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  چكيده
اين . از موضوعات مهم در اديان توحيدي، سلوك و تحول معنوي انسان است

 كتاب و كالمي عرفاني، متفاوت هايكرد روي باتوان  تحول را در مسيحيت مي
 ابعاد از توانمي راسلوك معنوي  اين  از سوي ديگر،.مورد توجه قرار داد مقدسي
 هايراه ،اخروي و دنيوي زندگي در آن تأثير ،دين در آن جايگاه نظير ،گوناگون
 در مطرح هايپرسش از يكي اما. داد قرار بررسي مورد ... و خدا به  و سلوكتقرب
سخن در اين  .است سنخي چه از و معنا چه به سلوك اين خود كه است اين جا اين

يابد؛ آيا تحولي  دهد كه سالك الي اهللا به كمال دست مي چه رخ مياست كه 
خوانند؟ در  حقيقي در او رخ داده است يا تشريفاً او را كامل و مقرب خدا مي

 اين سلوك عرفاني و كمالي، تحولي وجودي، ،مسيحيت و مشخصاً عهد جديد
ر تقديس، حقيقي، تشكيكي و در عين حال بيشتر اعطايي است و با واژگاني نظي

 اين نوشتار را ي ؛ كه شاكلهشود اتحاد با خدا و مسيح و نوراني شدن بيان مي
  .شامل است

     نجات، -5تشبه به مسيح،  -4اتحاد،  -3تقديس،  -2تحول،  -1 :ي كليديها اژهو
   . خدايفرزند -7حيات جديد،  -6

  

  مقدمه. 1
 انسان، كمال و سعادت ي،رستگار بحث ،االهي اديان ي  همه همچون نيز، مسيحيت در

مطابق االهيات رسمي . استشده  مطرح است، تعاليتقرب به حق  ديني، منظر از كه
 و فرزند )27: 1 پيدايش،(خود  شبيه و خود صورت بر را  آدمكليساي كاتوليك، خداوند

 دعوت او. شد بيگانه و دور خالقش از ،نخستين گناه با آدم اما .)853: ، ص26(آفريد  خود
 او. )7: 1روميان، (شود  مقدس و بخشد عمق را خدايي ي نمونه مجدد، بازگشت با تا شده
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 و شكوه تمام با را هياال تصوير و بردارد گام خداوند جانب به دوباره كه بياموزد بايد

انسان فقط هنگامي انسان است كه مانند خدا شود و با خدا . بازگرداند روح خود به ،جاللش
 انسان كامل بازگشت باعث تواندمي فيض و ايمان تنها و ؛ت سلوك كنددر دوستي و محب

 ،ايمان نور بدون كه شده تاريك چنان ،نخستين گناه با انسان عقل زيرا ،شود خدا سوي به
  ).140: ، ص30 (تنيس اشتباه و خطا از مصون
 حمطر خدا به خدا از  شده دور انسان ساختن نزديك براي مراحلي ،اين االهيات در

 كه است جديدي انسان او. است) ع( عطف اين نزديك شدن، عيسي مسيح ي نقطه .شود مي
ص ،9(است   خداكامالً هم و انسان كامالً هم او زيرا است؛ خدا و انسان ميان تالقي ي نقطه

 نخست: داد انجام كار دو خدا فرزندي از شده ساقط انسانِ براي  مسيحِ منجي.)22-23
 گناه از را آنان و برداشت هاانسان راه سر از را شدن خدا فرزند مانعِ صليب، و فديه با كهاين

 به انسان نزديكي ي هزمين درواقع و بخشيد رهايي ابدي هالكت و آن پيامدهاي و نخستن
 ي همثاب به آرماني، الگويي ي هارائ با انسان، قالب در تجسد با كه  و ديگر اينكرد مهيا را خدا

 را شدن خدا محبوب و كامل فرزند نيز و خدا فرزند براي الزم مقتضي ا،خد محبوب فرزند
  .نمود مهيا هاانسان براي

 به جديد حيات و نو طبيعت شمرده،عادل را كار هاي گناه  انسان، اولي مسيح در مرحله
 بياني و ندارند هم با هم  تقابليلزوماً كه تعابيري داد؛ آشتي خدا با را آنان و بخشيد آنان

 امور اين ي همجموع به .شوندمي محقق نيز زمانهم و هستند واقعيت يك از متفاوت
  .گويند 1»نجات«

 با انسان، قالب در تجسد پس از كار اول، يعني نجات، كار دوم مسيح اين است كه با
 نيز و خدا فرزند براي الزم مقتضي خدا، محبوب فرزند ي همثاب به آرماني، الگويي ي هارائ

  .نمايد مهيا هاانسان براي را شدن خدا محبوب و كامل فرزند
اين تحول كمالي و نيل به  چيستي و حقيقت از تصويري ي هارائ اين نوشتار اصلي هدف

  .عهد جديد است بر تكيه با جانب خدا در سنت مسيحي،
 پي نكته اين به مسيحيت، در االهياتي نيز و تفسيري و كالمي هايكتاب بررسي با

 در توانمي را موضوع يك عنوان تحت ،»خدا به قرب «باب در مطالب بيشترين كه بريم يم
 را اندكي توجه كتاب مقدسي و االهياتي نگاه در موضوع اين و يافت اخالقي و عرفاني كتب

 هايراه و اهللا الي قرب جايگاه به صرفاً نيز هاكتاب اين در. است كرده جلب خود به
 ،ديگر بحث براي ايمقدمه ،قرب به پرداختن ،واقع در و است شده اشاره آن به يابي دست
  .است بوده آن به نيل ي هنحو يعني
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 و قديس 2بوناونتورا، نيز و ،وسطي قرون معروف دانهياال آگوستين، نمونه، عنوان به

 سفر و 3اعترافات نظير هاييكتاب در كه هستند كساني از ميالدي، سيزدهم قرن دانهياال
 كرد روي كه كساني از. اندكرده طرح توجه درخور مطالب زمينه اين در 4خدا سوي به روح

 اند،كرده توجه ... و 5»سعيده رؤيت «عنوان تحت بحث اين به اما ندارند، نيز اشراقي
 چند در وي. است 6االهيات جامع در فلسفي كرد رويقرن سيزدهم با  دانهياال آكويناس،

 هايراه و مسيحيت، در قرب غايي ي هثمر سعيده، رؤيت به مناسبت، به ،كتاب اين جاي
 7ولترز كليفتون نظير كساني نيز عملي عرفان هايكتاب در. كندمي اشاره آن به يابيدست

 صعود نردبان در 11كالمكيوس جان 10كمال، نردبان در 9هيلتون والتر و 8ناداني، ابر  در
 ... و 16تشبه به مسيح در  15آكمپيس ماستو 14خدا، مملوك در 13پترسون ديويد 12االهي،

 با مرتبط هايالمعارف ي هدائر از برخي در نيز .شد مواجه بحث اين از ابعادي با توان مي نيز
 المعارف ي هدائر و آكسفورد مقدس كتاب مقاالت مجموعه مانند اديان، و مقدس كتاب

 اين به مربوط مطالب از بخشي. فتيا را بحث از ابعادي توانمي ميرچا الياده، و نيوكاتوليك
 ي ه نوشتتفسير الكتاب المقدس، نظير مقدس، كتاب تفسيرهاي در توانمي نيز را موضوع

، »The New Jerome Biblical Commentary«دانان مسيحي، هيگروهي از اال
 ... و 18 جورج آرتوري ه، نوشت»The Interpreter’s Bible« ,،17 جيوفري كاپمني هنوشت
  .تجس

  

  نجات. 2
 كمال فرآيند آغاز نجات 19.است مسيحي سنت در مهم بسيار موضوعات از يكي نجات

 شود مسلط انسان قواي ي ههم بر القدسروح كه هنگامي تا يابد، مي دوام تدريج به كه است
 رهايي آن از ناشي مرگ و نخستين گناه از كه كسي .)،2:،ج2(سازد  مسيح همانند را او و

 درگيري و نيست كامل هنوز و است گذرانده را هياال آستان به نيل و كمال ماتمقد يافته،
  ).17-16: 5غالطيان، (است  باقي چنانهم جسم و روح

