــه هیــچ خصوصیــت مثبتــی در قــوم
بنــی اس ـرائیل نبــود کــه بــه خاطــرش از ســوی خــدای زنــده برگزیــده شــوند.
اگــر بــه بشــارت انجیــل فکــر کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه خداونــد
بــدون شــک  -بیــن کشــورهای مختلــف  -تفــاوت قائــل میشــود و اجــازه
نمیدهــد تــا نــور انجیــل بــه یــک ســری از کشــورها برســد .بیــش از چهــارده
قــرن اســت کــه کشــورهای اســامی از هرگونــه پخــش و نشــر حقایــق کتــاب
مقــدس  -در دارالســام  -جلوگیــری میکننــد .کتــاب اعمــال رســوالن را
مطالعــه کنیــد ،میبینیــد کــه در ســفرهای بشــارتی پولــس روحالقــدس
مانــع میشــود کــه پولــس بــه عنــوان مثــال بــه آســیا بــرود و یــا مــردی کــه
در «مقدونیــه» اســت پطــرس را ف ـرا میخوانــد و میگویــد بیــا بــه اینجــا و
انجیــل بــه آنجــا مـیرود و کلیســا تأســیس میشــود .در شــهرهایی مثــل مکه
و مدینــه – و یــا مملکــت اســامی  -کســی اجــازه تأســیس کلیســا را نــدارد؛
ایــن مشــیت و گزینــش خداونــد اســت.
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مشــیت و ارداه خــدای زنــده اســت کــه شـرایط یــک جامعــه را  -در زمینــه

گســترش انجیــل -آمــاده میســازد .بــه عنــوان مثــال اگــر بــه جــای روح اللّــه

خمینــی در ســال  ۱۳۵۷مبشــرین واقعــی مســیح اجــازه ورود بــه ایـران داده
میشــد؛ فــرض کنیــد کــه اگــر یــک عــده مســیحی واقعــی میآمدنــد و اداره
حکومــت را بــه دســت میگرفتنــد چــه دنیایــی متفاوتــی میداشــتیم؛ در ایــن
صــورت بــه جــای ای ـران اســامی و ماتــم زده کــه بزگتریــن آمــار خودکشــی
و دزدی و اختــاس را در دنیــا دارد ،مــا کشــوری قانونمنــد شــبیه آمریــکا
میداشــتیم ،دموکراســی برق ـرار میشــد ،شــهروندان از حقــوق اولیــه خــود
محــروم نمیشــدند ،بــه مــردم عــادی ظلــم نمیشــد ،نیــروی پلیــس از مــردم
حمایــت میکــرد ،دزدی هرگــز نهادینــه نمیشــد و در یــک کالم ایرانــی
متفــاوت میداشــتیم.
اگــر بــه تاریــخ کلیســا رجــوع کنیــد خواهیــد دیــد کــه در زمــان پایگیــری

کلیســا انجیــل بــه نقــاط خاصــی از دنیــا رفتــه و جاهــای دیگــر کامــا ً در
تاریکــی رهــا شــدند .بــه عنــوان مثــال جزایــر اقیانــوس اطلــس بــه مــدت ۱۸
قــرن در تاریکــی ،خرافــه و شـرارت فرورفتــه بودنــد تــا اینکــه در قرنهــای ۱۸

ّ
مبشــرین کالم نــور انجیــل را بــه میــان ایــن قبایــل آدمخــوار
و  ۱۹میــادی
آوردنــد .درصورتــی کــه انجیــل در کشــورهای اروپایــی گســترش پیــدا کــرده
و جامعــه و ســاکنین آنجــا را متحــو ّل میســازد .نتیجــه بیــداری روحانــی
و اصالحــات در کلیســا جامعــه متمــدّن و پیشــرفته اروپــا بــود .قــاره تــازه
کشــف شــده آمریــکا بــا ورود مبشــرین انجیــل و گســترش تعالیــم کتــاب
مقــدس  -فقــط در عــرض چنــد قــرن  -بــدل بــه قدرتمندتریــن کشــور جهــان
میشــود .امــا صحـرای عربســتان ،خاورمیانــه و هندوســتان قرنهاســت کــه
در تاریکــی ،خرافــه و بــت پرســتی باقــی ماندهانــد .علــت آن را مــا نمیدانیــم.

طورشمان شنیزگ 

79

چ ـرا نســل ابراهیــم برگزیــده شــد؟ چ ـرا نســل فرعــون انتخــاب نشــد؟ چ ـرا
مصریــان یــا عاشــوریان و یــا کنعانیــان برگزیــده نشــدند؟
ایــن واقعیــت تاریخــی همــان «گزینــش نامشــروط» اســت ،مطلبــی کــه
نــه تنهــا در مــورد کشــورها و ملتهــا مصــداق دارد بلکــه در زندگــی تــک
تــک انســانها .هیچکــس از انســانها در مــورد اینکــه در کــدام کشــور و
یــا در کــدام خانــواده بــه دنیــا بیایــد نمیتوانــد نظــری بدهــد؛ ایــن گزینــش
نامشــروط اســت .هیچکــس نمیتوانــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا سیاهپوســت
بــه دنیــا بیایــد و یــا سفیدپوســت؟ طفلــی در یــک خانــواده ثروتمنــد بــه دنیا
آمــده و همــه امکانــات رفاهــی را در اختیــار دارد ،امــکان بهترین تحصیالت
را داشــته و بدنــش نیــز ســالم اســت .کودکــی دیگــر در خانــوادهای فقیــر
بــه دنیــا میآیــد و بــا مشــکالت عدیــده .یــک نفــر بــا نقــص عضــو بــه دنیــا
آمــده و تمــام عمــرش از یــک زندگــی عــادی محــروم اســت .کودکــی در
قــم بــه دنیــا میآیــد و هرگــز امــکان شــنیدن پیــام نجــات بخــش انجیــل
را نــدارد ولــی یــک بچــه دیگــر در خانــواده مســیحی بــه دنیــا میآیــد و
از طفولیــت در مراســم کلیســا حاضــر بــوده و بــا کالم خداونــد زنــده و
حقیقــی آشناســت .تمــام ایــن ش ـرایط را خــدای زنــده ب ـرای تــک تــک آن
افــراد – از بــدو تولــد  -برگزیــده اســت .هیچکــدام از آن اطفالــی کــه در
خانــواده مســیحی بــه دنیــا آمدهانــد بهتــر و شایســتهتر از کســانی کــه
در هندوســتان و در خانوادههــای هنــدو بــه دنیــا میآینــد نیســتند؛ هیــچ
خصوصیــت ذاتــی بهتــری ندارنــد نســبت بــه آن بچ ـهای کــه خانــوادهای
مســلمان بــه دنیــا میآیــد .علــت ایــن تفــاوت چیســت؟ علــت آن چیــزی
نیســت مگــر گزینــش خداونــد و اراده او.
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عــاوه بــر ایــن میشــود بــه خصوصیــات فــردی انســانها هــم اشــاره

کــرد ،بچههایــی کــه بــه دنیــا میآینــد هــر کــدام خصوصیــات و ویژگیهــای
خــاص خــود را دارنــد .یکــی بــزرگ میشــود و بــه خاطــر اســتعدادهای فــردی
کــه دارد بــه یــک جـراح موفــق ،مختــرع ،معمــاری ماهــر ،هنرمنــد ،نقــاش یــا
موســقیدان میشــود .بعضــی از کــودکان هــوش زیادتــری دارنــد بعضیهــا
کــم هــوش بــوده و یــا عقــب مانــده ذهنیانــد .بعضیهــا قــد بلنــد و بعضــی
قــد کوتــاه هســتند .بعضیهــا را خداونــد زیبایــی خاصــی داده و عــدهای
صــدای زیبایــی دارنــد ...همــه ایــن خصوصیــات فــردی را خداونــد زنــده بــه
یــک عــده میدهــد و از یــک عــده دیگــر دریــغ م ـیدارد .ایــن واقعیــت را مــا
در تجربــه زندگــی میبینیــم؛ شـرایطی کــه در آن بــه دنیــا میآییــم ،خانــواده
مــا ،محیــط مــا ،چــه خــوب یــا بــد باشــد از ســوی خداونــد زنــده بـرای تــک تــک
مــا انتخــاب شــده اســت .فــردی در جایــی بــه دنیــا میآیــد ،شـرایطی هســت،
اتفاقاتــی برایــش روی میدهــد کــه در نهایــت او را بــه ســوی خداونــد زنــده و
حقیقــی جــذب کــرده و ایمــان مـیآورد .فــرد دیگــری این تجارب را نداشــته و
هرگــز امکانــش هــم برایــش پیــش نمیآیــد .عــده زیادی هســتند که پدرشــان
مســجدی بــوده ،از بچگــی آنهــا را میترســانند کــه بایــد نمــاز بخوانــد و چنــان
ترســی از مــردن در آنهــا گــذارده میشــود کــه حتــی شــنیدن نــام خداونــد
عیســی مســیح را کفــر تصــور کــرده و فـراری میشــوند چــه برســد بــه اینکــه
جویــای خــدای تثلیــث شــوند.
تمامــی ایــن ش ـرایط تولــد ،ش ـرایط محیطــی وتربیــت خانوادگــی جزئــی
از مشــیت خداونــد اســت و غیرممکــن اســت بتوانیــم آنهــا را توضیــح دهیــم.
بـرای اینکــه یــک نفــر واقعــا ً بــه خــدای زنــده و حقیقــی ایمــان بیــاورد ضــرورت
دارد تــا کالم خداونــد را بشــنود؛ ضــرورت دارد تــا کلیســایی باشــد کــه انجیــل
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نجــات بخــش را موعظــه کنــد؛ شـرایط خارجــی و امــکان دسترســی بــه کتــاب
مقــدس بســیار مهــم اســت .اگــر در یــک کشــور کلیســاها و مبشــرین اجــازه
فعالیــت آزاد نداشــته باشــند ،امــکان دسترســی بــه رســتگاری هــم بــرای
مــردم آن کشــور کــم میشــود .در نتیجــه اکثریــت آنهــا در همــان دیــن و
آییــن پدرانشــان بــه دنیــا آمــده و از دنیــا میرونــد .همــان امکاناتــی کــه از
کشــورهای مســلمان گرفتــه شــده خداونــد بــه فراوانــی و وفــور و بــه رایــگان
بــه کشــورهایی اروپایــی میدهــد کــه آزادنــد .مســیحیان کلیســا تأســیس
میکننــد؛ کتــاب مقــدس را میتوانیــد از کتابفروشــی ســر کوچــه بخریــد.

کامــا ً روشــن اســت کــه خــدای زنــده و حقیقــی جهــان و کل انســانها و
تقدیــر آنهــا را رقــم میزنــد .سیســتم الهیاتــی کلونیزیم تأکیــد دارد که خداوند
عــده خاصــی از انســانها را انتخــاب میکنــد بــرای رســتگاری .همچنیــن
در ایــن گزینــش نامشــروط ،ش ـرایط رســیدن بــه آن رســتگاری فراهــم شــده
اســت؛ شـرایطی که منجر شــود تا برگزیده شــدگان کالم را بشــنوند ،ایمان
بیاورنــد و در ایمانشــان تــا زمــان مــرگ باقــی بماننــد.

واژه گزینش
کالم خداونــد -کــه در کتــاب مقــدس مکتــوب اســت  -واژه بــه واژه از
دهــان خداونــد صــادر شــده اســت؛ نفــس اوســت .پــس تــک تــک واژگان
مهــم هســتند .ریشــه یونانــی کــه بــه «گزینــش» ترجمــه شــده در کتــاب
مقدس به دو ،ســه شــکل متفاوت بوده و از ریشــه «اکلکتوس» میباشــد.
ایــن واژه یونانــی  ۴۷یــا  ۴۸بــار فقــط در عهــد جدیــد بــه کار گرفتــه شــده
اســت .کتــاب مقــدس بــه مــا تعلیــم میدهــد کــه عــدهای از انســانها بـرای
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رســتگاری انتخــاب شــدهاند و عــده دیگــری بـرای هالکــت ابــدی؛ ایــن وضــوع
هــم در مــورد انســانها صــادق اســت و هــم در مــورد فرشــتگان.
عــدهای از فرشــتگان ،فرشــتگان برگزیــده و یــا مقــدس خوانــده
شــدهاند .اول تیموتائــوس فصــل  ۵آیــه  ۲۱آنهــا را «فرشــتگان برگزیــده»
میخوانــد .مابقــی فرشــتگان -کــه تعــداد آنهــا را نمیدانیــم  -در گنــاه و
نافرمانــی ســقوط کردنــد؛ گروهــی از آنهــا کــه هم ـراه بــا شــیطان طغیــان
کردنــد .در رســاله دوم پطــرس  ۲آیــه  ۴چنیــن مکتــوب اســت« :زیــرا
هــرگاه خــدا بــر فرشــتگانی کــه گنــاه کردنــد ،شــفقت ننمــود بلکــه ایشــان
را بــه جهنمانداختــه ،بــه زنجیرهــای ظلمــت ســپرد تــا ب ـرای داوری نــگاه
داشــته شــوند ».در مــورد ایــن فرشــتگان ســقوط کــرده در رســاله یهــودا آیــه
 ۶چنیــن مکتــوب اســت:

«او فرشــتگانی را نیــز کــه مقــام واالی خــود را حفــظ نکردنــد ،بلکــه منزلــگاه
مناســب خویــش را تــرک گفتنــد ،بــه زنجیرهــای ابــدی کشــیده و بـرای محاکمــه در
آن روز عظیــم ،در تاریکــی مطلــق نــگاه داشــته اســت».
خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل  ۲۵آیه  ۴۱به ما میگوید:

«آنــان بــه آتــش جاودانــی ســپرده میشــوند کــه بـرای ابلیــس و فرشــتگان او آمــاده
شــده اســت».
دو گــروه از فرشــتگان وجــود دارنــد؛ «فرشــتگان مقــدس» کــه خادمیــن
خداونــد عیســی مســیح بــوده و همچنیــن خادمیــن ایمانــداران مســیحی و
«فرشــتگان ســقوط کرده» که تا به ابد قدوســیت خود را از دســت دادهاند.
کل بشــریت هــم بــه همیــن شــکل بــه دو دســته تقســیم میشــود:
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«برگزیــده شــدگان» و «هــاک شــوندگان» هیــچ گــروه ســوم و یــا میان ـهای
وجــود نــدارد.

دلیل گزینش
علــت ایــن گزینــش چیســت؟ عهــد جدیــد بــه مــا دلیلــی نمیدهــد ،وقتــی
کــه در ایــن زمینــه توضیحــی خواســته میشــود پولــس رســول در فصــل ۹
رومیــان آیــه  21 - 19چنیــن میگویــد:

«زی ـرا کیســت کــه بــا اراده او مقاومــت نمــوده باشــد؟ آیــا کوزهگــر اختیــار نــدارد
کــه از یــک خمیــره ،ظرفــی عزیــز و ظرفــی ذلیــل بســازد؟»
از یــک خمیــره یعنــی از یــک سرشــت ،بدیــن معنــا کــه هــر دو گــروه
انســانها ذات طبیعــی شــان یکــی بــوده و هیــچ تفاوتــی بــا هــم ندارنــد .هیــچ
گــروه بــر دیگــری برتــری نــدارد .هــم برگزیــدگان و هــم هــاک شــوندگان بــه
ذاتــه گناهکارنــد ولــی خداونــد زنــده و حقیقــی یــک عــده را ب ـرای ســعادت
ابــدی و رســتگاری میآفرینــد و عــده دیگــر کــه «ظــروف ذلیــل» خوانــده
شــدهاند همــان «هــاک شــوندگان» هســتند.
اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه بن ـیآدم در گنــاه ســقوط کــرده و بــا «گنــاه

ذاتــی» بــه دنیــا میآیــد؛ اگــر بپذیریــم کــه او کامــا ً ناتــوان و عاجــز اســت تــا بــا
کارهــای و تــاش خــود ،خــود را بــه رســتگاری برســاند؛ کامــا ً منطقــی اســت

کــه اگــر یــک عــده از چنیــن انســانهایی رســتگار شــدند ،بــه ضــرورت خداونــد
بــوده کــه بــه شــکلی نامشــروط ایشــان را بـرای رســتگاری انتخــاب کــرده اســت.
هــم آیــات فـراوان کتــاب مقــدس ،هــم تجــارب روزانــه زندگــی مــا و هــم منطــق

84

موس لصف

دســت بــه دســت هــم داده و تأکیــد میکننــد؛ چــون آدمــی در گنــاه ســقوط
کــرده و چــون ناتــوان اســت تــا خــود را از مــرگ بــه حیــات رســانیده و بــه خــود
حیــات معنــوی بدهــد و چــون هیــچ شایســتگی در او نیســت تــا بــه خاطــر آن

خداونــد بــه وی رحــم کنــد یــا فیــض نشــان دهــد .در نتیجــه کامــا ً مشــخص و
روشــن اســت کــه اگــر عــدهای بــه خداونــد مــا عیســی مســیح ایمــان میآورنــد
و رســتگار میشــوند تنهــا و تنهــا بــه ایــن علــت اســت کــه آنهــا از ازل بــرای
رســتگاری برگزیــده شــده بودنــد؛ آن هــم بــه نحــوی نامشــروط .یعنــی هیــچ
دلیلــی در خــود آنهــا نبــود کــه بــه خاطــر آن برگزیــده شــوند.
خــدای زنــده و حقیقــی محبــت خــود را  -از ازل و پیــش از آفرینــش  -بــر
عــدهبیشــماری از بن ـیآدم ق ـرار داده و تمــام جزئیــات و ش ـرایط الزم ب ـرای
رســتگاری آنهــا را نیــز فراهــم میکنــد .فقــط بـرای رســتگار ســاختن آن عــده از
برگزیــده شــدگان اســت کــه خداونــد مــا عیســی مســیح بــه ایــن جهــان میآیــد،
بـرای آنهاســت کــه مســیح فدیــه کامــل را بــر روی صلیــب پرداخــت میکنــد.
«نجــات یافتــگان» گروهــی از انســانها میباشــند کــه -پیــش از آفرینــش-
از ســوی خــدای زنــده و حقیقــی انتخــاب شــدهاند ب ـرای رســتگاری .بــه چــه
علــت؟ دلیلــش فیــض و محبــت خــدای زنــده اســت یعنــی کامــا ً بــه اراده و
اختیــار خــدای زنــده و حقیقــی و نــه شایســتگی یــا رفتــار آن افـراد برگزیــده.
خــدای زنــده و حقیقــی قاضــی عالــم اســت ،او حکم ـران مطلــق اســت،
ملکــوت آســمان بــه او تعلــق داشــته و او ایــن حــق مطلــق را دارد تــا بــا
گناهکارانــی کــه – علیــه او طغیــان ورزیــده – و شایســته هیــچ رحــم و محبتی
نیســتند مطابق مشــیت و اراده نیک خود رفتار کند .خداوند از روی فیض
بینهایتــش یــک عــده از ایــن گناهــکاران را برگزیــده و مابقــی گناهــکاران را
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بــه حــال خــود رهــا میکنــد تــا نتیجــه زندگــی و انتخابهــای اخالقــی خــود
را ببیننــد .گزینــش خداونــد بــه صورتــی اســت کــه بــه «هــاک شــوندگان»
هیــچ بیعدالتــی نشــده امــا بــه گــروه دیگــر رحــم شــده اســت .خداونــد زنــده
و حقیقــی بــه رایــگان میـراث ابــدی را بــه برگزیــدگان خــود تقدیــم میکنــد.
او در کالم مکتوبــش بــه تــک تــک مــا ایمانــداران مســیحی یقیــن داده کــه
مــا از ازل مــورد محبــت تغییرناپذیــرش قـرار گرفتــه بودیــم .خداونــد زنــده و
حقیقــی یــک عــده از گناهــکاران ناشایســته را -از ازل -انتخــاب میکنــد تــا

وارثیــن ملکــوت او شــوند .پادشــاهی آســمانی کــه کامــا ً بــه او تعلــق داشــته
و ایــن حــق مســلم را دارد کــه آن را بــه هــر کــس کــه خواســت و اراده کــرد
بدهــد ،بــدون اینکــه بــه گــروه دیگــر ناحقــی کــرده باشــد.
انســانها همــه گناهــکار هســتند و هیچکــس حــق ورود بــه پادشــاهی
خداونــد را نــدارد ،هیچکــس شایســته فیــض و رحمــت خداونــد نیســت .امــا
اراده و محبــت و فیــض خداونــد زنــده بــر ایــن اســت کــه یــک عــده از ایــن
افــراد یاغــی را بــه ســوی خــود جــذب کــرده و رســتگار ســازد .کســانی کــه
اگــر بــه آنهــا رحــم نمیکــرده و بــه حــال خــود رهایشــان میکــرد بــا زندگــی
و تصمیمهــای خــود هرگــز نــزد او بــاز نمیگشــتند! خداونــد اراده میکنــد
تــا بــه ایــن گناهــکاران یاغــی ایمــان نجــات بخــش عطــا کــرده و رستگارشــان
ســازد .پولــس رســول در رســاله افسســیان فصــل  ۲وضعیــت خــود را قبــل از
ایمــان آوردن بــه خداونــد عیســی مســیح چنیــن تشــریح میکنــد:

«مــا نیــز در شــهوات جســمانی خــود قبــل از ایــن زندگــی میکردیــم و طبیعتــا

ً

فرزنــدان غضــب بودیــم ،چنانکــه دیگــران».
پولــس یکــی از رســوالن راســتین خــدای زنــده و حقیقــی اســت ،کســی
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اســت کــه مکاشــفه خداونــد را تحــت هدایــت روحالقــدس نوشــته اســت.
وی اعتـراف میکنــد کــه بــه ذاتــه بــا دیگـران هیــچ فرقــی نداشــت .مکاشــفات
خداونــد بــه ایــن دلیــل بــه وی نرســید کــه معصــوم و پــاک بــود ،به هیــچ روی.
او نیــز -مثــل دیگــر پیامبـران راســتین -فــردی گناهــکار بــوده کــه مــورد محبــت
ویــژه خداونــد قـرار گرفتــه و از روی فیــض بـرای رســتگاری و متعاقبــا ً رســالت

برگزیــده شــده بــود( .کامــا ً متفــاوت بــه ادعــای پیامبــر اســام کــه بــا شمشــیر

دشــمنانش را میکشــد ،قــول و وعــده خــود را شکســته و دروغ میگویــد ،بــا
چندیــن زن همزمــان ازدواج کــرده امــا خــود را معصــوم و بیگنــاه میخوانــد!)
نبایــد ســؤال کنیــم کــه چ ـرا خداونــد فقــط یــک عــده را برگزیــده و چ ـرا
همــه انســانها را برنمیگزینــد؟ ســؤال ایــن اســت کــه چــرا خداونــد آن
گناهکارانــی را کــه شایســته غضــب عادالنــه او بــوده ،کســانی کــه علیــه او
طغیــان کــرده و منفورنــد مــورد محبــت خــاص خــود ق ـرار داده و ایشــان را
بـرای مشــارکت ابــدی بــا خــود انتخــاب کنــد؟ ایــن مطلــب گزینش نامشــروط
اســت .حقیقتــی کــه کتــاب مقــدس بــر آن تأکیــد میکنــد .خــدای زنــده
و حقیقــی پیــش از اینکــه مــا انســانها را بیافرینــد میدانســت مــا گنــاه
میکنیــم .خداونــد میدانســت کــه هرگــز بــه خواســته خــود نــزد او بــاز
نمیگردیــم .امــا از روی فیــض و محبــت خــود یــک عــده از انســانها را
برگزیــده و تمــام ش ـرایط و جزئیــات رســتگاری آنهــا را نیــز فراهــم ســاخت.
تنهــا ایــن عــده از انســانها هســتند کــه بــه رســتگاری ابــدی میرســند.
مشــخص اســت کــه ایــن انتخــاب و تصمیــم آنهــا نبود .اگر ایشــان یک روزی
بشــارت انجیــل را شــنیده و تصمیــم گرفتنــد تــا مســیحی شــوند؛ اگــر شـرایط
بــه شــکلی بــود کــه سـرانجام بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان آوردنــد؛ فقــط
و فقــط بــه ایــن علــت بــود کــه آنهــا را خداونــد از پیــش انتخــاب شــده بودنــد.

