اهمیت کالم نبوت
نوشته آرند رمرس
"زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم ،چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعالم دادیمم
بلکه کبریایی او را دیده بود پدر اکرام و جالل یافت هنگامی که آوازی از جالل کبریمایی بمه او ردمید کمه
"این ادت پسر حبیب من که از وی خوشمنودم " ایمن آواز را مما زممانی کمه بما وی در کموه مدمدس بمودیم
شنیدیم که از آدمان آورده شد .و کالم انبیا را نیز محکم تر داریم که نیک ممی کنیمد ا مر در آن اهتممام
کنید مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و دتارۀ صبح در دلهای شما طلوع کند .و ایمن
را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبّی نیست .زیرا که نبوّت بمه ارادۀ انسمان هر مز آورده
نشد ،بلکه مردمان به روح الددس مجذوب شده ،از جانب خدا دخن فتند ".
(دوم پطرس )21 - 11 : 1
تمامی آیات این کتاب از ترجمۀ تحت اللفظی کتاب مددس می باشند.
در این متن کوتاه و معروف ،به چهار نکته دربارۀ کالم نبوتی پی می بریم:
 1در ابتدا این دید را به ما می دهد که ویژ یهای نبوت از جانب خدا هستند
 2دومین مورد این ادت که موضوعات نبوت الهامی از خدا هستند
 3دومین نکته این ادت که می فهمیم هدف از نبوت چیست؟
 4و متن با فتن اینکه چگونه می توانیم یک نبوت را درک کنیم ،تمام می شود.
ایمانداران جوان زیادی در اینجا هستند که شاید از خودشان پردیده باشند چرا خداونمد ایمن هممه نبموت در
کتاب مددس داده ادت؟ تدریباً یک چهارم کتاب مددس شامل نبوت می باشد.
در متنی که از دوم پطرس 21 - 11 : 1خواندیم  ،اطالعات ارزنده ای راجع به این مضوع پیدا می کنیم البتمه
زیاد نه اما مؤثر !در اینجا به اهمیت نبوت پی می بریم.و بگمویم کمه دودمت عزیمز بمه نظمر ممن ایمن یمک
موضوع عالی ادت.
 .1ویژ یهای یک نبوت

اوّلین موردی که پطرس ردول فت جنبه منفی دارد":زیرا که در پی افسمانه همای جعلمی نمرفتیم ،چمون از
قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعالم دادیم بلکه کبریایی او را دیده بودیم" (آیۀ.) 11
به یاد دارم وقتی که جوان بودم زارشی از یک الهیدان عدل را دربمارۀ موضموع نبموت ممی خوانمدم .بمه
عدیدۀ او همۀ آنها خواب و خیال بودند .اما پطرس می وید که آنها افسانه نیسمتند و از یمک دمری افسمانه
های جعلی پیروی نمی کنند .اما ا ر افسانه بودند در اینصورت حدیدتاً جعلی می بودنمد .او ممی ویمد کمه
شاهدان عینی ناظر نبوت بوده اند .امروزه هیچ چیز با اهمیت تر از این نیست کمه چیمزی را بمه چشمم دیمده
باشیم و درباره اش بنویسیم .و در اینجا پطرس یک شاهد عینی ادت که می نویسد و نمه تنهما پطمرس بلکمه
تمامی آن  12ردول نیز شاهدان عینی بودند .یوحنای ردول در ردالۀ اولش از طرف تممامی ردمو ن ممی
نویسد" :آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و یه چشم خود دیده آنچه بر آن نگریستیم و ددتهای مما لمم
کرد دربارۀ کلمۀ حیات ) .اول یوحنا ) 1 : 1
می دانیم که شیطان دعی میکرد تا این شاهدان عینی را از بین ببرد .در اعمال ردمو ن بماب 12آیمۀ  1ممی
خوانیم " :و در آن زمان هیرودی

پادشاه ددت تطاول بر بعضی از کلیسا دراز کرد .و یعدوب برادر یوحنما

را به شمشیر کشت .چون دید که یهود را پسند افتاد ،بر آن افزوده ،پطرس را نیز رفتمار کمرد و ایّمام فطیمر
بود ".پطرس ادم ده ردول یعنی یوحنا ،یعدوب و خود را می وید که بر روی کوه مدمدس ،کموه تبمدیل
هیات بودند  .این ده ردول شاهدان عینی بودند و شیطان ممی خوادمت آنهما را از بمین ببمرد تما دیگمر همیچ
شهادت کامل و الهی از کالم نبوتی  ،موضوع مورد بحث ما ،در ددت نداشته باشمیم.آنچمه کمه پطمرس در
اینجا می وید به وضوح دربارۀ تبدیل هیات مسیح بروی کوه ادت که در انجیل متی  ،11ممرق

 9و لوقما

 9می خوانیم .

 .2موضوع نبوت
حال بگذارید به انجیل متی باب 11برویم تا منظور پطرس را بهتر درک کنیم .از آیۀ آخمر در متمی  11ممی
خوانیم:
"هر آینه به شما می ویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند کمه در ملکموت خمود ممی
آید ،ذائدۀ موت را نخواهند چشید" .و بعد از شش روز عیسی پطرس و یعدوب و برادرش یوحنا را برداشته
ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد .و در نظر ایشان هیات او متبدّل شت و چهمره اش چمون خورشمید،
درخشنده و جامه اش چون نور ،دفید ردید .که نا اه مودی و الیاس بر ایشان ظاهر شده ،با او فتگو می

کردند .اما پطرس به عیسی متوجه شده فت که "خداوندا ،بودن ما در اینجا نیکو ادت !ا ر بخواهی دمه
دایبان در اینجا بسازیم ،یکی برای تو و یکی به جهت مودی و دیگری برای الیاس "و هنوز دخن بر زبانش
بود که نا اه ابری درخشنده بر ایشان دایه افکند و اینک اوازی از ابر در ردید که "ایمن ادمت پسمر حبیمب
من که از وی خوشنودم .او را بشنوید "!و چون شا ردان این را شنیدند  ،به روی در افتاده ،بینهایت تردان
شدند .عیسی نزدیک آمده ،ایشان را لم
شوده  ،هیچ ک

نمود و فت ":برخیزید و تردمان مباشمید!"و چشممان خمود را

را جز عیسی تنها ندیدند".

این اتفاق کوتاه در زند ی عیسی خداوند که بسیار معروف ادت ،به طور خالصه منظمور اصملی و موضموع
نبوت را می وید .آنچه که در اینجا می بینیم ،جالل خداوند ادت که موضوع هممۀ نبوتهادمت .خداونمد
برای ردیدن به این هدف از پسر محبوبش که تودط آدممی خموار شممرده ،مصملوب شمد ادمتفاده کمرد تما
آفرینند انش بدانند که او آدم جالل یافته ادت .ین دقیداً برعک

آن چیزی خواهد بمود کمه مسمیح بمرای

اولین بار بر روی زمین آمد .وقتی که او برای بار دوم بیاید ،منظورم ربودن مدددمین نیسمت چمون موضموع
مورد بحث ما نیست ،بر آدمیان خود را آشکار خواهد کرد هر زانویی به حضورش خم خواهمد شمد و هممه
خواهند فهمید که او خدای خدایان و شاه شاهان ادت و به این ترتیب خداوند به عنموان یمک انسمان و دمر
تمامی مخلوقات ،بروی زمین جالل خواهد یافت .این هدف خدا در تمامی نبوتهادت .
در واقع موضوع قابل توجه این ادت که نشان می دهد خداوند نه تنها با ما پیمان صلح ابدی بسته ادمت کمه
همیشه دودت داریم راجع به آن فکر کنیم و همچنین در اینجا به آن اشاره شده ادت –دتارۀ صمبح -بلکمه
برای دنیایی که در آن زند ی می کنیم که امروزه بر ضدّ او برخادته ادت ،برنامه دارد .ایمن دنیما موضموع
اصلی برای پسر محبوب خدا ،خدای جالل یافته و اداس آفرینش ،بمود.آن روش خداونمد بمرای بمه کممال
رداندن تاریخ بود .همیشه انسان با عداید خود به تاریخ و آینده نگاه می کند ولی خداوند افکار خمود را بمه
تحدیق خواهد رداند .در انتهای تاریخ جهان ،خداوند به عنوان مرکز و آدم جالل یافته شناخته خواهد شد .
وقتی که خداوند برای اولین بار بر روی این زمین آمد کامالً بر خالف جریان عمادی ایمن دنیما زنمد ی ممی
کرد .او نه به شکل یک پادشاه بلکه چون یک خدمتگزار آمد .حکومت نکرد بلکه اطاعت کرد .همچون
یک پادشاه برایش هورا نکشمیدند بلکمه بمه عنموان پادشماه یهودیمان بمر روی صملیب مسمخره شمد و تودمط
انسانهایی که دودتش نداشتند ،خوار شمرده ،رد شد .خداوند با این روش صلح ابدی نجات و برکت بمرای
ناهکاران مشده را مهیا می کند .
ولی خداوند در عهد عتیق دربارۀ روزهای پرجالل نبوت کرده ادت که حتی ردو ن بر آن امید داشتند :.
آنها به خداوند فتند" :ما همه چیزمان را رها کرده ایم ،چه چیزی نسیبمان خواهد شد؟" همچنین از طرفمی

می بایست ایمان ضعیف آن ردو ن بی چاره را تدویت می بخشید و از طرفی دیگر برای خمود خداونمدمان
مسیح به عنوان یک انسان بر روی زمین ،خداوند این دید را داده بود کمه مرکمز هممۀ جمالل بمر روی زممین
ادت .برای همین خداوند به شا ردانش فت " :هر آینه به شما می ویم که بعضی در اینجا حاضرند کمه
تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود ممی آیمد ،ذائدمۀ مموت را نخواهنمد چشمید( ".متمی  ) 22 :11ایمن
موضوع را ثابت می کند .یعدوب ،یوحنا و پطرس تا وقتی که مسیح را در جاللش ندیدنمد  ،نمردنمد .مثمل
مینیاتوری از دوران دلطنت هزار داله بود .
این همان چیزی ادت که پطرس راجع به آن می وید .او در آنجا بود و یمک شماهد عینمی محسموب ممی
شد .خداوند به مسیح خداوند و ده شاهدان بر زیده آن منظره را بر روی کوه داد( البته راجع به نام و محل
کوه دقیداً نمی دانیم .مسیحیان قدیمی بر این باور بودند که نام کوه تابور بود ولی هیچ ک

مطمئن نیسمت.