 به با مسيح و است شده خدا دشمن گويي ،آدم گناه با انسان پولسي، االهيات مطابق
  : داد آشتي خدا با را او ،رفتن صليب

 داده صلح خدا با را همه ريخت ما راه در او كه خوني و صليب روي بر مسيح جانبازي
  .)11-10: 5؛ روميان، 19-18: 5دوم قرنتيان، : ك. ؛ نيز ر20: 1كولسيان، (است 

 انسان، سرشت و طبيعت آدم، گناه با مقدس، كتاب االهيات مطابقاز سوي ديگر، 
 ،طبيعت اين از كه شد فراهم امكان اين او براي ،مسيح صليب با و گرديد تباه و آلودگناه
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- 23: 4؛ افسسيان، 3: 2؛ افسسيان، 4-3: 6؛ روميان، 5روميان، : ك.ر(بگيرد  فاصله اندكي

  .)10-9: 3؛ كولسيان، 24
  

  تولد تازه .3
 هدف. است جاودانه و جديد حيات و تازه تولد انسان، نجات از مقدس كتاب ديگر تعبير

 بر مسيحي االهيات. )469: ، ص11، ج25(است انسان براي ابدي حيات كه مرگ نه خلقت
 شدن جدا و است حيات خدا زيرا آورد، جهان به را مرگ ،خود گناه با آدم كه است باور اين
 صليب با مسيح عيسي و ،)59: همان، ص(است   مرگگناه، سمت به رفتن يعني خدا، از

  :را جاودانه و جديد حيات ،خود
 نيز مسيح بخشنجات كار اثر در آمد، دنيا اين به مرگ ،آدم گناه علت به كه طورهمان

 .)21: 15اول قرنتيان، (شد  ما نصيب مرگ از پس زندگي
 مسيح كه حالي در گردند، مرگ به محكوم  بسياريي هعد كه شد موجب آدم گناه يك
  .)15: 5روميان، (كند  مي پاك رايگان به را بسياري گناهان

: 8روميان، (شود  نمي نابود قلبش در القدسروح حضور و مسيح با اتحاد از پس مؤمن
 جديد ي هرابط يعني جديد  حيات.)260ص  ،20(ست او حيات ي هسرچشم مسيح زيرا ،)1

 تغيير در موقعيت اين. )474: ، ص9، ج25(ديگر  يك با هاانسان ميان و خدا و انسان ميان
 به و سرسپردگي  در اثر ايمانفرد. از باال نامد؛ تولدي مي20»تولد تازه« فرد را مسيحيت

 از پيش  حالتبه انسان بازگشت باعث تازه تولد. )3 :3يوحنا  (شود ولد ميت، از نو ممسيح
  ).4: 1دوم پطرس : ك. ؛ ر265 و 151 ، ص،7(است  جديد ذات دريافت و اوليه وضع و گناه

 وجود در يحمس تولد حكم در معنا يك به ،خدا توسط تازه تولد و مسيح به ايمان
 ورودي خدا ،مسيحي هر ي هتاز تولد در. است جهان به مسيح مجدد ورود و مؤمن شخص
 مجدداً را اضمحالل و گناه و آشوب خوشدست جهانِ تا بيندمي تدارك جهان به را دگرباره

 كه ،مسيح در هياال تجسم در ،واقع در. نمايد منقلب درون از فعاالنه را آن و نمايد احيا
 عظمت كه مسيح، رستاخيز در و است جهان در هياال كردعمل تجلي براي نوين يكرد روي
 فعال و زنده خدايي ي همثاب به را خود خدا ،)19 :1افسسيان، (است  خدا قدرت نهايت بي

 .كندمي مكشوف
 ياصالحات اخالق. رديپذي خدا ما را نم،دارد كه بدون تولد تازهيكتاب مقدس اعالم م

گويد پولس مي. رد و هم رستاخيز يافت عيسي هم م.مي نو الزم داريشي ما زاست،ي نيكاف
 اين است معناي حقيقي ؛دهد كه ما هم بايد بميريم و رستاخيز يابيماين امر به ما نشان مي

 .)9-1: 6روميان، : ك. ر (تعميد
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 اين حيات جديد چيزي نيست كه پس از مهم است كهجا توجه به اين نكته  در اين

تواند در اين جهان از طريق ايمان اي است كه او مياين عطيه. رگ به مؤمن مسيحي برسدم
   :به عيسي مسيح به دست آورد

كه پسر را دارد آن. خدا حيات جاوداني به ما داده است، و اين حيات در پسر اوست
  .)12 -11: 5اول يوحنا،  (حيات را دارد

 فقرات در مقدس كتاب. رسدمي جاوداني حيات به كه ،جديد حيات به فقط نه مؤمن
 كه ،مسيح چون كه است باور اين بر و داندمي ابدي و جاودانه را جديد حيات اين ،بسياري
، 26 (شد خواهند ظاهر شكوه و جالل در وي با نيز آنان شود، ظاهر ،هاستانسان زندگي

  .)23-22: 6روميان، (مسيح  عيسي ما سرور در جاوداني حيات :)922: ، ص2ج
  ؛15-14: 3يوحنا، : ك. ؛ نيز ر8: 6غالطيان، (درويد  خواهد جاوداني حيات روح از
  .)7-6: 2؛ روميان، 3-1: 17 يوحنا،

  

  شمردگي عادل. 4
 ها،انسان ي ههم مسيحي، االهيات در آن تبع به و پولسي، االهيات از جانب ديگر، در

 از هاانسان ي همه بنابراين و ندا شريك مآد گناه در باشند، نكرده گناهي عمداً خود چند هر
 مسيح به ايمان. است  عادل،فاسق مقابل ي هواژ. )1151: ، ص37(هستند فاسق ،تولد هنگام
  : )72 :، ص3(كند  اعالم عادل استحقاق، بدون حتي را، آنان خداوند كه شودمي باعث

 پيدا نجات» مسيح يعيس به ايمان «يعني راه، همين از توانندمي... هاانسان ي همه
 دارد انتظار خدا كه پرجاللي و مطلوب كمال آن به كس هيچ و اندكرده گناه همه زيرا. كنند

 به] عادل [گناهبي كامالً را ما خدا آوريم، ايمان مسيح عيسي به اگر اكنون اما. است نرسيده
  .)24-22: 3روميان، (آورد مي حساب

 با انسان ي هرابط اصالح معناي به بلكه نيست، گناه از پاكي معناي به شمردگيعادل
 انسان به هياال رايگان موهبت و لطف شمردگي عادل بنابراين ).379 : ص،13(است  خدا

 287-286: ، صص37؛ 92: ، ص23(باشد داشته را آن استحقاق انسان كهاين نه است،
 و شودمي خوب خدا با اشرابطه جرمش، رغمبه شخص، نگاه، اين مطابق). 24: 3روميان، 

  .)484: ، ص10، ج25(يابد مي نجات
  

  فرزندي خدا .5
 االهيات مطابق. آيد كه، در طرح نجات، انسان به مقام فرزندي خدا نائل مي در نهايت اين

. است بشر كل بر تكويني تأثيري داراي و سازسرنوشت اينقطه نخستين گناه ،جديد عهد
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 ،نجات طرح دو ،آن دنبال به. شد خدا عبد به خدا پسر مقام از انسان تنزل باعث گناه اين
 ي هرابط اصالح به ناظر دو هر كه ،شد طراحي انسان براي خدا جانب از عهد نوع دو قالب در

 طرح. كند مي ايفا آن براي را كفاره و جريمه نقش ،ترتيب به و است نخستين گناه از ناشي
 انبيا ارسال طريق از ،آن به التزام براي اخد قوم از گرفتن عهد و» شريعت «ي هعرض نخست
 خدا پسر ديگر كه است انساني مقام با متناسب ،بود قصاص نوعي كه ،شريعت. است

؛ 23: 3؛ غالطيان، 18: 5روميان، (است  شده» خدا عبد «و شده سقوط دچار بلكه 21،نيست
 بنابراين ،باشد انانس رستگاري موجب و كارگشا توانستنمي شريعت  اما.)3-1: 5غالطيان، 

