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۱

در طلب جالل 

طالبجاللبودنبسیانگیزهبخشاست.وقتیمیدانیمرسیدنبهجاللدور
ازدسترسبهنظرنمیآید،چقدربرایرسیدنبهآنسختترتالشمیکنیم
وبیشترمیدویم.حتیحاضریمبهخاطرآنجاللازآسایشوراحتیخود
نیزبگذریم.درحالیکهباخودتکرارمیکنیمکهسختِیراهجلودارمنیست،
بیشترتالشوتقالمیکنیمتاسریعتربهپیشرویم.میخواهیمزندگیمان
ارزشمندباشد.میخواهیمجزونامآورانباشیم،چوندرطلبامریمهمو

مفیدهستیم.
اینچنینعطشداشتنبرایجاللدلیلدارد.درکالم خدامتوجهمیشویم
کهمابرایجاللآفریدهشدیم.خدابدنهایماراشکلداد،وحیاتدرما
دمیدتابهعظمتقدوسیتشپیببریم،ودرمقابلآنقدوسیت،سرتعظیم
خدا نیکویی تأثیر تحت باید آنچنان ما فکر و دل آوریم. فرود احترام و
میبودندکهبامیلورغبتاورامیپرستیدیمومطیعشمیبودیم؛وبهاین

ترتیب،جاللحیرتانگیزخدارابازتابمیدادیم.
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شاید نیست. درخشان قدوسیت باجالل دنیا بنگرید. خود پیرامون به اما
توجهکردهایدکهشرارتوپلیدیچگونهجهانمانراازشکلانداختهاست.
رنجودردوتلخی،فریبونیرنگومرگ.اگرماآفریدهشدیمتابهجالل

خداپیببریم،پسچهشد؟
کالمخدادرپاسخبهاینسوال،بهدلهایمااشارهمیکند.ماآفریدهشدیم
تابهخدامتکیباشیم،واوراجاللدهیم.امابهجایجاللدادنخدااصرار
داشتیمدرپیجاللخودباشیم.بهجایاینکهارادهیخدارابهجاآوریم،به
دنبالامیالوخواستههایخودمانرفتیم؛وعزمخودراَجزمکردیمتانام

خودمانرابرسرزبانهابیندازیم.
اینهمانچیزیاستکهکتابمقدسآنرا»گناه«مینامد.ایننااطاعتی
ازهدفیاستکهخدابرایمامنظورداشتهبود.گناهماراوسوسهمیکندتا
بهجایاینکهازعظمتوبزرگیخداخرسندباشیم،بهضعفهایخودمان
یا درشغلمان، هویتمان، در اشتباهسعیمیکنیم به ما داریم. دْلخوش
پوچی احساس همواره اما باشیم. ماندگار جاللی دنبال به رویاهایمان در
که چرا محکومیم، که میشویم متوجه ما میزند. موج ما در نارضایتی و
گناهمانازچشمخداپنهاننمیباشد.خداداورعادلاست.ماگناهکاریم،
بنا را ومیخواهیمحقیقتخودمان رویگردانشده، ازحقیقتخدا چون

کنیم.کیفراینگناهکاماًلواضحاست:مرگ،وجداییابدیازخدا.
اماپیغامانجیل،یکمژدهیباشکوهاست!»خداآنقدرجهانرامحبتنمود«
کتابمقدسمیفرماید:»کهپسریگانهیخودرادادتاهرکهبهاوایمانآورد
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هالکنگردد،بلکهحیاتجاودانییابد.«عیسیمسیح؛پسرکاملوبینقص
خداانسانشد،اماازگناهانسانمبّرابود.اودرمیانانسانهازندگیکرد،
امادرنااطاعتیشانشریکنشد.اودرطلبیدنارادهیخدا،وجاللدادننام

خدالحظهایجنبشنخورد.اوجاللخدارابهکمالبازتابداد.
صلیب موِت به تا بلکه موت، به »تا مسیح عیسی میفرماید کتابمقدس

مطیعگردید.«اطاعتاوباعثشدبرصلیبجاندهد.اماچرا؟
پاسخاینجااستکهعیسیمسیحمحکومیتمارابرخودگرفت.اوبهجای
ماطعممرگراچشیدتامازندهبمانیم.اوکیفرمجازاتیراپرداختکهما
بایدمیپرداختیم.اوگناهانمارابرخودگرفتتاماطعمآمرزشرابچشیم.
ما بهخاطر او بهحضورخداپذیرفتهشویم. ما تا رافداکرد اوجانخود
جاندادتاماگناهانمانرااعترافکنیم،وبهخاطراورستگارشویم.این
خبریعالیوپرشکوهاست!عیسیمسیحسهروزپسازمرگزندهشد.او

بارستاخیزشبرمحکومیتومرگوگناهپیروزگشت!
کتابمقدساینخبرخوشراچنیناعالممیکند:»پسهیچقصاصنیست
امید،آرامش،و آنانیکهدرمسیحعیسیهستند.«درعیسیآمرزش، بر
پذیرفته بهحضورخدا بیدرنگ ما ماهدیهمیشود.درعیسی به رضایت
یعنی این میبریم. پی قدوسیتش و محبت زیبایِی به دوباره و میشویم،

رستگاری؛اینیعنیانجیل.اینحقیقتبهراستیپرشکوهاست.
دوستعزیز!آیابهگناهانتاعترافکرده،وبهعیسیمسیحایمانآوردهای؟
آیاحاضریاعتمادکنیکهمرگورستاخیزعیسیعاملنجاتورستگاری
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مااست؟میتوانیامروزرستگارشوی.اوتورامیآمرزد.
راستی به او بدانیکهجالل و بیاوری، ایمان او به استکه این ما دعای

سیرابکنندهاست.
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فصلاول

مسابقه ی زندگی

بسیاریمیگفتندغیرممکنبود.آنهاییهمکهامتحانکردهبودند،هربار
نظر به هنوز اما نبود، ازدسترس دور بههدف رسیدن بودند. مانده ناکام
بعیدمیآمد:مسافتیکمایلرادرکمترازچهاردقیقهدویدن.اینرویای
یک و دقیقه چهار رکورِد ۱۹45 سال از بود. نیمهاستقامت دو دوندگان
ثانیهوچهاردهمثانیهثابتماندهبود.دراوایلسال۱۹5۰دریکسریاز
مسابقات،جانلَندیازاسترالیا،وِوسسانتهازایالتمتحدهیآمریکابهاین
رکوردنزدیکشدند:چهاردقیقهوسهثانیهوششصدمثانیه،چهاردقیقه
ودوثانیهوچهارصدمثانیه،چهاردقیقهودوثانیه.راجربَنیسِتر؛دوندهی
نزدیکتر جهانی رکورد به دیگر دوندههای رکورد که بود شاهد انگلیسی
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میشد.اومیدانستکهاگربخواهدرکوردشکنباشد،بایدزودتردستبه
کارشود.

و دِوهزار ازدوندگانمحبوب آیندهدار،یکی و تازهکار اینجوان بَنیسِتر؛
پانصدمتردرمسابقاتالمپیکسال۱۹5۲درشهرِهلسینکِیفنالندبود.در
آنسریمسابقات،یکمسابقهینیمهنهاییبهبرنامهاضافهشدکهبَنیسِتر
انتظارشرانداشت.اگرچهاوبرایرسیدنبهمسابقهیپایانیواجدشرایط
بود،اماآنمسابقهیاضافی،اوراازرمقانداختهبود.درنهایت،درمسابقهی
مقامچهارمدست به ناکامی ودرکمال پرداخت، رقابتسختی به پایانی

یافت.
بَنیسِتربرسردوراهیماندهبود.اوازشرکتدرمسابقاتالمپیکسال۱۹48
درلندنصرفنظرکردهبود،چونخودرابسیارجوانوبیتجربهمیدانست.
دراینفاصله،بهحرفهیپزشکیمشغولشدهبود.مشغلهیزیاداودرشغل
بازیهای اینمعنابودکهنمیتوانستآنطورکهالزمبودبرای به پزشکی
سال۱۹56درملبورِناسترالیاتمرینکند.بَنیسِتربایدتصمیممیگرفت.آیا
بایددویدنرافراموشمیکرد؟اوپسازدوماهکندوکاو،عزمخودراَجزم

کردتارکوردچهاردقیقهرابشکند.
بَنیسِتردرسال۱۹53توانستبهاینرکوردنزدیکشود،ودرنتیجهمتقاعد
گشتکهشکستنرکوردچهاردقیقهغیرممکننبود.بنابراین،درششمماه
می۱۹54بَنیسِتربرایرقابتدرورزشگاهدومیدانیایفلیُرددرآکسفورد
انگلستانپابهمیدانگذاشت.اودرلباستیمسازمانتربیتبدنیانگلستان
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باوزش بارانیهمراه بهمصافتیمدانشگاهآکسفوردرفت.آنروزسردو
شدیدباد،شرایطنامساعدیرابرایدوندگانبهوجودآوردهبود.

ازراهرسید،ومیخهای باکفشهایورزشیاشسرحالوسرزنده بَنیسِتر
نکند. جذب خود به را خاشاک و خار تا کرد آغشته زغال به را کفشش
نگران که او بعدازظهر، یعنیشش مسابقه؛ شروع ساعت شدِن نزدیک با
وضعیتهوابود،باخودکلنجارمیرفتکهزمینمسابقهراترککند.اما
مربیاشمعتقدبودکهآنروزبهترینشانسزندگیبَنیسِتربود.کمیپیش
ازشروعمسابقه،بادآرامگرفت،وبَنیسِتربرآنشدتابختخودرابیازماید.
ابتدابهخاطرخطادرشروعمسابقه،لحظههاییپرازتشویشودلهرهسپری
جلوییاش دوندهی پشت بَنیسِتر گشت. آغاز مسابقه سرانجام اما شدند.
ِکریسبِراِشرپناهگرفت.اوبرایدودوِراول،جلوداربَنیسِتربود.آنهادریک
دقیقهوپنجاهوهشتثانیه،نصفمسافتراطیکردند.بِراِشرعقبماند،
وِکریسچاتاوایبرایدوربعدی،دوندهیجلودارشد؛وگامزنوجلودار
بَنیسِتربود.سهدقیقهوهفتصدمثانیهسپریگشتهبود.بَنیسِتربایددور

آخررادرکمترازپنجاهونهثانیهبهپایانمیرساند.
چاتاوایدرپیچآخرجلوداربود،امااونیزعقبماند.بَنیسِترتارسیدنبه
خطپایانپیشتازشد.اوتاخطپایاندویستوپنجاهمترفاصلهداشت.نوار
خطپایانمسابقهرابهچشمخوددید،ازخطپایانگذشت،وخستهوکوفته

