"تنها يك بدن وجود دارد".
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کتاب مقدس حقيقتي را فرا روي ما ميگذارد که بعقيده من داراي اهميت بسيار اساسي براي تك

تك

ما است ،هم از جنبه فردي و هم از رويكرد مشارکتي مانند کليسا و يا در کل بعنوان هيكل خداونكد ،در
اين جا هر ايمانداري بطور واقعي و قطعي خيمه عهد عتيق شناخته مكي شكود ،کكه خداونكد در او سكاکن
است ،بايد اين واقعيت را قبول نمايم که او يعني عيسكي مسكيد در هكر ايمانكداري زنكد ي ميكنكد ،ايكن
حقيقت را بدانيد و آنرا بسنجيد ،موضوع صرفاً ي

عقيده شخصي نيست ،بلكه حقيقت خداوند اسكت،

ا ر کساني کتاب مقدس را قبول ننمايند جر و بحث با آنان بي فايده خواهد بود.
واقعيتي که در اينجا ارائه ميشود چيزي نيست که بتوان فت من اين طور فكر ميكنم يا به طرز ديگري
مي انديشم .خداوند شخصاً اينجا در روي زمين مسكني دارد.اين حقيقت را به اين نحو نگاه کرده ،و
در آن تعمق کنيد.نگوييد ما بايد اين طوري باشيم ،بلكه هويت خود را بنگريد  ،و بعد حاصل کار را
ببينيد ،و نگاه کنيد که آيا مسكن خداوند شده ايد "1خانه تو اي خداوند براي هميشه با قدوسيت آراسته
شده است".
اين اساس واقعيتي است که مبنكا و ن ظكم آن از زمكاني شكروع شكد کكه خداونكد بكر روي زمكين مسككني
داشت.ما هر ز تا قبل از رستگاري چيزي در مورد زند ي خدا بكا انسكان نشكنيده بوديم.امكا درسكت در
لحظه اي که اسرائيل قدم از مصر بيرون مينهد ،در ساحل درياي سرخ ،اولين کلماتي که از لبهاي مكردم
نجات يافته ميشنويم " من مسكني براي خدايم آماده خواهم کرد ".و درست در زمانيككه آخكرين مكي
خيمه زميني خداوند ،زده ميشود ،حضور پر جالل او وارد شده و در ميان مردم خود مسكن ميگزيند.
اما حضور و جالل او قدوسيت را طلبيده و بعد آنرا محافظت مينمايد.يوشع  3و يوشع  7را مطالعه کنيد،
تا دقيقاً همين تأثيرات عظيم را ببينيد 1اريحا به ويرانه تبديل شته ،و تپه اي از سنگ ها در دره عخور.
ي

نفر جرأت آلوده کردن جميع فرزندان خدا را به خود داد! چه قدر آمرانه و محكم است! ديدن آن

ديوارهاي فرو ريخته زير پاي فرزندان خدا خاطره اي بس بياد ماندني بود .ولي دقت کنيد1همان

حضوري که اريحا را ويران نمود نميتوانست ناه ي

نفر را نا ديده بگيرد.روح القدس اين وقايع را

براي ما ثبت کرده است،و وظيفه اجباري ماست که به آنها ردن نهيم ،و سعي کنيم روحمان را از
آموزه هاي آنها سيراب کنيم.
قوه درك يوشع که محصول ايمان او بود ،بايد او را از بودن چيزي دست پا ير آ اه ميساخت.اسرائيل
قومي بود که خداوند بين آنان زند ي ميكرد .اين حقيقت خصوصيتي بكه آنكان بخشكيده بكود کكه هكي
ملتي در دنيا نداشت.اين نقطه قوت اسرائيل را هي ي

از ملل جهان نداشتند.اما خدا هميشه خدا است،

و او به حقيقت خود وفادار،و قادر مطلقي که همواره از نام خكود حراسكت ميكند.يوشكع فككر کكرد کكه
مشكل ،جالل نيافتن اين نام عظيم است.

ا ر يهوه حاضر است که به قوم خود در مقابل دشمنانش پيروزي عطا کند ،او همچنين آمكاده اسكت در
وقت خود آنان را تنبيه نمايد" .اسرائيل ناه کرده بود! " خداوند نميگويد يك
پيدا کنيد .بلكه ششصد هزار اسرائيلي ناه کرده بودند ،چون اسرائيل يك

نفكر خطكا نمكوده ،او را

ملكت واحكد اسكت ،حضكور

الهي در ميان آنان ،باعث بوجود آمدن و تشكل اتحادشان رديد .سعي نكنيد براي اين کار دليل بيابيد.
در اين مورد ،قضاوت هم نكنيد ،اما اجازه دهيد اين موضوع شما را داوري کند" .اسكرائيل نكاه کكرده
بود "،اين تنها دليلي بود که قوم خدا نتوانست به پيروزي دست يابد.و آنان ميبايست نفر بكه نفكر قكدم بكه
جلو نهاده ،تا کسي که به فرمان خداوند بي اعتنائي کرده ،شناخته شده و دستگير ردد.خداوند بكا کكار
شريرانه نميتواند سازش نمايد.ضعف به تنهائي مانع انجام کكار نميشكود ،امكا شكرارت چكرا .آيكا خداونكد
ميتواند حضور پر برکتش را به شرير قرض دهد؟
هر ز! ا ر ما مكاني براي سكونت خداوند هستيم ،پس بايد مقكدس باشكيم .ايكن يككي از اصكول ابكدي
است ،که هر ز نميشود آنرا ناديده رفت.
اما سئوال اصلي اين بود 1چطور ميشد فت که همه اسرائيل مرتكب ناه شكته اسكت ؟ ششصكد هكزار
نفر معصوم! جواب اين است ،که اينها ي

قوم بيش نيستنند ،و اين اتحاد ميبايست حفظ و اعالم ميشد.

در الويان  42ميخوانيم ،که دوازده قرص نان بطور دائم روي ميز طالئي در حضور خداوند نهاده ميشد،
و هفت چراغدان از طال نيز بر روي آن ميگذاردند تا نورشان بكر آنهكا بتابد.قسكمت پايكاني همكين فصكل
نشان ميدهد که مردي را به خارج از اردو اه آورده ،و تمام قوم ميبايستي او را سنگسار نمايند .چرا اين
بخش از کتاب آسماني از معني و کامليت خاصي بر خوردار است؟ اين بخش از فصول کتكاب مقكدس
روشن و پر جالل هستند ،بطوريكه روح القدس ضمن دسته بنكدي مطالكب ،توجكه مكا را بكه آنهكا جلكب
مينمايد ،تا هر واقعيتي ،و هر شرايطي ،عمق بي انتها و جالل معنوي خود را نمايان سازد.
چرا ،پس ،ما اين ونه ارتباط را در الويان ميابيم؟ براي مشخص نمودن اين اصل اساسي 1و براي حفكظ
يگانگي قوم خدا ،نيازي مبرم به قدرت ايمان ميباشد ،که در هر موردي و در هر نقطه اي اعالم شكود ،و
اين حقيقتي شگفت انگيز و قابل اجراست.نخست ي

طرف قضيه خداوند ميباشد1اسرائيل از نقطه نظكر

الهي در چه وضعيتي قرار دارد ،و زير نظر نظم و اراده يهوه چگونه ميتواند باشد.و به نفعش خواهكد بكود
که خداوند را وفادارانه همراهي و اعالم کرده ،و حقيقت اصلي او را حتي ،در ميان ويرانه ها و آلود ي
هاي ملل اطراف خود حفظ نمايد .من صادقانه و مصرانه اعالم مينمايم آنچه که خداوند در حال حاضكر
ما را به آن ملزم مينمايد ،اين حقيقت عظيم ،يكي بودن در مسيد را نه تنها حفظ نمائيم ،بلكه جلكو روي
هر شخصي و هر چيزي آنرا اعالم نيز بكنيم.
ايلياي نبي در کوه کرمل،زمانيكه پادشاهي به دو قسمت تقسيم شده بود،دوازده قطعه سنگ به نشانه هكر
قبيله ي