فصل چهارم
فدیه محدود
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فصل چهارم
فدیه محدود
خداونــد مــا عیســی مســیح جســم پوشــید بــه ایــن جهــان آمــد بــه ایــن
منظــور کــه گناهــکاران را کــه بــا مــرگ خــود بــر روی صلیــب رســتگار ســازد.
ســؤالی کــه الهیدانــان مســیحی مطــرح کردنــد ایــن اســت کــه آیــا مــرگ
مســیح بــر روی صلیــب بــرای تــک تــک انســانهای روی زمیــن بــود یــا
اینکــه مــرگ او فقــط ب ـرای عــدهای خــاص؟ بــه عبــارت دیگــر ،آیــا مســیح
بــر روی صلیــب بــرای همــه انســانها مــرد تــا امــکان رســتگاری را بــرای
همــه فراهــم کنــد تــا هــر کــس کــه ایمــان بیــاورد رســتگار گــردد؟ یــا مــرگ
مســیح فقــط بـرای عــدهای خــاص بــود کــه پــدر آســمانی از ازل -در عهــدی
جاودانــی -بــه وی بخشــیده بــود؟ بــه ایــن پرسـشها بــه دو صــورت پاســخ
داده شــده اســت؛ دیــدگاه آرمینیــن ادعــا میکنــد کــه خداونــد مــا عیســی
مســیح ب ـرای همــه جهانیــان مــرد .دیــدگاه کلونیــزم بــر ایــن اعتقــاد اســت

90

مراهچ لصف

کــه مــرگ مســیح فقــط بـرای برگزیدگانــش بــود تــا فقــط آنهــا را بــه کمــال و
بــه تمــام رســتگاری برســاند .مــرگ مســیح قطعــا ً باعــث رســتگاری عــدهای

مشــخص میشــود ولــی در ایــن حــال -کلونیســتها اعتقــاد دارد کــه-
مــرگ خداونــد مــا و صلیــب او فوایــد جانبــی هــم بـرای تمــام بشــریت دارد؛
ایــن فوایــد کــه بــه همــه انســانها تعلــق دارد در الهیــات مســیحی «فیــض
عــام» میگوینــد.
آمــوزه «فدیــه محــدود» بــه اصــل گزینــش نامشــروط مربــوط میشــود؛
بــه ایــن معنــا کــه خــدای زنــده و حقیقــی از ازل مق ـدّر داشــت تــا عــدهی
بیشــماری از نســل آدم رســتگار شــود و فقــط آن عــده کــه کســی قــادر
بــه شــمارش آنهــا نیســت .ممکــن نیســت کــه خداونــد پســر یگانــه خــود را
بفرســتد تــا قربانــی گناهــان کســانی شــود کــه هرگــز بــه او ایمــان نمیآورنــد
و جــزء برگزیــده شــدگان نیســتند .اگــر چنیــن چیــزی شــدنی بــود آنــگاه
خــون خداونــد عیســی مســیح  -بـرای رســتگاری آنهــا  -بــه هــدر رفتــه بــود!
چنانکــه اشــاره شــد؛ آمــوزه گزینــش نامشــروط و فدیــه محــدود کامــا ً
در ارتبــاط بــا هــم هســتند؛ یعنــی نمیتــوان یکــی را پذیرفــت و یکــی دیگــر
را رد کــرد .اگــر بــه اســتناد کتــاب مقــدس بتوانیــم ثابــت کنیــم کــه خداونــد
عــده ی زیــادی را از نســل بنـیآدم برگزیــده بـرای رســتگاری ،واضــح اســت
کــه مــرگ مســیح هــم فقــط بـرای فدیــه دادن گناهــان آن گــروه از انســانها
بــوده اســت نــه همــه.
البتــه الزم بــه تذکــر اســت کــه «فدیــه محــدود» بــه این معنا نیســت که
محدویتــی ب ـرای قــدرت یــا ارزش فدیــه عیســی مســیح وجــود دارد .ارزش
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فدیــه مســیحی و کار او بــر روی صلیــب بســتگی بــه ارزش آن شــخصی
دارد کــه آن فدیــه را داده اســت و آن شــخص خداونــد مــا عیســی مســیح
اســت .او ذات خدایــی دارد و در نتیجــه ارزش فدیــه او بینهایــت اســت؛
بــه ایــن لحــاظ فدیــه مســیح بــه هیــچ عنوان محدود نیســت .عیســی مســیح
در عهــد جدیــد «جــال خداونــد» خوانــده شــده اســت (رســاله عبرانیــان
 )۳ :۱پولــس رســول در نامــه اول قرنتیــان فصــل  ۲آیــه  ۸دربــاره مســیح
میگویــد:

«هیــچ یــک از رؤســای ایــن عالــم آن را ندانســتند ،زیـرا اگــر میدانســتند خداونــد
جــال را مصلــوب نمیکردنــد».
آن شــخصی کــه بــر روی صلیــب جلجتــا مصلــوب شــد ،یــک پیامبــر
متعــال نبــود ،بلکــه بانــی حیــات چنانکــه در اعمــال رســوالن فصــل  ۳آیــه
 ۱۵آمــده اســت کــه:

«و بانــی حیــات را کشــتید کــه خــدا او را از مــردگان برخیزانیــد و مــا شــاهد بــر او
هستیم » .
چنیــن شــخصی ارزش فدیــهاش بینهایــت اســت تــا حــدی کــه
میتوانــد تــک تــک انســانهای دنیــا را رســتگار ســازد« .فدیــه محــدود»
بدیــن معناســت کــه مــرگ مســیح بــرای یــک عــده ی محــدود و خاصــی
هســت؛ برکاتــش فقــط بـرای آن برگزیــدگان اســت و آنهــا را کامــا ً و تــا بــه

ابــد رســتگار میســازد.
چ ـرا بــا انجــام اعمــال نیــک نمیتــوان بــه رســتگاری نایــل شــد؟ چ ـرا
گناهــان بایســتی فدیــه داده شــوند؟ پاســخ ایــن ســؤال روشــن اســت؛ زیـرا
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خــدای زنــده و حقیقــی مطلقــا ً عــادل بــوده و بایــد گنــاه را مجــازات نمایــد.
وی نمیتوانــد از ســر تقصیــرات و گناهــان مــا درگــذرد .چــون گناهــان
مــا علیــه خدایــی متعــال وازلــی صــورت گرفتــه در نتیجــه مجــازات ابــدی
را بــه دنبــال دارد .ضــرورت دارد تــا فدیــه گناهــان نیــز ارزشــی بینهایــت
داشــته باشــد .هیــچ نــوع کار مذهبــی و یــا هیــچ میزانــی از ثــواب ارزشــش
بینهایــت نیســت تــا گناهــکاران را فدیــه داده و آنهــا را رســتگار ســازد.
از ســوی دیگــر ،ارزش روح آدمــی بینهایــت اســت و بــا نمازخوانــدن،
روزه گرفتــن و دیگــر کارهــای ثــواب نمیتــوان آن را بازخریــد کــرد .همــه
تالشهــا و تقالهــای آدمــی در ایــن زمینــه بیفایــده اســت .همــه مــا نیــاز
بــه یــک نجــات دهنــده قــادر متعــال داریــم تــا مــا را از عواقــب اعمالمــان
در امــان نــگاه دارد.
ارزش خــون مســیح بینهایــت اســت کــه بــا آن کلیســای خــود را
خریــداری کــرد .در رســاله اعمــال رســوالن فصــل  ۲۰آیــه  ۲۰چنیــن مکتــوب
اســت« :کلیســای خــدا را شــبانی کنیــد کــه آن را بــا خــون خــود خریــده
اســت ».ایمانــداران مســیحی بــا ریختــه شــده خــون پســر خــدا از همــه
گناهــان گذشــته ،حــال و آینــده خــود کامــا ً بازخریــد شــدهاند .ایــن خــون

خداســت کــه بـرای آمــرزش آنهــا ریختــه شــده؛ خونــی کــه بــه خــودی خــود
ارزشــی بینهایــت دارد و قــادر اســت حتــی تمامــی بشــر را رســتگار ســازد.
امــا در واقــع فقــط کســانی رســتگار میشــوند کــه توســط روحالقــدس از نــو
زاده شــده و مقــدس شــوند.
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محدودیت فدیه
اگــر ماننــد آرمینینهــا فــرض کنیــم کــه خداونــد پســر یگانــه خــود را
فرســتاد تــا بـرای تمامــی بشــریت جانــش را فــدا کنــد و امــکان رســتگاری را
بـرای هــر کســی کــه ایمــان بیاورد نیز فراهم کنــد ،آن وقت ارزش بینهایت
فدیــه مســیح را از بیــن بردهایــم .زیـرا مطابــق ایــن دیــدگاه رســتگاری بـرای
همــه انســانها فراهــم شــده امــا همــه آنهــا رســتگار نمیشــوند! آدمــی بــه
انتخــاب و تصمیــم خــودش و اگــر اراده کنــد بــا فیــض خداونــد همــکاری
کــرده ،ایمــان آورده و رســتگار میشــود .هرکــس کــه توبــه میکنــد و ایمــان
مـیآورد ،فدیــه مســیح شــامل حالــش میشــود و نجــات مییابــد .اگــر فــرد
ایــن تصمیــم را نگیــرد فدیــه مســیح بــه خاطــر گناهــان او کامــا ً بیفایــده

شــده و قــادر بــه رســتگاری او نمیباشــد! چنیــن برداشــت اشــتباهی از کار
مســیح در واقــع ارزش بینهایــت فدیــه مســیح را از میــان میبــرد.
مکاشــفه کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان میدهــد کــه در زمینــه فدیــه
و کار خداونــد عیســی مســیح ،مــرگ او بــر روی صلیــب امــکان رســتگاری
بـرای همــه انســانها فراهــم نکــرده اســت تــا هــر کــس ایمــان بیــاورد نجــات
یابــد .مــرگ مســیح بـرای قــوم خــود بــوده تــا فقــط رســتگاری آن عــده خــاص
را به کمال رســاند؛ با مرگ مســیح بدون شــک آن عده رســتگار میشــوند.
دیــدگاه کلونیــزم گســتردگی فدیــه مســیح را محــدود میکنــد؛ یعنــی
شــامل همــه انســانها نمیشــود .دیــدگاه آرمینیــن قــدرت فدیــه مســیح را
محــدود میســازد؛ فــرد بــا اراده خــودش میتوانــد در برابــر آن مقاومــت
کنــد و ایمــان نیــاورد .دیــدگاه کلونیــزم محدودیتــش شــامل کمیّــت اســت
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یعنــی تعــدادی کــه نجــات مییابنــد .دیــدگاه آرمینیــن محدودیتــش شــامل
کیفیت کار مســیح اســت و از ارزش آن کار میکاهد .گویی خون مســیح
بـرای میلیونهــا نفــر بــر روی صلیــب ریختــه شــده اســت تــا آنهــا را رســتگار
ســازد امــا آنهــا یــا انجیــل را نمیشــنوند ،یــا ایمــان نمیآورنــد و یــا بیخــدا
باقــی مانــده و در نتیجــه چنیــن گزینشــی بــه هالکــت میرســند .چنیــن
دیدگاهــی هیچوقــت بــه خــدای زنــده جــال نمیدهــد.

تقاضای شریعت
اگــر شــریعت را در نظــر بگیریــم چنانکــه در کتــاب مقــدس -خــروج
 -۲۰مکتــوب اســت؛ خــدای زنــده و حقیقــی از هــر یــک از مــا اطاعــت مطلق
را میخواهــد .خداونــد کســانی را کــه شــریعت را زیــر پــا میگذارنــد تهدیــد
کــرده و بایــد مجــازات شــوند .مجــازات شکســتن شــریعت خداونــد را یــا
خودشــان بایســتی تجربــه کننــد و یــا کســی بــه نمایندگــی از آنهــا .خداونــد
مــا عیســی مســیح بــه عنــوان جایگزیــن و ضامــن قــوم خــود گناهــان آنهــا
را بــه صــورت کامــل بــه خــود متحمّــل شــده و فدیــه داد .مســیح بــا زندگــی
کامــل و بــدون گنــاه خــود شــریعت خداونــد را کامــا ً حفــظ کــرد کــه آن را

بــه حســاب ایمانــداران میگــذارد و آنهــا شایســته ورود بــه بهشــت گردانــد.
بــه عبــارت ســادهتر ،مســیح بــه جــای آنهــا زندگــی کــرد و مــرد .کاری را
انجــام داد کــه آن مســیحیان بایــد آن انجــام میدادنــد -یعنــی اطاعــت
از شــریعت خداونــد در لحظــه لحظــه از زندگــی -در صورتــی کــه آنهــا نــه
قدرتــش را داشــتند و نــه آن را انجــام میدادنــد.
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اگــر نظریــه آرمینینهــا درســت باشــد ،در نتیجــه میلیونهــا نفــر از
کســانی کــه مســیح بــه نماینــده از آنهــا زندگــی کــرد و مــرد ،هرگــز رســتگار
نمیشــوند .ســؤالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه مــرگ مســیح چــه
فایــدهای بــه حــال بــت پرســتها و یــا مســلمین گمــراه داشــت کــه در
ظلمــات و خرافــه پرســتی بــه دنیــا آمــده و از دنیــا میرونــد؟ اگــر مســیح بــه
جــای آنهــا بــه ایــن جهــان آمــد و زندگــی کــرد و مــرد و فدیــه گناهانشــان را
داد ،چـرا آنهــا در خرافــه پرســتی و جهالــت نســبت بــه خــدای زنــده از دنیــا
رفتنــد؟ چـرا رســتگار نشــدند؟ آیــا نقشــه خداونــد بـرای رســتگاری انســانها
بــا شکســت مواجــه شــده؟ آیــا چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟
در مــورد «گنــاه ذاتــی» بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه گناهــی کــه
بــه حســاب بنـیآدم گذاشــته میشــود.
یعنــی همــان گناهــی کــه مــا بــا آن بــه دنیــا میآییــم -ایــن گنــاه لعنــتمــا را «ممکــن» نمیســازد ،بلکــه در واقــع لعنــت بــر مــا قـرار میگیــرد .بــه
همیــن صــورت مــرگ و فدیــه مســیح هــم رســتگاری را «ممکــن» نمیســازد
تــا هــر کــس کــه ایمــان مــیآورد آن را بــه دســت آورد .بلکــه رســتگاری
ب ـرای کســانی کــه بــه مســیح تعلــق دارنــد و او بــه خاطــر آنهــا بــر صلیــب
رفــت ،تضمیــن شــده و قطعــی اســت .اگــر مســیح بــه جــای گناهــان شــما
مــرد ،هرگــز رســتگاری را از دســت نمیدهیــد .هرگــز خداونــد زنــده شــما را
مجــازات نمیکنــد و بــه جهنــم نمیرویــد .چــون خداونــد زنــده عــادل اســت
و یکبــار گناهــان شــما را بــر پســریگانه مولــودش قـرار داده و او را بــه جــای
شــما مجــازات کــرد .تمــام شــد و در نتیجــه دوبــاره مجــازات نمیشــوید ،تــا
بــه ابــد از خشــم و غضــب خــدای زنــده و حقیقــی در امــان خواهیــد بــود.
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در انجیــل متــی فصــل  ۲۰آیــه  ۲۸خداونــد مــا میگویــد:

«چنانکــه پســر انســان نیامــد تــا خدمــت شــود بلکــه تــا خدمــت کنــد و جــان
خــود را در راه بســیاری فدیــه دهــد».
در اینجــا خداونــد نمیگویــد کــه جانــش را در راه همــه جهانیــان فدیــه
دهــد بلکــه در راه بســیاری.

واژه فدیه
فدیــه در فرهنــگ قدیــم واژهای بــود کــه در زمینــه قانونــی و اجتماعــی

کاربــرد داشــت؛ معمــوال ً فدیــه مبلغــی بــود کــه پرداخــت میکردنــد تــا
فــردی را کــه در اســارت هســت آزاد ســازد و یــا چیــزی را کــه گــم شــده بــود
بازخریــد کننــد .نمونــه مشــابه آن را امــروزه در سیاســت بینالمللــی داریم؛
فــرض کنیــد شــخصی را کــه تبعــه خارجــی اســت بــه جرم جاسوســی و یا به
هــر دلیلــی دســتگیر و زندانــی کننــد .حــال بـرای آزادی ایــن فــرد آن دولــت
خارجــی بایــد مبلــغ هنگفتــی را پرداخــت کنــد .آن مبلغــی کــه پرداخــت
میشــود تــا زندانــی را آزاد کننــد در فرهنــگ قدیــم فدیــه مینامیدنــد .در
گذشــته بــه محــض اینکــه مبلــغ فدیــه پرداخــت میشــد آن اســیر هــم
بالفاصلــه آزاد میشــد.
در عهــد جدیــد میخوانیــم کــه مســیح جــان خــود را در راه بســیاری
فدیــه داد[ .متــی  ۲۸ :۲۰و مرقــس  ]۴۵ :۱۰افــرادی کــه بــه خاطــر آنهــا
مســیح بــه دنیــا آمــد ،زندگــی کــرد ،بــر صلیــب شــد و خونــش ریختــه شــد.
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تنهــا ایــن اف ـراد هســتند کــه از هــر نــوع تعهــدات قضائــی آزاد میشــوند.

چــون فدیــه پرداخــت شــده ایشــان کامــا ً بخشــوده شــده و دیگــر مجــازات
نخواهنــد شــد.
اگــر آن طــور کــه آرمینینهــا اعتقــاد دارنــد فدیــه و رنــج مســیح ب ـرای
همــه انســانها بــود ،چــرا برکاتــش بــه همــه نمیرســد و عــدهای بــدون
مســیح از دنیــا میرونــد؟ اگــر مــرگ و فدیــه مســیح ب ـرای همــه انســانها
میبــود یعنــی عدالــت خداونــد در مــورد آنهــا در مســیح اجـرا شــده بــود و
در نتیجــه هیــچ بشــری بــه جهنــم نمیافتــاد یــا جهنمــی وجــود نمیداشــت
تــا خداونــد یــک عــده را مجــازات کنــد .در صورتــی کــه هــم در عهــد قدیــم
و هــم در عهــد جدیــد تأکیــد شــده کــه جهنــم وجــود داشــته و هــاک
شــوندگان بــه آن مــکان فرســتاده شــده و عــذاب میبیننــد؛ تمــام کســانی
کــه خــارج از مســیح هســتند .بــا توجــه بــه وجــود جهنــم مشــخص اســت
کــه فدیــه مســیح بــرای همــه انســانها نبــود بلکــه بــرای عــدهای خــاص
یعنــی همــان برگزیــدگان.

نقشه رستگاری
بگذاریــد تــا از جنبــه دیگــری بــه فدیــه مســیح فکــر کنیــم؛ بــه چــه علــت
خداونــد مــا عیســی مســیح بــه ایــن جهــان آمــد و چه هدفی داشــت؟ خدای
پــدر بــه چــه هدفــی پســر یگانــه مولــود خــود را بــه ایــن جهــان فرســتاد؟ آیــا
خداونــد هــدف و برنامــه دقیقــی نداشــت؟ آیــا هــدف خداونــد ایــن بــود کــه
مســیح فدیــه همــه گناهــان را بپــردازد و جــان خــود را در راه همــه بشــریت
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فــدا کنــد؟ اگــر هــدف خداونــد ایــن بــود  -بــا توجــه بــه نظــر آرمینینهــا-
خداوند در هدفش شکســت خورده اســت؛ میلیونها مســلمان ،زرتشــتی
و بهائــی در ایــن دنیــا وجــود دارد .کســانی کــه هیــچ ایمانــی بــه خداونــد مــا
عیســی مســیح ندارنــد .آنهــا در دیــن ابــا و اجــدادی خــود بــه دنیــا آمــده و
بــدون مســیح هــم از دنیــا میرونــد .آیــا میشــود تصــور کــرد کــه خداونــد
در برنامــه و هدفــش شکســت خــورده باشــد؟
خیــر! چنیــن چیــزی امــکان نــدارد .کاری کــه خداونــد زنــده و حقیقــی
انجــام میدهــد بــر اســاس برنامــه و دقیــق بــوده و همیشــه کامــل و شــمول
اســت .غیرممکــن اســت برنامــه خداونــد قــادر متعــال بــا شکســت مواجــه
شــود .تــک تــک کســانی کــه مســیح آنهــا را بــا خونــش فدیــه داد بدون شــک
رســتگار میشــوند؛ چنیــن اف ـرادی همــان برگزیــده گان -یــا قــوم خداونــد-
هستند.
آرمینینهــا اعتقــاد دارنــد کــه خداونــد پســر یگانــه مولــود خــودش را
داد تــا فدیــه همــه انســانها را بدهــد .در مــورد گزینــش نظرشــان ایــن
اســت کــه خداونــد از قبــل میدانســت چــه کســانی ایمــان آورده و توبــه
میکننــد  -بــر اســاس تصمیمــی کــه ایــن اف ـراد در آینــده خواهنــد گرفــت
 خداونــد آنهــا را انتخــاب میکنــد .در ایــن دیــدگاه در واقــع گزینــش ازســوی خداونــد نیســت بلکــه بســتگی بــه اراده آدمــی دارد .چــون خداونــد
از ازل میدانســت کــه آن عــده مســیح را انتخــاب خواهنــد کــرد ،پــدر
آســمانی هــم بــر ایــن اســاس آنهــا را ب ـرای رســتگاری برگزیــد؛ ایــن دیــدگاه
آرمینینهاســت.
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چنیــن دیدگاهــی در واقــع حکمــت و قــدرت خــدای زنــده را زیــر ســؤال
میبــرد؛ اگــر خــدای زنــده اراده کنــد تــا همــه انســانها نجــات یابنــد ،بــدون
شــک قــادر بــه انجــام ایــن کار نیــز هســت؛ زی ـرا هــم حکمتــش بینهایــت
هســت و هــم قدرتــش .امــا چــون همــه انســانها رســتگار نمیشــوند و بــه
بهشــت نمیرونــد ،علــت اولیــه آن ایــن اســت کــه خداونــد اراده نکــرده تــا

آنهــا رســتگار گردنــد .قطعــا ً یــک عــده از انســانها بــه جهنــم خواهنــد رفت؛
تمامــی گناهکارانــی کــه بــه خداونــد مــا عیســی مســیح ایمــان نمیآورنــد بــه

هالکــت ابــدی میرســند .دلیــل اصلــی آن ایــن اســت کــه خداونــد اراده
نکــرد تــا آنهــا رســتگار شــوند .بیایمانــی آنهــا و یــا شـرایطی کــه در آن بودنــد
و مــژده انجیــل را نشــنیدند ،همگــی دالیــل ثانــوی اســت و نــه دلیــل اصلــی.
کالم خداوندما در یوحنا فصل  ۱۰آیه  ۱۴به روشــنی این مطلب را نشــان
میدهــد« :مــن شــبان نیکــو هســتم و گوســفندان خــود را میشناســم و
جــان خــود را در راه گوســفندانم مینهــم ».اگــر مســیح جانــش را در راه
«گوســفندانش» نهــاد فدیــه او نمیتوانــد ب ـرای همــه انســانها ،ریــاکاران
و افــراد غیرمســیحی باشــد .در آیــه  ۲۶همــان فصــل خداوندمــا عیســی
مســیح بــه فریســیان چنیــن گفــت:

«اما شما ایمان نمیآورید زیرا از گوسفندان من نیستید».
علــت اینکــه نمیتوانســتند بــه او ایمــان بیاورنــد ایــن بــود کــه بــه او
تعلــق نداشــتند .خداوندمــا بــه یهودیــان گفــت[ :یوحنــا ]۴۴ :۸

«شما از پدر خود ابلیس میباشید».
آیــا میشــود تصــور کــرد خداونــد مــا عیســی مســیح جانــش را در راه
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چنیــن اف ـرادی کــه بــا ایــن عنــوان از آنهــا یــاد شــده قربانــی کــرده باشــد؟
افــرادی کــه خداونــد مــا بــه شــدت آنهــا را توبیــخ میکنــد و آنهــا را از
شــاگردانش جــدا میســازد و میگویــد شــما از گوســفندان مــن نیســتید!
در انجیــل متــی فصــل  ۲۵در مــورد بازگشــت دوبــاره خداونــد میخوانیــم
و اینکــه چگونــه او مثــل یــک شــبان میشهــا را از بزهــا جــدا میســازد؛

درایــن مثــال دقیقــا ً انســانها بــه دو دســته تقســیم میشــوند :عــدهای بـرای
ســعادت ابــدی و عــدهای ب ـرای هالکــت ابــدی.
در فصــل اول انجیــل متــی روایــت دیــدار فرشــته بــا یوســف آمــده
اســت .فرشــته بــه نــزد او آمــده و بــه او مــژده داد کــه مریــم پســری خواهــد

زاییــد[ :متــی ]۲۱ :۱

« ...نــام او را عیســی خواهــی نهــاد .زیــرا کــه او قــوم خویــش را از گناهانشــان
خواهــد رهانیــد».
مســیح بــه ایــن دنیــا نیامــد تــا امــکان رســتگاری را بـرای همــه بشــریت
فراهــم کنــد بلکــه تــا قــوم خویــش را یعنــی برگزیدگانــش را از گناهانشــان
نجــات دهــد .بــه ایــن دلیــل کــه کارهــای خداونــد قــادر متعــال هرگــز بــه
شکســت نمیانجامــد ،آن عــدهای را کــه پــدر آســمانی از ازل برگزیــد و
مســیح بــا خــون خــودش فدیــه داد ،روحالقــدس آنهــا را مقــدس ســاخته
و بــه جــال خواهنــد رســید .گزینــش ،فدیــه ،تقدیــس شــدن و رســیدن
بــه جــال جملگــی بــه یــک گــروه از انســانها تعلــق دارد نــه بــه تمامــی
انســانهای روی کــره زمیــن.
در دیــدگاه آرمینیــن گزینــش ،اســاس آن بــه اراده و تصمیــم آدمــی
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برمیگــردد .در صورتــی کــه کلونیزمهــا اعتقــاد دارنــد کــه همــه کســانی کــه
از ســوی پــدر برگزیــده شــدند ،مســیح فدیــه آنهــا را داد .در انجیــل یوحنــا
فصــل  ۱۷دعــای کاهنانــه خداونــد را  -کــه در مــورد شــاگردان خــود دعــا
میکنــد و همچنیــن ایمانــداران عصرهــای آینــده  -مکتــوب داریــم .در آیــه
 ۶آن فصــل آمــده اســت کــه:

«از آن تو بودند و ایشان را به من دادی».
شــاگردان مســیح همــان برگزیــده شــدگانی بودنــد کــه از ازل بــه پــدر
آســمانی تعلــق داشــتند .در آیــه  ۹خداونــد مــا اینگونــه دعــا میکنــد:
«مــن بــرای اینهــا درخواســت میکنــم و بــرای جهــان درخواســت
نمیکنــم بلکــه بـرای کســانی کــه بــه مــن دادی زیـرا کــه از آن تــو میباشــند
و آنچــه کــه از آن مــن اســت از آن توســت و آنچــه کــه از آن توســت از آن
مــن اســت».
در یوحنا فصل  ۱۵آیه ۱۳چنین گفته شده:

«مسیح جانش خودش را در راه دوستانش نهاد».
در افسسیان فصل  ۵آیه  ۲۵چنین آمده که:

«مسیح کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد».
کلیســا یعنــی جماعــت مقدســین ،کســانی کــه بــه مســیح تعلــق دارنــد.
مســیح بــرای کســانی ماننــد پولــس ،یوحنــا ،مرقــس ،مریــم ،آندریــاس،
پطــروس و  ...جانــش را قربانــی ســاخت و نــه بـرای کســانی ماننــد فرعــون،
یهــودای اســخریوطی یــا پیالتــس؛ اینهــا بزهــا بودنــد نــه گوســفندان
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گلــه خداونــد .نمیتوانیــم بگوییــم کــه مــرگ مســیح بــرای همــگان بــود،
مگــر اینکــه بپذیریــم فرعــون ،یهــودای اســخریوطی و پیالتــس هــم جــزء
گوســفندان خداونــد هســتند.
در انجیــل یوحنــا فصــل  ۱۰آیــات  ۱۴و  ۱۵خداونــد مــا عیســی مســیح
میگویــد:

«من گوسفندان خود را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندانم مینهم».
مســیح کلیســای خــود را محبــت نمــود و جانــش را ب ـرای آنهــا داد .بــا
توجــه بــه ایــن حقیقــت غیرممکــن اســت کــه تصــور کنیــم او جانــش را در
راه افـراد بیخــدا و یــا مســلمینی کــه بــه او اعتقــادی ندارنــد قربانــی کــرد .او
جــان خــودش را فقــط بـرای کلیســای خــود قربانــی کــرد.