نقشبرزمینشد.
بلندگوی از سرانجام، بودند. نتیجه اعالم چشمانتظار بیصبرانه جمعیت
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ورزشگاهاینصدابهگوشرسید:»زمانسهدقیقهو...«
و بِراِشر، بَنیسِتر، آنگاه شد. محو جمعیت انفجار میان در بلندگو صدای

چاتاوایدوِرپیروزیراپیمودند.رویایناممکنبهواقعیتپیوستهبود.
این بود. ورزشی باشکوه دستاورد یک بَنیسِتر راجر دقیقهای چهار رکورد
دستاوردازیکتالشوسختکوشِیجدیحکایتداشت،ازیکبرنامهریزی
وتمریندقیق،ویکعزمراسخ.بَنیسِترهمدردوندگیوهمدرحرفهی
پزشکیاشبهخوبیازاینویژگیهابرخورداربود.اینویژگیهادرزندگی
به روزمرهماننیزمفیدوکارآمدمیباشند.یادمانباشدکهزندگیمعموالً
یکمسابقهتشبیهمیشود.زندگینیزنقطهیشروعونقطهیپایاندارد،
بایدتالشوتکاپویبسیارنمود.اگرزندگیمسابقهاست اینفاصله ودر
پایان خط در میباشد؟ چه هدف پس مسابقه، آن دوندگان ما همهی و
و میشویم خسته ما است. دشوار زندگی است؟ ما انتظار در چیزی چه
میخواهیمدستازتالشوتکاپوبکشیم.ولیبازادامهمیدهیم.امابهکجا

چنینشتابان؟
بیشترانسانهابهزندگیپسازمرگاعتقاددارند.برخیبهکارمایاتناسخ
این به دوباره بیپایان دریکچرخهی افراد،شما این اعتقاد به معتقدند.
دنیابازمیگردیدوزندگیتازهایراازسرمیگیرید.طبقاینباور،رفتارو
کردارشمادراینزندگیمشخصمیکنندکهدرزندگیبعدیچهوضعیتی
خواهیدداشت.اغلبانسانهابهوجودبهشتوسعادتجاودانیاعتقاددارند،

امادرپاسخبهاینکهبهچهطریقیواردبهشتشوند،اختالفنظردارند.
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میشود یافت کتابمقدس در سوالها این پاسخ مسیحیان برای اما
بودن، پرفروش این برای و است، تاریخ کتاب پرفروشترین .کتابمقدس
دلیلخوبیوجوددارد.کتابمقدس،کالمخدااست،مکاشفهیکاملومعتبر
وموثقخدابهانسان.کتابمقدسحاویاطالعاتمهمیبرایمااست،و
در میدهد. پاسخ است، مطرح ما همهی برای همواره که پرسشهایی به
نقشهایاستکهمسیر رازندگیمینامیم،کتابمقدس مسابقهایکهآن

مسابقهراپیشرویماقرارمیدهد.
دو این عهدجدید. و عهدعتیق است: اصلی بخش دو شامل کتابمقدس
بخشاصلینیزشاملشصتوششکتابکوچکترمیباشندکهدرطی
این گشتهاند. مکتوب بسیاری اشخاص قلم به سال پانصد و هزار از بیش
کتابهایکوچکشاملموضوعاتگوناگونیمیباشند:تاریخونبوت،شعر
وزندگینامه.اماهمهیآنهاشرحسروکارداشتنخداباقومشرابازگو

میکنند.
از عهدعتیق است. عیسی آمدن از پیش خدا قوم تاریخ گویای عهدعتیق
پیروزیهاوشکستهایایشانسخنمیگوید.درعهدعتیق،همبانگشادی
آنهابهگوشمانمیرسد،همشیونوزاریشان.همشاهدیمکهخداقومش
رابهخاطرنااطاعتیشانمجازاتمیکند،وهمایشانراازدستدشمنانشان
میرهاند.درهمهیاینفرازونشیبهاشاهدهستیمکهخداچگونهبهفکر
قومشاست،ووعدهمیدهدکهسرانجامبهواسطهییکمنجیکهدرآینده

میآید،قومشرابرایهمیشهنجاتمیبخشد.
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آنمنجی،عیسیمسیحاست.اویکانسانبودکهدوهزارسالپیشدر
سرزمینفلسطینزندگیمیکرد.امااوصرفاًیکانساننبود؛اوخدادرجسم
این اوچهکسیاست،ودر اینکه بود.عهدجدیدشرححالعیسیاست،
جهانچهکرد.سپسعهدجدیددرادامهبرایماتوضیحمیدهدکهپیروان

عیسیپسازصعودشبهآسمانچهگفتندوچهکردند.
درمرکزوکانونایمانمسیحی،عیسیقراردارد.شرحهویتاو،وآنچهبرای
قومشبهانجامرساند،انجیلنامیدهمیشودکهبهمعنیخبرخوشاست.
اینخبرخوشبدینمعنااستکهمامیتوانیمازگناهانمانخالصشویم،و
میتوانیمباخداآشتیکنیم.بههمیندلیل،مسیحیانچشمانتظارآنروزند
کهوقتیچشمازجهانفروبندند،بهحضورخداروند،ودرشادیبیپایانتا
ابداورابستایند.خدابهسببرحمتومهربانیاش،بهواسطهیانجیلراهی
رابرایمامهیاساختهتابتوانیمدرحضورشباشیم،هرچندکهموانعبزرگی

سرراهمانوجوددارد.اینراه،راهایمانبهعیسیمسیحاست.
پولسرسول؛یکیازپیروانعیسی،ونویسندهیبیشترکتابهایعهدجدید
چنینمیگوید:»درپیآنمیکوشمبلکهشایدآنرابهدستآورم،کهبرای
آنمسیحنیزمرابهدستآورد«)فیلیپیان۱۲:3(.پولسدربارهیزندگی
پسازمرگسخنمیگوید،ازسعادتجاودانهدربهشت.اماکانونومرکز
پیشمیرود، بهجلو پولس است. تکاپویشعیسیمسیح و همهیتالش
دگرگونشده عیسی بهخاطر پولس زندگی است. متعلق عیسی به چون

است؛واکنونباهدفتازهایکهدرذهندارد،بهزندگیادامهمیدهد.
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زندگیمسیحیبرایمانبهعیسیمسیحاستواراست.اینبدانمعنااست
کهیکمسیحیبایدباورهایمشخصیداشتهباشدتامسیحیخواندهشود.
درمرکزاعتقاداتمسیحیانعیسیمسیحایستادهاست؛یعنیایناعتقادکه
اوکیست،ودراینجهانچهکرد.دراعصارِمختلفتاریخکلیسا،مسیحیان
بر که دهند نشان تا نمودهاند مکتوب را اعتقادنامههایی و آمده، هم گرد
مبنایتعالیمکتابمقدسدقیقاًچهباوریدارند.ایناعتقادنامههایمسیحی
همبهایمانداران،وهمبهغیرایماندارانکمکمیکنندتابدانندمسیحی

بودنبهچهمعنااست.
یکیازقدیمیترینومهمتریناعتقادنامهها»اعتقادنامهیرسوالن«نامدارد.
تاریخنگارشایناعتقادنامهبهسدهیچهارمیالدیبازمیگردد؛یعنیحدود
سیصدسالپسازعیسی.ازآنجاکهایناعتقادنامه،چکیدهیتعالیمرسوالن
مسیحرابهثبترسانده،اعتقادنامهیرسوالنخواندهمیشود.اینرسوالن،
اوخدمت از نیابت به تا نمود رامنصوب ایشان او و بودند، پیروانعیسی

نمایند.
این از صحیحی درک به خوانندگان تا شده سعی کتاب این ادامهی در
اعتقادنامهدستیابند.ماایناعتقادنامهرانکتهبهنکتهبررسیمینماییم،
ومعناومفهومشراتوضیحمیدهیم.هدفایناستکهخوانندگاناصول
اساسیایمانمسیحیراواضحومختصرومفیددرکنمایند،ومتوجهشوند
کهبنابرایمانبهمسیح،ومطابقباتعالیمکتابمقدس،دویدندرمسابقهی

زندگیبهچهمفهوماست.



۱۲

فصلدوم

 ایمان چیست؟

من ایامن دارم به خدای پدر، قادر مطلق . . .

اعتقاد دارم.« ایمان آغازمیشود:»من عبارت این با اعتقادنامهیرسوالن
ایمان است. داشتن ایمان معنایش نزدیکترین است؟ معنا چه به داشتن
داشتنبهچهمعنااست؟درمسیحیت،ایمانبهقدریمهموحیاتیاست
کهگاهیمسیحیت»ایمانمسیحی«نامیدهمیشود.برایدرکمسیحیت
بایددرکنماییمکهاعتقادداشتنیاایمانداشتنبهچهمعنااست.معموالً
که چیزهایی )یعنی پنجگانه حواس یا عقل با ایمان که میرسد نظر به
میتوانیمآنهارابچشیم،ببینیم،لمسکنیم،استشمامکنیم،وبشنویم(در
باراههایدیگریکهبرایدرکو تضاداست.بهبیاندیگر،ایمانمعموالً
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بینشماازمسایلوجوددارند،درتضاداست.بسیاریمعتقدندکهایمان
واقعی ایمان اینکهکسی برای بنابراین، دارد؛ مغایرت ما یاحواس عقل با
کنار را پنجگانهاش حواس یا باشد، بیمنطق و بیعقل باید باشد، داشته
بگذارد.اماکتابمقدسچنینچیزیراتعلیمنمیدهد.ماشاهدهستیمکه
کتابمقدسشالودهوزیربنایدانشومعرفتاست،وهمباعقلوشعور،و
همباحواسماسروکاردارد.ایمانبراینشالودهبناشدهاست،اماازاین