( که معروف به کوه مددس ادت) و چه اتفاقی افتاد داد ؟ عیسمی خدونمد متبمدل شمد .لبادمش مثمل بمرف
دفید شد و ظاهرش عوض شد ،او جالل آدمانی را بر تمن کمرده بمود .ایمن اولمین ممورد بمود -آدم جمالل
یافته.ا ر چه مسیح در ضعف با شا ردانش بروی زمین بمود امما خداونمد او را آنطمور کمه ا ن در آدممان
ادت به آنها نشان داد -آدم جالل یافته .
دوم اینکه دو نفر دیگر از عهد عتیق یعنی مودی و الیاس که مرد ایمان ،نبی و رهبمر قموم ادمرائیل بودنمد در
آنجا حضور داشتند .مودی مظهر مسیح خداوند ،ردول ما(همراه با هارون مظهر کاهن اعظمم مما در هنگمام
اعترافات ،عبرانیان  )1 :3ادرائیل را از مصر بیرون آورد .وقتی که مودمی در ذشمت خداونمد او را خماک
کرد و تا به امروز هیچ ک

نمی داند قبر او کجا ادت .الیاس نبی دیگری بود .ولی هر مز نممرد چمون در

ردباد بما بمرده شمد و خمود را دیمد و فریماد کنمان فمت " :پمدر من،پمدر ممن !ارابمه ادمرائیل و ادمب
دوارانش "!پ

مودی نماد ایماندارانی ادت که مرده اند و الیاس نماد ایماندارانی ادت که نخواهنمد ممرد

چون عیسی خداوند آنها را زنده بلند کرده و در حضمورش متبمدل خواهمد کمرد .و مروه دموم شما ردان
حاضر در صحنه بودند و جالل را بدون اینکه خودشان جالل یابند دیدند و این نماد ایمانداران بمروی زممین
ادت .
دودتان عزیز این دقیداً همان چیزی ادت که در دوران دلطنت هزار داله خواهیم دید .مسمیح جمالل یافتمه
دیگر نامرئی نخواهد بود چون در جالل خود از آدمان فرود خواهد آمد .البته موضموع مما ایمن نیسمت امما
عیسی قبل از آن ایمانداران را با به دمت خود خواهد برد که همگی منتظر آن هستیم .آنچمه کمه پطمرس
ردول اینجا درباره اش می وید ظاهر یا آشمکار دمازی خداونمد و دملطنت همزار دمالۀ دیگمر خداونمد بما
ایمانداران جالل یافته ادت.اما در آن دوران ایماندارانی خواهند بود که بر روی زمین زنمد ی ممی کننمد و

آن ده ردول نماد آن ایمانداران هستند .پ

این "تصویر مینیاتوری "از دوران هزار داله ادت که صمحّت

حرف مسیح به شا ردانش را ثابت می کند که فت  ":همر آینمه بمه شمما ممی مویم کمه بعضمی در اینجما
حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خمود ممی آیمد ،ذائدمۀ مموت را نخواهنمد چشمید" پطمرس
دربارۀ این موضوع در ده مورد متفاوت صحبت می کند .در آیۀ  11می وید :
"زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم چون از( )1قوت و ( )2آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعالم
دادیم بلکه کبریایی او را دیده بودیم".
و در آیۀ، 11
" ()3زیرا از خدای پدر اکرام و جالل یافت"...
حال ده انجیلی که دربارۀ تبدیل هیات می نویسند دربارۀ این جنبه های متفاوت توضیح می دهنمد .ا مر بمه
انجیل مرق

 9مراجعه کنیم می بینیم که خداوند در آیۀ 1می وید ":هر آیینه به شما می ویم بعضمی از

ایستاد ان در اینجا می باشند که تا ملکوت خدا را که به قوّت می آید نبیند ،ذائدۀ موت را نخواهند چشید .
"در انجیل متی باب 11آیۀ  22می وید  ":بعضمی در اینجما حاضمرند کمه تما پسمر انسمان را نبیننمد کمه در
ملکوت خود می آید  ،ذائدۀ موت را نخواهند چشید ".و دوم در انجیل لوقا باب 9آیۀ  33مودمی و الیماس
را می بینیم که "در جالل ظاهر شده اند ".پطرس ردول این ده نشانه یعنی قوت ،آمدن و جالل خداوند را
به ده فرد متفاوت در واقعۀ تبدیل هیات در اناجیل مشابه ،تشبیه می کند .
موضوع اصلی کالم نبوت این ادت که خداوند  ،آدم جالل یافته  ،مرکز حکومت و جالل در کل آفمرینش
ادت .موضوع اصلی نبوت در کالم خدا آدمان ،ابدیت و یا جمع ایمانداران نیست .البته یک ادتثنا هسمت
که جمع ایمانداران در کتاب مکاشفه یوحنا آمده ادت  .پ