دو گروه متمایز
مطابــق تعلیــم روشــن کتــاب مقــدس انســانها بــه دو گــروه تقســیم
میشــوند .آنچــه کــه بــه یــک گــروه تعلــق دارد بــه گــروه دیگــر تعلــق نــدارد.
ممکــن اســت پرســیده شــود پــس محبــت خداونــد چــی میشــود ،آیــا او بــه
همــه انســانها محبــت نمیکنــد؟ ایــن مطلــب – یعنــی تمایــز و تفــاوت
بیــن دو گــروه از انســانها -هیــچ تضــادی بــا محبــت خداونــد نــدارد؛ خــدای
زنــده و حقیقــی ،خــدای محبــت اســت و فیــض او بــه همــه انســانها

میرســد .همــه کســانی کــه اصــا ً بــه وجــودش اعتقــاد ندارنــد و یــا خــدای

دیگــری را پرســتش میکننــد ،در همیــن دنیــا خداونــد بــه آنهــا برکــت و
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محبــت و لطــف میکنــد .عــدهای از مســلمین گم ـراه و یــا هندوهایــی کــه
گاو را پرســتش میکننــد در همیــن دنیــا بـرای خــود بهشــتی کوچــک فراهــم
میســازند .افـرادی کــه بــه وجــود او بــاور نداشــته و زندگیشــان در تناقــض
کامــل بــا شــریعت پــاک اوســت از هـزاران نعمتــی کــه خداونــد بــه آنهــا داده
اســت اســتفاده میکننــد .همــه ایــن انســانها «محبــت عــام» خداونــد
را تجربــه و دریافــت میکننــد امــا «محبــت خــاص» خداونــد زنــده فقــط
بــه برگزیــدگان تعلــق دارد .ایــن محبــت خــاص و ویــژه نامیــده شــده زی ـرا
خداونــد پســر یگانــه مولــود خــود را بــه جهــان میفرســتد تــا بــه نمایندگــی
از ایشــان رنــج کشــیده و بـرای آنهــا قربانــی شــود.
هــر دیدگاهــی کــه ادعــا کنــد مســیح بـرای همــه انســانها رنــج کشــید تــا
رســتگار شــوند؛ درصورتــی کــه تجربــه روزانــه بــه مــا میگویــد عــدهای از ایــن
انســانها بــه هالکــت میرســند ،چنیــن دیدگاهــی بــر اســاس تعالیــم کتــاب
مقــدس نیســت .مــرگ و فدیــه مســیح بـرای تمــام بشــریت نبود ،بلکــه برای
قــوم خــودش یــا عروســش ،بـرای کلیســای برگزیــدگان .خداونــد مــا عیســی
مســیح در انجیــل متــی فصــل  ۱۳دنیــا را بــه یــک مزرعــه تشــبیه کــرد .در
ایــن مثــل ،خداونــد صاحــب آن مزرعــه هســت .در آن مزرعــه هــم بــذر نیکــو
هســت و هــم علــف هــرز .خداونــد بــه مزرعــه عالقــه دارد و از آن رســیدگی
میکنــد؛ ایــن «محبــت عــام» اوســت کــه بــه همــه میرســد .امــا «محبــت
خــاص» خداونــد ویــژه آن بــذر نیکوســت نــه آن علــف هــرز یــا تلخههــا؛
یعنــی همــان فرزنــدان شــریر .آیــه « :۳۸مزرعــه ،ایــن جهــان اســت و تخــم
نیکــو فرزنــدان ملکــوت و تلخــه هــا ،پسـران شــریرند» زمانــی کــه فصــل درو
برســد چــه بــر ســر آن شــریران خواهــد آمــد؟ آیــه  ۴۰بــه بعــد:
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«پــس همچنانکــه تلخههــا را جمــع کــرده ،در آتــش میســوزانند ،همانطــور
در عاقبــت ایــن عالــم خواهــد شــد؛ کــه پســر انســان فرشــتگان خــود را فرســتاده
و بــدکاران را جمــع خواهنــد کــرد و ایشــان را بــه تنــور آتــش خواهنــدانداخــت،
جایــی کــه گریــه و بــر هــم فشــردن دنــدان ُبـ َـود».
در روز آخــر و بــا بازگشــت دوبــاره خداونــد مــا همـراه با فرشــتگان خود،
محبــت عــام از دشــمنان خداونــد گرفتــه میشــود .ایشــان چــون علفهــای
هــرز کــه مزرعــه خداونــد را ذایــل کــرده بودنــد ،بــه تنــور آتــش افکنــده
میشــوند؛ همــه لغــزش کننــدگان و بــدکاران بــه آتــش جاودانــی افکنــده
خواهنــد شــد .بــدون شــک ،مســیح ب ـرای هیــچ یــک از چنیــن اف ـرادی بــر
صلیــب نشــد و گناهــان آنهــا را فدیــه نــداد زیـرا اگــر چنیــن بــود ،هیــچ کــدام
بــه عــذاب جاودانــی ســپرده نمیشــد.
«محبــت عــام» خــدای زنــده بــه همــه میرســد امــا «محبــت خــاص» او
یــک عــده را نجــات میدهــد .همــه بشــریت بــه طــور کلــی توســط مســیح
فدیــه داده نشــدند« .محبــت خــاص» خداونــد ماننــد نــور خورشــید نیســت
کــه بــه همــه برســد .خــدای زنــده حکمــت و شــعورش بینهایــت اســت و
ایــن حــق را دارد کــه فیــض نجــات بخــش را بــه گروهــی عطــا کنــد و بــه
گــروه دیگــری عطــا نکنــد .ایــن حقیقــت کــه خداونــد بیــن انســانها تمایــز
میگــذارد در همــان ابتــدای مکاشــفه کالم بــر مــا روشــن شــده اســت.
وقتــی کــه شــیطان آدم را وسوســه کــرد و آدم گنــاه ورزیــد و از حضــور
خداونــد بیــرون رانــده شــد .در کتــاب پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ۱۵وعــده
انجیــل را داریــم کــه خداونــد خطــاب بــه مــار میگویــد:
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«میان تو و زن ،میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم».
معنــای «نســل زن» و «نســل مــار» چیســت؟ «نســل زن» و «نســل
مــار» ،هــر کــدام گروهــی از انســانها هســتند .دو نســل و دو پادشــاهی
وجــود دارد ،دو گــروه مجــزا از انســانها را داریــم .در رســاله غالطیــان
فصــل  ۳آیــه  ۱۶پولــس بــه همیــن آیــه اشــاره میکنــد و دربــاره «نســل زن»
ســخن میگویــد:

«امــا وعدههــا بــه ابراهیــم و نســل او گفتــه شــده اســت .نمیگویــد بــه نس ـلها
کــه گویــی دربــاره بســیاری چنیــن باشــد بلکــه دربــاره یــک و بــه نســل تــو کــه
مســیح اســت».
کســانی کــه بــه خداونــد عیســی مســیح تعلــق دارنــد و یــا در مســیح
هســتند ،وعدههــای کالم بــه آنهــا تعلــق دارد؛ چنیــن کســانی نســل ابراهیم
نیــز خوانــده شــدهاند.
کســانی کــه «نســل مــار» خوانــده شــدند ،گروهــی از انســانها هســتند
که ذاتشــان فاســد و گناه آلود اســت .ایشــان با همان ذات فاســد و تحول
نیافتــه از ایــن جهــان میرونــد؛ ایــن گــروه از ســوی خــدای زنــده برگزیــده
نشــدند .در انجیــل یوحنــا فصــل  ۸آیــه  ۴۴خداونــد یهودیــان را مخاطــب
میســازد .همــان یهودیانــی کــه افتخــار میکردنــد از نســل ابراهیــم هســتند
و تصــور میکردنــد کــه وعدههــا بــه آنهــا تعلــق دارد .در صورتــی کــه آنهــا
دشــمنان مســیح خداوند بوده و نقشــه قتل او را در ســر داشــتند .خداوند
بــه آن یهودیــان چنیــن گفــت:

«شما از پدر خود ابلیس میباشید».
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یعنــی همــان «نســل مــار» هســتید؛ دشــمنان مــن و کلیســای مــن.
خداونــد مــا عیســی مســیح در یوحنــا فصــل  ۶آیــه  ۷۰حتــی از یهــودای
اســخریوطی  -کــه از شــاگردانش بــود ولــی ایمــان نداشــت بلکــه ریــا کار
بــود -بــه همیــن شــکل یــاد کــرده و گفــت:

«یک نفر از شما ابلیسی است».
در عهــد جدیــد ،مســیح و ایماندارانــش یکــی خوانــده شــدند .مســیح
در آنهــا ســاکن اســت .مســیح تــاک اســت و آنهــا شــاخهها هســتند .نوعــی
پیونــد و اتحــاد بیــن مســیحیان و خداونــد وجــود دارد .آنهــا نســل وعــده
خداونــد محســوب میشــوند .دیگــر انســانها چنیــن برکاتــی را نداشــته و
نســلی جــدای از مســیح میباشــند .در همــان ابتــدای آفرینــش ،خداونــد
زنــده دشــمنی را بیــن ایــن دو نســل قـرار داد .پــس ممکــن نیســت مســیح
ب ـرای هــر دوی ایــن نس ـلها جانــش را فــدا کــرده باشــد! مشــخص اســت
کــه خداونــد هــر دو گــروه را بــه طــور یکســان مــورد محبــت خاصــش قـرار
نمیدهــد.
«نســل مــار» یــا فرزنــدان ابلیــس ،گروهــی از انســانها هســتند کــه
جزء برگزیده شــدگان نیســتند .این افراد ممکن اســت انســانهایی بســیار
اخالقــی باشــند ،یــا افــراد نیکــوکار و خیــر .امــا همگــی بــه ذاتــه گناهــکار
هســتند و مــورد «محبــت ویــژه» پــدر آســمانی قـرار ندارنــد و نــه خداونــد مــا
عیســی مســیح آنهــا را از گناهانشــان فدیــه داده اســت .مســیح بــه عنــوان
«کاهــن اعظــم» فقــط ب ـرای قــوم خــودش ،قربانــی بــزرگ را اهــدا کــرد .او
در دعــای کاهنانــه  -کــه در فصــل  ۱۷انجیــل یوحنــا آمــده اســت -بـرای دنیــا
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دعــا نمیکنــد بلکــه ب ـرای برگزیدگانــش دعــا میکنــد .آیــه ۹

«مــن بــرای اینهــا درخواســت میکنــم و بــرای جهــان درخواســت نمیکنــم،
بلکــه از بــرای کســانی کــه بــه مــن دادهای ،زیــرا کــه از آن تــو میباشــند».
ایــن مطلــب در مراســم پرســتش عهــد قدیــم به روشــنی دیده میشــود؛
وقتــی کــه کاهــن داخــل معبــد م ـیرود در روز خاصــی از ســال ،بایــد بــز
قربانــی را بــه نــزد او بیاورنــد و او دســت خــود را بــر ســر حیــوان میگــذارد
و گنــاه قــوم را اعتـراف میکنــد و بعــد آن حیــوان خونــش ریختــه میشــود.
[کتــاب الویــان فصــل  ]۴کاهــن در عهــد قدیــم ،وقتــی داخــل معبــد میشــد
ب ـرای کنعانیــان و بــت پرســتهای اط ـراف حیوانــی را قربانــی نمیکــرد بلکــه
فقــط بـرای قــوم بنــی اسـرائیل قربانــی میکــرد .زمانــی کــه کاهــن وارد معبــد
شــده و شــفاعت میکــرد ،بـرای همــه انســانهای زمیــن شــفاعت نمیکــرد
بلکــه بـرای قــوم خداونــد .هــر کاری کــه کاهــن در عهد قدیم انجــام میداد،
نمــاد یــا تصویــری بــود از کاری کــه خداونــد ما عیســی مســیح انجام خواهد
داد .مســیح بــه عنــوان «کاهــن اعظــم» فقــط بـرای قــوم خــود  -مســیحیانی
کــه در ایــن دنیــا تحــول روحانــی را تجربــه کردنــد -جانــش را فدیــه کــرد .او
کاهــن قــوم اســت و بـرای آنهاســت کــه دعــا و شــفاعت میکنــد و نــه بـرای
همــه انســانهای روی کــره زمیــن .پــدر آســمانی هــم همیشــه دعاهــای او را
میشــنود و بــه پاســخ میدهــد.
فیــض و رحمــت خداونــد بینهایــت اســت ،امــا ضرورتــی نــدارد کــه
ایــن فیــض بــه همــه انســانها برســد .رحمــت خداونــد بینهایــت اســت
در اینکــه عــده بیشــماری (برگزیــدگان) را ازگنــاه و مجــازات ابــدی آزاد
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میســازد و بــه آنهــا بــرکات ازلــی و غیرقابــل توصیــف و نجــات را عطــا
میکنــد.
در دیــدگاه آرمینینهــا -همانطــور کــه گفتــه شــده -ادعــا شــده کــه
مســیح ب ـرای همــه انســانها مــرد و همــه قادرنــد تــا توبــه کننــد و ایمــان
بیاورنــد .انســان بایــد بــا فیــض خداونــد همــکاری کنــد .امــا اگــر ایمــان
نیــاورد و توبــه نکنــد ،هالکــت ابــدی بــه سـراغش میآیــد .تاریــخ بشــری بــه
مــا نشــان میدهــد کــه میلیونهــا انســان بــا فیــض خداونــد هرگــز همــکاری
نمیکننــد .ایشــان بــدون مســیح و ایمــان بــه او از جهــان میرونــد .آیــا
مــرگ مســیح بــرای چنیــن افــرادی بیفایــده بــود؟ اگــر نظــر آرمینینهــا
درســت باشــد کــه مســیح ب ـرای همــه مــرد ،در مــورد انســانهایی کــه بــه
هالکــت میرســند ،ایــن مــرگ هیــچ فایــدهای نداشــت و نتوانســت آنهــا
را رســتگار ســازد .چنیــن دیدگاهــی نمیتوانــد درســت باشــد؛ حکمــت و
قــدرت خداونــد بینهایــت اســت .آیــا امــکان دارد کــه خداونــد پســر یگانــه
مولــود خــود را بــه ایــن جهــان بفرســتد تــا بـرای کســانی بمیــرد کــه خداونــد
از ازل میدانســت کــه ایــن افــراد هرگــز ایمــان نمیآورنــد؟! کســانی کــه
خداونــد میدانســت گــم گشــته از ایــن جهــان میرونــد و جــزو هالکــت
شــوندگان هســتند و هرگــز نــام مســیح را در کل زندگــی نمیشــنوند ،چــه
برســد کــه بــه او ایمــان بیاورنــد .آیــا مســیح ب ـرای ایــن گــروه از انســانها
جانــش رنــج کشــید و جانــش را بــر صلیــب قربانــی کــرد؟ خــدای حکیــم،
هرگــز بــه ایــن شــکل عمــل نمیکنــد زی ـرا حکمــت او بینهایــت اســت.
در دیــدگاه کلونیــزم مــا اعتقــاد داریــم کــه فدیــه مســیح محدود اســت و
تمــام برگزیــدگان را نجــات میدهــد .امــا بــه یــک معنــا میشــود گفــت کــه

دودحم هیدف   109
مســیح بـرای همــه انســانها مــرد .یعنــی «بــرکات ثانویــه» مــرگ او بــه همــه
انســانها میرســد نــه «بــرکات نجــات دهنــده ».یکــی از ایــن بــرکات ثانویــه
ایــن اســت کــه بــا وجــود ش ـرارت ف ـراوان بن ـیآدم ،جهــان بــه بقــای خــود
همچنــان ادامــه میدهــد و بالفاصلــه نابــود نگشــت .خداونــد در روزی کــه
آدم گنــاه کــرد ،نســل او را کامــا ً منقطــع نســاخت زیـرا کــه مســیح خواهــد

آمــد .بــه ایــن دلیــل کــه زمینــه ب ـرای بشــارت انجیــل فراهــم شــود ،جلــوی
بســیاری از ش ـرارتهای آدمــی گرفتــه میشــود .چــون مســیحیان در ایــن
جهــان هســتند ،بــه خاطــر آنهــا جهــان بــه بقــاء خــود ادامــه پیــدا میکنــد
زیـرا دیگــر برگزیــدگان نیــز بایــد انجیــل را شــنیده و رســتگار گردنــد .پولــس
در اعمــال رســوالن فصــل  ۱۴آیــه  ۱۷در مــورد اقــوام بــت پرســت میگویــد:

«بــا وجــودی کــه خــود را بــدون شــهادت نگذاشــت چــون احســان مینمــود و از
آســمان بــاران بارانیــده و فصلهــای بــارآور بخشــیده و دلهــای مــا را از خــوراک
و شــادی پــر میســاخت».
اینهــا ثمـرات جانبــی فدیــه مســیح اســت بـرای بشــریت .خداونــد برکات
دنیــا را بــه شــریران هــم میدهــد .بــه آنهــا اجــازه زندگــی و حیــات میدهــد
تــا از بــرکات ایــن دنیــا اســتفاده کننــد .بــرکات ثانــوی مــرگ مســیح بــه
تمامــی انســانهای روی زمیــن تعلــق میگیــرد .هرچنــد کــه همــه آنهــا را
رســتگار نمیســازد« .بــرکات نجــات» یعنــی مغفــرت گناهــان ،آشــتی بــا
خداونــد ،حیــات ابــدی کــه ثمـرات نجــات بخــش کار مســیح اســت بــه همــه
انســانها نمیرســد.
دلیــل ایــن حقیقــت را کتــاب مقــدس بــه مــا نگفتــه اســت .خــدای
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زنــده بــر همــه اینهــا آگاهــی کامــل دارد و پیــش از آفرینــش ایــن جهــان
میدانســت کــه چــه اتفاقــی روی خواهــد داد .همــه ایــن اتفاقهــا مطابــق
بــا برنامــه دقیــق پیــش مــیرود و همــه بــرای جــال نــام خــدای تثلیــث
اســت .هــر چنــد کــه فدیــه مســیح محــدود اســت امــا بــرکات مــرگ او یعنــی
«بــرکات جانبــی» آن بــه همــه انســانها تعلــق میگیــرد .برکــت اصلــی
فدیــه مســیح کــه رســتگاری و مغفــرت گناهــان اســت فقــط بــه عــده خاصــی
تعلــق میگیــرد .مــرگ مســیح بــه شــکل مؤثــر ،کارا و کامــل فدیــه گناهــان
یــک عــدهای را میپــردازد .مغفــرت کامــل گناهــان آنهــا را فراهــم میکنــد و
آنهــا را نجــات و حیــات ابــدی میدهــد .ایــن گــروه از انســانها برگزیــدگان
خداونــد هســتند.

فصل پنجم
فیض غیرقابل مقاومت
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فصل پنجم
فیض غیرقابل مقاومت
در اعتقــاد نامــه وســت مینیســتر کــه اعترافنامــه کلیســاهای اصالحــی
هســت ،دعــوت ثمــر بخــش یــا فیــض غیرقابــل مقاومــت بــه ایــن شــکل بـرای
مــا توضیــح داده شــده اســت:

ّ
«خــدا را پســند آمــد کــه همــه آنهایــی را کــه ب ـرای حیــات مقــدر فرمــوده اســت -و
ّ
فقــط آنهــا را -در زمــان مقــدر و مقبــول توســط روح و کالم خــود بــه طــور ثمربخــش
ً
دعــوت نمایــد و آنــان را از حالــت گنــاه و هالکــت کــه طبیعتــا در آن هســتند بیــرون
بیــاورد و بــه حالــت فیــض و رســتگاری از طریــق عیســی مســیح داخــل ســازد؛ بــه
صورتــی کــهاندیشــه آنهــا را از نظــر معنــوی از طریــق نجــات منــور میگردانــد تــا
امــور مربــوط بــه خــدای زنــده و حقیقــی را درک کننــد و دل ســنگی آنهــا را برمـیدارد
و دل گوشــتین بــه آنهــا عطــا میفرمایــد .اراده آنهــا را نــو میســازد و توســط قــدرت
مطلقــش آنهــا را بــه ســوی آنچــه نیکوســت رهبــری میفرمایــد .ایشــان را بــه طــور
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ثمربخــش بــه ســوی خداونــد عیســی مســیح جــذب مینمایــد؛ ولــی ایــن کار بــه
صورتــی انجــام میشــود کــه آنهــا بــا آزادی کامــل و بــا اشــتیاقی کــه توســط فیــض
خداونــد حاصــل میشــود بســویش میآینــد .ایــن دعــوت ثمــر بخــش فقــط از روی
فیــض رایــگان و محبــت خــدای زنــده و حقیقــی اســت .و بــه هیچ چیــز که در انســان
از پیــش دیــده میشــود مربــوط نیســت .آدمــی هیــچ نقشــی در آن نــدارد ،مگــر وقتــی
کــه توســط روحالقــدس از نــو زاده شــود و قــادر گــردد تــا از دعــوت انجیــل اطاعــت
کنــد و از فیــض و محبــت خــدای زنــده کــه شــامل حــال او شــده بهرهمنــد گــردد».
اعتـراف نامــه وســت مینســتر بــه طــور خالصــه بــه مــا میگویــد کــه ابتــدا
ضرورت دارد تا روحالقدس ما را مجاب ســازد که وضعیتمان را درک کنیم
و دریابیــم کــه گناهکاریــم .روح قــدوس خداونــد ذهــن تاریــک مــا را روشــن
میکنــد تــا بتوانیــم درک کنیــم خــدای زنــده و حقیقــی کیســت؟ عیســی
مســیح چــه کاری را بــرای رســتگاری مــا انجــام داده اســت؟ روحالقــدس
اراده مــا را -کــه اســیر و معطــوف بــه گنــاه اســت -آزاد میســازد .وی از راه
تولــد دوبــاره تــازه مــا را متحـو ّل میســازد تــا مخلــوق دیگــری شــویم؛ انســانی
معنــوی تــا بتوانیــم بــه خداونــد عیســی مســیح کــه در انجیــل بــه مــا عرضــه
شــده ایمــان بیاوریــم.
هــر وقــت کــه انجیــل بشــارت داده میشــود ،بشــارت انجیــل بــرای
همــه انسانهاســت .مــا مســیحیان مــژده انجیــل را بــه همــه بــدون اســتثناء
بشــارت میدهیــم .همــه دعــوت شــدهاند بیاینــد بــه کلیســا چــه مســلمین
گم ـراه ،چــه هندوهــای بــت پرســت ،چــه بهاییهــا ،چــه زرتشــتیها و هــر
کــس و همــه دعــوت شــدهاند .همــه میتواننــد از شایســتگی و مــرگ مســیح
و کاری را کــه بـرای رســتگاری آنهــا انجــام داده باخبــر شــوند .انجیــل بــه همه
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و بــدون اســتثناء ارائــه میشــود تــا بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان آورده و
رســتگار گردنــد .امــا ســؤالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه چـرا یــک عــده
وقتــی کــه انجیــل را شــنیدند رســتگار شــدند و گــروه دیگــری ایمــان نمیآورند
و بــه هالکــت ابــدی میرســند؟ چــه چیــزی باعــث میشــود کــه یــک عــده
خــاص از ایــن شــنوندگان متأثــر بشــوند ،توبــه کننــد و ایمــان بیاورنــد و
زندگــی مقدســی را شــروع کننــد .عــده دیگــر همــان موعظــه را میشــنوند،
شـرایط خارجــی یکســان هســت امــا ایــن دعــوت را رد کــرده ،نادیــده گرفتــه،
در بیایمانــی باقــی میماننــد و توبــه نمیکننــد .علــت ایــن چیســت؟
کلونیســتها پاســخ میدهنــد کــه علــت آن خــدای زنــده و حقیقــی
اســت کــه باعــث ایــن تفــاوت میشــود .اوســت کــه بــه طــور کارا ،مؤثــر و
غیرقابــل مقاومــت یــک عــده را کــه موعظــه انجیــل را شــنیدهاند بــه ســوی
خــود جــذب میکنــد و باعــث میشــود نجــات پیــدا کننــد ولــی روی دل
دیگــران آن تأثیــر را نمیگــذارد ،در نتیجــه ایمــان نمیآورنــد و در دیــن و
آییــن خــود باقــی میماننــد.
آرمینینهــا عقیــده دارنــد کــه اراده آدمــی در ایــن زمینــه کامــا ً آزاد بــوده
و ایمــان آوردن فــرد بســتگی دارد بــه انتخــاب و اراده او؛ یــک عــده تصمیــم
میگیرنــد کــه مســیحی بشــوند .منتهــا مــا کلونیس ـتها اعتقــاد داریــم کــه
بن ـیآدم چــون در گنــاه ســقوط کــرده در چنــان وضعیــت اسفباریســت کــه
اگــر بــه حــال خــود رهــا شــود حتــی اگــر تــا صبــح هــم برایــش موعظــه کنیــد
بــه طغیــان و سرکشــی ادامــه میدهــد .وی بــه خواســته خــود هرگــز به ســوی
خــدای زنــده و حقیقــی بــاز نمیگــردد و مــرگ مســیح هیــچ فایــدهای بـرای آن
فــرد نــدارد .منتهــا خداونــد در کالمــش وعــده داده کــه مــرگ مســیح بیفایده
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نخواهــد بــود .بــه عنــوان مثــال [اشــعیا  ۵۳آیــه  ]۱۱در مــورد مســیحا چنیــن
نبــوت میکنــد:

ّ
«ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد».
ایــن نبوتــی اســت در مــورد مســیح و بــه مــا یقیــن میدهــد کــه نتیجــه
تأثیــر فدیــه مســیح بســتگی نــدارد بــه اراده ظعیــف آدمــی کــه متغییّــر
اســت بلکــه بــه اراده و خواســته تغییرناپذیــر خــدای زنــده و حقیقــی؛ وی
روحالقــدس را بــه جهــان میفرســتد تــا بــه شــکل مؤثــر و غیرقابــل مقاومتــی
در دل برگزیــدگان خداونــد عمــل کنــد تــا در نتیجــه آنهــا متحـو ّل شــده ،توبه
کــرده و ایمــان بیاورنــد و تبدیــل شــوند بــه وارثیــن حیــات ابــدی.
در جــا بــه جــای کتــاب مقــدس خداونــد بــه مــا تعلیــم میدهــد کــه
فرزنــدان آدم بــه طــور طبیعــی و از بــدو تولــد دچــار فســادی درونــی هســتند؛
هرگــز نمیتواننــد بــه اراده خــود ذاتشــان را عــوض کــرده و مقــدس شــوند؛
اگــر تالشــی هــم در ایــن زمینــه بکننــد فقــط آنهــا را بدل میســازد بــه آدمهای
خشــکه مذهــب و ریــاکار کــه ظاهــر مقدســی دارنــد و باطنــی شــریر .بنیآدم
مــرده در گنــاه اســت؛ بــه لحــاظ معنــوی در او حیــات نیســت و اگــر قــرار
اســت بــه حیــات ابــدی برســد ،ایــن حیــات را فقــط و فقــط خــدای زنــده و
حقیقــی بایــد بــه او عطــا کنــد.
بــه طــور طبیعــی -بــدون کار روحالقــدس -در دل مــن و شــما خصومــت
و دشــمنی اســت بــا خداونــد زنــده و حقیقــی؛ [رســاله رومیــان ]۷ :۸

«زیرا که تفکر جسمانی دشمنی خداست».
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اگر قرار اســت جویای او شــویم و محبتش در دل ما گذارده شــود اول
بایــد ایــن دشــمنی از بیــن بــرود؛ ابتــدا بایــد دل مــا متح ـو ّل و عــوض شــود.
اگــر ق ـرار اســت یــک گناهــکار مشــتاق آن رســتگاری شــود کــه در خداونــد
عیســی مســیح هســت – رســتگاری کــه رایــگان اســت  -ابتــدا ضــرورت دارد تــا
وضعیــت دل و درونــش عــوض شــود؛ یعنــی از نــو زاده شــود .در یــک کالم،
ایــن فــرد بایــد بــدل شــود بــه یــک انســان دیگــر؛ خداونــد مــا عیســی مســیح
چنیــن گفــت[ :یوحنــا ]۳ :۳

«اگر کسی از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند».
چــون نمیتوانــد آن را ببینــد هیــچ جذابیــت و ارزشــی برایــش نــدارد کــه
بــه خاطــر آن حاضــر باشــد دســت از دنیــا و گناهانــش بشــوید .چنیــن فــردی
هــر چقــدر هــم کــه موعظــه انجیــل را بشــنود و بــرکات حیــات جــاودان را
برایــش توضیــح دهنــد ،هــر چقــدر هــم کــه بــه او بگوینــد حیــات ابــدی بهتــر
از مــرگ اســت ،چـرا گنــاه و مــرگ را انتخــاب میکنــی؟ بــاز هــم ذرهای روی

او تأثیــر نمیگــذارد تــا واقعــا ً توبــه کــرده و دســت از گناهــان و خواســتههای
دلــش بــردارد .چــون بــه لحــاظ معنــوی مــرده اســت.
مصیبــت آدمــی ایــن اســت کــه بــه خاطــر گنــاه اولیــه و فســاد درونـیاش
رابطــهاش بــا خــدای زنــده و حقیقــی قطــع شــده اســت .وی نســبت بــه
ملکــوت آســمان و حقایــق معنــوی مــرده اســت؛ شــما اگــر بــاالی ســر مــرده
ســاعتها موعظــه کنیــد ،از آتــش جهنــم و پایــان ناپذیــری آن هشــدارش
دهیــد و یــا از بــرکات بهشــت راســتین بگوییــد هیــچ تأثیــری بــر او نخواهــد
گــذارد زیـرا او مــرده اســت و قــدرت عکــس العمــل نشــان دادن را ندارد .فقط
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قــدرت خــدای متعــال اســت کــه میتوانــد بنــیآدم را از درون زنــده ســازد
تــا بتوانــد فعالیتهــای معنــوی را انجــام دهــد .بــدون تأثیــر روحالقــدس،
شــنونده موعظــه انجیــل همچنــان بــه بیایمانــی ادامــه میدهــد .بـرای اینکــه
شــما خــدای زنــده و حقیقــی را بشناســید و از او لــذت ببریــد ضــرورت دارد
کــه ذات شــما عــوض شــود .بایــد خداونــد بــه مــن و شــما یــک دل تــازه دهــد
بایــد بــه انســانهای جدیــد و مخلوقــات تــازه بــدل شــویم تــا بتوانیــم از خدای
خــود لــذت ببریــم .زیـرا بهشــت جایــی اســت کــه خــدای زنــده و حقیقــی در
آن حضــور دارد و هیــچ گناهــی بــه آنجــا راه نــدارد .مــا مســیحیان ابدیــت را
در ایــن مــکان ســپری کــرده و از حضــور خــدای محبــت لــذت میبریــم.
حــال فــرض کنیــد -یــک فــرض محــال -کــه یــک مســلمان متّقــی وارد
بهشــت راســتین میشــود جایــی کــه خــدای تثلیــث هســت؛ ایــن مؤمــن
مســلمان ذرهای هــم عالقــه بــه آنجــا نــدارد .او عاشــق حــوری و غالمــان و
جــوی شـراب اســت .چنیــن چیزهایــی در بهشــت نیســت آنچــه کــه هســت
هــوای قدوســیت اســت .حضــور خــدای قــدوس اســت همــان خدایــی کــه
ایــن فــرد در دل خــود بــا او خصومــت دارد .پــس وقتــی بــه آنجــا میرســد؛
میرســد بــه حضــور دشــمنش ،وی چگونــه میتوانــد از بــودن در بهشــت
راســتین لــذت ببــرد؟ هــر کســی کــه ایــن تحــول روحانــی در او روی نــداده،
دلــش تــازه نگشــته ،هرگــز نخواهــد توانســت تــا از آنجــا لــذت ببــرد .زیــرا
در دل وی نفــرت نســبت بــه خداونــد زنــده و حقیقــی وجــود دارد .آنجــا
در واقــع برایــش ماننــد جهنــم میمانــد و حضــور خداونــد همچــون آتــش

ســوزان .در نتیجــه کار نوزایــی روحالقــدس در دل مــا کامــا ً ضــروری و
اساســی اســت تــا دشــمنی را از میــان برداشــته و صلــح مســیح را کــه ف ـرای
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درک بشــری اســت در آنجــا ســاکن ســازد.
خــدای زنــده بــه اختیــار و اراده خــود در دل عــدهای ایــن کار را انجــام
میدهــد و در دل عــده دیگــر اینــکار را انجــام نمیدهــد .برگزیــدگان خداونــد
بــه شــکل موثــری فـرا خوانــده میشــوند هــر چنــد کــه هیــچ تفاوتــی بــا دیگــر
انســانها نداشــته آنهــا هــم بــه لحــاظ معنــوی مــرده در گنــاه هســتند .کالم
خــدای زنــده و حقیقــی میگویــد[ :رومیــان ]۲۳ :۳

«همه گناه کردهاند و از جالل خداوند قاصر آمدهاند».
منتهــا مشــکل آدمــی در ایــن اســت کــه قبــل از اینکــه ایــن تحــول روحانی
را تجربــه کنــد نمیتوانــد حتــی تصــور کنــد کــه چقــدر عاجــز و ناتــوان اســت.
آدمــی خیــال میکنــد کــه اگــر تصمیــم بگیــرد و اراده کنــد ،میتوانــد خــود
را اصــاح کنــد ،میتوانــد توبــه کــرده و نــزد خداونــد بازگــردد .تمــام ادیــان
باطــل زمینــی هــم بــر اســاس همیــن تصــور باطــل عمــل میکننــد؛ در همــه
ایــن ادیــان یکســری بایدهــا و نبایدهــا وجــود دارد کــه اگــر آنهــا را رعایــت
کنیــد خداونــد هــم از شــما خشــنود گشــته و بــه بهشــت میرســید .ادیــان
زمینــی -منجملــه دیــن محمــدی -ادعــا میکننــد کــه آدمــی بــه ذاتــه معصــوم
بــوده و فقــط نیــاز دارد بــه راهنمایــی؛ دل و درونــش کامــا ً فاســد نیســت،

پیامبـران هــم فرســتاده شــدهاند تــا آنهــا را بــه راه راســت هدایــت کننــد!
امــا دیــن راســتین و آســمانی کــه بــر اســاس کتــاب مقــدس اعــام میکند
هیــچ میزانــی از ایــن راهنماییهــا و کمکهــا نمیتوانــد فــرد را نجــات دهــد؛

چــون فــرد کامــا ً در ایــن زمینــه ناتــوان و عاجــز اســت .همچــون پرنــدهای کــه
بالهایــش قیچــی شــده و نمیتوانــد پــرواز کنــد .آدمــی نیــاز دارد بــه یــک
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نجــات دهنــده؛ نــه اینکــه کســی بــه او کمــک کنــد یــا او را بــه صـراط مســتقیم
هدایــت کنــد .وعــده رســیدن بــه بهشــت و یــا تهدیــد از آتــش جهنــم ممکــن
اســت فــرد را بــه ســوی انجــام یــک ســری کارهــای بیهــوده مذهبــی بکشــاند
و ظاهــر او را عــوض کنــد .امــا غیرممکــن اســت ذات او را تغییــر دهــد و
دشــمنی بــا خــدای زنــده را از میــان ببــرد .بن ـیآدم نیــاز دارد تــا از نــو زاده
شــود .در کتــاب مقــدس از ایــن موضــوع بــا عنــوان تولــد تــازه یــا نــو زایــی یــاد
شــده؛ بــه عنــوان مثــال تیطــس فصــل  ۳آیــه  ۵چنیــن میگویــد:

«نــه بــهســبب اعمالــی کــه مــا بــه عدالــت کــرده بودیــم ،بلکــه محــض رحمــت
خــود مــا را نجــات داد بــه غســل تولــد تــازه وتازگ ـیای کــه از روحالقــدس اســت».
رســتگاری مســیحیان در این آیه رابطه مســتقیم دارد با تولد تازه و کار
روحالقــدس .در افسســیان  ۱آیــات  ۱۹و  ۲۰پولــس ایــن تجربــه را تشــریح
میکنــد بــه رســتاخیز از مــردگان کــه نیــاز دارد بــه یــک قــدرت بینهایــت،
تغییــر و تحولــی کــه انجامــش در تــوان مــا نیســت تــا آن را در خودمــان
ایجــاد کنیــم .ببینیــد پولــس از چــه واژگانــی اســتفاده میکنــد:

«چهانــدازه عظمــت قــدرت بینهایــت او نســبت بــه مــا کــه ایمــان داریــم
برحســب عمــل توانایــی قــدرت او کــه درمســیح عمــل کــرد چــون او را از مــردگان
برخیزانیــد».
همــان قدرتــی کــه مســیح را -زمانــی کــه در مقبــره بــود -رســتاخیز داد
بایســتی در دل حقجــو کار کنــد تــا بــدل بشــود بــه یــک مســیحی راســتین.
در نامــه اول پطــرس فصــل  ۲رســول راســتین خداونــد آن را تشــریح میکنــد
بــه فراخوانــده شــدن از ظلمــت بــه ســوی نــور شــگفت[ .اول پطــرس ]۹ :۲
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انجیــل یوحنــا فصــل  ۵آیــه  ۲۴تحــول روحانــی را بــه ایــن شــکل بیــان میکند:

«منتقل شدن از مرگ به حیات».
در رساله کولسیان  2آیه  ۱۳پولس چنین میگوید:

«شما را که مرده بودید او زنده گردانید».
نامه دوم قرنتیان  ۵آیه  ۱۷چنین میگوید:

«اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است».
ایــن آیــات فقــط نمونههایــی اســت از تعلیــم عهــد جدیــد .عهــد قدیــم نیــز

دقیقــا ً همیــن مطلــب را تعلیــم میدهــد .بــه عنــوان مثــال ،حزقیــال پیامبــر
در فصــل  ۱۱کتابــش تحــول روحانــی را تشــبیه میکنــد بــه بــدل ســاختن یــک
دل ســنگی بــه دلــی گوشــتین.
همــه ایــن آیــات راجــع بــه خلقــت و تولــد صحبــت میکنــد ،راجــع بــه
نوزایــی ،تــا بــه مــا نشــان بدهــد کــه ایــن تغییــر درونــی کار مــا انســانها
نیســت .تحولی اساســی که روحالقدس -به شــکل نهانی  -در ذات یک فرد
انجــام میدهــد ،حیــات روحانــی را در آنجــا ق ـرار میدهــد ،فــرد نمیتوانــد
حتــی در مقابــل آن مقاومــت کنــد و تأثیــر آن نیــز مانــدگار و ابــدی اســت.
روحالقــدس حیــات را در مــا ایمانــداران مســیحی تولیــد میکنــد ،مــا هیــچ
نقشــی در پیدایی آن نداشــته و نمیتوانیم که داشــته باشــیم .این تغییر و
تحــول روحانــی بالفاصلــه اســت؛ از لحظــه ایمــان آوردن بالفاصلــه از مــرگ
بــه حیــات میرســیم .حتــی در آن لحظهــای کــه رخ میدهــد مــا از آن آگاه

نیســتیم .دقیقــا ً مثــل ایلعــاذر کــه مــرده بــود ،او را در قبــر گذاشــته بودنــد،
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چهــار روز از مرگــش میگذشــت .ایلعــازر نمیتوانســت بــه خــود رســتاخیز
دهــد و از قبــر بیــرون بیاییــد .امــا زمانــی کــه خداونــد مــا عیســی مســیح او
را بــه نــام فـرا خوانــد ،بالفاصلــه حیــات وارد کالبــد مــرده او شــد .در نتیجــه
قــادر شــد کــه برخاســته و از مقبــره بیــرون آیــد[ .انجیــل یوحنــا  ]۱۲به همین
شــکل ایمانــدار راســتین ایــن تحــول روحانــی را تجربــه میکنــد بــدون اینکــه
هیــچ نقشــی در تولیــدش داشــته باشــد.
اگــر بــه معجزاتــی کــه در کتــاب مقــدس مکتــوب اســت دقــت کنیــد،
یعنــی معجزاتــی کــه خداونــد مــا عیســی مســیح بــا آن بیمــاران یــا مفلوجــان
را شــفا م ـیداد؛ هــر وقــت کــه آن فــرد کــور یــا فــردی کــه تمــام عمــرش در
بســتر بــود و او را نــزد خداونــد مــا میآوردنــد ،اتفاقــی کــه روی مـیداد ایــن

بــود کــه آن فــرد کامـ ً
ـا شــفا مییافــت .ایــن معجـزات شــفای بیمــاران همگــی
تصویریســت از آن اتفاقــی کــه در درون هــر یــک ازمــا روی میدهــد وقتــی
کــه روح مســیح دلهــای مــرده و بیمــار مــا را لمــس میکنــد .آن افـراد ناتــوان
یــا بیمــار و یــا کــور هیــچ کمکــی بــه خداونــد نمیکردنــد تــا ایشــان را شــفا
بدهــد .ممکــن بــود بــا ســختی و مشــکالت بــه حضــورش برســند ولــی ایــن
تنهــا کاری بــود کــه میکردنــد ،شــفای آنهــا کامــا ً بــه دس ـتهای خداونــد

مــا عیســی مســیح بــود .نوزایــی و تولــد دوبــاره هــم بــه همیــن شــکل روی
میدهــد ،مــا ایمانــداران هیــچ نقشــی در آن نداریــم .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه خداونــد از واژه «تولــد دوبــاره» اســتفاده میکنــد .ایــن عبــارت بــه مــا
یــادآوری میکنــد کــه هیــچ نقشــی در ایــن زمینــه نداشــتیم؛ یــک نــوزاد را
در نظــر بگیریــد وقتــی کــه پــا بــه ایــن دنیــا میگــذارد ،تولــدش بــه اراده و
خواســته خــودش نیســت! وی از تاریکــی رحــم وارد روشــنایی اتــاق زایمــان
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میشــود ولــی بــه محــض اینکــه بــه دنیــا آمــد میتوانــد گریــه کنــد ،ببینــد،
لمــس کنــد ،بشــنود و فعالیتهــای حیاتـیاش را شــروع کنــد .کتاب مقدس
بــه مــا میگویــد کــه نوزایــی یــا تولــد دوبــاره کــه در یــک فــرد روی میدهــد
بــه همیــن صــورت اســت .فقــط وقتــی کــه ایــن اتفــاق در کســی روی دهــد،

بعــد از آن اســت کــه چیزهایــی کــه قبــا ً هیــچ اهمیتــی بدانهــا نمــیداد،
برایــش اهمیــت و معنــی پیــدا میکننــد؛ حقایقــی مثــل خــدای تثلیــث ،راه
رســتگاری ،مغفــرت کامــل گناهــان.
ادیــان زمینــی بــه ایــن ضــرورت تغییــر درونــی هیــچ اشــارهای نمیکننــد
آنچــه کــه از نظــر آنهــا مهــم اســت ظاهــر فــرد مؤمــن اســت .یکســری
دســتورات دینــی اســت کــه فــرد بایــد آنهــا را بــه دقــت دنبــال کنــد و در
نهایــت تبدیــل میشــود بــه یــک آخونــد و یــا فریســی .امــا خــدای زنــده و
حقیقــی کــه نهــان بیــن اســت بــه آن فریســیهای خشــکه مذهــب کــه آداب
دیــن را بــه دقــت رعایــت میکردنــد چــه گفــت؟ خداونــد مــا عیســی مســیح
بــه آنهــا گفــت کــه شــما مثــل مقبرههایــی میمانیــد کــه بیــرون آن ســفید
اســت مثــل یــک ســنگ مرمــر کــه روی قبــر گذاشــتهاند و بســیار زیباســت،
امــا درون آن پــر از اســتخوانهای مــرده و فاســد اســت[ .انجیــل متــی :۲۳
 ]۲۷دیــن و رعایــت دســتورات مذهــب قــادر نیســت آن تغییــر درونــی را در
فــرد ایجــاد کنــد .تنهــا کاری کــه حفــظ تعالیــم مذهبــی ب ـرای یــک فــرد -کــه
روحالقــدس دلــش را تــازه نســاخته  -انجــام میدهــد ،ایــن اســت کــه او را
بــدل میکنــد بــه یــک فــرد خشــکه مذهــب و یــک فریســی کــه مثــل یــک
مقبــره زیبــا میمانــد؛ ظاهــری مقــدس ،ریشــی ســفید امــا دلــی پــر از حســد،
خصومــت و رذالــت.
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مســیحیت کــه تنهــا دیــن آســمانی اســت قــادر اســت مــا را از درون
متح ـو ّل ســازد؛ خــدای زنــده و حقیقــی یعنــی خــدای تثلیــث .یــک خــدا در
جوهــره خدایــی در ســه ذات متمایــز یعنــی خــدای پــدر ،پســر و روحالقدس.
شــخص ســوم تثلیــث در دل مــا حیــات را ایجــاد میکنــد یعنــی همــان نوزایی
یــا تولــد تــازه .مــا را کــه درختــان بــد هســتیم بــدل میســازد بــه درختــان
نیکــو .مــا را کــه بــدون ایمــان بودیــم بــدل میســازد بــه ایمانــداران؛ مــا را
کــه گناهــکار بودیــم بــدل میســازد بــه مقدســین .نــه از ایــن طریــق کــه مــا
مطالعــه کــرده و ادیــان مختلــف را بررســی کنیــم و یــا بـرای مــا دلیــل و برهــان
بیاورنــد تــا ایمــان بیاوریــم .بلکــه روح مســیح بــه شــکل مســتقیم و مســتقل
در دل مــا کار میکنــد تــا بــه خداونــد عیســی مســیح بــه عنــوان تنهــا نجــات
دهنــده ایمــان بیاوریــم .حتــی اگــر آن اتفاقهــا روی داد -یعنــی مطالعــه و
جســتجو کــرده و در نهایــت بــه ایمــان نجــات بخــش رســیدیم -همــه آنهــا
مقدمــات نیــز کار روحالقــدس هســت .اوســت کــه ایــن اشــتیاق را در دل مــا
ایجــاد میکنــد تــا جویــای حقیقــت شــویم .هیــچ یــک از مــا نمیتوانیــم اراده
کنیــم و یــا تصمیــم بگیریــم کــه ایــن نوزایــی در مــا روی بدهــد .همانطــور
کــه شــما نمیتوانســتید اراده کنیــد و بــه دنیــا بیاییــد .روزی هــم کــه بــه دنیــا
آمدیــد -حــال چــه در خانــه و چــه در اتــاق زایمــان -نمیتوانســتید مقاومــت
کنیــد و بگوییــد کــه مــن نمیخواهــم بــه دنیــا بیایــم! بــه همیــن شــکل وقتــی
کــه فیــض روحالقــدس بــه شــما میرســد نمیتوانیــد در مقابلــش مقاومــت
کنیــد؛ بــدون شــک نوزایــی در شــما صــورت میگیــرد و بــه تدریــج کــه زمــان
میگــذرد  -مثــل همــان طفــل شــیرخوار کــه بــزرگ میشــود  -شــما در
ایمــان مســیحی رشــد میکنیــد .اگــر مطالعــه کنیــد کــم کــم ایــن مطالــب بــه

تمواقم لباقریغ ضیف

125

دســتتان میآییــد .شــرط اساســی و اولیــه ورود بــه ملکــوت خداونــد همیــن
تحــول روحانــی اســت؛ خداونــد گفــت:

«اگر کسی از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند».
کســی کــه آن تحــول روحانــی را باعــث میشــود مــن و شــما نیســتیم
بلکــه خــدای تثلیــث اســت کــه بــر اســاس اراده نیــک خــود میتوانــد یــک عده
را حیــات بدهــد و ایــن عطیّــه را بــه عــده دیگــر ندهــد .در نتیجــه رســتگاری

کامــا ً از روی فیــض خــدای تثلیــث اســت .یــک نوکیــش مســیحی همچنــان
کــه در ایمــان رشــد میکنــد و کالم خــدا را مطالعــه میکنــد در مییابــد
همانطــور کــه در عبرانیــان  ۱۲آیــه  ۲مکتــوب اســت -بانــی (یعنــی آغازگــر)و کامــل کننــده ایمــان خداونــد مــا عیســی مســیح اســت .خداونــد زنــده و
حقیقی کاری برای آن فرد مسیحی انجام داده که برای همسایه مسلمان
او انجــام نــداده اســت .در نتیجــه مــا مســیحیان حتــی ذرهای نمیتوانیــم بــه
کارهــا و تــاش و تقــوای خــود افتخــار کنیــم .رســول راســتین خداونــد چنیــن
اعت ـراف میکنــد[ :اول قرنتیــان ]۱۰ :۱۵

«اما به فیض خدا آنچه هستم هستم».
وی در اول قرنتیان  ۴آیه  ۷چنین میگوید:

«زیـرا کیســت کــه تــو را برتــری داد وچــه چیــز داری کــه نیافتــی؟ پــس چــون یافتی،
چـرا فخــر میکنــی کــه گویــا نیافتــی».
اگــر کســی موعظــه انجیــل را شــنید و ایمــان آورد تنهــا و تنهــا دلیلــش
ایــن اســت کــه خداونــد بــه او ایــن توانایــی را داد .کســانی هــم کــه ایمــان
نمیآورنــد فقــط بــه ایــن دلیــل اســت کــه خداونــد فیــض نجــات بخــش را بــه
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ایشــان عطــا نکــرده اســت ،هیــچ دلیــل غائــی دیگــری وجــود نــدارد .هیچکــس
وجــود نــدارد کــه خــودش را مســیحی ســاخته باشــد .همانطــور کــه گفتیــم
پولــس -کــه رســول راســتین خداونــد زنــده و حقیقــی اســت -میگویــد بــه
فیــض خداونــد هســتم آنچــه هســتم.
آن روز کــه ایلعــازر خوانــده شــد کــه از قبــر بیــرون بیایــد همزمــان بــا آن
دعــوت -وقتــی کــه خداونــد مــا گفــت« :ایلعــازر بیــا بیــرون» -قدرتــی متعــال
نیــز وارد کالبــد مــرده و ســرد او شــد .در نتیجــه او توانســت از دســتور
خداونــد اطاعــت کــرده و بیــرون بیایــد .او حتــی درکــی از ایــن قضیــه نداشــت
تــا وقتــی کــه قــدرت خداونــد را تجربــه کــرد و بعــد از آن پــا بیــرون گذاشــت.
ابتــدا قــدرت خداونــد مــا عیســی مســیح اســت کــه او را زنــده میســازد بعــد
او میتوانــد از قبــر بیــرون بیایــد .هــر کــس هــم کــه بــدل بــه یــک مســیحی
راســتین شــده و ایمــان مــیآورد همیــن تجربــه را دارد؛ ابتــدا روحالقــدس
اســت بــه جــان مــرده او حیــات دمیــده و او را زنــده میســازد .بعــد از آن
اســت کــه تأثیـرات حیــات در او دیــده میشــود؛ یعنــی توبــه و ایمــان نجــات
بخــش .پــس از آن اســت کــه وی میتوانــد دعــا کنــد ،عالقمنــد بــه کالم
خداونــد میشــود ،دوســت دارد بــه کلیســا بیایــد ،از گنــاه بی ـزار میشــود و
میتوانــد کارهــای نیکــی را کــه کالم خواســته اســت انجــام دهــد ،همــه اینهــا
ثم ـرات آن حیــات اســت.
در نامــه اول قرنتیــان میخوانیــم کــه ظاه ـرا ً در آن کلیســا تــازه تأســیس
شــده ،جنــاح بندیهایــی پیــش آمــده بــود؛ یــک عــده میگفتنــد مــا طــرفدار
پولــس هســتیم ،یــک عــده میگفتنــد مــا طرفــداران آپولــس هســتیم او خیلــی
بهتــر ســخنرانی میکنــد .پولــس در نامــه اولــی کــه بــه آنهــا مینویســد آنهــا
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را توبیــخ میکنــد .وی -تحــت هدایــت روحالقــدس -در اول قرنتیــان فصــل
 ۳چنیــن میگویــد« :مــن کاشــتم و آپولــس آبیــاری کــرد لکــن خــدا رشــد
میبخشــید .لــذا نــه کارنــده چیــزی اســت و نــه آب دهنــده بلکــه خــدا کــه
رویاننــده اســت ».پولــس در ایــن زمینــه از تمثیــل بذر و کار کشــاورز اســتفاده
کــرده و میگویــد آدمــی فقــط یــک وســیله اســت؛ مــا بــذر کالم را میپاشــیم
روی زمیــن دلهــا .اگــر ق ـرار اســت بــذری کــه کاشــته شــده برویــد و جوانــه
بزنــد ،تنهــا کاری کــه کشــاورز میتوانــد انجــام دهــد کــه ایــن اســت کــه بــذر
را بــکارد و بــه آن آب و کــود دهــد .امــا تنهــا خــدای زنــده اســت کــه میتوانــد
مطابــق مشــیّت خــود  -او کــه همــه نیروهــای طبیعــت در اختیــار و کنتــرل
اوســت -باعــث رشــد یــک بــذر مــرده گــردد .خداونــد اســت کــه باعــث میشــود
کــه یــک بــذر جوانــه بزنــد و بــذر دیگــر در زیــر خــاک باقــی بمانــد .ایــن تمثیلــی
اســت کــه پولــس از آن اســتفاده میکنــد تــا بــه مــا نشــان دهــد  -همچنیــن بــه
ایمانــداران کلیســای قرنتیــه -کــه هــر چقــدر کــه ســخنران بــه فــن بیــان تســلط
داشــته باشــد ،هــر چقــدر کــه بــا احساســات صحبــت کنــد  -مثــل آپولــس -و یــا
مثــل پولــس دانــش الهیاتــی وی قــوی باشــد باز هم نمیتوانــد کار روحالقدس
را انجــام داده و دل مــرده شــنوندگان را زنــده ســازد .شــبان کلیســا فقــط بــذر
کالم را میپاشــد و دعــا میکنــد تــا آن بــذر توســط روحالقــدس ثمــر بیــاورد؛
یعنــی کســانی کــه انجیــل را میشــنوند ایمــان بیاورنــد.
درک درســت «آمــوزه تباهــی کامــل آدمــی» بســیار ضــروری اســت؛
وضعیــت مــا آنقــدر ناامیدکننــده اســت کــه تشــبیه شــدهایم بــه مــردگان در
گنــاه .از روز تولــد هیــچ حیــات روحانــی در مــا نیســت مگــر اینکــه از ســوی
خــدای زنــده بــه مــا عطــا شــود .هــر یــک از مــا مثــل یــک شــاخه خشــک
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میمانیــم کــه نمیتوانــد در خــود حیــات را ایجــاد کنــد ایــن شــاخه بایــد بــه
یــک درخــت زنــده قلمــه زده شــود .وقتــی کــه پیونــد خــورد آنــگاه از درخــت
زنــده بــه او شــیره حیــات میرســد تــا بتوانــد شــاخ و بــرگ و ثمر به بــار بیاورد.
هیچکــدام از مــا بــه ذاتــه و از بــدو تولــد گوســفندان گلــه خداونــد نیســتیم.
هیچکــس نمیتوانــد ذات خــود را عــوض کنــد و خــود را بــه یکــی از آنهــا
بــدل ســازد .امــا فیــض نجــات بخــش ایــن کار را انجــام میدهــد؛ هــر وقــت
کــه انجیــل بشــارت داده میشــود ،برگزیــدگان خداونــد ایمــان میآورنــد.
البتــه همیشــه بــا اولیــن موعظــه ایــن اتفــاق نمیافتــد بلکــه در زمــان مقـدّر.
دیگــر کســانی کــه انجیــل را میشــنوند ایمــان نجــات بخــش نمیآورنــد .نــه
بــه ایــن دلیــل کــه دلیــل و برهــان کافــی وجــود نداشــت ،نــه بــه ایــن دلیــل
کــه واعــظ تســلط کافــی بــه فــن بیــان نداشــت تــا درســت موعظــه کنــد ،بلکــه
چــون ذات فاســد درونــی شــنوندگان علیــه قدوســیت اســت .افـرادی کــه بــه
هــر دلیلــی بــه کلیســا میآینــد و یــا مــژده انجیــل را میشــنوند  -امــا جــزو
برگزیــدگان نیســتند  -حتــی ممکــن اســت بــا شــادی انجیــل را بپذیرند .امکان
دارد بگوینــد بلــه ایــن حقیقــت دارد مــن میخواهــم مســیحی بشــوم .آنهــا
بــا خــود فکــر میکننــد کــه مســیحی شــدهاند امــا آن بــذری کــه در دلشــان
کاشــته شــده و بــه ســرعت جوانــه زده ،بــه ســرعت هــم خشــک میشــود
و ثمــری بــه بــار نم ـیآورد .ایمانــی کــه میگوینــد دارنــد موقتــی اســت زی ـرا
ایمــان نجــات بخــش نیســت.
خــدای زنــده و حقیقــی همانطــور کــه جهــان مــادی را تحــت کنتــرل
کامــل خــود دارد بــه همیــن شــکل جهــان غیرمــادی را هــم تحــت کنتــرل
کامــل خــود دارد .همــه آنهــا توســط او آفریــده شــدهاند و او قــادر اســت
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مطابــق اراده خــود در آنهــا تغییراتــی ایجــاد کنــد .در مثــال آن بــذر دیدیــم
کــه بــذری را بــه ثمــر مینشــاند و بــذری دیگــر همچنــان مــرده زیــر خــاک
پنهــان میمانــد؛ ایــن کار خداونــد زنــده اســت .نمونههــای متعــدد از قــدرت
خداونــد را بــر نیروهــای طبیعــت بــه صــورت مکتــوب در اناجیــل داریــم .بــه
عنــوان مثــال در فصــل دوم انجیــل یوحنــا میخوانیــم کــه خداونــد ما عیســی
مســیح وارد جشــن عروســی شــد در قانا؛ وی ذات آب را عوض کرد و آن را

بــدل ســاخت بــه شـراب؛ بــا قــدرت خداونــد ماهیــت آب کامــا ً عــوض شــد.
در اناجیــل میخوانیــم کــه بــه عنــوان مثــال فــردی را کــه بیمــاری جــذام دارد
نــزد خداونــد مــا میآوردنــد و خداونــد او را شــفای کامــل میدهــد .در ایــن
معجــزات قــدرت خداونــد را در بعــد فیزیکــی میبینیــم یعنــی در جهــان
مــادی .بــه همیــن شــکل خداونــد مــا عیســی مســیح در جهــان معنــوی نیــز
اختیــار کامــل را دارد؛ او قــادر اســت تــا ذات یــک گناهــکار شــریر را عــوض
کــرده و بــه لحــاظ اخالقــی او را بــدل ســازد بــه یکــی از مقدســین .کاری کــه
خــود آن فــرد هرگــز نمیتوانــد انجــام دهــد و نــه هیــچ دیــن و آیینــی قــادر بــه
انجامــش هســت.
ایــن اقتــدار را بــه ویــژه در زمینــه ملکــوت خداونــد داریــم ،پادشــاهی بــه
او تعلــق دارد و اوســت کــه معیــن مـیدارد چــه کســانی وارد ایــن پادشــاهی
شــوند .خداونــد زنــده بــا فیــض غیرقابــل مقاومــت خــود  -یــا دعــوت ثمــر
بخــش -انســانهایی را کــه کامــا ً اســیر گنــاه و تمایــات دل خــود بودنــد
علیرغــم میــل باطنیشــان -آزاد میســازد .روح خداونــد محبــت خــودش رادر دلشــان قـرار میدهــد تــا آنهــا بتواننــد هــم خــدا را دوســت داشــته باشــند
و همنوعــان خــود را .همیــن افــراد اگــر بــه حــال خــود رهــا میشــدند کــه
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تصمیــم گرفتــه و یــا خداونــد را برگزیننــد هرگــز اینــکار را انجــام نمیدادنــد!
هیــچ نوعــی از معجــزه و یــا دلیــل و برهــان ،یــا موعظــهای کــه بــا شــور و
هیجــان هســت قــادر نیســت آنهــا را مجــاب ســازد تــا ایمــان بیاورنــد .فــردی
کــه بــه طــور طبیعــی کــور اســت هــر چقــدر کــه نــور بــه چشــم او بتابانیــد
هیــچ تأثیــری نــدارد؛ هــر چقــدر کــه نــور قــوی باشــد بــاز هــم نمیتواننــد
چیــزی را ببینــد .میـزان و شــدت نــور هیــچ تأثیــری روی وی نمیگــذارد چــون
ایــن فــرد کــور مــادرزاد اســت.
بــه همیــن صــورت ب ـرای انســان طبیعــی شــنیدن موعظــه و یــا بشــارت
انجیــل ،تأتیــری نجــات بخــش نــدارد .وی ممکــن اســت عالقمنــد شــده یــا
دوســت داشــته باشــد بــه کالم خداونــد گــوش کــرده تــا چیزهایــی یــاد بگیرد.
امــا وی هرگــز توبــه نمیکنــد و ایمــان نمــیآورد مگــر اینکــه روحالقــدس
ابتــدا دیــدگان روحانــی او را بــاز بکنــد تــا بتوانــد آنهــا را درک کنــد .در آن
لحظــه گویــی خداونــد بــه او میگویــد کــه زنــده شــو و بالفاصلــه حیــات
معنــوی وارد روح آن فــرد میشــود .نمونههــای چنیــن کســانی را در کتــاب
مقــدس داریــم؛ بــه عنــوان مثــال در اعمــال فصــل  ۱۶میخوانیــم کــه پولــس
بــه جایــی مـیرود و اول صبــح کنــار یــک رودخانــه عــدهای از یهودیــان جمع
شــدهاند بــرای دعــا .پولــس مطابــق عادتــش انجیــل را بشــارت میدهــد؛
در آنجــا زنــی هســت بــه نــام «لیدیــه» کــه ارغــوان فــروش اســت .در کالم
خداونــد مکتــوب اســت کــه« :خداونــد دل او را گشــود تــا بــه ســخنان پولــس
توجــه کنــد ».ابتــدا خداونــد دل لیدیــه را بــاز میکنــد تــا کالم را دریافــت

کنــد بعــد توبــه میکنــد ،ایمــان م ـیآورد و متعاقبــا ً تعمیــد میگیــرد .ایــن
اقتــدار را خداونــد در اختیــار خــودش دارد تــا هــر کــس را کــه خواســت
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حیــات بدهــد و زنــده ســازد.
در انجیل یوحنا  ۵آیه  ۲۱خداوند چنین گفت:

«زیـرا همچنــانکــه پــدر مــردگان را برمیخیزانــد و زنــده میکنــد ،همچنیــن پســر
نیــز هرکــه را میخواهــد زنــده میکنــد».
کالم خداونــد بــه روشــنی بــه مــا میگوید که ما نیســتیم کــه او را انتخاب
میکنیــم .اگــر برگردیــم بــه آفرینــش ،میبینیــم کــه خداونــد رســتگاری را از
راه اعمــال بــه آدم عرضــه کــرد .آدم در شــرایط ایدهآلــی قــرار داشــت؛ در

بهشــت بــوده ،گناهــی در ذاتــش نبــود ،کامــا ً معصــوم بــوده و مثــل مــا
نبــود کــه بــا گنــاه ذاتــی بــه دنیــا بیایــد .در چنیــن ش ـرایط ایدهآلــی اگــر از
کالم خــدای زنــده اطاعــت میکــرد بــه حیــات جــاودان میرســید .امــا بــا ایــن
حــال وی ســقوط کــرد و نتوانســت بــا اعمــال خــود حیــات ابــدی را تضمیــن
کنــد .حــال ،وضعیــت مــا کــه مشــخص اســت؛ بن ـیآدم گناهــکار بــه دنیــا
میآیــد و امــکان نــدارد بتوانــد کاری را انجــام دهــد کــه باعــث رســتگاریش
شــود .اگــر چنیــن کاری شــدنی بــود «آدم» کــه در آن ش ـرایط ایــدهآل بــود

انجامــش مــیداد؛ زمانــی کــه ارادهاش کامــا ً آزاد بــود .ولــی حتــی در آن
ش ـرایط کامــا ً مســاعد هــم وی نااطاعتــی کــرد ،گنــاه را برگزیــده و از میــوه

ممنوعــه خــورد .نســل او -کــه مــن و شــما هســتیم -گناهــکار بــه ایــن جهــان
اده مــا بــه ســوی گنــاه معطــوف بــوده و غیرممکــن اســت
وارد میشــویم؛ ار 
بتوانیــم بــه خواســته خودمــان خــدای زنــده را برگزینیــم.
اگر خداوند اراده میکرد که همه انســانها رســتگار شــوند هیچ بشــری
نمیتوانســت در مقابــل اراده خداونــد مقاومــت کنــد و در بیایمانــی باقــی
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بمانــد در نتیجــه همــه رســتگار میشــدند .امــا میبینیــم کــه چنیــن نیســت
دنیــا پــر از اف ـراد بیخــدا و یــا اف ـرادی اســت کــه بــه خدایــان غیــر اعتقــاد
دارنــد .پــس مشــخص اســت کــه خداونــد رســتگاری عــده خاصــی را مقـدّر
فرمــوده و اراده کــرده و در نتیجــه ادعــای آرمینینهــا اشــتباه اســت .بــه
عنــوان مثــال وقتــی کــه پولــس بــه انطاکیــه رفــت و شــروع کــرد بــه بشــارت
انجیــل در آنجــا چــه اتفاقــی روی داد؟ در رســاله اعمــال رســوالن  ۱۳آیــه
 ۴۸مکتــوب اســت:

ّ
«آنانی که برای حیات جاودانی مقدر بودند ،ایمان آوردند».
فقــط آنهــا ،بقیــه ایمــان نیاوردنــد .رســتگاری و جــال آن کامــا ً بــه
خداونــد زنــده تعلــق دارد و نــه مخلوقاتــش .غیرعقالنــی اســت کــه تصــور
کنیــم مخلوقاتــش میتواننــد در برابــر اراده آفریننــده خــود مقاومــت کــرده
و یــا خــاف آن عمــل کننــد .هرگــز نبایــد تصــور کنیــم کــه خداونــد منتظــر
اســت تــا ببینــد مــا چــه تصمیمــی میگیریــم؛ آیــا دعوتــش را میپذیریــم؟
آیــا مســیحی میشــویم یــا اینکــه دعوتــش را رد میکنیــم؟ متأســفانه
مبشــرین آرمینیــن بــه ایــن شــکل انجیــل را بشــارت میدهنــد؛ گویــی
خداونــد مــا عیســی مســیح دم در بــا حالــت ملتمســانه ایســتاده و میگویــد
بــه مــن ایمــان بیاوریــد! امــا چنیــن نیســت؛ حتــی وقتــی مــا مســیحیان
دعــا میکنیــم ،میگوییــم خداونــدا دل فــان مســلمان گمــراه را بــه روی
حقیقــت بــاز کــن تــا ایمــان بیــاورد .خداونــد اســت کــه بایــد گمشــدگان را
رســتگار ســازد و حیــات بخشــد .مــا هیــچوقــت دعــا نمیکنیــم کــه خداونــدا
بــه آن مســلمان قــدرت اختیــار بــده تــا ایمــان بیــاورد.
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تأثیــر روحالقــدس در درون یــک نوکیــش بــه ایــن صــورت اســت کــه
باعــث میشــود تــا وی عاشــق پارســایی گشــته و بعــد بــرای نجاتــش بــه

خداونــد عیســی مســیح اعتمــاد کنــد .وی قبــا ً تمایــات دیگــری داشــت،
تمایالتــش بــه ســوی گنــاه و فریبندگیهــای دنیــا بــود ،ولــی روح القــدوس
خــدای زنــده چنــان تأثیــر درونــی در وی میگــذارد کــه وی از گنــاه متنفــر
شــده و آرزومنــد میشــود تــا مثــل یــک مســیحی زندگــی کنــد؛ تــا کارهــای
نیــک را انجــام دهــد .بعــد از ایمــان آوردن بــه خداونــد و بــه تدریــج عالقــه
او بــه گنــاه کمتــر میشــود .ایــن نوکیــش قبــل از ایمــان آوردنــش ممکــن
اســت عاشــق فــان گنــاه بــوده و بــه آن عــادت کــرده باشــد .وی چنــان اســیر
گنــاه شــده کــه قــدرت تــرک آن را نداشــت هرچنــد بارهــا تــاش کــرده بــود،
امــا تأثیــر فیــض نجــات بخــش روی دل آن فــرد ایــن اســت کــه از آن گنــاه
ف ـراری میشــود؛ بــا فیضــی کــه خــدای زنــده بــه او عطــا میکنــد میتوانــد
بــا آن گنــاه بجنگــد و از اســارتش آزاد بشــود .دلیــل اصلــی چنیــن تغییــر
رفتــاری ،وحشــت و تــرس از عــذاب جهنــم و یــا امیــد رفتــن بــه بهشــت
نیســت .بلکــه آن تغییــر و تحــول درونــی کــه هــر ایمانــدار واقعــی مســیحی
تجربــه میکنــد؛ چــون ذات او عــوض شــده اکنــون انگیزههــا و رفتــارش هــم
عــوض شــده و تصمیمهــای متفاوتــی میگیــرد .هــر چنــد بعــد از مســیحی
شــدن باقیمانــده گنــاه هنــوز در دل مــا مســیحیان هســت؛ بایــد تــاش
کنیــم ،بایــد بــا آن مبــارزه کنیــم .ایــن رونــد «مقــدس شــدن» مــا مســیحیان
اســت .وظایفــی در کتــاب مقــدس مکتــوب اســت کــه ایمانــداران مســیحی
بــا فیــض خداونــد -بایســتی انجــام دهنــد کــه انجامشــان بــرای مقــدسشــدن آنهــا ضــروری اســت.
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بـرای رستگارشــدن خداونــد زنــده و حقیقــی از مــا نخواســته تــا هیــچ کار
نیــک یــا مذهبــی انجــام دهیــم؛ مــا فقــط از راه ایمــان بــه پســر خــدای زنــده
رســتگار میگردیــم .تولــد دوبــاره کار خداونــد بــوده و مــا هیــچ نقشــی در
آن نداریــم .امــا بعــد از اینکــه تحــول روحانــی را تجربــه کــرده و مســیحی
شــدیم ،وظیفــه داریــم تــا در زمینــه مقــدس شــدن فعالیــت داشــته باشــیم.
بایســتی هــر روزه انســان قدیــم و خواســتههایش را در درون خــود بکشــیم
و انســان تــازه را کــه بــه شــباهت خداونــد اســت بــه تــن کنیــم؛ رونــدی کــه
تــا دم مــرگ ادامــه دارد .هــدف غائــی آن پارســا شــدن کامــل اســت کــه هــر
مســیحی به مرور در آن مســیر در حرکت اســت .البته پارســا شــدن کامل
در ایــن جهــان ممکــن نیســت ولــی بعــد از مــرگ ،هــر یــک از مــا مســیحیان
در کمــال پارســایی رســتاخیز خواهیــم کــرد.