محدودهنیزفراترمیرود.
آگاهی و دانش از کاماًل را ایمان بسیاری که چرا باشد، عجیب شاید این
جدامیبینند.حالآنکهاگرذهنشماقدرتادراکنداشتهباشد،چگونه
میتوانیدبهشناختیدستیابیدکهازجانبخدابرایتانمکشوفمیشود؟
یکیازقدیمیتریناعتقادنامههایمسیحیدرکتابمقدسثبتشدهاست.
ایناعتقادنامهبسیارسادهاست.ایناعتقادنامه،یکاعترافمیباشد:»عیسی
نکرد. درک را آن ولی آورد، زبان بر را اینجمله میتوان است«. خداوند
رادرک مفهوم»خداوند« آنکه بدون نمایید تکرار را عبارت این میتوانید
کنید،بدونآنکهمتوجهباشیدفعل»است«برچهچیزداللتدارد،وبدون
این بدوندرک اگر اشارهمیکند. بهچهچیزی نام»عیسی« بدانید آنکه
عبارت،آنرابرزبانآورید،درواقعمعناومفهومشراتأییدنمیکنید؛و
جملهایکهبرزبانمیآورید،درواقعاعترافایمانشمانیست.بنابراین،برای
اعتقادداشتنبهانجیل،وبرایایمانداشتنبهعیسیبایدابتدادستکمدر

ذهنتانازپیغامانجیلدرکیجزییداشتهباشید.
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مسیحیتایمانیاآیینیاستکهکتابآسمانیاشحاویتعالیموآموزههایی
ایمان که بپنداریم اگرچنین دارند. کار و ماسر وشعور فهم با که است
اصاًلمعنینمیدهدکه بهعقلوشعورمیانبرمیزند، مقولهایاستکه
هیچنوشتهیالهیدردستداشتهباشیم.اینمکتوباتالهیبهاینمنظورند
کهانسانهارامتقاعدنمایند.اینمکتوباتبهانسانهاگوشزدمیکنندکهبا
عقلوشعورشانبهپیغامایننوشتههاتوجهکنند.پسایمانیکهبرمبنای
در بسته چشمان با شما نیست. کورکورانه ایمان یک است، کتابمقدس
مسیراینایمانقدمنمیگذارید.درواقع،کتابمقدسمارادعوتمیکند
نور به ازظلمت را ما بگشاییم.کتابمقدس واقعیت به را تاچشمانخود

میخواند.
ایمان انجیل به کسی که نمیشود باعث صرف ِخَردمندِی دیگر، سوی از
بیاورد،همانطورکهحواسمانیزبهتنهایینمیتوانندمارامتقاعدسازند
امید اعتمادبرچیزهای بیاوریم.کتابمقدسمیفرماید:»ایمان، ایمان که
داشتهشدهاست،وبرهانچیزهاینادیده«)عبرانیان۱:۱۱(.ایمانبااموری
سروکارداردکهنمیتوانیمآنهاراببینیمیابشنویمیالمسکنیم.هیچ
کستابهحالخداراندیدهاست.مانمیتوانیمبهشترابهچشمببینیم؛اما

میتوانیمصنعتدستخدارادرخلقتشمشاهدهنماییم.
مسیحیت»آیینمکشوف«نیزنامیدهمیشود.مسیحیانبهخداییاعتقاد
دارندکهخودشرادرطبیعتمکشوفنمودهاست.البتهمابهخداییکه
برهانچیزهای به ایمان، تعریف در وقتی معتقدیم. نیز است گفته سخن
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نادیدهاشارهمیکنیم،منظورماناعتقادداشتنبهخدا،واعتقادداشتنبه
اعتقاد، این است. نموده مامکشوف برای استکهدرکتابمقدس چیزی
ایمانینامعقولیاایمانیدرتضادباعلمنیست.ایمانمسیحیبررویدادهای
واقعِیتاریخیبناگشتهاست،رویدادهاییکههمعلموهمادراکماآنهارا

تأییدمینمایند.
بنابراین،وقتییکاعتقادنامهرابازگومیکنیم،وقتیمیگوییم»منایمان
وکتابمقدسهم ادعاهایمسیحیت با که اعالممیکنیم اصل در دارم«
ایمانیزندهو ایمانکورکورانهنیست،بلکه عقیدههستیم.ایناعتقادیک
واقعیاست.عقلوشعوروتجربه،باایمانکتابمقدسیضدیتندارند،بلکه
اینسادهلوحیوخرافهپرستیاستکهباایمانکتابمقدسیدرتضاداست.
جنبش شود. تأکید ایمان مرکزیت بر مسیحیت در که است مهم این
ایمان مقولهی بهخاطرهمین قرنشانزدهم در اصالحگرایان و پروتستان
ما که بود این اصالحگرایان سایر و لوتر مارتین استدالل رسید. ظهور به
ازطریقایمان،وفقطازطریقایماندرپیشگاهخداتبرئهگشتهوعادل

شمردهمیشویم.
امااینایمان،سواالتیرابهوجودمیآورد.چهنوعایمانیانسانرابیگناه
وعادلبهحسابمیآورد؟کتابیعقوبدرعهدجدیدمیفرمایدکهایمان
به سازد. رستگار را کسی نمیتواند ایمانی چنین است. مرده عمل، بدون
و ایمانیجانبخش، رستگاریمیگردد، باعث که ایمانی آن لوتر، گفتهی
ایمانیزندهاست.پسبرایاینکهایمانماننجاتبخشباشد،بایدایمانیزنده
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باشد.امااینایمانزندهچهویژگیهاییدارد؟
رهبراناصالحگراتعلیممیدادندکهایمانکتابمقدسیدستکمسهویژگی
مشخصدارد.نخستینویژگی،محتوایچیزیاستکهبهآناعتقادداریم.
صرفاًکافینیستکهخواستهیدلتانراباورداشتهباشید،هرچندهمآن
باور،صادقانهوخالصانهباشد.محتوایباوریکهباعثرستگاریمیگردد،

بایددرچارچوبکتابمقدسباشد.
درعهدجدید،ازمحتوایاصلِیایماننجاتبخشباخبرمیشویم:آنمحتوا
ایناستکهمسیحپسرخدااست،کهاومنجیاست،کهاوبرایگناهان
ماجانداد،کهاوازمردگانبرخاست.رسوالنمسیحاینحقایقراموعظه
مینمودند،ومردمرافرامیخواندندکهبهاینحقایقایمانبیاورند.هرکسی
ابتدابایدازاینحقایقآگاهشودوآنهارادرکنماید،سپسآنهاراباورکند.
دومینویژگیایماننجاتبخش،همعقیدهبودنبهلحاظعقالنیاست.این
بدینمعنااستکهشماباصّحتودرستِییکمقولهموافقباشید.شاید
سوالکنم:»آیاباورداریدآسمانآبیاست؟«درواقعسوالمایناستکهآیا
باورداریدکهاینیکحقیقتاست؟اگرپاسختانمثبتباشد،یعنیبهلحاظ
عقالنیهمعقیدههستید.مسیحیاناولیهنیزاینسوالرامطرحمیکردند:
»آیاباورداریدعیسیپسرخدااست؟«پاسخعدهایمنفی،وپاسخعدهای
باشد یادمان ایماننجاتبخشنیست. اماپاسخمثبت،نشانهی بود. مثبت
کهکتابمقدسمیفرمایددیوهانیزهویتعیسیراتشخیصمیدادند،و

میدانستندکهاوپسرخدااست.
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اکنونسومینویژگیایماننجاتبخشمطرحمیگردد.اینویژگیمستلزم
اعتمادشخصی،یاقبولکردنمیباشد.شمانهتنهامیدانیدکهکتابمقدس
ادعامیکندعیسیپسرخدااست،بلکهباورداریدکهاینادعادرستاست،و
عالوهبرآن،اینادعارامیپذیرید.شماباشادمانی،عیسیراهمانکسیکه
هستمیبینید،ومسرورانهبهاواعتمادمیکنید.کسیکهبهمسیحایمان
دارد،وآنایمانباعثرستگاریاشمیگردد،قباًلبامسیحبیگانه،ودشمن

بودهاست؛امااکنونمسیحرادوستداردواورامیستاید.
وقتیکسیمیگوید:»منایماندارم«بهاینمعنااستکهبادلوجانو
ارادهاشپیروزیوظفرمسیحراقبولدارد.اعتقادنامهیعنیهمین.مافقطبه
صرفاینکهفکرمیکنیماعتقادنامهایدرستاست،آنرابرزباننمیآوریم.
ایمانفراترازدانشیاتوافقعقالنیاست،والبتهکهدانشوتوافقعقالنی

نیزالزمهیآنایمانمیباشد.
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فصلسوم

 خدای پدر
 من ایامن دارم به خدای پدر، قادر مطلق،

خالق آسامن و زمین ... 

کانونایمانمسیحی،عیسیمسیحاست.ازاینرو،قدیمیتریناعتقادنامهها
ایمان عیسی به که هم کسانی نخستین دارند. تمرکز عیسی شخص بر
آوردند،یهودیبودند.آنیهودیانبهخدایپدرایمانداشتند،بنابراینفقط

میبایستایمانشانبهعیسیراتصدیقمیکردند.
به نیز یهودیان غیر از عظیمی میالدی،جمعیت سالصد تا حال، این با
کلیساقدمنهادند.بنابراین،دیگرنمیشدباقاطعیتگفتکهنوایماناندرک
به ایمانشان از پیش ایمانداران آن اغلب داشتند. یکتاپرستی از روشنی



۱۹ |   ا  دیااد

مسیح،خدایانبسیاریرامیپرستیدند.پسالزمبوداصولابتداییایمان
مسیحیازاصلوپایهتعلیمدادهشود.

اویک از تعمیدمیگرفت، آب در نوایمان یک که هنگامی مقطع، آن در
سریسوالپرسیدهمیشد.آنسواالتپایهگذاراعتقادنامهیرسوالنشدند.