نبایمد فمت کمه همیچ جمایی در کمالم نبموت

ندارد .که ا ر اینطور بگوییم اشتباه ادت  .بعضی وقتها فته می شمود و یما نوشمته شمده ادمت امما دردمت
نیست .چون جمع ایمانداران با مسیح -آدم جالل یافته -در ارتباط هسمتند .و در کمالم نبموت نوشمته شمده
ادت.اما در اینجا موضوع اصلی ما با مراجعه به مبحث آفرینش که عیسی مسمیح موضموع اصملی آن ادمت،
نمی باشد.
هیچ تصویری هیجان انگیز تر از اتفاق تبدیل هیات نمی تواند وجود داشته باشمد و شما ردان در ابتمدا آن را
درک نکردند .چون پطرس فت " :ده دایبان بساریم "...در آنجا خداوند در راس و مرکز هممه بمود بما
شنیده شدن صدایی که از شکوه و جالل خدا بود حدیدتی آشکار شد "این ادت پسر حبیب ممن کمه از وی
خوشنودم .او را بشنوید( ".آیۀ ()11

این هفتمین بار بود که عبارت "این ادت پسر محبوب من "در عهد جدید تکرار می شد .در هر ده انجیمل
مشابه می بینیم هنگامی که مسیح در رود اردن تعمید یافت آن عبارت شنیده شد .همچنین در هر ده انجیمل
در هنگام تبدیل هیات و دپ

پطرس ردول برای بار هفتم در اینجا با قدودیت کامل ،هیجان و قلبمی پمر از

عشق نسبت به خداوند ،شهادت می دهد.خدای پدر دو بمار ایمن جملمه را در حمین خمدمت مسمیح خداونمد
بروی زمین تکرار کرد.اما خداوند می خوادت که آن عبارت هفت مرتبه در عهد جدید تکرار شود .
چددر این عبارت محبت پدر نسبت به پسر و بالعک

را نشان می دهد چون مسیح در انجیل یوحنما31 : 11

می وید ":پدر را محبت می نمایم "...این محبتی ابدی ادت چون مسیح در همان انجیل باب 21 :11می
وید ":زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی" .ما فدط در ایمن دنیما ذره ای از ایمن روابمط ابمدی
آشکار شده که در دلطنت هزار داله به طور کامل خواهیم دید ،بهره مندیم  ,و در آن روز پسمر محبموب
خدا را او که مرکز آفرینش و موضوع نبوت ادت ،در جالل بروی زمین خواهیم دید.
حال شاید کسی بگوید که من همۀ این مطالب را در کالم نبوت پیدا نمی کنم .چند فصل در کمالم نبموتی
می توان پیدا کرد که اصالً ادمی از خدا نبرده اند؟ پادخ این ادت که خدای جالل موضوع اصملی ادمت و
نه خود متن ،به خاطر همین ادم او را در هر آیه نمی بینیم .اما شاید بپردید ،رابطۀ بین این موضوع با داوری
همۀ مردم که در تمامی فصلها آمده چیست؟ دلیل این ادت که پیش زمینه های موضوع نبموت هممه تاکیمد
شده اند .در اینجا کتاب مکاشفۀ یوحنا را مثال می زنیم که فدط دربارۀ داوری زمین و مردم می وید ولمی
همۀ آنها مددمه ای برای فصل  19هستند .که در آن خداوند دوار بر ادب دفید خواهد آمد و همچون رب
ا رباب و شاه شاهان هزار دال بروی زمین همراه با مدددین در آدمان دلطنت خواهد کرد .
در این میان بیشتر کالم نبوت را درک خواهیم کرد  .نباید به وحش و ضد خدا از این دیمد نگماه کنمیم کمه
مثالً خدواند می خوادت به خاطر خود آن چیزها را به ما تعلیم دهد .هدف همیشگی این ادمت کمه مما همم
مثل پطرس ،یوحنا و یعدوب جایی بردیم که بگوییم ،ما دیده ایم .یعدوب تودط هیرودی

کشته شد چمون

یکی از شاهدان بود و شیطان دعی می کرد تا آن شاهد را از بین ببرد اما به غیر از یعدوب دو نفر دیگر باقی
مانده بودند .پطرس به روش هیجان انگیزی از زندان آزاد شد چمون خداونمد نممی خوادمت پطمرس کمه از
شاهدان بود نیز کشته شود .این ده مرد یعنی پطرس یوحنا و یعدوب بر آنچه که بر کموه دیمده بودنمد یدیمین
داشتند .و در بخشی از کالم می ویند به مجذوب افسانه ها نشده ایم...

به مسیحیان پیرامونتان نگاه کنید و از آنها بپردید .آنها می ویند که هیچ نبوتی وجود ندارد .اشعیای نبی بمه
خاطر نبوت کردن باید به ده یا چهار تکه تدسیم می شد چون در قوانین کوروش پادشاه آمده بود کمه همیچ
ک

نمی تواند پیش ویی کند .مردم معتددند که نبوت وجود ندارد و می ویند همه افسانه ادت.