رستگاری کامل
بــه یــک لحــاظ میتــوان گفــت کــه رســتگاری هــر مســیحی کامــل اســت؛
چــون خداونــد مــا عیســی مســیح آن را بــه کمــال بــه انجــام رســاند .ایــن
رســتگاری کامــل را خداونــد بــه هــر ایمانــدار مســیحی هدیــه میکنــد .امــا
بــرکات آن در ایــن دنیــا بــه تدریــج  -توســط روحالقــدس  -بــه برگزیــدگان
میرســد .هیــچ قدرتــی بــر روی زمیــن یــا آســمان نمیتوانــد مانــع رســیدن
بــرکات رســتگاری بــه برگزیــدگان شــود .مــا اعتقــاد داریــم کــه خداونــد مــا
عیســی مســیح بــا رنجهــا و مرگــش بــر روی صلیــب ،بدهــی کامــل مــا بــه
خداونــد پرداخــت کــرد .وی -بــه عنــوان نماینــده مــا -تــک تــک گناهــان مــا
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را متقبــل شــد .خداونــد مــا عیســی مســیح مجــازات ابــدی آن گناهــان روی
صلیــب بــر خــود تحمّــل کــرد؛ ایــن یــک بخــش از کار مســیح اســت یعنــی
عدالــت خداونــد در مجــازات گناهــان قومــش کامــا ً بــه اج ـرا گــذارده شــد.

بخــش دیگــر از کار مســیح زندگــی اوســت؛ مســیح بــدون گنــاه بــه دنیــا آمــده
و در تمــام مــدت زندگــی زمینـیاش شــریعت خداونــد را حفــظ کــرد .مســیح
از راه زندگــی پــاک و بــدون گناهــش ،پارســایی کامــل را ب ـرای قــوم خویــش
فراهــم کــرد .ایــن پارســایی -از راه ایمــان -بــه حســاب آنهــا گــذارده میشــود تــا
بتواننــد شایســته ورود بــه بهشــت بشــوند.
مــا مســیحیان بــه هــر دو جنبــه از کار خداونــد و نجــات دهنــد ه خــود
عیســی مســیح نیــاز داریــم؛ اگــر مســیح فقــط بــه جــای مــا و ب ـرای گناهــان
مــا رنــج کشــیده و مــرده بــود آنوقــت فقــط گناهــان مــا از میــان برداشــته
میشــد ،مــا از عــذاب جهنــم در امــان میماندیــم امــا شایســته ورود بــه
بهشــت نمیشــدیم .در ایــن صــورت وضعیــت مــا شــبیه وضعیــت «آدم»
در زمــان آفرینــش میشــد؛ کــه بایــد ب ـرای بــه دســت آوردن حیــات ابــدی
بایســتی از خداونــد اطاعــت میکــرد .خداونــد مــا عیســی مســیح بیــش از
ایــن بـرای مــا مســیحیان فراهــم کــرده اســت؛ او از شــریعت خداونــد بــه طــور
کامــل در طــول خدمــت زمین ـیاش اطاعــت کــرد .زی ـرا ایــن شــرط ضــروری
رســیدن بــه بهشــت و حیــات ابــدی اســت .خداونــد مــا عیســی مســیح بــا
زندگــی خــود ایــن شــرط ضــروری را بـرای مــا مســیحیان -و بــه نمایندگــی از
مــا -حفــظ کــرد .ایــن دو جنبــه از کار مســیح اســت کــه ب ـرای برگزیدگانــش
انجــام میدهــد تــا آنهــا را نجــات دهــد.
پولس رسول در اول تیموتائوس فصل  ۱آیه  ۱۵چنین میگوید:
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«ایــن ســخن امیــن اســت و الیــق قبــول تــام کــه مســیح عیســی بــه دنیــا آمــد تــا
گناهــکاران را نجــات بخشــد».
ســم نیافــت تــا مــا را بــه راه راســت هدایــت
خداونــد مــا عیســی مســیح تج ّ
کنــد ،او بــه ایــن جهــان نیامــد تــا مــا را تشــویق کنــد و یــا یــاری رســاند تــا
خودمــان را نجــات دهیــم و یــا تصمیــم بگیریــم کــه مســیحی شــویم! تنهــا
اوســت کــه گناهــکاران را نجــات میدهــد؛ رســتگاری بــه طــور کامــل از ســوی
خداونــد بــه مــا هدیــه میشــود و مــا مســیحیان هیــچ نقشــی در آن نداریــم.
خداونــد مــا را بــه شــکل کامــل و تــا بــه غایــت رســتگار میســازد .عیســی
مســیح «نجــات دهنــده» گناهــکاران اســت و بدیــن منظــور بــه ایــن جهــان
آمــد .در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه کنــم تــا نجــات یابــم؟ رســوالن مســیح
همیشــه یــک پاســخ میدادنــد؛ [اعمــال رســوالن ]۳۱ :۱۶

«به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور»
فقط از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح است که ما رستگار میشویم.
آرمینینهــا اعتقــاد دارنــد کــه مســیح بــه ایــن جهــان آمــد و بــرای
همــه انســانها مــرد؛ پــدر آســمانی میخواهــد کــه همــه رســتگار شــوند.
روحالقــدس هــم ســعی میکنــد کــه همــه را نجــات دهــد ولــی یــک عــده در
برابــر کار روحالقــدس مقاومــت میکننــد و غیرمســیحی باقــی میمانند! این
تعلیــم انجیلــی نیســت .دعــوت ثمــر بخــش و یــا فیــض غیرقابــل مقاومــت را
میتوانیــم بــا یــک مثــال بــه ایــن شــکل توضیح دهیــم؛ فرض کنید کــه عدهای
هســتند کــه بــه بیمــاری خــاص و کشــنده مبتــا شــدهاند؛ همــه مبتالیــان بــه
آن بیمــاری مهلــک خواهنــد مــرد .امــا ایــن بیمــاری کشــنده تنهــا یــک درمــان
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دارد؛ آمپولــی هســت کــه اگــر بــه فــرد بزننــد از مــرگ نجــات پیــدا میکنــد .بــه
هــر کــس کــه ایــن آمپــول تزریــق شــد زنــده میمانــد .کار خداونــد مــا عیســی
مســیح هــم شــبیه بــه همیــن داروی شــفابخش اســت؛ روحالقــدس آن را بــه
هــر گناهــکاری کــه برســاند بــدون تردیــد از هالکــت ابــدی نجــات یافتــه و بــه
رســتگاری ابــدی میرســد .در نهایــت هیچکــس نمیتوانــد در برابــر خداونــد
زنــده فخــر کنــد و بگویــد ایــن مــن بــودم کــه تصمیــم گرفتم مســیحی بشــوم و
یــا مــن دعــوت مســیح را پذیرفتــم و بقیــه نپذیرفتنــد .پولــس بــر ایــن حقیقــت
در رســالههایش تأکیــد میکنــد کــه[ :افسســیان  ۲آیــه ]۹

«نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند».
وی در اول قرنتیان فصل  ۱چنین میگوید:

«هر که فخر کند در خداوند فخر نماید».
مــا مســیحیان در خداونــد زنــده و حقیقــی فخــر کنیــم کــه ایــن حیــات
معنــوی را در مــا ایجــاد کــرد؛ آن تمایــات تــازه را در مــا قــرار داد .تنهــا
بعــد از ایــن تغییــر و تحــول درونــی اســت کــه میتوانیــم توبــه کــرده و بــه
خواســته و اراده خودمــان ایمــان بیاوریــم .بعــد از تجربــه تحــول روحانــی
مــا دوســت داریــم تــا بــه خواســته خودمــان کارهــای نیــک را انجــام دهیــم؛
چــون ذات مــا -بــا کار غیرقابــل مقاومــت روحالقــدس -عــوض شــده اســت.
البتــه روحالقــدس همــه انســانها را بــه نحــوی متأثــر میســازد؛ یعنــی روی
دل همــه انســانها بــه یــک شــکل کار میکنــد .بــه ایــن کار روحالقــدس بــر
تمامــی انســانها در الهیــات مســیحی میگوینــد «فیــض عــام ».هــر چــه
کــه اخالقیــات ،رفتــار نیــک و یــا فرهنــگ و تمــدن خوانــده میشــود تأثیــر
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روحالقــدس اســت در تمامــی انســانها .فیــض عــام و تأثیــر روحالقــدس
بــر همــه انســانها تــا حــد زیــادی جلــوی شـرارتهای انســانها را میگیــرد.
اگــر ایــن تأثیــر بــر بن ـیآدم وجــود نداشــت وی دنیــا را بــدل میســاخت بــه
جهنمــی کــه هیچکــس نتوانــد در آن زندگــی کنــد .پــس ایــن تأثیــر عــام
روحالقــدس بــر همــه انسانهاســت؛ حتــی کســانی کــه بــا کتــاب مقــدس
آشــنایی ندارنــد ممکــن اســت کارهــای پارســایانه انجــام دهنــد .بــه عنــوان
مثــال «آقــای بیــل گیتــس» میلیونهــا دالر از پولــش را صــرف ســاختن
بیمارســتان در کشــورهای فقیــر و یــا کشــف دارو و درمــان بـرای بیماریهــای
خــاص میکنــد .ایــن تأثیــر فیــض عــام اســت .امــا بایــد تفــاوت بیــن «فیــض
عــام» و «فیــض خــاص» را بدانیــد .فیــض عــام حتــی در مســلمین گمـراه هم
وجــود دارد .فــرض کنیــد مــرد مســلمانی کــه همســر خــود را کتــک میزنــد،
آدم بداخالقــی اســت و یــا کالهبــردار اســت .حــال فــرض کنیــد ایــن فــرد
یکــی از نزدیکانــش میمیــرد یــا دکترهــا بــا توجــه بــه نتایــج آزمایشــگاه بــه او
ایــن خبــر بــد را میدهنــد کــه فالنــی ،شــما ســرطان گرفتـهای و چنــد ماهــی
بیشــتر از عمــرت باقــی نمانــده اســت .ایــن وقایــع ممکــن اســت باعــث شــود
تــا وی بــه خــود آمــده و دســت از بعضــی گناهانــش بشــوید .وی ممکــن
اســت بــدل بــه فــرد متقــی شــده و یــا انســانی شــریف و مهربــان .وی تــا حــد
زیــادی تــاش میکنــد تــا رفتــار خــودش را اصــاح کنــد .شــاید بــه تجربــه
دیــده باشــید کــه مســلمین وقتــی پیــر میشــوند ،توبــه کار شــده و بســیاری
از شــرارتهای جوانــی را کنــار میگذارنــد .تمــام ایــن کارهــا فقــط تغییــرات
ظاهری اســت؛ از نظر ما انســانها شــاید بســیار پســندیده به نظر برســند.
امــا از دیــد خــدای زنــده و نهــان بیــن ،آن فــرد مســلمان کــه تــرس وجــودش

را پــر کــرده و مذهبــی شــده ،هیــچ تغییــری در درون و ذاتــش روی نــداده

اســت .ایــن فــرد اوال ًمحبــت خــدای زنــده در دلــش نیســت ،دومــا ً بــه خداوند
مــا عیســی مســیح ایمــان نــدارد .ایــن چنیــن تغییـرات رفتــاری کــه گاهــی در
بیــن پیــروان ادیــان دیگــر روی میدهــد ،رونــد مقــدس شــدن نیســت بلکــه
تأثیــر «فیــض عــام» خداونــد اســت .لــذا شایســته اســت کــه تفــاوت فیــض
عــام را -کــه در همــه انســانها دیــده میشــود -بــا فیــض خــاص -کــه بــه
نجــات یافتــگان تعلــق دارد -بدانیــم و دچــار اشــتباه نشــویم.
خداوند از زبان ارمیای نبی چنین میگوید[ :ارمیاء ]۲۳ :۱۳

«آیــا حبشــی پوســت خــود را تغییــر توانــد داد یــا پلنــگ خالهــای خــود را؛ بــه
همینگونــه آیــا شــما کــه بــه بــدی کــردن خــو کردهایــد کار نیکــو توانیــد کــرد؟»
ش ـرایط خارجــی ممکــن اســت باعــث تغییــر رفتــار یــک فــرد بشــود ولــی
نمیتوانــد ذات او را عــوض کــرده و از یــک گناهــکار یــک قدیــس بســازد؛
آنچــه کــه مهــم و حیاتــی اســت دل و ذات ماســت .تــا زمانــی کــه ذات
گناهآلــود مــا -توســط فیــض روحالقــدس -عــوض نشــود ،هــر کار نیکــی هــم
کــه انجــام میدهیــم از نظــر خداونــد قــدوس ناپســند اســت .آن ظاهــر
متقــی ،آن ریــش ســفید ،آن خیراتــی کــه بــه فقـرا میدهنــد هیــچ فایــدهای
برایشــان نــدارد .چــون باطــن فــرد عــوض نشــده اســت؛ از درخــت بــد شــما
نبایــد انتظــار ثمـرات نیــک را داشــته باشــید .آن درخــت فاســد اســت ،روزی
بریــده خواهــد شــد و بــه آتــش افکنــده میشــود .درخــت فاســد ،میــوهاش
هــم فاســد اســت ،نیــاز دارد بــه یــک تغییــر اساســی و درونــی .باید آن شــاخه
خشــک و مــرده بــه یــک درخــت زنــده قلمــه زده شــود تــا ثمـرات نیکــو بــه بــار
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بیــاورد[ .انجیــل یوحنــا فصــل  ]۱۵ایــن تغییــر درونــی را مــا ایجــاد نمیکنیــم
بلکــه «فیــض خــاص» خــدای زنــده و حقیقــی یــا دعــوت غیرقابــل مقاومــت
روحالقــدس .وقتــی کــه بشــارت انجیــل را میشــنویم ،روح قــدوس خداونــد
از طریــق کالم مکتــوب خداونــد -در مــا کار میکنــد ،بــه مــا حیــات میدهــدتــا بتوانیــم توبــه کــرده ،ایمــان بیاوریــم و بدل شــویم به یک مســیحی واقعی.

فصل ششم
پایداری ابدی مقدسین
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فصل ششم
پایداری ابدی مقدسین
خداونــد مــا عیســی مســیح در انجیــل [یوحنــا فصــل  ۱۰آیــه  ۲۷تــا ]41
گفتــه اســت:

«گوســفندان مــن صــدای مــرا میشــنوند و مــن آنهــا را میشناســم و مــرا پیــروی
میکننــد و بــه آنهــا حیــات جاودانــی میدهــم تــا بــه ابــد هــاک نخواهنــد شــد و
هیچکــس آنهــا را از دســت مــن نخواهــد گرفــت .پــدری کــه همــه آنهــا را بــه مــن داد
از همــه بزرگتــر اســت و کســی نمیتوانــد آنهــا را از دســت پــدر مــن بگیــرد .مــن و
پــدر یــک هســتیم .آنــگاه یهودیــان بــاز ســنگها برداشــتند تــا او را سنگســار کننــد».
پایــداری ابــدی مقدســین بدیــن معناســت کــه کســانی که تحــول روحانی
را تجربــه کــرده و خداونــد آنهــا را نجــات داده اســت ،خداونــد زنــده و متعــال
ایشــان را تــا بــه ابــد محفــوظ نــگاه مـیدارد .اعترافنامــه وســت مینیســتر بــه
ایــن شــکل ایــن آمــوزه را تعریــف میکنــد:
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«کســانی کــه خــدای زنــده آنهــا را بــه عنــوان فرزنــد خود قبــول کرده اســت و توســط
روحــش بــه طــور ثمــر بخــش دعــوت نمــوده و مقــدس گردانیــده اســت ،هرگــز از
ً
حالــت فیــض بــه طــور کامــل و قطعــی ســقوط نخواهنــد کــرد .بلکــه حتمــا تــا آخر
عمــر خــود زندگــی را بــه همیــن حالــت ادامــه خواهنــد داد و پایــدار خواهنــد مانــد
و تــا بــه ابــد از نجــات برخــوردار خواهنــد بــود».
ایــن مطلــب بخشــی از آن زنجیــرهای اســت کــه بــه زنجیــره فیــض
یــا نجــات معــروف اســت؛ ایــن آمــوزه بــه تنهایــی و جــدای از آموزههــای
کتــاب مقــدس در سیســتم کلونیس ـتها جایــی نــدارد ،بلکــه جزئــی از کل
سیســتم الهیــات کلونیــزم میباشــد؛ خداونــد زنــده و حقیقــی از ازل -پیــش
از آفرینــش جهــان -یــک عــده خاصــی را بــر میگزینــد .روحالقــدس در زمــان
معیّــن آنهــا را بــه شــکل غیرقابــل مقاومتــی متحـو ّل گردانیــده ،دعــوت نمــوده
و بــدل میســازد بــه مســیحیان واقعــی .انتخــاب ایــن افـراد برگزیــده از ســوی
خداونــد هیــچ ربطــی بــه خصوصیــات ذاتــی آنهــا -یــا کارهایــی کــه در آینــده
انجــام خواهنــد داد -نــدارد .کســانی کــه بــه ایــن شــکل برگزیــده و متح ـو ّل
میشــوند ،روحالقــدس بــرکات حیــات و مــرگ مســیح را بــه شــکل مؤثــری
بــه آنهــا منتقــل ســاخته و در نتیجــه ایــن اف ـراد بــه شــکل قطعــی و ابــدی
رســتگار میشــوند.
کلونیزمهــا بــه پایــداری ابــدی مقدســین اعتقــاد دارنــد در حالــی کــه
آرمینینهــا منکــر ایــن آمــوزه بــوده و قبولــش ندارنــد .امــا مــا اعتقــاد داریــم،
کســانی کــه بــرای پنــاه نــزد خداونــد عیســی مســیح میآینــد ،آنهــا نــزد
پناهگاهــی محکــم و قابــل اطمینــان میآینــد .اگرچــه ایــن دنیــا پـراز تعالیــم
انحرافــی و ادیــان باطــل و انحرافــی اســت ،هــر چنــد کــه شــیطان بــا تمــام
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نیروهــای تاریکــی علیــه آن فــرد مســیحی باشــند .علــی رغــم اینکــه خــود آن
فــرد مســیحی -بــا وجــود فســاد و تباهــی درونــی کــه دارد -ممکــن اســت گنــاه
بــورزد .امــا بــا وجــود تمــام ایــن موانــع یــک مســیحی راســتین تــا بــه آخــر
پایــدار باقــی مانــده و بــه آن مکانــی وارد میشــود کــه از ابتــدای آفرینــش
بـرای او آمــاده شــده بــود .ابراهیــم ،اســحاق ،موســی و دیگــر مقدســینی کــه
اکنــون بــه آن مــکان رســیدهاند ،شــادی آنهــا بیشــتر از مــا مقدســینی اســت
کــه هنــوز در ایــن دنیــا هســتیم ،امــا امنیــت آنهــا از مــا بیشــتر نیســت .مــا
مســیحیان هــم میتوانیــم اطمینــان و یقیــن داشــته باشــیم کــه روزی بــا آنهــا
خواهیــم بــود .ایــن یکــی از بــرکات عالــی دیــن راســتین و آســمانی اســت.
توبــه انجیلــی و ایمــان نجــات بخــش ،هــر دو عطیّــه خــدای زنــده بــه
برگزیــدگان اســت ،بــه ایــن هــدف کــه آنهــا را رســتگار ســازد .خداونــد زنــده و
حقیقــی چنیــن مقـدّر داشــته اســت تــا آنها به شــباهت پســر یگانــه مولودش
درآینــد .هــم در خصوصیــات اخالقــی آنهــا مقــدس میشــوند و هــم در
آینــدهای کــه در انتظارشــان هســت یعنــی رســیدن بــه جــال .خداونــد قــادر
متعــال ایــن نقشــه و هدفــش را بــه پیــش خواهــد بــرد و هیــچ نیرویــی در
روی زمیــن و آســمان قــادر بــه مقابلــه بــا آن نبــوده و نمیتوانــد آنهــا را از
دســت پــدر آســمانی بیــرون بیــاورد .کســانی کــه واقعــا ً مســیحی میشــوند،
حیــات ابــدی را در دلهایشــان دارنــد .روحالقــدس در دلهــای آنهــا ســاکن
بــوده و تضمیــن میکنــد کــه آنهــا در نهایــت وارد ملکــوت خداونــد بشــوند.
چــون روحالقــدس در دل آنهــا ســاکن شــده و بالقــوه مقدســین محســوب
میشــوند ،در نتیجــه ایــن حیــات را هرگــز از دســت نخواهنــد داد.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه تــا زمانــی کــه مــا مســیحیان زنــده هســتیم،
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آزمونهــای ایمانــی زیــادی برایمــان وجــود دارد ،امــا بایــد از یــک موضــوع
اطمینــان کامــل داشــته باشــیم و آن موضــوع ایــن اســت کــه کســی کــه کار
مقــدس ســازی را در مــا شــروع کــرده ،روزی آن را بــه کمــال میرســاند .اگــر
مــا مســیحی شــده و نجــات یافتــه باشــیم ،بــدون شــک تقالیــی در درون مــا
بــا گنــاه وجــود دارد و دیگــر نمیتوانیــم گناههــای قبلــی را بــه راحتــی انجــام
دهیــم .دیگــر نشــانههای حیــات روحانــی در مــا وجــود دارد کــه بــه مــا نشــان
میدهــد وعــده پیــروزی در درون ماســت.
آرمینینهــا اعتقــاد دارنــد شــخصی کــه مســیحی میشــود در وضعیــت
رســتگاری قـرار میگیــرد ،امــا مــدت زمانــی بعــد از آن ممکــن اســت ایمانش را
از دســت داده ،ســقوط کرده و از وضعیت رســتگاری خارج شــود .به عبارت
دیگــر ایشــان بــه آمــوزه پایــداری نهایــی مقدســین اعتقــاد ندارنــد .ســؤالی
کــه در ایــن زمینــه بــه وجــود میآیــد ایــن اســت کــه آیــا امــکان دارد کــه یــک
مســیحی واقعــی رســتگاری خــود را از دســت بدهــد و بــه جهنــم بیافتــد؟ اگــر
چنیــن مکانــی وجــود داشــته باشــد ،وعدههــای خداونــد چــه میشــود؟ آیــا
ممکــن اســت یــک ایمانــدار راســتین در طــول حیاتــش مســیح را تــرک کنــد
و ایمانــش را از دســت بدهــد؟ اگــر چنیــن چیــزی امــکان داشــته باشــد ،چـرا
قبــل از اینکــه ایمانــش را تــرک کنــد ،خداونــد او را از جهــان بیــرون نَبُــرد
تــا مانــع ســقوط آنهــا شــود؟ چ ـرا خداونــد اجــازه میدهــد تــا آنهــا  -کــه بــه

ظاهــر فرزنــدان محبــوب خداونــد هســتند -وسوســه شــده ،ایمــان را کامــا ً
تــرک کــرده و بــه هالکــت ابــدی برســند؟ حکمــت پــدر آســمانی بیــش از آن

اســت .وی بــدون شــک اجــازه نمیدهــد کــه فرزندانــی کــه بــا خــون مســیح
خریــداری شــدهاند ،هــاک شــده و نجــات را از دســت بدهنــد .او بــه ایــن
شــکل از فرزندانــش مراقبــت نمیکنــد بلکــه ،حکمــت او بینهایــت اســت.
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آرمینینهــا بــه عــاوه تعلیــم میدهنــد کــه ممکــن اســت کســی از روح
زاده شــده باشــد ،پارســا و مقدس محســوب شــده باشــد ولی هرگز به جالل
نرســد! بلکــه ایــن شــخص بــه اراده و انتخــاب خــودش بــه هــاک شــوندگان
تبدیــل شــده و بــه جهنــم بیافتــد .آنهــا تعلیــم میدهنــد کســانی کــه یــک زمان
فرزنــدان خداونــد محســوب میشــدند ،چنــد ســال بعــد بــه یکــی از فرزنــدان
شــیطان تبدیــل شــوند! مشــخص اســت کــه ایــن تعلیــم اشــتباه اســت.
شــکی نیســت کســانی کــه در ایمــان مســیحی شــده و در ایمــان از ایــن
دنیــا میرونــد بــه بهشــت میرســند و در آنجــا امنیــت آنهــا ابــدی و تضمیــن
شــده اســت .ایشــان در وضعیــت قدوســیت تــا بــه ابــد باقــی مانــده و کســی
قــادر نیســت تــا آنهــا را از آنجــا بیــرون بینــدازد .خداونــد آن مقدســینی را
کــه در بهشــت هســتند بــدون اینکــه اراده آزادشــان را بگیــرد ،در بهشــت
محفــوظ نــگاه مـیدارد .مشــخص اســت کــه خداونــد قــادر اســت ایــن کار را
در روی زمیــن هــم انجــام دهــد .خداونــد بــا فیــض خــود ،فرزنــدان محبوبــش
را در ایــن دنیــا -از ســقوط در گناهــی کــه باعــث شــود خداونــد را کامــا ً تــرک
کننــد -در امــان نــگاه دارد.