 عهد نوعي نيز و) انسان استحقاق بدون (خدا رايگان لطف متضمن كه ،شد ارائه دوم طرح
 فرزند خداوند ،طرح اين در. است ابراهيم فرزندان صرفاً نه و هاانسان ي همه با جديد
فرستد مي خدا فرزندي به انسان بازگشت و گناهان براي شدن فدا براي را خود ي يگانه

  .)7-4: 4الطيان، غ(
 اين دادن دست از باعث آدم گناه اما بود، شده آفريده خدا فرزندي براي ،نخست ،انسان

 نجات بندگي و اسارت از را انسان و داد كفاره را آدم گناه ،خود صليب با مسيح. شد جايگاه
 .)853: ، ص26(بازگرداند  بشر به را فرزندي اين و داد

؛ 26: 3غالطيان، (باشيد مي خدا پسران مسيح عيسي در ايمان ي هوسيل به شما همگي
  .)5: 1؛ افسسيان، 17-14: 8روميان، : ك. نيز ر

» شدن مسيح و خدا پسر شبيه« به پولس تعابير در چيست، فرزندي اين واقعيت كهاين
: 2؛ غالطيان، 27: 3غالطيان، (» او با اتحاد« و »مسيح در شدن سهيم« ،)29: 8روميان، (

 و )24: 3؛ اول يوحنا، 15: 4اول يوحنا، (» انسان در خدا حضور« ،)13: 2ولسيان، ؛ ك20
  .است شده تعبير )24: 3؛ اول يوحنا، 13: 4اول يوحنا، (» انسان در خدا روح حضور«

  

  الگوي آرماني .6
 تقديس را خود به مؤمنان آرماني، الگويي ي هارائ با انسان، قالب در تجسد مسيح با

 شان آرماني جايگاه و مطلوب كمال به را آنان و سازد مي متحد خدا و ودخ با نموده،
 در هميشه تا ،)29: 8روميان (گردند  مي متشكل» خدا پسر «صورت به آنان و رساند مي

» يكي «پسر و پدر خداي با تا ،)4: 1افسسيان (باشند  عيببي و» مقدس «خدا، حضور
 كامل فرزندان و» خدا شبيه «وقت آن ،)12: 17يوحنا (هستند  يكي آنان كهچنان شوند،
 ناميده» غضب فرزندان «و» معصيت فرزندان «شيطان پيروان كهچنانهم شد؛ خواهند خدا
  .)3-2: 2افسسيان (اند شده
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 به ،)33: 2؛ اعمال، 7: 16يوحنا، (دهد مي قرار دارانايمان در را خود روح جا اين در او
 تعميد القدسروح با كليسا در را آنان و )31: 5اعمال، (ند كمي عطا ايمان و توبه مردم
  .)33: 1يوحنا، (دهد مي

 اعتبار مؤمنان خدا به كهاين نخست: است جنبه دو داراي مسيح كار ديگر، بيان به
 تا بخشدمي قدرت آنان به كهاين ديگر و دهدمي صداقت و راستي منزلت و بخشدمي

 او ي هآيند شكوه در و شوند خدا پسر تصوير مطابق آنان كهاين كنند؛ زندگي كارانهدرست
 يكي هياال ي هخانواد با و )5: 1افسسيان، (يابند  حضور االهي ي هخانواد در و گردند سهيم
  :)1099: ، ص23(شوند 

 به خود هياال ي هخانواد در را ما كه است بوده اين همواره خدا تغيير قابل غير ي هنقش
كند  فدا ما راه در را جانش تا فرستاد را مسيح عيسي ،منظور اين براي و بپذيرد؛ فرزندي

  .)5: 1افسسيان، (
 زندگي ،كامل حيات داشتن راه تنها و است خدا ي هخانواد جزء انسان مسيحيت، در

 آشكار را خدا و انسان ميان ي هرابط اين مسيح. است خانواده اين اعضاي از عضوي همچون
 گرفت خود به انساني طبيعت خدا اوالً كه است اين امراين  بر اهدش. )67، 9، ج25(ساخت 

 مسيح به كه آناني به خداوند ثانياً ،)56 : ص،5(شود  برخوردار خدايي نعمت از انسان تا
 آنان در القدسروح حضور. كندمي عطا را خود روح برسند، كمال مراتب به و آورند ايمان
 دريافت با مؤمنان. )55: ، ص11همان، ج(يفاتي تشر و شاعرانه نه است حقيقي امري
 غايي هدف بنابراين،. )527: ، ص10همان، ج(شوند مي خدا فرزند خداوند، از القدسروح

  :است خداوندي طبيعت در او شدن سهيم و انسان شدن خداگونه مسيحيت
 يعتطب شريك ها اين به شما تا شد داده ما به بهاگران و عظيم نهايتبي هايوعده

  .)4: 1دوم پطرس، (گرديد  هياال
  :ديد ذيل ي هآي در توانمي را معنا دو هر اين
 پسرش صورت به تا فرمود معين پيش نيز را ايشان شناخت قبل از كه را آناني يراز

 فرمود معين قبل از كه را آناني و. باشد بسيار برادران از زادهنخست او تا شوند متشكّل
 عادل كه را آناني و گردانيد عادل نيز را ايشان خواند كه را آناني و خواند هم را ايشان

  .)30-29: 8روميان، (داد  جالل نيز را ايشان گردانيد
 نجات او حيات و دهدمي آشتي خدا با را هاانسان مسيح مرگ كه است معتقد پولس

 شد، لحاص مسيح مرگ با كه نجاتي تكميل براي مسيح رستاخيز. كندمي تكميل را آنان
 اين بر ،پولس سخنان از استفاده با مسيحي، مفسران از  برخي.)231 : ص،7(است  ضروري

 حيات با بلكه نگرديد، انسان نجات باعث خود مرگ با تنها مسيح كه ورزندمي تأكيد امر
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 انجام كار دو مسيح واقع در يعني. )265 :، ص7(شد  پيروانش نجات ي هادام باعث نيز خود
 را آن اسم كه داد، تغيير خداوند مقابل در را انسان وضعيت ،صليب با كهاين نخست: داد

 كرد، اصالح و داد تغيير نيز را انسان فعلي وضعيت كهاين ديگر و گويند» شمردگيعادل«
  .)92 : ص،3(خوانند » تقديس «را آن كه

  

 تحول كمالي انسان .7
 به نوبت اكنون آرماني، جايگاه به انانس نيل ي هزمين و مقدمات قرب به خدا بيان از پس

 مسيحيت، در. است شدن مسيح شبيه و خدا فرزند كه رسد؛ مي آرماني جايگاه آن خود
 نيروهاي و استعدادها كه است كسي مقرب و است حقيقي و وجودي تحولي قرب به خدا

 در چند هر است؛ شده ،بالفعل مسيح و خدا با پيوند و شدن ملكوتي انسان براي اشبالقوه
 نظير تعابيري با انسان، از سعادت و كمال روي، هر به. است بيرون از فرآيند اين ،مسيحيت

   .شود مي ياد ... و »شدن نوراني «،»اتحاد با مسيح«، »خدا با اتحاد «،»تقديس«
 تقديس. 1 .7

 رخ مسيح و خدا به ايمان در مسيحي يك براي كه است تحولي بيان 22»تقديس«
 را مسيح شود،مي جدا خدا براي مؤمن كه معناست بدان تقديس. )136:  ص،34(دهد مي
 از پر شود، مي طاهر اخالقي فساد از 23كند، مي محسوب خود قدوسيت ي منزله به

 مسيح به شبيه )13: 4افسسيان، (شود مي كامل ،)24: 11اعمال، (شود مي القدسروح
: 1افسسيان، (شود مي خدا جالل و هشكو وارث شده، خدا محبوب ،)273 : ص،7(شود مي
بخشد مي تحقق است، آسماني ابدي حيات به هاانسان نيل كه را مسيح نهايي هدف و ،)18

  .)412 :، ص2(
 سوي از هانانسا فراخوان و معنوي و اخالقي تحول معناي به تقديس ديگر، سوي از
؛ اول 2: 1ول قرنتيان، ؛ ا7: 1روميان، ( متفاوت كامالً كيفيت با حياتي براي خدا