اما پطرس می وید که آنها افسانه نیستند چون خود آنجا بودند دیده اند و به ما آن کالم نبوت عالی را ممی
ویند .به خاطر همین آن متن کوتاه این چنین بار معنایی دارد.
ردو ن بر این صدای پر از جالل که از با ی کوه راجع به مسیح فته شده بمود بایمد مطممئن و رادمخ ممی
شدند تا در طول زند یشان در تمامی دختیها و تمامی زحمات و شمکنجه هما بتواننمد تحممل کننمد فدمط بمه
خاطر وعده الهی که دریافت نموده بودند.
 .3هدف نبوت
چگونگی نبوت را در آیۀ  ، 11موضوع آن را در آیۀ  12-11خواندیم و حمال بمه همدف از نبموت میردمیم.
خداوند از دادن نبوت در کالمش دلیل داشت .آیۀ  19می وید " :و کالم انبیا را نیز محکم تمر داریمم کمه
نیکو می کنید ا ر در آن اهتمام کنید مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و دمتارۀ صمبح
در دلهای شما طلوع کند ".دو دلیل برای اینکه خدا به ما کالم نبوت را می دهمد وجمود دارد .اول ایمن کمه
خداوند از ابتدا همه چیز را می داند .پ

نیازی نبود که او ما را تعلیم دهد .حتی بدون اینکه خداوند بمه مما

اطالع دهد هم آنها اتفاق می افتادند .پ

مساله از این فراتر ادت .این یک موضوع شخصی ادت .خداونمد

خود به ما توضیح می دهد که چرا پیشاپیش به ما کالم نبوت را می دهد .او نیازی به این کار ندارد .خدا می
توانست بگوید :صبر کنید تا خدا بیاید و آن بسیار شگغت انگیز خواهد بود .اما نه! خداوند به ما کالم نبموت
داده ادت و همان طور که دیدیم بخش اعظم کالم خدا را در بر رفته ادت .حمال ممی فهممیم کمه منظمور
خدا از این کار چه بوده ادت.
کالم نبوت همچون نوری ادت که در تاریکی می تابد .ما در تاریکی هسمتیم .ایمن دنیما تاریمک ادمت .همر
کسی که هنوز توبه نکرده ادت و قبول نکرده ادت که مسیح تنها نجات دهنده ادمت ،در تماریکی زنمد ی
می کند.تاریکی یعنی بدون خدا زند ی کردن و انکار او .خداوند داکن در نور ادت (اول یوحنما  )11 :1و
نمی توان به او نزدیک شد(اول تیموتائوس  ،)11 :1امما او بما فردمتادن پسمرش بمرای آزاد کمردن مما از ایمن
تاریکی محبت خود را ثابت نمود .آیا کسی هست که بگوید " :در مسیح نور هست"؟ امیدوارم که بمه نمزد
خدا بروید .و ا ر می پردید که چگونه باید آن کار را بکنید ؟باید بگویم کمه پادمخ بسمیار دماده ادمت .در
انجیل دربارۀ مردی می خوانیم که به کنیسه رفته بود  .دور ایسمتد ،دمرش را خمم کمرد و زانمو زد و فمت:

"خداوندا بر من ناهکار رحم کن" (لوقا  )11 -9 :12همان کافی ادت و چیمز بیشمتری نیماز نیسمت .نیمازی
نییست که کارهای مذهبی خاصی انجام دهید فدط کافی ادت که بدانیمد ناهکاریمد و بپذیریمد کمه مسمیح
برای شما و ناهانتان جان داد.
باید مواظب باشیم که مبادا کتاب مددس را بوادطۀ دادتانهای تاریخی تفسیر کنیم .چون این هم انحمراف از
نکتۀ اصلی ادت .فدط کالم نبوت می تواند بگویمد کمه چمه اتفماقی در پمیش ادمت .بمرای مثمال بسمیاری از
مسیحیان دعی کرده اند ثابت کنند که فالنی ضد مسیح ادت در حالی که پول
مسیح ا ن نمی آید .ا ر کالم نبوتی را دردت درک نکنید پ

ردول می وید کمه ضمد

دچار افسانه خواهید شد .دوم تسالوکیان به

وضوح می وید که ضد مسیح بعد از ربودن مددیسن خواهد آمد .به نظر من با وجود ایمن شمهادت کوتماه
هنوز افرادی هستند که می ویند ضد مسیح آمده ادت  .آنها کالم نبوتی را به عنوان نوری که در تماریکی
می تابد ،دردت ادتفاده نکرده اند.
مثالهای بیشتری می توان زد .این را در نظر داشته باشید که باید بعد از  2333دال قوم بنی ادرائیلی که از آن
چیزی نمانده ادت بروی زمین همچون قوم مستدل زند ی کنند .یهودیها همیشه در ادمرائیل زنمد ی کمرده
اند اما به عنوان ملت مستدل دیگر زند ی نمی کنند .ا ر چه خداوند فته ادمت کمه آنهما بمه کشمور خمود
برخواهند شت و چیزهای بسیار دیگر که هنوز واقع نشده اند .باید مواظب باشیم که در یر ادرائل تخیلمی
که وجود ندارد ،نسازیم .اما اینکه ادرائیلیها باید همچون یک قوم بمه کشمور قدیمیشمان بر ردنمد در کمالم
خدا قبل از آنکه وارد درزمین شوند ،آمده ادت(تثنیه  )33-22خدا فت که آنها را به آن درزمین همدایت
خواهد کرد و آنها به خدا وفادار نخواهند ماند پ

از رفتن به کنعان منع می شوند اما در نهایت خدا آنهما را

وارد درزمین می کند .اما می وید که باید توبه کنند( .تثنیه )3 -1 :33و این همان چیمزی ادمت کمه ممردم
آن را فراموش کرده اند .حزقمال در بماب  31دربمارۀ ایمن موضموع صمحبت ممی کنمد کمه او دره ای پمر از
ادتخوانهای مرد ان می بیند که بر روی هم انبار شده اند و با پودت و وشمت پوشمیده شمده انمد امما همیچ
ونه اثر حیات در انها نیست .این حالت در اشعیا  12می بینیم ،هنگامی که خداوند نشسته ادت و مردممی را
نگاه می کند که از همۀ دنیا به دمت او می آیند و پ
کالم نبوتی تاریکی را از بین می ب رد پ

از آن درد و رنج شروع می شود.