نخستینسوالاینبود:»آیابهخدایپدر،قادرمطلقاعتقادداری؟«
پدر،خدااستکهخودرادرعهدعتیقمکشوفنمود.اماهنگامیکهعیسی
بهجهانآمد،جایگزینپدرنشد،یابرپدرُمقدمنگشت.عیسیآمدتاجلوهی
پدرباشد.میانعیسیکهدرمقطعیازتاریخ،ودرعهدجدیدظهورنمود،و

خدایپدر،یعنیخدایعهدعتیقرابطهایتنگاتنگوجوددارد.
مسیحیتازهمانابتدایتولدش،درذاتخودگویایآموزهیتثلیثبود.
مسیحیتتصدیقمینمودکهیکخدادرسهشخصوجوددارد:پدر،پسر،
وروحالقدس.بهاینتوالیدراعتقادنامهیرسوالنتوجهکنید:»منایمان
دارمبهخدایپدر،قادرمطلق...وبهعیسیمسیح،پسریگانهیاو،خداوند
ما...]و[بهروحالقدس...«درایننخستیناعتقادنامه،بههرسهشخص

تثلیثاعترافشدهاست.
با ایمانمسیحیاست. زیربناییدر و آموزهایاصلی پدر، بهخدای ایمان
نوزدهم قرن در نداشتهاند. بودنخدادرکدرستی پدر از اینحال،همه
میالدی،برخیسعیبراینداشتندکهمسیحیترادوبارهتعریفکنندوآن
رامطابقباآنچهازآندرکنمودهاند،معناکنند.آنهابهایننتیجهرسیدند
کهمسیحیتازدوتأییدیهیاصلیتشکیلشدهاست:خداپدرهمهاست،و
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همهیانسانهاباهمبرادرند.برطبقاینباور،َکَرمخداشاملحالهمهی
انسانهااست،وهمهیانسانهابدونهیچتبعیضیزیرچترسخاوتخدا
جایدارند.حالآنکهازنقطهنظرکتابمقدس،ایننتیجهگیریمشکلساز

است.
رسیدند. نتیجه این به خدا کالم از آیه یک بر بنا دیدگاه، این معتقداِن
بحث یونانی فیلسوفان با آتن در مریخ کوه در رسول پولس که هنگامی
که »چنان گفت: و آورد قول نقل ایشان فیلسوفان از میکرد، گفتگو و
بعضیازشعرایشمانیزگفتهاندکهازنسلاومیباشیم«)اعمالرسوالن
۲8:۱۷(.امامنظورپولساینبودکهچونخداخالقهمهیانسانهااست،
میتوانیمبگوییمکهاوپدرهمهیانسانهامیباشد.حالآنکهدرهیچآیهاز
کتابمقدسعنواننشدهکههمهیانسانهاحتیآنهاییکهبهمسیحایمان

ندارندمیتوانندخداراپدرمهربانخودبخوانند.
درهیچآیهایازکتابمقدسبهبرادربودنجمیعانسانهااشارهنشدهاست.
کتابمقدستعلیممیدهدهمهیماهمسایههستیم،وبایدهمسایهیخود
رامثلخودمانمحبتنماییم.برادربودنانسانهازمانیمعناپیدامیکند
کهانسانهابایکدیگرمشارکتیخاصداشتهباشند.اینبرادربودندراین
حقیقتریشهداردکهبدانیمدرواقععیسیپسرخدااست،وخداپدرش
الهی خانوادهی عضویت به ما که میگردد ما پدر وقتی فقط خدا است.
ایمان با ما که میگیرد صورت زمانی فرزندخواندگی این شویم. پذیرفته
آوردنبهمسیح،اورامنجیخودبدانیم.ماطبعاًباخدابیگانههستیمودر
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باخداآشتی امابهواسطهیمسیحمیتوانیم خانوادهاشجایگاهینداریم.
نماییم.

بنابراین،اگرادعاکنیمکههمهیانسانهاباهمبرادرندوخداپدرجمیع
انسانهااست،آنرابطهیخاصیراکهمسیحباایماندارانشایجادمیکند،
خدشهدارمیسازیم.مخالفانعیسیتشخیصمیدادندکهوقتیکسیادعا
میکردخداپدرشاست،ازچهمقولهیجدیومهمیسخنمیگفت.در
واقع،هنگامیکهعیسیخداراپدرخودخواند،دشمنانشخواستنداورابه

خاطرکفرگوییسنگسارکنند)یوحنا۱8:5(.
دردعایربّانی،وقتیعیسیبهپیروانشتعلیمدادکهدردعابگویند»پدر
ما«،دراصلآنهارابههمانرابطهیصمیمانهایدعوتمیکردکهخودش
امروزه حال، این با بود. عظیم نواندیشِی و نوآوری یک این داشت. پدر با
مسیحیانآنقدربهراحتیدردعایشانخداراپدرمیخوانندکهباعثشده
آنراامریعادیبپنداریم،وازاهمیتشغافلبمانیم،واینافتخاررانادیده

بگیریمکهمیتوانیمخداراپدرخودخطابکنیم.
اگرفرضبرایناستکهخداپدرجمیعانسانهااست،وکلانسانهاباهم
برادرند،پسآندعوتبهایستادندرحضورخداواوراپدرخطابکردن،
اهمیتخودراازدستمیدهد.اگرخداپدرهمهاست،آنصمیمیتیکه
در بهخدایی او میشود. بیارزش کردهایم، برقرار پدرمان مقام در باخدا
دوردستهاتبدیلمیگرددکهنمیتوانبااورابطهیشخصیداشت.حال
آنکهمسیحیتتصدیقمیکندخداییوجودداردکهمیتوانیمبااورابطهی
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شخصیداشتهباشیم.مابهدرگاهخداییکهدردوردستهاایستادهوبااو
رابطهیشخصینداریم،دعانمیکنیم.مابهدرگاهخداییدعامیکنیمکهاو

رامیشناسیم،ودرکنارمانحضوردارد.
اینخداازهمانپیدایشآیینیهود،خدایقادرمطلقبود.اینخدایخالق
نهتنهاقوماسراییلرانجاتداد،بلکههمانخداییاستکهآسمانوزمین
بهمرزهایجغرافیاییسرزمین اوفقط اقتدار قلمروی نتیجه، آفرید.در را
فلسطینمحدودنیست،بلکهکلجهانقلمرویفرمانرواییاواست.واژهی
»قادرمطلق«دراینمفهومریشهداردکهخداحاکموفرمانروایمطلقکل

جهانهستیاست.
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فصلچهارم

 شخص و کار مسیح 
)بخشاول(

 من ایامن دارم به عیسی مسیح، 

 پرس یگانه  او، خداوند ما عیسی مسیح.

 او به واسطه روح القدس در رحم قرار گرفت

و از مریم باکره متولد شد. 

به زمانهیخودش در میشناسیم، مسیح« »عیسی نام به را او که مردی
»عیسیبار]پسِر[یوسف«یا»عیسیناصری«معروفبود.مردمانآنروزگار
نامخانوادگینداشتند؛ازاینرو،هرکسییابهنامپدرشخواندهمیشد،یا
بهنامزادگاهش.»مسیح«نامخانوادگیعیسینیست،بلکهیکلقباست.

امااینلقب،لقبیبسیارمهممیباشد.اینلقبدرتعالیمعهدجدیددربارهی
عیسیبهقدریمهمواساسیاستکهباگذشتزمان،نامعیسیولقبش
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باهمپیوندخوردهاند.درنتیجه،گاهیفکرمیکنیملقب»مسیح«درواقع
نامخانوادگیعیسیاست.

متمرکز عیسی کار و شخصیت بر رسوالن اعتقادنامهی از عمدهای بخش
است.درهمانآغازاعتقادنامه،اینلقببسیارمهمبهکاررفتهاست.وقتی
کلیسایاولیهعیسیرا»مسیح«مینامیدند،درواقعاعترافپطرسرسولرا
تکرارمیکردند:»توهستیمسیح؛پسرخدایزنده.«مسیحازواژهاییونانی
بهنام»کریستوس«ریشهگرفتهاست.واژهییونانِیکریستوسنیزترجمهی
واژهیعبرِی»ماشیح«میباشد.مسیحوماشیحهردوبهمعنی»مسحشده«
به برای خاص طور به که داشت اشاره کسی به شده« »مسح میباشند.
انجامرساندناهدافومقاصدخدامنصوبمیگشت.واژهی»ماشیح«در
عهدعتیقبهآننجاتدهندهاشارهمیکردکههمهبهاوامیدواربودندتابیاید

وقوماسراییلرارهاییبخشد.
اصل در دارند، ایمان مسیح عیسی به میگویند مسیحیان وقتی بنابراین،
اعترافمیکنندکهعیسیهمانماشیحاستکهازدیربازمنتظرشبودند.
اعترافدربارهیعیسیتعلیمیمهمواساسیمیباشد: این درعهدجدید،

اومسیحاست.
او انتظارمیرفتکه میانمیآمد، به ماشیح از وقتیدرعهدعتیقسخن
چندینویژگیداشتهباشد.یکویژگیاینبودکهماشیحبایدکسیمثل
موسیباشد؛یعنیپیشنمونهیرهبریکهقومشرامیرهاند،وواسطهی
عهدوپیمانیجدیدبود.اشعیاینبینبوتکردهبودکسیمیآیدکهخادم
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رنجدیدهیاسراییل،وخادمخداونداست.اوکسیاستکهگناهانانسانها
رابهدوشمیگیرد.یکیدیگرازویژگیهااینبودکهماشیحبایدازخاندان
در ویژه به عهدعتیق، نبوتِی کتابهای در میآمد. پادشاه داوود سلطنتِی
کتابدانیالظهوریکشخصآسمانیوعدهدادهشده،کهمیآیدتاجهان

راداوریکند.
باتوجهبههمهیایندیدگاههایمختلفدربارهیماشیح،غیرمنطقینیست
اگربرایکسیاینسوالمطرحشودکهچگونهیکشخصمیتواندهمهی
اینمشخصههارادرخودداشتهباشد؟بااینحال،درعهدجدید،هریک
ازاینویژگیهادرزندگیعیسیمسیحوکاریکهبهانجامرساند،مشهود
است.اوآمد،وخدمتیکنبیرابهعهدهگرفت.اونقشیکپادشاهرابه
انجامرساند.اودرمقامکاهناعظمخدمتنمود.اوآنیگانهکسیبودکه

گناهانقومشرابهدوشگرفت؛اوهمانخادمرنجدیدهبود.
اعتقادنامهیرسوالنتصدیقمیکندکهعیسیهمتاندارد.هنگامیکهراجر
بود تاریخ اولیندوندهی راشکست، بَنیسِتررکورددویدندرچهاردقیقه
کهتوانستمسافتیکمایلرادرکمترازچهاردقیقهبپیماید.بَنیسِتردر
زمانخودشبیهمتابود.اوکاریکردهبودکههیچکستابهحالموفق
بهانجامشنشدهبود.البتهپسازاوبسیاریتوانستندکارشراتکرارکنند.
اولین او انجامشدهند: بودند نتوانسته دیگرانهرگز کاریکردکه او اما
رکوردشکنبود.عیسیپسریگانهیپدراست.اوهمتاندارد.کسیماننداو
نیست.مسیحیانفرزندانخدانامیدهمیشوند،واینفرزندخواندگیفقطبه
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برکتوجودعیسیمسیحاست.اماتنهاعیسیذاتاًپسرخدااست.
اعتراف نخستین که باشد یادتان میشود. نامیده نیز ما« »خداوند عیسی
ایماِنکلیسااینجملهیسادهبود:»عیسیخداونداست.«واژهی»خداوند«
برایخدای رامنحصراً واژه این یهودیان دارد. زیادی معانی درعهدجدید
پدربهکارمیبردند.آنهانامخدارابرزباننمیآوردندتامباداکفرباشد.در
عوض،اوراخداوندمینامیدند.بنابراین،وقتیکلیسایاولیهعیسیراخداوند
میخواند،درواقعالوهیتراازآِناومیدانست.کلیسایاولیهعیسیراآن
یگانهکسیمیدانستکهآسمانوزمینراآفرید،وفرمانروایکلهستی
استکهحاکم یگانهکسی آن بود.خداوند لقبشاهنشاهی اینیک بود.

