درخواست ریزش آتش از آسمان
مانی محمدی
مدتی پیش قسمتی از کنفرانس(آتش غریب)را تاشا می کردم .در این کنفرانس سوال چالش
برانگیزی طرح شد که تصمیم گرفتم این سوال را با شما نیز در میان بگذارم.
سوال :چرا بعضی از برادران و خواهران عزیز ما در جماعات،کلیساها و تلوزیون های مسیحی
طلب ریزش آتش از آسمان می کنند؟
هدف از طرح سوال  :ژرف تر شدن در شناخت خداوند و یافت پاسخی کتاب مقدسی.
هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لظات ناب و به غایت زیبای
روحانی نی باشد.
روز پنطیکاست یک واقعه تکرار ناشدنی است اما اگر می شد حقیقتا آتش خداوند را از آسمان
طلب کرد چه مي شد؟!
بياييم نگاهي اجمالي به فرود آمدن آتش خداوند از آسمان و طبعات آن بياندازي:
 )١آتش از آسمان بارید یا آمد در لویان باب ۱۰و ناداب و ابیهو پسران هارون را که در آنا بود
رو سوزاند و بلعید.
 )٢در کتاب اعداد ۱۶نیز آتش از آسمان نازل شد و ۲۵۰نفر را سوزاند و این آتش ،آتش داوری
بود.
 )٣يحيي هم در متي باب ٣زماني كه از آتش در آيه ١٢صحبت كرد بلفاصله در آيه ١٣اين
آتش را براي رياكاران در داوري خداوند اعلم مي كند (لبته تفاسیر معتبر عهد جدید نیز این
موضوع را تایید می کنند)
 )۴در اعمال رسولن ۳:۲وقتی از آتش صحبت می کند می گوید(مثل ،شبیه و مانند آتش)
ظاهر شد) !از ترجمه قدیم ،شریف و تفسیری(.
و حال بار دیگر نیز که آتش از آسمان بیاید آتش داوری خداوند خواهد بود زیرا خداوند زمین
را دیگر با آب داوری نخواهد کرد و آن آتش خواهد بود که بر زمین ریخته خواهد شد و تام
هستی از آن آتش سوخته خواهد شد  .روز پنطیکاست یک واقعه تکرار ناشدنی است ،اتفاقی
که تولد کلیسا را اعلم کرد و از منحصر به فردترین وقایع در تایخ کتاب مقدس می باشد.
وقتی جملت انیلی و کتاب مقدسی بدون شناخت تفسیر و موقعیت و دلیل مکتوب شدنشان
مطالعه بیان شود محصولش می شود تعلیمی غلط و من درآوردی و از آنا که بخشی از آن
مرتبط با کتاب مقدس است خواه ناخواه عده ای از مسیحیانی را که اسیر تنبلی و عادت به
آماده خوری روحانی کرده اند را طرفدار خود می کند.
“ اکنون نیز به فرمان خدا ،آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش نابود شوند ،یعنی

در همان روزی که بدکاران مجازات و هلک خواهند شد" (دومس پطرس)۷:۳
پس چگونه است که برادران و خواهران ما چه در پرستش ها در جماعات و یا در کلیپهای
تلوزیون های مسیحی و چه در دعاهایشان در كليسا آتش خداوند را از آسمان فرا می خوانند؟!
در نهایت هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لظات ناب و به
غایت زیبای روحانی نی باشد .اما آيا زمان آن نرسيده است كه درباب ايان مسيحي عميق تر و
ژرف تر شوي؟!