 و نفس روح، زيرا. است خدا بندگي براي پيوسته وقف و جدايي و ،)7-3: 4تسالونيكيان، 
 خدمت در شمرد و محترم را آن بايد و است مسيح بدن و نفس روح، مسيحي، مؤمنان بدن

 اخد فراخوان به كه كساني .)1: 12؛ روميان، 20: 6اول قرنتيان، (داشت  نگاه خدا بندگي
، 32(شوندمي سهيم خدا تقدس در دهند،مي مثبت پاسخ او محضر در زندگي براي
  .)712:ص

 گر بيان كه است خدا به نزديكي ترسيم مقصود بلكه نيست، اخالقي كمال كمال، اين
  :شوندمي كامل مسيح مأموريت طريق از پرستندگان، همچون ها، انسان كه است امر اين

  .)14: 10عبرانيان، (ابداالباد تا است گردانيده كامل را مقدسان قرباني يك به كه روآن از
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 ي مرحله است و بحث آن گذشت، شمردگيعادل كه نجات، سلبي ي جنبه بر عالوه

 تقديس ؛)92 : ص،3(خوانند  تقديس را آن كه دارد، وجود مؤمنان براي نيز نجات ايجابي
 آن عامل مسيح عيسي و است اخد فعل ،پولس منظر از و است مؤمن درجه ي باالترين

، 5 ج ،1(نيستند  ديگر يك از انفكاك قابل تقديس و شمردگيعادل. )127 : ص،12(است 
  .)121 :ص

 ي فديه توسط كه است باطن طهارت و نقص هر از عمل و فكر پاكي معناي به قداست
 انِانس خداوند كه جاستاين در. )190:، ص1: ج،2 ؛1250: ، ص23 (شود مي محقق مسيح
 از حدي تا مؤمنان ي همه بنابراين. گيرد مي خدمت به خود كار براي را وصفي چنين داراي

 تسليم كه كساني اما هستند، او فرمان تحت و خدا خدمت در زيرا برخوردارند، قداست
  .)1201، ص 2 ج ،18(برخوردارند  قداست باالي مراتب از هستند، خداوند محض

 كه است حقيقي مؤمن مقدس. )22: 1كولسيان، (مالمت  و عيب بي يعني مقدس
 :همان، ص(است  يافته  دستكمال به خدا محبوب پسر همچون و گشته خدا مخصوص

 جلوه او در مسيح زندگي و است برخوردار مسيحي كامل حيات از شخصي چنين. )1417
  .)382 : ص،13(دارد 

 شكوه با «25،»حولت «24،»خدا به تشبه «شامل داناناالهي توسط اغلب تقديس
. كنندمي بيان تقديس عنوان تحت را امور اين ديگر، بيان به يا. است 27»رشد «و 26»شدن
 است؛ شدن مسيح همانند هم آن و چيز يك گر بيان همه تقديس، و تحول شدن، تازه

  .است قائل تقديس براي ايويژه جايگاه مقدس كتاب هرچند
 با هاانسان و نيز مسيح و )49: 1؛ لوقا، 11: 17يوحنا، (است  مقدس خدا مسيحيت، در
 در و بودن خدا فرزند به مسيح قداست. شوند مي مقدس مسيح، و خدا به شدن نزديك
 شوند، مسيح و خدا به شبيه كه كساني. )1: 4؛ 35: 1لوقا، (است  بودن خدا روح حضور
 و شوند خدا رزندف مسيح، همچون بايد شوند، مقدس بخواهند كه كساني و شوندمي مقدس

 بايد خدا ديدن براي انسان. )619 ص :1991 باسيم،(گردد  ساكن آنان در خدا روح
 از كه است، هياال مصاحبت در شدن قبول اساسي شرط تقديس. بيابد جديد آفرينش
  : شودمي حاصل ايمان ي ناحيه از مسيح، با اتحاد طريق
 نخواهد را سرور كس هيچ آن از غيربه  كه ّسيتقد و بكوشيد همه با سالمتي پي در و
  .)14: 12عبرانيان، (ديد 

  : گويدمي قديس تعريف در دانانهياال از يكي
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 شده همانند آسمان، به صعودش رغمبه مسيح، به ممكن حد تا كه است كسي قديس

 برخوردار االهي نور از الوهيت، در مشاركتش ميزان به و دارد مشاركت خدا در او. است
  .)75-74 :صص ،5(شود مي

 از پاكي مقدس، زندگي منفي، منظر از. است مثبت و منفي بعد دو داراي تقديس
 كه معنا بدين خداست، خصلت و ويژگي گر بيان مثبت، منظر از و است روح و جسم آلودگي
 و سازد ممكن را متمايز زندگي نوعاين تا است فعال شاندرون در خدا روح بدانند مؤمنان

  . )367-366 :صص، 2 ج ،2(سازد  حولمت را آنان
 و هاويژگي افزودن مقدس زندگي: القدس تقديس توسط خدا، مسيح و روح.1.1.7
 هاي نشانه تا دهدمي پرورش را خود امت خدا جا اين در. است خدا پسند مورد خصايص
 .آورند وجود به خود در را مقدس و متحول زندگي

 حالت بلكه نيست، گناهان بخشش از فراتر يفرآيند تقديس مقدس، كتاب بيان مطابق
 به تقديس. اندداشته دريافت را خدا بخشش ،مسيح بر تكيه با كه است كساني موقعيت يا

، 34(است  خدا مقدسان در شدن سهيم آن پيامد و است ايمان از ناشي صرفاً معنا اين
  .)56-55: صص

 ،كاتوليك آيين رد كه خداست جانب از فيض كسب نيز شدن كامل و مقدس راه
  .)32: همان، ص(گذرد  مي كليسايي مقدس هايآيين گذرره مشخصاً از
  :است مؤمن قلب در خدا فعل نيز تقديس مسيحيت، تثليثي نگاه مطابق

 تماماً شما بدن و َنفس و روح و گرداناد ّسمقد بالكّل را شما سالمتي خداي خود اما
  .)23: 5اول تسالونيكيان، (مسيح  عيسي ما سرور آمدن وقت در باشد محفوظ عيببي

  :ست نيز همسيح فعل البته و
به  آب غسل به را آن تا. داد آن براي را خويشتن و نمود محبت را جماعت هم مسيح

 كه سازد حاضر خود نزد به را مجيد جماعت تا نمايد، تقديس ساخته، طاهر كالم ي هوسيل
: 5افسسيان، (باشد  عيببي و ّسمقد تا بلكه دباش نداشته آن مثل چيز هيچ يا چين و لكّه
25-27(.  

 اكنون. سازدمي مهيا جالل و شكوه در او مالقات براي را هاانسان مسيح، تقديس
، 32(شوند  نزديك خدا به است مؤمنان آن از كه قاطعيتي با و مستقيماً توانندمي هاانسان
 تقديس مسيح با كه يابند دست يحمس جالل و شكوه به توانندمي كساني تنها. )36: ص

 را او پسر صليب كه است كساني ي همه به خدا ي هديه جالل، و شكوه. باشند شده
 ،طريق اين از و دارند خدا با ايمن ابدي رابطه ي او با هاانسان. )54: همان، ص(اند پذيرفته

  .)36: همان، ص(شوند مي نزديك خدا به
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شوند مي سهيم خداوند حقيقي تقديس در القدسوحر طريق از مسيحيان ديگر، سوي از

 چيره او قواي ي همه بر شده، ساكن مؤمن در القدس روح تقديس، در .)52: ، ص28(
 ،2(گرداند مي هياال اوامر مطابق را اعمالش و سازدمي مسيح همانند را او نفس و شودمي
 پيوسته را مؤمن كه اوست. است انسان در روحي حيات منشأ القدسروح. )371 :ص

 فرزند ابدي ي بهره به و شود وارد ملكوت و آسمان در و برسد كمال به تا كندمي همراهي
 جديد حيات كه شود مقدس تواند مي كسي. )279 :، ص1 : ج،25(يابد  دست بودن خدا

