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  فهرست مطالب

  )تت استيوآرت(طعمی از آسمان :  پرستش●

  )تت استيوآرت( تشخيص دادن را بياموزيم ●

  )تت استيوآرت(وۀ دعا برای فرزندان  نح●

  )فريبرز خندانی( کالم خدا يا مکاشفات شخصی ●

  )مهدی عبهری( نگرشی ايرانی به تثليث ●



  

  طعمی از آسمان: پرستش
  از کشيش تت استيوآرت                  و آخربخش هشتم

  

  ).۶: ٢افسسيان (“ با او بر خيزانيد و در جايهای آسمانی در مسيح عيسی نشانيد) خدا ما را(و ”  

پرستش و عبادت خدای پدر از طريق کار . ترين نشان کليسای عيسی مسيح است پرستش عالی  

القدس آن چيزی است که قوم خدا را از آنانی که در مذبح نفس  مسيح، در قدرت روحعيسی بخش پسر او  نجات

ت در مورد پرستش خدا، کوشيدم در اين مجموعه از مقاال. سازد کنند، متمايز می و ماترياليسم عبادت می

زبان را در ارزيابی  مقدس در خصوص ماهيت پرستش ارائه دهم تا کليساهای فارسی درکی درست از کتاب

ای درست در روح و راستی  شيوه پرستششان در پرتو شناخت درست خدا کمک کنم تا بتوانند خدا را به

درستی مورد   است که نشان دهم هرگاه خدا بههدف من در اين بخش آخر از اين مجموعه، اين. بپرستند

  .پرستش قرار گيرد، مؤمنان طعم آسمان را خواهند چشيد

  

  پرستشی آسمانی
از اينرو است که موسی . بايست بيايد ای بود از چيزهايی که می در عهدعتيق، عبادت خدا سايه  

. زد که بازتابی از پرستش در آسمان باشدای بسا گونه هايی دقيق دريافت کرد تا خيمۀ اجتماع را به دستورالعمل

اما با آمدن پيمان جديد، ما “ .کنند ايشان شبيه و سايۀ چيزهای آسمانی را خدمت می”: فرمايد  می۵: ٨عبرانيان 

با او بر خيزانيد و در جايهای آسمانی در مسيح عيسی ) خدا ما را(و ”. شويم های آسمان می وارد واقعيت

گويم  آمين، آمين، به شما می”:  عيسی وقتی با ايمان صادقانۀ نتنائيل روبرو شد، گفت).۶: ٢افسسيان (“ نشانيد

“ کنند، خواهيد ديد که از کنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول می

او را ديدم، و چون ”:  همچنين يوحنای رسول وقتی عيسی را در رؤيا در آسمان ديد، گفت).۵١: ١يوحنا (

های ديگری را نيز از پرستش و عبادتی که در  يوحنا صحنه). ١٧: ١مکاشفه (“ مثل مرده پيش پايهايش افتادم

بخش  واسطۀ عيسی مسيح طعمی از لذت شادی پرستش خدا به. گيرد تشريح کرده است آسمان صورت می

طريق حيات را به من خواهی ”: رمايدف سراينده مزمور می. دهد اکنون به ما می پرستش در آسمان را از هم

  ).١١: ١۶مزمور (“ ها تا ابداآلباد به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت. آموخت

  

  کنندۀ کليسا تقويت



دهد، زيرا پرستش  پرستش بر روی زمين وقتی بر خوِد خدا متمرکز گردد، طعم آسمان را به ما می  

: ٧يوحنای رسول در مکاشفه . جذب شدن در پرستش خداسازد، يعنی   میامری است که تمام آسمان را آکنده

برکت و جالل و ! آمين: در پيش تخت به روی در افتاده، خدا را سجده کردند و گفتند”: فرمايد  می١٢ -١١

هر چه بيشتر خدا را موضوع “ !آمين. حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانايی، خدای ما را باد تا ابداآلباد

ما سزاوار عذاب جاودانی بوديم؛ به همين . رستش خود بسازيم، بيشتر رايحۀ آسمان را احساس خواهيم کردپ

آور او تأمل کنيم، نور خدا بيشتر بر  جهت، هر چه بيشتر به صفات پرشکوه خدا بينديشيم و بر فيض اعجاب

ی دارد، زيرا آسمان و زمين زايل ای مرکز پرستش خدا برای کليسا جنبه. اوقات حمد و ستايش ما خواهد تابيد

بسيار حياتی است که بياموزيم نام خداوند را بر . خواهد شد، اما پرستش خدا برای ابديت باقی خواهد ماند

نمايد، طوری که بتواند در  سازد و آن را تقويت می زمين جالل دهيم، زيرا کليسا را برای آسمان آماده می

کند، چرا  کليسا در پيکارهای کنونی خود قدرت دريافت می. امت نشان دهدآزمايشها و رنجهای اين جهان استق

اول يوحنا (رو خواهيم ديد  در آسمان است که او را روبه. باشد قوم مسيح میداند چه چيزی در انتظار  که می

  .ايم، تبديل به واقعيتی تمام عيار خواهد شد ، و آنچه که بر زمين چشيده)٢: ٣

  

  ی خداپسندانهانگيزشی برای زندگ
تواند ما را انگيزش دهد تا زندگی  دهد و اين می پرستش بر روی زمين طعم آسمان را به ما می  

آموزيم خدا را برای هر چيزی  در پرستش خدا است که می. واری داشته باشيم و خداوند را خدمت کنيم مسيح

آسای   فقط کار معجزه. خود نسبت دهدخواهد همه تکريم را به نوعی است که می طبيعت انسان به. جالل دهيم

من روش توصيف جان . سازد تکريم و افتخار و جالل خود را به خدا واگذارد خدا است که انسان را قادر می

يابيم، خدا بهر چه بيشتر رضايت درونی را در خدا ”: گويد پايپر را از جالل دادن خدا خيلی دوست دارم؛ می

هر چه بيشتر رضايت درونی و واقعی خود را در خدا بيابيم، شعلۀ “ .يافتخواهد بيشتر در زندگی ما جالل 

های ما با اشتياق برای خدا و کالمش انگيزش  موعظه. شود  میفروزان در ما بيشترخدمت مسيح با وارستگی 

ای  ای که برخاسته از رابطه سرودهای ما از شادی. گيرند شنوندگان ما تحت الزام بيشتری قرار میيابد و  می

 و آنگاه اشتياق برای برخورداری از زندگی مقدس از ترس ما از خداوند .شود صميمانه با خدا است همراه می

توانيم ببينيم که کليسا در حال  کنيم، می وقتی به جريان يافتن اين تغييرات پويا توجه می. گيرد نشأت می

اين همان چيزی است که نويسندگان . دهد  می به ايماندار که در آينده خواهد آمد راپرستش، طعمی از جاللی

 در .بخش مسيح واسطۀ کار نجات  که ناشی از اطمينان به آينده است به، اميدیاند ناميده“ اميد”عهدجديد آن را 

ای  گردد، زندگی شود به طعمی از آسمان، چرا که منجر به تحول زندگی می چنين شرايطی، پرستش تبديل می

  .ائل و تقدس مسيحکه بازتابی است از خص

  

  ايجاد شور و شوق برای بشارت



چشيم که شعلۀ اشتياق به جالل دادن طبيعت خدا از  و باالخره، طعم آسمان را در پرستش زمانی می  

شدۀ آن را در آسمان خواهيم  دانيم نتيجۀ تکميل طريق شور و شوق به بشارت در ما زبانۀ بکشد، چرا که می

و بعد از اين ديدم ”: فرمايد ؤيای يوحنای رسول در بارۀ آسمان نگاهی بيندازيد؛ میيکبار ديگر با من به ر. ديد

که اينک گروهی عظيم که هيچکس ايشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و 

 ).٩: ٧ مکاشفه(“ اند های نخل به دست گرفته، ايستاده های سفيد آراسته و شاخه در حضور بره به جامه

 کليسايش سپرد آن زمان که به  بهای است که عيسی پرستش در آسمان تکميل يافتن مأموريت بشارتی

هر چه شعلۀ پرستش در قلب کليسا فروزانتر باشد، . رسوالنش فرمود تا انجيل را به تمام جهان موعظه کنند

کليسا . در ميان بگذاردا را با مردم کليسا بيشتر انگيزش خواهد يافت تا به اقصا نقاط جهان برود و جالل خد

جان پايپر در کتابش . در چنين شرايطی اشتياق خواهد داشت که ساير مردم نيز طعم پرستش راستين را بچشند

هر گاه اشتياق برای حضور خدا ضعيف باشد، غيرت برای ”: نويسد می“ ها شاد باشند بگذاريد ملت”نام  به

ندرت  ت و زيبايی خدا متمرکز نيستند، بهعظمهايی که بر جالل دادن کليسا. بشارت نيز ضعيف خواهد بود

  “).٣: ٩۶مزمور (ها اعالم دارند  اشتياق خواهند داشت که جالل خدا را به ملت

  

آنانی که منتظر “ !بيا، ای خداوند عيسی”: رسد کتاب مکاشفه با فرياد اشتياق هر مسيحی به پايان می  

توانند با تمام دل و فکر  اند و می  طعم پرستش آسمانی را بر روی زمين چشيدهبازگشت اويند، کسانی هستند که

  ).١٣: ۵مکاشفه (“ !نشين و بره را برکت و تکريم و جالل و توانايی باد تا ابداآلباد تخت”: خود بگويند

های  ناپذير پرستش پی ببرد، پرستشی که واقعيت به قدرت وصفدعای من اين است که کليسای شما   

کننده  های ملکوت آسمان وارد زندگی هر عبادت با اين گونه پرستيدن خدا، واقعيت. سازد مان را آشکار میآس

  .خواهد شد و طعم آسمان را به او خواهد چشانيد



  تشخيص دادن را بياموزيم
  از کشيش تت استيوآرت

  
؛ آنچه را نيکوست به همه چيز را بيازماييد. ها را خوار مشماريد آتش روح را خاموش مکنيد؛ نبوت”  

  ).، هزارۀ نو٢٢ -١٩: ۵اول تسالونيکيان (“ از هر گونه بدی دوری کنيد. چنگ بگيريد

، زيرا وقتی قوم خدا فاقد شتهای بر کليسا دا مقدس همواره اثرات منفی فقدان حس تشخيِص حقايق کتاب  

دا کليسا را مسؤول وديعت حقيقتی خ. افتند توانايی يا اشتياق به تشخيص باشند، در دام فريبهای شيطان می

خدا ابزاری در اختيار کليسا گذاشته تا ميان خوب و بد، و . داند که از طريق رسوالن به آن سپرده است می

قبًال ديديم که ناراستی چگونه از طريق عقايد نادرست و روشهای . حقيقت و نارستی تميز و تشخيص قائل شود

در اين . همچنين عميقًا داليل فقدان تشخيص را مورد بررسی قرار داديم. شود مقدسی وارد کليسا می غيرکتاب

  .های تشخيص دادن بحث کنيم شماره، خواهيم کوشيد در بارۀ نحوۀ آموختن مهارت

  

  القدس ای است از روح عطيه
روشنی در رساله اولش به  پولس اين نکته را به. القدس ای است از روح تشخيص حقيقت عطيه  

پذيرد زيرا در نظرش  اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی”: دهد  توضيح می١۴: ٢قرنتيان، 

جهالت است، و قادر به درکشان نيست، چرا که قضاوت درست در بارۀ آنها تنها از ديدگاهی روحانی ميسر 

کند که  حد دعا میتوان درک کرد که چرا پولس رسول تا اين  با توجه به اين حقيقت، خيلی ساده می“ .است

اش به فيليپيان، در فصل اول، دعای قلبی خود را  او در رساله.  باشندبرخوردارعطيه تشخيص از مسيحيان 

داند که اين  ، زيرا می)٩آيه  (دکن تر برای ايمانداران دعا می او برای بصيرت عميق. گذارد با آنان در ميان می

کند که ايشان بتوانند آنچه را  ، دعا می١٠در آيه . آورد فرد پديد می را در تر به خدا و ديگران امر محبتی عميق

عيب داشته، برای مسيح شجاع  ای بی که بهتر است تشخيص دهند، زيرا اين امر سبب خواهد شد که زندگی

کنند، باعث جالل  سازد که آنانی که در محبت و پاکی رشد می  خاطر نشان می١١و باالخره، در آيه . باشند

آورد تا روشن سازد که بايد با اشتياق بيشتری برای عطيه  پولس از زندگی خود نمونه می. گردند ر خدا میبيشت

هنگام مطالعه و آماده کردن پيامش، بايد خود را در حضور خدا در دعا  هر واعظی به. تشخيص دعا کنيم

  .الهی دعا کندهنگام شنيدن موعظۀ کالم، برای نور  فروتن سازد؛ و هر ايمانداری بايد به

  

  

  



  تحقيق در بارۀ پيامها
: فرمايد پولس ما را ترغيب کرده، می. دهيم ای منفعل به تعليم ديگران گوش می گونه ما اغلب اوقات، به  

دهد  او ما را هشدار می). ٢١: ۵اول تسالونيکيان (“ همه چيز را بيازماييد؛ آنچه را نيکوست به چنگ بگيريد”

شدۀ کالم خدا دور شويم و به اين وسيله،  نيم، يعنی اينکه نبايد از مقصود الهامکه آتش روح را خاموش نک

يکی از بهترين . ها را خوار بشماريم، بلکه بايد آنها را امتحان کنيم نبايد نبوت. القدس را خاموش کنيم روح

دهد که چگونه اهالی  لوقا شرح می. شود  يافت می١٢ -١١: ١٧ها از امتحان کردن پيام واعظ، در اعمال  نمونه

). ١١آيه  (بينيم که چگونه با اشتياق پيام انجيل را دريافت داشتند نخست می. بيريه تعليم پولس را دريافت کردند

توجه ايشان به اين نبود که در ظاهر پولس اشکالی پيدا کنند يا از نحوۀ . پذير و تشنۀ حقيقت بودند ايشان تعليم

اگر مردم به کليساهای ما . خواستند حقيقت را در مورد عيسی کشف کنند ان میايش. سخن گفتنش ايرادی بيابند

لوقا . بينيم به تشخيص حقيقت  دوم، اشتياق ايشان را می!شد ند، چه تحولی ايجاد میآمدند تا حقيقت را بياموز می

توجه . ت بوده يا نهکردند تا دريابند که تعليم پولس درس فرمايد که ايشان هر روزه کالم خدا را تفتيش می می

ايشان حقيقت را بيشتر از . خاطر شخصيت برجستۀ او نپذيرفتند داشته باشيد که ايشان سخنان پولس را به

گفت، مطابق کالم خدا هست يا  آنان مايل بودند کامًال مطمئن شوند که آنچه او می. کنندۀ آن دوست داشتند بيان

  .نه

شد اگر هر واعظ را بر  چه می! شد يساهای امروز ديده میشد اگر روحيه اهالی بيريه در کل چه می  

چون و چرا تعليم او را  زديم، نه آنکه بی اساس آنچه خدا در کالمش مکشوف کرده به محک آزمايش می

خاطر تشخيص حقانيت گفتار پولس مورد برکت الهی قرار گرفتند، ما نيز بايد هر  اگر اهالی بيريه به! بپذيريم

پذيرش از بعضی از معلمان و ساختن بت  بايد آگاه باشيم که ! را با همان محک بسنجيمواعظ تلويزيونی

زمان آن فرا رسيده که در کليساهای . آورد بوجود میچه عواقب خطرناکی چون و چرای تمام تعليماتشان  بی

.  بازگشت کنيمخود اصالحاتی پديد آوريم و مانند اهالی بيريه شويم و بسوی سنجش حقيقت بر اساس کالم خدا

  .شود پردازند، برکاتی عالی ناشی می انگيز کالم خدا می وقتی قوم خدا به تحقيق و تفحص حقايق شگفت

  

   و اطاعتمطالعه کالم با ايمان
عيسی .  نحوه آموختن تشخيص در امور روحانی وجود دارد مورد در نيزو باالخره، نکته مهم ديگری  

شما کتب مقدس را ”: رداری از ايمان خاطر نشان ساخته، فرمودخطر مطالعه کالم خدا را بدون برخو

. دهند ها بر من شهادت می واسطه آن حيات جاويدان داريد، حال آنکه همين کتاب پنداريد به کاويد، زيرا می می

در قسمت قبلی اين بخش از آيات، عيسی ). ۴٠ -٣٩: ۵يوحنا (“ خواهيد نزد من آييد تا حيات يابيد اما نمی

پس بسيار روشن است که شخص . اند گفتند هيچگاه صدای او را نشنيده ران يهود را توبيخ کرد که میرهب

 ممکن است کسی متخصص محتوای .برای درک کالم خدا، بايد به نويسنده آن که خدا باشد، ايمان داشته باشد

  .مقدس باشد، اما پيام آن را درک نکند کتاب



مقدس، بسيار حياتی است که از آن اطاعت کنيم و تسليم مرجعيت  ابعالوه بر ايمان داشتن به پيام کت

افتيم که کالم خدا را برای اهداف خودمان مورد استفاده  آن شويم، چرا که در غير اينصورت، در اين دام می

 برای مقدس بيفتيم آن زمان که آن را فقط توانيم در دام اين نوع مطالعه کتاب کنم همه ما می فکر می. قرار دهيم

شود که از ارتباط شخصی با خدا و اطاعت از  بريم؛ نتيجه آن می کار می  ديگران به بهتهيه موعظه يا تعليم

به ياری ”: بياييد اين رهنمود پولس رسول به تيموتاؤس را جدی بگيريم که فرمود. مانيم کالم او غافل می

  ).١۴: ١دوم تيموتاؤس (“ پرده شد، پاس دارالقدس که در ما ساکن است، آن امانت نيکو را که به تو س روح



  مقدس و تربيت فرزند کتاب
  

  از کشيش تت استيوآرت         دعا برای فرزندان: بخش هشتم
  

 ).١: ١٢٧مزمور (“ کشند فايده می اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنايانش زحمت بی”

 را بشناسند و او را با عيسی مسيح تربيت فرزند به روش خداوند يعنی تربيت آنان به طريقی که خداوند

يگانه راه برای تربيت فرزندانمان در خداترسی، توکل به خدا است برای . بدارندتمام دل و فکرشان دوست 

توانند شهادت بدهند  بسياری از والدين می.  و قوت برای مداومت و استقامت برای خودماندريافت حکمت او

مين امر تربيت فرزند بوده، زيرا هيچ کار ديگری مانند تربيت فرزند شان در زندگی، ه که دشوارترين وظيفه

. آموزد که دعا کردن برای اين امر تا چه حد حياتی است کند و ما را نمی ما را وادار به توکل به خدا نمی

 و به پسر من”: فرمايد کنيم؛ می  را از دعای حضرت داود برای فرزندش سليمان مشاهده میحقيقتاهميت اين 

والدين ). ١٩: ٢٩اول تواريخ (“ ...سليمان دل کامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرايض تو را نگاه دارد

آيا اين اشتياق . با تمام وجود وقف خدا باشد احساس کنندپسرش توانند اشتياق داود را به اينکه  مسيحی می

من و همسرم را در تربيت فرزندانمان ياری ترين نکاتی که  عميق هر پدر و مادر ايماندار نيست؟ يکی از مهم

مان را  توانستيم خانه ما فقط زمانی می. اين يقين بود که ما در اين امر تنها نيستيم بلکه خداوند با ما استداد، 

شد به تربيت الهی خودمان  ما پی برديم که تربيت فرزند مربوط می. يمدآور میبنا کنيم که نزد او فرياد بر 

ما شروع کرديم به توسل کامل به . ر محکی بود برای بلوغ خود ما و آمادگی ما برای توکل به اوزيرا اين کا

و ما اين کار را با دعای روزانه . فايده خواهد بود اين حقيقت که اگر خداوند خانه را بنا نکند، تالشهای ما بی

  .برای فرزندانمان انجام داديم

کرديم،  شان دعا می نه فقط برای تندرستی.  حتی پيش از تولدشانما شروع کرديم به دعا برای فرزندانمان

. کرديم که دلی پذيرا برای خداوند داشته باشند و از همان کودکی قلب خود را به مسيح بسپارند بلکه دعا می

عملی های عهد خود را در مورد ايشان  وقتی به دنيا آمدند، ايشان را تقديم خداوند کرديم و خواستيم تا او وعده

زيرا که اين وعده است برای شما و فرزندان شما و همۀ آنانی که دورند، يعنی ”: پطرس رسول فرمود. سازد

ما عميقًا ايمان داشتيم که فرزندانمان به خدا تعلق دارند ). ٣٩: ٢اعمال (“ هر که خداوند خدای ما او را بخواند

کرديم که خدا  کردند، دعا می وقتی رشد می. ند آوردو چنانچه ايشان را در خداترسی پرورش دهيم، ايمان خواه

  .به ما حکمت و درايتی را بدهد که برای تربيتشان نياز داشتيم

طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود، از آن انحراف ”: فرمايد  می۶: ٢٢امثال 

ای  ها را بايد به شيوه شديم که هر يک از بچهبا خواندن اين آيه، به درک اين حقيقت نائل “ .نخواهد ورزيد

بنابراين، . پی برديم که هيچ روش واحد و يکسانی برای تربيت همۀ فرزندان وجود ندارد. متفاوت تربيت کنيم



 تر مناسبتر بشناسيم و بدانيم که برای هر يک از آنان چه روشی  به خدا متوسل شديم تا فرزندانمان را عميق

موخت که چگونه به سخنان فرزندانمان گوش فرا دهيم و با دل و فکر هر يک از ايشان خدا به ما آ. است

کردند، بيشتر  وقتی ايشان نااطاعتی می. ارتباط برقرار کنيم و روشی خاص برای تربيت هر يک اتخاذ نماييم

 خدا به ما دلی کرديم که دعا می. کنيم کشد وقتی که ما نيز به او پشت می برديم که خدا چه رنجی می میپی 

فروتن عطا کند تا بتوانيم هم ضرورت اطاعت از خدا را به ايشان بياموزيم، و هم به ايشان رحمت و بخشايش 

ريزان به او  پسرم را در آغوش گرفتم، و اشک. يکبار کاری انجام دادم که بسيار سخت بود. او را تعليم دهيم

القدس عميقًا در من  دانم که روح اما لحظه پرمحبتی بود و می .گفتم که چقدر از رفتار خشنم با او غمگين هستم

تربيت فرزند برای ما همچون سفر ايمان بود که به ما آموخت چگونه فيض خدا را . کرد و پسرم کار می

  .تر بشناسيم و در دعا وفادارتر باشيم عميق

  

  دعا در طول روز

رسند،  وقتی ايشان به سن مدرسه می. در خصوص دعا کردن برای فرزندانمان، راههای مختلفی هست

من اين دعای . مناسب است که پيش از آنکه از خانه خارج شوند و روز خود را شروع کنند، با ايشان دعا کنيد

کنيم که  الگوی اين مفهوم را در دعای خداوندمان مشاهده می. نامم می“ حفظشان کن”آغاز روز را دعای 

در اينجا خداوند ما به ما ). ١٣: ۶متی (“ ور، بلکه از شرير ما را رهايی دهما را در آزمايش ميا”: فرمايد می

ظی روحانی گرداگرد فرزندانمان بکشد تا از اآموزد که دعای پيشگيری بکنيم و از او بخواهيم که حف می

تی خداوند در طول روز، وق. عليه آنان استفاده کند در امان باشندبر تواند  ها و سختيهايی که شيطان می وسوسه

بيدار ”: مسيح فرمود. را بکنيد“ طلب فيض”توانيد برای آنان دعاهای  اندازد، می شما را به ياد فرزندانتان می

وقتی ). ۴١: ٢۶متی (“ روح راغب است، ليکن جسم ناتوان. باشيد و دعا کنيد تا در معرض آزمايش نيفتيد

وقتی در طول روز در دعا در کنار . سازد آگاه میالقدس اغلب دل شما را  کودکانتان در مشکلی هستند، روح

. کنند کند و ايشان در توکل کردن بيشتر به خدا رشد می شان مداخلت می ايستيد، خدا در زندگی فرزندانتان می

گردند، از ايشان بپرسيد روزشان چگونه گذشت و اينکه آيا لمس خاص خدا را احساس  وقتی به خانه باز می

شان در حال عمل کردن  آموزيد که تشخيص دهند خدا چگونه در زندگی ين شکل، به ايشان میکردند يا نه؛ به ا

  .اش شکرگزاری کنند است و برای نيکويی

  

  ها دعا در بحران

ما هر چقدر بکوشيم فرزندانمان . ها دعا کنند هنگام بحران اند تا برای فرزندانشان به همۀ والدين دعوت شده

 دور نگاه داريم، موفق نخواهيم شد؛ ايشان از سوی مردم و رويدادهای زندگی دگی زنرا از تجربيات دردناک

دعای عيسی برای پطرس . در اين مواقع، بايد با شدت و حدت بيشتری برايشان دعا کرد.  خواهند شدآزرده دل

بال ای شمعون، ای شمعون، اينک شيطان خواست شما را چون گندم غر”: فرمود. الگوی خوبی برای ما است



بارها اتفاق افتاد که فرزندانم در ). ٣٢ -٣١: ٢٢لوقا (“ ...کند، ليکن من برای تو دعا کردم تا ايمانت تلف نشود

تا به ايشان تعليم دهم که چگونه بايد در ها مرا در جريان گذاشتند؛ اين موارد وقت خوبی بود  بحبوحۀ بحران

هنگام آزمايشهای زندگی،  کنم تا به ندانم دعا میمن هنوز هم هر روز برای فرز. چنين مواقعی دعا کرد

اند و شکی ندارم که دعاهای آنها  دانم که والدينم هر روز برای من دعا کرده من می. ايمانشان را از دست ندهند

  . که مرا در مسيح پابرجا نگاه داشتهبود

  

  نمونه دعاها

خواندم که قويًا با  کتابی میدر  والدين  را ازیياهادعبايد اين را با شما در ميان بگذارم که اخيرًا در خاتمه، 

  . شايد باعث برکت شما نيز بشودچند مورد آن را در اينجا ذکر کنم؛قلب من صحبت کرد و دوست دارم 

کمک کن تا هميشه باعث شادی . ای خداوند عزيز، از تو سپاسگزارم که فرزندان عزيزی به من داده”

... باشند بينم که آنها هدايايی از طرف تو می شود وقتی می زاری و شادی میدل من پر از سپاسگ. دلشان شوم

  “.به من کمک کن تا همواره آنان را همچون ميراثی از جانب تو عزيز بدارم

آنها انسانهای خاصی هستند . نيستمفرزندانم من مالک خداوندا، به من کمک کن تا به ياد داشته باشم که ”

  “.اند انگيز سرشته شده ای حيرت گونه ايشان به. ای ت آفريدهکه تو برای هدف خاص خود

 ايشان را در فرمايد  میکمک کن تا هرگز فرزندانم را به خشم نياورم، بلکه تعليم تو را به ياد آورم که”

  “.تربيت و نصيحت الهی پرورش دهم

خاطر نام  به. ن بگمارظت ايشااخداوندا، فرزندانم را از شرير محافظت فرما و فرشتگانت را برای حف”

به ايشان کمک کن تا در سنين جوانی تو را . خودت ايشان را محافظت فرما و در راههای عدالت رهبری نما

  “. و الگويی باشند از اينکه فرزند خدا بودن يعنی چهبه ياد آورند

. دند، برکت داد را که نزد او آمیخداوندا، فرزندان مرا برکت بده، به همان شکل که عيسی اطفال کوچک”

به ايشان کمک کن تا صدای تو را بشنوند و دعوت تو را برای زندگی . ايشان را در کانون ارادۀ خود نگاه دار

  . آمين“.آنها را تا آن روز که تو را رو در رو ببينند و وارد جاللت شوند، امين نگاه دار. خود کشف کنند

  

  



  نگرشی ايرانی به تثليث
  رینوشته کشيش مهدی عبه

  

اين عقيده همچنين موجب . است رگترين اسرار در حکمت الهی مسيحیزاصل تثليث يکی از ب

رهنگی و ف آنها که از زمينه بزرگترين سوء تقاهمات و سنگ لغزشی برای بسياری از ايمانداران مخصوصا

 بوده جويند را میکنند و حق  در مسيحيت تحقيق می) مقصودم ايران فعلی است نه ايران باستان(مذهبی ايرانی 

  .باشد و می

گذرد من گهگاه وقتی اصطالح  بعد از شصت و چند سال که از تعميدم می بايد اعتراف کنم که

چون فرهنگ ملی من  .شوم دچار ناراحتی می بطور ناخودآگاه شنوم، را می "تثليث" و ،" خداوند" "پسرخدا "

 و تفسيرهای تلقين شده بوسيله اجتماعی که در عبيرهات گذاشته که بدون اراده ناخودآگاهم اثر چنان در ضمير

به آن  خواهم دراين چند صفحه آنچه را که میحال، . آيد و مرا ناراحت ميکند به نظرم می ام آن رشد کرده

تحقيق من بتواند درحل اين مشکل کمکی  اميد آنکه تجربه و بگذارم به معتقدم با شما دوستان ايرانی درميان

  .باشد

  

هرچند امکان اثبات آن برای  يث يکی ازاسراری است که يک مسيحی مومن به آن اعتقاد دارد، تثل-١

قالب منطق واستدالل مورد قبول اهل منطق مطلق قابل ثبوت   اين اصل در،عبارت ديگر ه ب.من وجود ندارد

را  توانيم آن  میيعنی ن همان معيارها ثابت کنيم، با توانيم وجود ذات احديت را  که نمی همانطور .نيست

ار ک  وجود او،،اما مومنين به خدا .يميرا تشريح نما  آنءکنيم يا زير ميکروسکوپ اجزا گيری کنيم، وزن اندازه

  .هيچ استداللی بهترازتجربه نيست .کنند  و قدرت او را هر روزه درزندگی خود مشاهده می،او

ه ب و. زمان ايمان داريم يگانه، خالق زمين و واحد و ما به خدای. اعتقاد ندارند سه خدا  مسيحيان به-٢

جسم، نه مرعی، نه محل، بی شريک است و معانی، تــــــو  نه مرکب بود و”فقهای اسالمی، خدايی که  قول

  ".غنی دان خالق

برای اولين بار در قرن دوم ميالدی يکی .  اصال در کتاب مقدس وجود ندارد“تثليث” کلمه -٣

نيقيه   در شورای جهانی کليساها در،قرن بعد دو و .ترتوليان اين واژه را بکار برد بنام علم الهی ازعلمای

  .اين واژه به تصويب رسيد ).م٣٢۵(

 درک اين موضوع بی نهايت مشکل ،کنند که از زمينه اسالمی در مسيحيت تحقيق می  برای کسانی-۴

اهب قديمی نشانه هايی از تثليث وجود اکثر مذ چون در. که از زمينه ساير اديان هستند کسانی تر است از

فقط برای بعضی از دوستان مسلمان ما است که اين اصل در رديف شرک وکفر محسوب . دارد داشته و

  .شود می



 “سالقد و روح خدا، مسيح”تثليث برای ما . نيست “عيسی خدا، مريم و”  مقصود مسيحيان از تثليث-۵

  .شوند  ناميده می“القدس  روحپدر ، پسر، و”باشد که معموال بعنوان  می

 اين هم يک واقعيت است که درطول دوهزارسال تاريخ مسيحت يک قالب ازپيش ساخته شده برای -۶

  .نتيحه تفسيرهايی با تفاوتهای بسيار ناچيزی وجود داشته ودارد در وجود نداشته و “تثليث”تعبير  و تفسير

درست است . وتی فاحشی با نظر کليسای جامع ندارددانم تفا کنم که می من نظرخود را بيان می پس، -٧

آن اصل بصورت انکارناپذيری درتمام عهدجديد  که واژه تثليث درکتاب مقدس وجود ندارد، اما آن ايده و

ها را  برويد وتمام ملت”: فرمايد عيسی مسيح می١٩: ٢٨ عنوان مثال در انجيل متی هب .تائيد شده است تکرار و

