در ﺗﻮﻟـﺪ ﺗـﺎزه ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی روی ﻣـ دﻫﺪ؟)ﻗﺴـﻤﺖ
.(۹
آب و روح ،در ﺣﺰﻗﯿﺎل ۳۶

ﺣﺰﻗﯿﺎل آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﻮﻣﺶ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺑﺎﺑِﻞ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﮐﺎر ،ﺑﺴ وﺳﯿﻊﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻋﯿﺴ ﻣﺪﻋ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻬﺪو ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﺧﻮنِ ﺧﻮدش
اﺳـﺘﻮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ )ﻟﻮﻗـﺎ :۲۲(۲۰؛ و ﺣﺰﻗﯿـﺎل  ،۳۳ﯾـ از وﻋـﺪهﻫﺎی آن ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿﻤـﺎن ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ،

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ در ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ،۳۱و از آﯾﮥ  ۳۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
ﺣﺰﻗﯿﺎل :۳۶-۲۴:۲۸

ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﻣﮔﯿﺮم؛ و از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﻢ؛ و ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد درﺧﻮاﻫﻢ آورد؛

و آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ؛ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؛ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﮥ ﻧﺠﺎﺳﺎت ،و از ﻫﻤﮥ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛ و دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد؛ و دلِ ﺳﻨ
را از ﺟﺴﺪِ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،دلِ ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ و روح ﺧﻮد را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد؛ و
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾِ ﺧﻮد ،ﺳﺎﻟ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا ﻧﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ؛ و در زﻣﯿﻨ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؛ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﯿﺴ ،از آن آﯾﺎت ِذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺎﺷ ﻣﮔﺮدد» :اﮔﺮ ﮐﺴ از آب و روح ﻣﻮﻟﻮد
ﻧﺮدد ،ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﻮت ﺧﺪا ﺷﻮد «.ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؛ و
ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد« )آﯾﮥ (۲۸؟ آﯾﮥ  :۲۵ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧــﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿــﺪ؛ و ﻃــﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺷــﺪ از ﻫﻤــﮥ ﻧﺠﺎﺳــﺎت«؛ و در آﯾــﮥ  ،۲۶ﺑــﻪ آﻧــﺎﻧ ﮐــﻪ ﺧﻄــﺎب ﺑــﻪ اﯾﺸــﺎن
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد .«.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ،آن
ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻠﻮت راه ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺗﺎزﮔ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﺎک ﺷﺪنِ ﻃﺒﯿﻌﺘ ﮐﻬﻨﻪ ،و ﺧﻠﻘﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘ
ﺗﺎزه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیِ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »آب و روح« ،ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﺎزه ﺷﺪنِ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه اﺷﺎره
دارﻧﺪ؛ و اﯾﻦ دو ،از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ روﺣ ﺗﺎزه ،ﯾﺎ دﻟ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻣﺷﻮد،

ﻣﻨﻈﻮرﻣـﺎن اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از آن ﮐﺴـ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺑﺎزﻣاﯾﺴـﺘﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨـ از آن ﺧـﻮدی ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻧﻈـﺮ
اﺧﻼﻗ ،ﺣﺴﺎب ﭘﺲ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﻢ ،ﺟﺎن ﭘﺎیﭘِﺮ ﺑﻮدم؛ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهام ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺِ ﺟﺎن ﭘﺎیﭘِﺮم .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﮐ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .اﮔﺮ آن اﻧﺴﺎنِ ﻗﺪﯾﻤ؛ ﯾﻌﻨ ﺟﺎن ﭘﺎیﭘِﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣرﻓﺖ ،دﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮزش و ﭘﺎک ﺷﺪن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهای از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﯾﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد.

ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖِ ﮐﻬﻨﮥ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺖ )روﻣﯿﺎن (۶:۶؛ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ،
ﻣﺮدهاﯾـﻢ )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن (۳:۳؛ و »ﺧـﻮد را ﻣـﺮده اﻧـﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ« )روﻣﯿـﺎن :۶(۱۱؛ و »اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨـﻪ را از ﺧـﻮد
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﯾﻢ« )اﻓﺴﺴﯿﺎن :۴ .(۲۲اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃ زﻧﺪﮔ ،اﻧﺴﺎﻧ دﯾﺮ
در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ،ﯾ ﻧﻬﺎد و
ﻓﻄﺮﺗ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﻄﺮۀ آن ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﭘﺲ وﻗﺘ درﺑﺎرۀ دل ﺗﺎزهﺗﺎن ،روح ﺗﺎزهﺗﺎن ،و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزهﺗﺎن ﻣاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدِ
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺧﻮدﺗﺎن وﺟﻮد دارﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن و ﭘﺎک ﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ؛
و اﯾـﻦ ﻧﺘـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ واژۀ »آب« ﺑـﺪان اﺷـﺎره دارد .ﮔﻨـﺎه ﻣـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد .ﭘـﺎک ﮔﺸﺘـﻦ ﺑـﺎ آب،
ﺗﺼـﻮﯾﺮی از اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ؛ و ارﻣﯿـﺎ :۳۳ ،۸آن را ﺑـﺪﯾﻦ ﺷـﻞ ﺑﯿـﺎن ﻣﮐﻨـﺪ» :و اﯾﺸـﺎن را از ﺗﻤـﺎﻣ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺗﻤﺎﻣ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪه ،و از ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ «.ﭘﺲ آن اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ وﺟﻮدش
اﺳﺘﻤﺮار دارد ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه ،و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﮔﺮدد.

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺷﺪن

وﻟ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن ،و ﭘﺎک ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﮔﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج
دارم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎزهای از دﯾﺪن ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،و ارزش ﮔﺬاردن اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺰﻗﯿﺎل در آﯾﮥ  ۲۶و  ،۲۷از دل ﺗﺎزه ،و روح ﺗﺎزه ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ و روح ﺗﺎزه
در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد؛ و دلِ ﺳﻨ را از ﺟﺴﺪِ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،دلِ ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ و
روح ﺧﻮد را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد؛ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾِ ﺧﻮد ،ﺳﺎﻟ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا
ﻧﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ«.

اداﻣﻪ دارد……

(John Piper ) ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭙﺮ

