پبسخ ّبی ایوبى هسیحی " شماره نهم "

سوال  :ثؼضیّب هیپزسٌذ کِ آیب ٍػذُ آهذى هحوذ در اًجیل آهذُ است؟

جواب  :در جَاة چٌذ ًکتِ را ثبیذ یبد آٍری کزد:

 - 1در ػْذ قذین خذا ثِ هَسی اػالم کزدُ ثَدً :جی ای را ثزای ایطبى هثل تَ خَاّن فزستبد ٍ کالم خَد را ثِ
دّبًص خَاّن گذاضت ٍ ّویي هَضَع را پطزس رسَل تکزار کزدُ ٍ اػالم کزد  ":ثزای ضوب اٍالً خذا ،ثٌذُ خَد
ػیسی را ثزخیشاًیذُ ،فزستبد تب ضوب را ثزکت دّذ ثِ ثزگزداًیذى ّز یکی اس ضوب اس گٌبّبًص"( اػوبل ثبة  ۳آیِ ٍ )۶۲
ًیش در تثٌیِ ثبة  1۴آیِ .1۴
یبد آٍری کٌین کِ تَسط هَسی ،خذا ثز کَُ سیٌب اٍلیي ػْذ را ثب قَم خَد ثست ٍ ،ػیسی آى ػْذ را ثِ اتوبم
رسبًیذ ٍ کبهل کزد کِ ثب هصلَة ضذى ٍ رستبخیش خَد آى ػْذ ًَیي ٍ اثذی را ثست .هخصَصب ثِ خبطز رستبخیشش،
توبم کلیسبّب ٍ ّز ضخص هسیحی ،ایوبى دارد کِ ػیسی هسیح ،پسز خذا ٍ ،یکتب ًجبت دٌّذُ هب هیثبضذ .ثٌبثزایي در
اٍ است کِ حقیقت کبهل ًْفتِ است ٍ ثؼذ اس اٍ ّیچ پیغوجز دیگزی را هٌتظز ًیستین کِ چیشی را ثز ایي حقیقت
کبهل اضبفِ کٌذ.
الجتِ ػیسی قجل اس هصلَة ضذًص ثِ رسَالى قَل داد  " :هي پذر را درخَاست خَاّن کزد ٍ اٍ یک پبرکلیت
دیگز خَاّذ داد کِ ثب ضوب تب ثِ اثذ خَاّذ هبًذ" ( یَحٌب ثبة  1۱آیِ )1۲
الجتِ تَضیح دّین کِ کلوِ پبرکلیتس اس سثبى یًَبًی است ٍ یک کلوِ تزکیجی است اس دٍ کلوِ پبرا یؼٌی ًشد ٍ
کلئٍَ فؼلی است ثِ هؼٌی درخَاست کزدى ٍ دػَت کزدى ٍ ایي در سثبى یًَبًی ثِ هؼٌبی ٍکیل هذافغ هیثبضذ ،اهب ثِ
چِ هؼٌی در اًجیل آهذُ است؟
در ایي آیِ کِ گفتین دٍ هَضَع دارین  ،پبرکلیتس دیگزی  ،یؼٌی ػیسی هسیح ٍقتی ثب ضبگزداًص سًذگی
هیکزد اس ایوبى ایطبى در ثزاثز اًتقبد کٌٌذگبى دفبع هیکزد در ًتیجِ ضبگزداًص پس اس اٍ احتیبج ثِ حوبیت گز دیگزی
داضتٌذ.
ٍ ػالٍُ ثز ایي تب اثذ ثب ضوب خَاّذ ثَد
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یؼٌی رٍضي ضذ کِ ایي رٍح القذس هیثبضذ ّوبًطَر کِ خَد ػیسی جبی دیگز گفتِ است  " :پبرکلیتس یؼٌی
رٍح القذسی کِ پذر در اسن هي خَاّذ فزستبد ّوِ چیش ثِ ضوب یبد خَاّذ داد " ( یَحٌب  1۱آیِ )۶۲