  .شود وارد قلبش بر القدسروح توسط
 آن و نيست لطف از يخال نكته يك به توجه جا اين در: تقديس توسط انسان .2.1.7

 به فقط كه ،شمردگيعادل برخالف تقديس، مقدس، كتاب فقرات از برخي مطابق كهاين
. شودمي محقق انسان توسط هم و مسيح و خدا توسط هم پذيرد،مي انجام خداوند ي وسيله
 به توجه بدونبياورد،  ايمان مسيح به شخص كهاين محض به كه داردمي بيان مقدس كتاب
: 1اول قرنتيان، (شد  خواهد تقديس دهد،مي معنوي مسائل به كه اهميتي و روحاني رشد

 جان ساختن فدا با مسيح جا اين در. )10: 10؛ عبرانيان، 2: 1كولسيان، ؛ 1: 1؛ افسسيان، 2
 ايمان ايمان، از مقصود جا اين در كه رسدمي نظر به البته. كندمي تقديس را مؤمن خود،

، ص 2 ج :همان(اند كرده اشاره آن به مقدس كتاب مفسران از برخي كهانچن است، حقيقي
 دارند تعلق مسيح كليساي به حقيقتاً كه كساني كندمي تأكيد قرنتيان اول در پولس. )362
 آناني«: )46: ، ص34(هستند  خدا خدمت در و مقدس بنابراين و اند شده تقديس مسيح در
 جاي در كهچنان. )2: 1اول قرنتيان،  (»اندشده خوانده مقدس عيسي مسيح با اتحاد در كه

  : گويدمي ديگر
 ساخت خدا قبول مورد و] شمرد عادل [نمود طاهر مانگناهان از را ما ... بود مسيح اين

  . )30: 1اول قرنتيان،  (]نمود تقديس[
دوم (ايمانان بي از كه خواهدمي مؤمنان از مقدس  كتابانسان، به مربوط بخش در و

-:6روميان، (خودشان  فاسد ذات از و )11-10دوم يوحنا، (كاذب  عقايد و )17: 6قرنتيان، 
  : يابند دست تقدس كمال به تا شوند جدا )32-25: 4؛ افسسيان، 13

  طاهرروح و جسم نجاست هر از را خويشتن داريم را هاوعده اين چون عزيزان، اي پس
  .)1: 7دوم قرنتيان، (رسانيم  كمال هب خداترسي در را ّوسيتقد و بسازيم
 اعضاي و نماييد اطاعت را آن هايهوس تا نكند حكمراني شما فاني جسم در گناه پس

 براي عدالت بندگي به را خود اعضاي... . شوند ناراستي آالت تا مسپاريد گناه به را خود
  .)19 و 13 و 12: 6روميان، (بسپاريد  ّوسيتقد

  اول (باشيد ّسمقد سيرت هر در نيز شما خود است، خوانده را شما كه ّوسقد آن مثل
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  .)15: 1پطرس،

 در هرچند كه، كرد جمع گونهاين را انسان و خدا تقديس از تصوير دو اين بتوان شايد
 به كه را كساني قبالً خدا پذيرد،مي انجام انسان ي وسيله به كه است عملي تقديس جا اين

 تقديس را خود مؤمن اكنون و است برگزيده و كرده قديست آورد خواهند ايمان مسيح
  .)275 : ص،7(شود  برده كار به خدا ي وسيله به تا كندمي

 و استمرار تقديس، در مهم نكات ازيكي : استمرار و كامل شدن تقديس .3.1.7
 هم و شودمي انجام بار يك هم شمردگي،عادل برخالف تقديس، عمل. است آن شدن كامل

، 34؛ 367 :، ص2 : ج،2؛ 275 :، ص7(شود مي تكميل و يابدمي تداوم مؤمنان يزندگ در
. است قطعي تقديس عمل شد، خدا تسليم كامل طور به مؤمن كه هنگامي .)14-13: صص

 كالم از اطاعت و )13: 8روميان، (كشت  خواهد را جسم اعمال القدسروح ،هنگام آن در
آورد  خواهد وجود به را روح ثمره ي و )22: 1اول پطرس، (كرد  خواهد ايجاد او در را خدا

 در هنگام، آن در. برد خواهد كار به خدا به خدمت براي را او و )23-22: 5غالطيان، (
: 3اول تسالونيكيان، (نمود  خواهد ترقي محبت در ،)18: 3دوم پطرس، (كرده  رشد خداوند

 در را قدوسيت «و ساخت هدخوا طاهر» روح و جسم نجاست هر از «را خود و )6
 خواهد متبدل مسيح صورت به و )1: 7دوم قرنتيان، (رسانيد  خواهد كمال به» خداترسي

 قدوسيت كردن كامل از ،مقدس كتاب در .)16-11: 4؛ افسسيان، 18: 3دوم قرنتيان، (شد 
   .)12: 4افسسيان، : ك. ؛ ر1: 7دوم قرنتيان،(است آمده ميان به سخن» مقدسين تكميل «و

 زماني و )1215 :، ص18(آيد نمي دست به دنيا در نهايي و كامل تقديس هرچند
 و» آيد كامل «كه هنگامي ؛)278 : ص،7(كند  مالقات را مسيح مؤمن كه شد خواهد محقق

 امكان ديگر كه است، مسيح رجعت هنگامِ اينْ و )67-66: ، صص34(شود » نيست جزئي«
 تقديس از غير تقديس اين البته. شد خواهند جالل و شكوه از پر مؤمنان و ندارد وجود گناه
  .)همان(است  آن ي آينده و آخرتي عدب هرچند نيست؛ دنيا در

 هنگام در ما پدر و خدا حضور به ّوسيتقد در عيببي سازد استوار را شما هايدل تا
  . )13: 3اول تسالونيكيان، (خود  مقدسين جميع با مسيح عيسي ما سرور ظهور
 كنال ،بود خواهيم آنچه است نشده ظاهر هنوز و هستيم خدا فرزندان اآلن حبيبان يا
ديد  خواهيم هست كهچنان را او زيرا ،بود خواهيم او مانند شود ظاهر او چون كه دانيم مي

  .)23: 5اول تسالونيكيان، : ؛ نيز2: 3اول يوحنا، (
 به رو تقديس«تعبير از استفاده جاي به تقديس، مراراستُ بيان براي معموالً مقدس كتاب

  : ، ص34(كندمي استفاده 31»رشد «و 30»تحول «29،»شدن تازه «نظير تعابيري از 28،»رشد
136( .  



201 تحول وجودي انسان در عهد جديد 
 روندي 32»تقديس «كه و آن اين مطرح است تقديس اصل ي ره بادر  يك نكتهدر نهايت،

 استمرار نيز برزخ در بلكه ندارد، دنيا به اختصاص تداوم اين اما كند؛ مي طي را مستمر
 باور اين بر مقدس، كتاب نه و وسطي، قرون رايج االهيات مطابق كاتوليك، كليساي. يابدمي

 موقعيت يا مكان حالت، كه نيز، 33برزخ در و مرگ از پس تقديس و تقرّب عمل كه است
 انايم فيض دريافت با كه كساني. يابدمي دوام است، نهايي داوري ي هنگامه تا مرگ از پس
 از ،مؤمنان دعاي ي واسطه به اند،نيافته رهايي هاناخالصي ي همه از اما اند،رفته دنيا از

 و آسمان ملكوت به ورود از پيش و يابند مي رهايي كبيره گناهان عقاب نيز و صغيره گناهان
  .)1322: ، ص24؛ 1034: ، ص36(شوند  مي تطهير ،حق حضرت لقاي
  

 خدا با اتحاد .8
 آمدن در به خود از است، انسان آرماني جايگاه گر بيان كه مسيحيت، در مطرح تعابير از

 شود، خدا محبوب كسي هرگاه معشوق، و عاشق وحدت اصل مطابق .است خدا با» اتحاد «و
 عرفاني تعبير از اتحاد اين ،مسيحيت در اما. شودمي يكي او با و گزيندمي سكني او در خدا
 باب در اناجيل ي انگارانهوحدت زبان به توجه با. يابدمي يقيحق بوي و رنگ رفته، فراتر
 و آورند ايمان عيسي به كه كساني كه است اين بر باور ،مسيحيت در ،مسيح و خدا ي رابطه