   “.القدس تعميد دهيد آنها را به اسم اب و ابن و روح شاگرد سازيد و

 تک تک مورد بررسی  والقدس را جداگانه پسر و روح  وهای پدر خواهم دراين نوشته، واژه میحال، 

  .قرار دهم

  

  پـــــــدر: الف
 فکر .کار رفته است  بهواژه برای اطالق به خدای قادر مطلق، خالق زمين وآسمان وهمه عالم هستیاين 

ای از زنان که  ممکن است پاره. کنم کسی باشد که نسبت به چنين لقبی برای آن خالق اعتراضی داشته باشد نمی

 چون به نظر آنها کلمه. نامند نسبت به اين واژه معترض باشند می خود را فمينيست يا طرفداران حقوق زنان

گويند خدا  آنها می .ر آنها مقبول نيستمذکر بودن خدا ازنظ .کند نه شخصيت را جنسيت را تاکيد می “پدر”

خدايی که خالق بشر است، مهربانتر از ” ،به روايت شعر شيرين فارسی .باشد و هم مادر تواند هم پدر می

را برای قومش به محبت   اشارات فراوانی در کالم خدا وجود دارد که محبت خداونــداتفاقًا“ .پدر است ادر وم

من شما را مانند مادری که فرزندش ”: خوانيم می ١٣:۶۶در اشعيا  مثال. ده استمادر برای فرزندش تشبيه کر

  ).ترجمه تفسيری  ( “دهد تسلی خواهم داد را دلداری می

مانند ”: خوانيم  می٨ و ٧: ٢ سالونيکان تمثال در. توان چنين اشاراتی را پيدا کرد درعهدجديد هم می

شما ه ای که ب با احساسات وعالقه .اليمت با شما رفتار کرديممادری که فرزندان خود را پرورش ميدهد، بام

  .)از انجيل شريف ( “جان خود را فدای شما سازيم... داشتيم حاضر بوديم

کتاب  در عنوان نمونه به. تيق در رابطه با قوم اسرائيل به کرات استفاده شده استعدرعهد “پدر”اما واژه 

 در “.ه اسرائيل طفل بود، من او را مثل فرزند خود دوست داشتمزمانی ک”: يدفرما  خداوند می١:١١هوشع 

 ما را هم چنان خداوند يک پدر فرزندانش را دوست دارد، همانطور که” :گويد  نويسنده می١٣ :١٠٣ مزمور

داستان پسر گمشده يکی از . معرفی شده “پدر”کرات به عنوان  درعهدجديد هم خداوند به“ .دوست دارد

دراين داستان ، خداوند پدر مهربانی است که در انتظار بازگشت فرزند ناخلف  .ونه ها آن استبهتريـــــن نم

-١۵: ١١ لوقا. ( فرزندی که تمام ثروت خانوادگی اش را در راه های نامناسب از دست داده بود، است خود



ای ”: کنيم بگوييم  ا مینمونه بارز ديگر همان دعای ربانی است که عيسای مسيح به ما ياد داد وقتی دع ).٣٢ 

  “...پدر ما که در آسمانی 

 بنوشيد، برای زندگی خود نگران نباشيد که چه بخوريد ، يا چه”: گويد  مسيح می٢ :۶ديگر متی  در جای

انبارهای خود  دروند ، و نه در کارند و نه می نه می به پرندگان نگاه کنيد ، .ونه برای بدن خود که چه بپوشيد

 " بنا براين برای نويسندگان کالم خدا استفاده از واژه“ .دهد روزی آنها را می ولی پدر آسمانی د،کنن ذخيره می

ای مقبول برای  انگيخت، همانطور که امروز واژه را بر نمی برای خداوند امری بديهی بود وهيچ سوآلی "پدر 

  .باشد تمام مومنين به خدای واحد می

  

   "پســـــــر" :ب
از  برای کسانی که کنم اين موضوع فکر می. پسر برای عيسی مسيح است اده از واژهمشکل اصلی استف

بودائی  کنند بسيار مشکلتر است از کسانی از ساير مذاهب مانند مذهب زمينه اسالمی در مسيحيت تحقيق می

زبان در .به عربی است “پسر”به نظر من مشکل اصلی درترجمه کلمه  .پردازند وهندو به چنين تحقيقی می

شود که ازطريق ازدواج يا همخوابگی يک زن ومرد به دنيا  فرزندی اطالق می فقط به“ ولد” عربی واژه

  .باشد اند می ناخودآگاه همه کسانيکه از زمينه اسالمی به مسيحيت گرويده اين مفهوم در ضمير .آيد می

 :معنی محدودی نداشت، مثالبرای مسيح استفاده شد، آن کلمه آنقدر “ پسر”اما در زمانی که از واژه 

قحطی، و فرزند بال، جزو اصطالحات مقبول زمان  پسران رعد، فرزند دريا، پسر طوفان، فرزند طاعون و

حتی امپراطورها، قيصرها و ، کرد  رشد می در آن يونانی که کليسای اوليه–در فرهنگ رومی  .بودند

: خوانيم  درعهدجديد ، از قول عيسی مسيح میحتی .توانستند خود را فرزندان خدا بنامند قهرمانان می

طبيعی است که درتمام  ).٩ :۵متی  ( “.شوند خوشابحال صلح کنندگان زيرا ايشان فرزندان خـدا ناميده می”

  . را نداشت“ولد” همان معنی جسمانی “فرزند يا پسر”موارد فوق مقصود 

  معنی حسمانی آن ه ب“ولد” مقصودمان گوييم عيسی فرزند خدا است به هيچ وچه می وقتی ما مسيحيان

 طبق روايات موجود عيسی  بر.اين کفر محض است .تا عيسی به دنيا بيايد مريم همخوابی نکرده خدا با. نيست

آميز و ورای تفسير  تنها تولدش معجزه نه .متولد شد ی از مريم باکرهسايآ پدر انسانی نداشت و بطور معجزه

  .خارق العاده و الهی بود ارهای عيسی مسيح همه مويد يک قدرتبلکه گفته ها وک انسانی بود،

 با توجه به. دا کننديای گوياتر برای بيان اين رابطه مسيح با خداوند پ توانستند واژه ايمانداران اوليه نمی

ونه فقط چند نم .بريم ، به اين نکته پی میگفته بودند او خود، و شاگردانش درباره آنچه که خود عيسی در باره

  :کنم عنوان مثال ذکر می را به از آن

  

  ."کنم کند ، من هم کار می تا زمانيکه پدرم کار می: "٣١ -١٧: ۵يوحنا  -

  ."تواند آنها را از من بگيرد من داده و هيچ کس نمیه پدر آنها را ب" :٣٠ :١٠يوحنا  -



فراوانی برای همه   پدرم جاهایخانه در. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل کنيد: "١١ -١: ١۴ يوحنا -

  ."شما وجود دارد

خدا جهان را اينقدر : "گويد می ١۶:٣ حصرت يوحنا مثال. نويسندگان اناجيل هم اين رابطه را تائيد کرده اند

حضرت مرقس کتاب ."  ايمان آورد حيات جاودانی يابد محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هرکه به او

 همين ٣:١روميان در  پولس حضرت." ابتدای انحيل عيسای مسيح، پسر خدا: "کند  شروع میخود را با اين آيه

  ."پسر او خداوند ما عيسای مسيح است باره اين انجيل در: "گويد می کند و ايده را تائيد می

   

  :مفاهيم زير را در بردارد "پسر خدا"برای من امروز واژه 

  

  .يشتر قشريون معتقدند اصال درست نيستمعنی جسمانی، جنسی ودنيوی آن که ب -١

نقص تمام صفات،  ای بی مثل آينه او. اين واژه تاکيد روی شباهت کامل مسيح با خدای بزرگ دارد -٢

تواند  که يک پسر جسمانی می همانطور، دهد ما نشان میه خصوصيات، قدرت محبت و عدالت کامل خدا را ب

يوحنا (  ."پسر مانند پدر منشاء حيات است" :گويد انجيل يوحنا مینويسنده . خصوصيتهای پدر را به ارث ببرد

۵:٢۴(   

 خلف    مثل يک فرزند" اوتا آخرين دقيقه مطيع اراده خداوند و کامال: تسليم يه اراده پدر آسمانی اطاعت و -٣ 

