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 اشتباه و نه سخن عمدي

 

 

 " :لس به تيموتااو  ماي نودساد    در برخي اوقات هر اشتباهي جالل خداوند عيسي را تنزل مي دهد. پو

:  3) دوم تيموتااو    "ليكن تو تعليم و سيرت و قصد و ادمان و حلم و محبت و صبر مرا پيروي نمودي 

. زندگي ماا  صحبت نمود  ,روش زندگي  و بعد (. توجه داشته باشيد كه او در ابتدا در رابطه با تعليم 01

باداد   ,صحيحي دردافت كرده باشيم. همانند تيموتاو   تنها در شرادطي مي تواند صحيح باشد كه تعليم

تواند بر تمامي جنبه هاي حيات ماا تاارير گازار     ميتعليم صحيح كالم را تشخيص دهيم زدرا كه ادن امر 

 باشد.  

( ساخن گتات. ادان     44:  8) دوحناا   "دروغگو و پادر دروغگوداان    "خداوند عيسي با شيطان با عنوان 

توساط دروغهااي    نياز  ال هر فرصتي است تا حقيقت را تحردف نمادد و بساياري دنبه دشمن جانهاي ما ب

اما خداوند حتاظتهادي را برادمان فاراهم وورده اسات تاا از دام شاردر     كردني وي فردتته مي شوند.  باور

:  2) اول دوحناا   دمان عيسي داراي روح خداوند اسات نيز در خداون ر باشيم. حتي جوانتردن ادمانداربدو

به درستي در راه معرفت كالم خداوناد هادادت خواهاد     ,و اگر قلب او براي خداوند باشد  ,(  20 – 08

بلكه نياز داردم تا حقيقت وشكار كالم  ,شد. ما احتياجي به دانستن تمامي راههاي زدركانه شردر نداردم 

 خداوند را بدانيم.

كه هر مخاالتتي باا ون اشاتباه و    ادن مطلب  تنبنابرادن اجازه دهيد تا برخي تعليمات مهم انجيل را با دانس

 مورد بررسي قرار دهيم.  ,دروغ است 

 

 تمام كتاب مقدس الهام خداوند است

. ساادر  "تمامي كتب از الهام خداست و متياد اسات    "چنين مي گودد  01:  3پولس در دوم تيموتاو  

:  4كتاب هشدار مي دهند ) تثنياه  كتب كتاب مقد  در رابطه با اضافه و دا كم نمودن حتي كلمه اي از 

ممكان نيسات    " ,فرزند خداوند مي گوداد   , مسيح عيسي(.  01 – 08:  22 مكاشته – 1:  31 امثال – 2



شاده   ادن كالم بيان شده اسات  اصلي و متن . همانگونه كه در زبان( 33:  01) دوحنا  "كالم محو گردد 

قدر كافي براي اطميناان ماا از ادنكاه ادان     ه معتبر بكالم خداوند كمال مطلق است و ترجمه هاي  ,است 

از تعليمااتي امتنااك كنايم كاه      كاالا عنوان اسا  تعليمات ما مي باشد صحيح مي باشند. ماا باداد   ه كالم ب

  ند. نك مي اضافه را ون چيزيحقيقت كالم خداوند را انكار مي نمادند و از ون مي كاهند و دا بر 

 

 

 سيحعد هاي جسماني و الهي مبُ

تمامي پري  ,كه در وي از جهت جسم  "نشان داده شده است :  1:  2ادن حقيقت به زدبادي در كولسيان 

دوحنا او را به  (. 01:  3) اول تيموتاو                      "خدا در جسم ظاهر شد  " "الوهيت ساكن است.

( ماي خواناد و بساياري ددگار از      21:  3) اول دوحناا              "خاداي حاق و حياات جااوداني      "مانند 

كتابهاي كتاب مقد  ادن امر را رابت مي نمادند. بسياري از كارهادي كه او بر روي زمين انجام داد و دا 

او بار روي   ,سخناني كه بيان نمود تنها با ادن حقيقت قابل تتسير هستند كه او خداوند است. بعنوان مثال 

  ,(  31:  4نها توسط كالمش طوفان مهيب دردا را ورام نماود ) مارقس   ت ,(  23:  04دردا راه رفت ) متي 

 (. 24 – 20:  3را مي دانست و به ونها پاسخ مي داد ) لوقا  مردماو افكار 

حقيقاي  او انسااني  بسياري موارد در زندگي وي تنها با ادن حقيقت تتسير مي شوند كه  ,از طرف ددگر 

با فرشته اي كاه باه    ,دعاي شتاعت وي در باغ جتسيماني  ;(  1:  4ا بود ) دوحن  است : او از ستر  خسته