 آنان در مسيح و خدا مقدس، كتاب بيان به يا شد، خواهند يكي خدا با ورزند، محبت او به
 آسمان در مسيح گزيدن مسكن و حياتمت، قيا مرگ، در آنان و گزيد خواهند سكني
  .)855 :، ص2 : ج،17(شوند مي سهيم

 هياال ذات در مؤمن«كه  تعابير مختلفي براي اين اتحاد بيان شده است، نظير اين
  :»است شريك
 است جهان شهوت از كه فسادي از و گرديد هياال طبيعت شريك هااين به شما تا

  .)4: 1دوم پطرس (يابيد  خالصي
  :»است روح يك خداوند با مؤمن« و

  .)17: 6اول قرنتيان، (است  روح يك او با بپيوندد، خدا با كه كسي
 ،»خدا تجلي با اتحاد «،»مسيح با اتحاد «را اتحاد اين توانمي تأكيد، نوع به بسته

 مسيحيت كهچنان ،دانست» مسيح ي واسطه به اتحاد «يا و» مسيح در پدر خداي با اتحاد«
 در داشتن حيات. بكند كاري تواندنمي) مسيح (وحي بدون انسان كه است باور اين بر

 اتحاد اين هايويژگي از. )4: ، ص27(است خداوند با پويا اتحادي از عبارت مسيح،
  : است آن بودن ناگسستني
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 و شد نخواهند هالك ابد به تا و دهممي جاوداني حيات ها آن به من و: فرمود عيسي

  .)28: 10يوحنا، (گرفت  نخواهد من دست از را ها آن كس هيچ
   عرفان به اتحاد با خداكرد روي .1.8

 به خداوند، حضور مرتبه ي باالترين از خود، تعابير تاريخي سير در نيز مسيحي عارفان
 بحث هرچند. )4: ، ص27(اندكرده ياد 35عرفاني اتحاد به سرانجام و 34خدا با اتحاد

 تا ليكن است، بوده مطرح پولس هاينوشته و يوحنا انجيل در نخست همان از 36»اتحاد«
 حضور تجربه ي توصيف براي اساسي ايمقوله اتحاد مفهوم غرب، در دوازدهم قرن از پيش
 عرفان بر 37كبير گريگوري«. )61: ، ص31:به نقل از138 : ص،15(نبود  دنيا حيات در خدا

 كرد، اخذ نوافالطوني سنت از را ودوج فوق» احد «مفهوم اگرچه و داشت تأكيد شخصي
 از پدر، با عاشقانه ارتباط نوعي از بيش به و دانستمي  ناپذيرادراك را پدر خداي ليكن
 گسترش را غيرشخصي عرفان و انگارانهوحدت سنت 38كاسين جان. نبود قائل عيسي طريق

 از آوردن يانم به سخن رغمبه و كرد تأكيد بيشتر انگاريوحدت سنت بر  آگوستين.داد
 مبناي ي منزله به را اتحاد ي واژه نفس، در القدسروح و ابن و اب اقنوم سه هر حضور
  .)61: همان، ص(دهدمي قرار خود عرفاني االهيات اساسي
. گرفت قرار تحليل و تجزيه و توجه مورد بيشتر خدا با اتحاد موضوع ،دوازدهم قرن در
 معرفت باب در كتاب در وي. خداست با حادات بحث در عطفي ي نقطه 39برنارد قديس
 قصواي غايت را خدا با اتحاد و راند سخن خدا سوي به انسان عروج ي مرحله چهار از 40خدا،
  .)62: همان، ص (دانست سفر اين

 ترينبزرگ 41بوناونتورا، آثار در آن به وصول طريق و اتحاد بحث ،سيزدهم قرن در
 آگوستين از برگرفته كه بوناونتورا، تصوير مطابق. يافت بيشتري وضوح عرفاني، دانهياال

كند مي اشراق انسان به را حقايق كه روست اين از دارد؛ حضور انسان نفس در  خدااست،
 بيشتر معرفت بنابراين. است و بوده اندركاردست انسان نفس در همواره خدا. )55 : ص،10(
 امكان و شود مي روحاني حيات از باالتري مراحل باعث و شودمي معلوم وحي ي واسطه به

  . )338 : ص،14(سازد مي فراهم را خدا با نفس بيشترنزديكي  و وحدت
  : دانست پذيرامكان فيض ي هواسط به را خدا با اتحاد آكويناس

 نفس آن با را خود فيضش با خدا كهآن مگر ببيند، را خدا ذات تواندنمي مخلوق نفس
  .))4. 12. 1 (54 :،ص1، ج22(سازد متحد
  ازدواج روحاني .2.8

 است مطرح مسيحي عرفان و االهيات در عرفاني اتحاد اين از كه يكي از تعبيرهايي
كتاب  كهاين بر مبني را اوريگن ي توصيه غرب مسيحي عارفان. است 42»روحاني ازدواج«
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 به نيل رو،اين از. سپردند خاطر به دهند، قرار معنوي حيات راهنماي را سليمان هايغزل

، 3 : ج،6(كردند مي بيان داماد و عروس به مربوط تعابير با غالباً را او به نزديكي و خداوند
  :گويد مي زمينه اين در كلروئي برنارد. ).67: ، ص35 ؛329 :ص

 ترتيب را كلمه با روح ازدواج كه است] خدا ي كلمه عيسي، با عارف [گونيهم همين
 و سازد،مي او مانند نيز را اشاراده اوست، مانند ماهيت در كه روح كه هنگامي. دهدمي

 اين از چيزي آيا... شودمي وي عروس ورزد،مي محبت است، محبوب خود كه گونههمان
. مقدس و معنوي كامالً اتحاد يك ازدواج، عقد است  اين ...است؟ تربخشلذت گونيهم

 ...است  آغوشيهم يك آن ست؛ا ضعيف بسيار مورد اين براي عقد تعبير خير؛

 عنوان به كه است اين خدا خواست... هست  نيز معشوق بلكه نيست عاشق فقط داماد
. باشيم او عاشق داماد عنوان به و بگذاريم احترام را او پدر عنوان به بترسيم، او از خداوند
 محبت، بدون .است باالتر همه از محبت شك بي است؟ ترشريف و باالتر هااين از يك كدام
 محبت ها آن باالترين كه دارد درجاتي محبت... .  ندارد لطفي احترام و است عذاب ترس

  .)330 :، صهمان(نيست  كارانهكاسب كه خالصي محبت است؛ عروس
  اتحاد با مسيح . 3 .8

 و خدا خود ،خدا پسر كه است؛ مسيح با اتحاد است، مهم مسيحي االهيات براي آنچه
بيان گوناگون،  هايتمثيل با را مسيح با مؤمن اتحاد مقدس كتاب. تاس متجسد خداي

 »شوهر و زن اتحاد «،)22-20: 2افسسيان،  (»آن ي پايه و ساختمان اتحاد «نظير كند؛مي
 اتحاد «،)6-1: 15يوحنا،  (»هايش شاخه و تاك اتحاد «،)7: 19؛ مكاشفه، 31: 5افسسيان، (

   ... .و )12: 12و 15: 6اول قرنتيان،  (»بدن و سر
   :كهاين نظير است، شده بيان مختلف هايگونه به اتحاد اين خود ديگر، سوي از
  :»هستند مسيح در مؤمنان«

 اما و بيندنمي مرا ديگر جهانْ ،زماني اندك از بعد :داردمي اعالم خود عيسي كهچنان
 شما ،روز آن در و. زيست خواهيد هم شما امزنده من كه جهت اين از و بينيدمي مرا شما

  .)20-19: 14يوحنا، (شما  در من و من در شما و هستم پدر در من كه دانست خواهيد
  :»است مؤمنان در مسيح«
 عدالت سبب به روح اما و است مرده گناه سبب به جسم است شما در مسيح اگر و
  .)20: 2؛ غالطيان، 10: 8روميان، (است  حيات

 در شد، مصلوب صليب روي بر مسيح وقتي :كه است مدعي  ،خود ي درباره پولس
 مسيح بلكه كنم،مي زندگي كه نيستم من ديگر پس. شدم مصلوب او با نيز من ،حقيقت