تولد دوباره :شروعی تازه
یکــی از دالیلــی کــه ایمــان داریــم مــا مســیحیان هرگــز نجــات را از دســت
نمیدهیــم ،مربــوط بــه تولــد دوبــاره اســت؛ تغییــری کــه روحالقــدس در
درون فــرد ایجــاد کــرده و بــه او حیــات معنــوی را عطــا میکنــد .بعــد از
تحــول روحانــی ،حیــات ابــدی در دل و جــان آن شــخص قــرار میگیــرد.
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ایــن تغییــر در ظاهــر فــرد نبــوده بلکــه در درون اوســت؛ روح و جانــش را در
بــر میگیــرد .ایــن کار خــدای زنــده اســت و هیچکــس نمیتوانــد مانــع ایــن
تغییــر درونــی شــده و یــا تأثیــرش را از میــان بــردارد .همانطــور کــه کســی
نمیتوانــد ذاتــش را عــوض کنــد و خــود را بــدل ســازد بــه یکــی از فرزنــدان
خــدای زنــده .بــه هیمــن شــکل ،در زمــان تولــد دوبــاره ،خداوند مــا را از درون
متحـو ّل ســاخته و تبدیــل بــه فرزنــدان خــود میکنــد؛ ایــن یــک رونــد غیرقابل
برگشــت اســت .از آن لحظــه بــه بعــد و تــا بــه ابــد ،مــا مســیحیان فرزنــدان
پــدر آســمانی محســوب شــده و جــزء فرزنــدان خداونــد باقــی میمانیــم.
زمانــی کــه مــا بــه پســر خــدای زنــده ایمــان میآوریــم ،خداونــد بــا مــا
مســیحیان بــه شــیوه دیگــری برخــورد میکنــد؛ او بــا مــا وارد یــک عهــد و پیمــان
میشــود .خداونــد مــا را از تعهــد شــریعت آزاد ســاخته و تحــت فیــض قــرار
میدهــد .وقتــی تحــت شــریعت بودیــم ،حتــی یــک گنــاه هــم کافــی بــود تــا مــا
را از خداونــد زنــده تــا بــه ابــد دور ســازد .امــا وقتــی کــه مســیحی شــدیم ،دیگــر
تحــت شــریعت نیســتیم .پــدر آســمانی نیــز بــه خاطــر گناه و شکســتن شــریعت
یرانــد .پولــس رســول در رومیــان  ۶آیــه  ۱۴چنیــن میگویــد:
مــا را از خــود نم 

«زیـرا گنــاه بــر شــما ســلطنت نخواهــد کــرد ،چــون کــه زیــر شــریعت نیســتید بلکه
تحــت فیض هســتید».
اگــر در مــورد حفاظــت ابــدی مقدســین فکــر کنیــم ،ایــن مطلــب هیــچ
ربطــی بــه تالشهــا و کارهــای نیــک مــا مســیحیان نــدارد .یــا حتــی گناهانــی
کــه ممکــن اســت مرتکــب شــویم .زی ـرا قیــد شــریعت از روی مــا ایمانــداران
برداشــته شــده و آزاد شــدهایم .در نتیجــه ارتــکاب بــه گنــاه ممکــن نیســت
باعــث ســقوط ابــدی یــک مســیحی واقعــی شــود .زی ـرا خداونــد بــا آنهــا بــه
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شــیوه متفاوتــی رفتــار کــرده و آن چــه را کــه س ـزاوار دریافتــش هســتند بــه
ایشــان نمیدهــد .پولــس در رومیــان فصــل  ۱۱آیــه  ۶میگویــد:

«و اگــر از راه فیــض اســت دیگــر از اعمــال نیســت وگرنــه فیــض دیگــر فیض نیســت
و اگــر از اعمــال اســت دیگــر از فیــض نیســت وگرنــه عمــل دیگــر عمل نیســت».
وقتــی میگوییــم خداونــد مــا را از قیــد شــریعت آزاد میکنــد ،بــه
ایــن معناســت کــه وقتــی آن را میشــکنیم دیگــر بــه خاطــر آن مجــازات
نمیشــویم .او مــا را از خانــه پــدری بیــرون نمیانــدازد .در رومیــان فصــل ۷
آیــه  8چنیــن مکتــوب اســت:

«زیرا بدون شریعت گناه مرده است».
(یعنــی وقتــی کــه مــا مســیحی شــده و آزاد از شــریعت) گنــاه بــه مــا
هیــچ آســیبی نمیرســاند .بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی بــه خداونــد عیســی مســیح
ایمــان میآوریــم نســبت بــه شــریعت مــرده محســوب میشــویم .رســول
راســیتن خداونــد در رســاله رومیــان  ۷آیــه  ۴چنیــن میگویــد:

«بنابرایــنای ب ـرادران ،شــما نیــز بــه واســطه جســد مســیح ب ـرای شــریعت مــرده
شــده ایــد».
ستگاری ما کامال ً از راه فیض است و ربطی به اعمال ما ندارد.

دو سیستم متضاد
در ایــن جهــان و در ادیــان مختلــف کال ً دو نــوع سیســتم داریــم کــه از
طریــق آن انســانها نجــات مییابنــد؛ یــک سیســتم بــر اســاس اعمــال اســت
ماننــد دیــن اســام و دیگــر ادیــان زمینــی .در سیســتم دیگــر -کــه کتــاب مقدس
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بــه مــا تعلیــم میدهــد -رســتگاری از راه فیــض خداونــد اســت .ایــن دو سیســتم
کامــا ً در تضــاد بــا هــم هســتند .فیضــی کــه بــه مــا مســیحیان رســیده و باعــث
رســتگاری مــا میشــود ،بــه تدریــج مــا را مقــدس نیــز گردانیــده و در نهایــت
حفاظــت ابــدی مــا را هــم تضمیــن میکنــد .دلیــل و سرچشــمه آن در محبــت
خــدای زنــده و حقیقــی اســت؛ محبتــی کــه تغییرناپذیــر اســت چــون در ذات
اوســت .یوحنــای رســول در نامــه اول خــود فصــل  ۴آیــه  ۱۰چنیــن میگویــد:

«محبــت در همیــن اســت نــه آنکــه مــا خــدا را محبــت نمودیــم بلکــه او مــا را
محبــت نمــود و پســر یگانــه خــود را فرســتاد تــا کفــاره گناهــان مــا شــود»
چــون کــه کفــاره گناهــان مــا ایمانــداران مســیحی کامــا ً پرداخــت شــده
در نتیجــه مــا در امنیــت کامــل هســتیم .محبتــی کــه بــه ما رســیده شــروعش
برمیگــردد بــه پیــش از آفرینــش جهــان؛ از ازل مــا مــورد محبــت خــدای
زنــده و حقیقــی قـرار داشــتیم .پولــس در رســاله رومیــان فصــل  ۵آیــه  ۸تــا
 ۱۰چنیــن میگویــد:

ً
«امــا خــدا محبــت خــود را در مــا ثابــت میکنــد ،از اینکــه مــا کامــا گناهــکار
بودیــم ،مســیح در راه مــا مــرد .پــس چقــدر بیشــتر کــه االن با خون او پارســا شــمرده
شــدیم بــه وســیله او از غضــب او نجــات خواهیــم یافــت .زیـرا هنگامــی که دشــمن
بودیــم بــه واســطه مــرگ پســرش بــا خــدا صلــح داده شــدیم ،پــس چقــدر بیشــتر
بعــد از صلــح یافتــن بواســطه حیــات او نجــات خواهیــم یافــت».
حفاظــت مــا در ایمــان و از دســت نــدادن رســتگاری بــر اســاس اعمــال
و شایســتگی مــا نیســت .در ایــن آیــات پولــس میگویــد:

«زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم».
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یــا دشــمن بودیــم ،شایســته محبــت نبودیــم ،خداونــد زنــده و حقیقــی
 در آن زمــان  -بــه مــا محبــت نشــان داد .از طریــق کفــاره مســیح در آنشـرایط مــا را بــا خــود آشــتی داد .حــاال کــه از طریــق خــون پســر خــدا بــا او
آشــتی داده و مقــدس شــدیم ،محفــوظ نــگاه داشــتن مــا کار کوچکــی اســت
 نســبت بــه آن زمــان کــه او را نمیشــناختیم و دشــمنانش محســوبمیشــدیم .-اگــر خــدا چنیــن کار بزرگــی را انجــام داده و بــه دشــمنانش
محبــت کــرد .اگــر مــا مســیحیان را بــا خــون مســیح فدیــه داد -کــه کار
بســیار عظیمــی اســت -وی کار کوچکتــر را هــم بــدون شــک انجــام خواهــد
داد؛ وی همــه کســانی را کــه بــا او آشــتی کردنــد تــا بــه ابــد محفــوظ نــگاه
خواهــد داشــت .بــه ایــن صــورت اســت کــه پولــس رســول بـرای ایــن موضوع
دلیــل م ـیآورد.
خداونــد مــا عیســی مســیح بانــی و کامــل کننــده ایمــان اســت در نتیجــه
غیرممکــن اســت کســانی کــه نــزد مســیح بــرای رســتگاری میآینــد ،بــه
هالکــت ابــدی برســند .کل نقشــه رســتگاری برگزیــدگان را خداونــد زنــده
از ابتــدا تــا بــه انتهــا طراحــی کــرده و بــه اجــرا گذاشــته اســت .نــه عطــای
فیــض نجــات بخــش و نــه ادامــه عطــای فیــض بــه شایســتگی و یــا اعمــال مــا
ایمانــداران بســتگی دارد .خداونــد زنــده زمانــی مــا مســیحیان را برگزیــد کــه
هیــچ شایســتگی در مــا نبــود؛ همــه مــا گناهــکار بودیــم و دشــمنان خداونــد
زنــده محســوب میشــدیم .در آن وضعیــت -و علیرغــم ناشایســتگی مــا-
خداونــد بــه مــا فیــض داد تــا توبــه کــرده و بــه پســر او ایمــان بیاوریــم .حــاال
کــه ایمــان آورده و مســیحی شــدهایم دیگــر بــه خاطــر بــدی اعمالمــان از
ســوی پــدر آســمانی رد نمیشــویم .خداونــد از ابتــدا میدانســت کــه مــا
گناهکاریــم و از رفتارهــای شــریرانه مــا کامــا ً آگاه بــود .وقتــی کــه ایمــان
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آورده و مســیحی شــدیم و کار قدوســیت در مــا شــروع شــد ،رفتــار و اعمــال
مــا نمیتوانــد باعــث شــود تــا خداونــد -بــه خاطــر آنهــا  -نظــرش را تغییــر داده
و فیــض را از مــا بگیــرد.
البتــه اگــر یــک مســیحی نســبت بــه گنــاه کــم توجه بــوده و مرتب مرتکب
گنــاه شــود ،روحالقــدس محــزون شــده و او را تــرک میکنــد .خداونــد زنــده
نیــز بســیاری از بــرکات را از او گرفتــه و بــه شــکلی در همیــن دنیــا تنبیــه
خواهــد شــد .امــا رســتگاری خــود را هرگــز از دســت نمیدهــد .اگــر خداونــد
اراده نمیکــرد تــا مــا را نجــات دهــد ،دعوتمــان هــم نمیکــرد تــا از راه فیــض
نجــات پیــدا کنیــم .او زمانــی مــا را دعــوت کــرد کــه هیــچ شایســتگی در مــا
نبــود ،او فیضــش را بــه رایــگان بــه مــا عطــا کــرد و همیــن فیــض مــا را مقــدس
ســاخته و بــدون شــک بــه جــال میرســاند .خداونــد بــه خاطــر رفتــار و
ناشایســتگی مــا ممکــن نیســت فیــض را دریــغ داشــته تــا مــا به هالکــت ابدی
برســیم .چــون از همــان ابتــدا دلیــل عطــاء فیــض ،رفتــار و شایســتگی مــا نبود
بلکــه دلیــل برگزیدگــی مــا مســیحیان ذات نیــک و پرمحبــت خداونــد اســت.
ذاتــی کــه تغییرناپذیــر اســت میتوانیــم یقیــن داشــته باشــیم کــه هیــچ رفتــار
و کــرداری از مــا مســیحیان نیســت کــه روی فیــض خداونــد تأثیــر بگــذارد.

پولــس رســول در رســاله رومیــان فصــل  ۸آیــه  ۲۸تــا بــه انتهــای فصــل دقیقــا ً
بــر همیــن اســاس دلیــل مـیآورد و در آیــه  32میگویــد:

«او کــه پســر خــود را دریــغ نداشــت بلکــه در راه همــه مــا تســلیم نمــود .چگونــه بــا
وی همــه چیــز را نخواهــد بخشــید!»
در ایــن آیــه «همــه چیــز» شــامل ملکــوت خداونــد هــم میشــود .در
آیــات بعــدی پولــس عنــوان میکنــد کــه هیــچ چیــزی بــر روی زمیــن و یــا در
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آســمان قــدرت ایــن را نــدارد تــا مــا مســیحیان را از محبــت خداونــد کــه در
عیســی مســیح اســت جــدا ســازد.
پایــداری مقدســین در ایمانشــان ،بــه علــت محبــت پــدر آســمانی بــه
آنهاســت .ایــن محبــت شــبیه محبــت یــک مــادر بــه فرزنــدش میباشــد؛ هــر
چقــدر هــم کــه فرزنــدی ش ـرارت کنــد و حــرف مــادرش را گــوش ندهــد ،وی
همچنــان در نظــر مــادرش عزیــز و دوســت داشــتنی بــوده و بــه او محبــت
میکنــد .محبــت خــدای زنــده و حقیقــی -کــه غریــب و غیرقابــل توصیــف
اســت -اسـرارآمیز اســت .پــدر آســمانی محبــت تغییرناپذیــرش را -از ازل -بــه
فرزنــدان محبــوب خــود ق ـرار میدهــد .ایــن محبــت بیک ـران بــه تــک تــک
ایمانــداران واقعــی اســت کــه رســتگاری آنهــا را تضمیــن میکنــد.
البتــه ایــن اشــتباه بســیار بزرگــی اســت کــه تصــور کنیــم مــا مســیحیان
مــورد محبــت ویــژه پــدر آســمانی ق ـرار گرفتهایــم چــون بــا دیگــر انســانها
فــرق داشــتیم و یــا رفتارمــان بهتــر از دیگـران بــود! خیــر .حتــی ادامــه زندگــی
مــا بــه شــکل مقدســانه و همچنیــن رســتگاری ابــدی مــا هیــچ ربطــی به تالش
و اراده ضعیــف و متغییــر مــا نــدارد .بلکــه هــر یــک از مــا بــه قــدرت خــدای
زنــده محفــوظ نــگاه داشــته شــدهایم .شایســته اســت تــا همزبــان بــا اشــعیا
چنیــن بسـراییم[ :اشــعیاء ]۹ :۱

«اگــر خداونــد لشــگره ا انــدک باقــی ماندگانــی بــرای مــا باقــی نمیگذاشــت،
ماننــد ســدوم میشــدیم و همچــون عمــوره میگشــتیم».
شــایان ذکــر اســت کــه معنــای ایــن آمــوزه ایــن نیســت کــه مســیحیان
هرگــز در گنــاه ســقوط نمیکننــد و یــا هرگــز ایمانشــان از بیــن نمـیرود و یــا
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ضعیــف نمیشــوند و یــا بــه مــدت طوالنــی بــه گنــاه نمیافتنــد .مقدستریــن
ایمانــداران هــم در دورهای از زندگــی ممکــن اســت بــه طــور موقــت بــه گنــاه
بیافتنــد( .مثــل داوود پادشــاه) امــا خداونــد بــا فیضــی کــه در دل آنهــا ق ـرار

داده اســت ،مانــع میشــود کــه او کامــا ً و بــه طــور قطعــی ســقوط کنــد.
خداونــد زنــده و حقیقــی ضعیفتریــن ایمانــداران بــه خــود را تــا روز آخــر
محفــوظ نــگاه داشــته و اجــازه نمیدهــد تــا بــه هالکــت ابــدی برســند.
خداونــد نهــان بیــن بــه خوبــی از ذات مــا آگاه بــوده و میدانــد مــا
موجــودات ضعیفــی هســتیم .پولــس رســول در دوم قرنتیــان فصــل  ۴آیــه
 ۷چنیــن میگویــد:

«امــا ایــن گنجینــه را در ظــروف خاکــی داریــم ،تــا برتــری قــدرت از آن خــدا باشــد
نــه از جانــب مــا»
مــا انســانها ماننــد کوزههــای خاکــی و ســفالی ،شکســتنی و ضعیــف
هســتیم .اگــر بــه قــدرت و توانایــی خودمــان باشــد در برابــر طوفانهای زندگی
و تیرهــای آتشــین شــیطان نمیتوانیــم مقاومــت کــرده و تــا بــه آخــر دوام
بیاوریــم .ولــی فیــض خداونــد مــا را محفــوظ نــگاه مـیدارد.
آرمینینهــا ایــن مطلــب را رد میکننــد زیــرا سیســتم اعتقــادی آنهــا
مغلط ـهای از فیــض و اعمــال اســت .بدیــن معنــا کــه خداونــد بــه مــا فیــض
میدهــد و مــا هــم بــا ســعی و تــاش خودمــان در ایمــان باقــی میمانیــم.
کلونیزمهــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه تنهــا و تنهــا از روی فیــض اســت کــه
مــا نجــات یافتیــم؛ عطــای رســتگاری و باقــی مانــدن در آن وضعیــت هــم
هیــچ ربطــی بــه تــاش یــا اعمــال مــا نــدارد .پولــس رســول در رومیــان فصــل
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 ۷از آیــه  ۱۹تــا پایــان فصــل دربــاره تجربــه شــخصی خــود -بــه عنــوان یــک
ایمانــدار مســیحی -صحبــت میکنــد .اگــر کســی فکــر میکنــد کــه توانایــی
آن را دارد تــا بــه آخــر مســیحی بمانــد ،بهتــر اســت بــه اعتراف رســول راســتین
خداونــد گــوش کنــد کــه میگویــد:

«زیــرا آن نیکویــی را کــه میخواهــم ،نمیکنــم بلکــه بــدی را کــه نمیخواهــم
میکنــم .پــس چــون آنچــه را کــه میخواهــم نمیکنــم مــن دیگــر فاعــل آن
نیســتم بلکــه گنــاه کــه در مــن ســاکن اســت .پــس ایــن قانــون را مییابــم وقتــی کــه
میخواهــم نیکوئــی کنــم ،بــدی نــزد مــن حاضــر اســت .زیـرا بــر حســب انســانیت
باطنــی بــه شــریعت خــدا خشــنودم .امــا شــریعت دیگــری را در اعضــاء خــود
میبینــم کــه بــا شــریعت ذهــن مــن در جنــگ اســت و مــرا اســیر میســازد بــا
آن شــریعت گنــاه کــه در اعضــاء مــن اســت .وای بــر مــن کــه چــه انســان بدبختــی
هســتم .کیســت کــه مـرا از ایــن بــدن مــرگ رهایــی بخشــد! خــدا را شــکر میکنــم
کــه بــه واســطه خداونــد مــا عیســی مســیح .پــس بنابرایــن مــن بــه ذهــن خــود
شــریعت خــدا را بندگــی میکنــم امــا بــه جســم خــود شــریعت گنــاه را».
حتــی پولــس رســول هــم بــه خــود اعتمــاد نــدارد؛ وی خــود را انســان
بدبختــی احســاس میکنــد کــه قــادر نیســت تــا شــریعت خداونــد را به شــکل
کامــل حفــظ کنــد .ایــن تجربــه هــر مســیحی واقعــی هســت؛ هــر یــک از مــا
مســیحیان میدانیــم کــه نبایــد گنــاه کنیــم .در رســاله عبرانیــان فصــل  ۶آیــه
 ۶نویســنده رســاله -تحــت هدایــت روحالقــدس -عنــوان میکنــد کــه هــر گاه
یــک مســیحی گنــاه میکنــد انــگار پســر خــدا را بــاز مصلــوب ســاخته و نــام
او را بیحرمــت میســازد .گنــاه مــا باعــث بدنامــی خداونــد عیســی مســیح
شــده و خداونــد هــم ایــن کار را بــدون تنبیــه نمیگــذارد .لــذا شایســته اســت
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تــا بســیار مراقــب رفتــار و زندگــی خــود بــوده و بــا فیــض خداونــد گنــاه را -کــه
ریشــه همــه مصیبتهــا و نابســامانیهای زندگــی اســت -درخــود کشــته و
ریشــه کــن ســازیم.
گنــاه بــزرگ داوود پادشــاه بایســتی درس عبرتــی باشــد بــرای همــه
ایمانــداران اعصــار .تاریــخ ایــن واقعــه را در عهــد عتیــق و در کتــاب دوم
ل  ۱۲داریــم؛ وقتــی کــه داوود بــا بتشــبع مرتکــب زنــا میشــود،
ســموئیل فصـ 
خداونــد ناتــان پیامبــر را نــزد او میفرســتد تــا وی را توبیــخ کنــد .داوود
مجــاب میشــود کــه گنــاه ورزیــده و بعــد پشــیمان گشــته و توبــه میکنــد.
در آیــه  14ناتــان بــه او چنیــن میگویــد:

«خداونــد گناهانــت را زدوده و نخواهــی مــرد ،امــا چــون بــا ایــن عمــل خــود
ســبب شــدی تــا دشــمنان خداونــد او را کفــر گوینــد ،طفلــی کــه زاده شــد بــه یقین
خواهــد مــرد».
زندگــی داوود از آن لحظــه بــه بعــد کامــا ً زیـرورو میشــود؛ آســایش و
آرامــی وی بــه هــم ریختــه و زندگـیاش پــر از جنــگ و مصیبــت و بــا گشــت.
حتــی پســر داوود علیــه وی طغیــان کــرده قصــد کشــتن او را دارد .دلیــل
تمــام ایــن مصایــب داوود ایــن بــود کــه بــا آن زن زیبــاروی گنــاه کــرده و در
ش ـرارت ســقوط کــرد .در عهــد جدیــد هــم پطــرس گنــاه کــرده و ســه مرتبــه
خداونــد را انــکار نمــوده و ســقوط کــرد .امــا چــون ایــن دو شــخص فیــض
نجــات بخــش بــه آنهــا داده شــده بــود و از ایمانــداران راســتین بودنــد ،هــر
دو توبــه کردنــد و بازگشــتند.ایــن ایمانــداران راســتین رســتگاری خــود را از
دســت نــداده و محفــوظ ماندنــد.
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در کتــاب مقــدس ،اشــخاص دیگــری هــم هســتند کــه در گنــاه ســقوط
کردنــد؛ ماننــد شــائول پادشــاه و یهــودا اســخریوطی .ایــن دو نفــر نیــز
مرتکــب گنــاه بزرگــی شــدند ولــی چــون فیــض نجــات بخــش بــه آنهــا
داده نشــده و ایمانــدار راســتین نبودنــد ،ســقوط آنهــا دائمــی بــود .ایــن
دو -اگرچــه پشــیمان شــدند -امــا فرصــت توبــه پیــدا نکــرده و بــه هالکــت
ابــدی رســیدند.
در اینجــا تفــاوت دو گــروه بــه روشــنی دیــده میشــود؛ وقتــی کــه در مــورد
آمــوزه «پایــداری ابــدی مقدســین» صحبــت میکنیــم ،بایــد بــه یــاد داشــته
باشــیم کــه فقــط آن ایمانــداران راســتین هســتند کــه رســتگاری را از دســت
نمیدهنــد نــه فقــط اف ـراد ریــاکار .هــر ایمانــدار واقعــی تــا زمانــی کــه زنــده
اســت در یــک نبــرد روحانــی قـرار دارد کــه بــا جســم و نفســانیت خــودش و
ایــن دنیــا دائــم در نبــرد اســت .وی در ایــن جنــگ روحانــی گاهــی شکســت
میخــورد ،گاهــی عقــب نشــینی میکنــد و گاهــی پیــروز میشــود .از دیــد
ناظریــن ممکــن اســت رفتــار آن شــخص بــه صورتــی باشــد کــه گویــی ایمانــش

را از دســت داده و رفتــارش کامــا ً از روی بیایمانــی اســت .امــا اگــر ایــن
شــخص یــک مســیحی واقعــی بــوده باشــد ،فیــض خداونــد او را برمــی گردانــد
و هرگــز بــه شــکل کامــل ســقوط نمیکنــد .اگــر روحالقــدس بــه او حیــات
دوبــاره را داده باشــد و آن حیــات معنــوی در دل ایــن فــرد باشــد ،دیــر یــا زود
همیــن شــخص کــه گنــاه بزرگــی را مرتکــب شــده بــود ،توبــه میکنــد و بــه گلــه
خداونــد بــر میگــردد .او س ـرانجام بــه خــودش آمــده ،بــه گناهــش اعت ـراف
کــرده و آن را تــرک و طلــب بخشــایش میکنــد .وی هیــچ شــکی نــدارد کــه اگر
بازگــردد خداونــد او را بــا آغــوش بــاز میپذیــرد .یــک مســیحی وقتــی کــه گنــاه
میکنــد هــم بــه خــودش آســیب میرســاند و هــم بــه دیگـران .خداونــد بــرکات

 158مشش لصف
موقتــی را از او دریــغ داشــته ،دعاهایــش بــدون جــواب مانــده و بــدون شــک
تنبیــه خواهــد شــد ولــی هرگــز رســتگاری را از دســت نمیدهــد.