مطلقمیباشد.حاکمیتواقتداربهمعنایمطلقفقطازآِنخدااست.
میکند، بیان عیسی لقبهای دربارهی آنچه از پس رسوالن اعتقادنامهی
بیدرنگبهشرحزندگیاومیپردازد.اینامریمهماست،زیراهویتعیسی
کاریراکهبهانجامرساند،معنامیکند.اعتقادنامهینامبردهبااینتأییدیه
آغازمیگرددکهعیسیازباکرهتولدیافت.ازهماننخستینروزهایتاریخ
کلیسا،تصدیقاینحقیقتکهعیسیازباکرهمتولدشد،امریمهموحیاتی
بهاین دراعترافاتکلیسابود.اینتصدیقنمودنضرورتداشت،نهصرفاً
دلیلکهدرستیوصداقتشهادترسوالنکهپرچمداراینحقیقتبودند،
درمخاطرهبود.اینتصدیقنمودنضروریبود،چونعیسیبایدازباکره

متولدمیشدتاکاریراکهخدابهعهدهیاوگذاشتهبود،بهانجامرساند.
تولدازباکرهبهاینمعنااستکهوقتیعیسیمتولدشد،ازگناهاولیهمبّرا
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بود.اوآنلکهیننگگناهراکههمهیماازآدمبهارثبردهایم،درخود
همهی بنابراین، گشت. منتقل همه به طبیعی طور به گناه این نداشت.
انسانهاباذاتسقوطکردهبهدنیامیآیند.اماچوننطفهیعیسیبهطور
معجزهآسادرَرِحممریمشکلگرفت،ازاینلکهیگناهپاکومبّرابود.او
بدونگناهبودوهست.اوبدونگناهبود،چونهماصاًلگناهنکرد،وهماز

گناهاولیهمبّرابود.
برطبقآنچهکلیساازشخصمسیحدرکنموده،عیسییکشخصبادو
ذاتاست:خداوانسان.سّرجسمپوشیدنعیسیایننیستکهخداازخدا
بودنبازایستادوانسانشد،ویااینکهیکانسانبهناگهانخداگشت.سّر
جسمپوشیدنعیسیایناستکهشخصدومتثلیث؛پسرابدیخداحتی
جزییازذاتخدابودنشراازدستنداد،ودرهمانحال،ذاتانسانیبه
انسانی با رو، این از برد. ارث به ازمریم را انسانیاش اوذات خودگرفت.

روبهروهستیدکهدوذاتدارد.اوهمواقعاًخدااست،وهمواقعاًانسان.






۲۸

فصلپنجم

 شخص و کار مسیح 
)بخشدوم(

من ایامن دارم . . . به عیسی مسیح که در دوران حکومت پنطیوس 

پیالطس رنج و عذاب کشید، مصلوب شد، جان داد، و دفن گشت.

به عامل مردگان نزول کرد. روز سوم از مردگان برخاست، به آسامن 

صعود منود، و به دست راست خدای پدر، قادر مطلق بنشست و از 

آنجا بازخواهدگشت تا زندگان و مردگان را داوری کند.

بهمصائباو دراینجااعتقادنامهیرسوالنازاعتراِفتولدعیسیمستقیماً
میرسد؛یعنیرنجوعذاباوبرصلیب.اینتغییر،غیرمنتظرهوناگهانیبه
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نظرمیرسد؛گوییدرفاصلهیتولدومرگعیسیاتفاقیرخندادهاست.
متوجهمیشوید بیشترخودنماییمیکندکه زمانی غیرمنتظره تغییر این
اهمیت عیسی حیات دوران به اندازه چه تا اولیه کلیسای و عهدجدید
میدادند.فقطمرگعیسیمارانجاتنمیبخشد،بلکهزندگیبینقصاو
کهدراطاعتکاملسپریگشتنیزدررستگاریمانقشدارد.الزمبودکه
عیسیبرایگناهانقومش،بررویصلیبقربانیکاملوبینقصیراتقدیم
کند.بااینحال،اعتقادنامهینامبردهبیدرنگازتولدعیسیبهمصائباو

میپردازد.
مهماستبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکهمصائبمسیحدرنظرکلیسای
شادی بخش مسیح، عذاب و رنج نبود. ناخوشایند و منفی مقولهای اولیه
آفرینانجیلاست.برایمثال،چراروزبزرگداشتمصلوبشدنمسیحرا
»جمعهینیک«مینامیم؟اینروز،ازیکنظرتاریکترینروزتاریخجهان
است.اماازنظردیگر،روزرستگاریمحسوبمیشود.ازاینرو،اعتقادنامهی
رسوالنازامریمسّرتبخشسخنمیگوید؛وبهاینمنظور،میانتولدو
مرگعیسیارتباطیبهوجودمیآورد.عیسیبهدنیاآمدتابمیرد.اوبهدنیا
نیامدتامثلیکقهرمانبهمرگجانسوزودلخراشمبتالشود.اوبهدنیا
نیامدتابادلسردیوَسرخوردگیبمیرد.اوبهدنیانیامدتاازَسربیچارگیو
ناگریزیمتحملرنجوعذابشود.مرگاوتقدیرمارارقمزد،وبراینجات

ورستگاریماچارهاندیشید.
»دردورانحکومتپنطیوسپیالطس«نیزعبارتیغریببهنظرمیرسد.
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چنین در چرا حال است. مختصر و کوتاه بسیار رسوالن اعتقادنامهی
از چرا است؟ شده اشاره پیالطس پنطیوس نام به مختصر، اعتقادنامهای
برده نام داشتند، نقش عیسی زندگی در که دیگری مهم شخصیتهای
یهوداکهیکی داشتند. نشدهاست؟کسانیکهحتیدرمرگعیسیسهم
ازشاگردانشبود،بهاوخیانتکرد.قیافاکهیکیازسرانیهودبود،برضد
اوتوطئهکرد.هیرودیسکهپادشاهیهودیانبود،درمحاکمهیمسیحنقش
داشت.پسچراازپیالطس،یکوالیگمنامرومنامبردهشدهاست؟یکی
ایننکتهکه بیان با اعتقادنامهیرسوالن باشدکه این ازپاسخهامیتواند
مسیحدردورانحکومتپنطیوسپیالطسعذابکشید،مصائبعیسیرا
بیدرنگبهعرصهیتاریخجهانواردمیکند.عیسییکانسانواقعیبود.
اودریکمکانمشخصودریکزمانمشخصزندگیکرد.اوباانسانهای
واقعیگفتوشنودداشت.ایناعتقادنامهبانامبردنازپیالطس،شرححال

عیسیرادرتاریخجایمیدهد.
دنیا این رویدادهای برجمیع بازمیگرددکهخدا نکته این به دیگر پاسخ
ومرگ نبودند.مصائب تصادفی امری ومرگعیسی دارد.مصائب کنترل
عیسیجزییازاهدافخدابرایرستگاریقومشبود.خداحتیازطریق
انجام به را خود مقاصد و اهداف نیز پلید انسانهای شریرانهی مقاصد
که است حقیقت این به اشاره پیالطس پنطیوس از بردن نام میرساند.

حاکمیتواقتدارخدابرقدرتهایسیاسیانسانهاپیروزاست.
عهدعتیق است. همه از مهمتر بسا چه که دارد وجود هم نکته یک اما
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پیشگویینمودهبودکهماشیحبرایمحاکمهشدنبهامتها)غیریهودیان(
سپردهخواهدشد.

یهودیانعیسیرانکشتند،بلکهبهدستآنهابهرومیانتسلیمشد.امارومیان
نمیخواستنددرمحاکمهیاونقشیداشتهباشند.پیالطسعیسیرابهنزد
محاکمهی و بازگرداند، پیالطس به را او هیرودیس و فرستاد، هیرودیس
نهاییبهدستغیریهودیانصورتگرفت.حتیوسیلهیاعدامنیزدررسمو
آیینیهودجایینداشت.عیسیمصلوبگشت.اینروشخاصرومیانبود
کهافرادرابهصلیببکشند.یهودیانمجرمانراسنگسارمیکردند.اماعیسی

طبقآیینیهودیان،سنگسارنشد.
پولسرسولدرکتابغالطیانمعناومفهوم،مرگعیسیرامفصلتوضیح
میدهد.اوتوجهرابهاینواقعیتجلبمیکندکهطبقشریعتعهدعتیق،
یکسریقوانینبرایطهارتوجودداشت،ویکسریقوانینبرایناپاکی.
کسانیکهقوانینرارعایتمیکردند،برکتمییافتند،وکسانیکهقوانین
رازیرپامیگذاشتند،ملعونمیگشتند.ملعونشدنبهاینمعنابودکهاز

حضورخدابیرونراندهمیشدید.
کتابتثنیهدرعهدعتیقمیفرماید:»آنکهبردارآویختهشود،ملعوناست«
)غالطیان۱3:3؛تثنیه۲3:۲۱(.پولسدررسالهیغالطیانبراینواقعیت
راچشید. مرگ طعم مصلوبشدن شیوهی به عیسی که مینماید تأکید
غیریهودیان بود،چراکه ملعونشدن نشانهی مصلوبشدندرعهدعتیق
رابهاینشکلمیکشتند؛یعنیبهداریاهمانصلیبمیآویختند.اینکه
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نخستین میپردازد. مسیح رستاخیز به خاتمه در رسوالن اعتقادنامهی
اعالن نخستین اما است.« خداوند »عیسی بود: این کلیسا اعتقادنامهی
انجیل،اینحقیقتبود:»اوبرخاستهاست!«مسیحیتبدونرستاخیزمسیح
در رسول پولس که است مهم آنقدر رستاخیزمسیح است. غیرقابلتصور
اختصاصدادکه اینمهم به را قرنتیانیکفصلکامل به نامهاش اولین
پایهی بر پولس .)۱5 قرنتیان )اول برخاست مردگان از عیسی نشاندهد
تحققیافتنوعدههایکتابمقدس،شهادترسوالنوپانصدنفرازکسانی
کهشاهدانعینیبودند،وتجربهیشخصیخودشکهعیسیمسیحرابه