  .)20: 2غالطيان، (كند مي زندگي من در كه است
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  :»هستند ساكن مؤمنان در خدا و مسيح«

وي  در خدا و است ساكن خدا در است، ساكن محبت در كه هر و است محبت خدا
  . )4:16اول يوحنا، (

 محبت و است ساكن ما در خدا ،نماييم محبت را ديگر يك اگر. نديد را خدا هرگز كسي
 خود روح از كه زيرا ما، در او و ساكنيم وي در كه دانيممي اين از. است شده كامل ما در او
 او و است كنسا وي در خدا خداست پسر عيسي كه كندمي اقرار هركه ... .است داده ما به
  .)15-12: 4اول يوحنا،  (»خدا در

  .)23: 3اول يوحنا، (وي  در او و است ساكن او در دارد، نگاه را او احكام كه هر
 نمود خواهد محبت را او پدرم و داشت خواهد نگاه مرا كالم نمايد محبت مرا كسي اگر

  .)23: 14يوحنا، (گرفت  خواهيم مسكن وي نزد آمده او سوي به و
 از جزئي ايمگرفته تعميد كه ما ي همه:  و سهيم است»دارد مشاركت مسيح در منمؤ«
  .)27: 3غالطيان، (ايم پوشيده را مسيح و ايمشده مسيح وجود

  .)13: 2كولسيان، (گرداند  سهيم مسيح حيات در را شما خدا
 فرد و مرد و رفت صليب به قبلي كارگنه انسان آن كه معناست بدين مشاركت اين
 مؤمن انسان. )221 :، ص6 :ج ،8: ك. ر(كند مي حكومت او در مسيح  كهشد، زنده ديگري

 مشاركت معناي است اين و است محورمسيح بلكه نيست، خودمحور ،پس اين از مسيح به
  . )1158: ، ص23(مسيح  در

 اربرقر اتحاد مسيح و روح ميان ايمان كه دارد تصريح امر اين بر نيز اصالحي االهيات
 است، گفته پولس كههمچنان و كندمي برقرار پيوند داماد با عروس كه گونههمان كند؛مي
 ها آن اگر. )32-31: 5افسسيان (شوند مي جسم يك روح و مسيح سرّ، همين ي واسطه به

  .)99: ، ص33(هاست ازدواج ترينكامل اين پس است، واقعي امري نيز ازدواج و اندجسم يك
  

  دنش نوراني .9
  : است نور رود مي كار به خداوند براي مسيحيت در كه واژگاني از

  .)5: 1اول يوحنا، (نيست  هرگز وي در ظلمت هيچ و است نور خدا
 خداوند، به نيل راه. شودمي ترنوراني شود، تر شبيه و تر نزديك خدا به كس هر بنابراين

 كليساي اما داشت، ارانيطرفد ،مسيحيت جهانِ غربي و شرقي ي شاخه دو از يك هر در
 در راه اين. بود نور ي منزله به خدا راه كه گرفت پيش در را ديگري راه سرانجام شرقي
  . است شده آشكار مصر، صحراي مرشد ماكاريوس، به منسوب 5 و 4 قرن مواعظ
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 سر به تاريكي در همگي ،تولد هنگام هاانسان مسيحيت، ديدگاه مطابق ديگر، سوي از
 اين. برندمي سر به )18: 4افسسيان، (افكارشان  تاريكي در كه كفار، ويژههب برند،مي

 به ساخته، خارج ظلمت از و خواند فرامي خود نور به تاريكي از را هاانسان كه خداست
  : سازدمي وارد نور در پسرش ملكوت
ست ا گردانيده نور در ّسانمقد ميراث ي بهره اليق را ما كه گزاريد شكر را پدر و

  . )12: 1كولسيان، (
 در خداوند ي دهش داده ي وعده تحول به توانندمي نهند،مي گام نور در كه كساني

 را خدا منور ي چهره ،نور آن با جا آن در و )43: 13متي، (باشند  داشته اميد او ملكوت
 در كه كند مي توصيه مردمان به پولس كه است دليل همين به. )4: 22مكاشفه، (ببينند 
؛ 12: 13روميان، (كنند  تن بر نور سپر و سالح و زنند قدم نور در و گيرند قرار نور دستان

  :شوند متحد است، نور كه خدا، با تا ،)8-4: 5اول تسالونيكيان، 
 در داريم شراكت وي با كه گوييم اگر. نيست هرگز وي در ظلمت هيچ و است نور خدا

 اگر كنال. كنيمنمي عمل راستي به و گوييميم دروغ نماييم مي سلوك ظلمت در كهحالي 
  .)7-5: 1 اول يوحنا،(داريم شراكت ديگر يك با ،است نور او چنانكه ،نماييممي سلوك نور در

  :سازندمي متجلي را هياال نور كنند، زندگي نور حقيقي پسر همچون كه كساني و
 شما پدر ،ديده را شما نيكوي اعمال تا بتابد مردم بر شما نور بگذاريد... عالميد نور شما

  .)16-14: 5متي، (نمايند  تمجيد است آسمان در كه را
 هياال نور جذب باعث ديگران به محبت و خدا بندگان به خدمت مقدس، كتاب منظر از
. است تاريكي در حال تا دارد، نفرت خود برادر از و است نور در كه گويدمي كه كسي: است

: ك. ؛ نيز ر10-9: 2اول يوحنا، (است  ساكن نور در نمايد حبتم را خود برادر كه كسي و
  .)6: 1اول يوحنا، 

  نور متجسد .1.9
 از بسياري در است، يكي خدا با و است خدا مسيح ،مسيحيت در كه جا آن از البته
 منور نور اين با سالك و هستيم مواجه هياال ي كلمه و نوراني متجسد خداي با ما تعبيرها

 شده روشن كامالً مسيح ي چهره نور جالل ناگفتني زيباييِ از كه نفسي براينبنا. شود مي
 خدا عرش محل كه است يافته قابليت و آمده نائل القدسروح در كامل اشتراك به است،
 او كه است مسيح كار اين و شودمي روح كامالً و چهره كامالً و چشم كامالً نفس آن. باشد

دهد  مي زينت معنوي زيبايي با را آن و بخشدمي فيض آن به و كندمي هدايت و راندمي را
 43ناشناختني ابر به عارف ورود نماد سينا كوه روي موسي اگر. )337-336 :صص ،14(

   عرفان نماد نيرومندترين يافت، هيئت تغيير جليل ايالت در تابور كوه روي كه عيسي است،
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  : گويدمي باره اين در مقدس كتاب .است نور

 نور بر تا آمد شهادت براي او .بود يحيي اسمش كه شد فرستاده خدا جانب از صيشخ
 شهادت نور بر تا آمد بلكه ،نبود نور آن او. آورند ايمان او ي وسيله به همه تا دهد شهادت

: 1يوحنا، (بود  آمدني جهان در و گرداند مي ّرمنو را انسان هر كه بود حقيقي ِنور آن. دهد
6-9(.  