  او.)٢٩ :١٠ايوحن." (را به من بخشيده ازهمه بزرگتر است) يعنی شاگردان(پدری که آنان " :گويد اومی .بود

  ." ای پدر اراده تو نه اراده من انجام شود: "گويد اش در دعا می در آخرين شب زندگی

  

به  .ما نشان دهده الهی را ب" شخصيت"بلکه  "اراده"نها تتوان يافت که اينگونه نه  درتمام تاريخ کسی را نمی

توانست  می ديگــــــری بکار نبريم چه واژهرا برای مسيح  "فرزند خدا"دانم اگر واژه  اين دليل است که من نمی

  .اين رابطه را به اين زيبايی بيان کند

او آينه . مسيح فقط يک نبی يا پيامبر نبود که پيامی را آورده باشد وخودش خالف آن پيام زندگی کند

ست که عجيب اين ا .از رحمت ومحبت وقدرت الهی هم درگفتار، هم در پندار وهم در کردار بود کاملـــی

 ادبا ، شعرا و ديگر رسيد، چقدر از بد، کفرآميز بنظر می درزمانی که اين واژه از نظر قشريون مذهبی

آنها را دراينجا ذکر  ای از نمونه .توانستند به آسانی آنرا بدون تفسير جسمانی آن بپذيرند ان ايرانی میمندانديش

  :گويد یم) يا مراغه ای(مثال اوحدی معروف به اصفهانی  :کنم می

  در چرخ کن ، چوعيسی ، زين جا رخ طلب مرا

  .و اب را ابن وآنجا درست کرده اند پيوند

  

  :گويد همين شاعردرجای ديگر می



  همچو عيسی زبند ناسوت

  نزديک پدر شوی به الهوت

  

  :گويد شيخ محمود شبستری در گلشن راز می

  ازآن گفت عيسی گاه اســــرا

  ــــاالکه آهنگ پــدر دارم به بـــــــ

  توهم جان پسر سوی پدر شــو

  شو بدررفتند همراهان، بدر

  

  :گويد درجای ديگر اوحدی می

  ای مردگان کجاييد، کجاييد، اينک مسيح زنده

  دمنــــــــده لبش حياتی درمرده ای هـر دم

  زنار او کمندی درحـــلـق جان کشيده

  ناقوس او خروشی در آسمان فکنده

  ب دلهاای خاکيان رنجور، آمد طبي

  کز جانتان بشويد ترکيب آب گنده

  رنج درون تن را تد بير اوست کافی

  دل را درمان او بسنده درد نهان

  کو عقل تا بداند پيوند ابن و اب را

  کو ديده تا ببيند جمع اله و بنده

  

  "القدس روح" :پ 
 به ١۴:١۵رانجيل يوحنا د( عيسای مسيح . اقنوم از اقانيم ثالثه القدس بعنوان سومين اما در مورد روح و

او از خدای بزرگ  .گويد که بعد از مرگش ايمانداران را در اين دنيا تنها نخواهد گذاشت به شاگردانش می) بعد

هدايت، حمايت وتسلی آنها  ناميد برای می" القدس روح" را مخصوصی که مسيح آن خواهد خواست تا نيروی

پيروان خود خواسـت اورشليم را ترک نکنند تاآن عطيه  از پاکی است و آن روح راستی ، صداقت و. بفرستد

  .کنند رادريافت

 روز در و از صعود مسيح، ايمانداران بطور بسيار محسوسی چنين قدرتی را دريافت کردند بعد مدتی

آن  .تمام فضای اطرافشان را گرم وروشن کرد های آتش برآنها فرود آمد و القدس مثل جرقه روح پنطيکاست

يا  را وزن کنيم، اندازه گيری کنيم و توانيم آن دانيم، نمی واقعا نمی الهی يا انرژی قدوسی چه بود؟نيروی 



 ما اثر. همانطور که قادر نيستيم وجود باريتعالی را اين طور زير سوال ببريم. ابعادش را مشخص نماييم

  .کنيم و به آن شکی نداريم وکارشان را درزندگی خودمان حس می وجودشان

 روح خدا بخشنده :خوانيم ست ازجمله چنين میهالقدس مطالب بسيار زيادی  کتاب مقدس درباره روحدر

 ؛) به بعد١۵: ١۴يوحنا (  القدس حامی وتسلی دهنده است  روح؛)۶ -۴: ١٢ اول قرنيتان(تمام عطايا است 

  )١:٩روميان . " ( دارد القدس وجدان انسان را ازخطا باز می روح

 پذيرفتن ،های غيرقشری و جزمی مخصوصا از ادبيات تصوف ايرانی آگاهی دارند تبآنهايی که از مک

بهترين وگوياترين  .ندارند کند مشکلی نداشته و می  که انسان را به سوی خدا ارشادشخصیعنوان  القدس به روح

  :گويد الغيب خواجه حافظ شيرازی است که می آنها از زبان لسان

  فرمايدالقدس ار باز مدد  فـيض روح

  کرد دگران هم بکنند آنچه مسيحا می

هم  زوالقدس دراين دنيا شروع شده وهن وسيله روح عبارت ساده کار خدا درزندگی مسيح وبعد از مسيح به هب

درکليسای اوليه،  . يا تثليث برای بيان اين منظور بود“القدس پدر، پسر و روح”استفاده از عبارت . ادامه دارد

ای  سه خدا نبود وهيچ نشانه اعتقاد به" تثليث"  قرن اول و دوم پرورش يافته بودند، وازه درفرهنگی که مومنين

شد ودرتمام  درحقيقت عدد سه عددی کامل محسوب می .نداشت و برای ما هم ندارد "کفر"و  "شرک"از 

 يعنی سه بعد یتمام اشيايی که خارج از ذهن ما وجود دارند دارا :واضح بود مظاهر دنيای اطرافشان مشهود و

خورشيد سه مظهر  . اراده وجان ، عقل:وجود انسان سه نيرو درکار است در .باشند می طول ، عرض و ارتفاع

 در عالم خلقت هم شکل خاصی دارد، هم ئی هر شی ).خود خورشيد، نور خورشيد و گرمای خورشيد( دارد

  .ذات و هم اثر خاص

شيخ  مثال .نويس هم اشکالی در يذيرفتن آن نداشتند ی فارسیفضال ادبا و جالب اين جا است که بسياری از

گوييم خدا در  باگر بگوييم خدا يکی از سه است کفر است، ولی اگـر: "گويد الدين عبدالرزاق کاشانی می کمال

 "تثليث"نويسنده ديگری  .يعنی خدای پدر هم در پسر است وهم در روح القدس .هست عين ايمان است هر سه

را  سومی آن." محبت محبوب ، محب و" تعبير کرده و يا به روالی اتحاد" معشوق عاشق، عشق و"اد را به اتح

  .تشبيه کرده است "منور نور ، منير و" به

  :گويد گويد که روزی درکليسا به يک مسيحی می یسيد احمد هاتف اصفهانی در ترجيع بند بسيار زيبايی م

  به وحـدت نا يافتـن تا کی ره

  يث بر يکی تا چندـثلـتننگ 

  نام حق يگـانه چون شايد

  القدس نامنـد که اب و ابن و روح

  

  :گويد آن وقت مسيحی درجوابش می



   وحدت آگاهیّرکه گر از ِس

  تهمت کافری به ما مپسند

  در سه آينه شاهد ازلی

  تابناک افکند پرده از روی

  بريشــــــــم ار او را سه نگردد

  حرير و پرند پرنيان خوانی و

  ا در اين گفتگو که از يک سوم

  شد ز ناقوس اين ترانه بلند

  که يکی هست وهيچ نيست جز او

  وحده ال اله اال هو

  

 عيسای و که برای خدا" فرزندی پدر و"و رابطه  معنای اعتقاد به سه خدا نيست، هبرای ما تثليث ب. بله

من نيز برای بيان اين . ر روحانی استبسيا اين بيان ايمان عميق و. جنسی نيست بريم جسمی و بکار می مسيح

  .ام پيدا نکرده از تثليث ای بهتر رابطه واژه



  !کالم خدا يا مکاشفات شخصی؟
  

  نوشته کشيش فريبرز خندانی
  

» از روح ُپر«سالها پيش با دوستی مسيحی که از پيشينۀ کاريزماتيک بود و به اصطالح خودش خيلی هم 