:  4) عبرانياان   "وزموده شده در هر چيز به مثال ما بدون گناه  " ;(  44 – 40:  22وي نيرو بخشيد ) لوقا 

 : 0(. بنابرادن او انساني حقيقي است. اما وي توسط باكره اي با نيروي روح القد  متولد شاد ) لوقاا    03

گنااه   " ;(  22:  2) اول پطارو    "هاي  گنااه نكارد     "(. در نهادت او مردي بادون گنااه اسات. او     33

(. ذات گنااه ولاود    3:  3) اول دوحناا   "در وي هي  گناه نيست  "و  ;(  20:  3) دوم قرنتيان  "نشناخت 

همانگوناه  ر ممكان باود   غي. بنابرادن ارتكاب گناه براي وي نه كه در ما وجود دارد در وي نيستهمانگو

مگر ونچه بيناد كاه پادر باه      ,پسر از خود هي  نمي تواند كرد  " : نوشته شده است 01:  3كه  در دوحنا 

 براي وي انجام هر كاري مستقل از خداوند غير ممكن بود. . "عمل ورد

 
نجاام دهاد. هار تعلايم     پسر نيز نمي تواناد ادان كاار را ا    ,از ونجاديكه پدر نمي تواند گناه كند  ,بنابرادن 

 و دركي اشتباه از كمال جسماني مسيح بر جاي مي گذارد.  ,مخالف با ادن امر دروغ است 

 

 

 

 مرگ و قيام مسيح



و ادنكاه مادفون    ,مسيح بر حسب كتب در راه گناهان ما مارد   " ,پولس با الهام روح القد  مي نودسد 

 است مهم بسيار موضوعي ادن(.  4 – 3:  03ن قرنتيا) اول  "ز سوم بر حسب كتب برخاست رو شد و در

 " ,پطر  نيز در بيان ادن امر تاكيد زدادي داشاته اسات   بركت بشر مي باشد.  باعث تنها امر ادن كه زدرا

تاا ماا را نازد خادا      ,دعني عاادلي باراي ظالماان     ,زدرا كه مسيح نيز براي گناهان دك بار زحمت كشيد 

 (. 08:  3) اول پطرو   "لكن بحسب روح زنده گشت  ,رد در حاليكه بحسب جسم م ;بياورد 

نجاات دافتاه و پذدرفتاه     "در مسيح  "هر ادماندار حقيقي  ,بر اسا  ادن كار عظيم خداوند عيسي مسيح 

بوسيله ادمان و ادان از شاما   ,زدرا كه محض فيض نجات دافته ادد  " ,مي شود. بنابرادن پولس مي نودسد 

برخي از    (. 1 – 8:  2) افسسيان  " و نه از اعمال تا هي  كس فخر نكند , نيست بلكه بخشش خداست

اعمال بادد بر فيض و ادمان اضافه گردناد اماا خداوناد     ,افراد فكر مي كنند كه براي نجات دك شخص 

 . ما بادد براي خداوندمان عيسي مسيح ادن اعتبار را بدهيم تا نجات عظيم و"و نه از اعمال  " ,مي گودد 

 واقع ونرا ضادع نموده ادم.  در , مبيافزاديمتبارك را با عمل خود انجام دهد. اگر خود چيزي بر ون 

توسط درخاستن وي از مردگان و نشاندنش بر دسات   ,خداوند به عيسي مسيح به سبب عمل بزرگ وي 

كني و در دل خود زدرا اگر به زبان خود عيسي خداوند را اعتراف  " ,پاداش داد. بنابرادن  ,راست خود 

(. معلماان   1:  01) رومياان   "نجاات خاواهي دافات     ,ادمان ووري كه خادا او را از مردگاان برخيزانياد    

اماا   ,دروغين در غالطيان خواهان اضافه نمودن اعمالي بر حسب قانون باراي ادان نجاات عظايم بودناد      

ه ادنچنين تعليمي توهيني است باه  . چرا؟ زدرا كتوبيخ نمود  به تندي توسط پولس رسول خداوند ونان را

 خداوند عيسي مسيح كه تنها قرباني نجات مي باشد.  