چشمدید،باذکرجزییات،برایاثباتاینحقیقتدلیلوبرهانآورد.
بنابهگفتهیپولس،رستاخیزعیسیآنقدرمهمبودکهاگرعیسیهنوز
هنوز و بودیم، گناهکار هنوز ما بود، نشده زنده هنوز اگر میبود، قبر در
گناهانمانگریبانگیرمانمیبود،عالوهبراینکهایمانماننیزعبثوبیهوده
میبود.درنظرپولسرسول،اگررستاخیزمسیحراحذفکنید،مسیحیت
راحذفکردهاید.اگرمسیحزندهنشد،پسماهیچامیدینداریم،وزندگی
خودرابههدردادهایم.رستاخیزمسیحامیدبخشاست،زیرابهاینمعنااست
کهخدایپدرقربانیعیسیراپذیرفتهاست،بهاینمعنااستکهرستگاری

وآمرزشگناهانمانرابهواسطهیمسیحممکنساختهاست.
بارستاخیز برخورداراستکه اهمیت از نیز اینجهت از رستاخیزمسیح
رستاخیز است. گشته مغلوب مرگ یعنی بشر؛ دشمن بزرگترین مسیح،
عیسیصرفاًرویدادینبودکهفقطبرایاومنفعتداشتهباشد.عهدجدید
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عیسیبهشیوهیغیریهودیانکشتهشد،بهاینمعنابودکهاوبرایمالعنت
شد.اوبیرونافکندهشد،ازحضورخداراندهشد،خارجازدیوارهایاورشلیم

مصلوبگشت،وبهدستغیریهودیانسپردهشد.
و مصائب نبی اشعیای است. عهدعتیق نبوت به اشاره نیز عیسی تدفین
تدفینمسیحراپیشگویینمودهبود:»قبراوراباشریرانتعییننمودند،و
بعدازمردنشبادولتمندان.هرچندهیچظلمنکردودردهانویحیلهای
نبود«)اشعیا۹:53(.عیسیمیاندومجرممصلوبشد.اماپسازمرگش
بهجایاینکهجسدشرادرگوردستهجمعیبیندازندوآنجاراآتشبزنند
)کاریکهمعموالًرومیانانجاممیدادند(،بااجازهیپیالطس،پیکرعیسی
طبقتشریفاتمعمولیهودیان،درقبرمردیثروتمندبهنامیوسفرامهای
دفنشد.همهیاینرویدادهاتحققنبوتاشعیابوددربارهیمرگوتدفین

ماشیح.
تا تاریخکلیسا نزولکرد«درطی بعدی،یعنی»بهعالممردگان جملهی
منظور که معتقدند برخی است. شده سردرگمی و گیجی باعث حدودی
مکانیاستکهروحعیسیدرفاصلهیمیاندفنشدنورستاخیزشدرآنجا
بهسربرد.امابهتراستاینرادرنظرداشتهباشیمکهجملهینامبردهبه
اینواقعیتروحانیاشارهداردکهعیسیبررویصلیبچهتجربهایداشت.
بهعبارتی،عیسیدرپرداختجریمهیگناهانقومش،بررویصلیبجهنم
راتجربهکرد.بررویصلیببودکهمسیحملعونشد،پدراورارهاکرد،و

کِلغضبالهیبراوفرودآمد.
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که کسانی همهی به است. رستاخیزیافتگان نوبر عیسی که میکند اعالم
اعتمادخودرابرمسیحقرارمیدهند،وعدهدادهشدهکهآنهانیزدررستاخیز
عیسیسهیممیباشند.بهخاطراینرستاخیزمیتوانبهحیاتتازهامیدوار

بود.
به دیگر سال پنجاه که نبود گونه این برخاست، مردگان از عیسی وقتی
خدمتزمینیاشادامهدهد.اعتقادنامهیرسوالنتصدیقمیکندکهاو»به
در حیاتی لحظههای مهمترین از یکی عیسی نمود.«صعود آسمانصعود
تاریخرستگاریبشراست.دررویدادصعودمسیح،آنیگانهکهازمردگان
برخاست،درمقامشاهشاهان،وخداوندخداوندانبرتختپادشاهیجلوس
اقتدار ِجایگاه واالترین بر او لحظه، آن در که است معنا بدان این نمود.

بنشست.
که بود این کردند، رو و زیر را دنیا اولیه مسیحیان که دالیلی از یکی
میدانستندچهکسیدرکنترلبود.آنهامیدانستندپادشاهواقعیواصلی
بهچشمخود را آسمان به او آنکهشاگردانعیسیصعود از بود.پس که
نگریستند،شادیکنانبهاورشلیمبازگشتند.تنهادلیلشادیآنهااینبود
کهدرکنمودهبودندکهعیسیبهکجامیرفت،ودرآیندهچهرویمیداد
.اینگونهنبودکهعیسیصرفاًرفتهباشد.اوبرتختاقتدارتکیهزد.ازاین
رو،دراعتقادنامهیرسوالن،پساز»صعودنمود«به»بنشست«میرسیم:
مسیحبهدستراستخدابنشست.اودرجایگاهقدرتواقتداربنشست،و

برتختپادشاهیجلوسنمود.
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عالوهبرهمهاینها،عیسیبهقدساالقداس؛یعنیبهحریمخصوصِیآسمان
درعهدعتیق، است. قومش اعظِم کاهن آنجایگاه، در او است. واردشده
کاهناعظمیهودیاندریکروزازسالطبقآیینوتشریفاِتشدیدطهارت،
خودراپاکوطاهرمینمودتابتواندواردقدساالقداسگرددوبرایگناهان
قومتاسالآیندهقربانیبگذراند.حالآنکهمسیحیانکاهناعظمکاملو
بیعیبیدارندکههرلحظهازشبانهروزدرحریمخصوصیآسماننزدپدر

شفاعتمیکند.پستعجبنداشتکهشاگردانوجدوشادینمودند!
اتمام به نکته این با را مسیح دربارهی خود اعتراف رسوالن، اعتقادنامهی
میرساندکهصعودمسیحپایانماجرانیست.اوازهمانمکانبازمیگردد.
اوازآنجابازخواهدگشتتازندگانومردگانراداوریکند.جمیعکسانی
کهاعتمادخودرابرمسیحقراردادهاند،بیگناهشمردهمیشوند؛وجمیع
دشمنانمسیح،وجمیعدشمنانقومشمجازاتخواهندشد.مسیحپادشاه

است.مسیحکاهناست.مسیحداورجهاناست.



۳۶

فصلششم

 روح  القدس و کلیسا 

 من ایامن دارم به روح  القدس

 به کلیسای مقدس جامع،

به رشاکت مقدسین ...

معنا این به میگوید؛ سخن تثلیث از خود بطن در رسوالن اعتقادنامهی
کهبهصراحتاعالممیکندخدایکذاتدرسهشخصاست:پدر،پسر،
از میالدیکسی چهارم قرن تا که میپندارند چنین برخی روحالقدس. و
تثلیثسخنبهمیاننیاوردهبود.حالآنکهاینباورکهخداخدایتثلیث
است،ازهمانابتدایتولدکلیسابهروشنیتصدیقشدهبود.اعتقادنامهی
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رسوالنپسازآنکهاعترافمیکندبهخدایپدروعیسیمسیحایماندارد،
ایمان اینجملهیمختصرتکمیلمینماید:»من با را تثلیث به اعتقادش

دارمبهروحالقدس.«
یکیازمهمتریننکاتیکهدرکشضروریاست،اینمیباشدکهروحالقدس
یکشخصاست،نهصرفاًیکنیرویاقدرت.بهبیاندیگر،اوشخصاست
نهشیء.روحالقدسدارایشخصیتاست،بهاینمعناکهمیتوانبااورابطه

برقرارنمود،همانطورکهباهرشخصدیگریمیتوانرابطهایجادکرد.
روحالقدسکهعضویازاعضایتثلیثاست،درآفرینشجهاننیزنقش
داشت.اماشایدبتوانگفتشناختهشدهتریننقشروحالقدس،الهامبخشیدن
است.روحالقدسدرکتابمقدسبهروحراستیمعروفاست.اینروحالقدس
اعالم را تاحقیقتخدا تواناییبخشید آنها به و نازلشد، انبیا بر بودکه

نمایند.کتابمقدسبهالهامونظارتروحالقدسنوشتهشد.
را دلها روحالقدس میگردد. آغاز روحالقدس عملکرد با مسیحی زندگی
تبدیلمیسازد،وجانهایمردهرازندهمیکندتاامورالهیرادرکنمایند.
اینتغییروتحول»تولدتازه«نامدارد.زندگیمسیحیبهقدرتروحالقدس
آغازمیگردد،ویکمسیحیدرادامهیاینزندگی،بهقدرتروحالقدسبه
رشدوبلوغروحانیمیرسد.اینروندرشدوبلوغروحانیکهبهفیضخدا
صورتمیگیرد»تقدیسشدن«نامدارد.مسیحیاندرروندتقدیسشدن،
ویژگیهاییراازخودبروزمیدهندکهعهدجدیدآنویژگیهارا»ثمرات
روحالقدس«مینامد؛یعنی»محبت،شادی،آرامش،صبر،مهربانی،نیکویی،
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وفاداری،فروتنی،وخویشتنداری«)غالطیان۲۲:5(.
در دارند. وجود روحالقدس عملکرد از نیز دیگری توجه شایان ابعاد اما
صحبت شاگردانش با روحالقدس آمدن دربارهی عیسی وقتی عهدجدید،
میکرد)یوحنا۱4-۱۷(،روحالقدسرا»تسلیدهنده«نامید.اماهنگامیکه
اورا»تسلیدهندهایدیگر« عهدجدید،آنتسلیدهندهرامعرفیمیکند،
شما نزد دیگر »تسلیدهندهای میفرماید: عیسی وقتی بنابراین، مینامد.
اصلیچهکسی تسلیدهندهی آن که میآید پیش اینسوال میفرستم«
او عیسی، غیاب در است. اصلی تسلیدهندهی آن خودش عیسی است؟
تسلیدهندهایدیگر؛یعنیروحالقدسرامیفرستدتابهاینترتیب،عیسی