کن مسيحيان  کردم که اختالفات بنيان تا آن زمان فکر می.  کرديم  میبود، در بارۀ موضوع سقط جنين صحبت

کردم که تفاوتهای  انديشی، گمان می دلی و ساده با کمال ساده. شدند صرفًا به موارد ظاهری خالصه می

ای و نحوۀ پرستش روز يکشنبه در کليسا، و اينکه آيا کشيش بايد رادی  مسيحيان را بايد در موارد سليقه

امروز، اما پس از حدود .  ص بپوشد يا اينکه کراوات بزند، و از اين قبيل نکات ظاهری جستجو نمودمخصو

ام که موضوع خيلی حادتر از اين حرفهاست و اختالفات چنان فاحش و بزرگ  ده سال از آن مکالمه، ياد گرفته

  .کنارشان به سادگی رد شدنظر کرد و يا از  توان به سادگی از آنها صرف و حتی آشتی ناپذيرند که نمی

آن روز سوار ماشين دوستم شده بودم و به اتفاق به سمت جلسۀ دعا و . گفتم ام می از گفتگوی دوستانه

برای احتراز از گناه کبيرۀ شنيدن موسيقی دنيوی بالفاصله عقربۀ موج راديوی . مطالعۀ کالم در حرکت بوديم

م و پای سخن يک کشيش مسيحی نشستيم که بر عکس ماشين را بر روی يک ايستگاه مسيحی قرار دادي

بر عکس پشت . زد اش حرف نمی شناختم از پيروزی روحانی خود و افراد خانواده کشيشهايی که من می

گرايی  به خاطر شريعتاش که   ساله گفت که يک روز صبح متوجه شده بود که دختر پانزده ميکروفن راديو می

يحيان، به طور کلی از مسيح و مسيحيت و کليسا خسته شده بود و به ستوه مقدسی بعضی از مس هکليسا و خشک

دخترک عاصی، از دست کشيش و زندگی مسيحی فرار کرده بود و به .  آمده بود، از خانه فرار کرده بود

  .مقدس نبود پناه آورده بود خانۀ يکی از افراد فاميل که مذهبی و خشکه

ماسها برای بازگرداندن دختر بچه اثر نکرد و باالخره مجبور شدند به گفت که تهديدها و الت آقای کشيش می

پس از چندی، بمب بزرگتری در خانۀ کشيش و . اين رضايت بدهند که دخترشان در منزل فاميل زندگی کند

خواهد جنين ناخواسته  کليسای او منفجر شد و آن اين بود که شنيدند دخترشان حامله شده است و بدتر از آن می

اينبار کشيش و همسرش با اشک و گريه و فروتنی به گناهان خود نزد دخترشان اعتراف کردند .  ا سقط کندر

 دخترک نه تنها از گناه خود توبه کرد و بخشايش .و پس از روزها التماس دختر را از خر شيطان پائين آوردند

  بلکه حاضر شد که آن آبستنی ،دتجربه کر و آن هم پس از شنيدن اعتراف پدرشمسيح را برای اولين بار 

ناخواسته را ادامه بدهد و بچه را از طريق يک سازمان معروف مسيحی، به يک خانوادۀ مسيحی خوب و 

ها بود که هم رابطۀ کشيش با دخترش بهبود  در اثر اين رفت و آمدن.  شدند سپردند مطمئن که بچه دار نمی

  . رهايی پيدا کرديافت و هم آن کودک از خطر مرگ و کورتاژ شدن



با شنيدن اين شهادت قدرت فيض مسيح، من شروع کردم به خدا را شکر گفتن و تمجيد و تعريف کردن از 

آن وقت، و .  کرد آن کشيش که با آن فروتنی و شهامت کم نظير، به گناهان و تقصيرات خودش اعتراف می

شيدم و شروع کردم از دولت کانادا انتقاد آنهم بيشتر برای خالی نبودن عريضه، موضوع سقط جنين را پيش ک

تا آن روز فکر .  شوند دفاع می کردن که اينها با آزاد گذاشتن سقط جنين، ساالنه باعث مرگ هزاران کودک بی

کنند يا نه، و يا اينکه در حين غسل تعميد چه  کردم که همۀ مسيحيان صرف نظر از اينکه به زبانها تکلم می می

کنند، حداقل در اکثر امور  برای شهادت دادن به فيض مسيح، الزم و يا کافی قلمداد میميزان خيس شدن را 

کردم که برای مسيحيان بحث حرمت حيات موضوعی حل شده  فکر می.  اخالقی با هم اشتراک نظر دارند

نده باشد لوحانۀ من، هر کس که نيم نگاهی به صليب انداخته باشد و کلمات پولس را خوا به گمان ساده.  است

که مرگ دشمن ماست، ديگر حاضر نخواهد شد که از مثًال مجازات اعدام حمايت کند و يا کشتن يک کودک 

دفاع را به عنوان يک راه حل مناسب جهت گشودن گره مسائل اقتصادی و معضالت  به دنيا نيامده و کامًال بی

  .اجتماعی، بپذيرد

کودکانه بوده است و چون طفل بودم مانند اطفال تفکر و تعقل ام که آن فکرها  البته اکنون به خوبی فهميده

دانم که اختالفات مسيحيان خيلی حادتر و  ام، می کردم و االن که متاسفانه قديمی و پير و دنيا ديده شده می

ه هايی از قبيل اينکه در چند سالگی بايد تعميد گرفت و يا به هنگام تعميد ب تر از اين حرفهاست و مقوله عميق

و به همين دليل اکنون که پير و خسته و يا .  چه اندازه بايد خيس شد، همگی اول ماجرا و نوک کوه يخ هستند

  .ام لوحی اوايل خدمت خود، در خاک و خاکستر توبه کرده ام، از ساده انديشی و ساه شايد کمی هم تلخ شده

پر «و هم خدمت مسيحی کاريزماتيک و گفتم که با کمال تعجب متوجه شدم که ياور  در بارۀ سقط جنين می

آن زمان، اصًال باور . بسيار تکان خوردممن از شنيدن آن سخن . من با سقط جنين موافق است» از روح

آن «: گفتند که ايشان می.   جا داشته باشد“هللوياگو”کردم که اين افکار بتواند در مخيلۀ يک نفر مسيحی  نمی

اند و ثانيًا و خيلی بدتر از گناه حرامزاده  اند که حرامزاده تحويل جامعه داده آقای کشيش اوًال خيلی  بيجا کرده

زيرا با اين .  باشد تحويل جامعه دادن، اقدام ايشان به رفتن پشت ميکروفون راديو و به زبان آوردن ماجرا می

ودم که بهترين هديۀ من هميشه از استادان خودم شنيده ب. »برند اعتراف خود آبروی ما خادمين خدا را هم می

ای که به  ما کشيشها به جماعات و کليساهايمان اين است که زندگی مقدس و پاک داشته باشيم و بهترين هديه

مبادا مردم فکر کنند که قدوسيت و .  توانيم بدهيم اين است که گه گاه به گناهان خود اعتراف کنيم جهانيان می

مبادا مردم از ما بت بسازند و زمانی که .  عيسای مسيح استشرط پذيرفته شدن از سوی  پاک زيستن، پيش

مبادا مردم سعی .  هايمان بيرون افتاد، از مسيح و مسيحيت زده و بريده بشوند چهرۀ واقعی ما از پس صورتک

مبادا با عادل نشان دادن خود، فيض .  کنند که به جای رفتن نزد مسيح و اقتدا به او، از نمونۀ ما پيروی کنند

  .ارزش کرده باشيم  که ما را عادل ساخته است بی راسيحم

خالصۀ کالم اين است ايشان بر اين .  بحت ما در بارۀ حرمت زندگی، حتی پيش از تولد به درازا کشيد

القدس باشيم و ثانيا بايد گوشمان به صدای خدا  اوًال بايد ُپر از روح«: عقيده بودند که ما به عنوان خادمين خدا



در اين صورت اگر شخصی پيش ما آمد و از يک حاملگی ناخواسته خبر داد و مشورت خواست، .  دآشنا باش