معبد خداوند
پولــس رســول در رســاله اول قرنتیــان فصــل  ۳آیــه  ۱۱در مــورد زندگــی
یــک مســیحی مینویســد؛ بــه ویــژه کســانی کــه بــرای ملکــوت خداونــد،
تــاش و زحمــت و کار میکننــد .وی خدمــات مســیحیان را تشــبیه میکنــد
بــه ســاخت یــک بنــا و میگویــد؛ عــدهای ایــن کار را بــه خوبــی انجــام
میدهنــد و گویــی بنیــادی کــه میســازند از طــا و نقــره و جواهـرات اســت؛
زحمــات آنهــا ارزشــمند اســت .عــدهای دیگــر از چــوب و علــف و کاه آن بنــا
را میســازند؛ کارشــان را بــه درســتی انجــام نمیدهنــد .خداونــد هــم در
نهایــت نتیجــه کارهــای آن خادمیــن مســیحی را مــورد آزمــون قـرار میدهــد.
در مــورد گــروه دوم گفتــه شــده اســت کــه هــر چنــد کارهــای آنهــا بـیارزش
بــوده و بــا آتــش نابــود میشــود ،امــا خودشــان نجــات مییابنــد .پولــس
رســول در آیــه  ۱۵در مــورد آنهــا چنیــن میگویــد:

«هر چند خود نجات یابد ،اما چنانکه از میان آتش».
بــدن مــا ایمانــداران معبــد خــدای زنــده بــوده و روحالقــدس در آن
ســاکن اســت .پولــس در نامــه اول قرنتیــان فصــل  ۶آیــه  ۱۹بــه ایمانــداران
کلیســای قرنتیــه میگویــد:

«نمیدانیــد کــه بــدن شــما معبــد روحالقــدس اســت کــه از خــدا یافتهایــد و از آن
خود نیســتید».
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مــا مســیحیان نبایــد معبــد خــدا را بــا گنــاه آلــوده بســازیم .در اول
قرنتیــان فصــل  ۳آیــه  ۱۷هشــدار خداونــد بــه ایمانــداران چنیــن اســت

«اگــر کســی معبــد خــدا را خـراب کنــد ،خــدا او را هــاک ســازد .زیـرا معبــد خــدا
مقــدس اســت و شــما آن هســتید».
یــک مســیحی ایــن حقیقــت را درک کــرده و ســعی میکنــد تــا معبــد
خداونــد را پــاک نــگاه دارد .امــا ایــن کار بــه هیــچ وجــه آســان نیســت .زیـرا
دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم پــر از گنــاه و فســاد اســت .امــا یــک
نوکیــش کــه میخواهــد در ایــن دنیــا مثــل یــک مســیحی واقعــی زندگــی
کنــد ،زندگــیاش مثــل یــک کوهنــورد اســت کــه در حــال صعــود از یــک
کوهســتان اســت؛ هــر لحظــه احتمــال دارد تــا پایــش بلغــزد و ســقوط
کنــد .ولــی او دوبــاره بــر میخیــزد و ادامــه میدهــد تــا از کــوه زندگــی بــاال
بــرود .امــا کســی کــه خــود را مســیحی میخوانــد ولــی تحــول روحانــی در
او روی نــداده اســت ،در حــال کوهنــوردی نیســت .روال زندگــی او بــه
ســمت سـرازیری و ســقوط بــه پاییــن دره اســت؛ وی هیــچ اهمیتــی بــه گنــاه
نمیدهــد ،بــا آن مبــارزه نمیکنــد و تالشــی بـرای قدوســیت در او نیســت.
وضعیــت زندگــی یــک مســیحی واقعــی ماننــد آن مثــل پســر گمشــده
در کتــاب مقــدس اســت؛ ممکــن اســت گنــاه تــا مدتــی او را فریــب دهــد.
مثــل آن پسرگمشــده ســعی میکنــد از خانــه پــدری دور شــده و بــرود تــا از
تفریحــات ایــن دنیــا لــذت ببــرد .امــا هیــچ کــدام از آنهــا قــادر نیســت تــا بــه
مــدت طوالنــی رضایــت خاطــر او را جلــب کنــد .دیــر یــا زود بــه خــود آمــده،
نــزد پــدر آســمانی بازگشــته و اعتـراف میکنــد کــه علیــه تــو و آســمان گنــاه
کــردم .خداونــد هــم فرزنــدان خــود را میشناســد و زمانــی کــه بازگردنــد بــا
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آغــوش بــاز آنهــا را پذی ـرا شــده و میگویــد[ :انجیــل لوقــا ]۲۴ :۱۵

«ایــن پســر مــن مــرده بــود و اکنــون زنــده شــد و گــم شــده بــود و اکنــون یافــت
شــده اســت».
عــدهای ادعــا میکننــد کــه مســیحی شــدهاند و بعــد بــه گنــاه میافتنــد.
انتظــار داریــم کــه روزی آنهــا بازگشــته ،توبــه کننــد و زندگــی ایمانــی را از
ســربگیرند .امــا ایــن اتفــاق نمیافتــد ،چــون آنهــا فرزنــدان خداونــد نبودنــد.
دلیــل اینکــه ســقوط کــرده و زندگــی در طغیــان را بــه اطاعــت از خداونــد
ترجیــح میدهنــد ایــن اســت کــه از اول بــه او تعلــق نداشــتند .ایشــان هرگــز
نــزد پــدر آســمانی بــاز نمیگردنــد .در همــان ســرزمین دور باقــی مانــده و
بــه عیاشــی زندگــی خــود را هــدر میدهنــد و راضــی هســتند .زیـرا ذات آنهــا
عــوض نشــده بــود و مســیحی واقعــی نیســتند.
تحــول روحانــی یــک مســیحی را بــدل بــه فرشــتهای پــاک و معصــوم
نمیســازد ،وی گنــاه و اشــتباه میکنــد و آن محبــت نخســتین خــود را از
دســت داده و حتــی دلســرد میشــود [مکاشــفه  ]۴ :۲فریبندگــی ایــن دنیــا
ممکــن اســت او را بســوی خــود جلــب کنــد .امــا ایمانــدار واقعــی مثــل آن
شــاخه حقیقــی اســت کــه بــه تــاک وصــل شــده اســت؛ ممکــن اســت کــه
برگهایــش بریــزد و ســرمای زمســتان روی آن تأثیــر بگــذارد و ثمــری ندهــد
امــا چــون بــه تــاک حقیقــی پیونــد خــورده اســت -در بهــار شــکوفه خواهــدزد و در زمــان مناســب ثمــر بــه بــار خواهــد آورد .مســیحیان واقعــی بــه گنــاه
میافتنــد و ســقوط میکننــد ،محبتشــان کــم میشــود ،شکســت میخورنــد،
از برابــر دشــمنان فـرار میکننــد (ماننــد تجــارب تلــخ قــوم اسـرائیل در بیابــان؛
ســالها ســرگردان بودنــد ،بارهــا از برابــر دشــمنان ف ـرار کردنــد ،امــا س ـرانجام
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وارد ســرزمین موعــود شــد) یــک مســیحی واقعــی هــم بــه همیــن شــکل علــی
رغــم تمــام مشــکالت ،مصیبتهــا و ســختیهایی کــه ب ـرای او پیــش میآیــد،
غیرممکن اســت که رســتگاری خود را از دســت دهد .بدون شــک به ســرزمین
موعــود -اورشــلیم آســمانی -خواهــد رســید؛ تنهــا بــه ایــن علــت کــه خداونــد او را
برگزیــده و محبتــش را بــه او داده و قدرتــش را دارد تــا او را محفــوظ نــگاه دارد.
خداونــد زنــده و حقیقــی حتــی گاهــی مانــع ســرپیچی و نافرمانــی
فرزندانــش میشــود؛ بــه عنــوان مثــال خداونــد از یونــس خواســت کــه بــه
نینــوا رفتــه و آنهــا را بــه توبــه دعــوت کند .یونس نمیخواســت بــه آنجا برود؛
چــون نینــوا پایتخــت امپراتــوری بابــل بــود کــه در آن زمــان دشــمن قســم
خــورده بنــی اسـرائیل بودنــد .یونــس از آنهــا نفــرت داشــت و میدانســت کــه
اگــر بــرود و موعظــه کنــد ،ممکــن بــود آنهــا توبــه کننــد و از مجازاتــی کــه در
انتظارشــان بــود در امــان بماننــد .ولــی یونــس نمیخواســت فیــض خــدا بــه
آنهــا برســد! لــذا ســوار کشــتی شــده و بــه ســمت دیگــری فـرار کــرد .خداونــد
هــم دریــا را طوفانــی ســاخت و س ـرانجام خدمــه کشــتی یونــس را بــه دریــا
انداختنــد .خداونــد ماهــی بزرگــی را آمــاده ســاخته بــود کــه او را فــرو بلعیــده
ل انداخــت .همــه ایــن وقایــع روی میدهــد
و بعــد از ســه روز او را بــه ســاح 
تــا س ـرانجام یونــس از فرمــان خــدا اطاعــت کــرده و بــه نینــوا بــرود .هــدف
خداونــد از تنبیــه ایمانــداران ایــن اســت کــه از آنهــا حفاظــت کنــد؛ گاهــی
خداونــد تنبیههــای جــدی را بــه کار گرفتــه و در زندگــی مــا کار میکنــد تــا مــا
برگردیــم و نافرمانــی نکنیــم .همچــون یونــس مجبــور شــویم تــا از دســتورات
او اطاعــت کنیــم تــا تنبیــه نشــویم.
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رفتم که رفتم
مشــکل در اینجاســت کــه عــده زیــادی ادعــا میکننــد مســیحی شــدهاند

امــا بعــد از مدتــی میبینیــم کامــا ً ایمانشــان را تــرک کــرده و بــه زندگــی
گذشــته خــود بازگشــتهاند .فــردی کــه میگفــت مســیحی شــده و معجـزات
خداونــد را در زندگــی شــاهد بــوده و یــک زمــان هیــچ شــکی در حقانیــت
مســیحیت نداشــت ،بعــد از بــروز واقع ـهای یــا دیگــر بــه مســیحیت اعتقــاد
نــدارد ،یــا اگــر قبــا ً مســلمان بــوده دوبــاره بــه همــان دیــن جاهلــی خــود

برمیگردد .آیا وجود چنین افرادی در کلیسا و در بین جماعت مسیحیان
ثابــت میکنــد کــه حفاظــت ابــدی مقدســین آمــوزه درســتی نیســت؟
در پاســخ بایــد گفــت کــه تشــخیص ایــن چنین افرادی آیا مســیحی شــده
بودنــد یــا نــه بـرای مــا غیرممکــن اســت؛ زیـرا ما از دل کســی آگاه نیســتیم که
آیــا توســط روحالقــدس متح ـو ّل شــده یــا نــه؟ مــا تفــاوت بیــن گنــدم تلــخ و
گنــدم واقعــی را نمیتوانیــم تشــخیص دهیــم؛ در کلیســای خداونــد همیشــه
افـراد ریــاکار وجــود داشــتهاند .فقــط خداونــد اســت کــه از درون همــه آگاه
اســت و ظاهــر آنهــا مــا را فریــب میدهــد و نمیتوانیــم تشــخیص بدهیــم.
وجــود افــراد ریــاکار و متظاهــر در کلیســا دلیــل نمیشــود کــه مقدســین
در ایمانشــان پایــدار نخواهنــد بــود .عــدهای از ایــن افــراد متظاهــر حتــی
خودشــان را بــه عنــوان شــبانان و معلمیــن مســیحی معرفــی میکننــد.
پولــس در نامــه دوم قرنتیــان فصــل  ۱۱آیــه  ۱۴چنیــن میگویــد« :عجیــب
نیســت ،چــون کــه شــیطان هــم خویشــتن را بــه فرشــته نــور شــبیه میســازد.
پــس امــر بزرگــی نیســت کــه خادمیــن وی خویشــتن را بــه خادمــان عدالــت
شــبیه ســازند کــه عاقبــت ایشــان برحســب اعمالشــان خواهــد بــود ».ایــن
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معلمیــن بــه ظاهــر مســیحی کــه نمونههــای آنهــا امــروز در دنیــا کــم نبــوده
و بســیاری هــم معــروف هســتند ،در حقیقــت گرگهایــی درنــده بــوده و
برحســب اعمالشــان جـزا خواهنــد دیــد .در انجیــل متــی فصــل  ۲۴آیــه ۲۴
خداونــد مــا عیســی مســیح دربــاره آنهــا هشــدار میدهــد:

«زیـرا کــه مســیحیان کاذب و پیامبـران دروغیــن ظاهــر شــده ،عالمــات و معجـزات
عظیــم خواهنــد نمــود .چنانکــه اگــر ممکــن بــود برگزیــدگان را نیــز گمـراه کننــد».
در آیــات دیگــر کتــاب مقــدس هــم در مــورد معلمیــن دروغیــن بــه مــا
هشــدار داده شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال در نامــه دوم قرنتیــان فصــل ۱۱
آیــه  ۱۳و مکاشــفه فصــل  ۲آیــه  .۲امــورزه مــا در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه
تعــداد زیــادی از ایــن معلمیــن کاذب وجــود دارنــد .ایــن مبشــرین بــه ظاهــر
مســیحی ثــروت زیــادیاندوختــه و در نتیجــه قدرت تبلیغاتی زیــادی دراختیار
دارنــد .ایشــان کتابهــای پرفروشــی نوشــته و مطالبــی را بــه مــردم میگوینــد
کــه دوســت دارنــد بشــنوند؛ بهتریــن زندگــی هــم اکنــون! متاســفانه مــردم هــم
تصــور میکننــد کــه چنیــن کســانی معلمــان مســیحی بــوده و طرفــداران بســیار
زیــادی دارنــد .درصورتــی کــه ایــن معلمیــن آگاهــی بســیاراندکی از تعالیــم
نجــات بخــش مســیحیت داشــته ،شــخصیت و رفتارشــان هــم بــه هنرپیشــگان
هالیــود بیشــتر شــباهت دارد تــا بــه خادمیــن مســیحی .مــا نمیدانیــم ایشــان
چــه انگیــزهای دارنــد و بــه چــه دلیــل کتــاب مقــدس را بــه دســت گرفتــه و مــردم
را دور خــود جمــع میکننــد؛ مــا از نیــت واقعــی آنهــا آگاه نیســتیم.
از ســوی دیگــر ،بســیاری از ایرانیهــای مســلمان زاده بــه مســیحیت
روی آوردهانــد زی ـرا از اســام زده شــدهاند .آنهــا تصــور میکننــد مســیحی
شــدن بــه خواســته و اراده آنهــا بــوده و بــدون اینکــه واقعــا ً از گناهــان خــود
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توبــه کــرده و یــا درک درســتی از آمــوزه فیــض داشــته باشــند ،خــود را یــک
مســیحی میداننــد .اکثریــت ایشــان نیــز بــه همــان ســرعت کــه مســیحی
شــدند بــه همــان ســرعت هــم مســیحیت را تــرک میکننــد .آیــا ایــن رفتــار
آنهــا دلیــل بــر ایــن اســت کــه آمــوزه پایــداری مقدســین واقعیــت نــدارد؟
خیــر! چنیــن افــرادی از همــان ابتــدا جــزء مقدســین نبودنــد کــه پایــدار
بماننــد .شــاید حضــور در کلیســا و مشــارکت بــا ایمانــداران مســیحی و
وقایــع دیگــر در زندگــی شــان باعــث شــد تــا احساســات آنهــا تحریــک شــده
و بــه ســوی مســیحیت گرایــش پیــدا کننــد ولــی هرگــز تحــو ّل روحانــی را
تجربــه نکردنــد .یوحنــا در رســاله اول خــود فصــل  ۲آیــه  ۱۹رفتــار ایشــان را
توضیــح میدهــد:

«از مــا بیــرون رفتنــد امــا از مــا نبودنــد .زیـرا اگــر از مــا میبودنــد بــا مــا میماندنــد.
امــا بیــرون رفتنــد تا آشــکار شــود کــه همــه ایشــان از ما نیســتند».
متأســفانه عــده زیــادی هســتند کــه میگوینــد مــا مســیحی شــدیم ،بدون
اینکــه خداونــد را در حقیقــت بشناســند و بــا او ســالک بــوده و مقــدس شــده
باشــند .ایشــان را مــا مدتــی در جمــع ایمانــداران کلیســا مشــاهده کــرده و
خوشــحالیم کــه بــه تعــداد اعضــاء کلیســا افــزوده شــده اســت .در صورتــی
کــه واقعیــت تلختــر از آن بــوده و خــدای نهــان بیــن بهتــر از مــا از دل و
انگیزههــای آنهــا آگاه اســت .عــدهای از هیمــن افــراد ایــن جســارت را پیــدا
میکننــد تــا خودشــان را شــبان کلیســا قلمــداد کننــد .آنهــا موفــق میشــوند
تــا کلیســایی را راهانــدازی کننــد؛ بــدون اینکــه روحالقــدس دلهــای آنهــا را
تــازه ســاخته باشــد .خداونــد مــا عیســی مســیح دربــاره چنیــن معلمیــن و
شــبانهای کلیســا گفــت[ :انجیــل متــی ]۱۴ :۱۵
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«ایشــان را واگذاریــد ،کــوران راهنمایــان کوراننــد و هــرگاه کــور ،کــور را راهنمــا
شــود ،هــر دو در چــاه افتنــد».
ایــن معلمیــن کــور در ایــن دنیــا ممکــن اســت ب ـرای خــود دنبالهروهــا،
شــهرت و ثــروت زیــادی را بدســت آورنــد امــا در روز داوری وضعیــت آنهــا
مشــخص میشــود؛ خداونــد مــا در انجیــل متــی فصــل  ۷آیــه  ۲۲وضعیــت
اینگونــه افــراد را در آن روز چنیــن توصیــف میکنــد:

«بســیاری در آن روز مــرا خواهنــد گفــت :خداونــدا ،خداونــدا ،آیــا بــه نــام تــو
نبــوت ننمودیــم؟ بــه اســم تــو دیوهــا را اخ ـراج نکردیــم؟ و بــه نــام تــو معج ـزات
ً
بســیاری ظاهــر نســاختیم؟ آنــگاه بــه ایشــان صراحتــا خواهــم گفــت :هرگــز شــما را
نشــناختهام ای بــدکاران ،از مــن دور شــوید».
ایــن نظــر قاضــی عالــم بــه چنیــن اف ـرادی اســت .یــک گــروه از شــبانها
و معلمیــن مســیحی را خداونــد مــا بــدکاران میخوانــد .کســانی کــه فقــط
متظاهــر و ریــاکار بودنــد؛ ذاتشــان هرگــز تغییــر نکــرده و فیــض نجات بخش
را نداشــتند .آنهــا جــزء گلــه خداونــد نبودنــد امــا خودشــان را در بیــن گلــه
خداونــد جــا زده بودنــد .محبــت خداونــد در دلهایشــان نبــود و هــر کاری
کــه انجــام میدادنــد نیــت باطنــی آنهــا درســت نبــود .بــه دلیلــی غیــر از
محبــت مــا بــه خداونــد عیســی مســیح را انجــام میدادنــد.
البته خداوند زنده و حقیقی ممکن است حتی از کالم همین معلمین
دروغیــن اســتفاده کــرده و عــدهای را نجــات دهــد .خداونــد قــادر اســت تــا
حتــی دهــان االغ را هــم بــاز کنــد تــا ســوار خــود را هشــدار دهــد [کتــاب اعــداد
 ]۲۸ :۲۲لــذا اگــر خداونــد بشــارت ایــن معلمیــن را برکــت داده و عــدهای از
او برکــت گرفتنــد ،دلیــل بــر آن نیســت کــه از ایشــان راضــی اســت؛ خــود آنها
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بــدکاران شــمرده شــدند .پطــرس رســول در نامــه دوم خــود فصــل  2آیــه 22
میگویــد چنیــن افـرادی بــه نفعشــان بــود کــه هرگــز انجیــل را نمیشــنیدند
تــا اینکــه بعــد از شــنیدن حقیقــت بــدان پشــت کننــد.

«امــا معنــی مثــل حقیقــی بــر ایشــان راســت آمــد کــه ســگ بــه قــی خــود رجــوع
کــرده اســت و خــوک شســته شــده بــه غلطیــدن در گل».
پطــرس ایــن اف ـراد متظاهــر را بــه ســگ و یــا خــوک تشــبیه میکنــد کــه
ذاتشــان عــوض نشــده بــه همیــن دلیــل دوبــاره بــه گنــاه برمــی گردنــد .ســقوط
نهایــی آنهــا ثابــت میکنــد کــه آنهــا هرگــز جــزء برگزیــدگان نبودنــد .نبایســتی
بــه ســادگی فریــب ظاهــر انســانها را بخوریــم؛ بســیاری بــه کلیســا میآینــد
زیـرا از شــنیدن انجیــل لــذت میبرنــد؛ دوســت دارنــد بشــنوند کــه خداونــد بــه
رایــگان گناهــکاران را رســتگار میســازد .امــا هرگــز از در تنــگ وارد نشــده و بــه
شــیوه زندگــی گذشــته ادامــه میدهنــد .نمونــه چنیــن کســانی کــه از شــنیدن
کالم خداونــد احســاس خوبــی داشــتند کــم نیســت؛ هیرودیــس پادشــاه بــا
خوشــی بــه یحیــی تعمیــد دهنــده گــوش م ـیداد ولــی بعــد از مدتــی فرمــان
قتــل او را صــادر کــرد[ .انجیــل متــی  ]۹ :۱۴آیــا هیرودیــس پادشــاه کــه بــا
خوشــی بــه موعظههــای یحیــی گــوش مـیداد یــک مســیحی واقعــی بــود؟
افــرادی کــه بــه نظــر میرســد مســیحی شــدهاند همیشــه در کلیســا
بودنــد و هســتند .وقتــی کــه از بیــن جماعــت ربانــی بیــرون رفتنــد و یــا کلیســا
را تــرک کردنــد نبایــد تصــور کنیــم کــه آمــوزه پایــداری مقدســین اشــتباه
اســت! عــدهای از همیــن کســانی کــه یــک زمــان خــود را مســیحی دوآتیشــه

میپنداشــتند ،ممکــن اســت روزی کامــا ً بیخــدا و بیایمــان گردنــد .نبایــد
تصــور کنیــم کــه آنهــا واقعــا ً مســیحی شــده بودنــد و حــاال مســیحیت را تــرک
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کردنــد ،خیــر! آنهــا از ابتــدا مســیحیان واقعــی و مقــدس نبودنــد کــه بعــد
نجاتشــان را از دســت بدهنــد.
تــرس از اینکــه مــا مســیحیان روزی رســتگاری خــود را از دســت بدهیــم
بیهــوده اســت .کســی کــه مــا را نجــات میدهــد خــدای قــادر متعــال اســت.
وی میتوانــد و اراده کــرده کــه مــا ایمانــداران را تــا بــه روز آخــر محفــوظ نــگاه
دارد .خداونــد زنــده و حقیقــی میخواهــد کــه مــا مســیحیان یقیــن و احســاس
امنیــت و شــادی کامــل داشــته باشــیم .خدایــی کــه هدیــه رســتگاری را بــه مــا
عطــا کــرده ،هرگــز آن را از مــا نمیگیــرد .پــس ضرورتــی نــدارد کــه بعــد از
تحــول روحانــی مــا را از ایــن دنیــا بیــرون ببــرد مبــادا مــا بــه گنــاه ســقوط کــرده
و او را ب ـرای همیشــه تــرک کنیــم! خیــر ،محبــت خــدای زنــده و حقیقــی بــه
فرزنــدان و برگزیــدگان محبوبــش ازلــی و تغییــر ناپذیــر اســت .وی کــه ایشــان
را در ایــن جهــان پارســا محســوب کــرده ،در همیــن دنیــا و از دســت آن شــریر
محفــوظ نــگاه داشــته و بــه یقیــن بــه جــال خواهــد رســانید .مــا مســیحیان
کلوینــی اعتقــاد داریــم کــه منشــاء ،ادامــه و کمــال رســتگاری مــا بــه اراده و در
دســت خــدای زنــده و قــادر متعــال اســت .خداونــد زنــده و حقیقــی هــم همگی
مــا فرزندانــش را تــا بــه آخــر محفــوظ نــگاه مـیدارد[ .افسســیان ]۲۱- ۲۰ :۳

«اکنــون او را کــه قــادر اســت بــه انجــام بینهایــت زیادتــر از هــر آنچــه بخواهیــم یــا
تصــور کنیــم ،بــر حســب آن قدرتــی کــه در مــا عمــل میکنــد .او را در کلیســا و در
مســیح عیســی تــا همــه نسـلها تــا ابــد جــال بــاد .آمیــن».