هموارهدرزندگیمسیحیانحضورداشتهباشد.
»تسلیدهنده«کسیاستکهدرکنارتانمینشیند،وبادستنوازشگرشبا
غمواندوهودردورنجشماهمدردیمیکند.درواقع،یکیازعملکردهای
و ماتم در و زندگی، مصیبتهای و بحرانها در که است این روحالقدس
اندوهمانماراتسلیبخشد.امامنظورعیسیازبهکاربردن»تسلیدهنده«
یونانی زبان در برد، کار به تسلیدهنده برای عیسی که واژهای نبود. این
واژهایبودکهدراشارهبه»وکیلمدافع«استفادهمیشد؛یعنیکسیکه
درسختیهاودشواریهادردسترساست.عیسیروحالقدسرافرستادتا
درهنگامهیکشمکشهاوکلنجارهاوبحرانهاکنارمسیحیانبایستد.این
تسلیدهندهکسیاستکهباقوتمیآیدوقوتمیبخشد.عیسیوعدهداد
کهروحالقدسیاورومددکارمااست،تادرکنارمابایستدوماراقوتقلب
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بخشد.
وقتیروحالقدسدرزندگیمسیحیانعملمیکند،هموارهآنهارابهشراکت
با کلمه این مینامد. »مقدسان« را ایمانداران عهدجدید میکند. تشویق
برای ایمانداران معنااستکه این به و بوده، واژهی»مقدس«همخانواده
هدفخاصیجداگشتهاند.ایشانبهایندلیلکهپاکوبیگناهند،مقدس
نیستند. است،مقدس بهآنشکلیکهخداقدوس یا و نمیشوند؛ نامیده
ایمانداران»مقدسان«نامیدهمیشوند،چونروحالقدسدرآنهاساکناست،
هم گرد بدن یک در را آنها و نموده، تقدیس را آنها کرده، جدا را آنها
آوردهاست.مقدساندراینمعنابهاشخاصیاشارهنداردکهدرقدوسیتیا
ویژگیهایدیگربرسایرینبرتریدارند،یاحتیمیتوانندمعجزاتبهانجام
رسانند.بنابرعهدجدید،جمیعایمانداران»مقدسان«هستند،چراکهدر

همهیآنهاروحالقدسساکناست،وایشانرامقدسمیگرداند.
البتهنجاتورستگاریماامریشخصیاست.هریکازماعضویازاعضای
گروههایمختلفهستیم.امادرنهایت،هنگامیکهبهحضورخدامیرویم،
بایدبهتنهاییمقابلاوبایستیم.منبایدازایمانشخصیامسخنبگویم،و
شخصاًبایدبهعیسیمسیحایمانوتوکلداشتهباشم.بااینحال،هرچندکه
نجاتورستگاریماازجنبهایکاماًلشخصیبرخورداراست،امامسیحیت
مشارکت ایمانداران سایر با باید ایماندار هر نمیدهد. تعلیم را فردگرایی
به رسوالن اعتقادنامهی مینامیم. کلیسا را مشارکت این ما باشد. داشته
کلیسایمقدسجامعمعتقداست.کلیسادراینجابهیکفرقهیخاصیا
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جماعتمحلیاشارهندارد،بلکهبهکلجماعتایمانداراندرگوشهوکنار
جهان.

اگرامروزهبانهادیابنیادیروبهرومیشویدکهالزاماًهموارهپاکیوقدوسیت
دراعضایشمشهودنیست،آنجاکلیسامیباشد.کلیسایکنهادپرازخطا
است،امامهمتریننهاددرجهاناست.نیروهایجهنمبهاینحقیقتواقفند.
بههمیندلیل،کلیسایعیسیمسیحهدفاصلیحمالتروحانیاست.اما
کلیساتنهانهادیاستکهمسیحضامنآنمیباشد.اعضایکلیساهموارهدر
پاکیوقدوسیتگامبرنمیدارند.درواقعکلیسابناشدهاستتابهگناهکاران

یاریرساند.
اگرچهاعضایکلیساهموارهپاکوقدوسنیستند،اماکلیسابهخاطرَسر
خود؛عیسیمسیحهموارهقدوساست.اینعیسیبودکهفرمود:»کلیسای
خودرابنامیکنم«)متی۱8:۱6(بنابراین،کلیسابرقراراست،چونمسیح
آنرابنیاننهادهاست.کلیسابرقراراست،چونمسیحآنرامقررداشتهوآن
راتشکیلدادهاست.کلیسابرقراراست،چونروحالقدسدرآنساکناست،
ازقدوسیتکلیسابهرهمندمیباشیم. نیز بهآنعطایابخشیدهاست،وما
هرپاکیوقدوسیتیکهدرمااست،بهخاطرآنقدرتیاستکهکلیسارا
برقرارنگاهداشتهاست؛یعنیعیسیمسیحوروحالقدس.مسیحچنینمقرر
نموده،وتکتکمسیحیانراخواندهتادرکلیسایشمشارکتجویند.اوبه
مافرمودهازمشارکتبامقدسانغافلنمانیم.درایمانمسیحی،هیچکس
یکجزیرهیتنهانیست.همهیماهموظیفهداریم،وهماینامتیازراداریم
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کهدرمشارکتهایکلیساحضوریابیم.
معتقد جامع« مقدس »کلیسای به که میکند اعالم رسوالن اعتقادنامهی
منظور بلکه نیست، منظور واتیکان در کاتولیک کلیسای اینجا در است.
کلیسایجهانیاست؛یعنیهرکجاکهقومخداحضوردارند،آنجاکلیسا

است.
مسیحیانپروتستانایناعترافرادراعتقادنامهیرسوالنپاسمیدارند.ما
کلیسایکاتولیکدرواتیکانراقبولنداریم،امابدونشکبراینباوریمکه
مسیحیکبدنجهانیداردکهبزرگتر،وسیعتر،ژرفتر،وگستردهترازهر

فرقهوجماعتمحلیاستکهماعضوآنهستیم.
مقدس کلیسای توصیف برای دیگری شیوهی مقدسان« »شراکت عبارت
اشاره ربّانی آیینعشای یا مراسمشامخداوند به عبارت این است. جامع
معنا این به رسوالن اعتقادنامهی در مقدسان« »شراکت عبارت نمیکند.
استکهبهواسطهیروحالقدس،میانکلمسیحیانجهانیکمشارکتو
برادریوجوددارد.اینمشارکتازمرزهایفرقهایوجغرافیاییوقومیو

نژادی،وحتیازمرزاینجهانمادیفراترمیرود.
اینبدانمعنااستکهایماندارانامروزیباایماندارانسالهاوقرنهای
در مسیحیان تک تک با ایمانداران واقع، در دارند. مشارکت نیز گذشته
همهیاعصاردرمشارکتمیباشند،چراکههمهیمسیحیانبهواسطهی
ایمانشانبامسیحمتحدگشتهاند؛واینپیوندواتحادباگذشتزمان،وحتی
بامرگنیزگسستهنخواهدشد.بهبرکتایناتحاد،هرایماندارباایماندار
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دیگرکهبامسیحمتحدگشته،بهلحاظروحانیپیوندشدهاست.



۴۳

فصلهفتم

 آمرزش، رستاخیز 
و حیات ابدی

من ایامن دارم . . . به آمرزش گناهان،

 به رستاخیز بدن ها،

 و به حیات جاودان. آمین.

خیلیوقتهاباغیرمسیحیانبهبحثوگفتگوپرداخته،ودرادامهیبحِث
اندبهخدااعتقادندارند،یا ازآموزههایمسیحی،بسیاریادعاکرده دفاع
بهعیسیایمانندارند.اگرچهدراینمواقعمیتوانواردبحثهایفلسفی
وپیچیدهایشد،امایکیازشگردهایمنمطرحنمودناینپرسشساده
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است:»باگناهانتچهمیکنی؟«
دراینموقعیتهاهرگزپیشنیامدهکسیبهچشمانمخیرهشودوبگوید:
را آن وهمهطعم کردهاند، گناه نشدهام.«همه مرتکب گناهی »منهیچ
گناه احساس میان میشود است. واقعی و عینی امر یک گناه چشیدهاند.
وگناهعینیوملموسفرقگذاشت؛وگاهیشایدایندوراباهمقاطی
کنیم.بعضیوقتهامردممیگویندحسنمیکنندکهگناهکارند.بنابراین،
دادگاه محضر در آنکه حال نیستند. گناهکار که میرسند نتیجه این به
ازخودشعنوانکندکهاحساسنمیکند بهقتلدردفاع اگریکمتهم
مجرماست،بیگمانآندفاعبهنتیجهنمیرسد.جرمیکهیکنفرمرتکب
را قانونخدا تنگاتنگدارد.وقتی رابطهی قانونومعیارهایش با میشود،
دردسرساز همه برای بودن مجرم این و میشویم؛ مجرم میگذاریم، زیرپا

است.
خدا به زندگیشان برای انسانها تکتک که میدهد تعلیم کتابمقدس
داوری مقولهی یعنی عیسی تعالیم اصلِی درونمایهی اگر پاسخگوهستند.
درک درستی به را او تعلیم و موعظه نمیتوانید هرگز بگیرید، نادیده را
نمایید.وقتیعیسیکهخدایمجسمبود،بهاینجهانآمد،بهطورخاص
ازبحرانداوریالهیسخنگفت.اوبارهابهمردمهشداردادکهبرایداوری
تمام که دارد سود چه را »زیراشخص فرمود: عیسی باشند. آماده نهایی
دنیاراببردوجانخودراببازد؟یااینکهآدمیچهچیزرافدایجانخود
خواهدساخت؟زیراکهپسرانسانخواهدآمددرجاللپدرخویشبهاتفاق
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اعمالشجزاخواهدداد« راموافق مالئکهیخود،ودرآنوقتهرکسی
)متی۲۷-۲6:۱6(.