گويد و آنگاه بر اساس صدای خدا، مشورت الزم را ارائه کنيم و چه بسا  بايد دعا کنيم و ببينيم که خدا چه می

  .»آن مشورت باعث هدايت آن عضو کليسای به سمت و جهت کلينيک کورتاژ باشد

ولی هر از گاهی آن .  ا از آن مکالمه گذشته است و رابطۀ بنده با آن شخص کامًال از بين رفته استساله

مشکل .  هياتی دوستم را مورد حالجی و تحليل قرار بدهمکنم مواضع ال میآورم و سعی  روز را به خاطر می

های الهيات کاريزماتيک بايد  تیپيش از پرداختن به کاس.  باشد دوست من، دقيقًا مشکل الهيات کاريزماتيک می

طلبم و التزام دارم که خداوند  بگويم که من بر طبق کالم خدا، هميشه عطايای روحانی را به غيرت می

 کليسا بخشيد و اسارتها  بهالقدس هميشه در کليسايش در کار است  و او که به آسمان باال رفت، بخششها روح

باشند و بايد  القدس باشند، پاک و مقدس می لقدس، اگر از سوی روحا تمامی عطايای روح.  را به اسيری برد

  .آنها را با شکر و شادی پذيرفت و به خاطرشان جشن گرفت

ها را بايد آزمود چه اينکه، در بعضی قبايل بومی  البته ناگفته نماند که کالم به ما هشدار داده است که روح

و .  شود شمال کانادا، مواردی شبيه به تکلم به زبانها ديده میو بت پرست آفريقايی و يا در ميان اسکيموهای 

پرست و بعضی واعظين و راهبين غيرمسيحی و حتی ضّد مسيحی هم معجزه  بسياری از جادوگران قبايل بت

غ به دست گرفت اخالصۀ کالم اين است که در اين بازار مکاره بايد روز روشن چر.  دهند کنند و شفا می می

  .ام را آرزوست القدس ناب و واقعی  دد ملولم و روحکه از ديو و

و اما اشکال اصلی الهيات کارزماتيک اين است که اين طرز نگرش، مکاشفات شخصی خود و يا رهبران 

به بيانی ديگر، اين افراد، . دهند کليساهايشان را نه همطراز، بلکه باالتر از کالم نوشته شدۀ خدا قرار می

به کالم خدا اعتراف کنند و کتاب مکاشفه را آخرين بخش از التزام را  گونه ممکن است به زبان همه

مقدس چيزی بيفزايد، بال ببيند و  مقدس بدانند و حتی به زبان اعتراف کنند که اگر کسی بر اين کتاب کتاب

دوستان اين .  خورد ولی در عمل رفتار ديگری از اين عزيزان به چشم می.  اناتيما باد و آمين هم بگويند

دهد که با کالم  های می صدای خدا هستند و متاسفانه، خدا هميشه به آنها مکاشفه» شنيدن«هميشه در حال 

  .خودش سازگاری ندارد

گويد که نبايد به زودی بر کسی دستها قرار بدهيم و کشيش يا اسقف بايد  پس اگر کالم به ما صراحتًا می

غبتی به تعليم گرفتن نداشته باشند و حتی از مدرسه و کتاب و دفتر اينها ممکن است ر.  »راغب به تعليم باشد«

اند که به ايشان پيامی مخصوص، ولو مخالف  و علوم الهی هم گريزان باشند، ولی چون صدای خدا را شنيده

کوشند و البته در اين بازار آشفتۀ مغرب زمين  اری میذکالم مکتوبش، داده است به جّد و جهد در پی دستگ

های شخصی خود، تمرد  به همين ترتيب است که زن و مرد بر اتکاء به مکاشفه.  امری سهل استاریذدستگ

و » ديو زده«شوند، خادمين خدا را  پرست می پرست و قدرت شوند، پول کنند، از همسران خود جدا می می

ايرانی، با استناد بر نامند و خالصه کار به جايی کشيده شده است که در کليساهای فرنگی و  می» مبدع شّر«



اند،  ها و زناکاران و متمردين، همه و همه به خاطر خواب و رويايی که ديده مکاشفۀ روح، زنها و مطلقه

  .شوند کشيش و اسقف می

گفت در موارد مشکل، به جای اينکه مستقيمًا به  دکترين دوست من اين بود که میاعتقاد و اشکال اصلی 

اره را از کالم خدا کشف کنيم، کشيش بايد دعا کرده، منتظر شنيدن صدای خداوند نزد کالم خدا برويم و راه چ

اشکال اصلی اين نگرش در .  نمايد بلکه خيلی هم روحانی است به ظاهر اين نه تنها خالی از اشکال می.  بشود

افکار بر مبتنی نکه بر اساس مکاشفۀ مکتوب او صورت گيرد، آاين است که تشخيص اراده خدا، به عوض 

با توجه به اينکه فرهنگ ايرانی ما تا مغز .  م و يا شيخ و کشيش خواهد بودخادشخصی و تصورات 

روی از به اصطالح مردان خدا است،  مسلکی و دنباله گری و عرفان و درويش استخوانش آلوده به صوفی

ها  دهيم که بعضی ياد میها  مادامی که به تازه ايمان. بازار اين نوع روحانيت را داغ نگاه خواهد داشت

اند، تا زمانی که پيام انجيل را با عرفان و تصوف و شيخ و  تر هستند و برخی ديگر جسمانی روحانی

کنيم، سقط جنين که سهل است، هزار  بودن، تعويض می» ُپر از روح«گری و تسليم محض کشيشان  شاگردی

تا زمانی که اين . خم به ابرو نياورد و کسی هم کار ديگر هم ممکن است به نام شنيدن صدای خدا انجام بشود

تعليم در ميان است که تنها مجوز جهت انجام هر کاری، بلی هر کاری، اين است که خودت يا يکی از 

تا زمانی که اين تعليم در کليسای .  صدای خدا را بشنود، همين آش است و همين کاسه» بزرگان روحانی«

و برای انجام هر کاری به جای مراجعه به کالم خدا و انتقاد و » گيرد می «ايرانی پا برجاست که دعای کشيش

رفت و از او مکاشفه طلب کرد، سقط جنين که سهل است، ممکن » مرد خدا«اطاعت از آن، بايد به سراغ 

در اين ميان، کسی هم نيست که به خودش زحمت بدهد که چه .  هم صادر شوداست حتی مجوز زنا کردن 

زند و هيچ شما را به تفتيش کالم و تسليم در مقابل آن تشويق  ام روح است که اينهمه حرف میروحی و کد

  .  کند نمی

کنم يگانه راه حل اين معضل بزرگ اين باشد که پيش از هر کاری، از گناه خود توبه  فکر می چه بايد کرد؟

.  شويمنم او انقياد کنيم و بسيار معلم به کال.  کنيم و سپس خود را در زير دستهای زورآور خدا فروتن بسازيم

ايم، قادر نخواهيم بود که کليسای  تا زمانی که ديو خطرناک عرفان و آموزۀ پليد رتبات ايمان را درک نکرده

کار خود  واقعيت اين است که اگر به شيطان و طبيعت گناه.  رهايی بدهيمسازی از خادمان بتايران را از 

و احساسات راه کار اين است که نام افکار دل . ها را خواهند داد ا انواع مکاشفهاجازه بدهيم، هر روز به م

برعکس، افکار خود را در حضور خدا، با کالم و جهان بينی مسيحی، محک . خود را مکاشفۀ الهی نگذاريم

به ما نيز تواند  سنت فرانسيس قديس، يک راه چارۀ عملی را پيش پای شاگردان خود گذاشته بود که می.  بزنيم

تر را  اگر دو راه حل در پيش روی خود مشاهده کرديد، حتمًا آن راه حل مشکل«: گفت او می.  کمک کند

 چندين سال پيش يک نجار سادۀ يهودی هم به دوستان خود .گفت ربط نمی سنت فرانسيس بی.  »يدانتخاب کن

است آن طريقی که مودی به هالکت زيرا فراخ است آن در و وسيع .  از دِر تنگ داخل شويد«: چنين گفت



زيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طريقی که مودی به .  شوند بسيارند است و آنانی که بدان داخل می

  ».اند حيات است و يابندگان آن کم