درنتیجه بر اصمل خمود شمهادت ممی دهمد .بمرای مثمال ا مر قموم

ادرائیل را نام ببرید همه نوع نظر خواهید شنید اما هر ز دربارۀ آنچه که نبموت شمده ادمت نخواهیمد شمنید.
چرا در دنیای پیشرفته مان مردم ضد یهود شده اند؟ دلیل آن کتاب مددس ادت .یهودیان شاهدان زنده برای
اثبات کتاب مددس هستند همان طور که روزی افسر ایمانمداری در زممان درورۀ پادشماهی فردریمک کبیمر

،پادشاه که بی دین و دودت والتر آن طنز نوی

بزرگ بود پردید که در یمک کمالم از مسمیحییتش دفماع

کند .آن افسر نو ایمان پادخ داد" :تبار ادرائیل" زند ی و بر شت ادرائیل به عنوان یک ملت نشان دهنمدۀ
حدیدت کالم خدادت .برای همین امروزه افراد زیادی ضد یهود هستند .شمیطان ممی ویمد ا مر بتموانم آن
ملت را از بین ببرم (همان طور که دعی کرد مسیح و شاهدان عینی او را از بین ببرد) ممی تموانم بگمویم کمه
کتاب مددس دروغ ادت .به نظر من این تنها دلیل برای ضدیت با یهمود ادمت .شمیطان آن دشممن خمدا ،بما
مردم زمین هم در دشمنی ادت .بگذارید روشنتر بگویم کمه ا مر مما بمه عنموان یمک مسمیحی دربمارۀ خمدا
شهادت دهیم ،با مداومت و برخوردهای شیطان هم مواجه خواهیم شد .و ا ر خودمان را بما مسمیر دنیما وفمق
دهیم آنگاه شهادت ما از بین رفته ،شیطان پیروز می شود .که جوانان جزو اولین روهی هسمتند کمه شمیطان
برای آنها ندشه ها دارد تا برای خداوند مسیح شهادت ندهند .در دنیای امروز ،ادالم ،بودا ،مسیحیت ،مسمیح
همه خوب هستند اما هیچ ک

برای مسیح مداومت نمی کند .پ

در نتیجمه شمیطان مخمالف بما مما خواهمد

ایستاد .در دنیای امروز این هدف شیطان ادت تا افکار ما را بر اداس دنیا به پیش ببرد تا شهادتمان را از بین
ببرد و نورمان بر دنیا نتابد.
اما ا ر به نور کالم نبوت بر ردیم ،که می تواند زند ی ما را نورانی کند ،نور دیگمری همم هسمت کمه پمر
جالل تر ادت و آن دتارۀ صبح ادت .در اینجا به رابطۀ بین کالم نبوت و ربودن قوم خدا پی می بریم و می
فهمیم که امید واقعی ما چیست .امید ما مسیحیان به این دنیا جایی که ا ن در آن داکنیم نیست و اینکه فکر
کنیم که انتهای کالم نبوتی در این دنیا ختم شده ادت .امید ما آدمان ادت همان طور که در کالم خدا می
وید..." :تا وقتی که آن روز فرا بردد و دتارۀ صبح در دلتان بتاید".
آن روز  ،روز خدا زمانی که" بر بالهای خداوند شفا خواهد بود"(مالکی  )1و شاه شاهان پادشماهی خواهمد
کرد ،نیست .در اینجا یک نور حدیدت در قلبمان می تابد  ،آن نوری که از مسمیحیت واقعمی بمر ممی خیمزد.
همچنین کلمۀ دتارۀ صبح در آخرین فصل کتاب مددس هم تکرار شده ادمت":ممن عیسمی فرشمتۀ خمود را
فردتادم تا شما را در کلیساها بدین امور شمهادت دهمم .ممن ریشمه و نسمل داوود و دمتارۀ درخشمندۀ صمبح
هستم( ".مکاشفه )11 :22
دتارۀ صبح قبل از طلوع خورشید ظاهر می شود .از آمدن مسیح خداوند تا انتهای دلطنت هزار دماله را روز
خداوند می ویند .در ابتدا خداوند در جالل همچو "خورشید حدیدت" خواهد آمد .اما قبمل از شمروع آن
روز ما به آدمان برده خواهیم شد .به خاطر همین مسیح خداوند در اینجا به عنوان خورشید که نماد عظممت

او به عنوان آدم جالل یافته (متی 2 :11؛ مکاشفه )1 :1ادت معرفی نشده ادت بلکه به عنوان دتارۀ صبح ممی
باشد .ما ا ن در تاریکی دنیا زند ی می کنیم .می دانیم که کالم نبوت شده با آمدن مسیح بر روی زمین بمه
تکامل خواهد ردید و می دانیم که مسیح خداوند به عنوان دتاره صبح قبل از اینکه ما را از این دنیا بمرده بما
خود تا به ابد در اتحاد با او در خانۀ پدر آدمانی خواهیم بود .مرق