 

 

 

 

 

 

 خداوند خواهد رسيد روز 

حقيقت رستاخيز ادمانداران بسيار نزددك به رستاخيز مسيح مي باشد. همانگونه كه مسايح جساما از قبار    

 21 – 01:  21دوحناا   ; 30 – 31 , 41 – 31:  24) لوقا  ,برخاست و با همان بدن به وسمان صعود نمود 

نجاات دهناده اي قباول كارده اناد نياز اتتاا  خواهاد افتااد.           چاون  يكاه او را انون براي امر ادن بنابرادن( 

و بعد تمامي ادمانداران  ,در مسيح مرده اند خواهند برخاست  هوناني ك ,در ابتدا  ,هنگاميكه او مي ودد 

 ون در(.  01 – 04:  4ا او را در وسمان استقبال نمادند ) اول تسالونيكيان زنده با ونها ربوده خواهند شد ت



:  3) فيليپيان  "د او مصور شود جيشكل جسد ذليل ما را تبددل خواهد نمود تا به صورت جسد م " زمان

جالل مسيح تغيير خواهند نمود. ادان وداه هاا وشاكار و      شبيه شدن به بدن پربدنهاي ما براي (.  20 – 21

قاطع هستند. بنابرادن انكار رستاخيز ادمانداران تعليمي اشتباه است. ادنچنين تعليمي مي تواناد جنباه هااي    

اما ادن تعليم  , نماديم مي مشاهده 08 – 01:  2به مانند ونچه كه در دوم تيموتاو   ,مختلتي داشته باشد 

 عنوان تعليمي اشتباه و خطرناك رد شد. ه ب

دارد.  كتااب مقاد  در ادان رابطاه موضاعي قطعاي       ,ددگار   چه خواهاد شاد؟ باار   سرنوشت بي ادمانان 

جاادي كاه گرداه و     ,ون غالم بي نتع را در ظلمت خاارجي اندازداد    " ,خداوند عيسي مسيح مي گودد 

وتشاي   "(. در موقعيت ددگري وي در رابطه با جهانم باه مانناد     31:  23) متي  "فشار دندان خواهد بود 

 روز در. گوداد  ماي  ساخن (  44 – 43:  1 مارقس )  "جادي كه كرم ادشان نميارد   ,درد كه خاموشي نپذ

بلايس و  از من دور شودد در وتش جااوداني كاه باراي ا    ,اي ملعونان  " , گودد مي برخي به وي موعود

(.  41 – 40:  23)متي             "فرشتگان او مهيا شده است ... و ادشان در عذاب جاوداني خواهند رفت 

دوزخ را چنين توصيف مي كند كه شبانه روز عذاب خواهد بود. ما نبادد چنين عاذابي   01:  21مكاشته 

را حتي براي بدتردن دشمنانمان خود بخواهيم اگرچه تصميم با ما نيست. خداوند انجام خواهد داد و ماا  

ك ورزد ددادي اشاتباه بار    كه از ادن امار امتناا   ونچه كه او گتته است اطاعت خواهيم نمود. كسي ازفقط 

 محبت و قدوسيت خداوند دارد. 

 

 

 اشتباه و نه سخن عمدي

بادد به مانند زهر و سم از خود دور نماود.   رااشتباه صحبت نموددم. تعاليم غلط تابحال در رابطه با تعليم 

 سات دركاي  ماديم. ادمانداري ممكان ا ولي بادد ادن تعاليم را با دددگاههاي اشتباه كتاب مقد  متمادز ن

. در چناين حاالتي باداد    دردابد كه نياز به اصالح ون استدر رابطه با كالم خداوند داشته باشد كه بعدها 

خدا ادن را هم بر شما كشف خواهد  ,اگر في الجمله فكر ددگر داردد  "   را بكار ببردم : 03:  3فيليپيان 

اداد فااا را باراي روح القاد  ومااده نمااديم تاا        . نبادد همه چيز را محتاج به تعليم بدانيم بلكه ب"فرمود 

 حتا  روميان در رابطه با پرهيز از گوشتهاي قربااني و   04باب  ,بتواند شخص را تعليم دهد. بعنوان مثال 

ست در رابطه باا ونچاه كاه ماورد     شخصي با ضميري ضعيف ممكن انمابد.  روزهادي خاص صحبت مي

ماداد ولاي ادان دليال بار امتنااك از پياروي خداوناد نيسات.          خداوند در ادن موارد است اشتباه ن خواست

همچنين دددگاههاي مختلتي براي نبوت وجود دارند. فيض ما را قاادر ماي ساازد تاا در ادان ماوارد باه        

بعد از دك دو نصيحت اجتناب نما  ,از كسي كه اهل بدعت باشد  " ,دكددگر داري نماديم. در هر حال 

 (. 01:  3) تيطس  "



التي هر اشتباهي جالل خداوند عيسي مسيح كه در مركز حقيقت و حكمت است را خواهاد  در چنين ح

هر ونچه كه تعليم داده مي شود افتخار  مكان پرجاللش را عطا نماديم و در كاست. اجازه دهيد تا به وي

ر را باراي  و هماددگ  ,مراقبت نماديم باشيم و از ونها خداوند  مردمنيازهاي  متوجه بياديدنماديم. همچنين 

 درك حقيقت كالم خداوند تشودق نماديم.  
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