رجَع کٌیذ یَحٌب  1۲آیِ  ٍ ، ۳ثِ ّوِ ایوبًذراى ایي ٍکیل هذافغ قذرت هیذّذ تب ثتَاًٌذ ضْبدت دٌّذ ّ ":ز
ٍقت آى پبرکلیتس کِ اس طزف پذر ثِ ضوب خَاّن فزستبد ،یؼٌی رٍح راستی ،کِ اس پذر صبدر هی ضَد خَد ثِ هي
ضْبدت خَاّذ داد ٍ ضوب ًیش ثِ هي ضْبدت خَاّیذ داد  "...یَحٌب  1۱آیِ ۶۳ ٍ ۶۲
در ًتیجِ ایي ّوِ گفتبر ػیسی هسیح  ،هطلقبً رٍضي است کِ ًِ خَدش ٍ ًِ آى پبرکلیتس پیغوجز دیگزی
ًجَدًذ ،ایي را یبد آٍری هیکٌن چَى در اسالم ،کلوِ پبرکلیتس " احوذ" تزجوِ ضذُ ،ثٌبثزایي گَیب ػیسی هژدُ آهذى
پیغوجز دیگزی را ثؼذ اس خَد اػالم کزدُ ثَد کِ ایي ًَع تزجوِ ٍ تفکز ثب جولِّبی هسیح درثبرُ پبرکلیتس ّوبٌّگی
ًذارد ٍ اصال جَر در ًویآیذ
ثٌبثزایي یبد آٍری کٌن کِ توبم پیغوجزاى قذین اس اثزاّین تب یحیی تؼویذ دٌّذُ آهذى هسیح ٍ ایٌکِ ػیسی
هسیح ثِ ػٌَاى یکتب حقیقت کبهل اس طزف خذای پذر فزستبدُ ضذُ است را اػالم کزدًذ ،سیزا اٍ یکتب پسز خذا هیثبضذ
ٍ راس اٍ را ًویتَاًین ثذٍى رٍح القذس در کلیسب درک کٌین .
ّوبًطَر کِ ایوبى دارین ،ػیسی هسیح یکتب پسز خذاست ٍ هخصَصب طجق اًجیل یَحٌب کِ هیگفت در
صویویت ثب پذر سًذگی هی کزد ٍ تٌْب خَضحبلی اٍ ثز پب کزدى ارادُ پذر هیثَد ٍ در ٍاقغ ّویي کبر را اًجبم داد تب
قزثبًی ضذى ثز صلیت ٍ ،در ثبؽ جتسویبًی هی گفت ای پذر ًِ طجق ارادُ هي ثلکِ طجق ارادُ تَ ثبضذ،

ثٌبثزایي ػیسی کِ هب را اس ًتیجِ گٌبّبى ٍ اس قذرت ضیطبى ًجبت داد ،کبهال ثز ضیطبى پیزٍس ضذُ است ٍ اًجیل
ًطبى هیذّذ کِ ایي پیزٍسی اس سهبى ضزٍع هبهَریتص ثزقزار ثَد ،اگز یبدتبى ثبضذ طجق اًجیل ثز ٍسَسِ ضیطبى پیزٍس
ضذُ ( هتی  ۱آیِ  1تب )11

سوال  :در ایٌجب هوکي است کِ ضوب ثپزسیذ کِ آیب هسیح در ایي اهز آساد ثَد ؟
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جواب  :در جَاة هیگَین ثلِ کبهال آساد ثَد.

آسادی هطلق اًسبىّ ،وبى آسادی اس گٌبُ ٍ پیزٍسی ثز ضیطبى طجق پَلس" آسادی هب ،تَسط گٌبُ هحذٍد ٍ
هحذٍدتز هیطَد ٍ ّز ٍقت کِ هب اس گٌبُ دٍری کٌین آساد هیضَین"
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