نه تنها می وید "...تا زمانی که دتارۀ

صبح طلوع کند" بلکه می وید" در قلب شما طلوع کند" معنمی ایمن کلممات در آیمه چمه ممی باشمند؟ بمه
داد ی نشان دهندۀ امید و انتظار باز شت خداوندمان بمه عنموان قموت و جمرات دهنمده در زنمد یمان ممی
باشد.
ا رموضوع بحثمان راجع بمه کمالم نبموت در ایمن ممدت زممان دمبب شمود کمه بما جمدیت بمرای باز شمت
خداوندمان به عنوان دتارۀ صبح منتظر بمانیم ،آنگاه هدف کالم نبوت برای زند ی شخصی و عملی مان به
نتیجه کامل می ردید .هدف نبوت این ادت.

 .1درک مفهوم واقعی نبوت
و در آخر به درک دردت از مفهوم نبوت می ردیم .در آیات  23و  21به مما فتمه شمده ادمت کمه" :همیچ
نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست ".و این به داد ی به ما می فهماند که هر ز نمی توان متن کالم نبوت
را تفسیر کرد و یا اینکه یک قسمت از کالم خدا را در نظر داشت و از بدیۀ نوشته هما در کمالم صمرف نظمر
کرد .باید کالم خدا را با در نظر رفتن کل کالم توضیح داد .باید همه در چهارچوب فتۀ پول

ردول به

تیموتائوس باشد که می ویمد" :نمونمه ای بگیمر از دمخنان صمحیح"(دوم تیموتمائوس  )13 :1شماید کسمی
بگوید که نبوت از یک طرح کلی تشکیل شده ادت ،ولی مشکل این ادت که چگونه باید آن را پیدا کرد.
ا ر به نظرات مسیحیان نگاه کنید چهارچوب و دیستمهای مختلفی از نبموت را خواهیمد دیمد کمه اکثرشمان
خارج از حدیدت نبوت هستند و در تضاد با اصل نبوت می باشند .اما حتی در نبوت چهارچوب کالم منطدی
هم وجود دارد .و این معنی آیۀ  23ادت.
آیۀ  21ادامه می دهد که " :زیرا که نبوت بمه ارادۀ انسمان هر مز آورده نشمد بلکمه مردممان بمه روح الدمدس
مجذوب شده از جانب خدا دخن فتند ".در حالی که در آیۀ  11دید اه یک انسان را در کمالم خمدا ممی
بینیم ".در پی افسانه های جعلی نرفتیم "...در اینجا بعد الهی کالم نبوت را می بینیم .آنچه که در اینجا فته
شده ادت را می توانیم در کل عهد عتیق و تمامی کتب به کار ببریم .پنج کتاب مودی نبموتی هسمتند چمون

مودی در تثنیه  11 :12خود را پیامبر می خواند " :یهوه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت م مثل من برای
تو مبعمو خواهمد ردانیمد" .یهودیمان بجمز کتماب روت ،از کتماب یوشمع تما دوم پادشماهان را "پیمامبران
نخستین" می نامند.در حالی که کتابهایی که بمه کتمب نبموتی معروفنمد (اشمعیا ،ارمیما ،حزقیمال ،و  12پیمامبر
معمول دیگر بجز دانیال) به "پیامبران آخرین "مشهورند .مزامیر هم بوادطۀ خود مسیح خداونمد جمزو کمالم
نبوتی در نظر رفته شده اند .در متی  31 :13می خوانیم" :تا تمام ردد کالمی که به زبمان نبمی فتمه شمد
:دهان خود را به مثلها باز می کنم" که بخشی از مزامیر  2 :12ادت . .......و آیا انواع متنهای کتاب مددس به
نوعی نبوت نیستند؟
حال در اینجا یاد می یریم کمه  ":نبموت بمه ارادۀ انسمان هر مز آورده نشمد بلکمه مردممان بمه روح الدمدس
مجذوب شده از جانب خدا دخن فتند ".این یکی از ادناد و دلیل بر الهامی بودن کالم نبوت ادت .آنمانی
که کتب کتاب مددس را نوشتند مردان مددس خدا بودند(مزامیر  )1 :93فدط به عنموان نمونمه ببینیمد الیماس
نبی چه می وید " :یهوه...که به حضمور وی ایسمتاده ام("...اول پادشماهان  )1 :11آنهما بما ایمن آ ماهی در
حضور خدا می ایستادند و می دانستند خداوند مدام آنها را نگاه ممی کنمد .مدمدس بمودن شخصمیت ممردان
خدایی بود که کتاب مددس را نوشته اند .ا رچه ایمانداران عهد عتیق به نحوی که ما روح الددس را داریم
 ،نداشتند با این وجود نویسند ان با روح خدا هدایت می شدند .در نتیجه آنچه که نوشتند یک دری افکمار
انسانی نبودند بلکه هر آنچه که تودط روح الددس به آنها داده شد مرقوم ردید.
آیات زیادی راجع به الهامی بودن کالم خمدا در ددمت نمداریم .یمک نمونمه در دوم تیموتمائوس  11 :3کمه
پول