عدد ،براي ساختن مذبد بكار برد .شايد آن موقع فته ميشد ،ديگكر اسكرائيل از دوازده قبيلكه

تشكيل نشده است  ،يا اتحاد اسرائيل از هم سسته و از بين رفته ،اما اين طور نيست اين يگكانگي امكري
دائمي و پا بر جاست ،وحدتي هست که هر ز از بين نميرود و تسليم نميشكود.قوم خكدا هميشكه دوازده
است ،چون چشمان خداوند نظاره ر آن دوازده قرص نان روي ميز طالئكي  ،آن دوازده قطعكه سكنگ
روئ سينه بند هارون هستنند .ايمان آن حقيقت را محكم نگه داشته است ،و ايليا مذبد خود را با دوازده
سنگ بنا ميكند.اتحاد چيزي نيست که از ميان برداشته شود،ا ر چه بعضي مواقع مثل آببندي ميماند کكه
طغيان آب از رويش بگذرد و ديده نشود .کليسكا در روز پنطيكاسكت واحكد بكود ،و در روز جكالل هكم
يكي خواهد بود ،و امروز هم ي

بدن هست و ي

روح،و همانطور بكود آن روزي کكه روح القكدس،

فصل چهارم افسسيان را نوشت.اين يگانگي چطور شكل رفته است؟توسط روح خكدا ،و مشكارکت بكا
شخصيتي که در دست راست خداوند نشسته است.

بدين ترتيب بنا بر سه دليل اساسي من بايد زند ي پاك و مقدسي داشته باشم 1من به خداوندي که بكا او
متحد شده ام نبايد بي حرمتي کنم ،و روح القدسي را که در من ساکن است نبايد محكزون نمكايم،و بكه
اعضاء بدني که من نيز يكي از عنصر هاي تشكيل دهنده اش هستم صدمه و آسيب نرسانم.
من احساس مسئوليت ميكنم که اين واقعيت را با شما در ميان بگذارم.اجازه ندهيد در برکتي که در آن
قدم بر مي داريد شرير شما را ول زند.سعي کنيد عوامل تشكيل دهنده ،قدرت تأثير ذاري آنرا درك
نمائيد.فكر کنيد که وضعيت و قدم بر داشتن شما در اين لحظكه چكه اثكري بكر سكاير ايمانكداران خواهكد
کرد".ا ر عضوي درد بكشد ،سايرين نيز بي نصيب نخواهند ماند ".تمام اسرائيل به سبب ناه عخان بكه
دردسر افتاه بود.فكر کكرد کسكي او را نديكده اسكت ،و کسكي از موضكوع خبكر نداشكت،و يواشككي آن
چيزهاي دزديده شده را در خيمه خود پنهان نمود .ا ر شرايط شما نيز همين اسكت،بايد سكريعاً و کكامالً
بايستيد 1هي نيروئي از جانب خداوند به سود شما نخواهد بود 1نيروئي هست ،اما بكراي تأديكب شكما نكه
براي پيروزي تان ،و قدرتي هست که بتواند شما را کامالً خورد نمايد.
بگذاريد کالم خدا را با وجدانها و با احساسات خود ارزيابي نكنيم ،بلكه به ساد ي باور کنكيم کكه چكه
ميگويد.ما خوانديم فقط ي

روح است که هر عضوي را به راس جالل آسماني وصكل مينمايكد ،و در

روي زمين نيز تمام اجزاء همين بدن به اين ترتيب به هم مرتبط ميشوند.در اين بكدن هكر ايمانكداري کكه
خارج از اين اشتراك باشد ،مانند ي