 نور بلكه ،نشود سالك ظلمت در كند متابعت مرا كه كسي هستم؛ عالم نورِ نم: گفت
  . )12: 8يوحنا، (يابد  را حيات

  .)5: 9يوحنا، (جهانم  نور هستم جهان در كه مادامي
  .)46: 12يوحنا، (نمانَد  ظلمت در َردآو ايمان من به هركه تا آمدم جهان در نوري من

 پرتو در انسان. ببيند را حقيقت تواندنمي نامخلوق و رتغييرناپذي نورِ كمك بدون انسان
 رو،اين از. يابددرمي را حقيقت است، بوده خدا با آغاز از كه ايكلمه يعني حقيقي، نور

 روشن را ما عقل كه نوري اين: گويدمي 44»حقيقي دين ي درباره «ي رساله در آگوستين
 نتيجه بنابراين. كند مي هدايت را ما ،رتيبت بدين و گيردمي نشأت ازلي حقيقت از كند،مي
 توانيمنمي او نور كمك بدون چون شود،مي متحد ازلي ي كلمه با ما عقل كه گيريممي

 و شوندمي وارد او نور در مسيح به مؤمنان سان، بدين .كنيم درك حقيقي نحو به را چيزي
 سرور در الحال ليكن ديدبو در ظلمت ترپيش كه زيرا :كنند مي زندگي نور پسران همچون

  .)8: 5افسسيان،  (كنيد رفتار نور فرزندان چون پس. باشيدمي نور
 نور و هياال جالل به و يافت جالل كوه آن بر صعود هنگام خداوند جسم كه گونههمان

 كه جاللي. درخشندمي برق مانند و يابندمي جالل نيز قديسان اجسام شد، متحول پايانبي
 قدرت شيوه، همين به و گرفت؛ درخشيدن و يافت گسترش او جسم بر ،بود مسيح درون
  .)337-336 :صص: 14 (ريخت فروخواهد شاناجسام بر روز آن در قديسان در مسيح

 راه شماست با نور كه مادامي پس. شماست با نور زماني اندك: گفت بديشان عيسي
. رودمي كجا به داندنمي رودمي راه تاريكي در كه كسي و نگيرد فرو را شما ظلمت تا برويد

  .)36-35: 12يوحنا،  (گرديد نور پسران تا آوريد ايمان نور به شماست با نور كه مادامي
 كه است همان نور اين. نماد يك صرفاً نه و است محسوس صرفاً نور يك نه نور اين

  .)338 :، ص14 (شد پديدار )29: 34خروج،  (سينا طور از آمدن پايين هنگام موسي براي
  

  نتيجه. 10
سلوك معنوي و تحول وجودي انسان و تشبه به  مسيحيت،  آنچه گذشت، درمطابق

 نوراني «و» مسيح و خدا با اتحاد «،»تقديس «با تعابيري از قبيل جديد عهد در مسيح،
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توان از آن به تحولي حقيقي و وجودي و  شود؛ چيزي كه در مجموع ميمي بيان» شدن

 او آفريده شده بود،  روزي فرزند خدا بوده و بر صورت انسان، اين سنت در.كمالي ياد كرد
 و متمايل اش ضعيف و ناتوان  از خدا دور شده و عقل و اراده، گناه نخستيني اما به واسطه

 خدا باز گردد و با آشتي خواهد متحول شود و به جانب  ميحال، او .به شر و بدي شده است
 اين تحول امري حقيقي است؛ چنين ،به همين دليل.  شود با خدا به او نزديكو مصالحه

رسد و مقدس  يابد و از عبد خدا به فرزندي مجدد خدا مي انساني حقيقتاً سرشتش تغيير مي
  .شود مي

 ي هديه و خداوند رحمت و فيض ي واسطه به تنها سعادت و رستگاري ديگر، سوي از 
؛ اعمال، 18-15: 3يوحنا،  (است ديهه اين پذيرش انسان سهم و استپذير  امكان ايمان

 خود عمل با انسان. است شده تضمين و خدا جانب از كمال و نجات ديگر، بيان به. )16:31
 كهاين با را انسان كه است خداوند اين شود؛ رستگاري و نجات ي شايسته تواندنمي هرگز
  .سازد مي هموار او رايب را كمال مسير و آوردمي حساب به گناه بي رايگان است، كار گناه

 به شدن نزديك براي راهنما و پيامبر به نياز كندمي ترسيم مسيحي االهيات كه انساني
 از كه را او آدم، گناه ي فديه با كه خواهدمي را كسي او. دارد منجي به نياز بلكه ندارد، خدا
 فرد اين د،هستن گناه اسير هاانسان ي همه چون و ،كند نزديك خدا به است، دور خدا
 ،12 (داد نجات را انسان و شد انسان كه است خدا فرزند او پس. باشدانسان  يك تواندنمي
 اعطايي ، امريايمان همچون ،اين كمال و تحول حقيقي ،مسيحيت در پس. )125 :ص

  .است
 

  ها يادداشت
1 . salvation 

  ).3: 2عبرانيان (داند مي» نجاتي عظيم«كتاب مقدس اين نجات را 
2   . Bonaventure                3 . confessions      4 . journey of Mind into God 
5   . Beatific Vision            6 . Summa Theologia             7   . Clifton Walters 
8. The cloud of unknowing  9. Walter Hilton  10. The ladder of perfection 
11. John Climacus     12   . The ladder of divine ascent   13 .David Peterson 
14. Possessed by God    15 . Thomas A Kempis      16   . Imitation of Christ 
17 . Geoffrey Chapman        18 . George Arthur 

خست با است، و ن» برپايي ملكوت خدا«موضوع مهمي كه در مسيحيت با آن مواجه هستيم، . 19
: دادي برپايي ملكوت آسمان را به مردمان مي يحيي تعميد دهنده وعده. جريان نجات مواجه نيستيم

توبه كنيد، : گفت و در آن ايام يحيي تعميد دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و موعظه كرده مي«
ش اين وعده ي شروع رسالت خود عيسي از لحظه). 2-1: 3متي، (» زيرا ملكوت آسمان نزديك است
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توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان : از آن هنگام عيسي به موعظه شروع كرد و گفت«: را تكرار كرد
 ).1: 9؛ مرقس، 28: 16؛ متي، 15: 11مرقس، :  نيز17: 4متي، (» نزديك است

 بر اين  اعتقاد رايج: گويد ويل دورانت مي. هستيم» نجات«اما در ادامه، ما شاهد جرياني تحت عنوان 
برپايي ملكوت «ي  نيافته به عنوان بديل مناسبي به جاي باور تحقق»  نجات«ي  است كه آموزه

توسط مسيح، تدبيري بود كه توسط پولس رسول، براي جلوگيري از سرخوردگي و روي »  آسمان
پولس خود را در نامه به مسيحيان ) . 689 :، ص3 :، ج21: رك(گرداني مؤمنان نوآيين انديشيده شد 

  ).  11: 6غالطيان، (خواند  مي»  نجات توسط ايمان به صليب مسيح«گر  طيه، موعظهغال
اختصاص به مسيحيت ندارد و اديان ديگر و » نجات«البته بايد به اين امر اذعان داشت كه مفهوم 

-426: ، صص19: ك. براي توضيح بيشتر، ر(برند نيز مكاتب فلسفي و سياسي نيز آن را به كار مي
427.(  

20 . Rebearth, Regeneration   
متصف شده است؛ در بيان نسب حضرت عيسي » اهللابن «نيز به » آدم«در عهد جديد،  . 21

  ).38: 3لوقا، . (آيدمي» ابن اهللا«شود، به دنبال آن واژه هنگامي كه به آدم منتهي مي
22 . Sanctification 

 يا به بياني عيسي تقدس آنان است و  است،داران از مسيحگويد تقديس ايمانكتاب مقدس مي. 23
شود، ي ايمان به مسيح حاصل مي به بيان سوم، مؤمن مقدس است، يعني اين قدوسيت به وسيله

الكن از او شما هستيد در عيسي مسيح كه از جانب خدا «: زيرا او قدوسيت مسيح را پوشيده است
  ). 30: 1ل قرنتيان، او(» ّوسيت و فدابراي شما حكمت شده است و عدالت قد

24 . Likeness to God        25 . Transformation          26 . Glorification 
27 . Growth                      28 . Progressive sanctification    29 . Renewal 
30. Transformation          31. Growth                        32 . Sanctification  

33. Purgatory  ناميد؛ جايي كه مؤمنان ناخالص » گاهپاكيزه«شايد با اندكي مسامحه بتوان آن را
حموي (نامند مي » مطْهر«چنان كه در عربي آن را شوند؛ براي ورود به ملكوت خدا تطهير مي

  ).468ص : 1994اليسوعي، 
34- union with God           35- mystical union 

36 . “Union” . در ادبيات عرفاني اسالم كامالً نزديك است» وصال«اين تعبير با تعبير. 
37. Gregory of Nyssa   38. John Cassian   39 . Saint Bernard of Clairvaux 
40. Dedilligendo Deo           41 . Bonaventure         42 . Spiritual marriage   

43.  Cloud of Unknowing برگرفته از عنوان كتاب والترز كليفتون :»The Cloud of 
Unknowing«. 

44 . De Vera Religione  
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