ردول نویسند ان کالم را نمی وید بلکه خود کالم را" .تمامی کتب از الهام خدادت و بمه جهمت

تعلیم"...به جای کلمۀ "الهام خدا" می توان فت " جان رفته از خدا ،یا جان رفتمه از روح خمدا" چمون
ردول دربارۀ نتیجمۀ الهمام ممی ویمد .پم

جان و روح در زبانهای عبری و یونانی یکسان هستند .پول

در

نامۀ دوم پطرس افراد ،عوامل الهام ،را که با روح هدایت شده بودند را می بینیم و در دوم تیموتائوس نتیجۀ
آن الهام را می بینیم.
بدون پرداختن به جزئیات بیشتر باید آیۀ دیگری از پول

ردول را بگوییم که یک قدم پیشمتر بمرویم .او در

اول قرنتیان  9 : 2می وید" :چیزهایی را که چشمی ندید و وشی نشمنید وبمه خماطر انسمانی خطمور نکمرد
یعنی آنچه خدا برای دودتداران خود مهیا کرده ادت ".و دپ

در آیۀ  13می خوانیم" :که آنها را نیز بیمان

می کنیم نه به دخنان آموخته شدۀ از حکمت انسان بلکه به آنچه روح الددس ممی آمموزد و روحانیهما را بما

روحانیها جمع می نماییم ".دردت ادت که پول
عنوان ودیلۀ الهام به کار برد .امروزه هیچ ک

دربارۀ خدمت فتاریش می وید  ،ولی این کمار را بمه
نمی تواند مثل پول

بنویسد یا صحبت کند .او عاممل الهمی

از جانب خدا بود که ما روابط تازه  ،حدایدی که هر ز نممی دانسمتیم آنانیکمه ":چشمم ندیمده بمود"...امما از
جانب خدا بودیلۀ پول  ،آن عامل اصلی ،دانستیم .پول

()1نبوتها را بودیلۀ روح الدمدس از خمدا دریافمت

کرد ( )2برای اینکه آنها را با ما در میان بگذارد( )3بودیله روح الددس به ما تعلیم داد .ایمن الهمام کتبمی نمام
دارد .الهام کتبی مخالفین زیادی دارد .اما هممان طمور کمه دیمده ایمم ،نمه تنهما شخصمی کمه الهمام را رفتمه
ادت(دوم پطرس  )1بلکه تمامی نوشته ها(دوم تیموتائوس  )3و کمالم واقعمی کمه بودمیلۀ روح الدمدس داده
شد تا "مسائل روحانی" حتماً "بودیلۀ روح" دریافت و درک شوند.
برای مثال کلمۀ عشق را در نظر داشته باشید که آموزنده ترین مثال ادت .در دنیا همیشه عشق ،خیلمی پمایین
تر از دطح عشق خدا دانسته شده ادت.در دوران عهد جدید ،وقتی که محبت کامل خدا در مسمیح آشمکار
شد ،کلمات مختص عشق کامالً به فساد کشیده شده بودند و خیلی پایین تر از دطح ایده آل خلدت که خدا
در نظر داشت مطرح می شدند  .کلمۀ آ اپه به ندرت ادتفاده می شد و معنی مشخصی نداشت .در آن زمان
دو لغت "اروز" و "فیلیا" وجود داشتند .اروز به معنی شهوت بود که در عهد عتیمق اصمالً دیمده نممی شمود.
ا رچه فیلیا به معنی دودتی ادتفاده شده ادت .آ اپه که از از ریشه محبت بود اهمیت پیدا کرد .من کمامالً
مطمئن هستم که خداوند از این کلمه ادتفاده کرد چون که هنوز از معنی اصملی اش بودمبلۀ نماه منحمرف
نشده بود ،و با مفهومی تازه که قبالً نداشت آن را بوجود آورد .شاید کسی مثال دیگری هم بزند .مثالً کلمۀ
یونانی برای قربانگاه(بوموس)کلمه ای ادت که روزی در اعمال ردو ن  23 :11به عنوان مذبح به کار برده
می شد در حالی که در جایهای دیگر عهد جدید کامالً به عنوان کلمۀ دیگری به کار بمرده شمده ادمت کمه
مفهوم مکان قربانی دارد( .در یونانی:توزیادترین ،از ریشّ توزیا به معنی قربانی)این دو مثال می توانند نشمان
دهند که خداوند برای اینکه مسائل روحانی را با ما درمیان بگذارد از مسائل و مفاهیم روحمانی ادمتفاده ممی
کند .و در عین حال از الهام کتبی کالم خدا هم ادتفاده می کند.
امیدوارم که خداوند در طول این مدت وقتی که مکاشفۀ یوحنا را می خوانیم  ،به ما حم

احتمرام و تکمریم

نسبت به کالمش را بدهد تا ایمانمان قوی شده و نسبت به این موضوع مبهم و پیچیده دانشمان افزوده شمود.
اما نباید هر ز تمرکزمان را از مسیح خداوند ،پسر محبوب خدا و اداس طریق خداونمد ،منحمرف کنمیم .در
دلطنت هزار داله اش با اینکه ا ن در این دنیا منفور شده ادت بما تماج جمالل و احتمرام کسمی کمه شایسمتۀ
پردتش و دتایش ادت ،ظاهر خواهد شد.