موجود مخربكي ميمانكد کكه بكه بكرادران هكم ايمكاني خكود لطمكه

ميزند.اين حقيقت بزرگ را اعتراف کنيد ،به ساد ي آنرا بپذيريد ،در هر شكرايطي کكه هسكت .هكر كز
آنرا انكار ننمائيد ،شما ميگوئيد برادران ايماني همكه شكسكته و درمانكده شكده انكد! مكن جكواب ميكدهم،
برادران ايماني ذهن مرا پر نكرده اند ،بلكه حقيقت خداوند در وجود من است.چشمهاي خود را از ايكن
و آن بر داريد ،و آنها را بر راستي خداي يكتا متمرکز نمائيد.
آيا شما وجداناً مانند ي

بدن دور هم جمع شده ايد؟ من آزادانكه و بطكور اختصاصكي بكا شكما صكحبت

ميكنم ،چون معتقدم اين حقيقت خدشكه دار شكده اسكت .در سكال  :828سَكر کليسكا مكورد هجكوم قكرار
رفت ,يعني شخص عيسكي مسكيد.در سكال :884نيكز واقعيكت يك
رفت ".او که به عيسي مسيد وصل شده ي

بكدن در مسكيد مكورد حملكه قكرار

روح است "،و با تمام آنان کكه در خداونكد مكي باشكند

يكي است .هي چيز مثل استقالل در کالم خدا با ارزش نيست ،هر تجمع کوچكي در هر جائي ،اعالم
وجود کليساي بهم پيوسته خداوند است،مانند دوازده قبيله اسرائيل که در عهد عتيق مشاهده نموديم.

اين حقيقت ،مانند ي

ريسمان طالئي  ،در صفحه به صفحه کالم خدا ميدرخشد ،و هيشه به ايمان ربط

داده شده است.چرا دانيال به سكمت اورشكليم بكه دعكا ايسكتاد؟ خانكه خكدا جلكو ديكد چشكمان انسكاني او
نبود،ولي در معرض ديد ايماني بود.ايمان ميدانست که دعاها بايد به آن سمت باشند ،چون او روزي در
آن جا و حتي در کمينگاه شيران پاداش خود را دريافت ميكرد.
دوباره ،زمانيكه پول س رسكول را در حضكور اغريپكاس پادشكاه ميبينكيم ،و قكوم خكدا کكه در سرتاسكر آن
سرزمين بين ملل اطراف پراکنده اند،پولس از" وعده خدا براي دوازده قبيله اسرائيل صحبت ميكنكد ".و
اينجا کلمه واحد يعني ي

ملت بكار رفته است.پولس وعده خدا را براي قوم خدا بيان ميكرد.

آيا شما ميخواهيد وحدت کليساي خداوند بر هكم بخورد؟آيكا قصكد داريكد باشكرير همككاري کكرده و
خاك در چشم مقدسين خداوند بپاشيد ،و حقيقت عالي و ابدي بودن در ي

بكدن را پنهكان کنيكد؟ در

مورد "پيوستن" به کسي و به چيزي چگونه ميانديشيد؟ ا ر به شباهت عيسي مسيد تبكديل شكته ايكد،
تمام مراحل "پيوستن" قبالً به انجام رسيده! " شما به خداوند و کليساي او اضافه شكته ايكد "،و جزئكي
از اين تشكيالت هستيد که احدي نميتواند حتي ي
نيست ي

لحظه هم به شكما نزديك

شكود ،هكي کكس قكادر

عضو ساده را از بدن مسيد  ،که بنا بر اراده ابدي خداوند،و به موجب اقدام روح القكدس بكه

او پيوسته ،جدا سازد.
هي نيازي نيست که شخصي اين بدن را سامان دهي نمايد .خداوند را شكر ،به هي وجهة ،اين کار بكه
انسان مربوط نميشود .روح القدس در روز پنطيكاست نزول فرمود تا آنرا شكل دهد ،و هنوز هكم اينجكا
در روي زمين است.و هنگاميكه خداوند عيسي مسيد باز شت نمايد تا آنرا به جالل ببرد" ،شهر مقدس
" اورشليم جديد خواهد بود ،مثل ي

عروس آماده و آراسته شده براي داماد،که در آنجا "حد اعالي

فيض خداوند ،در نيكوئي خود به جهت ما و از طريق عيسي مسيد به انجام خواهد رسيد".