عیسیباعبارتیهراسانگیزازآنداورینهاییسخنگفت.اوبهصراحت
انجاممیدهیم،برمالخواهدشد،وهرسخن اعالمنمودکهآنچهدرخفا
)متی آمد خواهد حساب به داوری روز در آوریم، زبان بر که نسنجیده
36:۱۲(.نکتهاینجااستکهمابرایهرگفتاروپنداروکردارمانجوابگو
خواهیمبود.میتوانیماینحقیقترابهاصطالحپشتگوشبیندازیمیاآن

رانادیدهبگیریم،امانمیتوانیمازآنفرارکنیم.
جوابگو خود خالق به زندگیشان برای انسانها تکتک که حقیقت این
میباشند،اصلیاساسیوزیربناییدرتعالیمکتابمقدساست.داوودپادشاه
بهنظرآوری،کیستایخداوندکهبه را اگرگناهان یاه، میفرماید:»ای
حضورتوبایستد؟«)مزمور3:۱3۰(.پاسخاینسوالواضحوبدیهیاست.
اگرخداواقعاًحسابگناهانمارانگاهدارد،هیچکسنمیتوانددرحضوراو
بیگناهبهحسابآید.اگرقراراستخدامرابنابرمعیارشریعتش،عدالتش،
قدوسیتش،ومعیارنابوخالصعدلوانصافشداوریکند،قطعاًهالک

میشوم.
درواقع،وقتیعهدجدیدازداورینهاییسخنمیگوید،واکنشانسانهارا
هموارهبهیکشکلتوصیفمینماید:سکوت.وقتیکسیدیگریرامتهم
انسانی باشد،واکنشطبیعیهر مجرم واقعاً اگرآنشخص میکند،حتی
ایناستکهیااعتراضکندیاحالتدفاعیبگیرد.ماهمیشهعذروبهانه
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میآوریم،سعیمیکنیمبرایکارماندلیلبیاوریم،ویاازوخامتکارمان
و رفتار بار اولین برای میایستیم، خدا درحضور که هنگامی اما بکاهیم.
کردارمانبهدرستیوبدونهیچخطاییارزیابیخواهندشد.درآنهنگام،
اعتراضکاریعبثوبیهوده،وچهبساحماقتمحضاست،چراکهمدارک

وشواهدآنقدرقویهستندکهزبانازدفاعقاصرخواهدبود.
پسچوناینبارسنگینگناهرابردوشمیکشیم،آنچهبهشدتبهآن
از که هر برای مسیح که است این خوش خبر است. آمرزش محتاجیم،
معیارهایعدالتخداتخلفورزیده،اینفرصترافراهمکردهتادوبارهاو
رابهآنرابطهیصحیحوسالمباخدابازگرداند،تااوراباخداآشتیدهدو
عادلوبیگناهبشمارد.همهیاینهافقطباآمرزشگناهانامکانپذیراست.
مسیحیانباوردارندکهوقتیگناهانشانرابهخدااعترافمیکنند،اوگناهان
ایشانرامیآمرزد.اینشادِیزندگیمسیحیاست.وقتیخدامیفرماید:»تو
رامیبخشم«یعنیدیگرگناهیرادرشمابهحسابنمیآورد.پولسرسول
درمسیحعیسیهستند« آنانیکه بر نیست میگوید:»پسهیچقصاص
)رومیان۱:8(.اینبدانمعنانیستکهاعمالماارزیابیوقضاوتنمیشوند.
ایناستکهکسانیکهدرمسیحهستند،بهغضبخدادچار اماواقعیت
نبوده،ومحکومنمیشوند.مسیحیانازرابطهایشفایافتهوترمیمگشتهبا
خالقشانلذتمیبرند؛رابطهایکهتاابدماندگاراست.اینباالترینمنفعت

وبرکتیاستکهیکانسانمیتواندازآنبهرهمندباشد.
خدافقطآرامشخاطروزندهشدنروحوجانراوعدهنمیدهد.اوبدنهایی
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تازهرانیزبهماوعدهمیدهد.خیلیوقتهاباخودمفکرمیکنمکهبهیک
بدنتازهاحتیاجدارم،چوناینبدنمدیگردرحالتحلیلرفتناست.خدا
صاحب ما شد. خواهیم تازه بدنهای صاحب رستاخیز، روز در میفرماید
آن در میباشند. فناناپذیر و مانا که شد خواهیم یافتهای جالل بدنهای

بدنهاازدردوبیماریوزوالومرگخبرینخواهدبود.
وقتیاعتقادنامهیرسوالناعالممیکند»منایماندارمبهرستاخیزبدنها«
برخیتصورمیکنندکهمنظوررستاخیزمسیحاست.خیر.اینرستاخیزبه
به ایمانداران مسیح، رستاخیز خاطر به دارد. اشاره ما بدنهای رستاخیز

مسیحنیزرستاخیزبدنهایشانراتجربهخواهندنمود.
»تناقض را انسان برجسته، الهیدان و فیلسوف و ریاضیدان پاسکال؛ بِلز
محض«نامیدهاست.بهاعتقاداوانسانباابهتترینوباشکوهترین،ودرعین
حال،بدبختترینمخلوقاست.شکوهانسانبهخاطرتواناییاشدرتأملو
ژرفاندیشیاست.اماهمینتعمقوتأمل،اساسبدبختیاشاست.انسان
هموارهاینقابلیتراداردکهدرخیالپردازیهایشانسانیراتصورکندکه
بهتروبرترازخوِدکنونیاشاست.اوهموارهتصورمیکندمیتواندبهوجود
برتریتبدلشود.ماهموارهباامیدهایسرکوبشدهزندگیمیکنیم.من
رویایزندگیایرادرسرمیپرورانمعاریازدردورنجومرگ،امانمیتوانم
و اساس رویاپردازی این که معتقدند برخی برسانم. تحقق به را رویا این
پایهیمذهباست؛بهاینمعناکهامیدهاورویاهایشانرادرآیندهبهتصویر

میکشند.
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بر تعلیممیدهد،تحققرویاهانیست.عیسیمسیح اماآنچهکتابمقدس
آمرزیده گناهانمان اینکه خاطر به میفرماید او است. گشته پیروز مرگ
شده،زمانیفراخواهدرسیدکهبدنهایمانقیامخواهندکرد.کسانیکهبه
مسیحاعتمادنمودهاند،ازحیاتجاودانبرخوردارخواهندشد.خداوندمان
ازچشمانمانپاکخواهد را اوهراشکی میفرمایددرآنحیاتجاودان،
کرد،ودیگردردوغمواندوهومرگوگناهوجودنخواهدداشت.آیاخواهان
چنینزندگیاینیستید؟همهیماگناهکاریم؛وازاینرو،همهیماسزاوار
مجازاتابدیهستیم.کتابمقدسبهمامیفرماید:»همهگناهکردهاند،و
ازجاللخداقاصرمیباشند«)رومیان۲3:3(.آنمنجیآمدتاگناهانمارا
ازمیانبردارد،وبهماحیاتجاودانبخشد.قربانیوکفارهیاوگناهانما
راشست.انجیلخبرخوشبرایشمااست.اگربهاینمنجیایمانندارید،

هماکنونبرایآمرزشگناهانتانبهاینمنجیایمانبیاورید.
انجیل،اصلوجوهرایمانمسیحیاست.اینانجیلازشمامطالباتیدارد:
یابایدبرایآمرزشبهعیسیمسیحتوکلکنید،یابایداینانجیلرانادیده
بگیریدوانکارشکنید.چهبسانادیدهگرفتنانجیلدراصل،انکارنمودنآن
است.انجیلباآمرزشگناهانآغازمیشود.هرحقیقتدیگریکهدراین
اعتقادنامهبیانشده،پایهواساساینانجیلاست:خدایپدر،قادرمطلق،
خالقآسمانوزمین،روحخودرابریکباکرهنازلنمودتاآنباکرهباردار
شودوفرزندیبهدنیاآورد.اینخدایحاکممطلِقآسمانوزمین،پسرش
رابهجهانفرستادتادردورانحکومتپنطیوسپیالطسمحاکمهشود،
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مصلوبگردد،جاندهدودفنشود،بهعالممردگاننزولکند،زندهشود
وبهآسمانصعودنماید،واکنونبهدستراستخدابنشیند.اومیفرماید
کهروزیبازخواهدگشتتاهمهراداورینماید.درآنروز،آیاشماجزو
کسانیخواهیدبودکهبرایآمرزشگناهانوحیاتجاودانبهمسیحاعتماد
کردهاند؟یاجزوکسانیکهبرایآمرزشگناهانازتوکلبهاوسرباززدهاید،
وبامجازاتابدیروبهروخواهیدشد؟باایمانبهعیسیمیتوانیدبخشیده
که است کسی آن او فرستاد. را روحالقدس که است کسی آن او شوید.
جماعتیرابهنامکلیسابنانمود،ورستاخیزبدنهاوحیاتجاودانرابه

ماوعدهداد.





خدماتلیگونیر،یکسازمانشاگردسازیمسیحیبینالمللیاستکهتوّسط
و نهادهشد بنیان درسال۱۹۷۱، اسپرول آر.سی. دکتر بهنام االهیدانی
هدفآن،تجهیزمسیحیانبرایبیانرسایباورهایخود،دلیلوچراییاین
اعتقادها،چگونگیزندگیبرطبقاینباورهاونحوهیدرمیانگذاشتناین
اعتقادهابادیگراناست.اعالنقّدوسّیتخداهدفمحوریواصلیمؤّسسهی
نامبردهشدهاست.خدمتومأموریّتروحانی،اشتیاقوهدفماایناست
کهبهانسانهاکمککنیمتادرشناختخودازخداوقّدوسّیتاو،بهرشد

وتعالیدستیابند.

وب سایت خدمات لیگونیر:
https://fa.ligonier.org

ما از شما دعوت می کنیم که در رسانه های اجتماعی زیر به ما بپیوندید:
facebook.com/LigonierFA

twitter.com/LigonierFA

t.me/Ligonier_Farsi

http://facebook.com/LigonierFA
http://facebook.com/LigonierFA
http://twitter.com/LigonierFA
http://twitter.com/LigonierFA
https://t.me/Ligonier_Farsi
https://t.me/Ligonier_Farsi


مهم ترین هدف زندگی شام چیست؟ آن هدف هرچه باشد، آیا واقعا ارزش 

این را دارد که به دنبالش بروید؟

معموالً  که  منوده  خود  غرق  را  ما  قدر  آن  پرهیاهو  دنیای  این  همهمه ی 

رسگرم اهداف پیش پا افتاده و بی معنی هستیم، و از مترکز بر آنچه حقیقی 

و ابدی است، غافل می مانیم.

دکرت آر. سی. اِسپرول در اين کتابچه به مهم ترين مسابقه ی زندگی مان 

مسيحی  اميان  ره آوردهای  بر  اِسپرول  دکرت  اميان.  مسابقه ی  می پردازد: 

تأکيد می ورزد، و راه پريوزی را نشان می دهد. اميدواريم با مطالعه ی اين 

کتابچه به اين بينديشيد که زندگيتان را چگونه سپری می کنيد، و آيا به 

سوی حيات جاودان رهسپاريد؟

درکداممسابقهرشکتدارید؟

دکرتآر.سی.اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، 

واقع در  اندرو در سنفورد  پایه گذار کلیسای سنت 

فلوریدا و  اولین رئیس ریفورمیشن بایبل کالج است. 

او نویسنده بیش از یکصد کتاب از جمله قدوسیت

خدا است.




